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   في ظل انفتاح العالم العربي عمى مختمف الحضارات الشرقية والغربية، انيالت عميو من كل حدب 
وصوب عموم ومعارف شتى، وما إن كانت الّمغة العربية ىي لسان ىذا العالم والمتّحدث الرسمي عن 
حضارتيا حتى غدت محط اىتمام الدارسين الغربيين، فدرسوا عموم المسان، وانطمقوا بمجاديفيم حتى 
ارسوا لنا لبنات مدارس نقدية حديثة، التي أّثرت عمى ساحة عالمنا العربي مع ىذا التقدم، وقد كانت 

قضية ومسألة المصطمح من أبرز القضايا التي شغمت اىتمام الدارسين الحداثيين وحتى القدماء 
دراسة وتحميال لما يكتسيو من أىمية بالغة داخل المنظومة المعرفية باعتبار المصطمح المؤشر الذي 
يقاس بو تطور العممية النقدية والمعرفية أو تخّمفيا، ذلك أن أي حقل من حقول المعرفة التي يتشكل 

فييا المصطمح يوجو، يخمق ويؤسس مفاىيمو، ويحدد داللتو، ذلك أن المفيوم الذي ينطوي عميو شكل 
المصطمح يتعدد تبعا لتعدد حقول المعرفة من جية، وتبعا لألثر التاريخي الذي يتطور في ضوئو ذلك 

الحقل من جية أخرى، والمصطمح النقدي يشمل مصطمحات عموم عديدة كالنقد والبالغة واألدب 
والعروض والقافية، ولقد كان اىتمام النقاد بقضية المصطمح النقدي واضحا وجميا، ولعل أبرز وأىم 
النقاد عناية بالمصطمح وقضاياه النقدية ابن رشيق القيرواني الذي خصّص كتابا لرصد مجموعة من 
المصطمحات وىذا الكتاب ىو كتابو العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده حتى غدا الَمْعَمَم والمصدر 

األساسي في الدراسات النقدية والبالغية، فابن رشيق كان نادرة عصره استطاع بفضل ثقافتو وآرائو 
.  النقدية التي تضمنيا كتاب العمدة أن يكون متفوفا واستطاع أن يخمق لنفسو منيجا نقديا

وىذا ما لفت انتباىي لدراسة ىذا الكتاب فيو درس جدير بالبحث والمتابعة والسؤال الذي يطرح نفسو 
كيف نشأ المصطمح؟ وما مفيومو، وما ىي ىاتو القضايا النقدية التي تضمنيا كتاب العمدة، وما ىي 

. آراء النقاد حولو؟
   أما عن سبب اختياري ليذا الموضوع ىو قمة معموماتي عن شخصية ابن رشيق باإلضافة إلى 

جيوده الكثيرة والمتشعبة، والتي ال تزال تحتاج إلى المزيد من الدراسة والتمحيص، ورغبتي في تناول 
المصطمح النقدي البن رشيق في كتاب العمدة في : "ىذا الموضوع بالبحث ليذا جاءت دراستي بعنوان

، ومن ىذا المنطمق حاولنا اإلجابة عمى ىذه األسئمة ضمن ىذه الدراسة "محاسن الشعر وآدابو ونقده
ن بالمصطمح النقدي والذي تطّرقت فيو إلى تحديد نشأة  : التي جاءت من فصمين الفصل األول والمعنوَّ
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شكاليتو وطبيعتو وأصولو واالىتمام بو ومناىج دراستو وعالقتيا بو، أما الفصل  المصطمح ومفيومو وا 
الثاني والمعنون بتأسيسات ابن رشيق النقدية والذي تعرضت فيو لمحاور كتاب العمدة والغرض من 

تأليفو، ومنيجو وكذلك أىم القضايا النقدية التي جاءت بو، وخاتمة تمخص النتائج المتوصل إلييا من 
خالل ىذا البحث وأرفقت ىذه الدراسة بممحق الذي أشرت فيو إلى حياة ابن رشيق وبيئتو وأىم 

. مصنفاتو
وقد اعتمدت في ىذا البحث عمى منيج نقد النقد الذي يعتبر نشاطا معرفيا ونقديا، يخضع النصوص 

النقدية لمجموعة من األطروحات والفرضيات التي تتعامل مع اإلنتاج النقدي بوصفو موضوعا 
لممسائمة واالختيار، وكذلك اعتمدت عمى المنيج الوصفي التحميمي، مع احترام التسمسل واألمانة 

تاريخ النقد : العممية فييا، واستقت ىذه الدراسة مادتيا من مجموعة مراجع نذكر عمى سبيل المثال
األدبي عند العرب إلحسان عباس، النقد األدبي ومصطمحو لألعرابي، قاموس المسانيات مع مقدمة 

. عمم المصطمح لعبد السالم المسدي واألسس المغوية لعمم المصطمح لمحمود فيمي حجازي
وفي سبيل إخراج ىذا البحث واجيتني مجموعة من الصعوبات والعراقيل كالتي تعترض كل باحث 

والمتمثمة في قمة المراجع الذي أّدى بي لمتنقل إلى جامعات أخرى لمبحث إال أنني وجدت صعوبة في 
. ذلك أيضا وكذلك ضيق الوقت وصعوبة تطبيق منيج نقد النقد

الذي اشرف عمى إنجاز ىذا " سامي الوافي"   وفي األخير البد أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى أستاذي 
البحث ولم يبخل عمّيا بجيده وتقديم النصح واإلرشاد، وال أنسى تقديم جزيل الشكر لرئيس تخصص 

لى كل أستاذ فاضل ساعدني من بعيد وقريب "نقد أدبي حديث ومناىجو الدكتور حمبمي فاتح" ، وا 
وكّمي أمل أن يحظى ىذا العمل برضى الييئة العممية الجامعية وأن يكون مساىمة مّني في بناء 

صرح البحث العممي في تخصص الّمغة واألدب العربي أرجو اهلل العمي القدير أن أكون قد ُوفقت فيما 
. سعيت إليو من خالل دراستي ىذه وما توفيقنا إال باهلل
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: تعريف النقـد - 1

النقد األدبي ىو شكؿ مف أشكاؿ المعرفة العممّية ىدفو إضاءة وتفسير شروط إنتاج اآلثار  »        
األدبية وميّمة الناقد في ظؿ ىذا التعريؼ أف يقرأ األثر قراءة لغوية، وفنّية، ويحدد لو مكانا داخؿ 

نظاـ اإلنتاج األدبي، في طريؽ اإلستعانة بمفاىيـ وفروض عمى المسانيات، فالنقد األدبي يجعؿ مف 
حتى إف لـ تكف ىذه اآلثار لغة لحد . اآلثار مجاال لبحوثو، وىذه اآلثار ترتبط ارتباطا وثيقا، بالّمغة 

والنقد األدبي مكوف مف كممتيف أدبي منسوب لألدب وخير تعريؼ لألدب أنو التعبير عف  . (1)ذاتيا
  .(2) «الحياة أو بعضيا بعبارة جميمة 

. بمعنى أف النقد مرتبط باألدب، فالنقد يجعؿ مف األدب موضوعا لبحثو 
. لمنقد في المعاجـ المغوية عدة معاني أبرزىا : لغـة - أ

. «النوف والقاؼ والداؿ، أصؿ صحيح يدؿ عمى إبراز شيء  وبروزه »:اإلبراز والبروز قاؿ ابف فارس- 
. أي أف كممة النقد مكونة مف ثالثة حروؼ بالتحاميا تكوف كممة نقد

تمييز الجيد مف الرديء ومف الباب نقد الدرىـ وذلؾ أف يكشؼ عف حالو في جودتو  »: وقاؿ أيضا 
.  (3)«أو غير ذلؾ 

. بمعنى أنو يكشؼ الجيد فيستحسنو ويكشؼ الرديء فينقده 
خراج الزيؼ منيا  . وقاؿ ابف منظورة النقد والتناقد، تمييز الدراىـ وا 

. أي أف النقد يخرج الدراىـ المزيفة 
 

                                                 

   1 سمير سعيد حجازي، قاموس مصطمحات النقد األدبي المعاصر، دار األفاؽ العربية، القاىرة، ط– (1)
  .33ـ، ص 2001-ىػ1421      

  . 7، ص 2007، 1أحمد أميف، النقد األدبي بحث تقديـ محمد الطاىر مدور، موفـ لمنشر، الجزائر، ط  –(2)

أبي الحسف أحمد ابف فارس ابف زكريا، مقاييس المغة تحقيؽ وضبط عبد السالـ ىاروف، دار الجيؿ  -  (3)
  .468، مادة نقد، ص 15       بيروت، المجمد 
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 ( 1)«نقد الرجؿ الشيء بنظره ونقد إليو، إختمس النظر نحوه  »: قاؿ ابف منظور : إختالس النظر - 

نقد الكالـ، ومف الشعر ... نقد النقاد الدراىـ مّيز جيدىا مف رديئيا ومف المجاز  »: وقاؿ الزمخشري 
 ( 2)«ونقاده 

نقد النثر ونقد الشعر أظير ما فييما مف عيب وحسف وفالف ينقد الناس  »:      وجاء في معجـ الوسيط 
( 3)«يعيبيـ ويغتابيـ 

. بمعنى أف النقد يمكف أف  يطّبؽ عمى النثر والشعر ويبيف مواطف الحسف و القبح 
:  اصطالحا - ب

النقد في اصطالح الفنييف، ىو تقدير القطعة الفنّية ومعرفة قيمتيا، ودرجتيا في الفف سواًء  »      
. كانت القطعة أدبا أو تصويرا أو حفرا أو موسيقى 

    وتسمى الممكة التي يكوف بيا ىذا التقدير الذوؽ، وىذا الذوؽ ليس ممكة بسيطة بؿ ىي مركبة مف 
.  «أشياء كثيرة يرجع بعضيا إلى قّوة العقؿ وبعضيا إلى قوة الشعور 

      والغرض مف دراسة النقد األدبي معرفة القواعد التي نستطيع بيا أف نحكـ عمى القطعة األدبية 
أجيدة أـ غير جيدة، فإذا كانت جيدة أو رديئة فما درجتيا مف الحسف أو القبح، ومعرفة الوسائؿ التي 

. تمكننا مف تقويـ ما يعرض عمينا مف اآلثار األدبية 
والنقد األدبي متصؿ إتصاال كبيرا بجممة مف العمـو والفنوف، وىو مف ناحية متصؿ باإلبداع أو الخمؽ 

 (4)والنقد أقؿ مف اإلبداع ألنو ينتظره حتى يتـ فإذا تـ حكـ عميو النقد بالحسف أو القبح . أو اإلنشاء 
 

                                                 

 .334، ص 2004، مادة نقد، 14، ج3 ابف منظور، لساف العرب، دار صادر لمطباعة والنشر، بيروت، ط– (1)

  .  2977، ص 1991، 1 أبو القاسـ جار اهلل، أساس البالغة، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط– (2)

 إبراىيـ مصطفى، أحمد حسف الزيات وغيرىـ، معجـ الوسيط، مادة نقد، المكتبة اإلسالمية لمطباعة  – (3)
  . 520، دت، ص 2       والنشر، اسطنبوؿ، تركيا، ط

  . 8أحمد أميف، النقد األدبي بحث تقديـ محمد الطاىر مدور، ص – (4)
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إضافة إلى أف النقد في حقيقتو تعبيرا عف موقؼ كّمي متكامؿ في النظرة إلى الفف عاّمة، أو الشعر 

:  خاّصة يبدأ بالتذوؽ 
أي القدرة عمى التمييز ويعبر منيا إلى التفسير، والتعميؿ، والتحميؿ والتقييـ، خطوات ال تغني إحداىما 
اًل عمى قواعد جزئية  عف األخرى وىي متدرّجة عمى ىذا النسؽ كي يّتخذ الموقؼ نيجا واضحا، مؤصَّ

. أو عاّمة مؤّيد القوة الممكة بعد قوة التمييز
األدب موضوع النقد وميدانو الذي يعمؿ فيو، النقد ىو الذي يستكشؼ أصالة األدب أو  »: وكذلؾ 

نما ىو  عدـ أصالتو ويميز بيف جّيده ورديئو، سواء كاف النقد عمما أو فّنا فإنو ليس قائما بذاتو، وا 
متصؿ باألدب يستمد منو وجوده وسيره في ظّمو يرصد خطاه واتجاىاتو، والنقد محافظ مقّيد يقؼ عند 

حدود دراسة األعماؿ األدبية بقصد الكشؼ عما فييا مف مواطف القوة والضعؼ، والحسف والقبح 
صدار األحكاـ عمييا  (  1)«وا 

    النقد مرتبط باألدب فوجود األدب يعني وجود النقد فيو الذي يبيف مواطف الحسف والقبح في 
. األدب 

النقد قمما أوحي إلى األديب بتجارب جديدة أو اكتشؼ لو أرضا وآفاقا جديدة فالنقد في ذاتو قديـ قدـ  »
اإلنساف الذي خمؽ نزاعا إلى الكماؿ ومف ثـ منقاًدا بطبعو إلى إدراؾ ما في األشياء مف وجوه كما 

يستريح إلييا ووجوه نقص يسعى إلى كماليا، فالنقد يعني في مفيومو الدقيؽ الحكـ وىو مفيـو يمحظ 
في كؿ استعماالت الكممة حتى في أشّدىا عموما، والنقد يتناوؿ الشعر، الدراما والرواية بؿ يتناوؿ 

( 2). «النقد نفسو 

بمعنى أف النقد قديـ ويعني بمفيومو الدقيؽ الحكـ فيو يحكـ عمى أي نص إّما باالستحساف أو 
. االستيجاف، فالنقد موجود وقديـ بقدـ اإلنساف

 

                                                 

 .  263، ص 1972، 1 عبد العزيز عتيؽ، في النقد األدبي، دار النيضة العربية لمطباعة والنشر، بيروت، ط– (1)

  .264 المرجع نفسو، ص – (2)
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والعقائد والجدؿ في عمـ الكالـ ومقامات الفرؽ والجرح والتعديؿ ونقد الرجاؿ في عمـ الرجاؿ والمناظرة 

( 1).والمناقشة والمباحثة والحوار في أي فف يواجو فيو الطرفاف، أتقؼ في الرأي أو إختمؼ

: وتعريؼ النقد عند الكيالني قد اقترف بػ
. المياجمة، التجريح، الرفض، المطاردة العنيفة: ما لو صمة بمواجية اآلخر بعنؼ مثؿ    - 
. اإلدانة، المؤاخذة : ما لو صمة بالحكـ عمى اآلخر مثؿ    - 
ما لو صمة بالجانب المنيجي مف العممية النقدية ومنيا البحث التعميؽ، التقييـ، التقويـ، التحميؿ     - 

.       التقدير، الحكـ، المناقشة الدراسة 
. مثؿ كشؼ مخططاتيا : ما لو صمة بكشؼ العيوب    - 
. السخرية : ما لو صمة باالنتقاض مف اآلخر   - 
. ما لو صمة بالترويج، الدعاية، اإلعالـ    - 
. ما لو صمة بالتوجيو مثؿ التوجيو    - 

     وىي ألفاظ ومصطمحات وعبارات تعكس ضربا مف التنوع الذي يميز مجاالت النقد بحكـ طبيعتو 
العامة ورؤية الكاتب إليو في سياؽ فيمو لألشياء أي أف النقد لديو معاف عديدة كاالستحساف 

 ( 2)...واالستيجاف وغيرىا 
. بمعنى أف النقد لو تعريفات عديدة يميز مجاالت مختمفة

 
 
 
 

                                                 

  .264 المرجع السابؽ، ص – (1)

 نجيب الكيالني، قضايا المصطمح في النقد اإلسالمي الحديث، الدكتور محمد أمياوش نموذجا، عالـ الكتب  – (2)
  .17ـ، ص 2010، 1      الحديث لمنشر والتوزيع، إربد، األردف، ط
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:  نشأة المصطمح النقدي - 2
لقد شّكمت المصطمحات النقدية العربية مف خميط مف التصورات، استمد بعضيا مف عالـ       

، ومف عالـ الثياب (المجمى والمصمى  )ومف عالـ سباؽ الخيؿ  (البيت، العمود  )األعراب وخياميـ 
ومف ظروؼ  (متيف األسر  )ومف عالـ الحروب والشجاعة  (حسف الديباجة، رفيؽ الحواشي ميميؿ  )

 . (النقائض، السرقة، الرفادة، اإلغارة  )التصارع القبمي 
، ومف الحياة االجتماعية      (ىذا شعر فيو ماء ورونؽ  )وقد استمد مصطمحات مف عالـ الطبيعة 

ومف تجارب  (المعاضمة، الفحولة  )بؿ استمدت مصطمحات ومف عالـ الجف  (الطبع والصفة  )
وىكذا نجد أف البواكر األولى لممصطمحات النقدية، ثـ التطور  (المفظ والمعنى  )العرب في الترجمة 

إلى صدر  (المعمقات، القصائد  )الذي آلت إليو مف بعد تحمؿ معطيات الحياة العربية مف الجاىمية 
 . (المعارضات، الموشحات  )إلى عصور االنحطاط  (النقائض  )اإلسالـ 

المعاني لمشعر بمنزلة  ): وبتقدـ الزمف وتعمؽ التجربة الثقافية تزود النقد بمصطمحات فمسفية، مثؿ
الكالـ جسد و روح فجسده ) مثؿ التشبييات العضوية  (المادة الموضوعة والشعر منيا كالصورة 

  (النطؽ وروحو معناه 
القوة الحائزة  )في مصطمحات مثؿ  (حاـز القرطاجني  )وقد بمغ االتجاه الفمسفي لمنقد أوجو عمى يد 

الصدؽ والكذب ) ، وىذا عدا عدد مف المصطمحات األخالقية مثؿ (والقوة الصائعة والقوة الحافظة 
رداؼ،  (والغمو و اإلغراؽ  دماج وا  ناىيؾ عما أدخمتو المصطمحات البالغية مف استعارة وتشبيو وا 

طناب وأضافتو في تزويد وافتعاؿ مصطمحات السرقات الشعرية مف   (مسخ، وسمخ)واصطراؼ وا 
 (1).إلخ
 
 
 

                                                 

  .06، ص 2000 رجاء عيد، المصطمح في التراث النقدي، شركة الجالؿ لمطباعة، اإلسكندرية، دط، –(1)
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    نالحظ مف ىنا أف المصطمحات النقدية العربية تشكمت في عوالـ مختمفة كالحروب والطبيعة ومف 

عوالـ أخرى كالجف إلى غير ذلؾ، وبعد ذلؾ تطورت مف العصر الجاىمي إلى صدر اإلسالـ وما 
بعده، وقد تزود أيضا النقد بمصطمحات ارتبطت بالجانب الفمسفي، وىكذا شرع العمماء والنقاد 

. والمفكريف في وضع اصطالحات نقدية وبالغية والحظوا اختالؼ ىذه المصطمحات بيف عالـ وآخر 

:   مفهوم المصطمح النقدي – 3
.       المصطمح ميٌـّ في تحصيؿ العمـ ألنو يحّدد قصد الباحث أو المتحدث 

:  لغـة - أ 
 بمعنى اتفاؽ عمى شيء »، "اصطمح " مصدر " االصطالح "     ورد في المعجـ الوسيط لفظة 

 . «مخصوص، ولكؿ عمـ اصطالحاتو 
تعارفوا عميو واتفقوا تصالحوا،  :زاؿ ما بينيـ مف خالؼ، واصطمحوا عمى األمر  »: واصطمح القـو 

  «اصطمحوا 

( 1 ). «أزاؿ عنو فساده : زاؿ عنو الفساد، أصمح الشيء : صمح صالًحا وصموًحا  »

:  ما يمي " صمح " وجاء في لساف العرب في مادة 
السمـ وقد : صمح، يصمح وصموًحا واإلصالح نقيض اإلفساد والصمح  »الصالح ضد الفساد،  »

( 2 ). «والّصمح متصالحوف : تصالح القـو بينيـ والّصمح : اصطمحوا وتصالحوا وأصمحوا 

وتصالحوا واّصالحوا، وقـو صموح  : أي اّتفقوا وزاؿ خالفيـ 
بعدما كاف إختالؼ، فمما توصموا إلى . يقابؿ كممة مصطمح كما ىو ظاىر، معنى اإلتفاؽ والتوافؽ 

. اتفاؽ حوؿ المعنى الذي اختمفوا حولو، استقاـ المصطمح وأصبح يحمؿ الداللة التي وضعت لو 
 
 

                                                 

  . 520 إبراىيـ مصطفى، أحمد حسف الزيات وآخروف، المعجـ الوسيط، المرجع السابؽ، ص – (1)

   .516 ابف منظور، لساف العرب، المرجع السابؽ ، ص – (2)
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ىو العرؼ الخاص وىو إّتفاؽ طائفة  »: المصطمح أو اإلصطالح »: وجاء كذلؾ في معجـ البستاف 
. ( 1)« مخصوصة عمى وضع شيء 

. بمعنى اتفاؽ جماعة عمى شيء معّيف أو مصطمح معّيف
"     أصطمح " فالمصطمح مصدر ميمي لمفعؿ  »كما جاءت أيضا تحديدات لغوية أخرى لممصطمح، 

، ورد فعمو (بإبداؿ حرؼ المضارعة ميما مضمومة " ُيصطمُح " مبني عمى وزف المضارع المجيوؿ  )
وىو  (اْصطمَح  )، بمعنى أف أصمو ىو "افتعؿ " الماضي اصطمح عمى صيغة الفعؿ المضارع 

كما " ضد الفساد"حيث حددت المعجمات العربية داللة ىذه المادة بأنيا  (صمح  )منحدر مف المادة 
دّلت النصوص العربية عمى أف كممات ىذه المادة تعني أيضا االتفاؽ وبيف المعنييف تقارب داللي 

. «فإصطالح الفساد بيف القـو ال يتـ إال بإتفاقيـ 
اصطمحنا عمى أف لنوح ثمثيا : " ث نبوية كثيرة منيا يفقد ورد في أحاد" اصطمح " والفعؿ  »
 ( 2)«"، وتوضع ىذه المواضع داللة الفعؿ اصطمح بأنو مرادؼ لمفعؿ تتفؽ"اصطمحنا نحف وأىؿ مكة "
يحمؿ المصطمح في المغات األوروبية تسميات مختمفة تكاد تكوف متفقة في النطؽ واإلمالء، لدينا  »

Term  في كؿ مف المغة اإلنجميزية، واليولندية والدانماركيةTerminsg أو Term          في األلمانية 
.  في الروسيةTermin في الفرنسية و Termو 

عمى الحد الزمني أو المكاني أو " وىي تدؿ في االستخداـ العاـ، في كثير مف المغات األوروبية، 
 (3)«"عمى الشرط، وفي االستخداـ المتخصص عمى أية كممة أو تركيب يعّبر عف مفيـو أو فكرة 

بمعنى أف المصطمح في المغات األوروبية يحمؿ تسميات مختمفة تكاد تكوف متفقة في النطؽ 
. واإلمالء، وىي تدؿ عمى الحد الزمني أو المكاني أو عمى الشرط

 

                                                 

  .213، ص 1، مكتبة لبناف، ط2، 1 العالمة الشيخ عبد البستاني، البستاف، معجـ لغوي مطوؿ، ج– (1)

 . 7 محمود فيمي حجازي، األسس المغوية لعمـ المصطمح،، دار غريب لمطباعة والنشر، دط، دت، ص – (2)

  .8 المرجع نفسو، ص – (3)



  المصطمــح النقــــدي.................................................................................................................... :الفصل األول

12 

 

 
وردت كممات كثيرة مف ىذه المادة في القرآف الكريـ، وفي الحديث الشريؼ وأثبتت المعاجـ العربية 

الجامعة قدرا كبيرا مف كممات ىذه المادة في نصوص عربية، تخصصت داللة كممة اصطالح لتعني 
الكممات المتفؽ عمى استخداميا بيف أصحاب التخصص الواحد لمتعبير في المفاىيـ العممية لذلؾ 

يحمؿ ىذه الداللة " اصطمح " وأصبح الفعؿ " مصطمح " التخصص، وبيذا المعنى استخدمت كممة 
 (1).الجديدة 

ولما تطرقنا إلى دالالت ىذه المادة في معظـ المعجمات العربية فما ألفيناىا تتجاوز مفاىيـ السمـ 
والمصالحة واالتفاؽ والتعارؼ والمواضعة وكؿ ما ىو نقيض لمفساد والخالؼ فاالصطالح ىو مطمؽ 

. االتفاؽ 
:  اصطالحا - ب

االصطالح عمى أنو عبارة عف اتفاؽ قـو عمى تسمية الشيء باسـ ما ينقؿ عف  »    ّعرؼ الجرجاني 
خراج المفظ مف معنى لغوي إلى آخر، لمناسبة بينيما، وقيؿ  :  موضعو األوؿ، وا 

االصطالح إخراج الشيء مف معنى لغوي إلى معنى آخر لبياف المراد، وقيؿ االصطالح لفظ معّيف 
  (2 ).«بيف قـو معينيف 

لفظ موضوعي يؤدي معنى معينا بوضوح ودقة بحيث ال يقع أي لبس في ذىف القارئ  »والمصطمح 
أو السامع، وتشيع المصطمحات ضرورة في العمـو الصحيحة والفمسفة والديف والحقوؽ حيث تحدد 

(  3 ).«مدلوؿ المفظة بعناية قصوى

 

 

 

                                                 

  .09 المرجع السابؽ، ص – (1)

  1998، 1 الشريؼ الجرجاني، التعريفات، تحقيؽ إبراىيـ األبياري، دار الكتب العممية، بيروت، لبناف، ط– (2)
  .44       ص

  .252، ص 1979، 1 جبور عبد النور، المعجـ األدبي، دار العمـو لممالييف، بيروت، ط– (3)
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مفاتيح العمـو مصطمحاتيا ومصطمحات العمـو  »: يقوؿ عبد السالـ المسدي في قاموس المسانيات 
ثمارىا القصوى، فيي مجمع حقائقيا المعرفية وعنواف ما بو يتميز كؿ واحد منيا عما سواه، وليس مف 

مسمؾ يتوسؿ بو اإلنساف إلى منطؽ العمـ غير ألفاظو االصطالحية حتى لكأنيا تقـو مف كؿ عمـ 
مقاـ جياز مف الدواؿ ليست مدلوالتو إال محاور العمـ ذاتو ومضاميف قدره مف يقيف المعارؼ وحقيؽ 

 (1). «األقواؿ 
يبيف ىذا القوؿ أف المصطمح ىو أداة مف أدوات العمـ والمعرفة، وأف لكؿ عمـ مصطمحاتو التي تميزه 

.  عف باقي العمـو 
تعميـ أو تجريد ذىني  »إف المصطمح خالصة العمـو وأبجدية التواصؿ المعرفي ومفاتيحو األولى فيو 

لظاىرة أو حالة أو إشكالية عممية أو ثقافية، ولذا فيو يقترف بنضج ظاىرتي التعريفات والتصنيفات 
العممية في أية ثقافة إنسانية، وىو مف الجانب اآلخر ىو مظير ميـ مف مظاىر الوحدة الذىنية 

. ( 2)«والثقافية لألمة، كما يمثؿ في الجانب اآلخر قاسما مشتركا بيف الثقافات اإلنسانية المختمفة
. ومف ىذا التعريؼ يتضح لنا أف المصطمح ىو لغة مشتركة يتـ بيا التواصؿ بيف الناس 

إذا كاف المفظ األدائي في المغة لممواضعة الجماعية  »: وكذلؾ يعّرفو عبد السالـ المسّدي مبّينا أنو 
فإف المصطمح العممي في سياؽ نفس النظاـ المغوي يصبح مواضعة مضاعفة، إذ يتحوؿ إلى 

فيو إذف نظاـ إبالغي مزروع في حنايا النظاـ التواصمي األوؿ . إصطالح في صمب اإلصطالح 
( 3).«فيو بصورة تعبيرية أخرى عالمات مشتقة مف جياز عالمي أوسع منو كما وأضيؽ دقة 

فيذا التعريؼ يبّيف بوضوح أف المصطمح رمز وضع اتفاقا بيف فئة مف المختّصيف في حقؿ معرفي 
. معّيف 

                                                 

  .11 عبد السالـ المسدي، قاموس المسانيات مع مقدمة عمـ المصطمح، المرجع السابؽ، ص – (1)

 فاصؿ ثامر، المغة الثانية في إشكالية المنيج والنظرية والمصطمح في الخطاب النقدي العربي الحديث  – (2)
  .170، ص 1994، 1      المركز الثقافي العربي، لبناف، ط

. 12عبد السالـ المسدي، قاموس المسانيات مع مقدمة عمـ المصطمح، المرجع السابؽ، ص-  (3)
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، عمى أف أفضؿ تعريؼ أوروبي لممصطمح ىو "عمـ المصطمح " يتفؽ المختّصوف األوربيوف بػ 

الكممة أو العبارة االصطالحية مفيـو مفرد أو عبارة مركبة استقّر معناىا أو استخداميا وحّدد : " اآلتي
في وضوح، ىو تعبير خاص ضّيؽ في داللتو المتخصّصة، وواضح إلى أقصى درجة ممكنة، ولو ما 
يقابمو في المغات األخرى، ويرد دائما في سياؽ النظاـ الخاص بمصطمحات فرع محدد فيتحقؽ ذلؾ 

( 1)". وضوحو الضروري 

   يتضح مف خالؿ ىذا التعريؼ أف المصطمح إما أف يكوف كممة مفردة أو شكال مركبا، لكنو محدد 
. ومتفؽ عمى داللتو، بحيث يسيؿ تحديد معناه حتى لو ذكر خارج السياؽ الذي ينتمي إليو 

فيو يشتمؿ مصطمحات عمـو عديدة كالنقد والبالغة واألدب والعروض والقافية  »أما المصطمح النقدي 
( 2 )إلخ «

   فالمصطمح ميـٌ جدا في تحصيؿ ىاتو العمـو ألنو يحدد قصد الباحث أو المجادؿ أو المتحدث  
. وكأف السمؼ الصالح يعنوف بو كثيًرا 

ذا ربطنا ىذه المفاىيـ بالحقؿ المعرفي الذي نشتغؿ عميو ىنا  استطعنا تعريؼ  (النقد األدبي  )وا 
أحادي الداللة منزاٌح نسبيا في داللتو المعجمية  (مفرد أو مركب  )المصطمح النقدي بأنو رمز لغوي 

األولى، يعّبر عف مفيـو نقدي محّدٍد وواضح، متفؽ عميو بيف أىؿ ىذا الحقؿ المعرفي أو يرجى منو 
 ( 3). ذلؾ 

. وىذا التعريؼ يبيف أف المصطمح النقدي بواسطتو تسيؿ عممية التواصؿ والمعرفة
ىو المفظ الذي يسمى مفيوما معينا داخؿ تخصص النقد، وال يمـز مف  »: وكذلؾ فالمصطمح النقدي 

ذلؾ أف تكوف التسمية ثابتة في جميع األعصر وال جميع البيئات، وال لدى جميع االتجاىات، بؿ 

                                                 

  .12محمد فيمي حجازي، األسس المغوية لعمـ المصطمح، المرجع السابؽ، ص -  (1)

  .7 محمد عزاـ، المصطمح النقدي في التراث األدبي، دار الشرؽ العربي، بيروت، دط، دت، ص – (2)

 يوسؼ وغميسي، إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، دار العربية لمعموـ ناشروف  – (3)
  .24، ص 2008، 1      بيروت، ط
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 يكتفي مثال أف يسمي المفظ مفيوما نقديا ما لدى اتجاه نقدي ما، ليعتبر عف ألفاظ اإلتجاه النقدي، 

. (1) «أي مصطمحاتو 
. بمعنى أف المصطمح يسمى مفيوما داخؿ تخصص النقد ويعتبر بعد ذلؾ مصطمحو 

ىو مجموعة األلفاظ االصطالحية لتخصص النقد، وبيذا  »: وأيضا مف معانيو أف المصطمح النقدي 
المعنى لممصطمح ُعنِونت بحوث جامعية متعددة، وذلؾ يدؿ عمى أنو مجموع األلفاظ االصطالحية 

المنتمية إلى تخصص النقد في ذلؾ الكتاب، أو ذلؾ التراث، وال يظير أنو سيمر وقت طويؿ، قبؿ أف 
يظير استعماؿ آخر لممصطمح النقدي، يناظر االستعماؿ الثالث لممصطمح، وفي ىذه المحاولة ما 

يومئ إلى بعض قضاياه ومعالمو، إنو عمـ المصطمح النقدي الذي يدرس الظاىرة االصطالحية 
 ( 2). «بمسائميا ومشاكميا في مجاؿ خاص، ىو مجاؿ النقد األدبي 

مف خالؿ ىذا التعريؼ تبيف كذلؾ أف المصطمح النقدي ىو مجموع األلفاظ المتواجدة في كتاب ما أو 
. تراث ما في مجاؿ النقد األدبي 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

، عالـ  (قضايا ونماذج  ) الشاىد البوشيخي، مصطمحات النقد العربي لدى الشعراء الجاىمييف واإلسالمييف، – (1)
  .17ـ، ص 2009، 1       الكتب الحديث لمنشر والتوزيع، ط

  .17 المرجع نفسو، ص – (2)
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:  عمم المصطمح - 4
: تعريفـه 

عمـ قديـ جديد، ىدفو البحث في العالقة بيف المفاىيـ  " ( Terminologie )عمـ المصطمح  »  
العممية والمصطمحات المغوية التي تعبر عنيا، إنو الدراسة الميدانية لتسمية المفاىيـ التي تنتمي إلى 
مياديف مختّصة في النشاط البشري باعتباره وظيفتيا االجتماعية، ويشمؿ عمـ المصطمح مف جية 
عمى وضع نظرية ومنيجية لدراسة مجموعات المصطمحات وتطورىا، ويشمؿ مف جية أخرى عمى 

جميع المعمومات المصطمحية ومعاممتيا، وكذلؾ عمى تقسيميا عند االقتضاء سواء كانت ىذه 
(  1). «المعمومات أحادية المغة أو متعددة 

مف ىذا التعريؼ يتبيف أف عمـ المصطمح مف الحقوؿ المسانية التطبيقية يتناوؿ األسس العممية لوضع 
. المصطمحات وتوحيدىا 

أو ىو العمـ الذي يبحث في العالقة بيف المفاىيـ العممية والمصطمحات المغوية التي تعبر عنيا وىو  »
عمـ ليس كباقي العمـو األخرى المستقمة، ألف يرتكز في مبناه ومحتواه عمى عمـو عدة أبرزىا عمـو 

(  2) .«المغة، والمنطؽ، واإلعالمية وعمـ الوجود، وعمـ المعرفة وحقوؿ التخصص العممي المختمفة

ومف ىنا يبدو أف عمـ المصطمح ليس عمما مستقال بذاتو فيو عبارة عف مجموعة مف العمـو األخرى 
" . عمـ العمـو " ويمكف تسميتو بػ 

:  ومف ىذه التعاريؼ يتحدد عمـ المصطمح في الجوانب التالية 
  البحث في العالقات بيف المفاىيـ المتداخمة والتي بدورىا تمثؿ صورة األنظمة مف المفاىيـ  -1

 .المغوية والمسانية والمشكمة لألساس االصطالحي في عمـ مف العمـو 

  البحث في آليات وضع المصطمحات المغوية وتحديد أنظمة تمثيميا في عمـ مف العمـو وىذا  -2

. ما يكسب عمـ المصطمح خاصية كونو فرعا مف فروع عمـ األلفاظ أو المفردات وعمـ تطور األلفاظ
                                                 

  .171 ثامر فاضؿ، المغة الثانية، المرجع السابؽ، ص –( 1)

  .9 محمود فيمي حجازي، األسس المغوية لعمـ المصطمح، المرجع السابؽ، ص –( 2)



  المصطمــح النقــــدي.................................................................................................................... :الفصل األول

17 

 

 
 

  البحث في الكيفيات التي تؤدي إلى خمؽ المغة العممية والتقنية بغض النظر عف كيفية  -3

تصبح المصطمحية بذلؾ عمما مشتركا بيف عمـ المغة  »استعماؿ ىذه المصطمحات في لغة دوف سواىا 
والمنطؽ والوجود واإلعالميات والموضوعات المتخصصة وكذلؾ عمـ المعرفة والتصنيؼ فكؿ ىذه 

 ( 1). «العمـو تتناوؿ في جانب مف جوانبيا التنظيـ الشكمي لمعالقة المتعددة بيف المفيـو والمصطمح 

:  بمعنى أف عمـ المصطمح يوحي إلى ثالثة مفاىيـ 
 .مجموعة المبادئ واألسس التي تحكـ دراسة المصطمحات  - أ

. مجموعة القواعد التي تسمح بصناعة المصطمحات - ب
. مجموع المصطمحات ضمف مجاالت إختصاص معيف - ج

. فالمفيـو األوؿ يحيؿ إلى التخصص، والثاني المنيجية، والثالث مجموع مصطمحات ميداف معيف 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .71، ص 1985 عمي القاسمي، مقدمة في عمـ المصطمح، وزارة الثقافة واإلعالـ، بغداد، دط، –( 1)
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:  إشكالية المصطمح النقدي -5
تثار بيف حيف وآخر إشكالية المصطمح النقدي أسوة بما يثار مف مشكالت أدبية أو فكرية ومف  »    

يتابع حركة التأليؼ يجد مشكمة بالمعنى الدقيؽ، فيناؾ تراث عربي ضخـ يتمثؿ في أكثر مف ألؼ 
إلى ذلؾ التراث " إشكالية المصطمح " وخمسمائة مصطمح أدبي وبالغي ونقدي، ولو رجع مف يرفع 

لوجد الطريؽ ممّيدا، إف انقطاع بعض الميتميف بقضايا األدب ونقده في التراث العربي أدى إلى ىذه 
المشكمة المتصورة ولو أدرؾ المنقطعوف مسالؾ الغربييف وعودتيـ إلى التراث اليوناني والروماني لرأوا 

السبؿ واضحة لمعياف مما أدى إلى ىذه اإلشكالية أف بعضيـ ال يعرؼ الظروؼ التي نشأ فييا 
المصطمح واألسباب التي دفعت إلى وضعو، ولـ يطمع عمى األدب األجنبي ِإْطاَلقًا يؤىمو لفيـ 

( 1).«المصطمح فيما دقيقا 

. يجمع جؿ النقاد أف النقد العربي يعيش حالة مف الفوضى واالضطراب في جيازه االصطالحي
ومف أىـ المشكالت التي تقؼ أماـ محاولة تقنيف وضبط المصطمح النقدي العربي، تنأثر  »

المصطمحات النقدية داخؿ الدراسة التطبيقية، مما يحتاج إلى أناة وتميؿ حتى يمكف جمع شتات تمؾ 
المصطمحات، فيناؾ مسافة ما بيف عنواف المؤلؼ ومحتواه تسمح بدخوؿ قضايا أخرى            

لتثير قضايا أو مصطمحات " أبو تماـ والبحتري " تتجاوز الشاعريف: فالموازنة مثال  (أو مصطمحات)
( 2).«لقضايا أخرى، ومف ثـ تنبثؽ مصطمحات جديدة " المتنبي " فيي تتجاوز " الوساطة " وكذلؾ 

بمعنى أف المصطمحات تكوف متناثرة ىنا وىناؾ داخؿ الدراسات تحتاج إلى التميؿ والدقة حتى 
. نستطيع جمع شتاتيا 

كما أف كثيرا مف ىذه المصطمحات يتخفى في تشُكالت يصعب تحديدىا تحديدا جازما ال لبس فيو 
بعد انفصالو في الداللة المغوية، قد أدى إلى كثير مف " المجازي " فمف الواضح أف غمبة االستخداـ 

 
                                                 

  .11 ،ص 2001، 1، مكتبة لبناف، ط(عربي عربي  ) أحمد مطموب، معجـ مصطمحات النقد العربي القديـ – (1)

  .7 رجاء عيد، المصطمح في التراث النقدي، المرجع السابؽ، ص – (2)
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 المبس وكثير مف التداخؿ وكثير مف االضطراب، بؿ إف المصطمح نفسو قد يحمؿ داللتيف مختمفتيف 

. بينيما تبايف وتفارؽ 
وكذلؾ مشكمة المعجـ وقمة عطائو بسبب افتقاد المعجـ التاريخي  

. الخمط في بعض المعاجـ بيف المعنى الحرفي والمجازي -      أ
.  فقد التتبع لتنقالت المصطمح مف الداللة المعجمية إلى الداللة النقدية -     ب

:  مشكمة االضطراب في استخداـ المصطمح - 
   تخالؼ داللة المصطمح حيف يستعمؿ مفرًدا، وحيف يستعمؿ جمعا، بؿ وحيف يرد بصورة المصدر 

( 1).الصناعة والصنعة والمصنوع : ومثؿ " ُمَتكمِّفة النَّْسج " " التكمؼ " وحيف يضاؼ مثؿ 

كما أف جؿ النقاد يجمعوف أف النقد العربي المعاصر يعيش حالة مف الفوضى واالضطراب في - 
جيازه االصطالحي، منذ أف تبنى المناىج الغربية الحداثية المرتبطة أساسا بالمسانيات، فأصبح 

المصطمح النقدي معضمة مف المعضالت بحيث أضحت معظـ مصطالحاتو ذات أصؿ غربي مما 
أدخمو في دوامة مف الفوضى والغموض وذلؾ بسبب غياب التنسيؽ بيف الباحثيف فيما يخص 

. المصطمحات في القطر العربي الواحد 
. انعداـ وجود مراكز عربية تختص بالمصطمحات وتتفرغ بوضع قواعدىا وأسسيا - 
وضع كثير مف الباحثيف مصطمحات فردية تتسـ بالفوضوية، وبيذا َيفقد المصطمح حمولتو الداللية - 

  (2).الموضوعية المرتبطة بمرجعية محددة واحدة، ليستبدليا بأخريات متعددة بتعدد واضعييا
واختالؼ مستوياتيـ، مما ينعكس سمبا عمى كفاية المصطمح اإلجرائية ودوره الفعاؿ في توحيد 

. المعمومات وتيسير تداوليا 
 

                                                 

  .8 المرجع السابؽ، ص – (1)

 . 2010 أنيسة، بحث حوؿ المصطمح النقدي، – (2)
WWW. Olfasech , net / vb / archive / index, ph p t, 6203, ht ml.9 k .  ،2013 جانفي 12 الساعة الواحدة زواال. 
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أف أغمب المصطمحات الحديثة غربية المنشأ، متعددة الّمغة، وصمت إلينا عف طريؽ الترجمة التي -  

باتت قاصرة عف اإلدالء بالتعبير المغوي الدقيؽ لممصطمح الغربي، فشاعت بيف أيدي النقاد عدًدا مف 
( 1).التراجـ لمصطمح واحد، فكؿ ناقد يأخذ بالترجمة التي تممي عميو ذوقو ومنيجو 

إشكالية التعريب إذ تعّد قضية تعريب المصطمح األجنبي إحدى المشكالت الوضعية المطروحة في - 
الساحة، النقدية العربية التي زادت مف حّدة األزمة، فالكثير مف المصطمحات الغربية تنقؿ إلى الّمغة 

، فقد طرح المصطمح المعرب إشكالية  العربية بصيغ متعددة، وال تجد ما يقابميا مف حيث المفيـو
  (2).اضطراب الداللة ألف كؿ مصطمح مرتبط أساسا بالجانب الفكري والتاريخي لمبيئة التي أنتجتو 

إف أغمب المصطمحات التي جاءت إلينا مف المغات األجنبية إما عف طريؽ الترجمة أو التعريب - 
. فالتي جاءت عف طريؽ الترجمة فكؿ مترجـ يأخذ الترجمة بذوقو ومنيجو أي حسب مبتغاه

أما التعريب فيو تعريب المصطمحات األجنبية فالكثير منيا ينقؿ إلى الّمغة العربية بصيغ متعددة وال 
. يجد ما يقابميا مما يؤدي إلى اضطراب الداللة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 . المرجع السابؽ– (1)

  .473 يوسؼ وغميسي، إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، المرجع السابؽ، ص – (2)
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:  إشكالية التداخل بين المصطمح النقدي والبالغي-6
      َثمَّة مصطمحات يتنازعيا النقد والبالغة، ومنيا ما ىو لصيؽ بالنقد، ومنيا ما يمس بطرؼ 

 يكاد في كثير مف مباحثو يكوف وثيؽ – عمـ المعاني –جناح ما يتصؿ بما يعرؼ بعمـ المعاني وألنو 
الصمة ببنية األداء وبتشكيالت النسؽ المغوي، ولعمو مف ىذا الجانب قد أدى في القديـ إلى ىذا 

 ليحتؿ مكانة – في الدرس النقدي المعاصر –التداخؿ، ومف نافمة القوؿ بأف عمـ المعاني قد عاد 
نما القضية ىي محاولة تحديد الحقوؿ  فائقة عمى يد المتجو المغوي في النقد، وليست ىذه القضية وا 

 (1).النقدية ومصطمحاتيا، حتى ال تخمط بمصطمحات حقوؿ مجاورة 
. لعميا تتضح في مفيـو المصطمح " المعاظمة " إلى مصطمح " التعقيد " إف تحوالت المصطمح 

استعماؿ الوحشى وشدة تعميؽ ... التعقيد واإلغراؽ : " التعقيد عند أبي ىالؿ العسكري حيث يقوؿ 
"  الكالـ بعضو ببعض حتى يستبيـ المعنى 

إف ذلؾ : " يقوؿ " التعقيد " ولعمو مف المناسب أف نذكر ىذه العبارة التالية لعبد القاىر الجرجاني في 
" يسبب فساد النظـ وسوء التأليؼ 

مبحثا مف " التعقيد " وينتقؿ المصطمح مف النقد إلى البالغة حيف نصؿ إلى السكاكي، حيث يجعؿ 
في باب البالغة " المعاظمة " ويتبعو القزويني فيما ذىب إلو وليستقر مصطمح " الفصاحة " مباحث 

(  2)". فاحش اإلستعارة : المعاظمة  : " وقد بدأ ىنا المتجو في القوؿ المرذوؿ لقدامة 

ىناؾ مصطمحات مشتركة بيف النقد والبالغة فيما تتنازعاف عمى ىاتو المصطمحات مثال تحّوؿ - 
. مصطمح التعقيد إلى المعاظمة 

لقدامة بف جعفر ويمكف " نقد الشعر " وثمة مصطمحات ال تخمو مف تكّمؼ كالتي تحشد في كتاب 
تصفيتيا وتحديد ما قد يتصؿ بمصطمحات بالغية وما قد يتصؿ بمصطمحات نقدية وما قد يحسف 

. إىمالو 
                                                 

  .9، ص 1960، 1، ط1 طو حسيف، حديث األربعاء، دار الكتاب المبناني، بيروت، ج– (1)

  .09 المرجع نفسو، ص – (2)
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حسف السبؾ " االنتحاؿ، الرفادة، المصالبة، اإلجتالب ومثؿ : وثمة مصطمحات تتداخؿ وتتفارؽ مثؿ 

وقد " ديباجة الشعر" ويتداخؿ مع " حسف الرصؼ " ويتداخؿ مع " الطالوة " حيث يتداخؿ مع " 
" ىميمة الشعر" ينفصؿ كؿ منيـ عف صاحبو، وقد تتالـز كمتاىما ويضاؼ إلييا 

لـ شتات ما تبعثر في التراث البالغي والنقدي بؿ وفي بعض كتب المفّسريف واألىـ : والمطموب ىو 
. شراح الشعر العربي وخاصة ابف جني وسواه : 

كما ال يمكف إغفاؿ مجيودات الفالسفة العرب وذلؾ يحتاج إلى مقارنة واستقصاء خاصة عند 
  ( 1).ويعد حاـز القرطاجني صورة مكتممة لما تقدـ " ابف رشد ابف سينا " الفالسفة الرواقييف 

والسبيؿ إلى ذلؾ ىو البحث عف لغة جديدة بديمة في تشكميا المغوي عف تمؾ األلفاظ المغوية التي 
كانت تعبر عف مدلوالتيا في إطار الظرؼ التاريخي المحيط بتشكؿ تمؾ المصطمحات، وفي الوقت 

. نفسو ال قيمة ألي مصطمح إذا لـ يكتسب شيوعا وانتشارا وكثيرا تمؾ المصطمحات التي تحتشد 
 بيف تمحؿ وتمحؾ أو بيف تزيد وتصنع، –كما نعمـ - لقدامة وىي " نقد الشعر " كما أشرنا في كتاب 

. (2)أو اجتياد خاص ظؿ لصيقا بصاحبو
ىناؾ مصطمحات متكّمؼ فييا ومصطمحات أخرى تتداخؿ وتتفارؽ وفي ىذه الحالة فالمطموب لـ 

. شتات ما تبعثر في التراث البالغي والنقدي 
:  مف خالؿ التتبع لتمؾ المصطمحات يمكف تحديد نمطيف : فعمى سبيؿ المثاؿ 

 قد توقؼ استخدامو بسبب تشكمو في ظرؼ خاص يتصؿ بالجو الثقافي بمختمؼ مفيوماتو :األول 
االنتحاؿ، : يمكف ىنا رصده وتحديده في إطاره التاريخي القديـ، وبياف ما يتفارؽ ويترافؽ منو مثؿ 

إلخ  ... الرفادة، المصالبة، االجتناب 
 
 

                                                 

  .22 رجاء عيد، المصطمح في التراث النقدي، المرجع السابؽ، ص – (1)

  .22 المرجع نفسو، ص – (2)
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: فقد تتابعت مسيرتو ولكف اختمفت مساراتو، وانحرؼ بعضو عف مدلولو إباف نشأتو مثؿ : الثاني 

في القرف الثالث والقرف السادس والسابع، ومصطمحات الطبقات بيف ابف سالـ " البديع " مصطمح 
. وابف المعتز وابف رشيؽ 

وحتى ىذا األخير يحتاج إلى سرد تاريخي يتوالى في نقاط محددة لبياف المفارؽ والمشابو في استخداـ 
 .  (1)المصطمح الواحد، حتى يمكف تقنيف داللة تقريبية أو تحديد مالمح عامة

:  بمعنى أنو خالؿ تتبع المصطمحات حدد نمطيف ليا 
.  فقد توقؼ استخدامو ألنو متصؿ بالجو الثقافي باختالؼ مفيوماتو األول

.  فقد تتابعت مسيرتو لكف في اختالؼ مساراتو وانحراؼ بعضو عف المدلوؿ أما الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

  .23 المرجع السابؽ، ص –( 1)
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:  طبيعة المصطمح النقدي - 7
إف مرحمة ابف األعرابي تعتبر مرحمة التأسيس والتأصيؿ لمنقد العربي القديـ وطبيعي أف تتسـ  »    

مصطمحاتو بسيمات ىذه المرحمة وتعكس خصوصياتيا وقد جاءت مصطمحاتو مجسدة إلى حد ما 
أىـ القضايا والمشكالت النقدية المطروحة في ىذه المرحمة، سواء تمؾ التي استوت عمى سوقيا 

أو تمؾ التي كانت ال تزاؿ في مرحمة النشأة " القديـ والمحدث " واستقمت بمصطمحاتيا كقضية 
والتبمور، ولما تبمغ مصطمحاتيا بعد النضج واالستقرار كقضية الطبع والصفة والمفظ والمعنى بناء 

 . (1)«القصيدة، السرقات الشعرية وغيرىا مف القضايا النقدية
: ومف ىنا جاءت المصطمحات متفاوتة االصطالحية لدى ابف األعرابي بيف 

:  مصطمحات تامة االصطالحية - أ
بمعنى أف األعرابي استعمؿ مصطمحات مرتقية إلى التماـ، واستقرت بذلؾ داللتيا، وكثير مف  »     

وصؼ الشعر كالبيت والقصيدة، : ىذه المصطمحات مما ُأثر عف العصريف الجاىمي واإلسالمي مثؿ 
وأيضا مصطمحات بعض األغراض الشعرية كالمدح واليجاء والرثاء، ومصطمحات عيوب الشعر 

كاإلقواء، ثـ مصطمحات مستحدثة عكست بعض المفاىيـ الجديدة في الساحة النقدية كالرواية والمحف 
. ( 2)«والقديـ والمحدث 

بمعنى أف األعرابي استعمؿ مصطمحات تامة، واستقرت عمى ىذا التماـ، وىذه المصطمحات ُأثرت - 
. عف العصريف الجاىمي واإلسالمي 

:  مصطمحات مرشحة لإلصطالحية التامة - ب
     وىي تمؾ األلفاظ التي يغمب عمييا المعنى االصطالحي أكثر مف المعنى المغوي، ويكوف نزاع 

. المغوي االصطالحي فييا ضعيفا مرجوحا
                                                 

 ابف األعرابي، النقد األدبي ومصطمحو جمع وتوثيؽ ودراسة األستاذة نجوى حيموت، عالـ الكتب الحديث  – (1)
  .131، ص 2007، 1       لمنشر والتوزيع، ط
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مصطمحات بالغية بدًءا بمصطمح البالغة ثـ االستعارة والتشبيو : مف أمثمة ىذه المصطمحات 

. والكناية كما نجد بعض المصطمحات البديعية كاالستثناء والتعمية وموجو وحسف االبتداء 
: مصطمحات مقترحة لالصطالحية التامة - ج

:      وأغمبيا مصطمحات بدت داللتيا واضحة في ذىف ابف األعرابي ألنو قدـ ليا تعريفات ومنيا 
 .     (1)الفوقة، االنساؽ، إال أنيا لـ تمؽ رواجا في االستعماؿ ويمكف لذلؾ نعتيا بالميتة

:  أصول المصطمح النقدي - 8
:      واألصوؿ العامة لمصطمح النقد العربي ال تكاد تخرج عف ثالثة 

:  األصل الطبيعي- أ
      ولعمو أوليا ظيورا، فمف البيئة الطبيعية استمّدت األسماء األولى التي سمّيت بيا المفاىيـ 
النقدية األولى، كالفحوؿ والمقاحيـ الخنديد، والسُّكيَُّت، واألوابد والشوارد وغيرىا مف ألقاب الشعر 

. والشعراء، وغير الشعر والشعراء 
ثـ اتسع االستمداد في المعاني والحاالت، فكاف القرب والبعد، البرودة والحرارة، الصالبة والرقة والقديـ 

والمحدث وغيرىا مف المصطمحات المستمدة مف عدد مف حاالت اإلنساف أو الحيواف أو الجماد أو 
الحيواف أو غير ذلؾ، بؿ إنو قد يجوز القوؿ بعد التأصيؿ التاـ والعاـ لممصطمحات إف األصؿ الذي 

 بمعنى أف األصؿ الطبيعي استمد مصطمحاتو مف (2)ترجع إليو جميع األصوؿ ىو األصؿ الطبيعي 
. البيئة الطبيعية
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:  األصل الصناعي - ب

       ولعمو ثاني األصوؿ ظيورا وأثًرا، ضمف صناعات بسيطة أو معقدة جاء عديد مف مصطمحات 
ومف المجاالت تأثرا بالصناعة مجاؿ اإلبداع وما يصاحبو مف جيد فالحوؾ والنسج . النقد العربي 

والنظـ، والصياغة وغيرىا كميا صناعات معمومة مشيورة، وحيف التفت النقاد أو البالغيوف إلى 
السياؽ الشكمي في التأليؼ وجدوا مصطمحيـ جاىزا في صناعة الصياغة أو الحياكة ويبمغ التأثر 

مداه حيف تتجمع الصنعة بمشتقاتيا مف صَنع ومصنوع لتصير قضية نقدية أو الشِّؽ األكبر لقضية 
نقدية بارزة، ثـ تمقي ظميا عمى اإلنتاج األدبي كّمو حتى يصير لمشعر صناعة ولمبالغة صناعة 

نفسو " النقد " بؿ إف مصطمح " بأحكاـ صنعة الكالـ " وآخر " الصناعتيف " وحتى يعنوف كتاب بػ
 .      (1)الذي ىو رأس اليـر وما اشتؽ منو مف ناقد ونقاد لـ يؤخذ في الغالب إال مف صناعة الصيرفة

  :األصل العممي - جـ
     كاف استعمالو ضعيفا لكنو تعاظـ مع مرور الزمف واتساع العمـو واشتداد الحاجة إلييا في دراسة 

. األدب ونقده 
ومف أكبر العمـو تأثيرا في مصطمح النقد العربي القديـ، عمـ الحديث، عمـ الّمغة وعمـ الفمسفة، فمف 

عمـ الحديث غالبا جاء عدد مف ألفاظ التصحيح والتضعيؼ كموضوع ومصنوع، صالح ووسط 
صحيح، وعدد مف ألفاظ الجرح والتعديؿ كالصدؽ والكذب في الرواية والصحة والوثوؽ أو اإلضطراب 
والتخميط فييا إلى غير ذلؾ مف بعض ألفاظ التصنيؼ المحورية كالطبقة والمرتبة ومف أظير األمثمة 

. ( 2)"المصطمح النقدي في طبقات ابف سالـ : " عمى ذلؾ 
األصؿ العممي كاف في البداية ضعيفا لكنو تطور بمرور الزمف عندما اشتدت الحاجة إليو وقد تأثر - 

. بعمـ الحديث وعمـ المغة وعمـ الفمسفة 
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جاء عدد مف ألفاظ نقد التراكيب كالّمحف واإلعراب والخطأ والصواب، والمفظ " عمـ المغة " ومف 

سناد وابتداء وتقديـ وتأخير وحذؼ وذكر إلى  نشاء وا  والمعنى وما تفرع عمييما مف الزمف مف خبر وا 
غير ذلؾ مف المصطمحات التي بدأت أو بدأ بعضيا ضعيفا يمشي عمى إستحياء في القرنيف األوؿ 

. والثاني، ثـ مألت الدنيا وشغمت الناس ابتداء مف عبد القاىر الجرجاني 
جاء عدد مف مصطمحات . وما يندرج تحتو مف كالـ وأصوؿ ومنطؽ " عمـ الفمسفة "     ومف 

التعقيد وغيره كالجنس النوع، المحاكاة، المادة، الصورة إلى غير ذلؾ مف المصطمحات التي دارت 
: عمى ألسنة النقاد المتأثريف بعمـ الفمسفة التي كادت أف تكوف الغالبة لدى متأخري المغارية أمثاؿ

بؿ إف بعض المصطمحات المتأثرة بيذا " المنزع " والسجمماسي في " المنياج " القرطاجني في 
الميداف الفمسفي صارت في وقت مبكر مصطمحات محورية، كالبياف والداللة، وتصدرت عناويف 

البف وىب " البرىاني في وجوه البياف " لمجاحظ و " كالبياف والتبييف :"  بعض الكتب النقدية 
 .  (1)الكاتب

ىذا األصؿ أخذ مصطمحات مف عمـ الحديث مثال التصحيح والتضعيؼ ومف عمـ الّمغة مثال نقد - 
التعقيد والمحاكاة وغيرىا وقد تأّثر بيذه المياديف : التراكيب كالّمحف واإلعراب ومف عمـ الفمسفة مثال 
. عّدة كّتاب وأسموا بعض الكتب بيذه المصطمحات 
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:  وظيفة المصطمح النقدي - 9
     يحمؿ المصطمح النقدي جممة مف الوظائؼ المتعددة في حقوؿ معرفية مختمفة التي يمكف 

:  تمخيصيا فيما يمي 
:  الوظيفة المسانية - أ

     أصبح تأثير المسانيات في الدراسات النقدية أمرا مألوفا بؿ مطموبا، والّبد أف يمتّد ىذا التأثير إلى 
حقؿ الدراسات المصطمحية ومف ثـ يعد الفعؿ االصطالحي مناسبة عممية لمكشؼ عف عبقرية المغة 

ومدى اتساع جذورىا المعجمية، وتعدد طرائقيا االصطالحية، وقدرتيا عمى استيعاب المفاىيـ 
. المتجددة في شتى االختصاصات 

:  الوظيفة المعرفية - ب
      المصطمح ىو لغة العمـ والمعرفة، وال وجود لعمـ دوف مصطمحية لذا فقد أحسف عمماؤنا القدامى 

 .  (1)صنعا حيف جعموا مف المصطمحات مفاتيح العمـو وأوائؿ الصناعات
:  الوظيفة التواصمية - ج

      كما أف المصطمح مفتاح العمـ، فيو أيضا أبجدية التواصؿ، وىو نقطة الضوء الوحيدة التي 
تضيء النص حينما تتشابؾ خيوط الظالـ وبدونو يغدو الفكر كرجؿ أعمى في حجرة مظممة يبحث 

. (2)عف قطة سوداء وال وجود ليا 
. أي أف المصطمح ىو الذي يحدد المبس الموجود في النص عندما يكوف متشابكا 

عمى أف ىذه المغة االصطالحية مف شأنيا أف تفقد فاعميتيا التواصمية خارج سياؽ أىؿ ذلؾ 
. االختصاص، فيي لغة نخبوية ال مسوغ الستعماليا مع عامة الناس الذيف ال يستطيعوف إلييا سبيال
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: الوظيفة االقتصادية - د

ٍٍ معرفي ىائؿ  ّ       يقـو الفعؿ االصطالحي بوظيفة اقتصادية بالغة األىمية، تمكننا مف تخزيف كـ

في وحدات مصطمحية محدودة والتعبير بالحدود المغوية القميمة عف المفاىيـ المعرفية الكثيرة، وال 
يخفى ما في ىذه العممية مف اقتصاد في الجيد والمغة والوقت، يجعؿ مف المصطمح سالحا لمجابية 

 . (1)الزمف، يستيدؼ التغمب عميو والتحكـ فيو
بمعنى أف المصطمح لو وظيفة اقتصادية بتوظؼ مصطمحات قميمة في تخريف كـ ىائؿ مف المعرفة 

. بوقت وجيد قميميف 
:  الوظيفة الحضارية - هـ

      ال شؾ أف المغة االصطالحية لغة عالمية باعتبار أنيا ممتقى الثقافات اإلنسانية، وىي الجسر 
" اإلفتراض"الحضاري الذي يربط لغات العالـ بعضيا ببعض، وتتجمى ىذه الوظيفة خصوصا في آلية 

التي ال غنى ألية لغة عنيا، حيث تفترض المغات بعضيا مف بعض صفاٍت صوتية تظؿ شاىًدا عمى 
حضور لغة ما، حضورا تاريخيا ومعرفيا وحضاريا في نسيج لغة أخرى وتتحوؿ بعض المصطمحات 
بفعؿ اإلفتراض إلى كممات دولية، مف الصعب أف تحتكرىا لغة معينة ومف الصعب أف تنتسب إلى 

 . (2)لغة بذاتيا فيتحوؿ المصطمح إلى وسيمة لغوية وثقافية لمتقارب الحضاري بيف األمـ المختمفة 
. ومف ىنا أمكننا القوؿ بأف المغة االصطالحية ىي الجسر الذي يربط لغات العالـ ببعضيا البعض 
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:  االهتمام بالمصطمح - 10
     بذؿ العرب جيدا كبيرا في وضع المصطمح بعد أف اتسعت العمـو وتنوعت الفنوف وتقدمت الحياة 
وأوؿ المصطمحات العربية ما جاء في القراف الكريـ وكاف الكثير منيا معنى لغوي فنقمت مف معناىا 

األوؿ إلى المعنى الجديد وكانت الحقيقة الشرعية مف أسباب نمو المغة وفتح باب التطور الداللة 
نتقاؿ األلفاظ مف معنى إلى آخر يقتضيو الشرع وتتطمبو الحياة الجديدة وكاف المتكمموف أوؿ مف  وا 

. اىتـ بالمصطمحات 
وىـ تخيروا تمؾ األلفاظ لتمؾ المعاني، وىـ اشتقوا ليا مف كالـ العرب تمؾ  »قاؿ الجاحظ عنيـ 

األسماء، وىـ إصطمحوا عمى تسمية ما لـ يكف لو في لغة العرب إسـ فصاروا في ذلؾ سمفا لكؿ 
خمؼ وقدوة لكؿ تابع ولذلؾ قالوا العرض والجوىر، وأيس وليس، وفرقوا مف البطالف والتالشي وذكروا 

  (1)«اليدية واليوية والماىية وأشباه ذلؾ 
بمعنى أف العرب اقترحوا ألفاًظا تتناسب مع المعنى واشتقوا ليا أسماء ومصطمحات ما لـ تكف ليا 

العرض، الجوىر، اليوّية واليدّية : وجود في لغة العرب اسـ وصاروا بذلؾ سمؼ لكؿ خمؼ وقد قالوا 
. إلى غير ذلؾ مف األلفاظ 

وقد بدأ العرب في أواخر القرف الماضي يبنوف حاضرا مجيدا لممجامع العممية العربية والّمغوية في 
الوطف العربي أثر في الحركة العممية التي أخذت تمّد العرب بما يحيي المجد ويبني الحاضر الزاىر، 

وىذه المجامع أوؿ ما عنيت بو ىو المصطمحات ألنيا مفتاح العمـو وكاف لمجمع دمشؽ ومجمع 
( 2)القاىرة والمجمع العراقي 
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فضؿ كبير وقد أّلفت لجاف لوضع لما يرد في الكتب التي يقرر ترجمتيا أو تدقيؽ المصطمحات 
قرارىا، ووضع المجمع بعض القواعد العامة لوضع المصطمح وآخر ما أصدرتو لجنة المغة ىذه  وا 

:  القواعد 
. مراعاة المماثمة أو المشاركة بيف مدلولي المفظة لغة واصطالحا ألدنى مالبسة - 1     
. اإلقتصار عمى مصطمح واحد لممفيـو العممي الواحد - 2     
. تجّنب تعدد الدالالت لممصطمح الواحد - 3     
إلتزاـ ما استعمؿ أو ما استقّر قديما مف مصطمحات عممية وعربية وىو صالح لإلستعماؿ  - 4     

         الجديد 
. تجنب المصطمحات األجنبية - 5     
. إيثار المفظة المأىولة عمى المفظة النافرة الوحشية أو الصعبة النطؽ - 6     
. ال يشتؽ مف المصطمح إال بقرار ىيئة عممية مختصة بوضع المصطمحات - 7     
. إيثار الفظة المفردة عمى المركب أو العبارة  لتسيؿ النسبة واإلضافة ونحو ذلؾ - 8     
. تجنب األلفاظ العاّمية - 9     
. تفّضؿ مصطمحات التراث العممي عمى الموّلدات والمحّدثات - 10    
. يمجأ إلى ترجمة المصطمح األجنبي عند ثبوت داللتو عمى معناه االصطالحي - 11    
 . (1)تجّنب تعريب المصطمحات األجنبية إاّل إذا تعّذر العثور عمى لفظ عربي مالئـ- 12    

    لقد وضع المجمع ىذه القواعد وذلؾ تجنبا لموقوع في المشاكؿ التي ذكرناىا سابقا والتي مف بينيا 
قصور الترجمة والتعريب إلى غير ذلؾ وقد وضعت أيضا أماـ تعثر المنيج في دراسة المصطمح 

. المغوي والنقدي وتعثر تأسيسو 
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:  مناهج دراسة المصطمح وعالقتها به - 11
     تأتي إشكالية المنيج في دراسة المصطمح النقدي مف جراء النظرة الشائعة إليو عمى أنو مجرد 
أسموب أو وسيمة تضبطيا خطة مف قواعد تنير السبيؿ في طريؽ البحث عف الحقيقة، وتساعد عمى 

الوصوؿ إلى نتائج معينة، ومف المشاكؿ التي تعترض دقة المصطمح أو استقراره وشيوعو مرّده أساس 
إلى طبيعة المنيج الذي يتبناه كؿ باحث يتصدى لدراسة المصطمح، وىذه المناىج التي اعتمدىا 

:  الباحثوف العرب في دراسة المصطمح ىي 
 أبرز  ّ رمي إلى تتبع التطورات التي عرفتيا داللة بعض المصطمحات ولعؿ :المنهج التاريخي- أ

معجـ المصطمحات " مف يمثؿ ىذا االتجاه في دراسة المصطمح أحمد مطموب يقوؿ في مقدمة كتابو 
يقدـ لمدارسيف معرفة الجديد  (المنيج التاريخي  )فيو  »: محدًدا مالمح منيجو " البالغية وتطورىا 

عف البالغييف ويذكر مدى تأني الالحقيف بالسابقيف وتقريب فنوف البالغة وربطيا بالنصوص لتكوف 
.  (1) «... نافعة لمف يريد أف يكتشؼ بنفسو ىذا الفف 

    بمعنى أف المنيج التاريخي يقدـ كؿ جديد ويقرب فنوف البالغة ويربطيا بالنصوص لكي تكوف 
وعمى الرغـ جيود الباحث فإف ىذا المنيج الذي يعمد إلى تحديد المعنى المغوي ثـ الوقوؼ . نافعة 

عمى داللتو اإلصطالحية اعتمادا عمى التطور التاريخي، لـ يحفؿ بتناوؿ مصطمحات أخرى بيدؼ 
ضاءة أفاؽ داللية أخرى، فقد اكتفى بعدد محدود مف المصطمحات ىي الفصاحة والبالغة  المقارنة، وا 

يتطمب المنيج التاريخي كي تكوف نتائجو دقيقة أف سيتوفي شروط الدراسة . والمعاني، والبياف والبديع
. العممية مف حيث االستيعاب التاـ لممادة باستخداـ آلية اإلحصاء 

وتتأـز إشكالية المنيج التاريخي في دراسة المصطمح حينما تحجـ الدراسات عف تتبع وجود 
المصطمحات محور دراسة المخطوطات فيي غالبا ما تكتفي برصد تطرىا مف خالؿ المادة المطوعة 

 .  (2)وتتجاوز المؤلفات التي فقدت
                                                 

 .75، ص2000، 1 أحمد مطموب، معجـ المصطمحات البالغية وتطورىا، مكتبة لبناف ناشروف، لبناف، ط– (1)
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بمعنى أف المنيج لـ يتناوؿ مصطمحات غير المصطمحات البالغية وقد تأزمت إشكاليتو ألنو اكتفى 

. بتناوؿ مصطمحات المخطوطات 
ييدؼ المنيج الوصفي إلى تعريؼ الواقع الداللي لممصطمحات ويشترط فيو  :المنهج الوصفي- ب

إحصاء النصوص التي وردت فييا المصطمحات وذلؾ مراعاة لتوقؼ بعض المصطمحات  »: ما يأتي 
عمى بعض وضرورة تصور المصطمح في حجمو الحقيقي ودراسة المواد االصطالحية بالمعاجـ 

المغوية فاالصطالحية وذلؾ لتمييد الطريؽ أماـ فقو المصطمح وتذوقو وتصحيح األخطاء التي قد 
يكوف اإلحصاء قد جمبيا مف قبؿ ودراسة مصطمحية تراعي ذكر المصطمح والعالقات التي تربطو أو 

. تفصمو عف سواه 
الذي يمكف أف يعد أبرز تطبيؽ  (مفاىيـ الجالية والنقد في أدب الجاحظ  )إف كتاب ميشاؿ عاصي 

عمى ىذا المنيج لـ ييتد فيو إلى نيج واضح يطمئف ويصؿ بو إلى نتيجة ألنو اعتمد عمى العثور 
بدؿ اإلحصاء ألغى الدراسة المغوية، فعّد ما ليس مصطمحا مصطمح، ولـ يدرس المفاىيـ دراسة 

عمى  (المفظ والمعنى  )مصطمحية تجعميا محددة وقد تناوؿ ميشاؿ عاصي مصطمحات نقدية مثؿ 
أنيا قضايا نقدية وليس عمى أنيا مصطمحات نقدية مما أصدر إمكانية تتبع تطور داللة المصطمح أو 
تغيرىا مف مؤلؼ إلى آخر، وأصدر إمكانية الوقوؼ عمى تمييز المصطمح عند الجاحظ وما أدى إلى 

ىماؿ الجانب التاريخي      ( 1).«ذلؾ إعتماده عمى معطيات الجانب الوصفي وا 

مف ىنا تبيف لنا أف ميشاؿ عاصي لـ ييتدي إلى نيج واضح المعالـ ألنو إعتمد عمى الجانب 
. الوصفي وأىمؿ الجانب التاريخي

وربما كاف أظير مف يمثؿ المنيج الوصفي التاريخي، ىذا  :المنهج الوصفي التاريخي- ج
يحدد الناقوري منيجو  (المصطمح النقدي في نقد الشعر )المنيج المزدوج إدريس الناقوري في كتابو 

:  في تناوؿ المصطمح بما يأتي 
                                                 

 ممحـ إبراىيـ أحمد، الخطاب النقدي وقراءة التراث نحو قراءة تكاممية، عالـ الكتب الحديث، إربد، األردف     –( 1)
  .156، ص 2007، 1      ط
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قراءة نص الكتاب مرات متعددة ومتأنية بيدؼ الوقوؼ عمى أىـ المصطمحات واستيعاب - 1   

.  داللتيا المختمفة 
القياـ بعممية جرد عامة، تشمؿ المفردات النقدية والبالغية دوف أخذ معيار القوة االصطالحية - 2   

في الحسباف بادئ األمر تحديد اختيار االصطالحات النقدية والبالغية المزعـ دراستيا بناء عمى 
   (1): مقاييس موضوعية وعممية يمكف حصرىا عمى النحو اآلتي 

. اطراد االستعماؿ االصطالحي عند نقاد قدامة أو مف عاصروه-      أ
رغبة قدامة نفسو في عد بعض المفردات المغوية مصطمحات سواء كانت مف اختراعو أو مف -    ب

اختراع غيره مف النقاد العرب القدامى أو مف اختراع نقاد وفالسفة آخريف استعار منيـ المؤلؼ 
. مصطمحو النقدي 

السياؽ الذي كثيرا ما يعطي لمفظ قوتو االصطالحية وينقمو بالتالي مف داللتو المغوية -    ت
. األصمية، أو المجازية إلى داللتو االصطالحية الجديدة 

انتماء المفردة إلى معجـ عمـ مف العمـو العربية التي تحددت اصطالحاتيا قديما في أثناء -    ث
عصر االحتجاج أو بعد ىذا التاريخ، مثؿ عمـو النحو والعروض والقافية أو إلى غيرىا مف العمـو 
الدخيمة التي تشربتيا الذىنية العربية في خالؿ فترة التالقح الفكري والتفاعؿ الحضاري، ومف ىذه 

. المنطؽ، والجدؿ، واألخالؽ : العمـو 
: توافر الشروط االصطالحية أو الصفة االصطالحية في المفردة المدروسة ومف ىذه الشروط-    ج

(  2).الدقة والوضوح واالختصار وعدـ احتماؿ التأويؿ وعدـ تعدد الداللة في مجاؿ االستعماؿ الواحد

:  ازدواجية المنيج التي بدت في دراسة الناقوري، تنطوي عمى حقيقتيف ىامتيف 
.  أف أحادية المنيج البد أف تكتنفيا ثغرات تقوض ثبات بنيتيا:  األولى
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 إف إعادة فحص أي منيج بعينو مف أجؿ تحسينو يقود إلى التطمع عمى مناىج أخرى أو :والثانية  

باألحرى يقود إلى التوفيقية أي ازدواجية المنيج في دراسة المصطمح ويجب أف تكوف ىذه التوفيقية 
أكثر استيعاب بالمفردات والمناىج السابقة وتكوف في النياية خطوة أولى نحو تأسيس خطاب تكاممي 

. في التعامؿ مع المصطمح النقدي 

:  عالقة المصطمح بالمنهج 
إف بيف المنيج والمصطمح النقدي قرابة تجعؿ مف العسر أف يفيـ أحدىما بمعزؿ عف اآلخر  »    

فأثناء القراءة النقدية ال يستطيع الناقد أف يستغني عف المنيج أو عف المصطمح، ذلؾ أف القراءة 
المنيجية تقتضي التوظيؼ االصطالحي كما أف المصطمح يحدد المسار المنيجي لمقراءة، بمعنى أف 
العالقة ما بيف المنيج في القراءة ال بؿ القراءة أيا كاف منيجيا، والمصطمح وثيقة اإللتحاـ والسدى 

يمكف أف تفسر مف ىذه الزاوية اختالؼ المصطمح مف قراءة إلى قراءة، ومف ىذه الزاوية أيضا يمكف 
 ( 1)أف نفيـ شيوع مصطمحات ما دوف غيرىا مف المصطمحات في قراءة دوف قراءة 

ومف ىنا يتبيف لنا أف العالقة بيف المنيج والمصطمح تتميز بالترابط وااللتحاـ كما أف المصطمح يبيف 
قصد الباحث أو القارئ، وقد أصبح المصطمح وثيؽ الصمة بمنيجو، إذ أنو األداة التي تساعد عمى 

فالقراءة  »وصؼ اإلنتاج األدبي وىذا ما يؤكد أف لكؿ منيج جيازه االصطالحي الخاص بو
االصطالحية قراءة منيجية مف نوع عاؿ، ال يمكف أف تقؿ جدوى عف ضروب القراءة األخرى، بؿ 

  (2)«يمكف قراءة الخطاب النقدي درجتو مف خالؿ تفكيؾ جيازه االصطالحي 
. ومف ىنا يتبيف لنا أف لكؿ منيج نقدي جيازه االصطالحي الخاص بو 

إف استخداـ مصطمحات بعينيا  »أثناء توظيؼ منيج محدد يقـو الناقد بتوظيؼ مصطمحات محددة 
يشكؿ عالمة عمى المنيج المتبع، وىذه المسألة ليا أىمية بالغة، بؿ يمكف اعتبارىا مرشدا أساسيا  

 
                                                 

  .123، ص 1999، 1 المومني قاسـ، في قراءة النص، المؤسسة العربية لمدراسات والنشر، بيروت، ط– (1)

   .19 يوسؼ وغميسي، إشكالية المصطمح في الخطاب النقدي العربي الجديد، المرجع السابؽ، ص –(2)
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ذا تعددت المصطمحات مف مصادر منيجية مختمفة، يمكف إلحصاء بسيط أف  لتبييف منيج الناقد، وا 

( 1).«يكفي إلظيار المنيج الغالب أو المنيج المحتضف لمناىج أخرى تبدوا ىامشية 

ويظير لنا مف ىنا أف المصطمح يحدد ىوية المنيج 

                                                 

  .14، ص 1990 حميد لحميداني، سحر الموضوع، منشورات دراسات ساؿ، المغرب، دط، – (1)
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لقد تطرقنا في الفصل األول التنظيري إلى المصطمح النقدي من ناحية مفيومو ونشأتو، وفي الفصل 

الثاني التطبيقي وىو قراءة الكتاب العمدة البن رشيق القيرواني الذي تدور من حولو جممة من 

المنيج المالئم لمدراسة ال ننسى الغرض أو اليدف من وراء تأليف ىذا : التساؤالت نذكر أىميا

. فالقضية األىم ليذا الموضوع ىي الممارسة النقدية. الكتاب

فما ىي القضايا والمصطمحات النقدية التي تعرض ليا ابن رشيق في كتابو؟        - 

وما ىي أىم أراء النقاد حولو؟       - 
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:  دراسة وصفية لمكتاب-1
    قبل البدأ والتوغل داخل الكتاب الذي نحن بصدد دراستو والتعرض إلى ما يطرحو من مصطمحات 

وقضايا نقدية لمناقد ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة في محاسن الشعر ونقده، فأول ما 
يمفت انتباه القارئ ىو الشكل الخارجي لمكتاب فنجد في الواجية األمامية عنوان الكتاب الذي كتب 
بخط عريض وتحتو مباشرة إطار فييا تكممة لمعنوان في محاسن الشعر وآدابو ونقده وتحتو أيضا 
االسم الكامل لصاحب الكتاب وىو أبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني وفي ىاتو الصفحة كذلك 

 ويدنوه كذلك محقق الكتاب وىو 2 و1رصد لجزئي الكتاب األول والثاني وكتبت باألعداد الرومانية 
عبد الحميد ىنداوي وفي أسفل الواجية األمامية األصل ذكر مكان النشر، المكتبة العصرية، سيدا 

بيروت أما في الجية الخمفية فنجد رسم مزخرف ،وبعدما وصفنا الكتاب من كمتا الجيتين ننتقل اآلن 
. لنتطرق إلى ما يحتويو الكتاب في الداخل

: عرض موجز لكتاب العمدة البن رشيق القيرواني- 2
   ينطوي القسم األول من كتاب العمدة عمى دفاع طويل عن الشعر والشعراء، فيرى ابن رشيق أن 
الشعر أحسن من النثر وأن لو فضائل ليست لمنثر، ويورد لذلك براىين مختمفة منيا أن الشعر يرفع 

وبعد ىذا الدفاع ينتقل ابن رشيق إلى مشكمة القديم ... ويضع، وأن القبائل كانت تحتمي بشعرائيا
والحديث، والصراع القائم في شأنيا فيستقرئ اآلراء، ويتنخّميا، ويميل إلى رأي عبد الكريم النيشمي 

قد تختمف المقامات : ولم أر في ىذا النوع أحسن من فعل أتاه عبد الكريم بن إبراىيم فأنو قال»: ويقول
واألزمنة والبالد فيحسن في وقت ما ال يْحَسُن في آخر، ويستحسن عند أىل بمد ما ال يستحسن عند 

( 1).«أىل غيره
 

 

                                                 

 1ابن رشيق القيرواني، العمدة في محاسن الشعر وآدابو ونقده، المكتبة العصرية لمطباعة والنشر، بيروت، ط-  (1)
 .80، ص 2001
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نالحظ من ىنا أنو دافع عن الشعر وأثره عمى النثر وانتقل إلى مشكمة القديم والحديث وقد أيد رأي 
عبد الكريم النيشمي  

ثم يعرض ابن رشيق لمشعراء المشيورين كما يعرض لمشعراء المقمين، ويستعرض أحكام النقاد في 
الشعر يقوم »:شأنيم، وما يفضمون بو شاعر عمى آخر، ثم يتوقف عند الشعر فيبين حقيقتو وجوىره

وىي المفظ والوزن والمعنى والقافية، فيذا ىو حد الشعر، ألن من الكالم : بعد النية من أربعة أشياء
موزونا مقفى وليس بشعر لعدم القصد والنية، كأشياء اتزنت من القرآن ومن كالم النبي صمى اهلل 

 (1)«عميو وسمم
يتبين من ىنا أن ابن رشيق قد أعطانا رأي النقاد في الشعراء واستعراض أحكاميم من حيث تفضيل 

. شاعر عمى آخر وجعل الشعر يقوم عمى أربعة أشياء المذكورة سابقا
ثم يبّين ابن رشيق أن المفظ والمعنى مّتحدان في الكالم اتّحاد النفس والجسم وال يجوز فصل أحدىما 

المفظ جسم وروحو المعنى، وارتباطو بو كارتباط الروح »: عن اآلخر عند الكالم عمى الشعر يقول
... بالجسم، يضعف بضعفو، ويقوى بقوّتو فإذا سمم المعنى واختل بعض المفظ كان نقصا لمشعر

وكذلك أن ضعف المعنى كان لمفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض لألجسام من المرض بمرض 
( 2).، وىذه النظرية ىي من أحدث النظريات وأعمقيا وأوسعيا أفاقا«األرواحْ 

نالحظ أيضا في قضية المفظ والمعنى التي شّبييا بالجسم والروح فيو يؤكد عمى تالحم وارتباط 
. القضيتين ببعضيا

من ىنا ينتقل ابن رشيق إلى المطبوع والمصنوع من الشعر، ومع عمّو تقديره لممطبوع يرى في 
المصنوع، الذي يأتي تمقائيا ومن غير قصد، غاية ما يصبو إليو شاعر، وغاية ما يرقى إليو فن 

ولسنا ندفع أن البيت إذا وقع مطبوع في »: الشعر، ويعجبو في ذلك البحتري وابن المعتّز وىو يقول
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 غاية الجودة، ثم وقع في معناه بيت مصنوع في نياية الحسن لم تؤثر فيو الكمفة، وال ظير عميو 

( 1).«التعمَّل، كان المصنوع أفضميا

وبعد ىذه الجولة الواسعة . نالحظ أن ابن رشيق في قضية المطبوع والمصنوع أنو يميل إلى المطبوع
في موضوعي المفظ والمعنى والمطبوع والمصنوع ينتقل ابن رشيق إلى الوزن والقافية وآراء العمماء 
فييما، فيؤثر الوقوف إلى جانب الخميل بن أحمد الفراىيدي في معنى القافية واألحرف التي تتألف 

رأيت جماعة »: منيا، وىو يستحسن التصريح، ولكنو يتنكر لمتشطير والتخميس وما إلى ذلك ويقول
يركبون المخمسات والمسمطات، ويكثرون منيا ولم أر متقّدما حاذقا صنع شيًئا منيا، ألنيا دالة عمى 

( 2)«...عجز الشاعر وقمة قوافيو 

فيو  (فاس)بعد الحديث عن المفظ والمعنى، المطبوع والمصنوع انتقل ابن رشيق إلى الوزن والقافية 
. يفضل الوقوف إلى جانب الخميل الفراىيدي في معنى القافية ويفضل التصريح

ثم يعرض ابن رشيق آلداب الشاعر والثقافة التي ينبغي أن يتحّمى بيا، والسيما حفظ الشعر والخبر 
وأيام العرب، وينتقل بعد ذلك إلى القصيدة العربية ويعالج تركيبيا القديم، فسيتحسن استيالل القصيدة 

لما فيو من عطف القموب واستدعاء القبول بحسب ما في الطباع من حب الغزل والميل »بالنسيب 
، وىو يمتدح حسن التخمص من قسم إلى قسم «إلى الميو والنساء، وأن ذلك استدراج إلى ما بعده

ويمتدح بنوع خاص حسن الختام، ألن الختام كالقفل لمموشح، ومن صفاتو أن يأتي طبيعيا، وأن تقف 
عنده النفس مرتاحة ال تصبو إلى شيء آخر غيره، وىذا كمو يحمل المؤلف عمى ذكر البالغة وتبيين 

وضع »: حقيقتيا، وذلك أن الكالم ال يكون موقفا في جممتو وأجزائو إال إذ كان بميغا والبالغة في نظره
يجاز، مع حسن العبارة : ومن جيد ما حفظتو قول بعضيم:  وىو يقول«الكالم موضعو من طول وا 

ن طال» ن قصر، وحسن التأليف وا  ( 3).«البالغة شّد الكالم معانيو، وا 
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يتبين من ىنا أن ابن رشيق يؤكد عمى ثقافة الشاعر وحفظو الشعر، وكذلك يعالج القصيدة العربية 
. وتركيبيا القديم، ويستحسن ابتداءىا بالنسيب وينتقل إلى الكالم عن البالغة ويبين حقيقتيا

والكالم عمى البالغة يقود ابن رشيق إلى الكالم عمى البيان والبديع يجول في أجوائيا جولة عالم 
ومحقق، ويستعرض الشعراء والبالغيين استعراضا دقيقا، ثم ينتقل إلى أغراض الشعر فإلى السرقات 
الشعرية، وىو في كل ذلك شديد التقيد بالمنيج الذي خطو لنفسو، شديد الميل إلى التحديد والتمييز 

المخترع من الشعر ىو مالم يسبق إليو قائمو، وال » :والتنخيل، يجدد االختراع والتوليد والسرقة، يقول
والتوليد أن يستخرج الشاعر معنى من معنى ... عمل أحد من الشعراء قبمو نظيره، أو ما يقترب منو

شاعر تقدمو أو يزيد فيو زيادة، فمذلك يسمى التوليد، وليس باختراع لما فيو من االقتداء بغيره، وال 
( 1).«يقال لو أيضا سرقة إذ كان ليس أخذا عمى وجيو

. تحدث ىنا ابن رشيق عن الشعراء البالغيين وأبدى رأيو في المخترع والتوليد والسرقات الشعرية
» :ثم ينتقل ابن رشيق لمحديث عن الترديد، التصدير والمطابقة فيقول

التردٌد أن ٌأتً الشاػر بلفظة 

متؼلقة بمؼنى ثم ٌرددىا ٌؼٍنيا متؼلقة بمؼنى آخر
» . 

ما اختمط فيو التجنيس بالمطابقة، المقابمة، التقسيم، التسييم، التفسير، التكرار، نفى الشيء بإيجابو »
وكذلك التصرف في نقد الشعر، أشعار الكتاب أغراض الشعر وصنوفو فيقول يجب لمشاعر أن يكون 
متصرفا في أنواع الشعر من جد وىزل وحمو وجزل، وأن ال يكون في النسيب أبرع منو في الرثاء وال 

  (2)«في المديح أنقد منو في اليجاء وال في االفتخار ابمغ منو في االعتذار
ىذا ىو . يتبين من ىنا أنو يجب التصرف في نقد الشعر وأنواعو وىذا في الجزء الثاني من الكتاب

. كتاب ابن رشيق عرضنا لو بطريقة موجزة ألىم أبوابو والقضايا النقدية التي تيمنا في بحثنا ىذا
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: الغرض من تأليف كتاب العمدة-3
بعد ثنائو عمى :     لقد أفصح ابن رشيق عن ىذا الباعث وذلك الغرض في مقدمتو لكتابو حيث يقول

فقد وجدت الشعر أكبر عموم العرب وأوفر حظوظ األدب ... » :سيّده وولي نعمتو ابن أبي الرّجال
 (إن من الشعر لحكًما): وأحرى أن تقبل شيادتو وتمتثل إرادتو لقول رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

نعم ما تعمّمتو العرب األبيات من الشعر »: وقول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو (لحكمة)وروي 
مع ما لمشعر من عظيم . «يقدميا الرجل أمام حاجتو، فسيتنزل بيا الكريم، ويستعطف بيا المئيم

المرية، وشرف األبية، وعز األنفة، وسمطان القدرة، ووجدت الناس مختمفين فيو، مختمفين عن كثير 
منو، يقدمون ويؤخرون، ويقّمون ويكثرون قد بّوبوه أبوابا مبيمة، ولقّبوه ألقابا متيمة، وكل واحد منيم 

قد ضرب في جية، وانتحل مذىبا ىو فيو إمام نفسو، وشاىد دعواه، فجمعت أحسن ما قالو كل واحد 
( 1).«منيم في كتابو ليكون العمدة في محاسن الشعر وآدابو إن شاء اهلل تعالى

لقد صّرح ابن رشيق في ىذه المقولة عن تأييده الشعر وحبو لو إذ انو يرى فيو اكبر عموم العرب 
وأوفر حظوظ األدب، وقد أعطى الدليل وىو قول الرسول صمى اهلل عميو وسمم الشعر حكمة وقول 

عمر بن الخطاب عن العرب الذين يقولون الشعر عند الحاجة، وقد جمع ابن رشيق أشعار كل شاعر 
. في كتابو العمدة في محاسن الشعر وآدابو

فمكانة الشعر وعظم مزيتو وحبو لو وقْدُره إياه حق قدره، مع اختالف الناس فيو اختالفا ال يميق بقدره »
رضاء لمنفس، فألف  وفضمو كل ذلك أبى عميو إال أن يقف موقفا يميق بو وبمنزلتو، قضاَء لمواجب، وا 
ىذا الكتاب القيم ليكون العمدة في صناعة الشعر ونقده، ثم إنو وجدىا فرصة ميمونة أن يرفعو إلى 
رئيسو العالم األديب الشاعر، فأىداه إلى أبي الحسن عمي بن الّرّجال الشيباني رئيس ديوان اإلنشاء 

ولم أِسْم كتابي ىذا باسم السيد ألكون كجالب التمر إلى »: والمراسالت في دولة المعز بن باديس، قال
ولكن تزينا باسمو الشريف، وذكره الطيب، واستسالما بين يدي عممو . ىجر، وُميدي اْلَوْشي إلى عدن

( 2).«الطائل وأدبو الكامل
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إضافة إلى تقدير ابن رشيق وحّبو لمشعر وتقديره وجدىا فرصة ليقدم كتابو العمدة في صناعة الشعر 
.  لمرجل الذي يقدره وىو رئيسو أبي الحسن عمي بن الرّجال الشيباني

وىذه أبيات كنت صنعتيا لمسيد أبي الحسن أدام اهلل عزه، ختمت بيا »: وختم ابن رشيق الكتاب بقولو
:  الكتاب لما جاء موضعيا

                  إن الذي صاغت يدي وفمي 
                  وجرى لساني فيو أو قممي 

                  مما عنيت لسبك خالصو 
( 1)                   واخترتو من جوىر الَكِمم

                   لم أىِدِه إال لتكسَوهُ  
ْدهُ عمى القدم                                                ذكرًا تجدِّ

                  لسنا نزيدك فضل معرفٍة  
                                                 لكنيُْن مصائد الَكَرِم 

                   فاقبل ىديَّْة من أَشَدْت 
                                               ونسخت عنو آيةَ العدِم  

                  ال تحسب الدنيا أبا َحَسٍن 
( 2)                                               تأتي بمثمك فائق الِيمَِم 

. جاء ابن رشيق بيذه األبيات ىدية لمرجل الذي يقّدره ويحبو ويبين فضمو من خالليا
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: منهجه في البحث البالغي والنقدي-4
     : أشار ابن رشيق في خطبة مقدمتو لمعمدة إلى منيجو الذي سمكو في تأليفو ليذا الكتاب، فقال

ن لم أعمق من العمم إال بحاشية، وال أخذت منو إال في ناحية لسوء المكان، وقمة اإلمكان ... وأنا» وا 
مع ... فقد وجدت الشعر أكبر عموم العرب وأوفر حظوظ األدب... وزمانة الزمان، وحدوث الحدثان

ما لمشعر من عظيم المزية وشرف األبية، وعز األنفة، وسمطان القدرة، ووجدت الناس مختمفين فيو 
فجمعت أحسن ما قالو كل واحد منيم في كتابو ليكون العمدة في محاسن ... متخمفين عن كثير منو

وعّولت في أكثره عمى قريحة نفسي ونتيجة خاطري، خوف التكرار ورجاء ... الشعر وآدابو
إال ما تعمق بالخبر وضَبَطْتُو الرواية، فإنو ال سبيل إلى تغيير شيء من لفظو وال معناه . االختصار

ليؤتى باألمر عمى وجيو، فكل ما لم أسنده إلى رجل معروف باسمو، وال أحمت فيو عمى كتاب بعينو 
فيو من ذلك إال أن يكون متداوال بين العمماء، ال يختص بو واحد منيم دون اآلخر، وربما نَحْمُتو أحد 

 (1).وبعض أىل األدب، تسترا بينيم. العرب
ووقوعا دونيم، بعد أن قرنت كل شكل بشكمو، ورددت كل فرع إلى أصمو وبينت لمناشئ المبتدئ وجو 

( 2).«الصواب فيو، وكشفت عن لبس االرتياب بو، حتى أعرف باطمو من حقو، وأميز كذبو من صدقو

ىذا ىو منيجو في بحثو البالغي والنقدي في كتابو العمدة قد صرح بو وىو َرْصُد ألحسن ما قيل في 
فن الشعر وصناعتو ونقده، في اعتماده عمى نفسو وخاطره لما يممكو من استعداد فطري وزاد عممي 
انتقل بالنظريات المتفرقة غير المنظمة إلى المنيجية، وصاغ من األحكام الجزئية كتابا في البالغة 

. والنقد األدبي وذلك في شخصية عممية مستقمة ومن خالل ذوق ناقد وأسموب شاعر
ومن منيج صاحب العمدة في تأليفو البالغي والنقدي، االختصار والحرص عمى اإليجاز ما أمكن 

وىو ينتبو لذلك كثيرا خوف اإلطالة واالستطراد ويذكر في ذلك بعض العبارات، كقولو في باب 
:  شفاعات الشعراء وتحريضيم
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( 1)«ومثل ذلك كثير لو تُُقِصَي لطال بو الكتاب...»

نجده يقتصر عمى ذكر المشاىير من الشعراء الخمفاء والصحابة والفقياء وأىل الفضل دون 
. استقصاء

(  2).«وىذا باب لو تقصيتو الحتمل كتابا مفرًدا، ولكني طبقت المفصل، وذكرت بعض المشاىير من الناس...  »

ن كنت ...وسأذكر ممن رفعو أو ممن وضعو ... »: وفي باب من رفعو الشعر ومن وضعو يقول وا 
( 3)«حريصا عمى اإليجاز واالختصار

. يتبين من كل ىذه المقوالت أن ابن رشيق يعتمد االختصار بعيدا عن األطناب واإلفاضة واإلطالة
يقول في باب المقّمين من : مراعاة مقتضى الحال والمقام من غير إفراط أو تفريط: ومن منيجو أيضا
:  الشعراء والمغّمبين

ولما كان المشاىير من الشعراء أكثر من أن يحصوا، ذكرُت من المقّمين وأصحاب الواحدة من وسع »
ذكره في ىذا الموضوع، وتنبيت عمى بعض المغمبين منيم، لما تدعوا إليو حاجة التأليف، وتقتضيو 

( 4)«إن شاء اهلل. عادة التصنيف غير ُمَفرِّط وال مفرط

. يتبين من ىنا أن ابن رشيق إذا عرض شيء فيو لمناسبة المقام واستدعائو لو ويكون مرتب التأليف
بعد التطرق لممنيج الذي سمكو الناقد ابن رشيق القيرواني وىو منيج التتبع واالستقراء وىو كان يجمع 

بعض األبواب التي قاليا من قبمو وبعدىا يعّول عمى نفسو ويعتمد عمى قريحتو لننتقل إلى المنيج 
بوصفو نشاطا »الذي نحن بصدد دراستو في موضوعنا وىو منيج نقد النقد الذي يعرفو سامي سميمان 

معرفيا ونقديا يخضع النصوص النقدية لمجموعة من األطروحات والفرضيات التي تتعامل مع اإلنتاج 
النقدي بوصفو موضوًعا لممسائمة واالختبار من زوايا مختمفة أو متصمة بما يؤدي إلى تنوع المداخل 

ن التقت جميعيا وعمى تباينيا في عدد من المبادئ  والمناىج التي يعول عمييا دارسو تمك المجاالت وا 
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 العامة التي تتصل باألطراف األساسية التي تصنع الظاىرة النقدية وىي النصوص النقدية، الناقد 

 ( 1).«القارئ، وماىية النقد، وىوية المتمقي الذي يتمقى الكتابة النقدية
فيو »وىناك تعريف أخر لنقد النقد وىو أنو يمثل رافدا من روافد الحركة النقدية األدبية قديما وحديثا، 

بمثابة حركة متجددة لتداول اآلراء النقدية ومناقشتيا في إطار أوسع يتجاوز النظرة الفردية لناقد معين 
تجاه نص أدبي معين لتشكيل مسارا متكامال ومتواصال يتسع المجال فيو لبروز تيارات نقدية متمايزة 
تتعامل مع النص الواحد بتنوع وثراء يسيم في إعطائو قيمة أكثر رسوخا، كما يسيم في إعطاء النقد 

( 2).«ذاتو صفة تنظيرية لمن يؤسس نقد النقد لمسارات نقدية يفترض أن تكون تجديدية
بمعنى أن نقد قد ىو اإلتيان بنص ناقد ما فإما أن يتعرض ىذا النص لنقد أو أن يتعرض ىذا النقد 

. لمتأييد حتى تتنوع ىذه اآلراء وتكوون واسعة المجال

: الممارسة النقدية البن رشيق القيرواني-5
: أهم المصطمحات و القضايا النقدية - أ

    من الثابت أن الحركة النقدية في بالد المغرب ليا ارتباط قوي ومتين بالحركة النقدية التي ظيرت 
ولقد أثارت ىذه الحركة النقدية الواسعة كثيرا من . في المشرق منذ نشأتيا حتى عصر ابن رشيق

القضايا األدبية التي كانت فيما بعد مسائل نقدية واضحة المعالم والدالالت وانتيى بيا المطاف إلى 
مصطمحات نقدية، ىي كانت ىي األخرى ميدانا الختالف النقاد حول تحديد مفيوميا وميالد 

: مجموعة كبيرة من اآلراء النقدية
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الشعر : أوال
قبل أن يبدأ ابن رشيق حديثو المباشر عن الشعر، وما يتعمق بآدابو ونقده يبدأ كتابو بفصول »    

وفقرات فييا دفاع عن الشعر، وكأنو يقدم مسوغا لتخصص كتابو بيذا الموضوع أو ليبين فضل انفراد 
( 1).«كتابو بصنعة الشعر بخالف أبي ىالل العسكري، الذي خص كتابو لمنثر والشعر

   نالحظ ىنا أن ابن رشيق قد خصص كتابو لمشعر فقط بعكس أبي ىالل العسكري الذي زامنو 
فكالم العرب نوعان منظوم ومنثور، ولكل منيما ثالث طبقات، جّيده، ومتوسطو، ورديئو، فإذا اتفقت »

الطبقات في القدر وتساوت في القيمة، ولم يكن ألحدىما فضل عمى األخرى، كان الحكم لمشعر 
( 2).«ظاىرا في التسمية ألن كل منظوم أحسن من كل منثور من جنسو في معترف العادة

إن ابن رشيق في ىذا القول يقول بصراحة أنو يفضل الشعر عمى النثر، ويضرب لصفة الشعر مثال 
كان شاعرا ويفيم  (ابن رشيق)بما تعارف عميو النقاد من قبل، وىو أن الشعر كالصنعة الحاذقة ألنو 

. الشعر ويتذوقو ويرى فيو صور الوجدان واألحاسيس والقوة التأثيرية ما ال يراه في النقد
التي كان ليا في ( 3)االنتصار لدولة الشعر عمى دولة النثر والكّتاب»: كما يقول الدكتور بشير خمدون

عصره الغمبة والذيوع والقوة، إذ كانت لسان الدولة وأداة السالطين، ولذا أدار كتابو العمدة عمى الشعر 
 .«وموضوعاتو، ومحاسنو ونقده وآدابو

ونراه كذلك يسوق في باب الشعر بعض المزايا التي يراىا في فضل الشعر من ذلك، أن كالم العرب »
منثور، لكنيا احتاجت لمّتغني بمكارم أخالقيا، فصاغتو شعرا، وتمك حكاية يناقميا الرواة في بداية 

. الشعر وأولياتو

                                                 

 إبتسام مرىون الصفار،ناصر حالوي، محاضرات في تاريخ النقد عند العرب، دار جيينة، عمان، دط – (1)
 .401، ص 2006

 .19 ابن رشيق القيرواني، العمدة، المرجع السابق، ص – (2)

 بشير خمدون، الحركة النقدية عمى أيام ابن رشيق المسيمي، صدر ىذا الكتاب عن وزارة الثقافة، الجزائر، دط – (3)
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ويتبع باب فضل الشعر بباب في الرد عمى من يكره الشعر، وقد ساق فيو جممة من أقوال الرسول 
عميو الصالة والسالم، وأقوال صحابتو رضوان اهلل عنيم، وأثار العرب ومواقفيم حول الشعر وقيمتو 

إذا وافق الحق والصدق، ثم عقد بابا في أشعار الخمفاء والقضاة والفقياء، وفيو يسوق جممة من 
أشعار ىذه الطبقات الفاضمة من الناس، وىذا الباب موج باالنتصار فتأمل ذكاءه وعمق احتجاجو 

:  وأتبعو بباب فيمن رفعو الشعر ومن وضعو، وقد صدر بمقولتيم في الشعر
نو أسنى مروءة )  الدنيإنو يرفع من قدر الوضيع الجاىل، مثل ما يضع من قْدر الشريف الكامل، وا 

. ، تم ساق جممة من المواقف التي تشيد بذلك(وأدنى مروءة السَّرِّي
أو رد فيو حشدا من المواقف  (من قضى لو الشعر ومن قضى عميو)واتبع ىذا الباب بآخر قريب منو 

شفاعات )التي تتعمق بخطورة الشعر في إصدار األحكام ومجال القضاء واالقتضاء وبعده باب في 
، وفيو جممة من شواىد التحريض والشفاعة في مواقف القتال والثأر والّتشّفي (الشعراء وتحريضيم

وأتبعو بباب آخر قريب منو، وىو احتماء القبائل بشعرائيا وفيو أبان عن منزلة الشاعر ثم، جاء بباب 
تعرض )وباب آخر في  (منافع الشعر ومضاّره)وكذلك باب آخر في  (فال الشعر وطيرتو)آخر في 
( 1).«أراد أن يثبت فيو خطورة التعرض لمشعراء حتى ال يتمقفوىم باليجاء (الشعراء

وكل ىذه األبواب المتقاربة عند ابن رشيق القيرواني التي عرضيا في باب الشعر كان الغرض منيا 
. إثبات رأيو في مفاضمتو الشعر وتفوقو عمى النثر كما أشرنا إليو سابقا

: حد الشعر- أ
: الشعر يقوم بعد النية من أربعة أشياء وىي»:      يقول ابن رشيق في الحد العممي والعروض لمشعر

والفمسفة وجّر األخبار باب آخر ...  »: وقال في الحد الفّني لمشعر«المفظ، والوزن، والمعنى والقافية
غير الشعر، فإن وقع فيو شيء منيما فبقدر، وال يجب أن يجعال نصب العين، فيكونا متَِّكًئا  
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نما الشعر ما أطرب، وىّز النفوس ، ًحرك الطباع، فيذا ىٌ باب الشؼر الذي ًضغ لو واستراحة، وا 

ًبنً ػلٍو ال ما سٌاه
».(1 )

بمعنى أن حد الشعر بعد النية يقوم عمى أربعة أشياء وىي المذكورة سابقا في المقولة وكذلك الشعر 
. يكون شعرا إذا أطرب وىز النفوس

نما سمي الشاعر شاعرا، ألنو يشعر بما »: ويعمل في موضع آخر تسمية الشاعر بيذا االسم، فيقول وا 
ال يشعر بو غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى وال اختراعو، أو استطراف لفظ وابتداعو، أو 
زيادة فيما أجحف فيو غيره من المعاني، أو نقص مما أطالو من األلفاظ، أو صرف معنى إلى وجو 

عن وجو آخر، كان اسم الشاعر عميو مجازا ال حقيقة، ولم يكن لو إال فضل الوزن وليس بفضل 
( 2).«عندي مع التقصير

. في ىذه المقولة بّين ابن رشيق أن الشاعر ال يكون شاعرا إال إذا كان يشعر ويولد معاني ويبدع
وحد الشعر عند ابن رشيق لم يكن ضيقا مكتفيا بالشكل وحده دون المضمون أو العكس أي 

المضمون دون الشكل، فمقد حّد الشعر من زاوية الشكل والمضمون معا، فحّدد عناصر شكمو 
وأجزاءىا بالوزن والقافية والمعنى والمفظ، وىو ما مّر بحّده العمّمي والعروضي وىذا ما يراه الدكتور 

ن اتفق مع القدماء في تحديد ماىية الشعر من حيث الشكل، فإنو كان »بشير خمدون أن ابن رشيق وا 
أبعد نظرة وأكثر تعمقا وفيما لمدلول األلفاظ والمعاني، وطبيعة العالقة بينيما ،ويضيف الدكتور بأن 

ابن رشيق قد استطاع بما يممكو من بعد في النظرة، ومن عمم وفقو وحّس فّني أن يجمع بين 
عنصرين الشكل والمضمون في حده لمشعر ويتابع حديثو مؤّكًدا سبق ابن رشيق في ذلك لمنقاد العرب 

إن الشعر ىو موسيقى وخيال وعاطفة، أدركنا ما : فإذا أخذنا طرفي المعادلة وقمنا»: والغربيين يقول
كان ييدف إليو ابن رشيق من تعريفو لمشعر، وىي نظرية سبق بيا النقاد العرب وحّتى الغربيين 

أنفسيم الذين كانوا ينادون وال زالوا ينادون بيا حتى اليوم، ذلك أن ابن رشيق كان شاعرا فّنانا قبل أن 
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 يكون ناقدا، يستعمل ذوقو كأديب وحّسو كفنان، وعقمو كمثقف، ومن ىنا كانت نظرتو إلى الشعر 

( 1)«...نظرة متكاممة بل ىي نظرة ناقد متذوق يدرك عناصر الجمال ويعرف أسراره وخفاياه 

ىذه المقولة تثبت أسبقية ابن رشيق في نظرية حّد الشعر فتعريفو لمشعر سبق النقاد العرب وحتى 
وىذا ما . حتى ال يظير أنو أتبع من قبمو. إال أنو احتال في زيادة شرط النّية في حّد الشعر. الغربيين

أن ابن رشيق قد تابع قدامة في ذكر أركان حّد الشعر »ذىب إليو الدكتور عبد الرؤوف مخموف 
األربعة، إال أنو زاد عميو شرط القصد والنّية، وىو إن كان مسبوقا بيذه الزيادة إال أنو أول من جعميا 
في تعريف الشعر، وأخذ الدكتور مخموف عمى ابن رشيق اشتراطو النية في الشعر، وعنده أن ذلك 

من قبيل إلخراج كممة عابرة اتزنت في القرآن الكريم أو حديث الرسول عميو الصالة والسالم، ذلك أننا 
شاعرا، أو القرآن الكريم شعرا بمجرد - أن يعد النبي عميو الصالة والسالم–ال نخشى بما يقول 

 (2).«االتفاق الجزئي العارض مع بعض تفعيالت العروضيين
وىو عمى حق في ذلك، فإن شرط النية سابق ألي عمل فاشتراطيا إذن ال مسوغ لو، ذلك أننا ال 

. نستطيع أن نتصور شاعرا يمقي شعرا دون نية مسبقة
وقد نوه أيضا الدكتور مخموف بأن ابن رشيق كان في شرحو لحّد الشعر بعيدا عن قدامة ومنطقو 

وأقرب منو إلى روح األدب والفن، كأنو استصعب أن تحّد الفنون أو تحصر فراح يسوق أقواال كثيرة 
قيمت في الشعر، قد يعّد بعضيا في وصفو، وقد يعد بعضيا تعريفا واآلخر حصرا لمجاالتو، ويرى 

أيضا أن كالم ابن رشيق عن الشعر بيذه السمة ونقمو عن اآلخرين ما قالوه في صفات الشعر 
ومجاالتو مما يؤكد رأيو العميق في الشعر، وأنو يرى فيو فنا عميقا واسعا يصعب تحديده بحد يشممو 
ويرى أن الحمقة في حد ابن رشيق لم تكتمل بعد فثمة طرف نادر فييا قد نأى، والبد من التفتيش عنو 

( 3) «وضمو إلى حده حتى يكتمل حدا عمميا وفنيا ناضجا وجامعا مانعا
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بمعنى أن حد الشعر عند ابن  رشيق بعيدا عن قدامة ومنطقو فيو قريب إلى روح األدب وكل ما قالو 
ابن رشيق عن الشعر نقمو من اآلخرين مما يؤكد رأيو في الشعر فيو يراه فنا عميقا يصعب تحديده 

. بحد يشممو والحمقة عند ابن رشيق لم تكتمل ففييا طرف غائب
: التكسب بالشعر- ب

   مما يتصل بالحديث عن فن الشعر قضية خطيرة، ذات منحنى اجتماعي، قضية التكسب بالشعر 
وىي خطيرة لما ليا من صمة وثيقة بالجانب الفني لمشعر أما أنيا ذات منحنى اجتماعي، فالرتباطيا 

. بحياة الشاعر وظروفو المعايشة الخاصة ولما ليا من صمة بحياة الناس وأخالقياتيم
وقضية التكسب بالشعر قضية قديمة قدم الشعر العربي، وىذه القضية شغمت بال النقاد العرب في 

( 1).القديم والحديث

وقد كان في بداية  (التكسب بالشعر واألنفة منو)ولقد أثار ابن رشيق ىذه القضية، فعقد بابا ىو 
حديثو عن ىذه القضية منسجما مع ما توحي بو عبارة التكممة التي نص عمييا في عنونتو ليذه 

القضية وانسجامو مع ىذه العبارة التي توحي بأنفتو من ىذا التكسب، ومقتو لو واضح في افتتاحو ىذه 
   القضية بحديث رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم

ضاعة المال، وعقوق األميات، ووأد البنات، ومنع » أنيا كم عن قيل وقال، وعن كثرة السؤال، وا 
نما يصنع أحدىم ما يصنعو فكاىة، أو «وىات كما أكد بأن العرب ما كانت تعرف التكسب بالشعر، وا 

مكافأة عن يد ال يستطيع أداء حقيا وتقديرىا إال بالشكر وأنيم لم يزالوا عمى ذلك حتى نشأ فييم 
النابغة الذي مدح المموك وقبل الصمة عمى الشعر وخضع لمنعمان بن المنذر، وىو قادر عمى 

ًرا يتجر بو، إلى أن جاء  االمتناع عنو، ومن ثم سقطت منزلتو فمما جاء األعشى جعل الشعر ُمَتجَّ
صاحب ىرم بن نسان، زىير بن أبي سممى الذي قال فيو عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو لبعض 

: ولد ىرم
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ثم أتى الُحطيئة تمميذ زىير، فأكثر من السؤال بو، بل . (ذىب ما أعطيتموه وبقي ما أعطاكم...)

( 1).«ألحف ألن شعره مصدر عيشو ورزقو

كان ابن رشيق في موقفو من التكسب بالشعر اقرب إلى األنفة منو، النسجامو مع ما توحي بو أواخر 
عنونتو ليذه القضية لكنو بدأ يتراخى في موقفو شيئا فشيئا حتى تراجع وتناقض من ىذه القضية فحينا 

. يكون معيا وحينا آخر يبتعد ويتراجع
عن القيمة االجتماعية لمشعر وتطرق لقضية التكسب بالشعر »وىذا ما ذىب الدكتور خمدون لمحديث 

وقد أدرك الدكتور تناقض ابن رشيق وتراجعو في موقفو من ىذه القضية، فبينما يعترف ابن رشيق 
بأن التكسب طريق لزعزعة المكانة االجتماعية لمشاعر، والحط من قدره والنيل من سمعتو وكرامتو 
ويأخذ النابغة الذبياني نموذجا لذلك، إذا بو يتراجع عن موقفو ويتصدى لمدفاع عنو ألنو ما مدح إال 

( 2).«ممكا جّبارا تخضع لو الرقاب

إن الحديث عن قضية الشعر في كتاب العمدة طويل لكن ارتأينا أن نتحدث عن جزأ فقط حتى تتضح 
. الصورة
القديم والحديث  : ثانيا

   قضية القديم والمحدث من القضايا األساسية التي شغمت الناقد القديم والبالغي كذلك فقد ارتبط 
الشعر القديم، وخاصة الجاىمي منو، في مخّيمة عمماء العربية األوائل بالتقديس المفرط حتى أنيم 

جمعوا العربية عمى قياسو، واستشيدوا بشواىد وأمثمة في جميع القضايا التي تعرض عمييم من جانب 
في تفسير - أي الشعر القديم-المغة غريبيا ونحوىا وصرفيا، بل وصل األمر إلى االستشياد بو

( 3).بعض آيات كتاب اهلل العزيز
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وىي من القضايا الكبرى أوالىا ابن رشيق عناية خاصة تمثمت في حرصو عمى افراد باب مستقل 
. لدراستيا في كتابو العمدة باإلضافة إلى تناولو ليا بالدراسة في أكثر من باب

قد بدأ ابن رشيق حديثو عن القدماء والمحدثين باإلشارة إلى نسبة القدم والحداثة مبينا أن كل قديم 
كل قديم من الشعراء فيو »: كان حديثا في عصره وكل حديث سوف يصبح قديما بعد ذلك فقال

( 1).«محدث في زمانو باإلضافة إلى من كان قبمو

وقد حرص ابن رشيق عمى ذكر أراء النقاد في قضية القدم والحداثة فقام يعرض أراء فريقين من 
. النقاد، ففريق يميل إلى تفضيل القديم بينما يميل اآلخر إلى االعتدال وعدم تحكير المعيار الزمني
أما الفريق األول فيم عمماء المغة الذين كانوا يرفضون االحتجاج بشعر المحدثين نظرا لقمة ثقتيم 

بالشعر الحديث ومنيم أبو عمرو ابن العالء واألصمعي واألعرابي وقد قال األصمعي عن أبي عمرو 
ما : جمست إليو ثماني حجج فما سمعتو يحتج ببيت إسالمي، وسئل عن المولودين فقال»: بن العالء

( 2)«كان من حسن فقد سبقوا إليو، وما كان من قبح فيو من عندىم

أما الفريق الثاني فيغمب عميو االعتدال فال يفضل القديم لقدمو، أو يحتقر الشعر الرديء، وخير من 
لم يقصر اهلل الشعر والعمم، والبالغة عمى زمن دون زمن، وال »: يمثل ىذا الفريق ابن قتيبة حين يقول

خص قوما دون قوما، بل جعل اهلل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده في كل دىر وجعل كل قديم 
( 3)«محدث في عصره

وىكذا يتفق ابن رشيق مع ابن قتيبة في ضرورة تحكيم المعيار الفني في الحكم عمى الشعراء وينفي 
:  أحقية أحد باإلجادة وقد دل عمى رأيو بنماذج من شعر عنترة في قولو

( 4)ىل غادر الشعراء من مترّدم
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إنو دّل بيذا عمى أنو كان يعّد نفسو محدثًا، قد أدرك الشعر بعد أن فرغ الناس منو، ولم يغادروا لو 

. شيئا، بينما أتى بيذه القصيدة بما لم يسبقو إليو متقدم، ولم ينازعو إياه متأخر
وبعد أن سرد ابن رشيق أراء الفريقين في قضية القدم والحداثة تحدث عن الفرق بين الشعراء القدماء 

: والمحدثين حديثا يغمب عميو أسموب التصوير فقال
نما مثل القدماء والمحدثين كمثل رجمين ابتدأ ىذا بناء فأحكمو وأتقنو ثم أتى اآلخر فنقشو وزّينو » وا 

ن خشن ن حسن، والقدرة ظاىرة عمى ذلك وا  ( 1)«فالكمفة ظاىرة عمى ىذا وا 

ونممح في ىذا القول بعض الميل إلى تفضيل القديم عمى الحديث فالشاعر القديم يبني ويؤسس بقدرة 
. والشاعر المحدث يزين ويزخرف بكمفة

والواقع أن ابن رشيق يردد ىنا أىم دعاوى أصحاب القديم الذين دعوا بيا أفضمية القدماء عمى »
المحدثين وىي سبقتيم المحدثين إلى إرسال قواعد الفن الشعري وتأصيل أصولو عمى ىدى من 
طبائعيم الصافية وعواطفيم الصادقة بعكس المحدثين الذين يفتقرون إلى مثل ىذا الصدق في 

( 2).«المشاعر واألحاسيس، ومن ثم يأتي شعرىم متكّمفا مصنوعا

وقد حرص ابن رشيق عمى بيان السمات الفنّية التي تميز كل من الشعراء القدماء والمحدثين، فقد 
تميز القدماء بالقوة والجزالة مع بعض الخشونة، وتميز المحدثون بالحسن والرونق مع بعض التكمف 

: وكذلك أشار ابن رشيق إلى تميز المحدثين باختراع المعاني واتفق مع ابن الرومي في قولو
. «المولودون يستشيد بيم في المعاني كما يستشيد بالقدماء في األلفاظ»

بمعنى المولودون أي المحدثون نأخذ عنيم المعاني والقدماء نأخذ منيم األلفاظ كما ينقل عن ابن 
إنيا إنما تروى لعذوبة ألفاظيا وحالوة معانييا، وقرب مآخذىا، ولو  »وكيع قولو عن أشعار الموّلدين 
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سمك المولدين طريق المتقدمين في غمبة الغريب والحوشي عمى ألفاظيم، ووصف الصحراء واليامة 

( 1).«وذكر الوحوش والحشرات كما رويت أشعارىم

. بمعنى أن القدماء ألفاظيم غريبة وليذا حث ابن وكيع عدم تقميدىم ألن المحدثين ألفاظيم عذبة
ويختم ابن رشيق قضية القديم والمحدث بفصل قالو عبد الكريم النيشمي، ويرى ابن رشيق أنو أحسن 

أن البيئات قد تختمف وتتفاوت األمصار وتتباين األزمان »:ما قيل في ىذه القضية ومفاد ىذا الفصل
وأنو تبعا لذلك تختمف المقامات وأحوال فما يحسن في وقت ال يحسن في آخر، وما يصمح ألىل 

مصر ال يصمح عند اآلخر، ولكل بيئة وزمان أىمو الذين ليم ما يستحسنونو ويستجيدونو مما يكثر 
استعمالو وتجد الشعراء الحذاق تقابل كل زمان بما استجيد فيو وكثر استعمالو عند أىمو بعد أن ال 

تخرج من حسن االستواء وحد االعتدال وجودة الصنعة وربما استعممت في بمد ألفاظا ال تستعمل كثيرا 
( 2).«في غيره كاستعمال أىل البصرة بعض كالم أىل فارس في أشعارىم ونوادر حكاياتيم

فينا قد نادى النيشمي بضرورة مراعاة ذوق العصر مع الحفاظ عمى سالمة األسموب والبعد عن 
. الوحشي، فيناك ألفاظ تعرفيا طائفة دون أخرى

والذي اختاره أنا التجويد والتحسين الذي يختاره عمماء الناس بالشعر، ويبقى غابرة »قال ابن رشيق 
عمى الدىر، ويبعد عن الوحشي المستكره، ويرتفع عن الموّلد المنتحل، ويتضمن المثل السائر 

( 3)«والتشبيو المييب واالستعارة الحسنة

. ىنا يتبين لنا إعجاب الشاعر ابن رشيق برأي عبد الكريم النيشمي فيو تبّنى اآلراء المتزنة والمعتدلة
وقد بين ابن رشيق في نياية باب القدماء والمحدثين ببيان المعيار الذي تقدم من أجمو فحول الشعراء 

ولم يتقدم امرؤ القيس والنابغة واألعشى إال بحالوة الكالم وطالوتو مع البعد عن السخف »:فقال
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 والركاكة، عمى أنيم لو أغربوا لكان ذلك محموال عنيم إذ ىو طبع من طباعيم، فالمولد المحدث إذا 

( 1)«صح كان لصاحبو الفضل البّين يحسن اإلتباع ومعرفة الصواب مع أنو أرق حوكا وأحسن ديباجة

ىكذا يجعل ابن رشيق الجودة الفنّية وسالمة األسموب من الخمل وبعده عن الركاكة أسباب لتقدم 
الشعراء وتميزىم وىو يطمب من المحدثين متابعة القدماء في عدم اإلغراب أو اإلفراط في الزحاف 

   .  المفظية التي قد تؤدي إلى السقوط في التكّمف المعيب
وىكذا كان ابن رشيق ينادي التوسط واالعتدال في درسو لقضية القدماء والمحدثين فيم عنده سواء ما 

داموا قد ساروا في صنعتيم الشعرية عمى مذىب الطبع والفصاحة الذي يرضى عنو عمماء الشعر 
. ونّقاده

تمك ىي وجية نظر ابن رشيق في الخصومة بين القدماء »: وىذا ما قالو الدكتور بشير خمدون 
والمحدثين، وىي كما نرى وجية  نظر عادلة تدل عمى بعد في النظر وفصاحة الرأي، ووضوح 

( 2).«الرؤية، مع طول دربة ومراس

المفظ والمعنى  : ثالثا
إن أّول من تكّمم عن ىذه الثنائية ىو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ الذي تحدث عنيا وامتدى 

إن المعاني  »: تفكيره الفمسفي الجدلي الثنائي إلى تفكيره النقدي وأثار قضية المفظ والمعنى حيث قال
نما الشأن في إقامة الوزن وتخّير  مطروحة في الطريق يعرفيا العجمي والعربي، البدوي والقروي، وا 

نما الشعر صناعة وضرب من  المفظ وسيولة المخرج، وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السيك، وا 
( 3).«النسيج وجنس من التقرير

فقضية المفظ والمعنى تعتبر من أقدم المشكالت التي رافقت الكالم في الشعر لتمييزه عن النثر أو »   
عن العموم األخرى ولتقديره قيمتو وتبيين تأثيره وال تزال حتى اليوم تشتغل حّيزا واسعا في النقد العربي 
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 ولكن القارئ الذي يتحدث عن ىذه الثنائية، المفظ والمعنى كما كان يتحدث عنيا ابن قتيبة وقدامة 
والعسكري البد أن يكونوا عمى عمم باختالف النقاد والمحدثين في استعماليم االصطالحي الشكل 

( 1). «والمضمون أو الشكل المحتوى

بمعنى أن قضية المفظ والمعنى قديمة وىي من أقدم المشكالت التي رافقت الشعر وأول من تحدث 
عنيا ىو الجاحظ ثم توالت اآلراء النقدية حوليا فتحدث عنيا أيضا ابن قتيبة وقدامة والعسكري وابن 

. رشيق وسنتحدث عنو فيما بعد وغيرىا من النقاد
لقد شغمت ىذه القضية الثنائية التي تمثل األساس في العمل األدبي النقاد في القديم ومن بينيم ناقدنا 
ابن رشيق الذي استفتح في ىذه القضية ببيان رأيو حول الطبيعة الثنائية بين المفظ والمعنى، وتقدير 

المفظ جسم، وروحو المعنى وارتباطو »: مدى االرتباط بينيما ،ومنزلة كل منيما وتأثيره في اآلخر فقال
بو كارتباط الروح بالجسم، يضعف بضعفو ويقوى بقوتو فإذا سمم المعنى واختل بعض المفظ كان 

نقصا لمشعر وُىْجنة عميو كما يعرض لبعض األجسام من العرج والشمل والعور، منو غير أن تذىب 
الروح، وكذلك إن ضعف المعنى واختل بعضو كان لمفظ من ذلك أوفر حظ كالذي يعرض لألجسام 
من المرض بمرض األرواح، وال تجد معنى يختل إال من جية المفظ وجريو فيو عمى غير الواجب 

قياسا عمى ما قدمت من أداء الجسوم واألرواح فإن اختل المعنى كمو فسد، بقي المفظ مواتا ال فائدة 
ن كان حسن الطالوة في السمع كما أن الميت لم ينقص من شخصو شيء في رأى العين إال  فيو وا 
أنو ال ينتفع بو وال يفيد فائدة، وكذلك إن أختل المفظ جممة وتالشى لم يصح لو معنى ألننا ال نجد 

 (2).«روحا في غير جسم البتة
في ىذا القول نالحظ أن ابن رشيق قد شّبو ثنائية المفظ والمعنى بالجسم وروحو حيث إذا غاب طرف 

ال يستطيع الطرف الثاني أن يكون حّيا، لكّنو لم يكن واضحا كما ينبغي، حيث ال نممح بصورة 
. واضحة رأيو في ىذه القضية
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وىذا ما ذىب إليو الدكتور بشير خمدون حيث يرى أن ابن رشيق قد أدلى برأيو بوضوح منذ الوىمة 

إلى آخر العبارات التي ...المفظ جسم وروحو المعنى »: األولى، حين افتتح بحث ىذه القضية بقولو
وردت سابقا، وكأنو أراد أن يقرر أن ابن رشيق يرى التسوية بين المفظ والمعنى، حيث إنو عمد منذ 

إلى تشبيو وجيي القضية بالروح والجسد المذين ال حياة ألحدىما من دون اآلخر، لكننا نراه ( 1)«البداية
ىذا، فيرى أن ابن رشيق يميل إلى جانب المفظ، ويعطيو األولية، وقد قضى لو بيذا  يتراجع عن تقريره

الحكم تأمَُّمو الدقيق في قول ابن رشيق نفسو، حيث يرى أن الخمل والفساد ال يدركان المعنى إال من 
أنو كمما كانت األلفاظ جميمة مختارة، كان المعنى جميال جيدا، فإن »: جية المفظ وىذا معناه كما يقول

( 2).«اختمت األلفاظ اختل المعنى، فالعالقة بين المفظ والمعنى تكاد تكون عالقة جدلية

ولكنو يرى بعد ذلك أن ابن رشيق مع ىذا يقرر أن األلفاظ قد تبقى مواتا ال قيمة ليا إذا اختمت 
معانييا وقد اتخذ الدكتور خمدون ذلك منطمقا لتراجعو عن حكمو عمى ابن رشيق بالتوسط في 

أراد أن يقف موقفا معتدال بين القائمين بتقديم - كما يقول–القضية، وسيمة إلى جانب المفظ، إذا أنو 
: المفظ وبين أنصار المعنى، ولكن في نفسو شيء من الميل إلى األلفاظ، وفي موضع آخر يقول

ىكذا نرى أن ابن رشيق حاول أن يقف موقفا معتدال ىو اآلخر في قضية المفظ والمعنى، غير أنو لم »
يستطيع أن يخفي ميمو إلى تفضيل األلفاظ حين صرح بأن أكثر الناس يميمون إلى العمل عمى جودة 
األلفاظ وحسن السبك وصحة التأليف، أما المعاني، فيي موجودة في طباع الناس يستوي فييا الجاىل 

إننا نستطيع بعد ىذه الجولة أن نختم القول في أن ابن رشيق بأنو كان يفضل »، ويضيف «والحاذق
( 3)«االعتناء باأللفاظ مع تجويد المعنى

إن منيج ابن رشيق يمتاز بالتذبذب فيو غير صريح في ىذه القضية ألننا لم نفيم من أي أنصار ىو 
. ىل ىو من أنصار المفظ أو المعنى؟
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ويرى الدكتور عبد الرؤوف مخموف في موقف ابن رشيق من ىذه القضية رأيا مضاًدا تماما لما رآه    

فإذا جاوزنا »: د خمدون، فيرى الدكتور مخموف أن ابن رشيق أقرب إلى المعنى منو إلى المفظ قال
العسكري إلى ابن رشيق قمنا أنو لم يكن لمدكتور أن يقضى فيو بكممة يجعمو بيا من أنصار المفظ 

: بقولو (المفظ والمعنى)أيضا ألن الرجل أقرب إلى المعنى منو إلى المفظ، ألنو يصدر كالمو في باب 
( 1)«...المفظ جسم وروحو المعنى، وارتباطو بو كارتباط الروح بالجسد »

حّقا لقد وضعنا الناقد ابن رشيق في المتاىة والحيرة فإن القول الذي افتتح بو ىذه القضية قد وضع     
. الدارسون والنقاد في الحيرة لعدم وضوحو وحسمو في القضية

الطبع والصنعة : رابعا
    إن قضية الطبع والصنعة من أقدم القضايا في النقد العربي، فمقد حظيت باىتمام األدباء والرواة 
عموما والشعراء والنقاد خصوصا فمقد كانوا يتناشدون األشعار فيما بينيم في مجالس السمر والدراسة 

ن وجودىما يشير إشارة واضحة إلى الشاعرين أبي تمام والبحتري ألنيما أكثر من أشار إلييما النقاد  وا 
فاختمفت حوليما اآلراء وتشعبت في تفضيل أحدىما عمى اآلخر، حيث نجد أن مفيوميما قد تغير 

عبر العصور ففي العصر الجاىمي يعني االستعداد الفطري وما جرى إلى السميقة وقد بقي ىذا 
المفيوم سائدا حتى العصر العباسي ثم تغّيرت ىذه النظرة عند المحدثين وأصبحت تعني النظر 

ومالك األمر في ىذا الباب خاصة، ترك »والصقل إلى جانب االستعداد الفطري قال الجرجاني 
التكمف ورفض التكامل واالسترسال لمطبع وتجنب الحمل عميو والعنف بو وليست أعنى بيذا كل طبع 
بل الميذب الذي طبقو األدب وشحذتو الرواية وجمبتو الفطنة وأليم الفصل بين الرديء والجيد وتصور 

األمثمة الحسن والقبح أو إذا أردت أن تعرف ذلك عيانا وتعرف الفرق ما بين المطبوع والمصنوع 
( 2)«فاعمد إلى شعر البحتري

                                                 

 .496 محمد بن سميمان الصقيل، البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق المسيمي، ص –(1)

 القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتنبي وخصومو، تح وشرح محمد أبو الفضل إبراىيم عمي محمد البجاوي – (2)
 .25، ص 1951، 2دار إحياء الكتب العربية، صيد، بيروت، ط
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يقصد بمذىب الطبع في األدب أن يرسل المنشئ نفسو عمى سجيتيا وفطرتيا لينتج عمال فّنًيا متوافقا »
فكمذىب الطبع . مع ىذا الطبع العفوي، من دون أن يعقب عميو بتيذيب أو تنقيح أما مذىب الصنعة

من حيث عفوية العمل، إال أنو يعقب عميو بالتثقيف والتيذيب، حتى يستدرك ما فيو من وجوه 
النقص، ويخرجو منقًحا محَكًكا قد رضي عنو، ويندرج تحت مذىب الصنعة صنعة القصد والتعمل 

( 1).«والتكّمف

أولى ابن رشيق قضية الطبع والصنعة اىتماما خاًصا فدرسيا في عدة مواضع من كتابو العمدة وأفرد 
. (باب في المطبوع والمصنوع)ليا بابا عنوانو 

وقد استفتح بابو في ىذه القضية ببيان أن الشعر ال يخرج في طبيعتو الفّنية عن الطبع والصنعة في 
فالمطبوع ىو األصل الذي وضع أوال وعميو المدار، والمصنوع : ومن الشعر مطبوع ومصنوع»: قولو

ن وقع عميو ىذا االسم فميس متكّمفا تكّمف أشعار الموّلدين، لكن وقع فيو ىذا النوع الذي سموه  وا 
صنعة من غير قصد وال تعمل فاستحسنوه ومالوا إليو بعض الميل بعد أن عرفوا وجو اختياره عمى 

غيره حتى صنع زىير الحوليات عمى وجو التنقيح والتثقيف، يصنع القصيدة ثم يكرر نظره فييا خوفا 
من التعقب بعد أن يكون قد فَرغ من عمميا في ساعة أولية، وربما رصد أوقات نشاطو فتباطأ عممو 

لذلك، والعرب ال تنظر في أعطاف شعرىا بأن تجنس أو تطابق أو تقابل فتترك لفظة لمفظة أو معنى 
تقان - كما يفعل المحدثون–لمعنى  برازه، وا  ولكن نظرىا في فصاحة الكالم وجزالتو وبسط المعنى وا 

حكام عقد القوافي وتالحم الكالم بعضو ببعض  (2).«بنية الشعر وا 
بّين ابن رشيق أن  الشعر ال يخرج في طبيعتو الفنّية عن مذىب الطبع والصنعة فقد حدد مفيوم كل »

صنعة تعتمد الطبع العفوي وأخرى تعتمد القصد : منيما وحدد أيضا أنواع الصنعة فيما نوعين
.  والتكّمف

 

                                                 

  .504 محمد بن سميمان الصقيل، البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق المسيمي، ص –(1)

 .116ابن رشيق القيرواني، العمدة، ص - (2)
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:  وقد أتي بمثال عن الحطيئة الذي عّد من فضل صنعتو وحسن نسقو الكالم بعضو عمى بعض بقولو

بأن يبنوا المكارم حيث شاءوا * *  فال وأبيك ما ظممْت قريع  
:  الذي يصف حمر الوحش والصائد: وكذلك أعطى مثاال من أشعار أبي ذؤيب اليذلي في قولو

( 1)ضرباء خمف النجم ال يتْتمَّعُ * *  فوردن والعيوق مقعََد رابئ الْض   

ىذين الشاعرين قد صنفيما ابن رشيق ضمن مذىب الصنعة غير المتكّمف وبّين فييما كيف سمت 
. الصنعة إلى حسن الصياغة وتوضيح المعنى دون أن َتِخرج إلى حّيز التكمف الممقوت

ونجد ابن رشيق يعقب بعد ذلك باستحالة أن يتأتى لمشاعر قصيدة كميا أو أكثرىا متصنع من غير 
قصد منو لذلك، ويسوقو ىذا إلى أن يطالعنا بحكمو الجريء المصيب في مذىب شاعرين من 

الموّلدين طالما كثر حوليما الحديث والخالف حتى سطر اآلمدي مجمدين في الموازنة بينيما، وجاء 
ابن رشيق فقطع بحكمو في مذىب أبي تمام والبحتري، والشاعران عنده من مذىب واحد، ىو مذىب 

لكنو مع جمعيما في مذىب واحد يمايز . الصنعة التي تعتمد الولع بألوان البديع ومظاىر الزخرف
ويفرق بينيما بدقة محكمة ُمِحقَّة، فمذىب الصنعة الذي يجمع بينيما مذىب عام يمتقي فيو مذىبان 

( 2).ويتفّرع منو نوعان من الصنعة حسب طبيعة كل من الشاعرين ومذىبو الخاص

في التصنيع، فصنعة البحتري أقرب إلى الطبع والسماح والسيولة، وأبعد عن التكّمف مع اإلحكام 
( 3)«والتيذيب أما صنعة أبي تمام فيي ابعد من الطبع الموالي، وأقرب التكمف والولع بوعرة األلفاظ

إن ابن رشيق قد صّنف البحتري وأبي تمام في مذىب واحد، لكن مايز وفرق بينيما في صنعة كل 
. واحد منيما فقد كان مع رأي اآلمدي أنيما في مذىب واحد

قد رأى شوقي ضيف أن ابن رشيق قد غالى في حكمو ىذا حين سمك البحتري مع أبي تمام واحد »
عمى أن ىناك جماعة من النقاد سمكتو في طائفة المصنعين »: يقول الدكتور أثناء حديثو عن البحتري

                                                 

 .116 المرجع السابق، ص – (1)

 .118 المرجع نفسو، ص– (2)

 .119 المرجع نفسو، ص –(3)
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 وأورد عبارة ابن رشيق في حكمو السابق عمى أبي تمام والبحتري، ثم « من أمثال مسمم وأبي تمام

ونحن ال نغمو غمو ابن رشيق فنسمكو مع أبي تمام في طائفة واحدة، كما ال نغمو غمو اآلمدي »: قال
( 1).«فنخرجو من دائرة الشعراء العباسين إلى دائرة األوائل

وقد تابع الدكتور محمود الريداوي شوقي ضيف في انتقاد ابن رشيق في حكمو عمى البحتري بأنو مع »
أبي تمام في مذىب الصنعة، فقد وصف الريداوي حكم ابن رشيق بالضعف وعدم الدقة، ألنو جعل 
الشاعرين من أصحاب الصنعة عمى حد سواء وقد تنبو الريداوي إلى تفريق ابن رشيق بينيما، لكنو 

( 2)«مع ذلك ال يزال في نظره حكًما غير دقيق وتفريقا غير كافٍ 

رغم كل ىذه االنتقادات التي وجيت لمناقد ابن رشيق إال أننا يجب أن نعترف بجيده في ىذه القضية 
. فيو يبقى صاحب فضل

السرقات الشعرية : خامسا
    إن السرقة عيب قديم كان الشعراء يأخذون من غيرىم بعض األلفاظ والمعاني التي يرونيا مناسبة 
وتخدم غرضيم وىي من المواضيع التي شغمت النقاد فراحوا يكتبون فييا حيث أنو ال يوجد كتاب من 
كتب النقد والبالغة ال يحوي مسألة السرقات الشعرية بين طياتو فاختمف النقاد في تسميتيا فقالوا عنيا 

فيذه المسألة تعتبر من أىم »االصطراف واالنتحال، واالختالس وكميا مسميات تعني نفس الوجية 
القضايا النقدية التي اىتم بيا نقادنا األوائل وتوسعوا في شرحيا وفي إعطاء األمثمة عنيا، كما أنيا 

( 3).«تعتبر من أىم القضايا استحواذا عمى اىتمام األدباء والنقاد قديما وحديثا

وكذلك السرقات الشعرية قديمة في تاريخ الفكر اإلنساني، وتكاد تكون موجودة في جميع اآلداب 
منيا في العصور الحديثة النعدام الروادع دونيا وما  ولعّميا في العصور القديمة كانت أكثر شيوًعا

                                                 

  .193- 192، ص ص 1965، 5 شوقي ضيف، الفن ومذاىبو في شعر العربي، دار المعارف، مصر، ط–( 1)

 . 511 محمد سميمان الصقيل، البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق المسيمي، ص –(2)

 محمد مصطفى ىدارة، مشكمة السرقات في النقد العربي، مكتبة األنجمو مطبعة لجنة البيان العربي، دط – (3)
 .3، ص 1958
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 أشبو من عرفوا بيا في العصور األولى باألطفال، إذا أعجبيم في شيء مما في أيدي سواىم أغاروا 

( 1).عميو وأخذوه عنوة دون نظر إلى أي اعتبار

نفيم من ىذا كمو أن قضية السرقات الشعرية قديمة فيي كذلك من أىم القضايا كقضية المفظ 
والمعنى، والطبع والصنعة، والقديم والمحدث فقد أوالىا النقاد عناية كبيرة فال نكاد نجد كتب نقدية 

خالية من مثل ىذه القضايا، ومن النقاد الذين أولوا العناية بمثل ىذه القضية ناقدنا ابن رشيق والذي 
وىذا باب متسع جدا ال »ييمنا في ىذه القضية، فقد عقد ليا في كتابو العمدة بابا خاصا وقال فيو 

يقدر أحد من الشعراء أن يدعي السالمة منو، وفيو أشياء غامضة إال عن البصير الحاذق بالصناعة، 
( 2).«وُأخُر فاضحة ال تخفى عمى الجاىل المغّفل

     وبعدىا ذىب مشيرا إلى من سبقو في البحث عن ىذه المشكمة ذاكرا جيودىم ومن بينيم 
الحاتمي، وأنو قد أتى في حمية المحاضرة بألقاب محدثة كاالصطراف واإلجتالب واإلنتحال وغيرىا 
أما القاضي الجرجاني، فقد أشاد بمنيجو المحقق ومذىبو المنصف في بحثو لمسرقات، وأتى أيضا 

( 3).بأقوال عبد الكريم النيشمي

وبعدىا ذىب ابن رشيق إلى الحديث عن أنواع السرقات وألقابيا، وعرف بألقاب السرقة ومصطمحاتيا 
االصطراف، واإلختالب أو االستمحاق، اإلنتحال، اإلغارة : تعريفا دقيقا موجزا وىذه المصطمحات ىي

والغضب، المرافدة، اإلىتدام، أو النسخ االختالس أو النقل، الموازنة المواردة، اإللتقاط والتمفيق 
: المالحظة وأعطى كل واحد منيم مثال، مثال في اإلجتالب نحو النابغة الذبياني

حين تقطُب  تصفُق في رواقيا* *   وصيباء ال تخفي القذى وىو دونيا 
إذا ما بنو نعيش دنَوْا فتصوَّبوا * *    تمّززتيا والديُك يدعو صباحوُ     

 

                                                 

 .310، ص 1972، 2 عبد العزيز عتيق، في النقد األدبي، دار النيضة العربية، بيروت، ط– (1)
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:  فاستمحق البيت األخير فقال

جانٍَة ريَّا السرور كأنّيا      إذا َغمسْت فييا الزجاجة َكْوَكُب * *    وا 
( 1)إذا ما بنَو نْعٍش دنوا فتصوَّبوا* *  تمّززتيا والديُك يدعو صباحوُ  

مما سبق التعرض إليو في قضية السرقات فترى أن ابن رشيق لم يأتي بالجديد فكل ما جاء بو في 
ىذا الباب فقد تأثر بمن قبمو من السابقين لكنو وضع بصمتو في تعريف أنواع السرقات وقد جاء 

. بأمثمة لكل منيا
ممحوظات ابن رشيق »وىذا ما قالو الدكتور خمدون في ىذه القضية في كتاب العمدة مورًدا أىم 

وأرائو، ثم قال بأنو ال جديد في ذلك، لكنو مع ذلك استطاع أن يعدد أنواعيا وأصنافيا، ويضيف لكنو 
 كان منتظرا منو أن يقدم تعريفا عممًيا لمشكمة السرقة ومالبساتيا قبل أن يكمف نفسو عناء التبويب

. (2)والتفريع والتمثيل، السيما وىو متيم بيا
مة، وانتيى إلى الرأي الذي انتيى إليو قبمو اآلمدي  ثم قال بأن ابن رشيق قد حاول أن يقدم دراسة مفصَّ

. والجرجاني والنيشمي، وىو أنَّ السرقة ال تكون إال في البديع والمخترع الذي اختصَّ بو شاعر بعينو
ويشير الدكتور خمدون إلى أن ىذه التعريفات ألنواع السرقة ىي أقرب إلى عمم البديع منيا إلى النقد 

توسع فييا، واخترع بعض - كما يقول–وقد تطّرق ليذه األنواع غير واحد من النقاد، لكن ابن رشيق 
  (3) «أسمائيا ومصطمحاتيا،وأنيا ألحقت فيما بعد بعموم البالغة، ألن الشعراء أخذوا يتفّننون فييا

أن ابن رشيق كان محكوما في المنيج البالغي المقنن في بحثو » ويرى كذلك الدكتور مخموف
( 4).«لمسرقات في العمدة
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لقد اعتمدنا االختصار في ىذه القضية بالرغم من أن الحديث عنيا كان طويال إال أننا ارتأينا أن 
نختار النقاط الميمة في ىذا الباب لدى ناقدنا ابن رشيق القيرواني، وىي كانت آخر القضايا التي 

. تعّرض ليا بعد قضية الشعر، القديم والمحدث المفظ والمعنى وكذلك الطبع والصنعة
: منزلة كتاب العمدة عند النقاد- 6
: النقاد المنصفون- أ

: ومن بين ىؤالء الذين أنصفوه
الدكتور بشير خمدون بعد أن نقده لكّنو تراجع وىذا في كتابو الحركة النقدية عمى أيام ابن رشيق 
. المسيمي، حيث تحّدث عن العمدة في أكثر من موضع من كتابو، وفي كل مناسبة يشيد بالكتاب

ويقرر قيمتو العممية والفّنية في مجال البحث النقدي، فيرى في العمدة تتويجا لجيود العمماء والنقاد في 
المشرق والمغرب، فيو بداية النضج لمحركة النقدية، في الشمول والعمق، كما يرى في ابن رشيق 
: ناقدا ناضجا واضح الشخصية، يتدخل ويعطي رأيو فيما يورده من أراء وأقوال يقول الدكتور بشير

ويأتي كتابو العمدة في صناعة الشعر ونقده، أو في محاسن الشعر وآدابو تتويجا لجيود األدباء ... »
( 1)«...والعمماء والنقاد في المغرب والمشرق عمى حد سواء 

. في ىذه المقولة فإن الدكتور بشير خمدون يشيد بكتاب العمدة وصاحبو ويثني عميو
ويضع األستاذ عاشور كتاب العمدة رائد النقد والتوجيو والتأصيل بين كتب نقد الشعر، وذلك حين - 

كما نجد أنفسنا في كتب نقد الشعر بين نقد وتوجيو وتأصيل كالذي في كتاب ابن رشيق ... »: يقول
 «ونقد مقارنة كالذي في كتاب الموازنة

وكذلك وضع األستاذ عاشور كتاب العمدة في منزلتو الالئقة بو حين وضعو بكممتو األولى في 
. مصاف كتب األدب المشيورة، ووضعو في عبارتو الثانية ضمن مجموعة كتب النقد األصيمة

وكذلك ىنا نرى أن األستاذ عاشور قد أعطى الكتاب حقو حين جعمو من الكتب األدبية المشيورة 
. والنقدية األصيمة

                                                 

 .105 بشير خمدون، الحركة النقدية عمى أيام ابن رشيق المسيمي، ص –(1)
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ونجد كذلك األستاذ محمد الحبيب الخوجة محقق كتاب منياج البمغاء وسراج األدباء ألبي الحسن 

: حازم القرطاجني فقد درس الكتاب دراسة وافية وقال فيو
ن لم يسّميا... وما من شك في كون حازم قد عرف معرفة دقيقة عمدة ابن رشيق ... »   وا 

 (1) «...أو أغفل ذكر صاحبيا، فقد كانت أفخم وأتم ما صنف في عمم الشعر لذلك العيد 

ويستدل الخوجة عمى وقوف حازم عمى عمدة ابن رشيق وغيره بأنو قد تناول موضوعات تمك الكتب »
( 2).«وأشار إلى مباحثيا

ونمحظ كذلك لدى محقق كتاب منياج البمغاء وسراج األدباء واألستاذ محمد الحبيب الخوجة إشارة 
. واضحة لكتاب العمدة

وننتقل إلى األستاذ محمد الفاضل بن عاشور فيو اآلخر قد تحّدث عن كتاب العمدة أثناء تقديمو 
لكتاب منياج والبغاء وسراج األدباء بتحقيق األستاذ محمد الحبيب ابن الخوجة، ونوَّه األستاذ عاشور 

... »قال ... بالعمدة، وأشاد بصاحبو إشادة العارف بحقيما وبمنزلتيما في المجال البالغي والنقدي 
المثل : وكنت كمما أدرت أن أرجع بموضوع من كتاب حازم إلى كتاب من كتب األدب المشيورة

السائر البن األثير، أو نقد الشعر لقدامة، أو العمدة البن رشيق، أدركت اختالفا بيًنا بين ما لحازم في 
( 3)«...تناول الموضوع وعرضو، وتأصيمو، وما لغيره من رجال النقد اآلخرين ممن سبقو أو من لحقو 

وأيضا األستاذ محمد الفاضل بن عاشور فيو كذلك أشاد بكتاب العمدة وصاحبو بمنزلتيما في المجال 
. النقدي والبالغي

ويتحدث األستاذ أحمد أمين عن حركة النقد األدبي في المغرب، فيذكر أنيا بدأت نتًفا متناثرة في 
... كتب األدب لدييم، ثم ارتقت حتى استقمت حركة واضحة المعالم إلى أن توَّجت بكتاب العمدة 

                                                 

 حازم القرطاجني، منياج البمغاء وسراج األدباء، تح محمد الحبيب بن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس – (1)
 .8، ص 1966، 3ط

 .115المرجع نفسو، ص –(2)

 .116 المرجع نفسو، ص –(3)
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وظيرت في المغرب حركة جيدة في النقد األدبي، وردت أّول األمر نتفا في كتب »:  وفي ذلك يقول
ثم ارتقى ىذا حتى صار موضوعا قائما بنفسو، وتوجت ىذه الحركة بكتاب العمدة ... األدب عندىم
( 1).«...البن رشيق 

. ىو اآلخر تممح لديو اإلشادة بكتاب العمدة
إن النقاد المنصفين لكتاب العمدة والمشيدين بمنزلتو ومنزلة صاحبو كثر لكننا ارتأينا أن نحدد بعض 

. النقاد فقط
: النقاد غير المنصفين- ب

الدكتور محمد منذور، فقد عرض رأيو في ابن رشيق :    ومن الدارسين المحدثين غير المنصفين
لم تتجاوز السطرين، فالكتاب في نظره مجرد جمع ألخبار . وكتابو العمدة بصورة خاطفة عاجمة

وتال عبد القاىر »: األدب والنقد العربي، أما مؤلفو فال منيج خاص لو أو شخصية مميزة في قولو
صاحب العمدة الذي جمع في ... مؤلفون بل وعاصره مؤلفون كأبي عمي الحسن بن رشيق القيرواني

كتابو الكثير من أخبار األدب والنقد العربي وعمم المغة العربية، دون أن يتضح لممؤلف منيج خاص 
( 2).«وشخصية مميزة

نممح من ىنا ونالحظ أن محمد منذور قد قال بأن ابن رشيق كان ينقل من اآلخرين الذين سبقوه أو »
. عاصروه وقال أيضا بأنو ال منيج وال شخصية لو

ويذىب إحسان عباس إلى أن تعويل ابن رشيق عمى نتيجة خاطره، وقريحة نفسو ال يعني االبتكار 
نما يعني التصرف في النقل فيما يجوز فيو التصرف أما سوى ذلك مما ال يجوز فيو التصرف فإنو . وا 

يورده بنصو، ويقول بأن ىذه الطريقة ال تخمو من اإلبيام، ألنيا جعمت بعض الدارسين يظن أن ىذه  
 

                                                 

 .306، ص 1962، 3، ط1 أحمد أمين، ظير اإلسالم، مكتبة النيضة، القاىرة، ج– (1)

 محمد منذور، النقد المنيجي عند العرب، ومنيج البحث في األدب والمغة، نيضة مصر لمطباعة والنشر – (2)
 .339 م، ص 2004والتوزيع، دط، 
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اآلراء التي تصّرف فييا ابن رشيق ىي من ابتكاره، وذلك خطأ ال يتبين إال بعرض العمدة عمى ما 

 (1).«سبقو من كتب وأراء، وقد قال أن حظ ابن رشيق من األصالة ضئيل
نما  قد حكم عباس عمى أن ابن رشيق حين كان يعول عمى خاطره وقريحة نفسو ال يعني االبتكار وا 

. كان يعتمد النقل والتصرف وحكم عميو بضآلة خطو في األصالة
أما األستاذ الدكتور بدوي طبانة فقد عقد مبحثا في التفكير البياني في القرن الخامس في كتابو البيان 

إن القرن الخامس ىو عصر النضج واالكتمال، فكان ثمرة ناضجة لمقرون السابقة »: العربي وقال
ن من  القرن الرابع عصر الخصب والسعة، والشموخ، وقبمو القرن الثالث، عصر الفرس والنماء، وا 
ثمرات النضج في القرن الخامس كتاب الخفاجي وكتابي عبد القاىر، والعمدة البن رشيق، وقد بدأ 

والذي يطمع عمى كتاب العمدة يظير »: الدكتور طبانة حديثو عن العمدة بمقالة ابن خمدون في قولو
لو بوضوح صدق ما ذىب إليو ابن خمدون، فإن ممكة االبتكار تكاد معالميا تكون مفقودة في ىذا 

ن كان لصاحبو شيء من الفضل فيو فيما جمعو من الروايات المأثورة، وما نقمو من كالم  الكتاب ، وا 
( 2).«غيره من عمماء البيان ونقاد الشعر

الدكتور طبانة يتيم ابن رشيق بعدم وجود ممكة االبتكار في كتاب العمدة وحتى لو كان لصاحبو 
شيء من الفضل ويقول بأنو قّمما ينقض قوال أو يذىب مذىبا حتى أنو جّرده من العقل والرأي وعمى 

.    «ىذا النحو يحور مقالة ابن خمدون لصالح حكمو
 

   
 
 

                                                 

     2001، 1إحسان عباس، تاريخ النقد األدبي عند العرب دار الشروق لمنشر والتوزيع، عمان، األردن،ط– (1)
 .144ص 

. 632 محمد سميمان الصقيل، البحث البالغي والنقدي عند ابن رشيق، المرجع السابق، ص –(2)
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   سعيت في ىذه الدراسة إلى البحث في التراث النقدي القديم عن القضايا والمصطمحات النقدية دون 
محاولة تحميل التراث أكثر مما يحتمل ودون القدرة عمى إقحام ما ليس موجوٌد في تراثنا، مع العمل 

. عمى توخي الموضوعية العممية قدر االستطاعة طول فترة إنجاز الدراسة
فقد اىتم النقاد بدراسة ىذه القضايا والمصطمحات في كل المراحل، وقد ارتأيت في ىذا البحث تحميل 

العمدة في محاسن : "مصدر ىام وثري من خالل تقديمي لمدونة ابن رشيق القيرواني الموسومة بـ
عمى اعتبارىا الرائدة في االىتمام بالقضايا والمصطمحات النقدية التي تخص " الشعر وآدابو ونقده

: الشعر، وقد توصمت من خالل تحميمي إلى النتائج التالية
إن المصطمحات النقدية العربية ُشّكمت من خميط من التصورات، استمد بعضيا من عالم  .1

األعراب وخياميم، من عالم سباق الخيل، من عالم الثياب، من عالم الحروب والشجاعة 
ومن ظروف التصارع القبمي، عالم الطبيعة، من عالم الجن، ومن تجارب العرب في 

الترجمة، وبعد ذلك تطّورت من العصر الجاىمي إلى صدر اإلسالم وما بعده، وقد تزود 
 .النقد أيضا بمصطمحات ارتبطت بالجانب الفمسفي

المصطمح النقدي يشمل مصطمحات عموم عديدة كالنقد والبالغة واألدب والعروض  .2
 .فيو القى أىمية كبيرة بعد أن اتسعت العموم وتنوعت الفنون وتقدمت الحياة.والقافية

عمم المصطمح ليس عمم مستقل بذاتو، إنما ىو عبارة عن مجموعة من العموم األخرى  .3
 ".بعمم العموم"ويمكن تسميتو 

المصطمح النقدي يعاني من إشكالية التقنين والضبط، ومشكمة المعجم وقمة عطائو وتداخمو  .4
 .مع المصطمح البالغي

المصطمح النقدي لو وظائف متعددة من بينيا الوظيفة المسانية، المعرفية، التواصمية  .5
 .االقتصادية والحضارية

انتيج ابن رشيق القيرواني في كتابو العمدة منيج التتبع واالستقراء، بجمعو بعض أبواب من  .6
 .سبقو ودراستو ليا بإضافة لمسات وبصمات
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مفاضمة ابن رشيق الشعر عمى النثر بحيث خصص كتابو لمشعر فقط وتصريحو بأنو  .7

كالصنعة الحاذقة، وميمو إلى القديم عمى المحدث ألنو يبني ويؤسس، والمحدث يزين 
 .  ويزخرف بكمفة

تشبيو ابن رشيق القيرواني ثنائية المفظ والمعنى بالجسم وروحو، حيث إذا غاب طرف ال  .8
 .يمكن لمطرف الثاني أن يكون حّيا، لكن رأيو لم يكن واضحا في ىذه القضية

اىتمام ابن رشيق بقضيتي الطبع والصنعة ودرسيا في عدة مواضع من كتابو العمدة، فقد  .9
صنعة تعتمد الطبع العفوي وأخرى تعتمد : حّدد مفيوم كل منيما وحدد أيضا أنواع الصنعة

.  القصد والتكّمف
لم يأتي ابن رشيق بالجديد في قضية السرقات الشعرية، فكل ما جاء بو في ىذا الباب   . 10      

          كان تأثرا منو بمن سبقو، لكنو وضع بصمتو في تعريف أنواع السرقات وجاء بأمثمة لكل   
.          منيا

   عمى الرغم من االنتقادات التي وّجيت إلى ابن رشيق إال أننا ال يمكن أن نبخس الرجل حّقو فمو 
ّنما َوازن وقارن بين اآلراء  وقفة ولمسة في المدونة النقدية العربية، فيو لم يكن مجرد ناقل وحسب، وا 
وناقشيا، وحدد المصطمحات، فمشروع أي ناقد يدل عمى الكفاءة العممية التي يتميز بيا وعممو جدير 

. بالذكر وافتتاحية لدى الباحثين بحيث يمكن االعتماد عمى ىذه األعمال واالستناد ليا
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: ابن رشيق القيرواني سيرتو الذاتية

: (التعريف بو)حياتو ونشأتو - 1
ىو أبو عمي الحسف بف رشيؽ المسيمي القيرواني، أما المسيمي، فنسبة إلى المسيمة التي ولد بيا سنة 

. ونشأ فييا نشأتو األولى، وأما القيرواني فنسبة إلى القيرواف المدينة المشيورة (ىػ390)
حتى السادسة عشرة مف  (وىي المحّمدية اآلف مدينة متوسطة الشيرة بالجزائر)وقد مكث في المسيمة 

عمره بعد أف عّممو أبوه صنعتو الصياغة وأبوه رشيؽ ممموؾ رـو لرجؿ مف األزد مف المحّمدية، ولكف 
ابف رشيؽ ما لبث أف تمرد عمى صنعتو وصنعة أبيو، استجابة لدواعي الفطرة، وتمبية ألمارات النبوغ 

الكامنة في نفسو، فتاؽ إلى األدب ومالقاة أىمو، فقرأ األدب بالمحّمدية وقاؿ الشعر قبؿ أف يبمغ 
ولـ يقنع بما لديو في المحمدية مف مصادر أدبية يمكنيا أف تروي ظمأُه، وتشفي غمتو، فطمب . الحمـ

.  ىػ، وكاف عمره إذ ذاؾ ستة عشر عاما406المزيد مف األدب وأىمو، فرحؿ إلى القيرواف سنة 
وىناؾ في القيرواف عاصمة دولة األمير بف باديس، وفي ظاللو يقيـ الشطر الكبير والخصب مف 
حياتو األدبية والفكرية والعممية فما إف يصؿ ابف رشيؽ القيرواف حتى يتصؿ بأميرىا قاصدا قربو 

فيمدحو بغرر مف قصائده، فيرضى عنو ويتوسـ فيو النبوغ، فيصطفيو ويقربو إليو، ويأمر أبا الحسف 
عمي بف الرجاؿ الشيباني رئيس ديواف اإلنشاء والمراسالت في دولتو بأف يمحقو بخدمة الديواف مختصا 

: بأمور الجيش يقوؿ ابف رشيؽ عف نفسو
. وقد كنت كاتب جيش األمير ومجري األمور عمى رسميا

وأخذ في التحصيؿ وفي مالقاة أىؿ األدب وشيوخ المغة مف مثؿ الفّزاز القيرواني أبي عبد اهلل محمد 
بف جعفر النحوي، وعبد الكريـ بف إبراىيـ النيشمي وأبي الحسف عمي تتممذا ابف رشيؽ ليؤالء ولغيرىـ 
ولّما أحّس مف نفسو مقدرة عمى النظـ الجيد والكتابة الحسنة اتصؿ بالسمطاف أبي المعز بف باديس 

ومدحو، فقربو إليو وجعمو مف خاصة ديوانو، وظؿ عمى تمؾ الحاؿ إلى أف كاف ىجـو أعراب الصعيد 
المصري عمى القيرواف، فانتقؿ مع السمطاف إلى الميدية وفي أحد األياـ  
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دخؿ عمى المعز حيف وضح الفجر فوجده في مصاله والرقاع عميو ترد والشموع بيف يديو تتّقد فقاـ »

ليا :  ينشر قصيدتو التي أوَّ
فقد خضعت لعزَّتؾ الرقاب * *   تثّبت ال يخامرؾ اضطراب   

 ثـ أمر بالرقعة ! حتى عيدتي ال أتثّبت؟ إذا لـ تجئنا إاّل بمثؿ ىذا فما لؾ ال تسكت!مسو: فقاؿ لو
التي كانت فييا القصيدة، فُمّزقت، ولـ يقنعو حتى أدناىا إلى الشمع فُأحرقت، فخرج ابف رشيؽ يومئذ 

 «مف عنده عمى غير طريؽ
لى التغّير  في ىذا الكالـ إشارة إلى الجفوة التي حدثت بيف المعّز بف باديس وشاعره ابف رشيؽ وا 

النفسي الذي نشأ عند ابف باديس مف جّراء أحداث القيرواف فقد ضاقت بو الدنيا، وضاؽ ىو بيا، فمـ 
ير ابف رشيؽ بدَّا مف االبتعاد عف الديواف الممكي، ولكف ىذا االبتعاد لـ يدـ طويال، فعاد الشاعر إلى 

ـ رثاه في جممة العدد الكبير مف الشعراء 1062/ ىػ454االتصاؿ باألمير الكبير ولما توفي سنة 
الذيف رثوه، ثـ اتصؿ بابنو تميـ ومدحو، ولكنو لـ يمؽ لديو ما يشجع عمى البقاء في حضرتو فقرر أف 

. يمحؽ بصديقو ابف شرؼ إلى صقميو حيث اتصؿ باألمير ابف مطكود في بمدة مازر
أقاـ ابف رشيؽ في صقمية ولـ يشأ أف يرافؽ صديقو ابف شرؼ إلى األندلس، وقد توفي في مازر سنة 

.  ـ1071/ ىػ463
:  بيئتو- 2

    ىي البيئة التي عاش فييا ابف رشيؽ القيرواني، وكانت القيرواف لذلؾ العيد محط رحاؿ العمماء 
واألدباء، وممتقى الحضارات واألعراب البشرية وقد نشطت الحركة الفكرية وشمؿ نشاطيا الفقو 

. والحديث، والمغة والنحو، والشعر واألدب والفمسفة والطب
أما الفقو فقد شاع في المغرب الفقو المالكي، وازدحـ القيرواف بالفقياء حتى غدوا بالمئات واشتير 

، والقابسي "مالؾ الصغير"منيـ أبو محمد عبد اهلل بف أبي زيد النفرّي القيرواني الذي أطمؽ عميو اسـ 
عمي بف محمد المعروؼ بابف القابسي، والجدير بالذكر أف طالب الفقو تقاطروا عمى القيرواف مف كؿ 

. مكاف، فضّجت األرجاء بالعمـ، وتنافست العقوؿ في التحصيؿ والنقاش
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وأما المغة والنحو فقد راج عمميما أيضا، وأقبؿ عميو األدباء والشعراء فضال عف العمماء، وليذا ُعّد 

، وأما الشعر واألدب فحدث عنيما وال حرج، وقد أولع بيما الناس في شتى "نحويا لغويا"ابف رشيؽ 
طبقاتيـ وشتى مجاالتيـ وأعماليـ، وكاف الشعر في شتى األغراض في الخمرة والغزؿ، والمدح 

والوصؼ والرثاء، وقد أجاد شعراء ىذا العيد برثاء المدف، كما أجاد بعضيـ في نظـ المطائؼ والممح 
وشاع إلى جانب ذا كمو النقد األدبي الذي ازدىر في ىذا العيد ازدىارا عظيما، وبمغ درجة عالية مف 

.    التقّدـ
وأما الفمسفة والطب وعمـ الكالـ فقد نشطت حركتيا وكثر التصنيؼ فييا، كما كثر التصنيؼ في 

. التاريخ وغيره مف العمـو والفنوف
البف رشيؽ في باب النقد عدة مؤلفاتو أىميا، العمدة في محاسف الشعر وآدابو، وأننا سنحصر كالمنا 
لى  في ىذا الكتاب ألف فيو كؿ ميزات النقد ابف رشيؽ، كما فيو ما يشير إلى ثقافة الرجؿ الواسعة وا 

. روحو العممية، ومنيجّيتو التي قّمما عرفت لغيره
كاف ابف رشيؽ منذ حداثتو شديد التطّمب لمعمـ، وكانت القيرواف قبمة أنظار العمماء، يفدوف إلييا مف 
كؿ مكاف، ويحمموف إلييا ثقافات العالـ بأسره، وقد ضجت البالد باألدب واألدباء، والشعر والشعراء 

ونشطت حركة النقد في كؿ مكاف، فوضع ابف رشيؽ كتابو، وجعمو دراسة شاممة لكؿ ما يتعمؽ 
بالشعر والشعراء، وجمع فيو شتى اآلراء سواء كانت عربية أـ يونانية أـ غير ذلؾ وأبدى رأيو في 

.  وضوح ودقة، وكاف لو في كؿ ما جمع وما قاؿ ذوؽ أدبي مرىؼ، وحّس شعري رفيع
: من شعره- 3

إال إذا ُمسَّ بإضراِر * *  في الناس مف ال يرتجى نفعو  
إال إذا احرؽ بالنار * *   كالعود ال يطمع في طيبو      

" أمير الميدية"ومنو أيضا يمدح تميـ بف الصغر 
مف الخبر المأثور منذ قديـ *  *    أصح وأقوى ما سمعناه في الندى    
عف البحر عف كّؼ األمير تميـ * *     أحاديث تروييا السيوؿ عف الحيا    
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. وقد كاف  قنوعا يتجنب معاداة الناس ويؤثر مودتيـ ومف شعره في القناعة

ما لـ يََنؿ بالكدِّ والتَّعِب * *    يعطي الفتى فيناؿ في دغٍة   
إذ ليسِت األشياءُ بالطََمِب * *   فاطمب لنفسؾ فضؿ راحتيا   
فرجاء رّبؾ أعظـ السَّبِب *  *    إف كاف ال رزؽ بال سَبٍب  

:  وكاف صاحب دعابة وطرؼ فيو يقوؿ مثالً 
فإنو ابف الحمار * *   أوصيؾ بالبغؿ شرًّا  

لمكّد واألسفار * *   ال يصمح البغؿ إال   
باب "عف :  مثالوكاف ابف رشيؽ يتحرى الصدؽ واألمانة فيما ينقؿ فمـ يغير أو يحّور أو يخّؿ، فيقوؿ

وقد نقمت ىذا الباب نقال مف كتاب عبد اهلل بف المعتز إال ما ال خفاء بو عمى أحد مف أىؿ »" التكرار
 «التمييز واضطر إلى ذلؾ قمة الشواىد

: شيوخو- 4
:  تتممذ ابف رشيؽ عمى عدد مف شيوخ وعمماء عصره ولعؿ أبرزىـ

:  أبو الحسن عمي بن أبي الرجال. 1
     وكاف رئيسا لديواف اإلنشاء في قصر المعّز بف باديس، وىو الذي سعى لتعييف ابف رشيؽ كاتبا 

. عرفانا بجميؿ صنعو وتكريما لو" العمدة"فيو، فأىدى إليو ابف رشيؽ كتاب 
:   أبو عبد اهلل بن جعفر القزاز القيرواني. 2

    وقد تأدب عميو ابف رشيؽ وكاف شديد اإلعجاب بو، إذ كاف إماما بالمغة، بارعا بعموميا، وعنو 
. أخذ مقومات المغة وأصوليا

:  أبو إسحاق إبراىيم بن عمي الحصري. 3
.     وكاف شاعرا ناقدا عالًما بتنزيؿ الكالـ

:  أبو محمد عبد الكريم النيشمي. 4
". العمدة"    كاف  شاعرا وأديًبا ولغويا، نقؿ عنو ابف رشيؽ الكثير، وتمثؿ بشعره في 
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:  وقد استفاد مف

. خمؼ بف أحمد القيرواني الشاعر، الذي وصفو ابف رشيؽ بأنو شاعر مطبوع. 1
أبو عبد اهلل محمد بف أبي سعيد محمد المشيور بابف شرؼ القيرواني ألجذامي وقد كاف منافسا . 2

. البف رشيؽ في قصر المعز بف باديس، وكانت بينيما مناقضات ومياجاة
:  تصانيفو- 5

:       قاربت الثالثيف كتابا في األدب والنقد والمغة والشعر ومف أبرزىا
وىو الذي اشتير بو وذاع صيتو، وقد اختصره " العمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده"كتاب. 1

. واختصره موقؼ الديف البغدادي المذكور في اإلنصاؼ" العّدة"الصقمي وسماه 
وكتاب العمدة ىذا أىداه ابف رشيؽ ألبي الحسف عمي بف أبي الرجاؿ رئيس ديواف اإلنشاء في قصر 

. المعز
". قراضة الذىب في نقد أشعار العرب"كتاب . 2
". أنموذج الزماف في شعراء القيرواف"كتاب . 3
. طراز األدب. 4
. الممادح والمذاـ. 5
. متفؽ التصحيؼ. 6
. تحرير الموازنة. 7
. االتصاؿ. 8
. أرواح الكتب. 9

. غريب األوصاؼ ولطائؼ التشبييات لما انفرد بو المحدثوف. 10
. شعراء الكّتاب. 11
. المعونة في الرخص والضروريات. 12
. الرياحيف. 13
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. صدؽ المدائح. 14
. األسماء المعرية. 15
. إثبات المنازعة. 16
. التوسع في مضايؽ القوؿ. 17
. معالـ التاريخ. 18
. الحيمة واالحتراس. 19
. ميزاف العمؿ في تاريخ الدوؿ. 20
. شرح موطأ مالؾ. 21
. ساجور الكمب وىو رسالة في أغالط ابف شرؼ القيرواني. 22
. نجح الطمب. 23
. قطع األنفاس. 24
. الرسالة المنقوضة ورسالة رفع اإلشكاؿ ودفع المحاؿ. 25
. فسخ الممح ونسخ الممح. 26

     الشذوذ في المغة وىو كتاب يذكر فيو كؿ كممة جاءت شاذة في بابيا، إضافة إلى كؿ ما سبؽ 
ديوانو الذي طبع بيروت وقد جمعو األستاذ عبد العزيز الميمني والدكتور عبد الرحماف ياغي، وغير 

. ذلؾ مف تصانيفو تمؾ التي تدؿ عمى تبحره في األدب والنقد وأصولو، ومعرفتو بفنوف القوؿ
: وفاتو- 6

:    اختمؼ العمماء في تاريخ وفاة ابف رشيؽ، فقيؿ
ىػ، ولعؿ الراجح الثاني، وعميو جؿ مف ترجموا لو، وىو أنو توفي 456ىػ، وقيؿ 463إنو توفي سنة 

.  سنة ستة وخمسيف وأربعمائة
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