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شكر وعرفـان

الحمد هللا رب العالمين فـالق الحب والنوى ،رافع السماء بال

عمد ،حمدا كثيرا ال نحصي له عددا ،علينا شكره وحمده

أسعد بأن اتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من شجعني إلنجاز هذا العمل.

"روفيا بوغنوط"إلى كل األساتذة المحترمين وخصوصا  

اللغة العربية وآدابها.كما ال أنسى أساتذة قسم

وما التوفيق إال باهللا العلي القدير

والحمد هللا رب العالمين

والصالة والسالم على رسوله الكريم.



اھداء
أھدي ثمرة لغتي و جھدي الى من قال فیھما الرحمان" و اخفض لھما جناح الذل من 

الرحمة و قل رب ارحمھم كما ربیاني صغیرا"

الى الشمعة التي أضاءت حیاتي و السبیل الذي مأل سدود كفاحي

"أمي"و ما أعظمھا الیكبوابل من دعواتھا الصادقة،الى الزھرة التي تفوح أریج السوسن

من كلمة 

كفاح و صبر وأحیا فیھا روح التحديالى من علمني أن الحیاة

الى الذي لم یئن جددا برعایتھ،و التفاني 

و عطفھ الیك"ابي"

و زوجي سندي في ھذه الدنیا

الى مبعث فخري و اعتزازي اخوتي....

الكرام.أھدي ھذا العمل الى كل األصدقاء و الزمالء و أساتذتي 



مقدمة





مقدمة

أ

ظل التراث النقدي والبالغي عند العرب یثیر لدى الباحثین العدید من األسئلة 

،في ضوء التحوالت النظریة ،والمنھجیة واإلشكاالت التي تھم طرق مقاربتھ والتعامل معھ

أدبي ذلك أنھ كلما ظھر أو تطور اتجاه ؛ج النقدیةھالمتالحقة والمتسارعة التي تعرفھا المنا

جدید أو نظریة نقدیة مغایرة في تحلیل الخطاب إال ووجد الباحثون بعض نقاط التقاطع 

من أحكام وتصورات ،فكان ذلك القدامى والتشابھ بینھما وبین ما سطره البالغیون ،والنقاد 

سببا في إعادة طرح قضیة قراءة التراث.

ث النقدي والبالغي عند عباس "التراھنا یقودنا الحدیث الى البحث في العنوان:ومن
-كتاب األثر األرسطي في النقد والبالغة العربیین- ارحیلة" 

موضوعا نقدیا یشغل النقد العربي اعتباره،والبالغي أسباب اختیار التراث النقدي ومن 

"عباس أرحیلة " المعاصر ،كذلك فھو یفتح سبل االطالع والقراءة خاصة على لسان الناقد 
فھو أستاذ أجیال من البالغیین والنقاد المغاربة ،بل والعرب ؛كبیرة فھو یمتلك قیمة علمیة 

بعد نظره وتبصره في كل ما یتعلق مدى نھ أثبت عمق تفكیره ووعیھ ،وإأیضا ،حیث 

وبغیة مقاربة ھذه المدونة النقدیة اتكأنا على مجموعة من بالتراث النقدي البالغي العربي.

- علي بوملحم- ""المناحي الفلسفیة عند الجاحظعثرنا علیھا واستفدنا منھا: الدراسات التي 
-احسان عباس- "تاریخ النقد األدبي عند العرب"،-حسن حنفي-"التراث والتجدید"

وبناءا على ذلك سعى بحثنا الى االجابة على التساؤالت التالیة:

؟كیف كان التصور المفھومي للتراث - 1

؟موقف النقاد منھ ما - 2

مسألة التأثیر األرسطي في النقد والبالغة العربیین في "عباس ارحیلة"كیف یرى - 3

القرن الثالث ھجري ؟



مقدمة

ب

ومما سبق یمكن إدراج االشكالیة االتیة:

"األثر األرسطي في النقد والبالغةكیف تم دراسة التراث النقدي والبالغي في كتاب:
أرحیلة."العربیین لعباس 

من خالل ھذه التساؤالت كانت خطة البحث قوامھا كاألتي: فصلین ،مقدمة وخاتمة

وملحق.

وسیتناول التراث ."وقراءتھ:"التصور المفھومي للتراث عنوانھفكان :الفصل األولأما 

الموقف المتماھي ،الموقف النابذ(لغة واصطالحا ،مواقف النقاد من التعامل مع التراث 

)،الموقف التوفیقي.

"أھل النقد والبالغة ومسألة التأثیر األرسطي في عنوان:تحت الفصل الثانيوجاء
"ابن قتیبة"و"الجاحظ"ثم والتأثیر األرسطي "الكندي"وسیتناول القرن الثالث ھجري." 

."ثعلب"و"المبرد"و"ابن المدبر"ثم"ابن المعتز"و

حوصلة ألھم النتائج المتوصل إلیھا من خالل االشكالیة ھيو:خاتمةبثم أنھیت بحثي

المقترحة في البحث.

وھو ما یندرج وفق اطار نقد وقد تم تسییر البحث وفق آلیات المنھج الوصفي التحلیلي 

ولسنا ننكر أن ھذا البحث كغیره من البحوث والدراسات األكادیمیة لم یخل من ،النقد

وقصر المدة ،وصعوبة بعض المفاھیم النقدیة ،وأیضا ما الصعوبات مثل :نقص المراجع ،

تقتضیھ الصرامة المنھجیة في مثل ھذه البحوث.

وفي األخیر أتمنى أن یلقي ھذا العمل المقدم القبول ویفید طلبة البحث في مجال النقد 

.األدبي وأتمنى أن أكون قد وفقت في طرحي ھذا



مقدمة

ج

التي اتوجھ الیھا "روفیا بوغنوط"وینتھي ھذا البحث بفضل هللا ورعایتھ ،وفضل األستاذة 

بالشكر الجزیل على كل التوجیھات القیمة التي قدمتھا لي طوال مسیرة ھذا البحث.

كما أتقدم بالشكر الجزیل لألساتذة الكرام أعضاء لجنة المناقشة. 



مقدمة

د



الفصل األول
"التصور المفھومي للتراث وقراءتھ"

أوال:التراث  

*مفھوم التراث      

لغة- أ

اصطالحا- ب

ثانیا: مواقف النقاد من التعامل مع التراث  

الموقف المتماھي -1

)القطعي(الموقف النابذ -2

)التوفیقي(الموقف الوسطي -3
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 التراث:أوال:

،كما ٌعد من أهم  ٌعد التراث من أهم القضاٌا النقدٌة التً أثارت جدال كبٌرا فً األدب     

كونه هو المخزون المتوارث ، الحدٌث والمعاصر العربً القضاٌا التً انشؽل بها الفكر

جٌال بعد جٌل ،حٌث ٌعتبر من المواضٌع األكثر ؼموضا. إال أن النقاشات والجداالت حول 

التراث مازالت مستمرة الى ٌومنا هذا ،وترجع أسباب هذا الؽموض إلى عدة عوامل 

أخرى عدم ،ومن جهة من جهة هذا حدٌث "كمفهوم " أهمها:عدم تحدٌد دقٌق للتراث 

،فالتراث هو الموروث "من أٌن ٌبدأ ،وأٌن ٌنتهً" تراث فً إطاره الزمنً أي : حصر ال

من قبل الخلؾ عن السلؾ ،من عادات ،تقالٌد ،تجارب وفنون... وٌشمل القٌم التارٌخٌة 

 ،الدٌنٌة والحضارٌة... وذلك من خالل إقامة عالقة بٌن الماضً والحاضر.

 *مفهوم التراث:   

حدهما لؽوي واألخر أتعرٌفٌن ٌندرج تحت التراث كؽٌره من المصطلحات      

 .اصطالحً

  لغة: -أ   

الداللة المعجمٌة للفظة تراث مشتقة من فعل ورث ،وهً مرتبطة داللٌا باإلرث إن      

ث واإلرث والمٌراث وفً هذا اإلطار جاء فً لسان العرب إلبن منظور: "الورث والور  

،وأورث المٌت وارثه ماله أي تركه له."والتراث واحد 
1

    

 "...وتأكلون التراث الكرٌم مرة واحدة فً قوله تعالى: القرآنووردت هذه اللفظة فً 

 "ام  لأكال 
 والمقصود بؤكال لًما هو الجمع بٌن الحالل والحرام.،(19)1

                                                           

 4002،(لبنان)،دار صادر ،بٌروت 1،ط  (ورث)،مادة  51ابن منظور، لسان العرب، م :1

     . 510- 581ص
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النبً صلى ما ٌخلفه الرجل لورثته ،والتاء بدل من الواو ،وروي عن "فالتراث هو:      

هللا علٌه وسلم ،أنٌة قال :بعث ابن مربع األنصاري إلى أهل عرفة ،فقالوا :أثبتوا على 

. قال أبو عبٌدة : اإلرث أصله من مشاعركم هذه ،فإنكم على إرث من إرث إبراهٌم

المٌراث  إنما هو ورث فقبلت الواو ألفا مكسورة لكسرة الواو ،فكأن معنى الحدٌث:أنكم 

ورث إبراهٌم الذي ترك الناس علٌه بعد موته ،وهو اإلرث."على بقٌة من 
2
واإلرث هنا  

 هو ما ٌتركه األب البنه  الذي ٌبقى بعده ،فٌصٌر له مٌراثه.

الكرٌم مرات عدٌدة منها قوله تعالى إخبارا عن  ووردت مشتقات كلمة التراث فً القرآن 

 وٌرث من أل ٌعقوب واجعله ربولٌا ٌرثنً "فهب لى من لدنك سٌدنا زكرٌاء علٌه السالم:

.رضٌا
3
:"وهلل مٌراث السموات واألرض.""وقوله تعالى 

4
    

فكلمة التراث من مشتقات ورث ،وقد وردت بمفهومٌن:أحدهما مادي ٌتعلق بالتركة والمال 

 والثانً معنوي ٌتعلق بالحسب والنسب. 

 اصطالحا: -ب

لقد اختلؾ النقاد والمفكرون حول تحدٌد مفهوم مصطلح التراث ،كما اختلفوا فً تحدٌد      

ٌعرؾ التراث بؤنه:"الجانب الفكري فً  "محمد عابد الجابري"التً ٌعود الٌها ،فنجد الفترة 

الحضارة العربٌة االسالمٌة:العقٌدة والشرٌعة ،واللؽة واألدب ،والعقل والذهنٌة ،والحنٌن 

لعات."والتط
5  

 

                                                                                                                                                                                     

.91سورة الفجر ،االٌة  : 1
  

.191:ابن منظور ،لسان العرب ،ص  2  

.6-5:سورة مرٌم ،اآلٌة  3  

.181:سورة ال عمران ،االٌة  4  

،مركز دراسات الوحدة العربٌة  1:محمد عابد الجابري ،التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات ،ط5

.42،ص  1991لبنان ،-بٌروت   
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ٌعرفه على أنه:"التراث هو كل ما كتبه أسالفنا العرب من  "محمد مصطفى هدارة"ما أ     

فكر وشعر وفلسفة."
1

 

وعلٌه ٌمكن القول أن التراث هو كل ما ٌشترك بٌن العرب خلؾ لسلؾ من موروثات     

 فكرٌة ودٌنٌة وأدبٌة...

 ٌصلنا عبر االجٌال المتوارثة.فالتراث هو المخزون الحضاري والثقافً الذي     

التراث هو كل ما وصل إلٌنا من الماضً داخل الحضارة :""حسن حنفً"وٌعرفه     

السائدة فهو إذن قضٌة موروث ،وفً نفس الوقت قضٌة معطى حاضر على عدٌد من 

المستوٌات."
2

 

والجدٌد هو الذي ٌفسر التراث على أساس وجود وهنا ٌمكننا القول:أن التراث هو القدٌم ،    

 بٌن القدٌم والجدٌد.عالقة 

فٌوسع مفهوم التراث لٌضم إلى الجانب الفكري الجانبٌن :""فهمً جدعان"أما     

االجتماعً كالعادات والتقالٌد ،والمادي كالعمران."
3
  

لذلك تعددت التعرٌفات واختلؾ الباحثون فكما رأٌنا أن التراث هو مصطلح ؼامض ،    

 حول تعرٌفه. 

وهناك من ٌعرؾ التراث على أنه:"التراث هو الموروث الثقافً واالجتماعً والمادي     

،المكتوب والشفوي ،الرسمً والشعبً ،اللؽوي وؼٌر اللؽوي ،الذي وصل إلٌنا من الماضً 

                                                           

54،ص  9882،مارس 2،العدد  2محمد مصطفى هدارة ،مجلة فصول ،مجلة النقد األدبً ،م :1   

،المإسسة الجامعٌة للدراسات والنشر  2،ط (موقفنا من التراث القدٌم):حسن حنفً ،التراث والتجدٌد 4

. 91م ،ص 9112-ه9592والتوزٌع ،  

 ،التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،دط ،اتحاد الكتاب العربً ،دمشق:محمد رٌاض وتار ،توظٌؾ 3

.41،ص  4114   
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البعٌد والقرٌب."
1

ومن هنا تحدد شمولٌة التراث من النواحً جمٌعها.األدب والعادات  

 والتقالٌد والتارٌخ...

وكما ذكرنا فً السابق أن الباحثٌن اختلفوا فً تحدٌد الفترة الزمنٌة التً ٌعود إلٌها      

"التراث ٌرتبط بماض غٌر مجدد." التراث فمنهم من ٌرى أن:
2

 

"التراث هو من انتاج .وهناك من ٌرى أن:  د ماضٌههو القدٌم كله دون تحدٌ أي التراث

هوة  فترة زمنٌة تقع فً الماضً وتفصلها عن الحاضر مسافة زمنٌة ما تشكلت خاللها

حضارٌة فصلتنا ومازالت تفصلنا عن الحضارة المعاصرة ،الحضارة الغربٌة الحدٌثة."
3
  

ٌفصل بٌن القدٌم والجدٌد إال فترة محددة أو حضارة معٌنة.وهو ما ٌتركه السلؾ للخلؾ.  فال

"فالتراث قد أصبح بالنسبة للوعً العربً المعاصر عنوانا على حضور األب فً االبن 

،حضور الماضً فً الحاضر."حضور السلف فً الخلف 
4
  

"فهو تارة هو ٌتحرك دائما فً الحٌاة الواقعٌة. وإنما، فالتراث لٌس ماضٌا فحسب    

الماضً بكل بساطة ،وتارة العقٌدة الدٌنٌة نفسها ،وتارة االسالم برمته ،عقٌدته وحضارته 

،وتارة التارٌخ بكل ابعاده ووجوهه."
5

 

" إن التراث ما وصل إلٌنا منذ أقدم العصور من عطاء متعدد المضامٌن ،سواء أكانت دٌنٌة 

أم ثقافٌة أم فنٌة أم أخالقٌة لتستعٌن بها من المسٌرة الحضارة لألمة."م فكرٌة أم أدبٌة أ
6

 

                                                           

.21:المرجع نفسه ،ص 1  

.43:محمد رٌاض وتار ،توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،ص 2  

.31:محمد عابد الجابري ،التراث والحداثة ،ص 3  

.42نفسه ،ص  المصدر: 4  

،عالم  1الٌاسٌن ،استحٌاء التراث فً الشعر االندلسً ،عصر الطوائؾ ،ط:ابراهٌم منصور محمد 5

.5،ص 4116الكتب الحدٌثة ،إرٌد ،االردن ،   

.7نفسه ،ص المصدر: 6  
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*إن فً تعدد تعرٌفات النقاد والمفكرٌن للتراث وفً التباٌن واالختالؾ الشدٌدٌن بٌنهم     

دال على تعدد المشارب الثقافٌة ،وتنوع أٌضا الرإى لإلنسان والحٌاة. ولكن ذلك ٌدل فً 

 ى مكانة التراث لدٌهم مما جعله ٌحتل مساحة هامة من تفكٌرهم وانشؽالهم. الوقت نفسه عل

 مواقف النقاد من التعامل مع التراث: ثانٌا:

الحدٌث عن التراث فً الكتابات العربٌة المعاصرة هو حدٌث عن التراث باعتباره إن     

بل هو ما تتوارثه األجٌال عبر العصور.وقد شكل جدال واسعا فً بقاٌا ثقافة الماضً ،

الساحة النقدٌة واألدبٌة ،سواء فً تعرٌفه كما رأٌنا أو كٌفٌة التعامل معه ،وقد ركز العدٌد 

من النقاد على هذه القضٌة واختلفت المواقؾ واآلراء ،فهناك من نادى بالقطٌعة مع التراث 

لمً ٌساعد العقل على تخطً أزماته الفكرٌة. ومن رواد واعتناق الفكر الؽربً كؤساس ع

،وهناك من رفض هذا الفكر األجنبً ودعا الى الرجوع إلى التراث  "أدونٌس"هذا التٌار 

والمستقبل. ومن رواد هذا التٌار  باعتباره القاعدة األساسٌة التً من خاللها ٌبنى الحاضر

 "مصطفى صادق الرافعً"...

،كون أن الحدٌث مرتبط  أما التٌار الثالث فقد نادى بالتوفٌق بٌن التٌار األول والثانً    

محمد "بالقدٌم وذلك من أجل التحدٌث والسٌر بالفكر العربً فً مسار التقدم. ومن رواده:

  ..."جابر عصفور"، "حسن حنفً"، "عابد الجابري

  الموقف المتماهً : -1

ك من ذكرهم "بالسلفٌٌن"إن أصحاب هذا الموقؾ هنا    
1
"محمد رٌاض وتار" أمثال  

"بأصحاب االكتفاء الذاتً للتراث"وهناك من نادهم 
2
 "حسن حنفً وغٌره."أمثال  

فؤنصار هذا الموقؾ ٌدعون الى العودة الى القدٌم والتمسك به ،وٌرفضون ما ٌؤتً من     

الؽرب الذي ٌدعً أنه الوحٌد صاحب الحداثة والتجدٌد. وقد أصبح هذا األخٌر ٌهدد المجتمع 

                                                           

.42:محمد رٌاض وتار ،توظٌؾ التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،ص 1  

.47:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص 2  
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،"وٌرفض الموقؾ السلفً كل ما هو جدٌد ،وٌدعو إلى الوقوؾ بوجهه  واإلسالمًالعربً 

ج مجتمع وحضارة ؼرٌبٌن عن المجتمع العربً."بحجة أنه من نتا
1
  

 وهذا على أساس أن الحضارات الؽربٌة ال تتناسب مع المجتمعات العربٌة اإلسالمٌة.

ٌصؾ اصحاب هذا الموقؾ بالمنافقٌن:"ألن أصحاب دعوة االكتفاء  "فحسن حنفً "    

الخاصة ،فبما أنهم رجال الذاتً ال ٌإمنون بشًء وال ٌبؽون إال للمحافظة على مصالحهم 

الدٌن وحملة العمائم ،فإن التؤكٌد على الماضً كقٌمة مطلقة فٌه تثبٌت لمناصبهم ،وتؤكٌد 

متسترٌن وراء العلم ،والدعوة الى نصرة القدٌم ضد البدع المستحدثة." لسلطانهم
2
  

فؤصحاب هذا الموقؾ لٌس ؼاٌتهم التمسك بالقدٌم على أساس أن التجدٌد هو بدعة ،وبؤن     

 التراث هو األصل ولكن تمسكهم به فقط لخدمة مصالحهم الخاصة.   

 ،فهذا التٌار ٌرى أنه ال سبٌل لنهضة األمة العربٌة إال بالرجوع الى تراثها وماضٌها    

 عنصري. وٌنادون بضرورة القطٌعة مع كل ما هو

" إن نهضة الشرق العربً ال تعتبر قائمة على أساس وطٌد ،إال إذا نهض بها الركنان     

الخالدان:الدٌن اإلسالمً واللؽة العربٌة."
3
   

فهو ٌرفض رفضا قاطعا لطمس هوٌة األمة ،والسٌر وراء الؽرب وتقلٌده ،والسبب فً     

لؽتنا العربٌة التً تعتبر هً الركن الثانً  قوام أمتنا العربٌة هو الدٌن اإلسالمً الى جانب

 بعد الدٌن اإلسالمً والتً بها ٌنهض العالم العربً.

 كما ٌرون أٌضا حضارة الؽرب تعتبر كفر ،حٌث انطلقوا من موقفهم الى رإٌتٌن:مإمن     

                                                           

.42فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،ص:محمد رٌاض وتار ،توظٌؾ التراث  1  

.48:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص 2  

:مصطفى صادق الرافعً ،مقالة نهضة األقطار العربٌة وتخلصها من أوهام السٌاسة 3

http://lahodod.bbgspot.com‚10/03/2016/10:17 اا.وخرافاته  

http://lahodod.bbgspot.com‚10/03/2016/10:17
http://lahodod.bbgspot.com‚10/03/2016/10:17
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فً أولوٌات  -الجنس -وكافر."...وتنسب الكفر الى الؽرب وحضارته وقومٌته تضع العنصر

تها ،وتتطلع الى الماضً حٌث المجد الؽابر والحضارة المزدهرة."اهتماما
1

 

 فهو ٌرفض الجدٌد وٌتمسك بالقدٌم "...ترى أن قمة الحضارة وجدت فً الماضً    

وأنجزت لمرة واحدة فقط ،ولن تتكرر فً المستقبل ،لذا ٌجب على الحاضر لكً ٌكون 

كلٌته ،وٌكون نسخة على وصورته."جمٌال وزاهرا ،أن ٌعود إلى الماضً وٌحاكٌه فً 
2

 

فالحاضر أو المستقبل ؼٌر قابل للتجدٌد فً رأٌهم ،ألن الحضارة كانت فً الماضً فقط    

 وهً المستمرة لحد االن وال ٌمكن وجود حضارة أخرى ؼٌرها.

ٌقول:"أمتنا العربٌة ذات تراث واحد روحً وعقلً وأدبً ،ونور  "شوقً ضٌف"نجد     

الباهر القرآن الكرٌم ،المعجزة التً لٌس لها سابقة وال الحقة فً تارٌخ  تراثها الروحً

الحٌاة الروحٌة اإلنسانٌة."
3

 

فاألمة العربٌة نور تراثها هو القرآن الكرٌم ،وذلك عن طرٌق اتباع السنة والقرآن ألنهم     

 األصل وال وجود لتراث متروك ٌمكن العودة الٌه ،ولكن العودة الى كالم هللا والعمل به.

فقد اعتمدوا فً موقفهم من التراث وفقا للتصور السلفً:"مجرد تراكم كمً ألشكال من      

،تتجلى تصورات وأفكار وتؤمالت ومفاهٌم منبعها األساسً ومحركها األساسً هو  الوعً

الذات ،بوصؾ كونها هً الخالقة للموضوع والقٌم."
4

 

فؤصحاب هذا التصور ال ٌربط بٌنهم وبٌن الواقع االجتماعً من صلة سوى أنهم      

قطع الصلة بٌنه ٌلتقٌان فً نفس الزمن التارٌخً.وهذا ٌعنً سجن التراث فً الماضً و

 وبٌن الحاضر. 

                                                           

.42:محمد رٌاض وتار ،التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،ص  1  

.45-42:محمد رٌاض وتار ،التراث فً الرواٌة العربٌة المعاصرة ،ص  2  

.9،ص 1984،مارس  4،العدد  4:شوقً ضٌؾ ،مجلة فصول ،مجلة النقد االدبً ،م 3  

.21،ص 1987لبنان ،-،بٌروت،دار الفارابً  2:حسٌن مروه وآخرون ،دراسات فً اإلسالم ،ط  4  
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إن قوام االمة هو القرآن الكرٌم وهذا أمر ؼٌر قابل للنقاش ،وتراثنا هو ما تركه لنا آباإنا    

وأجدادنا ،ولكن التجدٌد ٌمكن أن ٌجعل أمتنا تزدهر أٌضا ،واألخذ من الحضارات الؽربٌة 

أصلنا وهو تراثنا الذي ٌكون  لٌس بالكفر فنحن كمسلمٌن نؤخذ الشًء الذي ٌنفعنا دون نسٌان

 دائما مرتبطا بالحاضر والمستقبل. 

 (القطعً)الموقف النابذ: -2

هذا الموقؾ ٌرون أن مشروع الحداثة ال ٌتحقق مادام االنسان لم ٌقطع صلته  إن أصحاب   

 السلؾ ،فهو موقؾ رافض للتراث والعودة إلٌه بالماضً وال ٌهتم بما فٌه أو تركه

فالحداثة كما ٌتزعمون تٌار نقدي جاء لٌخلص االنسان من  -على عكس الموقؾ السلفً-

هو عبارة عن رإى وتصورات  -كما رأٌنا فً التعرٌفات –قٌود الماضً بحكم ان التراث 

 لحل مشكالت عصر عالجها السلؾ وفق مقتضٌات الزمان والمكان.

ات طرحها الوجود على السلؾ فهو مجموعة من اإلجابات واإلقتراحات والممارس    

لٌجابه بها مشكالت عصره وقضاٌاه ،ولكل عصر مشكالته وقضاٌاه وإجاباته واقتراحاته."
1

 

فهم ٌرفضون ارتباطهم بالقدٌم والتقلٌد عنه "تؽٌٌر الثقافة ال ٌتم إال ضمن إنتاج سٌاق     

جدٌد ،جذري وشامل للحٌاة العربٌة فً شتى وجوهها وأبعادها."
2

 

وٌعنً أن القدٌم ال قٌمة له وأن الجدٌد هو االصل وهو صورة اإلنسان فً عصره."فً    

حٌن ان الجدٌد علمً عالمً ،ٌمكن زرعه فً كل بٌئة."
3
  

 "أدو نٌس"من أصحاب الحداثة ،فعلى سبٌل المثال  "حسٌن مروة"هذا ما استخلصه    

موروث. خصوصا من خالل الذي ٌعتبر رائد الحداثة ،والرافض لكل ما هو قدٌم أو 

                                                           

. 21:حسٌن مروة ،دراسات فً اإلسالم ،ص 1  

.25نفسه ،ص صدر:الم 2  

.49:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص 3  
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موقفا فٌما كتبه أسالفنا والذي ٌعتبره  "أدو نٌس"الذي اتخذ منه  "الثابت والمتحول"كتابه

 الى ترك الماضً. أؼلب النقاد بؤنها مسؤلة تمس مستقبل الفكر العربً ألنه ٌدعوا

وأٌضا:"التخلً عن تراثنا وشخصٌتنا"   
1
 ٌرى بؤن هناك تراث ولكن ال بد أن نتخلى  فهو 

حٌث ٌقول:"بلى إننً أدعو إلى نوع من االنفصال عن الماضً متمثال بما عنه وال نرجع له.

وما أسمٌه أٌضا بالثبات واإلبداع  -البنٌة الماضوٌة بمختلؾ أشكالها وأبعادها-أسمٌه 

وال أتردد فً ذلك ولن أتردد...باختصار ،أطالب  والنمطٌة والمذهبٌة والسلفٌة فؤنا أدعو

باالنفصال عن الموروث الذي استنفذ ولم ٌعد ٌختزن أٌة طاقة لإلجابة عن أٌة مشكلة عمٌقة 

نجابهها الٌوم ،أو على مساعدتنا فً تلمس طرٌقنا نحو المستقبل ،أطالب باالنفصال عن 

آخر."ضً جملة وتفصٌال شًء الرماد ،ال عن اللهب مرة ثانٌة ،هذا شًء ،ونبذ الما
2

 

فً مقولته هذه ٌرفض التراث وال ٌدعو الى القطٌعة معه نهائٌا ،ولكن فقط  "أدونٌس"    

ٌرٌد أن ٌوصل لنا بؤن التراث لٌس ما نرثه بل هو القوة التً تدفع بنا لبناء الحاضر 

 .االزدهاروالمستقبل ،وأن الماضً لٌس فٌه حل لمشاكل الحاضر وال ٌساعد على التقدم و

"لٌس الماضً ما مضى وهذا رد على النقاد الذٌن اتهموه بؤنه ٌدعو الى نبذ الماضً.

الماضً نقطة مضٌئة فً مساحة معتمة شاسعة."
3
  

ومن هنا فإن حقٌقة نظرة أدونٌس للتراث مرتبطة بالرفض والتحول ورفض لكل ما هو    

 قدٌم أو موروث كما ذكرنا سابقا.

                                                           

لبنان -،دار العودة ،بٌروت1:أدونٌس ،فاتحة لنهاٌات القرن )بٌانات من أجل ثقافة عربٌة جدٌدة(،ط1

.314،ص 1981   

.317صنفسه ، صدرالم : 2  

  )صدمة الحداثة( ، ،  3:أدونٌس ،الثابت والمتحول )بحث فً االبداع واألتباع عند العرب( ،ج 3

.313،ص 1978لبنان ،-،دار العودة ،بٌروت1ط   



الفصل األول                                                      التصىر المفهىمي للتراث وقراءاته 

                                                 
 

14 
 

كما ٌقول أٌضا فً موضع أخر"إن الموقؾ من التراث إما أن ٌكون شامال وجذرٌا ،وإما     

 -القدٌم-أنه ال ٌكون.ومثل هذا الموقؾ ثوري بالضرورة.والثورة انقالب كلً:هدم النظام 

"-الجدٌد–ببناه التحتٌة والفوقٌة ،وإقامة نظام أخر 
1

   

للتراث لم ٌكن قاطعا ،وتارة ٌكون انتقائٌا ٌتناقض مع نفسه ،فتارة رفضه  "فأدونٌس"    

ما تصنعه ،التراث هو ما ٌولد بٌن شفتٌك ‘وذلك ٌكمن فً قوله:"لٌس التراث ما ٌصنعك 

وٌتحرك بٌن ٌدٌك ،التراث ال ٌنقل بل ٌخلق."
2
فهو ٌإكد أن التراث هو ما نرتكز علٌه ، 

أٌدٌنا."التراث هو ما  صنعه اآلن وٌولد بٌنننحن فً الوقت الحاضر ،بل التراث هو ما 

تصنعه أنت ،فالتراث كتب وفنون وؼٌر ذلك من هذا الجسم الموروث."
3

 

ومن خالل ما سبق فالتراث هو عبارة عن جوامد تركها لنا االجداد من كتب     

وؼٌرها...فهو ٌعتبر كالتماثٌل المخزونة فً الماضً نطلع علٌها لكً نعرؾ ما كان فً 

 ذلك الوقت فقط.

أٌضا ٌرد على تلك التهم وٌوضح موقفه من التراث قائال:"ماذا ٌفعل الذٌن ٌدافعون فهو     

عنه؟ إن كانت المسؤلة مسؤلة مباهاة ،فما من عربً معاصر ٌقدر أن ٌقول أنه كشؾ عن 

الجوانب المضٌئة الحٌة فً التراث العربً ،كما فعلت أنا ،أو أنه درس كما درسته ،أو 

العصر كما حاولت." حاول أن ٌفهمه ككل فً ضوء
4
حٌث ٌبٌن هنا أن دس التراث كله  

 وبدقة.

ولكن عندما نتمعن فً النصوص السابقة نجد ان أدو نٌس ٌدعو الى التخلً عن التراث     

ورإٌته للتراث ،تعتمد على هدمه.كما نجد ٌتحدث عن التجربة الشعرٌة:"تشكل نوعا من 

                                                           

.478:أدونٌس ،فاتحة لنهاٌات القرن ،ص 1  

.313:أدونٌس:الثابت والمتحول ،ص 2  

.34:زكً نجٌب محمود:مجلة فصول ،ص 3  

.422القرن ،ص:أدونٌس:فاتحة لنهاٌات  4  
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".االنقطاع عن القدٌم
1

بدأ أوال باإلسالم ثم وصل الى  التراثمن  "أدونٌس"فموقؾ  

مفردات الحٌاة."هللا واألنبٌاء والفضٌلة واآلخرة ،ألفاظ رتبتها األجٌال الؽابرة ،وهً قائمة 

بقوة االستمرار ال بقوة الحقٌقة والتمسك بهذه التقالٌد موت ،والمتمسكون بها أموات ،وعلى 

لكً ٌدفن أوال هذه التقالٌد كمقدمة كل من ٌرٌد التحرر منها ان ٌتحول إلى حفار قبور ،

ضرورٌة لتحرره."
2

   

فإن .(إلؽاء الهوٌة االسالمٌة)فهو هنا ٌهمش المفاهٌم الدٌنٌة بدال من تصرٌحه مباشرة    

 من خارج  بآلة"التؽٌٌر ٌفرض هدما للبنٌة القدٌمة التقلٌدٌة فؽن هذا الهدم ال ٌجوز بؤن ٌكون 

ٌجب أن ٌمارس صل ٌكون بآلة من داخله ،إن هدم األالتراث العربً ،وإنما ٌجب أن 

باألصل ذاته."
3

 

من التراث ٌقوم على نظرة حداثٌة حٌث ٌنطلق نحو تؤسٌس  "أدونٌس"فإن موقؾ     

وٌقول:"من البداهة أن الشاعر العربً المعاصر ال ٌكتب فً فراغ ،بل  مشروع حداثً.

تقبل."ٌكتب ووراء الماضً وأمامه المس
4
ٌرفض أن ٌكون تراثنا من الكتابات األولى  فهو 

 ،كما ٌرفض أن تكون كل كتابة ٌبدأ بها الشاعر إال وٌبدأ من الماضً.

اتخذ من التراث وسٌلة لتؤسٌس رإٌة جدٌدة ،وهً "أدونٌس  "ومن خالل ما سبق فإن    

 الحداثة حٌث ٌكون موقفه من التراث قائما على تقبله تارة ورفضه تارة أخرى. 

 (التوفٌقً): الموقف الوسطً-3

 (المتماهً والنابذ)لقد ظهر هذا الموقؾ كرد فعل ضد الموقؾ السلفً والحداثً ،أي     

وذلك عن طرٌق األخذ من القدٌم ما ٌتفق مع العصر وإرجاع القدٌم لمقاٌٌس القدٌم ،فهو 

                                                           

.497،ص 4115لبنان ، -،دار الساقً ،بٌروت 1أدونٌس ،زمن الشعر ،ط  : 1  
.137-136:أدونٌس ،الثابت والمتحول ،ص  2  

.62،ص المصدر نفسه: 3  

.35أدونٌس ،زمن الشعر ،ص : 4
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علما  ٌربط بٌن الحاضر والماضً حٌث ٌقول حسن حنفً"التراث والتجدٌد ٌإسسان معا

جدٌدا ،وهو وصؾ للحاضر وكؤنه ماض ٌتحرك ،ووصؾ الماضً على أنه حاضر 

معاش."
1
فالقدٌم مرتبط بالجدٌد فبحاضرنا نعٌش ونسترجع ما فً ماضٌنا ،وبماضٌنا وعبر  

 ما توارثه الخلؾ عن السلؾ كؤنه حاضر معاش.

،مما ٌعد نفسٌا بالنسبة  فالتراث أٌضا هو:"ما خلفه لنا السلؾ من أثار علمٌة وفنٌة وأدبٌة    

الى تقالٌد العصر الحاضر وروحه."
2
  

اثباته لنا بؤن التراث هو نقطة البداٌة والتجدٌد هو اعادة  "حسن حنفً"هذا ما حاول و     

تفسٌر التراث فً قوله:"القدٌم ٌسبق الجدٌد ،واألصالة أساس المعاصرة ،والوسٌلة تإدي الى 

الؽاٌة."
3

 

فالقدٌم هو األصل وهو األساس.فالتراث هو:"كل ما هو حاضر فٌنا أو معنا من الماضً     

،سواء ماضٌنا أو ماضً ؼٌرنا سواء القرٌب منا أم البعٌد."
4

    

ومن خالل هذا ٌظهر لنا أن التراث منفتحا على الثقافات األجنبٌة ،وهو ٌتؤثر بالتراث     

 د فمثال ذلك:تؤثر الحضارة االسالمٌة بالفلسفة الٌونانٌة.العالمً ككل سواء القرٌب أم البعٌ

"التراث ال ٌوجد فً ذاته ،وإنما هو قراءتنا له وموقفنا منه ،وتوظٌفنا له."    
5
فهو ما ٌترك  

 لنا لكً نقرأه ونوظفه فً مجالنا او تخصصنا ،ونؤخذ منه ما نراه ٌخدمنا.

                                                           

.19:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ، ص 1  

.6الشعر االندلسً ،ص:ابراهٌم منصور محمد الٌاسٌن ،استحٌاء التراث فً  2  

.13:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص 3  

.25:محمد عابد الجابري ،التراث والحداثة ،ص  4  

:محمود أمٌن العالم ،مواقؾ نقدٌة من التراث ،دط ،دار قضاٌا فكرٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة 5

   .8-7،ص،دت



الفصل األول                                                      التصىر المفهىمي للتراث وقراءاته 

                                                 
 

17 
 

على نحو مادي أو  معالمه ماثلة ،قائمة أمامنا"فهو تراث ،أي أنه أثر حتى وإن بقٌت     

 معنوي...ولهذا فحقٌقته فً ذاتها مشروطة بمدى معرفتً بها وطبٌعة موقفً منها وتوظٌفً

لها.
1
  

فال ٌمكن أن ننفً وجود تراث ألن معالمه تبقى من خالل توظٌفه وقراءته واألخذ منه،     

ده. فال ٌمكن الخروج أو االنفصال عن وبمجرد قراءة شًء من التراث فهذا دلٌل على وجو

الماضً وال ٌمكن أٌضا أن ننفً وجود جدٌد لكن كالهما مرتبط باألخر وهً عالقة تابع 

  بمتبوع.

عبد العزٌز -والتؤثٌر بالؽرب على أساس هو المتقدم هذا أمر لٌس فً محله حٌث نجد 

بالؽرب والثقافة  ٌتساءل دائما:"ماذا حدث حتً وصل البعض منا فً انبهاره -حمودة

الؽربٌة الى درجة العماء الكامل.
2
وأٌضا "ماذا حدث حتى وصل البعض ،وسط انبهارهم ، 

نجازاته."اوبالعقل الؽربً وانجازاته ،الى درجة احتقار العقل العربً 
3

 

بمجرد فهم فكرة أن الؽرب نشؤ لدٌه الثقافة والحضارة والعلم ،ذهب االنسان العربً الى     

ألٌس هذه جرٌمة فً حق احتقار فكرة وانجازاته وانبهر بالؽرب وأخذ ٌقلده بكل ما فٌه.

 الحضارة االسالمٌة العربٌة ،وفً حق الفكر العربً. ذلك العربً الذي نسً أصله ووطنه 

كان هذا المناخ  -موضوعنا الخاص -ب نفسه للؽرب."فً مجال األدب حٌث نس وأرضه

المرضً الكئٌب ،تربة صالحة جدا النتعاش الحداثة التً لن تصبح مقصورة على فئة 

صؽٌرة من األدباء والفنانٌن الذٌن ٌعٌشون بؤجسامهم فً مصر وٌعٌشون بعقولهم 

ل من األدباء الشبان فً ظل ثورة ومشاعرهم فً أوروبا ،بل الوسٌلة الوحٌدة لدى جٌل كام

                                                           

.6:المرجع نفسه ،ص 1  

 474نحو نظرٌة نقدٌة(،دط ،عالم المعرفة ،مطابع الوطن ،العدد المقعرة )عبد العزٌز حمودة ،المراٌا :1

.45،ص 4111الكوٌت ،    

  3:المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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للتعبٌر عن إحباطهم ورفضهم المطلق للماضً ،وشكهم فً الحاضر وٌؤسهم من  14

المستقبل."
1

 

ناس ٌتوهمون بؤنهم ٌعٌشون فً أوروبا وذلك بتؤثٌر الفكر أإن الحداثٌٌن العرب هم     

أهمٌة كبٌرة ال  فاللتراث.الؽربً على الفكر العربً على الرؼم من تواجدهم فً وطنهم

بل وله ٌمكن بؤي حال التخلً عنه مطلقا ،وهذا ما أكده كثٌر من الفالسفة والنقاد الكبار،

 "الجابري"أهمٌة كبٌرة فً تطور ونماء الفكر العربً المعاصر ،وذلك ما اكده 

:"التراث كما نتداوله الٌوم ،إنما ٌجد إطاره المرجعً داخل الفكر العربً المعاصر بقوله

هٌمه الخاصة ولٌس خارجهما ،فإلى هذا اإلطار وإلٌه وحده ٌجب أن ٌتجه باهتمامنا ومفا

."اآلن
2
فهنا محاولة االنتظام داخل التراث ال خارجه إلٌجاد العقالنٌة والبحث عنها فً ، 

التراث العربً ال فً التراث الؽربً."فال شًء أصعب من أن ننظر إلى الحقائق كلها فً 

كبارهم -ن بعضها ،وأصحاب الحداثةع تعامٌنا االختٌار سهال لووقت واحد ،فكم ٌكون 

نقائص الحضارة الؽربٌة مع علمهم بهذه النقائص ،كؤن إٌمانهم بتفوق  ٌتجاهلون-وصؽارهم

العقل الؽربً ونجاح المجتمع الؽربً بلػ حد اإلٌمان بقدراتهم على التؽلب على جمٌع 

الؽربٌة ٌجب أن ٌإجل إلى أن ٌصبح جزءا المشكالت ،ا كؤن التفكٌر فً نقائص الحضارة 

من هذه الحضارة بالفعل."
3
  

فالحداثٌون هم الذٌن انبهروا بإنجازات العقل الؽربً على أساس أن الؽرب هو المتقدم     

دائما بالرؼم من وجود ثؽرات عدٌدة ،ولكن بسبب عجز فكرهم واإلٌمان بؤن الؽرب كما 

 قلنا هو المتقدم أصبحوا ال ٌرون تلك  النقائص.

                                                           

:شكري محمد عٌاد ،المذاهب األدبٌة والنقدٌة عند العرب والؽربٌٌن ،دط ،سلسلة عالم المعرفة ،الكوٌت 1

.24،ص 1993   

.42والحداثة ،ص :محمد عابد الجابري ،التراث  2  

.15شكري محمد عٌاد ،المذاهب األدبٌة والنقدٌة عند العرب الؽربٌٌن ،ص : 3  
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ن الرابع هجري ٌقؾ فٌه على جهود إن الدارس للتراث النقدي والبالؼً الى ؼاٌة القر     

معتبرة بالكثٌر من اآلراء النقدٌة والبالؼٌة للقدامى حققوا بها فضل السبق ،على ؼرار 

 "الجاحظ"و "القرطاجنًحازم "و "ابن قدامة بن جعفر"و "عبد القاهر الجرجانً"جهود 

ة نقدٌة وبالؼٌة وؼٌرهم.وفً التؤكٌد على أهمٌة التراث النقدي والبالؼً فً التؤسٌس لنظرٌ

  : "إن النقد العربً والبالؼة العربٌة ،قدما نظرٌة نقدٌة"عبد العزٌز حمودة"حدٌثة ٌقول 

ونظرٌة لؽوٌة ،ربما ال تكون متكاملة فً أي من المجالٌن ،ولكنهما نظرٌتان ال تنقصهما 

واضحٌن "العلمٌة" التً كانت طعم الحداثٌٌن العرب والذي التهموه فً انبهار وحماس 

وأنهما ٌقدمان فً جزئٌاتهما المتناثرة عبر أربعة قرون أو خمسة ،مكونات نظرٌة لؽوٌة 

ونقدٌة كان من الممكن مع قلٌل من التزاوج مع فكر أخر الحدٌث والمعاصر أن ٌطور إلى 

نظرٌتٌن كاملتٌن."
1

 

،فالتؤثٌر  فال بد أن نتعلم من الؽرب ونؤخذ منه ما ٌفٌدنا ،لكن ال نؤخذ من كل شًء    

ٌساعد على تطوٌر ثقافتنا لذا فالقطٌعة مع التراث كما ٌفعل رواد الحداثة تإدي إلى ضٌاع 

العجٌب بالحداثٌٌن  الفكر العربً ومسح أثار تربته إلى األبد.أما عن سبب هذا اإلنبهار

ي بالفكر العربً وارتماءهم بٌن أحضانه ،إذ اعتقدوا أن الحداثة كانت سبب هذا التطور الذ

كانتا نتٌجة ولٌس سببا. الحداثة شهده الؽرب، بٌنما الحداثة وما بعد
2
  

فالحداثة    
3
ما بعد الحداثةو 

1
كانتا سببا لوجود القدٌم."التراث هو فخرنا وعزتنا ،وتراث  

اآلباء واألجداد ،علٌنا الرجوع إلٌه ففٌه حل لجمٌع مشاكلنا الحاضرة."
2

فالعودة الٌه  

                                                           

.186:عبد العزٌز حمودة ،المراٌا المقعرة ،ص  1  

.45نفسه ،ص  المصدر:أنظر:  2  

 

:مصدر من الفعل "حدث" وتعنً نقٌض القدٌم ،والحداثة أول االمر وابتداإه ،وهً البحث عن الحداثة:3

ما هو جدٌد ٌتوافق وروح عر التطور العلمً والمادي ،وٌواكب اإلٌدٌولوجٌات الوافد علة عالمنا كل 

.العربً وهً اتجاه جدٌد ٌشكل ثورة كاملة على ما كان وما هو كائن فً المجتمع   
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ضرورٌان"وال ٌتم التجدٌد بطرٌقة آلٌة بإسقاط لفظ ووضع لفظ أخر والتجدٌد له أمران 

أو شبٌها ،بل بطرٌقة تلقائٌة صرفة ٌرجع فٌها الشعور من اللفظ التقلٌدي إلى المعنى  مرادفا

األصلً الذي ٌفٌده ،ثم ٌحاول التعبٌر من جدٌد عن هذا المعنى ،المعنى األصلً بلفظ ٌنشؤ 

اللفظ التقلٌدي متداوال شائعا فً العصر القدٌم."عن اللؽة المتداولة ،كما أن 
3
    

فهو هنا ٌقوم بعملٌة مسح المفاهٌم القدٌمة حتى تبدو جدٌدة ،هذا ما ٌسمٌها بعملٌة "تجدٌد     

 اللؽة"واتساع معانً ألفاظ اللؽة العربٌة التقلٌدٌة التً تحل محلها األلفاظ الجدٌدة ،فالتجدٌد 

 فقط وذلك بهدؾ القدرة على التعبٌر واإلٌصال.بل الصورة  ال ٌمس المضمون

أصبح هو نفسه  -بالنهوض -"فالماضً الذي أعٌد بناءه بسرعة قصد االرتكاز علٌه    

مشروع النهضة ،هكذا أصبح المستقبل ٌقرأ بواسطة الماضً."
4

 

 3ٌطرح بعض التساإالت عن التراث من خالل  -جابر عصفور–ونجد فً موضع أخر    

 لماذا نقرا التراث؟كٌؾ تقرأ التراث؟ حٌث ٌشٌر الى هذه المسؤلة التً لم  ؟ التراث زواٌا:ما

ٌتطرق إلٌها أحد من قبل إلى:"أن الذٌن مارسوا قراءة التراث لم ٌمارسوا هذه األسئلة ،بل 

مارسوا سإاال أخرا:ماذا فً التراث؟"
5

 

فٌنا وفً خطاباتنا ،فإن :"فما دمنا نإكد على الحضور التراثً " الجابري "وٌقول    

االنشؽال به والعودة إلٌه تمثل فً النهاٌة جزءا من االنشؽال بمشروعنا."
6
  

                                                                                                                                                                                     

تتمٌز بالشعور واإلحباط من الحداثة  ربٌةؽ: هً مرحلة جدٌدة فً تارٌخ الحضارة الما بعد الحداثة:2

 ومحاولة نقد هذه المرحلة والبحث عن خٌارات جدٌدة وتشٌر الى شًء مل متصل بالحاضر. 

.47:حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص 2  

.111 ،صحسن حنفً ،التراث ،: 3  

الثقافً العربً ،المركز  1:محمد عابد الجابري ،نحن والتراث )قراءة معاصرة لتراثنا النقدي(،ط

.13،ص  1993،بٌروت ،الدار البٌضاء ، 4  

. 119،ص  1991،مإسسة عٌبال للدراسات والنشر ، 1:جابر عصفور،قراءة التراث النقدي ،ط 5  

.26:محمد عابد الجابري،التراث والحداثة ،ص 6  
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وهذا من خالل عودتنا إلى التراث والنظر إلٌه وإعادة قراءته من جدٌد ٌخدم مشروعنا     

الحدٌث وال ٌتعارض معه. " فما فٌنا أو معنا من حاضرنا من جهة اتصاله بالماضً هو 

ث أٌضا."ترا
1

 

فالتراث لٌس هو المخزون فً الماضً فقط بل هو اٌضا ما ٌشاركنا فً حاضرنا وٌؤتٌنا    

من الماضً أٌضا.وٌنتقل عبر األجٌال فً شكل أحاسٌس ومشاعر،بل ٌقٌم بناءا نفسٌا 

فً هذا الصدد: " لما كان التراث إذن لٌس  "حسن حنفً"راسخا ال ٌتزعزع. وٌقول 

مخزونا مادٌا فً المكتبات ولٌس كتابا نظرٌا مستقال بذاته ،فاألول وجود على المستوى 

المادي ،والثانً وجود على المستوى الصوري ،فإن التراث فً الحقٌقة مخزون نفسً عند 

الجماهٌر."
2
ماثٌل التً نراها فً فالتراث ٌعتبر شعور مخزون عند االنسان ولٌس كالت 

المتاحؾ الماضٌة ،فهو تراث ٌعبر عن الواقع."التراث إذن لٌس له وجود مستقل عن واقع 

حً ٌتؽٌر وٌتبدل ،ٌعبر عن روح العصر ،وتكوٌن الجٌل ،ومرحلة التطور التارٌخً، 

فالتراث إذن هو مجموعة التفاسٌر التً ٌعطٌها كل جٌل بناءا على متطلباته خاصة وأن 

ل األولى التً صدرت منها التراث تسمح بهذا التعدد ألن الواقع هو أساسها الذي األصو

تكونت علٌه."
3

هذا ٌعنً أن التراث لٌس منفصل عن الجدٌد،فكل منهما مرتبط ، 

 هو األساس الذي تكون منه الجدٌد. باألخر.الجدٌد ٌفسر القدٌم ،ومعنى أن القدٌم

وٌجٌب:"أخطؤنا حٌنما ربطنا بٌن  أخطانا؟سؤل أٌنا وٌ  "عبد العزٌز حمودة" وٌعود      

التحدٌث وإدارة ظهورنا بالكامل لمنجزات العقل العربً ،وهو ما ٌسمونه بلؽة الحداثٌٌن 

البراقة.القطٌعة المعرفٌة مع الماضً ،على أساس أن الحداثة ال تتم إال بتحقٌق القطٌعة 

المعرفٌة مع التراث باختصار مإلم"
4

 

                                                           

.61نفسه ،ص  صدر:الم 1  

.15حسن حنفً ،التراث والتجدٌد ،ص : 2  

.31نفسه ،ص  صدر:الم 3  

.31-31:عبد العزٌز حمودة ،المراٌا المقعرة ،ص  4  
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ول أٌضا:"أخطؤنا حٌنما جمعنا بٌن االنبهار بالعقل الؽربً ومنجزاته ،وبٌن كما ٌق      

العقل العربً والتنكر لمنجزاته والتقلٌل الكامل من شؤنه." احتقار
1
حٌث ٌرى بؤن أراء  

النقاد الحداثٌٌن وكتاباتهم عاجزة عن بلورة نظرٌة نقدٌة عربٌة وذلك بسبب التمسك بالفكر 

تصحٌح ذلك الخطؤ الذي أرتكب فً حق التراث ،حتى نتخلص من الؽربً ،فهو ٌدعو إلى 

 ضٌاع البعد القٌمً والفكر العربً له ونعوضه بفكر متطور.

فالتراث موجود ال محالة ولكن ٌحتاج أٌضا إلى التجدٌد:"تجدٌد التراث إذن ضرورة      

عن موروث واقعٌة ،ورإٌة صائبة للواقع ،فالتراث جزءا من مكونات الواقع لٌس دفاعا 

قدٌم ،التراث حً ٌفعل فً الناس وٌوجه سلوكهم ،وبالتالً ٌكون تجدٌد التراث هو وصؾ 

االجتماعً."لسلوك الجماهٌر وتؽٌٌر لصالح قضٌة التؽٌٌر 
2

أن التراث له أثر  وبحكم 

اجتماعً فً الحاضر فال ٌمكن البتة إلؽاءه. بل من الضروري االعتماد علٌه فً االصالح 

االجتماعً ،وبحكم أن التؽٌٌر االجتماعً ضروري من أجل تحقٌق األفضل فال بد من 

 عملٌة تجدٌد هذا التراث لتحقق هذه الؽاٌة.

بإمكانها أن تساهم فً تطوٌر معرفتنا إن التراث هو المعرفة التً ظلت صالحة ،و"    

وبلورة مشاؼلنا ،علما من أنه هو نفسه ٌظل قابال لإلؼناء والتطوٌر."
3
  

فال ٌمكننا أن ننفً أو نلؽً ما تركه الماضً فٌنا ،فهو حاضر معنا ،وٌمكننا أن نتعامل     

ال المعرفة ال معه باعتباره معرفة ماضٌة. "فالعقل الذي ٌسعى إلى اكتمال المعرفة ،واكتم

ٌمكن أن ٌتحقق بالنقل أو التقلٌد ،ألن األول إلؽاء لوجود الناقل ،والثانً إلؽاء لعقله."
4
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ٌمكن تحقٌق المعرفة من خالل التواصل مع تارٌخه المعرفً وتارٌخ معرفة األمم     

،أي  األخرى ،وبالتالً لن ٌقطع صلته بالموروث الذي بدأ منه. "فما تبقى من تراثنا الفلسفً

ما ٌمكن أن ٌكون فٌه قادرا على أن ٌعٌش معنا عصرنا ال ٌمكن أن ٌكون إال رشدٌا."
1
  

فالهدؾ من القراءة هو فصل المعقول من الالمعقول ،فهو ٌهدؾ إلى تجدٌد العقل      

 العربً فالتراث ال ٌمكن أن نراه من بعٌد ونقرأ له فقط.

ظر إلٌها بإعجاب ،ونقؾ أمامها فً انبهار "التراث لٌس متحفا لألفكار نفخر بها ونن    

وندعو العالم معنا للمشاهدة والسٌاحة الفكرٌة.بل هو نظرٌة للعمل ،وموجة للسلوك ،وذخٌرة 

قومٌة ٌمكن اكتشافها واستؽاللها واستثمارها من أجل إعادة بناء االنسان وعالقته 

باألرض.
2

 

المجاالت ،بل علٌه االستعانة به  فمن البدٌهً أن ٌستؽل االنسان التراث فً مختلؾ    

 واالنطالق منه والبناء علٌه دون أن ٌعنً االكتفاء بالتؽنً به وبإنجازات السلؾ." فالتراث

،فهو إذن إحدى مكونات الواقع كالعادت والتقالٌد  نٌجزء من المخزون النفسً للمعاصر

واألمثلة الشعبٌة."
3

 

الموت على التراث.فالعودة إلى التراث أمر  فال عصرنة وال حداثة إذا أطلقنا رصاصة     

ضروري تجبره الظروؾ النفسٌة ثم التارٌخٌة والحضارٌة على االنسان العربً لكً ٌبنى 

مستقبل أفضل."فما من شك أن هناك هٌمنة قوٌة للموروث القدٌم على فكرنا ،الشًء الذي 

نا الفكري تخضع إن قلٌال أو كثٌرا لهذا الموروث القدٌم ،بوصفه بنٌة ججعل أدوات انتا

عامة سواء أردنا أن نمارس تفكٌرا عقالنٌا أو ال عقالنٌا ،ولكن ممارسة العقالنٌة أو التفكٌر 

العقالنً تجعل صاحبها ٌعً أكثر فؤكثر هذه الهٌمنة وٌحاول أن ٌتحرر منها هذا شًء 

                                                           

..29:محمد عابد الجابري ،نحن والتراث ،ص  1  
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عاء بؤنه تحرر نهائٌا من الموروث القدٌم بكل سلبٌاته طبٌعً ،وال أحد ٌستطٌع اإلد

واٌجابٌاته."
1

 

ولهذا فالعودة الى التراث لم تكن صدفة نبل كانت هناك أسباب  "أدونٌس"كما إدعاءه    

موضوعٌة دفعتنا دفعا الى اإلٌمان بضرورة االعتماد على التراث ،ومن هذه 

تقدم الؽرب وتؤخر العرب ،ومالحظته  األسباب:مراجعة االنسان واقعه وتساإله عن سبب

  ،ؼٌاب الممارسة التقنٌة والمعرفٌة ،بل واالنحطاط الحضاري الذي عاشه منذ زمن طوٌل

فالمتؤمل فً أسباب النهضة ٌقؾ على أن التراث هو الرصٌد المعرفً والثقافً الدافع ألي 

تراث العلمً حضارة ،فالبلدان المتقدمة مثال كل حضاراتها الحدٌثة قائمة على ال

 واالنسانً... 

     

                                                           

.453:محمد عابد الجابري ،التراث والحداثة ص   1  
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تعد عالقة الفن واألدب والنقد بالفلسفة من القضاٌا التً تساإل فٌها المفكرون قدٌما      

وحدٌثا ،وأسفرت أسئلتهم فً ذلك عن مواقف متطرفة وأخرى معتدلة ،وقد ٌبدوا تساإلهم 

 أمرا طبٌعٌا ومنهجٌا إذا ما نظرنا إلى تلك الركائزالثالث التً تتوازن بها حٌاة اإلنسان.وهً

الفن والدٌن والفلسفة ،فهناك تداخل وتكامل واضح بٌن تلك المستوٌات المعرفٌة والوجدانٌة 

واسع منذ العهود األولى للفكر الٌونانً ،وجاء الفكر  فً الحٌاة ،ولذلك حظٌت بنقاش

وسد أبواب التطرق فً  المنشود اإلسالمً فٌما بعد لٌقوم بدوره الحاسم فً إحداث التوازن

 هر المختلفة التً واجهها اإلنسان عن معركة الوعً بالذات وبالوجود.تفسٌر الظوا

وبٌن الفلسفة  ما،فإن العالقة بٌنه المستوٌات المعرفٌة الهامةدب والنقد من األوباعتبار     

قدٌما  "أفالطون"تبدو أمرا طبٌعٌا ،انطالقا من النظرة التكاملٌة األنفة الذكر ،رغم تطرق 

 هما من المثالٌٌن واألخالقٌٌن.وغٌر، حدٌثا "هٌجل"و

فً النقد األدبً عن الفكر الٌونانً  وتصورات مستقلةالمسلمٌن حقا أراء  للنقادفهل كان     

والى أي حد ؟ تؤثر النقاد العرب بالفكر األرسطًما مدى و؟ عموما واألرسطً خصوصا

هً األسئلة الجوهرٌة التً نروم اإلجابة  تلكٌمكن اعتبار تراثنا النقدي تراثا عربٌا أصٌال ؟

 عنها من خالل ما سٌؤتً فً هذا الفصل.
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 الكندي والتأثٌر واألرسطً:أوال:

،وفً لحظة تدوٌن معارفها  استقبلت الحضارة اإلسالمٌة العربٌة وهً فً عنفوانها   

وتشٌٌد هوٌتها ،تراث الحضارات السابقة ،وشهد النصف األول من القرن الهجري الثالث 

أوج حركة الترجمة ،وبداٌة التفاعل الحقٌقً مع التراث اإلنسانً ،وكان الكندي أول 

 طو.أتقن ما أطلق علٌه علوم األوائل ،وأضحى من المشائٌن أتباع أرسفٌلسوف عربً مسلم 

 صلة الكندي بكتاب الشعر ألرسطو؟ ومافماذا عن الكندي؟وما عالقته بؤرسطو؟

لقى نفسه بٌن أ" الكندي هو أول من اشتهر بفلسفة أرسطو وأن "ة"عباس ارحٌلٌرى     

."،وثبت كتب الكندي ٌؤكد أنه كرس جانبا كبٌرا من تفكٌره لمعرفة أرسطو أحضانها
1

 

حٌث تبٌن بؤنه ٌمثل  "أرسطو"تعامل مع فلسفة  أول فٌلسوف "الكندي"هنا ٌعد  من   

 جانبا مهما تفكٌره ومعرفته.

ٌتبوأ مكانا كبٌرا فً ثبت الكتب التً صنفها  ""أرسطوأن "دٌبور" وأٌضا ٌالحظ     

،بل درس ما ترجم منها ،وحاول  فهو لم ٌقتنع بمجرد ترجمة كتب أرسطو، "الكندي"

اصطالحا وشرحه."
2

 

 "كندي"التبٌن أن "دٌبور" ٌتضح من خالل ما سبق أن مجموعة األفكار التً ارتآها      

 فقط ،وإنما حاول شرح ودراسة أعماله المترجمة.  "أرسطو"بترجمة كتب  ٌكتفلم 

فٌلسوف حقٌقً ربما لكونه الفٌلسوف األول الذي ٌكتب  "الكندي"مما سبق ٌمكن اعتبار     

 " ولٌس األمربالعربٌة نظرا لتمكنه من إدخال الفكر األرسطً فً الفكر االسالمً بنجاح.

با."كما ٌدعً "أولٌري" ،أن الكبدي اتخذ من أرسطو معلما وحجة ،واعتبره ملهما تقرٌ
3

 

                                                           

،منشوراتكلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة  1،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ط عباس ارحٌلة:1

   .269م ،ص1999ه .1419الرباط ،

.188،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ،دت ،ص 2ترأبورٌدة ،ط:دٌبور ،تارٌخ الفلسفة فً االسالم ،2   

   .274عباس ارحٌلة :األثر األرسطً ،فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص:3
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التارٌخ وبسببه كثرت الفلسفة فً البالد  أرسطو ٌعتبر أعظم فٌلسوف عرفه فما دام

."كان أرسطو أب النقد فً اآلداب األروبٌة ،وفً األدب العربً كذلك."اإلسالمٌة
1

فلما ال  

 ٌعنى به الكندي وٌدرسه دراسة جدٌة وٌدرجه ضمن المادة العلمٌة.

تؤثر بالفلسفة الٌونانٌة واشتهر بها واعتمد علٌها ،وكان عالما بجوانب مختلفة  "فالكندي"    

من الفكر فً عصره ،وٌسمى فٌلسوف ،فإن كان جاهال لشًء ما فهو ال ٌخٌفه وال ٌنسب 

أنه قال:"ركب الكندي المتفلسف إلى أبً العباس  "األنباري"لنفسه ما لٌس له ،روي عن 

فقال له أبو العباس:فً أي موضع وجدت !العرب حشواكالم إنً ألجد فً وقال له:"

 –ثم ٌقولون  -إن عبد هللا قائم - ثم ٌقولون -عبد هللا قائم-فقال أجد العرب ٌقولون:ذلك؟

أبو العباس:بل المعانً مختلفة فاأللفاظ متكررة والمعنى واحد. فقال  -إن عبد هللا لقائم

 –إن عبد هللا قائم  –إخبار عن قٌامه ،وقولهم  -عبد هللا قائم -األلفاظ ،فقولهم:  إلختالف

جواب عن انكار منكر قٌامه ،فقد تكررت  –إن عبد هللا اقائم  -جواب سؤال سائل ،وقولهم 

."األلفاظ لتكرار المعانً. قال:فما أحار المتفلسف جوابا
2

فمن هنا ندرك أن الكندي ٌجهل  

 وعلومها.بؤسرار اللغة 

اعتبره الدارسون مإسسا للمدرسة  "الكندي"أن "الٌازجً" كما ٌتضح عند كمال    

األرسطو طلٌسٌة فً الفلسفة العربٌة ،فقد كان أول عربً مسلم انتقل من علم الكالم إلى 

الفلسفة، وارتبط اسمه بنشؤة التفكٌر فً االسالم ،وكرس نفسه بعد ذلك لتعلٌم ارسطو على 

فً العالم العربً إال على  دراسة حقٌقٌة أرسطو" " إذ لم تبذأ دراسة،أولٌري" "حد قول 

"."الكنديٌد 
3

 

الفلسفة فهو ٌعتقد أن الوحً هو مصدر المعرفة الذات ،حٌث حاول جهده فً التوفٌق بٌن 

 والدٌن ،ٌستحضر الوحً اإلالهً وطبٌعة الالهوت الٌونانً فً برهانه األرسطً ،فما أخذه 

                                                           

.754،ص 7997،دار النهضة العربٌة ،القاهرة ، 4:محمد عنٌمً هالل، النقد األدبً الحدٌث ،ط 1  

 7984،مكتبة الخانجً ،القاهرة ، 7:عبد القاهر جرجانً ،دالئل اإلعجاز ،تح محمود محمد شاكر ،ط2

.375ص   
.198،ص 1974،دار العلم للمالٌٌن ،بٌروت ، 5: ٌنظر : كمال الٌازجً ،معالم الفكر العربً ،ط 3  
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 من براهٌن واستدالالت هو ٌعبر بها فقط عن المبادئ الدٌنٌة االسالمٌة. "أرسطو"من 

فً القرن الثالث هجري ،والتغاضً عن بعد مماته ٌعبر عن موقف  "الكندي"فإهمال      

ألنه امتداد  "الكندي" فقد انصرف الفكر العربً انصرافا تاما عن فلسفةمن علوم الٌونان ،

  "أرسطو".لفلسفة 

 ا:الجاحظ وأرسطو: ثانٌ

نقد الشعر منذ زمن طوٌل ،وال شك أنهم ٌمارسون قبل ظهور  بدأ العرب ٌمارسون    

من أشهر نقاد العرب القدماء الذٌن "الجاحظ" لفظه وكلمته فً مسرح األدب ،وال ٌخفى أن 

"البٌان قد حرر كتاب  "الجاحظ "كتبوا فً الشعر والشعراء ومٌزوا بٌن جٌده وردٌئه ،و

فً األدب العربً عامة ونقد الشعر العربً  اماسها"الحٌوان"  وكتابوالتبٌٌن" 

فهل الجاحظ تؤثر بؤرسطو؟ خاصة.حٌث اهتم بؤعمال األدباء المعاصرٌن له اهتماما كبٌرا.

 وما موقفه من إشكالٌة التؤثٌر األرسطً؟

بالخطابة كما عنً بها أرسطو فً كتابه بؤن الجاحظ عنً  "عباس ارحٌلة "ٌرى     

أٌضا ،كما ٌعرض  "الجاحظ"ألفه الذي ألفه أرسطو  "الحٌوان"وكتاب  "البٌان والتبٌٌن"

جلس بٌن المستشرقٌن لٌقول لهم أن أرسطو كان المعلم األول للعرب " طه حسٌن"بؤن 

رج التؤسٌس من ٌؤتً فً مرحلة تؤسٌس البٌان العربً ،فال بد أن ٌخ"الجاحظ" ،ولما كان 

 1!جبة أرسطو

أن  رونوأخذ بعض الباحثٌن ٌ؟ "ألرسطو"بكتاب الخطابة  "الجاحظ"لماذا ٌتؤثر  

تحت تؤثٌر الثقافة الٌونانٌة. هذا ما نتج عنه خالف كبٌر بٌن الدراسٌٌن ،ال  وقع"الجاحظ" 

قلنا أن الجاحظ تؤثر فهذا إقرار  العربً ومإسسه كما اشتهر.فإذا .سٌما أنه هو رأس البٌان

على أن بالغة الٌونان لها فضل على بالغة العرب. وبهذا نكون قد أنفٌنا ما اشتهر به 

  العرب من البٌان. 
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نه ألم ٌترجم فً زمنه ،و "ألرسطو"حٌث اتجه بعض الدراسٌٌن غلى أن كتاب الخطابة   

 "طه. حٌث ٌقول لم ٌعرف شٌئا عن هذا الكتاب "الجاحظ"بعٌد عن التؤثر به ،وأن 

قد ظهرت بعد وفاة الجاحظ" -كتاب الخطابة-ومن المحتمل أن تكون ترجمة " حسٌن":
1
 

"بصاحب المنطق"باسمه وإنما ٌذكره "أرسطو"  ال ٌذكر "البٌان والتبٌٌن"كتابه  ففً
2

 

البٌان والتبٌٌن  فًولصاحبه  رأيد كل ور،ٌ "الجاحظ"علم أن عالم موسوعً مثل نفكما 

بصاحب المنطق فهذا نجده تقلٌدا  "رسطوأل"ألصحابها أما عن تلقٌبه  دائما ٌنسب األقوال

 عند غٌره أٌضا.

سعى الباحثون فً تحدٌد التارٌخ الذي تمت فٌه ترجمة كتاب : ""عباس ارحٌلة"وٌقول    

وتأولوه وغلب عن  -رٌطورٌقا–فتناقلوا ما ذكره ابن الندٌم فً الكالم على  -الخطابة–

ظ"الظن أن الترجمة حصلت بعد وفاة الجاح
3

أمرا لٌس  "الخطابة"بكتاب "الجاحظ" فتؤثر  

لم ٌكن معجبا  "الجاحظ"موثوق فٌه ،فال ٌمكننا األخذ باآلراء التً أدانته. فقد تبٌن أن 

"بكًء بؤنه "البٌان والتبٌٌن"  .فقد وصفه فً كتابه"بأرسطو"بطرٌقة الٌونانٌٌن وال 

اللسان، وغٌر موصوف بالبٌان"
4

بٌن باآلراء  "أرسطو"و "الجاحظ"فالخالف بٌن  

على صفات الخطٌب األخالقٌة ،فً حٌن أن  "أرسطو"المتصلة بفن الخطابة ،إذ ركز 

لٌس هناك  "الخطابة"بإطالع على كتاب "الجاحظ" .فإتهام لم ٌبدي اهتمامه بها "الجاحظ"

 دلٌل عنه. 

الجاحظ حكٌم قرأ كتب الفالسفة من الٌونان والفرس والروم  "إن:"أمٌن الخولًفقول "

والهند"
5

والتبٌٌن كالم فلسفً محض: لو قورن بمعان  :"وما فً البٌانوقوله اٌضا 

                                                           

:طه حسٌن ،"البٌان العربً من الجاحظ الى عبد القاهر" مقدمة نقد النثر ،دط ،المكتبة العلمٌة ،بٌروت 7

.77،ص 7981،   

.27،دط ،دار الجٌل ،بٌروت ،دت ،ص 3:الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،تح ،عبد السالم هارون ، ج 2  

.281،االثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌتٌن ،ص  :عباس ارحٌلة 3  

.27: الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ص  4  
.4،ص 1997: أمٌن الخولً ،ضحى اإلسالم ،دط ،الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب ،مكتبة االسرة ، 5
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أرسطو وخاصة فً كتاب الخطابة لرد جله الٌها."
1
هذا لٌس دلٌال على أن كتاب البٌان دار  

مترجما فإنه لم ٌثبت ذلك  "الخطابة"وإن كان كتاب  "الجاحظ"حول الخطابة ،ففً زمن 

فً كتب التراجم ولم ٌنقل هذا الخبر أي من القدماء ،فكما ذكرنا سابقا.فهو ٌصرح أن 

بهم. فٌمكن أن ٌكون للٌونانٌٌن فلسفة ولهم صناعة فً المنطق ولكن لم ٌبدي إعجابه 

مع بعضها  تتالءم رسطو" "أمعرفة بالمنطق األرسطً ،ولعل أفكاره وأفكار "للجاحظ" 

البعض بسبب إطالع كال منهما على بالغة الٌونان وأن تلك األفكار تكون متشابهة الى حد 

والخطابة كانت شائعة فً االمة العربٌة ومزدهرة فً كبٌر بسبب ظروف ذلك العصر.

وأٌضا ال  "أرسطو".كما عنً بها  "الجاحظ"صدر اإلسالم ،فمن الطبٌعً أن ٌعنى بها 

عنه "الجاحظ" ،ولٌس هناك دلٌل على معرفة  "الخطابة"ن أن نعرف متى ترجم كتاب ٌمك

"الجاحظ لم ٌقدم دراسة منسقة فً هذا السٌاق ٌقول: "علً بوملحم"والتؤثر به ،حٌث نجد 

.مبوبة ،إنما تناول الخطابة فً سٌاق حدٌثه عن البٌان والتبٌٌن"
2

 

أنها منبه الحٌاة العربٌة وكانت شائعة فً ذلك "الجاحظ"  فالخطابة كانت فً تفكٌر   

 "الخطابة"لكتاب  "الجاحظ"العصر.ومهمة من ناحٌة القٌمة والفنٌة والفعالٌة ،فهل اشارة 

 فً سٌاق الكالم فٌه عٌب؟ 

الناحٌة العلمٌة ال نعرف متى ترجم كتاب  ومنفً هذا الصدد:" "عباس ارحٌلة"ٌقول   

عرف الكتاب وما جاء به الباحثون المحدثون  -الجاحظ–الخطابة ولٌس لدٌنا دلٌل على أن 

لكتاب الخطابة ،وهذا النقل القدٌم ٌوجد الٌوم بٌن  -النقل القدٌم–تأوٌل لقول ابن الندٌم 

؟ ثرأوٌا النقل ٌمكن أن ٌفهم أٌدٌنا.فهل ٌستطٌع أحد الٌوم أن ٌتجرأ وٌدعً أن مثل هذ

وأٌن بٌان الجاحظ من انغالق هذا النقل القدٌم؟"
3
    

ال ٌنكر معرفته بؤرسطو ،فهو ٌذكره كما قلنا بصاحب المنطق وٌمكن أنه  "فالجاحظ"    

لو صحٌحا اطلع  "الجاحظ"نه ممٌز بتمٌٌز الكالم ،ألن ؤأو عرف ب "أرسطو"سمع عن 

                                                           

.22: المرجع نفسه ،ص  1  

.212،ص  7994، دار ومكتبة الهالل ،بٌروت ،7الفلسفٌة عند الجاحظ ،ط :علً بوملحم :المناحً 2  
.286: عباس ارحٌلة ،األثر االرسطً فً التقد والبالغة العربٌتٌن ،ص  3  
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. فالجاحظ وأرسطو هناك لذكره ونسبه الى صاحبه أو تؤثر به "الخطابة" على كتاب

فً التصورات وفً طبٌعة المادة المدروسة ،فكٌف تتم المقارنة بٌن فمثال:اختالف بٌنهما 

 الرجلٌن؟

فً كتبه واضحة ونابعة من المجاالت الثقافٌة والفكرٌة. "الجاحظ" فكما نعلم أن بالغة    

لباحث أن ٌستخلص منه مادة أدبٌة فً موضوع البالغة ل"وكتاب البٌان والتبٌٌن ٌمكن 

،ٌمكن ان تكون كتابا فً فن الخطابة".
1

فهل ٌمكن أن الجاحظ ذلك األدٌب الموسوعً أن  

؟ حٌث نجد علً جواد وهو ٌعلم بؤنها ألرسطوٌتحدث عن الخطابة فً الهند والفرس و...

وقد نقل كتاب أرسطو الى العربٌة أكثر من مرة ،ولخص  "السؤال وجٌهالطاهر ٌقول:

وشرح ... وقد ترجم أقدم الترجمات الى عصر الجاحظ. ولكن لٌس لدٌنا دلٌل على أن 

-و -البٌان والتبٌٌن–الجاحظ عرف الكتاب وأخذ عنه وتأثر به ،فٌكفً ان ٌقابل المرء بٌن 

ظ لم ٌلم بكتاب أرسطو".لٌرى الفرق الكبٌر وٌستدل على أن الجاح -فن الخطابة
2
  

خذ كتاب البٌان والتبٌٌن وفن الخطابة لٌقارنا ببعضهما ؟ حتى نصل الى أدلة لماذا ال ٌؤ   

ال ٌلتقٌان فً نفس األفكار والتصورات ،ألٌس  "الجاحظ"علمٌة وأدبٌة تقر بؤن كل من 

ٌنسب االقوال  "الجاحظ"ن أمن ٌقر للٌونان بالفلسفة ،والمنطق ومن هنا نستنتج  "الجاحظ"

  ."ألرسطو"فعال ألصحابها ،فلما علٌه االنكار بإطالعه على كتاب الخطابة واأل

 

المعارف األجنبٌة فهو قد تفتح على الثقافات واتسعت معارفه ال ٌرفض " فالجاحظ"     

الٌونانٌة ،وٌقول فً هذا "الجاحظ" وعجز العدٌد من الباحثٌن الكشف على مصادر ثقافة 

"أحمد أمٌن الخولً":" أتت له الثقافة الٌونانٌة ،عن طرٌق علماء الكالم الصدد 

                                                           

.287نفسه ،ص صدر:الم 1  

   ، 7979،المإسسة العربٌة للدراسات ،بٌروت ، 7: علً جواد الطاهر ،مقدمة فً النقد االدبً ،ط 2
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أمثالهما." سلموٌه وومشافهته لحنٌن بن اسحاق و
1

بما أن الجاحظ جزء من الركام  

الذي أصدمت به الحضارة العربٌة واإلسالمٌة فً نهضتها ،فهو ٌعرف التراث  الحضاري

 وٌعترف بفضل األوائل على األواخر عبر العصور التارٌخٌة. ،الٌونانً جٌدا

وظروف ترجمة هذا  "ألرسطو"بكتاب الخطابة "الجاحظ" إن إشكالٌة اإلقرار بتؤثر      

 "أرسطو"الكتاب أحٌطت بهالة من الضبابٌة .فاألخبار التً ساقها الجاحظ عن الٌونانٌٌن و

فً عدد من مإلفاته ٌمكن عدها دلٌال على عدم تؤثره بالخطابة األرسطٌة وعدم معرفته بها 

لكن بٌنهما فروقات  "كأرسطو"بحث موضوع الخطابة فً كتابه   "الجاحظ"وصحٌح ان 

 "فً المنهج واألفكار.

هجري وإرجاع ابداعه القرن الثالث النقد فً  ًمن قبل مإرخ "الجاحظ"إن إهمال     

والنقل عنه هذا تشكٌك فً اصالته   "بأرسطو"قرٌته إلى الٌونان واتهامه بتؤثره وعب

 صالة األمة.أوجرٌمة فً حق 

 ابن قتٌبة وأرسطو:ثالثا: 

عالم واسع المعرفة ،لم ٌترك لونا من ألوان الثقافة العربٌة إال تناول "ابن قتٌبة  "ٌعتبر    

من الثقافة األجنبٌة التً عرفت فً عصره. منه جانبا وأحسن فٌه ،كما أنه له نصٌب وافر 

فقد اهتم بالشاعر وما ٌحتاجه من ثقافة وتناول الحاالت النفسٌة وعالقاتها بالشعر ،الى جانب 

  "ابن قتٌبة" ؟أثر لدى  "ألرسطو". فهل كان تناوله للنقد العلمً المتمثل فً نقد الشعراء

 :"تقوم ثقافة ابن قتٌبة على دراسة اللغة واألدب ورواٌة الشعر  "عباس ارحٌلة" ٌقول   

 

والمعرفة بالنحو،الى جانب اتصاله بعلوم العربٌة اتصل بالعلوم الدٌنٌة وبالمعارف 

العامة..."
2

أغزر علماء المسلمٌن إنتاجا وأكثرهم تنوعا. فهو مرآة لثقافة فقد كان من ، 

                                                           

.387: أمٌن الخولً ،ضحى االسالم ،ص  1  
.305:عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  2  
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 مختلف فن واحد واثنٌن بل أكثر من ذلك فً لىعصره الواسعة ،فلم ٌقتصر إنتاجه ع

،فهو ملم بضروب المعرفة اإلنسانٌة التً تحتاج الطبقة مٌادٌن الثقافة العربٌة واإلسالمٌة 

المثقفة  إلى معرفتها والتزود بها ،وملما ببعض جوانب الثقافة الٌونانٌة ،ومن بٌن مإلفاته 

فقد كتبه وهو فً حالة استٌاء من األدب " " "أدب الكاتبالتً تلتمس أصداء الثقافة األجنبٌة 

."والعلم فً عصره ،فقد أحس بوجود انخفاض محسوس فً الثقافة العامة
1

وهذا ٌدل على  

 .  أهل زمانه لم ٌبلوا اهتمامهم باألدب والعلم ،بل ٌمكن أن ٌكونوا قد كرهوه أٌضا أن

لعربً من االستفادة فً القرن الثالث ظهرت حركة ضخمة للترجمة وحظى المجتمع ا    

كان من  "وابن قتٌبة "من انتقال الثقافات األجنبٌة إلٌهم ،لكن ابن قتٌبة قد هاجمهم بالرفض.

أولئك المفكرٌن الذٌن هاجموا أنصار المعارف الوافدة
2

وطبعا تلك الثقافات األجنبٌة كانت ،

ونعى علٌهم "هاجمهم  " "عباس ارحٌلةب عصره ٌقول لها أنصار. وأما موقفه من كتا

اصطناعهم المنطق وارتكازهم علٌه فً ثقافتهم واعتبرهم جهالء بعلوم العربٌة."
3

 

فً األدب ،فهو فً هذا الكتاب ٌقدم لكتاب الدواوٌن قدرا من ببواطن الجمال  عالما باعتباره

الثقافة اللغوٌة وذلك لٌزودهم باألدوات التً تعٌنهم فً الكتابة وتعصمهم من الوقوع فً 

فهو "ٌفضل على المنطق علوم الدٌن واللغة  "أرسطو"الخطؤ والزلل ،أما موقفه من 

والنحو " ،وأرسطو ٌصبح أبكم أمام الدٌن والفقه والفرائض
4

فهو ٌرى بؤن ال أهمٌة للمنطق  

ابن -فً سرد الوجود ،وهذا دلٌل على عداءه للمنطق ورفضه له وهذا دلٌل أٌضا على  أن 

 لم ٌتؤثر بالمنطق ولم ٌدرسه ،حٌث نجد "نعٌه على الناس اصطناعهم للمنطق  -قتٌبة

 

                                                           

.316نفسه ،ص  المصدر:  1  

  2: المصدر نفسه ،الصفخة نفسها.

   .306،ص  عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن :4

.318: المصدر نفسه ،ص  4  
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"-تؤوٌل مختلف الحدٌث–واقتناعهم به دون سواه فً كتابه 
1

 "ابن قتٌبة"وبهذا ٌكون  

 رافضا 

إلى المجتمع للمنطق وٌهاجم من أجله الكتاب الذٌن ٌصطنعونه. فانتقال الثقافات األجنبٌة 

الناس علٌها تمس بمقومات المجتمع اإلسالمً وانتهاك اطالع و -كما ذكرنا سابقا–العربً 

  ئل.حرمة الثقافة العربٌة ،وهذا ما جعله ٌحتج عن موقف عصره من األوا

أدبٌة فً القرن الثالث هجري، ٌعتبر بؤنه نقلة  قتٌبة" البن" "الشعر والشعراء" أما كتاب

الكتاب "كانت محط  فهو من أبهى مصادر األدب التً تزخر بها الخزانة العربٌة. فمقدمة

اهتمام الباحثٌن الشتمالها على أهم القضاٌا النقدٌة التً تتناولها المكتبة النقدٌة بالدراسة 

الحقا..."
2

المتمٌزة والذي ٌشهد ،فعموما هذا الكتاب لم ٌكن زهرة برٌة بل عمدة فً مادته  

ام العلماء على له بالرٌادة من قبل مإلف لغوي أدٌب ألمعً ،ومن الطبٌعً أن ٌنصب اهتم

 دراسة الشعر لما له أثر بلٌغ فً الحٌاة االنسانٌة عامة والعربٌة خاصة.

فقد خص فً كتابه الشعراء وأخبارهم ،أزمنمنتهم ،أقدارهم ،أحوالهم ،قبائلهم وأسماء 

أكثر  وكانفً هذا الصدد:""ابن قتٌبة" آبائهم...والشعر وأقسامه وطبقاته...حٌث ٌقول 

قصدي للمشهورٌن من الشعراء الذٌن ٌعرفهم جل اهل األدب والذٌن ٌقع االحتٌاج 

عارهم فً الغرٌب وفً النحو وفً كتاب هللا عز وجل ،وحدٌث رسول هللا صلى هللا بأش

علٌه وسلم. فأما من خفً اسمه وقل ذكره وكسد شعره ،وكان ال ٌعرفه إال الخواص فما 

ال أعرف منهم إال القلٌل..."إذ كنت  أقل من هذه الطبقة
3
  

من الواضح أنه ترجم للمشهورٌن من الشعراء الذي ٌحتج بؤشعارهم فً العرب وفً     

...ولم ٌبدي اهتماما بمن قل ذكره ،وذلك لجهله بؤخبارهم أو ألنه ٌرى ،بان القارئ هو النحو

                                                           

. 308ارحٌلة ، األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص:عباس  1  

.312،ص  المصدر نفسه:
2  

       .7997، دار إحٌاء العلوم ، بٌروت ،6: ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،تح أحمد محمد شاكر ،ط 3

.77-76 ص   
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القارئ أٌضا فً  فً غنى عن ذكر أسماء دون ذكر أخبار،أنساب وأشعار أصحابها.وألن

 قراءته تذهب كل اهتماماته الى جانب التفاصٌل ،فهو بطبٌعة الحال إن ذكر اسم فقط فهو لن 

 عر شٌبحث عنه وٌمر علٌه مرور الكرام.وٌقول :"...وال أحسب احدا من علماءنا استغرق 

بٌلة حتى لم ٌفته من تلك القبٌلة شاعرا ،إال عرفه وال قصٌدة إال رواها.ق
1

ر بؤنه ال فهو ٌق 

ٌوجد هناك علما فً عصره وهو على علم بشعراء ذلك العصر ومعرفة قصائدهم وال 

أن القارئ لهذه المقدمة ٌجد تحوال طبٌعٌا "عباس ارحٌلة":"ٌذكره ،وٌقول أٌضا 

للمشكالت النقدٌة الساٌقة التً بدأت تعرف التنظٌم والتحدٌد والوضوح فً ضوء تطور 

مرس ابن قتٌبة بمشكالت النقد فً معالجته لها روح علمٌة معارف القرن الثالث ،فقد ت

أثارت التساؤل حول مصدرها"
2

الى نقد الشعر فً ظل  "ابن قتٌبة"فقد ٌتضح من هذا مٌل  

هو فً صدد تؤكٌده للسلطة العلمٌة ،ففً لهجتها ثقة وفن قواعد وضوابط أي أن الناقد 

واستعانة بطرق العلم ،وٌستنبط من أشعار العرب القدامى وأمثالهم أمورا علمٌة ترتبط 

بعاداتهم وتقالٌدهم ،كما ٌجعل ما ٌشتمل علٌه الشعر العربً من حكم ٌضارع حكم الفالسفة 

 فً مجاالت النظر إذ لم ٌكن لدٌها والعلوم."ولست أدري كٌف تتطور أمة وتعرف تحوال

  تراكم معرفً ،واستقصاء للظواهر والجزئٌات ،لٌؤتً االستقراء العقلً ٌختصر وٌستنبط."

ابن "إن المالحظ فً جهود النقاد ومحاولتهم فً فتوحاتهم الشعرٌة العربٌة ،ٌقر بمحاولة    

التٌار الجدٌد أال وهو الذي لجمع العناصر المتناثرة وضبطها وتقرٌرها وكٌف قاوم  "قتٌبة

ٌحمل شعار المنطق ،وكٌف أرسل صٌحته الغاضبة من أجل حماٌة مقومات الذات العربٌة 

 اإلسالمٌة.

ون مضجع القرن الثالث ،وكان فً ألرسطو والذي أقض به المقارن -الخطابة -"وكتاب 

فابن قتٌبة متناول ابن قتٌبة ال نجد له أثرا إال على سبٌل التخمٌن فً بعض قضاٌا البالغة." 

،فهو ٌرى بؤن المنطق  ٌرفض المنطق. وكما ذكرنا سابقا كٌفٌة هجومه على اآلخذٌن به

                                                           

.22:ابن قتٌبة ،الشعر والشعراء ،ص  1  

.313:األثر األرسطً فً النقد البالغة العربٌٌن ،ص  :عباس ارحٌلة
2  
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أحد رجاالت القرن ٌطغى على مقومات المجتمع اإلسالمً ،فكٌف له أن ٌتؤثر به؟ فهو من 

 فهو تعصب للعروبة واإلسالم ودافع عنهما ورفض الثالث الذٌن استناروا بالثقافات األجنبٌة. 

الثقافات الوافدة ،واعتبرها تفاهات ال جدوى منها.فالخطابة باعتبارا جنسا أدبٌا متمٌزا فً 

الخطٌب عند العرب إال أنه أشار الى  "ابن قتٌبة"التراث العربً لم تحظى بعناٌة تذكر عند 

 "تأوٌل مشكل القرآن" فً كتابه 

  رابعا:"البدٌع" البن المعتز وإشكال التأثٌر االرسطً:

كتاب البدٌع نقطة تحول فً الدراسات البالغٌة والنقدٌة ،وعالمة بارزة فً مجال    

فً  "سبوٌه"النظرٌة األدبٌة عند العرب ،ومكانته فً تارٌخ البالغة تشبه مكانة كتاب 

تارٌخ البحوث اللغوٌة والنحوٌة ،فهو اجماع الباحثٌن عربا ومتشرقٌن ،فهو أول كتاب تناول 

 من كتاب "الخطابة" ألرسطو؟  أثر فٌهاألدب تناوال فنٌا.فهل 

"قدم ابن المعتز أول محاولة منظمة تكشف عن جمالٌات التعبٌر العربً ،فظل الكتاب معٌنا 

ثالثٌنٌات هذا القرن ،فؤشاع طه حسٌن إشكالٌة التؤثٌر  للقرون الالحقة.حتى كانت بداٌة

األرسطً فً البٌان العربً ،لتكون البالغة العربٌة فً مرحلة تؤسٌسها لقٌطا أرسطٌا."
1  

ما ٌتعلق من  تاب ال تكمن فً مضمونه وال من حٌثكأن قٌمة ال إن قٌمة كتاب البدٌع    

تقسٌم وتحدٌد ،فقٌمته تكمن فً صدوره عن درجات عالٌة من الوعً تحرك صاحبها إلى 

أول كتاب فً البٌان العلمً فً ذات الوقت  أن ٌظهر" "طه حسٌن" رإٌة واضحة.فقول

هذا ،ولكن  -البدٌع -ألرسطو...لم أطلع على كتاب  -الخطابة- كتابالذي ظهرت فٌه ترجمة 

الذٌن نقلوا عنه أكثروا من ذكره كثرة تمكننا من تصوره.فهو عبارة عن تعداد ألنواع البدٌع 

مع االستشهاد لكل نوع منها بشواهد من كالم القدماء والمعاصرٌن البن المعتز...من 

"-كتاب الخطابة–لث من ٌدرسها...ٌلحظ فٌها ال محالة أثرا بٌنا للفصل الثا
2

فً هذا القول   

المعتز لم ٌإلف الكتاب مقاومة للثقافة الٌونانٌة ،ولو كان ذلك هدفه فهو لم  فابنمبالغة ،

                                                           

.316: عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ، ص  1  

.12: طه حسٌن ،مقدمة نقد النثر ،ص  2  
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ٌحجب ذكر ذلك األمر واإلشارة إلٌه ،فهو صرح بؤنه ألفه لٌبٌن أن القدماء عرفوا فنون 

،ولكن كتابه كما فاد منها ونانٌة ألالبدٌع ،ولو كان ابن المعتز مطلعا على قواعد البالغة الٌ

فهو ٌستكثر علٌه أن ٌكتب كتابا فً البٌان ٌبدو من مصادره عربً فً أصوله الثقافٌة.

"عباس ارحٌلة":"إن البحث فً سبب تألٌف هذا الكتاب ٌهدم مقولة التأثٌر العربً ٌقول 

ابن المعتز تؤثر بؤرسطو وهو لم ٌطلع علٌه ألٌس  نؤفكٌف أن ٌقر طه حسٌن ب أساسها" من

هذا فهم من تناقل األخبار بؤنه كان واقعا تحت التؤثٌر األرسطً ،والغرٌب فً هذا أنه مع 

من ٌقولون بؤن كتاب "البدٌع" هو نسخة من القسم الثالث من كتاب الخطابة ،وهو لم ٌطلع 

والرد  العربً  "الدفاع عن أصالة األدب علٌه كما قلنا سابقا.فمن أسباب تؤلٌفه للكتاب هو

من راح ٌلتمس قواعد البالغة فً كتب  الٌونان ،لٌواجه الشعوبٌٌن والمفتونٌن  على

بالٌونانٌات.فالكتاب ألف دفاعا عن المنزع المحافظ الذي ٌعرض عن كل ما نقل عن الٌونان 

المتكررة." لٌقف فً وجه هجمات المتفلسفٌن 
1
  

وال عٌب أن ٌكون الكتاب على أسس عربٌة  -كما ذكرنا سابقا–عربً  فالكتاب مصدره    

أو ٌونانٌة.فإذا كان على أساس عربً أو ٌونانً ،فالمهم أنه ٌحتوى على نقاط فً الدراسات 

لدى ابن معتز وأن هذه المشكلة  -مشكلة فنٌة -النقدٌة.وأما القول:"أن أبا تمام كان ٌمثل 

لها.وكانت سببا من األسباب التً وجهته إلى تؤلٌف كتاب البدٌع بدأت مبكرة فً تصوره 

لٌدل على أن هذا الفن موجود عند العرب ،وفً القرآن والحدٌث وكالم الصحابة وأن 

المحدثٌن لم ٌكونوا مبتكرٌن له."
2

فهذا لم ٌكن ٌعلم جٌدا بؤن هذا الفن لم ٌعرفه العلماء وقد  

خمسة.وهً االستعارة والتجنٌس والمطابقة ورد اعجاز اجتهد فً تؤلٌفه وفنون البدٌع عند 

                                                     الكالم على ما تقدمها والمذهب الكالمً.

                                                           

.317:عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ، ص  1  

 718، ص 2116، دار الشروق، عمان، األردن، 7عباس، تارٌخ النقد األدبً عند العرب، ط : إحسان 2
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"فؤمام دعاوي الشعوبٌٌن والمتفلسفٌن ،وفً غمرة الصراع بٌن القدماء والمحدثٌن وإفراط    

فٌه ،رأى ابن المعتز ضرورة تدوٌن الفنون البدٌعٌة الء فً استعمال البدٌع واإلغراب هإ

إسهاما منه فً بلورة جانب من الثقافة العربٌة."،
1
  

،أي أن المادة الواردة فً الكتاب  كان معتزا بمشروعه الذي لم ٌسبقه إلٌه أحد فابن المعتز   

ة طرحه، ٌتطرق لها األسالف ،فهو ٌظهر مدى نضج المادة المقدمة فً الكتاب ومدى قو لم

 مما جعل الكتاب اكثر منهجٌا فً االصول البالغٌة والنقدٌة.

"احسان عباس" :"وقد كان ابن المعتز على وعً بان هذا الفن لم ٌعرفه وٌقول    

العلماء باللغة والشعر القدٌم ،وال ٌدرون ما هو وما هً األنواع التً تقع تحته ،وأنه 

ذلك ولكن الكتاب ٌتمثل فً حشد الشواهد مبتدع فً استقصائه لصورة غٌر مسبوق غلى 

على المصطلحات البالغٌة من النثر والشعر القدٌم والحدٌث."
2
  

ومن هنا ٌظهر لنا مدى أهمٌة الكتاب فً الدراسات البالغٌة والنقدٌة ،وأنه فرٌد من      

دٌدة فً نوعه فً هذا المجال ،وٌعد النواة لعلم البالغة العربٌة ،وكان تؤلٌف الكتاب خطوة ج

فابن المعتز الشًء الذي اراده هو أن ٌحدد مجال البدٌع قضٌة القدٌم والحدٌث من الشعر.

وٌحصر أبوابه ،وأن ٌفتح أفاقا جدٌدة وٌقدم فوائد عدٌدة.فقد عمد إلى تؤلٌف الكتاب دفاعا 

 عن الشعر المحدث.

م ،جاء 1931فً الفتنة الٌونانٌة سنة  "معتزابن ال" "بعدما أغرق طه حسٌن    

م ،وفً الوقت 1935سنة  "طه حسٌن"لٌحقق الكتاب الذي لم ٌطلع علٌه   "كراتشوفٌسكً"

 ن تؤثٌر الٌونان فً تطور الشكل اللغوي عند العرب أ ،الذي ٌجد فٌه "كراتشوفٌسكً"

                                                           

.108ص  :احسان عباس ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب،1  

.318عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص :2   
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المعلم األول كان  "أرسطو "وٌقرر أن "طه حسٌن"ٌسبقه  ال ٌزال غٌر واضح المعالم

للبٌان العربً
1

وهذا ٌإكد اصالة ابن المعتز فظهور الكتاب فً الوقت نفسه الذي ترجم فٌه  

ألرسطو هذا لٌس دلٌال على تؤثره به أو األخذ منه ،كما أن طه حسٌن لم "الخطابة" كتاب 

من  ٌطلع علٌه وهذا دلٌال أخر على عدم تؤثره به.هل بسبب كثرة ما نقل عنه هً التً مكنته

 ،فهو ال  هذا التصور؟فلماذا لم ٌطلع علٌه حتى ال ٌظل ٌإمن بتلك النتائج التً توصل إلٌها

 

ٌدري متى ترجم كتاب الخطابة ،ونجد محمد منظور ٌتساءل "فمن أٌن أتى ابن المعتز بتلك 

االصطالحات"
2

فهو ٌعلم بان لكل دراسة ال بد لها من اصطالحات وٌقول:"لكننا نعلم أن  

قد ترجم كتاب الخطابة ألرسطو ،مما ٌدل على أن هذا الكتاب قد عرفه  "إسحاقبن حنٌن ا"

"العرب ،ولٌس بغرٌب أن ٌكونوا قد أحاطوا بموضوعه قبل ترجمة حنٌن.
3

فهذا احتمال  

 "ابن المعتز"فً المقارنة وٌجد أن تعرٌف "المندور" ٌمكن للمطلع أن ٌقبله ،ثم ٌذهب 

أرسطو""ٌكاد ٌكون تعرٌف لالستعارة 
4
  

 -مندور -"أن ما اقتبسه  "عباس ارحٌلة" على حد قولولكن نقل الشعر قد جاء متؤخرا  

ألرسطو ال ٌقدم تعرٌفا لالستعارة ،وإنما ٌوازن بٌن أسلوب التشبٌه  -الخطابة-من كتاب 

وأسلوب المجاز"
5

فإن ما جاء فً هذه الموازنة ال ٌقدم دلٌال على التؤثٌر فالغاٌة تبرر  

أن نقل الشعر جاء   -كما ذكرنا-أنسته  "طه حسٌن"الوسٌلة.فغاٌة مندور فً تحقٌق مبتغى 

 "ابن المعتز"فً نفس السٌاق ربما قد أحس أنه ظلم  "محمد مندور"خرا ،ثم نجد ؤمت

إال مجرد  "أرسطو"وإن ٌكن ،ال ٌسلب ابن المعتز فضله ،وذلك ألنه لم ٌؤخذ من  "فٌقول: 

                                                           

.319،االثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  :عباس ارحٌلة
1  

:االستالٌن لنسون مابٌه ،النقد المنهجً عند العرب ،ترجمة محمد مندور ،دط ،دار نهضة مصر 2

.61.ص 1996القاهرة ،للطباعة والنشر    

.61.62مرجع نفسه ،ص ال: 3
  

.63:المرجع نفسه ،ص 4  

.322،األثر االرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  :عباس ارحٌلة
5  
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توجٌه العام..."
1

وهذا على أن ابن المعتز جعل أرسطو موجها له ،ولكن المصطلحات فً  

فقد  مرحلة التدوٌن والتؤسٌس كانت مضطربة ،وهذا ما جعل العرب ٌعجز عن وضعها.

"كان كتاب البدٌع محاولة رائدة لوضع خالٌا لعلم البالغة العربً ،فقد تبلورت اصطالحات 

وتحددت "
2

 

 راء والنقاد ،فقد كان مشهورا وكذلك هو موجود بكثرة فً فالمعلوم أن البدٌع ٌعرفه الشع

 أشعار المحدثٌن.

ٌعتبر البدٌع مقصورا على العرب ،فهو ذكر العدٌد من الشعراء "الجاحظ" ن أحٌث 

العباسٌٌن الذٌن اشتهروا بالبدٌع.
3

فابن المعتز كان هو السباق فً وضع المعالم البالغٌة  

ربٌة ،ومن الذٌن أساءوا الظن به ووضعوا كتابه ضمن وتؤلٌف اول كتاب فً البالغة الع

المقارنات واتهموه بالتؤثر ،لماذا لم ٌكلفوا أنفسهم فً البحث عن مصادره العربٌة.وذلك 

ٌمكن عن طرٌق مقارنة ابن المعتز ومعلمٌه الذي تتلمذ على ٌدهم ،لكً ٌرو إن كان هناك 

 علمه.تؤثر أم ال.فالتلمٌذ عادة أول شًء ٌتؤثر به هو م

"عباس ارحٌلة" :"إن مصطلحات ابن المعتز نابعة من سلسلة التطورات التً  ٌقول    

عرفتها مرحلة تأسٌس علم البٌان ،وإن التشابه بٌن فكرتٌن ال ٌكفً إلثبات التأثر والتأثٌر 

ٌشترك فٌه سائر اللغات   وخاصة إذا كان األمر ٌتعلق بأسالٌب التجاوز فً التعبٌر،مما

اإلنسانًوٌشترك فٌه افراد النوع 
4

أن التشابه بٌن فكرتٌن أو أكثر لٌس سببه هذا صحٌح  

التؤثر ،فنحن اآلن الكثٌر منا من تتشابه افكاره مع غٌره ،ونجد ذلك راجع الى الظروف 

ف الحضارٌة المعٌشٌة واالجتماعٌة التً تنتمً الٌها ،والهموم الفكرٌة المشتركة .فالظرو

هنا ال أحد ٌعلم أنه  "ابن المعتز"هً التً تحتم على األفراد اشتراكهم فً نفس الفكرة ،و

                                                           

.65: محمد مندور ،النقد المنهجً عند العرب ،ص 1  

.25: عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة ،ص 2  
 1998،مكتبة الخانجً ،القاهرة ، 7،ط  1:ٌنظر :الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،تح عبد السالم هارون ،ج 3 

.51.50ص    

.328: عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ، ص  4  
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ابن "فً ترجمته العربٌة ،وما الذي سٌستفٌد منه  "ألرسطو" "الخطابة"إطلع على كتاب 

اب واحد من كتمن ذلك النقل ،فال أضنه ٌقرأ كتب األمة لٌعٌد ما تناثر منها فً  "المعتز

"البدٌع" "البن فكتاب  خالل إعادة تركٌب تلك الفنون.أو أن من ٌبدع وٌنتج ٌعتبر متؤثرا؟

" ٌعتبر فاتحا جدٌدا ،وإن كان صحٌحا منقوال فلما لم ٌعثر علٌه النقاد ،وإن كان فً المعتز

مثال واحد فقط؟فهو ٌعتبر أول كتاب تناول األدب تناوال فنٌا ،وهو بحث ٌعكس روح 

 ره ،فإنكاره ٌعتبر مساس بالبحث العلمً.  عص

 خامسا :قضٌة التأثٌر األرسطً عند ابن المدبر والمبرد وثعلب:

ؤثٌر األرسطً أصبحت متداولة على األلسنة كثٌرا فً هذا العصر ،فهل إن قضٌة الت    

وصل  وإلى أي مدىنجد أٌضا كال من "ابن المدبر" و"المبرد" و"ثعلب" تؤثروا بؤرسطو؟

 هذا التؤثٌر ؟

 ابن المدبر:-1

قضٌة دعوة ابن المدبر الكتاب الى االستفادة من الثقافات غٌر  "عباس ارحٌلة"اختار     

"الرسالة  فً دراسته  قد اختارالعربٌة وعبر عنها بلفظ "معانً العجم وحدود المنطق" و

رسالة تهٌئ لوظٌفة الكتابة فً دواوٌن الدولة  "هً:حٌث ٌقول"البن المدبر"  العذراء "

ن ٌضطلع به فً مهمته. ونجد ابن المدبر ٌشترط فً ثقافة أ،فهً تعلم الكاتب ما ٌنبغً 

الكاتب الى جانب التراث العربً االستفادة من المعارف الوافدة."
1

 والنص الذي ٌقصده 

أردت خوض بحار البالغة وطلبت أدوات الفصاحة ،فتصفح فً  :"فغنهو"عباس ارحٌلة" 

رسائل المتقدمٌن ما تعتمد علٌه ،ومن رسائل المتؤخرٌن ما ترجع الٌه فً تلقٌح ذهنه...ومن 

نوادر كالم الناس ما تستعٌن به ومن األشعار واألخبار والسٌر واألسماء ما ٌتسع به 

                                                           

.329:عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  1  
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ورات العرب ومعانً العجم وحدود منطقك...وانظر فً كتب المقامات والخطب ومحا

.المنطق وأمثال الفرس ورسائلهم
1

 

،وهذه مرحلة أساسٌة ٌتبعها الكاتب عند خوضه  هذا الرأي محتمل أن ٌكون فٌه الصواب    

ثٌٌن لعل فٌهم ما ٌنفع و الرجوع إلى القدامى محدفال بد أن ٌعتمد على ال، غٌرهأوفً البالغة 

بهام ،و بالقدٌم ٌمكن أن ٌإسس الجدٌد و ما ٌؤتً على لسان ألن عندهم ما ٌفهم و ٌزٌل اال

على كل ما نحتاجه فً االطالع الناس من الكالم الذي قلما ٌقال فٌه حكمة و عبرة و 

واالستفادة من تراث  فهذه المرحلة تستدعً العناٌة بؤصول الثقافة العربٌة،االختصاص 

 الثقافات األخرى.

على الذٌن ٌدعون بمسؤلة التؤثٌر األرسطً بقضٌة ذكر ابن المدبر  "عباس ارحٌلة"ٌرد     

عن المعانً و األلفاظ فً الرسالة ،و كان حدٌثه  "ابن المدبر"تحدث  :باللفظ "ألرسطو"

و لم ٌقل  "أرسطو"،حٌث ٌشٌر إلى  أقرب إلى مجال النقد حٌن ٌتناول األسالٌب و المعانً

و  "الجاحظ"لمدبر الدالالت الخمس التً ذكرها من أٌن استقى القول عنه و ذكر ابن ا

رسطً.ر األٌعرف أٌضا البالغة. كل هذا لٌس دلٌال على اثارة مسؤلة التؤث
2

صحٌح أن  

و الدال على مرتٌن فً الرسالة ففً المرة األولى ٌقول:"  "أرسطو"المدبر ٌشٌر الى 

خامسا ،وهو  طالٌس و عقد ،وخط ،وذكر أرسطو وإشارةلفظ ، أصنافالمعنى أربعة 

النصبة"
3

أٌضا فً البٌان و التبٌٌن "لفظ وخط  "الجاحظ "أن هذه الدالالت ذكرها  إال 

". وإشارة،وعقد 
4

فلما ال ٌقال بؤن الجاحظ أخذ من أرسطو. بل هذه مصطلحات داللة ال بد  

 االشارة الٌها. من 

                                                           

م ،ص 1913ه ،1331،دار الكتب العربٌة الكبرى ،مصر ، 2:محمد كرد علً ،رسائل البلغاء ،ط 1

227.   

331.330،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  :أنظر: عباس ارحٌلة 2  

.242:محمد كرد علً ،رسائل البلغاء ،ص 3  

.76،ص  1:الجاحظ ،البٌان والتبٌٌن ،ج  4  



هـ 3أهل النقد والبالغة ومسألة التأثير األرسطي في ق.  الفصل الثاني                             
 

44 
 

بؤرسطو فقد كان رد فٌما ٌتعلق بؤن ابن المدبر تؤثر بؤرسطو فً تحدٌد أقسام الداللة أما     

وقد  "الجاحظ"على هإالء مفحما إذ أن هذه القضاٌا كان قد تطرق إلٌها  "عباس ارحٌلة"

ومن ثم فهذا تؤكٌد من "بأرسطو".أثبت بما ال ٌدع مجاال للشك أن "الجاحظ" لم ٌتؤثر 

فً الثقافة العربٌة بدل  "ابن المدبر"على أصالة هذه القضاٌا التً طرحها رحٌلة" ا "عباس

تؤثر ابن المدبر "ابن المدبر" أما بخصوص اثبات ، ؤخذها من الفكر األرسطًٌاالدعاء 

،حٌث عرف البالغة قائال :"البالغة  "ألرسطو"بؤنه أورد تعرٌفا للبالغة وهو "بأرسطو" 

تمكن من الرد على هذا الزعم بحجة قوٌة وهً ٌلة" "عباس ارححسن االستعارة." لكن 

-الخطابة والشعر – "أرسطو" عدم ورود هذا التعرٌف مطلقا فً كتابً
1
  

 "بأرسطو" "ابن المدبر"فً مسؤلة تؤثر  "عباس ارحٌلة"وفً هذا السٌاق كان رأي     

" ولهذا قال: "بأرسطو"هو النفً المطلق باعتبار تلك المسائل لٌس دلٌال على تؤثره 

الرسالة فً مجملها بعٌدة عن التأثٌرات األجنبٌة فً القضاٌا التً تتناولها ،وفً 

المصطلحات والمفاهٌم التً توظفها"
2

بحكم دعوة ابن  إال أنه ال ٌمكن نفً هذا التؤثر مطلقا 

  ".ألرسطوالمدبر الى االستفادة من معانً العجم وتكرار ذكره "

 المبرد: -2

العدٌد  واحدا من العلماء الذٌن تشعبت معارفهم ،وتنوعت ثقافاتهم لتشمل "المبرد"كان    

من العلوم والفنون ،وان غلبت علٌه العلوم البالغٌة والنقدٌة والنحوٌة ،فإن ذلك ربما كان 

غتها وآدابها فً عصر انفتحت فٌه الحضارة لٌرجع إلى غٌرته الشدٌدة على قومٌته العربٌة و

ل العلوم والثقافات وظهرت فٌه ألوان من العلوم والفنون لم تؤلفها العرب من العربٌة على ك

 ؟"بأرسطو" "المبرد "قبل. فهل تؤثر

 "وقد تنبه المبرد الى ضروب كثٌرة من فنون القول ،وعالج:"رحٌلةاعباس "ٌقول    

التعلٌقات والمالحظات البالغٌة  -الكامل- كتابالشؤون األسالٌب األدبٌة ،وتناثرت فً 

                                                           

.330ثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص:انظر :عباس ارحٌلة ،األ 1  

.331:المصدر نفسه ،ص  2
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والنقدٌة ،وتلك المالحظات تشكل فً مجملها األسس التً قام علٌها صرح البالغة والنقد 

العربٌٌن خاصة وأنها جاءت تلبٌة لتفسٌر نص أدبً أصبح معناه مستعصٌا على متأدبً 

"أواخر القرن الثالث.
1

 

. فهو "للمبرد""الكامل" فً هذا النص هو كتاب  "عباس ارحٌلة"الذي ٌقصده و     

ٌشتمل على المعانً البالغٌة واألسلوبٌة وفوائد تخص اللغة واألدب ،فهو ٌجمع فٌه ضروبا 

من األدب وٌشرح المشكالت اللغوٌة والنحوٌة التً تثٌرها تلك النصوص )والمقصود 

 .ما بٌن كالم منثور وشعر منظوم بالجمع بالضروب( هو

"فإن القول الذي أشاعه اللٌبرالٌون المصرٌون فً  "بأرسطو"عن قضٌة تؤثٌره  أما    

مطالع هذا القرن ،حٌن أعطوا أرسطو المشٌخة على الفكر العربً ،كان البد من أن ٌدفع 

إلى أن ٌصلوا إلى األماكن التً ال ٌتصور أن ٌصل إلٌها فكر دخٌل وقد جاء  المقارنٌٌن

مجٌد عبد الحمٌد فلبى رغبة اللٌبرالٌٌن الرواد و أغرق القرن الثالث فً إشكالً التؤثٌر 

".لٌنفً عنه أصالة التؤسٌس و ٌلقً به فً أحضان أرسطو
2

 

نهم لو ٌروا تؤسٌسا إال و نسبوه إن هذا القرن قد كثرت فٌه الكثٌر من االشاعات وكؤ    

أصالة كبار النقاد بسبب اتهامهم لهم بقضٌة التؤثٌر  نفواو بسبب هذا التفكٌر  "رسطو"أل

 بؤرسطو؟ ٌتؤثرفالمبرد كان أستاذ الكثٌر من األجٌال فً القرن الثالث فلماذا  .رسطًاأل

ذلك القرن أو فً  أواخر صبح "رأي المبرد فٌما ٌقبله و ما ٌدفعه عمدة لدى النقاد فًأحٌث 

مطلع القرن الرابع"
3

التؤسٌس وفً شؤن  بؤصالةفلماذا هذا االنكار لرجل ٌستحق أن ٌعترف  

نه ٌنشدكم كما ألوال ...من هذا الرجل أشعر رأٌت:"ما "تريحالب"ٌقول  هذه األصالة 

ً لمألت كتبً من أمالً شعره"نٌنشد
4
 .و هذه شهادة ٌستحقها 

                                                           

.331النقد والبالغة العربٌٌن ،ص  رسطً فًألثر األعباس ارحٌلة ،ا: 1
  

  2:المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.

.78:احسان عباس ،تارٌخ النقد األدبً عند العرب ،ص  3  

.71. 65ص  -الفاضل- 1،نقال عن الموازنة  78:المصدر نفسه ،ص4   
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ولو لم ٌكن بهذه المواصفات لما نال الشكر و االعتراف بمجهوداته وأفكاره التً ال بد أن 

نه لو أخذ من أفؤعتقد ، ال ننسب له ما لٌس فٌه.نستقً منها ما ٌزود رصٌدنا المعرفً

 .أرسطو ألشار الى ذلك ،فما العٌب إذا تؤثر به وإن لم ٌتؤثر به فهذا تشكٌك فً أصالة المبرد

 عباس ثعلب:أبو ال-3

ٌة للشعر ومحدثا مشهورا بالحفظ و اوالكوفٌٌن فً النحو واللغة والحدٌث ،كان ر هو إمام   

من عناٌته  كان ٌعنً بالشعر أكثر،صدق اللهجة والمعرفة بالغرٌب ،ورواٌة الشعر القدٌم 

صحٌح تؤثر  "ثعلب"فهل .بغٌره ،شهد له بعلو كعبه فً اللغة والنحو وسمو أدبه وخلقه

 ؟"بأرسطو"

"الشك فً أنً ظلمت هذا العالم الكوفً المتخصص فً النحو :"عباس ارحٌلة"ٌقول     

العذر فً ذلك أنه أراد أن ٌساهم فً مجالً النقد ،و واللغة ،حٌن وضعته جنب أرسطو

و تعرض فٌه لبعض فنون البالغة ،وسار فٌه على طرٌقة  -قواعد الشعر-والبالغة فكتب 

".والتقسٌم والتفرٌع ،فاعتبر ذلك منه تأثرا بأرسطوبناها على التنظٌم 
1

 

وفً عصره ،كان عالما فً النحو و اللغة ،حٌث اتسعت الثقافات فً أٌامه  "ثعلب"إن     

أٌضا كثرت العدٌد من الجداالت حول الشعر المحدث ،فالغرٌب أن ٌعتبروه متؤثرا 

ٌعرف حده فٌقف عنده ،والٌدعً ما ال ٌعرف" بؤرسطو؟فهو ال ٌؤخذ ما لٌس له حٌث"أنه
2

   

قد ٌكون من تؤلٌف  -قواعد الشعر-ٌقول:"ولوال القول بؤن  "إحسان عباس"و أٌضا نجد 

".ثعلب لما صح أن ندرجه بٌن النقاد
3

 

إن ما ٌدل على انتماء الكتاب فً القرن الثالث هجري ،وٌدل أٌضا على احتمال عدم    

فً اضطراب التقسٌمات وعدم وضوح منهج الكتاب ،وهو األمر  التؤثر بالمنهج األرسطً

                                                           

.333: عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ، 1  

.71،تارٌخ النقد األدبً ،ص :احسان عباس  2  

  3: المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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"احسان عباس"الذي أكده 
1

فالغرٌب حقا أننا نجد العدٌد من الباحثٌن ما إن وجدوا فً  

 .التراث التقسٌم والتفرٌع إال وأرجعوه إلى المنطق الٌونانً

لبنة فً بناء أراد به صاحبه وضع  -قواعد الشعر-:"إن كتاب "عباس ارحٌلة"ٌقول    

النظرٌات النقدٌة و البالغٌة عند العرب ،ففً ضوء تخصصه فً النحو ،قسم الكالم من 

"...واستخبار حٌث صٌغه الشكلٌة إلى أمر ونهً وخبر
2

 

فهو ٌدرس األسالٌب التً تندرج تحتها األغراض وٌفسر ما فٌه من غرٌب فً الشعر  

ٌعقل أن رجل أ.لٌس فٌه دلٌل على ذلك "بأرسطو"فؤظن أن ال أحد سبقه فً ذلك وتؤثٌره ،

أن ٌنسب لنفسه ما لٌس له خصوصا وأنه عاش مرحلة التقدٌم فً  "المبرد"مثل  نحوي

      .المعرفة العربٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

.72نظر:المرجع نفسه ،ص ا: 1  

.335:عباس ارحٌلة ،األثر األرسطً فً النقد والبالغة العربٌٌن ،ص 
2
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شكل التراث منذ أمد بعید والى لیوم حلقة مھمة في تكوین وتثبیت ھویة األمة ،كونھ ھو 

المتوارث بین األجیال ،ومفھومھ في العصر الحدیث یختلف كثیرا عن مفھومھ في المعاجم 

العربیة القدیمة ،فھو كل ما وصل الینا من الماضي البعید ،سواء تعلق األمر بماضینا أو 

أو بماضي االنسانیة جمعاء.ماضي غیرنا

ومن خالل دراستنا ھذه توصلنا الى مجموعة من النتائج:

إن الشعراء والنقاد المعاصرین لم یتفقوا على تحدید مفھوم واحد للتراث ،وكثرة ھذه *

التعریفات واھتمامھم بھ دلیل على مكانة التراث لدیھم.

وانشغاالتھم.إن التراث یحتل مساحة ھامة في تفكیر النقاد *

حیث كان لكل منھم موقفھ ،فھناك من یدعون ؛اختالف النقاد في التعامل مع التراث *

بالعودة للقدیم ،وھناك من ینادي بالقطیعة مع التراث ،وھناك من نادى بالتوفیق بینھما.

في جدل التراث والحداثة اتفق أغلب النقاد على أن الحداثة ال تتحقق دون أن ترجع الى *

اث ،أي ال حداثة دون تراث.التر

تشبث أغلب النقاد بالتراث والدفاع عنھ.*

إن اللیبیرالیین المصریین ومن تبعھم حاولوا جعل البیان العربي تركة یونانیة ،وجعل *

مرحلة تأسیس البیان العربي تستمد وجودھا من ترجمة كتابي أرسطو.

ناء المستقبل.القدرة على استحضار الماضي في قالب مناسب للحاضر لب*

أصالة التراث النقدي والبالغي ،ونقاوة مصدرھما العربي االسالمي ،وادعاء الحدثیین *

باالنتماء االرسطي لھذا التراث ادعاء باطل ال أساس لھ من الصحة.

إن أصالة ھذا االنتماء ال یعني عدم التأثر واالستفادة من التراث االنساني عموما ،والتراث *

،وإنما ھو تأثر بقدر.األرسطي خصوصا 
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الى التراث على أنھ حقیقة موجودة ویمكن االتكاء علیھا لبناء "عباس ارحیلة "نظرة *

.جدید

لقضیة التأثیر والتأثر ،ودعوتھ الى عدم اھمال النقاد أمثال "عباس ارحیلة" رفض *

"الجاحظ" و"الكندي"...وعدم اتھامھم بالتأثر.

وفي الختام نأمل ان یشكل بحثنا ھذا حافزا للباحثین ،وذلك من خالل االستفادة من 

طریقة بحثنا وتفاصیلھ ،ونرجو من هللا أن ینتفع بھ كل مطلع علیھ ،وبأن یكون فاتحة 

لموضوعات أخرى أعظم فائدة وأشمل منفعة.
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 عباس أرحٌله:نبذة عن حٌاة  -1

م ،تعلم بالكتاب على 9191من موالٌد مدٌنة مراكش سنة  عباس أحمد أرحٌله" "هو     

م 9191)،بدأ تعلٌمه االبتدائً بمدرسة القائد العٌادي من سنة  "بوحفظ مٌلود"ٌد الفقٌه 

وواصل تعلٌمه الثانوي بثانوٌة ابن عباد مراكش سنة (م 9199الى  

،حٌث تحصل على شهادة البكالورٌا. وواصل تعلٌمه العالً أٌضا فً (م1967.م1961)

اإلجازة فً  (م1971م.1967)اطار المدارس العلٌا ،كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة بفاس 

بثانوٌة موالي عبد هللا بالدار (أستاذ  السلك الثانً)التحق بالتعلٌم الثانوي. ،دب العربًألا

وانتقل إلى الثانوٌة العسكرٌة الملكٌة بالقنٌطرة (م 1973م.1971)البٌضاء 

تحصل على شهادة استكمال الدروس ،تخصص النقد األدبً الحدٌث  (م 1977م.1974)

نجح فً مباراة األساتذة المساعدٌن ، (م1974الرباط.)من كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة 

"البحوث العلٌا فً موضوع  وتحصل على دبلوم الدراسات، (1977)بكلٌة اآلداب والرباط 

 وانعكاساتها فً الدراسات البالغٌة والنقدٌة حتى نهاٌة القرن الهجري الرابع" اإلعجازٌة

بكلٌة اآلداب  م1972سنة  كان تارٌخ المناقشة. " ً"أمجد الطرابلسإشراف الدكتور  تحت

 لبالغة"األثر األرسطً فً النقد وا. وتحصل على دكتوراه الدولة فً موضوع والرباط

 "أمجد الطرابلسً"الدكتور تحت إشراف  العربٌٌن إلى حدود القرن الهجري الثامن "

 .بكلٌة اآلداب بالرباط م1991سنة  حٌث كان تارٌخ المناقشة

تارٌخ المغادرة ) (م2005م الى 1977من سنة )كانت فترة تدرٌسه بالتعلٌم العالً: 

وكلٌة اآلداب  بمراكش اآلدابوكلٌة  بالرباط اآلدابلكل من كلٌة  وكان التدرٌس. (الطوعٌة

فصل ) كما واصل تدرٌسه بكلٌة اللغة بجامعة أم القرى ،مكة المكرمة بالقنٌطرة.

 .(م2007و.فبراٌر  2006دراسً:سبتمبر 
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 من الكتب المنشورة:-2

 .(1997مطبعة ولٌلً ،مراكش ،)البحوث االعجازٌة والنقد األدبً  -1

منشورات كلٌة ) البالغة والنقد إلى حدود القرن الهجري الثامن األثر األرسطً فً -2

 . (م 1999اآلداب والعلوم االنسانٌة ،الرباط ،

الوراقة الوطنٌة ،مراكش )لة األثٌر االرسطً لدى مؤرخً النقد والبالغة العربٌٌن أمس -3

 . (م1999

  (2003الوطنٌة ،مراكش ،الوراقة )مقدمة الكتاب فً التراث اإلسالمً وهاجس اإلبداع  -4

 .(2004الوراقة الوطنٌة ،مراكش )الكتاب وصناعة التألٌف عند الجاحظ  -5

من منشورات المجلس –ذكرى علم مر من هنا :(1916.2001)أمجد الطرابلسً  -6

 .(2005الوراقة الوطنٌة ،مراكش ) -العلمً بمدٌنة مراكش

: تحقٌق (هجري 312)رسالة التفضٌل بٌن بالغتً العرب والعجم ألبً أحمد العسكري  -7

،سبتمبر  251،رقم الرسالة  27ودراسة ،حولٌات األداب والعلوم االجتماعٌة ،الكوٌت ،رقم

 م.2006

 نظرات فً مشروع الدكتور طه عبد الرحمان ،كتاب هدٌة العدد الثانً من مجلة -8

 .2008مقاربات المغرب ،نوفمبر 

 1ط.(هجري 296) تجربة رائدة فً البالغة العربٌة،قراءة فً كتاب البدٌع البن المعتز -1
 .(2009مراكش ،المطبعة والوراقة الوطنٌة ،)

مراكش ،المطبعة والوراقة الوطنٌة ) 1ط– أبو حامد الغزالً ومنهجه فً الٌألٌف -11

2009) . 
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 أخرى: مهمات ومشاركات -3

  .م 2001إلى  1994للكلٌة من سنة عضو اللجنة العلمٌة  -

 . م1995فبراٌرإلى  1992محافظ لخزانة الكلٌة من سبتمبر  -

عضو اللجنة الوطنٌة لالعتماد والتقٌٌم التابعة لوزارة التعلٌم العالً وتكوٌن األطر  -

 .(م1997ابتداءا من غشت )والبحث العلمً 

 .م 2000ٌونٌو عضو فً لجنة االصالح التربوي المواكبة للمٌثاق الوطنً :  -

 عضو رابطة األدب االسالمً العالمٌة. -

 .(2004)مراكش  -رئٌس سابق لقسم اللغة العربٌة وآدابها  -

 م2003) رئس مسلك الدراسات العربٌة بكلٌة االداب والعلوم االنسانٌة -

 .بمراكش(م2005.

  :والتأطٌراإلشراف -4 

 أوال:الدكتوراه:

 .(4ع:) اشراف على أطروحات الدولة -1

  .(23ع:)فحص أطروحات الدولة ومناقشتها  -2

 .(5ع:)إشراف على دكتوراه  -3

 .(23ع:)فحص رسائل الدكتوراه ومناقشتها  -4

 .(1ع:)فحص دكتوراه -5
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 :(12ع:)ثانٌا:دبلوم الدراسات العلٌا 

 اإلشراف -أ

 (12ع:)فحص ومناقشة دبلوم دراسات علٌا  -ب

 (الماجستٌر)ثالثا:مناقشة الماستر 

 رابعا:اإلشراف على استكمال الدروس

 .45 العدد.1997-1992بمراكش  داباآلكلٌة 

 خامسا:اإلشراف على بحوث اإلجازة.

 11العدد.1981-1980: كلٌة اآلداب بالرباط

   .310،نحو 2005-1982:كلٌة اآلداب بمراكش
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*القرآن الكریم: "بروایة ورش"

المصادر:
،مكتبة الخانجي ،القاھرة 7،ط 1عبد السالم ھارون ،ج ح :الجاحظ:البیان ولتبیین ،ت- 1

.م 1998

.د ت،،د ط ،دار الجیل ،بیروت3عبد السالم ھارون ،ج ح :الجاحظ: البیان والتبیین ،ت- 2

،منشورات كلیة 1عباس ارحیلة: األثر األرسطي في النقد والبالغة العربیین ،ط - 3

م .1999اآلداب والعلوم االنسانیة ،الرباط ،

،مكتبة الخانجي 1: محمود محمد شاكر ،ط حعبد القاھر الجرجاني: دالئل االعجاز ،ت- 4

م. 1984،القاھرة ،

،دار إحیاء المعارف، 6،ط د شاكرابن قتیبة: الشعر والشعراء ،ت ح :أحمد محم- 5

م. 1997بیروت ،

المراجع:

* المراجع باللغة العربیة:

صدمة (3،ج )بحث في اإلبداع واإلتباع عند العرب (:الثایت والمتحول أدونیس- 1

م.1978،دار العودة ،بیروت.لبنان ،1،ط )الحداثة

م.2005،بیروت.لبنان ،،دار الساقي 1أدونیس:زمن الشعر ،ط -2

،دار العودة 1،ط )بیانات من أجل ثقافة عربیة جدیدة(أدونیس:فاتحة لنھایات القرن -3

م.2005بیروت.لبنان ،
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أمین الخولي :ضحى اإلسالم ،د ط ،الھیئة المصریة العامة للكتاب ،مكتبة األسرة -4

م.1997

ر الشروق للنشر والتوزیع ،دا1إحسان عباس :تاریخ النقد األدبي عند العرب ،ط -5

م.2006عمان.األردن ،

ابراھیم منصور محمد الیاسین:استحیاء التراث في الشعر األندلسي عصر الطوائف -6

م.2006،عالم الكتب الحدیثة إربد ،األردن ،1والمرابطین ،ط 

م.1981،مؤسسة عیبال للدراسات والنشر ،1جابر عصفور: قراءة التراث النقدي ،ط -7

،المؤسسة الجامعیة 4،ط )موقفنا من التراث القدیم(سن حنفي :التراث والتجدید ح-8

م.1992للدراسات والنشر ،

م. 1987،دار الفارابي ،بیروت.لبنان 4حسین مروة وآخرون :دراسات في اإلسالم ،ط -9

شكري محمد عیاد :المذاھب األدبیة والنقدیة عند العرب والغربیین ،د ط ،سلسلة علم-10

م.1993المعرفة ،الكویت ،

طھ حسین :"البیان العربي من الجاحظ الى عبد القاھر" ،مقدمة نقد النثر ،د ط ،المكتبة -11

م.1980العلمیة ،بیروت ،

،المؤسسة العربیة للدراسات ،بیروت 1علي جواد الطاھر:مقدمة في النقد األدبي ،ط -12

م.1979

"نحو نظریة نقدیة" ،د ط ،عالم المعرفة ،مطابع عبد العزیز حمودة :المرایا المقعرة-13

م. 2001الوطن ،الكویت ،
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م.1974،دار العلم للمالیین ،بیروت ،5كمال الیازجي :معالم الفكر العربي ،ط -14

،مركز دراسات 1محمد عابد الجابري :التراث والحداثة ،دراسات ومناقشات ،ط -15

م.1991الوحدة العربیة ،بیروت.لبنان ،

م.1997،دار النھضة العربیة ،القاھرة 4محمد غنیمي ھالل ،النقد األدبي الحدیث ،ط -16

محمد ریاض وطار ،توظیف الروایة العربیة المعاصرة ،د ط ،اتحاد الكتاب العرب-17

م.2002دمشق ،

م.1913،دار الكتب العربیة الكبرى ،مصر ،2: رسائل البلغاء ،ط محمد كرد علي-18

محمود أمین العالم"مواقف نقدیة من التراث" ،د ط ،دار قضایا فكریة للنشر والتوزیع -19

القاھرة ،د ت.

المراجع المترجمة:*

د ت.،،دار النھضة العربیة ،القاھرة2أبو ریدة ،ط تر:دیبور:تاریخ الفلسفة في اإلسالم ،-1

،تر:محمد مندور ،د ط ،دار نھضة اإلستالین النسون مابیھ :النقد المنھجي عند العرب -2

م.1996مصر للطباعة والنشر ،القاھرة ،

*المعاجم:

.م2004،دار صادر ،بیروت.لبنان ،5،مادة "ورث" ،ط ابن منظور :لسان العرب-1
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*المجالت:

م.1982،مارس2،العدد 2شوقي ضیف :النقد األدبي ،مجلة فصول ،م -1

م.1982،مارس 2،العدد 2األدبي ،مجلة فصول ،م محمد مصطفى ھدارة:النقد -2

*المواقع اإللكترونیة:

مصطفى صادق الرافعي :مقالة نھضة األقطار العربیة وتخلصھا من أوھام السیاسة -1

http://lahodod.bbgspot.comوخرافاتھا

showthred.php76767/forums/www.wata.cc2

3abasrhela.pdf/adabislami.org/www.googl.dz://https
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