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  إھداء
خطوتنا األخیرة في حیاتنا الجامعیة ومن وقفة  وال بّد لنا ونحن نخط

تعود بنا إلى أعوام قضیناھا في رحاب الجامعة مع أساتذتنا الكرام 
الذین قّدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جھودا كبیرة في بناء جیل الغد 

  .لتبعث األمة من جدید

  :إلى

ّاس إل قرة عینيّ  ، ىوأجمل وأروع ما یملكھ اإلنسان وأعز وأقرب الن
  العزیزین والديّ 

  إلى إخوتي الطالبات والطلبة

  إلى كل ما یجمعنا بھم في رحاب العلم

إلى الدین كانوا عونا لي في بحثي ھذا ونورا یضيء الظلمة التي 
  كانت أحیانا تقف في طریقي

ّفا المساعدات الكبیرة  وقدموا لي ،ل في دربيؤوإلى من زرعوا الت
ّي كل الشكر والمعلومات القیّ ،والتسھیالت واألفكار مة لھم من

واالحترام والتقدیر فلوالھم ولوال وجودھم معي لما أحسست بمتعة 
البحث وال حالوة المنافسة اإلیجابیة ولوالھم لما وصلت إلى ما أنا 

  علیھ

  



 دیرتحیة شكر وتق
  

 نجاز ھذا إأتقدم بالشكر إلى كّل من ساعدني على

العمل، وأخّص بالذكر األستاذ المحترم المشرف الدكتور 
أمین مصرني الذي تابعني خطوة  خطوة ولم یبخل علّي 

  بنصائحھ وإرشاداتھ

وال یفوتني كذلك أن أتقد بالشكر الخاص والتقدیر إلى كل 
بملحقة مغنیة وخاصة وبجامعة أساتذة األدب العربي 

  تلمسان عامة
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هم صلّ على  ه، الّل ا لنهتدي، لوال أن هدانا الّل ه الذي هدانا وما كنّ ه الرمحن الرحيم واحلمد لّل بسم الّل
يت على إبراهيمعبدك ور  وعلى  سولك، النّيب األميُّ وعلى آل حممد وآله وصحبه وأزواجه وذريته، كما صّل

يت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، يف  د وأزواجه وذريته، كما صّل د وعلى حممّ آل إبراهيم وبارك على حممّ
ك محيد جميد، أما بعد   :العاملني، إّن

إذ ما " مقومات النظرية النقدية عمود الشعر"بعنوان  عنونم على مناقشة مذكرة التخرج هذه واليت تتقدأ    
ما : ذا املوضوع دون غري؛ كونه موضوعا جديرا بالذكر واملناقشة إذ فرض تساؤله كاآليتأّدى يب إىل اختيار ه

تعريف النظرية النقدية يف الشعر العريب القدمي؟ وما هي أهم قضاياها؟ وما هو عمود مفهوم عمود الشعر يف 
الت اعتمدت على املعاجم العربية؟ وما هي أهم مقوماته ومعايريه الرئيسية؟، وعل إثر طرح هذه التساؤ 

ٌ قد  مها املنهج التارخيي و منهجيني اثنني له كثري وكذلك سرت على خّطة ممنهجة  ،من املنهج الوصفيّ  ختّل
نة فيه فصلني اثنني مهااضبطت مسار حبثي هذ األول كان يتضمن : ، كما تطرقت يف هذا املوضوع متضمّ
  والثاين تضمن اجلانب التطبيقي هلذا املوضوع ،اجلانب النظري للبحث

مستندين يف ذلك بطبيعة احلال إىل جمموعة من املصادر واملراجع واليت تعود بالطبع إىل األستاذ املشرف وهو 
مقومات عمود  «  ،» قضية عمود الشعر العريب لوليد قصاب «:الشكر على ذلك من بينهامشكور جزيل 

وتعترب هذه  ،» النظرية النقدية لفهد طه حسني «  ،» ة والتطبيق لعبد الرمحن غركانالشعر األسلوبية يف النظري
  .بة املصابيح اليت أنارت يب الطريق واخلوض فيهاملصادر واملراجع مبثا

ه وعونه متكنت من إجناز هذا البحث وختمته خبامتة كانت يف صفوة احلديث ، متطرقة إىل وبفضل الّل
ويف األخري حنمد استخالص جمموعة من النتائج اليت توصلت إليها، كانت بالنسبة يل خملص البحث عامة، 

ه عز وجل على ختام هذا البحث بدون أي عوائق أو حواجز عرقلت مسار حبيت   الّل
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ا العديد من النقاد  تعترب قضية عمود الشعر من أهم القضايا النقدية يف الشعر العريب القدمي، إذ اهتم 
الشعراء، والّدارسني، كما استقرت على وجه اخلصوص عند املرزوقي واليت صدرت عن طريقة العرب يف قول 

اليت ينبغي اإلبقاء عليها  وكشفت عنها ذلك، إذ أن املنهج النقدي عنده، حاول أن يبّني العناصر الناضجة
ه جاء مبعايري أو قواعد أساسية سابقة،  للحفاظ على الشعرية العربية، لكنّه كان واقعا يف أسر التقليد، أي أّن

ه استقاها من جو  د إليها كل الشعراء يف بيان كل جودة ونوعية رفيعة احتكم إليها وعاة نص سابق، و دألّن
  .لكل شعر الحق

إذ تناول الفصل األول أهم قضايا النظرية النقدية، اليت جتمعت لنا من املصادر القدمية املتنوعة، ومن 
ا ال خترج عن املباحث اآلتيةاملتخصص هلذه القضايا، جي اإلطالع على ما كتبه الباحثون احملدثون ّ : د أ

فظ واملعىن، السرقات األدبية، الصدق الواقعي ا والكذب الفّين، الصراع بني القدمي واحلديث، لطبع وصنعة الّل
ا مرتبطة أوثق ارتباط  الذوق األديب، وسنتناول كل مبحث على حدة وكذلك ّ ومتداخلة أشد بالرغم من أ

وهذا الفصل هو نقطة االرتكاز اليت رب،تداخل، ألّن العامل األديب وحدة يف تكوين النظرية النقدية عند الع
سنبين عليها الفصل الثالث، وننطلق منها لنبّني مناهج النظرية النقدية، من خالل دراستنا لبعض املؤلفات 

تها عند العرب، منذ أن كان النقد فكرة إىل القدمية وهذه بدورها تضع بني أيدينا فصل آخر على مدى أصال
نت النظرية النقدية، قت دراسة هذا املوضوع أن تكوّ من خالل النظرية النقدية عند العرب حّىت  وكذلك تطرّ

هذا البحث يهدف إىل أكثر من غاية، وهي الكشف عن  هر لنا أنّ ظللهجرة، ومن عنوانه ي عباالقرن الرّ 
احمليطة  ه يف العواملماهية هذه النظرية عرب تاريخ النقد العريب الطويل، ونشأة هذا الفن وتطوره ومدى تأثري 

ا، وكذلك الكشف عن مفهوم النظرية النقدية عند العرب نا نرجع به، وتأثره  ، تراث علمي أصيل، كما أّن
ه يتصل بفن من الفنون األدبية  أمهية هذا املوضوع وجدارته بالبحث وبدل اجلهد إىل أسباب كثرية منها، أّن

سته دراسة علمية جادة، يغبح النقد فيها عن الطريق ال تزال تفتقر إىل دراالنقدية، له منزلته ومكانته واليت 
  اليت سار عليه الباحثون
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  تعريف النظرية النقدية: المبحث األول
اء، لفظة  فظة غريبة ع "نظرية"بعد أن تداولت أقالم النّقاد والقرّ هان، فالذي أردناه ذاأل نمل تعد هذه الّل

نظرات العرب يف نتاجهم األديب، ودراستنا ملعرفة  من موعةتلك اعلى وجه الدقة من هذا املصطلح هو 
م على تفسريها، يف ضوء دراسة نقدية فنية إىل جانب  يفمبلغ فطنتهم  تعليل املسائل األدبية ومقدر

ر  إّن النظرية هي عملية كشف األسس : التارخيي، وعلى هذا نستطيع أن نقول.... احملافظة على تطوّ
ذلك بطريقة الوصف الذي ينطوي حتت علم النقد، أم بطريقة الكشف الفلسفية لألدب، سواء كان 

، وتوصيل اإلبداعي يف النظم والنثر، وكذلك ميكننا أن نقول أّن النظرية النقدية تقوم على بيان قيمة النّص
نا كائنات هذا إىل اآلخرين، والرابط بني هذه النظرية وبني املوّصل إليهم، هو الرتابط االجتماعي أل ّن

ذين جيب أن  «:  1"مبادئ النقد األديب"يف كتابه " رتشاردز"جتماعية بطبعنا ويف هذا يقول ا أّن العمودين الّل
فنحن ال ندرك باملوضوع الكايف،   تفسري القيمة وتفسري عملية التوصيل،: تقام عليها نظرية يف النقد مها

دنا، بطبعناكيف أّن معظم جتاربنا لو يأخذ الذي نعرفه إّال لكوننا كائنات  نا تعوّ ويف هذا  »اجتماعية وألّن
دنا منذ طفولتنا على التوصيل «: يقول نا تعوّ   2» وألّن

ا اليت درسنا إّن النظرية  النقدية عند العرب، تراث أصيل، استمدت أصالتها من أصالة أصوهلا ومكونا
  بعضها بالبعض اآلخر

أن النظرية النقدية نتاج طبيعي جلهود فئتني من  3"فن الشعر"يف كتابه " سان عباسإح"ويدرك الدكتور 
غويني والنقاد املتأثرون بالفلسفة مثل  فالنظرية هي نتاج "وعلى هذا " قدامة بن جعفر"النقاد مها النقاد الّل

غويني والنقاد املتأثرون بالفلسفة، وهي حماولة مباشرة من هاتني الفئتني،  حماوالت كثرية غري مباشرة سبقت الّل
ه نرى  األدب العريب صلسة تلك اخلطة، فهي إذن حماولة مباشرة من مالزمة للوجود الواقعي أللدرا وهلذا كّل

أّنه أصبح لزاما علينا أن نتناول بتحليل النظرية عند العرب، مفهومها وأصوهلا وتكوينها وأصالتها وإّال نكتفي 
                                                             

  86ص –منتدى املقاالت األدبية واملكتبية األدبية املتكاملة   -األدب اإلجنليزي –برنزيل شريدان . رتشارد د -1
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نا ال ننكر أن النظرية  وبتاريخ النقدية فقط، كما ه حال معظم دارسي النقد األديب، وبعد كلّ هذا نقول إّن
ا كانت ترزق النقد ّ ية مبفهومها احلديث مل تكن واضحة املعامل قبل القرن الثالث للهجري وهذا يعين أ

 نقادناام النقدية، مبفهومها احلديث اليت صدرت عن مفكرينا أو أدبائنا و متون األحكولكنّها كامنة يف 
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  نشأة النظرية النقدية:  المبحث الثاني
ة اليت سار عليها النقد  إّن هذا االصطالح الذي نستخدمه نقصد به دراسة اخلطوط الرئيسية العامّ
ة قدمية جدا يف تاريخ النقد األديب  العريب، واليت أثرت يف نتاج الشعراء والكتّاب وفكرهم وهذه اخلطوط العامّ

غويني هلي، وعلى هذا فالنظرية قدم حياة الشعر اجلا النقدية هي نتاج حماوالت كثرية غري مباشرة، سبقت الّل
والنقاد املتأثرين بالفلسفة وهي حماولة مباشرة من هاتني الفئتني، لدراسة تلك اخلطوط اليت اتّبعت يف نتاج 

ل النظري، فهي إذن حماولة مالزمة للوجود الواقعي ألصل األدب العريب إذ أّن  ه قد صدر أوّ ما يشار إىل أّن
" أم جندب"إن كان نقدا فطريا أو عفويا األصح التعبري فهو النقد الذي جاءنا على لسان  عن بعضهم،
وكانت حكما  "القيس ؤمر ا"وبني " علقمة الفحل"يف احملاكمة اليت جرت بني " القيس ؤمر ا"زوج الشاعر 

املخبل "األهتم و  عمر بن"األربعة الزبرقان، و راءبني الشع" ربيعة األسدي"أصدرت فيها لعلقمة ويف حكم 
بشأن " حسان بن ثابث"و" النابغة الذبياين"وكذلك احملاورة اليت جرت بني " عبده بن الطيب"و" السعدي
  1"حسان"للخنساء على " النابغة"اليت حكم فيها " اخلنساء"الشاعرة 

ا ّ من النقد أحكام فردية ذوقية، وهذا النّوع  ومن اطالعنا على سبب هذه األحكام وغريها اتضح لنا أ
خري من ميثل لنا هذا االجتاه " اجلاحظ"الذوقي الفردي، لبنية أساسية يف النقد االجتماعي وال ننسى أن 

ميس بنية القصيدة يف  النظري، املتأثر تأثرا حممودا بالنقد القدمي فهو صاحب نظريات نقدية كثرية، منها ما
اه بالقرآن فيما رواه عن رؤية از مث يفّسره بالتشابه  ذكر املعاين، املقتبسة يف األبيات املتجاورة ممّا مسّ ا

هلذا كله أصبح لزاما علينا أن نتناول  "أنا أشعر منك"قاله بعض الشعراء آلخر  واملوافقة ويوضح بروايته ملا
العرب، وبعد كل هذا نقول إننّا ال ننكر أّن النظرية النقدية مبفهومها احلديث،  بالتحليل النظرية النقدية عند

ا كانت  ّ ة ترزق، فهي كامنة يف نظرية مل تكن واضحة املعامل قبل القرن الثالث للهجرة، وهذا يعين أ ّ حي
أبا "أيضا أّن اجلمال يف النظم عند اجلاحظ، إّن اجلمال عنده يتمثل يف الشكل يف املعىن كما ال يفوتنا 

خاضع لنظرية احلسن والقبح عند املعتزلة، وعلى هذا فنحن ال نستبعد أن تكمن هذه النظرية يف " عثمان
لتفاوت يف اجلمال بني الطبع والصنعة وليس لنا أن نقول عنها النفسية يف مدى ا" ابن قتيبة"تفسريات 

القية وحبثه اجلمال يف جمال الصدق والتناسب وتفسرياته األخ" ابن طباطبا العلوي"األمثل هذا حينما نتبع 
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ة هي قضية الصراع بني القدمي واحلديث اليت كان نطلقت اوالذوق الفطري، ومن هذه النقطة  قضية مهمّ
للذوق فيها دور غري ظاهر، وكان لتعصب الفردي واجلماعي دور سافر، كما الحظنا بني املعايري اجلمالية 

بن ا"، " ابن رشيق القريواين"القرن اخلامس اهلجري، وعلى رأس هؤالء مهم لدى نقاد  واألخالقية دور
يربز يف صورة " عبد القادر اجلرجاين"وإذا تتبعنا هذا األمر رأينا عند " ابن شهيء"و" ابن حزم"، " شرف

أخرى، وقد استطاع هذا الناقد البالغي أن يتوج النظرية اجلمالية بتفسري جديد لقضية النظم وطبقات 
  التعبري
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  أهم قضايا النظرية النقدية: المبحث الثالث

الطبع والطبيعة اخلليقة والسجية اليت جبل عليها اإلنسان جاء يف لسان العرب أن : الطبع والصنعة .1
ه على   األمر فطره عليهوطبعه لّل

ا الصنعة فهي العمل وإتقان الشيء وقوله  َها   :تعاىلأمّ ُ ب سَ الَ تَحْ َ ِجبـ تََرى اْل رَّ  وَ رُّ مَ ِهَي تَمُ ًة وَ امِدَ جَ
وَن  ُل ا تَفْعَ ِمَ يٌر ب ِب نَّهُ خَ قََن ُكلَّ شَْيٍء ِإ ْ َع اللَّهِ الَِّذي أَت ْ اِب ُصن وقد حاول بعض الباحثني   السَّحَ

احملدثني أن يغرقوا قوانني الصنعة والصناعة فذهب الدكتور شوقي ضيف إىل أن مذهب الصنعة واملصنعني 
  يف التعبري الفّين، وامليل إىل الزخرف، وهؤالء يعتنون بألفاظهم وأساليبهم وصورهم البيانية يعتمد على األناقة

ا نشعر مبعىن التفنّن واإلفتئنان واملهارة وحينما نقول صناعة فإننا نقصد " ذن"وحينما نقول لفظة  فإننّ
نع أن يعرف كيف جيمع يف العمل الذي أتقنه صانعه وبالغ يف صناعته وإذن ال بد لألديب الفنان أو الصا

فنه كل ما احتوته األلفاظ من قوة التعبري والتصدير وقد قالوا رأس اخلطابة الطبع، وعمودها الذربة ،وجناحها 
اؤها ختري األلفاظ واملطبعون على الشعر من الشعراء املولدين عند اجلاحظ  رواية الكالم، وحليها اإلعراب و

  1هم بشار العقيلي، والسيد احلميدي وأبو العتاهية

قد ارتبط يف أذهان الكثري من الباحثني بأن التكلف وهنا جتدر اإلشارة إىل أن مفهوم الصنعة الشعرية 
ا األقدمون  والتصنع، وحماولة الشاعر زخرفة كالمه باحملسنات البديعية والصنعة الشعرية ال تعين هذا ومل يقل 

إهلام يلهم به الشاعر كما يلهم باملادة الشعرية وحماوم أن الصنعة الشعرية خضعت للتطور الزمين وإّمنا هي 
وما يقوله الرافعي يف احلقيقة هو ما واختلفت من عصر إىل عصر آخر نتيجة الختالف العصور واألذواق 

ة، يعد خروجا على يلزمه عمود الشعر والتجديد الذي حدث يف القرن الثاين اهلجري يف الصنعة الشعري
فظ وتكون يف العمود، وكما حاولوا  أن يضعوا حدودا بني الصنعة والصناعة، قالوا بأن الصنعة تكون يف الّل

  املعىن وهي يف األلفاظ تعين الزخرفة املتمثلة يف فن البديع من طباق وجناس ومقابلة وما يليها

                                                             
   88/النمل  
  163ص  - السابقاملصدر  -1
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هذه القضايا اليت يعتمد  حيويا من عناصروبدراستنا هلذه القضية نكون قد بينا ناحية مهمة وعنصرا 
لتها على ما تتمتع به الذهنية العربية من إبداع عليها النقد األديب يف مجيع عصوره ملا فيها من تنوع ولدال

  مستمر

فالصنعة إذن عظيمة اجلدوى وبعيدة الثر، العتمادها على العقل والذوق الفين والنقد الذايت على تنطلق 
  أصيلةمن جتربة حية 

فظ واملعىن خالف قدمي،: قضية الّلفظ والمعنى .2 ممّن ينصر وهو  فاجلاحظ اخلالف حول قضية الّل
فظ واجلوهر الذي يقوم على التقطيع وبه يوجد التأليف  فظ على املعىن يومئ إىل أن الصوت هو آلة الّل الّل

سان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إّال بظهور ا   .لصوتولن تكون حركات الّل

م يرون أّن األدب لفظ ومعىن وأّن األدب جيب أن يقاس بقد ما أحرز  ّ ا أصحاب مذهب املساواة فإ أمّ
  .كل من لفظة ومعناهفيه مؤلفه من التوثيق واإلصابة في

فظ  فظ مساويا للمعىن ال يزيد عليه وال ينقص عنه وال جدال يف أّن الّل فحّد املساواة إذن أن يكون الّل
واملعىن يف الكالم كالروح واجلسد يف جسم اإلنسان وأن لكل منهم وجوده املستقل لوجود الصلة القوية 

، واملستمع ومن هذه األمهية اليت انفرد أّ،ها وسيلة املتعة احلسية للقارئ واملتلقيبينهما وأمهية هذه الدراسة 
فظ وأعطوا لذلك النماذج واألمثلة وقد  فظ واملعىن أتت أمهية ما يقع فيه اإلتفاق يف املعىن والّل ا كل من الّل

ذا اإلتفاق أو املساواة ْدِهنُون :بقوله تعاىل 1مثل العسكري  ُ وْ تُْدِهُن فَي     وَدُّوا َل

بالصياغة وذهب إىل أن األلفاظ خدم للمعاين  فقد اهتم باملعىن مع اهتمامه أما عبد القادر اجلرجاين
ا، ويظهر هذا يف قولهوأوعية هلا  من حيث أن األلفاظ إذ  ":2فهي تتبعها يف حسنها ومجاهلا وقبحها ورداء

ا ال حمالة تتبع املعاين يف مواقعها ّ   "كانت أوعية للمعاين فإ

                                                             
  175ص –املصدر السابق  -1
-    09/القلم  
   12ص –جدة  –دار املدين  –أسرار البالغة  –عبد القاهر اجلرجاين   -2
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ا السكّ  ا اكي فهو يف تقسيمه أمّ البالغة إىل أقسامها املعروفة، قد أمهل األلفاظ ومل يعقد فصال خاصا 
فظ واملعىن، غري أن ابن رشيق  حالة يف ذلك حال أكثر البالغيني والنقاد املتأخرين، الذين فصلوا بني الّل

فظ جسم واملعىن روحه:" 1القريواين الذي أشاروا إىل ضرورة التالحم بينهما وذلك يف قوله   "الّل

فظ واملعىن وهي قدمية قدم الشعر العريب، : ضية السرقات األدبيةق .3 وهي هذه القضية جزء من الّل
من أوسع أبواب النقد األديب العريب، واالهتمام بالسرقة من  املطاعن اليت يسهل تناوهلا، ومن األهداف اليت 

واعتزازهم بشعرهم قد عرف  مل ينجح منها أحد من الشعراء فالعصر اجلاهلي الذي عرف بأصالة شعرائه
عنهم مثل هذا االتفاق أو التشابه عند بعضهم التشابه الكامل الذي أباح لنقاد أن يتهموهم باألخذ أو 

  2السرقة وهذا حسان بن ثابث يقول مدافعا ومفتخرا

  بل ال يوافق شعرهم شعري   ما نطقوا ال أسرق الشعراء 

  الصخر ومقالة كما قطع إّين أيب يل ذالكم حسيب 

ا كانت عماد دراسة الشعر وقد ظهرت مؤلفاته  وباب السرقات من أهم أبواب النقد العريب القدمي ألّ
ت من سكيسرقات ال"، ومن أقدم الكتب اليت حبثت فيها كتاب قبل احلركة النقدية اليت أثارها شعر أيب متام

" إغارة كثري على الشعراء"السكيت، وكتاب البن " اء وما اتفقوا عليهسرقات الشعر "وكتاب "القرآن وغريه
ألمحد بن أيب طيفور وهذه اجلولة السريعة يف هذا امليدان الشاسع يتضح لنا أن فن " سرقات الشعراء"وكتاب 

ا وهذا يدعونا إىل استعراض سريع املوافق  السرقات األدبية قد اختلف يف مفهومه تبعا للمرحتل اليت مرّ 
املراحل وتلك العصور، لنطلع على ما قد مده من نظرات وأحكام وهذه قضية  الشعر العريب، عرب هذه

  3مهمة من قضايا النقد األديب

                                                             
  ص 1982 –بغداد  – 01ط –مطبعة دار الرسالة  –منشورات  جامعة يغداد  –مفتاح العلوم  –أبو يوسف السكاكي  -1
  64ص – 02ط –دار الثقافة  –وليد عرفات : حتقيق –ديوان حسان بن ثابت   -2
اية القرن الرابع اهلجري  –هند حسني طه  -3   181ص –النظرية النقدية عند العرب حىت 
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وقسموا النقاد السرقات إىل سرقات أسلوبية ولفظية وأخرى معنوية والسرقات املعنوية كثرية ومتعددة وهي 
ا تدل على مدى ابتداع الشاعر و  فظية ألّ التصرف يف قدرته على التخيل، و أكرب خطرا من السرقات الّل

  :النقاد السرقات الشعرية إىل مخسة أقسام هي 1معاين الشعر معتمدا أو غري معتمد على غريه، وقد قّسم

 فظ واملعىن برمته من غري زيادة عليه، مأخوذا ذلك من نسخ الكتاب: النسخ   وهو أخذ الّل
 والذي هو بعض اجلسم املسلوخوهو أخذ بعض املعىن مأخوذا ذلك من سلخ اجللد : السلخ  
 أخذ املعىن مع الزيادة عليه  
 عكس املعىن على ضده  

وكل قسم من هذه األقسام يتنوع ويتفرع إىل مسالك دقيقة ومن خالل ما عرضناه نقول إّن هذا الفن  
هلجرة أما كان من أهم العناصر األساسية اليت قامت عليها احلركة النقدية وخباصة يف القرنني الثالث  والرابع ا

ا اهتماما كبريا وأفردوا هلا الدراسات يف مؤلفات كما خصصوا هلا املؤلفات  الباحثون احملدثون فقد اهتموا 
  املستقلة 

الصدق والكذب الفين عبارة أطلقها األقدمون على املطابقة : قضية الصدق والكذب الفني .4
ا ونتائجها وقد عاجل للواقع وعلى عدم املطابقة للواقع أو ما هو يف حكمة ومها ظا هرتان مهمتان هلا أسبا

نقادنا األقدمون الكثري من القضايا النقدية فقد عاجلوا قضية الصدق والكذب الفين معاجلة تتناسب مع 
الظروف التارخيية واحلضارية، واهتموا كل االهتمام ببحث اإلغراق واملبالغة يف الصورة الشعرية، كما اهتموا 

ا وساللتها وقدم النقد العريب القدمي عرب قرونه املتعددة مفاهيمه اليت تكشف عن تصوره باأللفاظ يف ليونته
اخلاص لطبيعته كل قضية من قضايا النقد األديب وأمهيتها يف نفسها ويف عالقتها وارتباطها مع غريها منوها 

ضية الطبع والصنعة ملا يف بأثرها يف تكوين النظرية النقدية عند العرب وترتبط هذه القضية ارتباطا وثيق بق
الصنعة من مبالغة وابتعاد عن الواقع وهذا يتناىف مع الصدق الذي هو مطابقة للواقع، والصدق يكون صدقا 
واقعيا فنيا ويراد بالصدق الواقعي عادة الوقوف عن حدود األخالق واملواصفات االجتماعية السائدة ويف 

                                                             
  64ص -2000 –عمان  –األردن  – 01ط –الدار العلمية الدولية  –قضايا النقد العريب قدميا وحديثا  –داود غطاشة  -1



ل ماهية مقومات النظرية النقدية في الشعر العربي القديم: الفصل األوّ  
 

 

10 

أما الصدق الفين  ر صدقا مرده إىل العرف االجتماعيهذه احلالة يكون هدف وصدق األديب أو الشاع
  1فهو أصالة الكاتب يف تعبريه

  : 2تنيبوعلى هذا فنحن نرى أن األفضل أن يفرق بني الصدق األخالقي والصدق الفين يقول امل 

  ولكّن طرفا ال أراك به أعمى  وما أظلمت الدنيا علي لضيقها 

ه هو نفسه حيس هذا  اإلحساس ولكنّه كذب أو ليس بصدق من الناحية الواقعىي ويعترب صدق فين ألّن
  أو األخالقية

ولكن القضية اليت توقف عندها النقاد العرب هي خمالفة الشاعر للواقع ال عن جهل ووهم بل عن قصد 
ه جوادـ، كذلك يرى ابن رشيق القريواين أن  ه خبيل، أو يصف البخيل بأّن وتعمد كأّن يصف اجلواد مثال بأّن

  اخلالد هو ما وافق الواقع الشعر

ممّا عرضناه يبني أّن الكذب الذي أبيح للشعراء ليس معناه قلب حقائق التاريخ وال قلب حقائق الوجود 
 على صاحبه ولكّن الكذب الذي أباحه النقاد العربوال تصوير العواطف تصوير إنساين فذلك مردود 

اليت ينتجها الشاعر  فات وثانيهما اخليال املختلفةنوعان أحدمها وصف املمدوح أو املهجو مبا ليس فيه ص
  ليجعل شعره ألكثر وضوحا وتأثريا

ونطرب اآلن " خري الشعر أصدقه"و " أعذب الشعر أكذبه"ويف كتب األدب والنقد قوالن مأثوران مها 
قول بن  الصدق ببعض األمثلة لتوضيح قضية الصدق والكذب الفين عند النقاد، فمثال الشعر املوصوف 

  :3أيب ُسلمى

  يضرس بأنياب ويوطأ مبنسم كثرية    ومن مل يصانع يف أمور

  يغره ومن ال تيق الشتم يشتم ومن جيعل املعروف من دون عرضه 

                                                             
اية القرن الرابع اهلجري  عند العرب النظرية النقدية –هند حسني طه  - 1   191ص –حىت 
  82ص –بريوت  –دار بريوت  –ديوان املتنيب  -2
  68ص – 01ط – 1988 –دار الكتب العلمية  –ديوان زهري بن أيب سلمى  -3
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  على قومه يستغن عنه ويذمم ومن يك ذا أفضل يسخل ينضله 

ه الواقع ويؤ  احلقائق اليت جتد صداها يف كده ما يف احلياة، وهو ستمد قوته من تصوره هلذه فهذا شعر يقرّ
  1نفس اإلنسان

 اجلاهلية مقسمة أقساماالحظ النقاد العرب أن القصيدة العريب عند شعراء : قضية بناء القصيدة .5
فالشاعر ليبدأها بذكر األطالل ويصل بذلك إىل النسيب، مث يصف رحلته إىل  املمدوح ويتبع ذلك مبدح 

عند كل قسم من يف عمومه ولكل من أجزاء القصيدة نظام خاص وسنقف املمدوح هذا هو نظام القصيدة 
 :2أقسام بنية القصيدة

 ريا وطالبوا الشعراء بأن يبدلوا اجلهر يف إجادته اهتم النقاد العرب مبطلع القصيدة اهتماما كب: املطلع
ه يدفع السامع إىل التنبه واإلصغاء إذ كان جيدا وإذ كان جيدا وإىل الفتور واالنصراف إن كان  وإتقانه ألّن

 قال ابن مروان: ضعيفا فاترا مثل

ه من كل   عينك منها الدمع ينسكب ما بال    مغرية سربكأّن

 ونعين به حسن االنتقال فالشاعر اجليد هو الذي حيسن االنتقال فيغادر موضوعه : حسن التخلص
يليه دون خلل أو انقطاع وجيعل معانيه تنساب إىل املوضوع اآلخر انسيابا حبيث ال يشعر األول إىل الذي 

قارئه بالنقلة بل جيد نفسه يف موضوع جديد هو استمرار لألول وامتداد له وبني املوضوعني متازح والتئام 
 وانسجام
 عناه وأن ال حيتاج يرى معظم النقاد العرب أن البيت يف القصيدة ينبغي أن يستقل مب: وحدة البيت

عيوب يف الشعر أن ال يستقل مبعناه وأن حيتاج البيت إىل غريه إىل غريه ليستكمل هذا املعىن وعدوا من ال
ليتم معناه ويرى النقاد يف ذلك استجابة للطبيعة العربية اليت تؤثر اإلجياز وترى أن البيت الواحد أسري على 

 يدور على ألسنتها متام املعىن الغري حمتاج إىل سواهاأللسنة وتفضل لذلك أن يكون البيت الذي 

 

                                                             
  14،15،16ص –قضايا النقد العريب قدميا وحديثا  –داود غطاشة  -1
   06ص – نفسهاملصدر -2
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  تعريف عمود الشعر: المبحث األول
ودُ األمر: عمود البيت وهو اخلشبة القائمة يف وسط اخلباء، ج: العمود :لغة  . أ ِمَد،  وَعمُ : أعمدة وعُ

وامه الذي ال يستقيم إّال به، والعميد ِ  1السيد املعتمد عليه يف األمور أو املعمود إليه: ق

ٌد والسيد، كالعميد: العمود مْ ٌد وعُ يس العسكر أو ومن السيف شظيبته اليت يف مثنه، ورئ: أعمدة وَعمَ
كثري املعروف وأنا أعِمُد : الظهر ومن الكبد عرق يسقيها، والعماد األبنية الرفيعة، َعِمُد الثرى:عمود البطن

  2أي أتعجب والعمدة ما نعتمد عليه: منه

د ُ : َعمَ ُده وترجع إىل املعىن، وهي االستقامة يف الشيء منتصبا وممتدا ومن ذلك َعِمدُت فالنا وأنا أْعمَ
ُد نقيض اخلطأاعمدا،  مَ   نقصدت إليه والعَ

ُد  مَ أن نعمد الشيء يعماد مبسكه ويعتمد عليه وقال ابن دريد  عمدت الشيء أسندته، والشيء : والعَ
دٌ  مْ اد عُ   يسند إليه عماد ومجع العِمَ

ٍد قال اخلليل عموٌد ومعمّ مُد أن تكابد أمرا جبد ويقني: ويقال عميد ومَ ُ   3الع

العرب يف نظم الشعر ال ما أحدثه املولدون واملتأخرون أوهي القواعد هو طريقة : اصطالحا  . ب
ا فيحكم له أو عليه مبقتضاها  الكالسيكية للشعر العريب اليت جيب على الشاعر أن يأخذ 

ويعرّف بأنه التقاليد الشعرية املتوازنة أو السنن املتبعة عن الشعراء العربية ومن سار على هذه السنن 
ه التزم عمود الشعر، واتبع ط"وراعى تلك التقاليد قيل عنه  ريقة العرب ومن حاد عن تلك التقاليد وعدل أّن

ه :قيل عنه  "عن تلك السنن ه قد خرج عمود الشعر وخالف طريقة العرب، ويالحظ يف املعىن العجمي أّن إّن
مل يذكر ارتباط كلمة العمود بالشعر كما هو األمر يف املعىن االصطالحي، إّال أّن هذا ال ينبغي أن يكون 

غوي فكما أن خشبة بيت الشعر هي األساس الذي يقوم عليه املعىن االصطالحي مستو حىت  من املعىن الّل
                                                             

لد  –لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –لسان العرب  –ابن منظور األنصاري اإلفريقي  -1  –فصل العني ] غ-ع[  08ا
  332ص
  380ص –م 2009/ه1430 – 04ط  -لبنان  –بريوت  –دار املعرفة  –قاموس احمليط  –فريوز أبادي  -2
غة معجم –يب احلسن أمحد بن فارس أ -3 لد –م 1999/ه1425 –بريوت  –دار اجليل  –مقاييس الّل   137ص – 04ا
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ذات البيت، فإّن أصول الشعر العريب وعناصره اليت يشري إليها املعىن االصطالحي تعد أيضا مبثابة 
  1الدعامة والركيزة األساسية اليت يقوم نظم الشعر اجليد الصحيح

عمود الشعر العريب يقصد به سيدي األوزان اليت قالت على نسقها العرب القدماء، شعرهم  :تارخيا  . ج
األول منذ بداية ظهور الشعر واليت مل تعرف إّال بالعصر اجلاهلي، ومرورا بالعصر اإلسالمي مث العصر 

ا جا اية عماله، فلمّ اية الشاعر املخضرم إبراهيم بن هرمة، املختلف يف  ء العبقري اخلليل بن األموي حىت 
قام بوضع علم العروض والذي استنسخ منه أن العرب وضعت شعرها  )ه 173: ت(أمحد الفراهيدي 

موسيقيا آخر واتبعت بعضها بعض يف  مجلة على مخسة عشرة حبرا موسيقيا، وأضاف تلميذه األخفش حبرا
ا على نفس النسق املوسيقي الذي عنه فكان الشاعر يقول قصيدته من أوهلا آلخره هذه األوزان فلم خترج

الطويل، الكامل، البسيط، الرمل، املديد، "بدأ به القصيدة فال خيرج عنه البشتة وكان أشهر هذه األوزان 
ا بقية األوزان املوسيقية" اهلزج، اخلفيف، الرجز فقد جاءت عنهم، ولكن بقلة يف قصائدهم واملشهور منها  أمّ

األول لعمود الشعر العريب، ولكّن هذا املفهوم مرتبط مبفهوم آخر بالشعر هذا هو املفهوم ما تقدم ذكره، 
العريب وهو أن الشاعر العريب كان حيث يقول قصيدته، يقوهلا على نسق فكري معّني متأثر بطبيعته ومبن 
ه بذلك يقوهلا يف فرتات متباعدة كما عرف عن أصحاب احلوليات، فتأيت قصيدته  سبقه ومبن حوله، ولعّل

ا فكان ال بد أن يقف على األطالل خم تلفة املوضوعات أو نستطيع أن نعتربها حمكمة التقسيم يف موضوعا
يتفنن بأروع الصور اليت تأتيه مبخيلته  نتاجي  احلبيب مث يصف رحلته وصف دقيقا حسيا مجليات جدا مثو 

يف القصيدة من مدح أو غزل أو هجاء أو عتاب، ويف كل قسم من الواسعة مث يأيت على موضوعه األساس 
  2إىل آخر وهو ما عرفه النقاد القدماء حبسن التخلصأقسام قصيدته يكون حسنا يف تنقله من موضوع 

وخالصة القول إذن أن عمود الشعر العريب يقصد به احملافظة على وزن الشعر العريب التقليدي الذي جاء 
م، يف ول قواعده عن العرب ووضع أص اخلليل، مبا عرف عنه بعلم العروض ومتابعة العرب يف قول قصيد

ا  اجلمالية اليت عرفت عنهم وهم ما رفضه احملدثون من حيث الوقوف على نفس املوضوعات بتقسيما
 للموسيقى اإليقاعية يف الوزن، فجاء عنهم أوزان أخرى غري معروفة عن العرب أو تكرار ألوزان مل الشكل

                                                             
  146ص – 02ط –املكتبة احلديثة  –قضية عمود الشعر العريب القدمي  –وليد قصاب  -1
 –لبنان  –بريوت  –دار الكتب العلمية  –املعجم املفضل يف علم العروض والقافية وفنون الشعر  –إميل بديع يعقوب  -2
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ذا النسق ومن حيث املوضوع أيضا رفضه احملدثون فأخذوا بتناول املوضوعات  كن ي يتناوهلا الشاعر العريب 
  .نفاآحناه ضكما هي أمامهم من دون إتباع أي تقسيم داخلي للقصيدة، كما أو 
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  مقومات عمود الشعر ومعاييره: المبحث الثاني
الشعر استقرت عند املرزوقي صدرت عن طريقة العرب يف قول الشعر، وكشفت عنها إّن عناصر عمود 

ذلك املنهج النقدي عنده، إذ حناول أن يبني لنا العناصر الناضجة اليت ينبغي اإلبقاء عليها للحفاظ على 
الشعر وهي   الشعرية العربية الناضجة ومن هنا تنطلق يف سرد جمموعة من املعايري واملقومات األساسية لعمود

  :كاآليت

  عيار اإلصابة يف الوصف، الذكاء، وحسن التمييز .1
فظة تستكرم بانفرادها : عيار الّلفظ .2   فهو املختار املستقيم وهذا يف مفرداته ومجلته، ألّن الّل
يف التشبيه، الفطنة وحسن التقدير حىت قيل أن أقسامه ثالثة مثل سائر، تشبيه نادر، : عيار املقاربة .3

  بةاستعارة قري
لتحام أجزاء الن .4 ِ سانعيار ا   ظم والتئامه فلم يتعثر الطبع ومل يتحسس الّل
  الذهن والفطنة وتقريب التشبيه يف األصل: عيار االستعارة .5
فظ للمعىن وشدة اقتضامها للقافية وطول الذرية ودوام املدارسة وهذه هي املعايري  .6 عيار مشاكلة الّل

العقل الصحيح، الفهم الثابث، الطبع، الرواية، االستعمال، الذكاء وحسن التمييز، [ اليت استعملها املرزوقي 
العقل والفهم والذكاء والفطنة والذهن وال ريب يف أّن  ]دوام املدارسةالفطنة وحسن التقدير، طول الذربة، 

تعبري عن حقيقة واحدة كما أن استعمال وطول الذربة شيء واحد وإذن فإّن معايري املرزوقي هي الطبع 
ه يتحدث عن  ا املرزوقي فإّن الرواية، الذكاء، الذربة إىل أّن اجلرجاين افرتض وجود هذه العناصر يف الشاعر أمّ

   1ذوق أو الناقدتوفرها يف املتلقي أو املت

كذلك لو سئل املرزوقي مرة أن يضع أيب متام مثال أو املتنيب هل أحدمها أو كالمها خارج عن عمود 
لعناصر عمود الشعر أن يقرأ القصيدة العربية يف   م يف املبىنالشعر فكان اجلواب حامسا وقاطعا فوضع أبو متا

ا يف إنتاج النص الشعري احلامل خلصوصية أسلوبية متثل  ضوئها، أن يوجه املتلقي إىل االستضاءة 
  2.صاحبه

                                                             
  406ص –بريوت  –دار الثقافة  –تاريخ النقد األديب عند العرب  –إحسان عباس  -1
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ا سليقة حبجة أن النقد كان متشددا يف الدعوة إىل  إّن عناصر عمود الشعر ومعايريه ال ميكن النظر أ
االلتزام مبا أقره السلف السابق من قواعد يف الفنون ومنها الشعر، أما على صعيد النقد فقد كان طبيعيا أن 

يف الدعوة إىل احرتام سنن األقدمني من الشعراء وهلذا مل يكن دقيق ما ذهب إليه حسان يتشدد النقاد 
عباس من أن النقد والشعر قد أصيب باجلمود من خالل تأكيد النقاد على تلك النظرات النقدية على 

غويني من حتضر ا غة فاختذوا السابقني مشريا إىل أّن الشعر العريب قد أصيب بالتقليد أوال عندما خاف الّل لّل
ا احملدثون وثانيا عندما تبلورت نظرية عمود الشعر تبلورا شديدا أصيل مل يسمح  من القدمي مناذج حيتد 
بالثورة عليها والواقع أّن هناك مجلة واحدة للنقاد على عمود الشعر منها أن يطلب إىل الشعراء أن يسلكوا 

  .سبل من سبقوهم فال يشدوا عن سنن األقدمني
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  عمود الشعر عند المرزوقي أنموذجا: بحث الثالثالم
صف  غة والنّحو، وُ د بن احلسن املرزوقي، من أهل أصفهان عامل باألدب والّل هو أبو علي، أمحد بن حممّ
ه غاية يف الذكاء والفطنة، وحسن التصنيف وإقامة احلجج وحسن االختيار، وخّلف عدد من املصنفات  بأّن

األزمنة " "شرح ديوان احلماسة: " طوطا، وما يزال األخر مفقودا منهاوصل إلينا بعض مطبوعا أو خم
احلديث عن عمود الشعر يف املقدمة  )ه421(املرزوقي وغريها، تعرّض " شرح املوجز يف النّحو"" واألمكنة

اليت كتبها على شرحه حلماسة أيب متام، فقد مّهد لشرحه مبقدمة نقدية قيمة عاجل فيها عدد من القضايا 
واحلقيقة من أن نظرية عمود الشعر ارتبطت باملرزوقي ورّمبا السببني يف " عمود الشعر"نقدية املهمة، منها ال

ه مل يستطع أحد من النقاد من بعده أن يضيف إليه شيئا آخر جديد ويقول يف ذلكذلك   يف رأيي أّن
ماذا عرف العرب : الواجد أن يتبني ما هو عمود الشعر املعروف عند العرب، إذ طرح سؤال جدير بالذكر

فظ واستقامته : "عن عمود الشعر؟ ويقول املرزوقي يف ذلك م كانوا حياولون شرف املعىن وصحته وجزالة الّل ّ إ
واملقاربة يف مثال وشوارد األبيات الثالثة كثرت سوائر األ جتماع هذه األسباباواإلجابة يف الوصف ومن 

فظ للمعىن،  التشبيه والتحام أجزاء النظم والتئامها على ختري من لذيذ الوزن ومناسبة املستعار ومشاكلة الّل
للقافية فهذه سبعة أبواب هي عمود الشعر وهذا ما يقودنا إىل القول بأّن املرزوقي اعتمد يف وشدة اقتضاءها 

لى الكالم كل من اآلمدي والقاضي اجلرجاين وهلذا مينك القول إّن حتديده للعناصر حتديده لعناصر العمود ع
فظ واستقامته، واإلصابة يف الوصف واملقاربة يف  اعتمد أربعة منها وهي شرف املعىن وصحته، وجزالة الّل

مناسبة التحام أجزاء النظم والتئامها و : ثالثة عناصرالتشبيه، واستغىن عن اآلخرين وأضاف من عنده 
املستعار منه للمستعار ومشاكلة للمعىن وشدة اقتضاءها للقافية حىت ال منافرة بينهما، وهو بعد أن حيدد 

ذا املعيار مينك أن يعرف قدر األدب، فمن حاز كل هذه اخلصائص يف فنه،   هذه اخلصائص يقول ه  إّن
  .1سهمته فيهاكان املغلق األعظم وما مل يستطيع أن حيرزها كلها كانت درجة بقدر 

ه  يقرر مسألة التفاوت إّن دور املرزوقي يف هذه النظرية دور وصفي وليس معياري من ناحية أخرى فإّن
النسيب بني الشعراء، عندما جيعل احلكم على الشاعر بقدر ما حيصله من هذه املقومات اليت تشكل عمود 

                                                             
  ص -عمود الشعر  –إبراهيم خملوف عبد العزيز  -1
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الشعر مث إّن املرزوقي خيتتم نظريته بالعكوف على مسألة الذوق الشخصي عن فقدان املرزوقي إذن يضع 
  1.بني أدوات املتلقني اإلمكان  والضوابط والقوانني اليت تسعى إىل التفريق قدراملعايري 

يتوزعون يف وعلى أن املرزوقي يف عمود الشعر قد الحظ أّن أصحاب نظرية الشكل أو أنصار النظم 
على ثالثة مستويات؛ مستوى يرى النظم يف استمرار أنواع الصور البديعية  نظرهم النقدي إىل النص الشعري

الصويت، الرتكييب، (من ترصيع وجتنيس وسوامها وقد توفرت عناصر عمود الشعر على هذه املستويات 
الشعر من خالل معايري أرادها أن  وقصد املرزوقي أن تكشف تلك العناصر طريقة العرب يف قول )الداليل

غة، ويبدو أن دراسة هذه األدوات اليت  تكون قواعد للشعر، عند دراسة أدوات التعبري الشعري يف الّل
يستغلها الشاعر، ليفرض على املتلقي طريقة تفكريه هي موضوع األسلوبية من جهة، أن األسلوبية علم 

ا يستطيع املؤلف الباحث مراقبة اإلدراك لدى القارئ، املميزة اليت يهدف إىل الكشف عن العناصر 
صحاب املعاين ولكن استعاراته أحيانا ال أمن من الفريق الثالث ويف املعىن  وحتاول هذه القراءة األسلوبية

ويف بعض ألفاظه إذ عرض على الطبع والرواية واالستعمال هخبة،  تناسب فيها بني املستعار واملستعار له
ه يف بعض أبياته  ناصر األخرى املشرتطة يف عمود الشعر متوفر لديه ولدىوكثري من الع فال ميكننا أن نقول إّن
  فعل ذلك 

ا ال خيرج  وعلى هذا األساس نستطيع أن نقول إنّ  ّ نظرية عمود الشعر رحبة األكناف واسعة اجلنبات وأ
من نطاقها شاعر عريب أبدا وإّمنا خترج قصيدة لشاعر أو أبيات يف كل قصيدة وقد أساء النّاس يف فهم هذه 
النظرية ومحلوها من السيئات الشيء الكثري ولكنها أساس كالسيكي فالثورة عليها ال تكون إّال على أساس 

املرزوقي زاد اتساع هذه النظرية حني جعلها ذات وسط وطرفني فإما أن الشعر العريب مجلة بل إّن  رفض
يعمر الشاعر إىل حتقيق هذه العناصر عن طريق الصدق وإما أن يذهب مذهب الغلو، وإما أن يكون 

قسموا يف فئتني فئة مقتصدا بني بني، ولكل جانب أنصاره الذين يؤثرونه وإذ كان النقاد قبل املرزوقي قد ان
تقول أحسن الشعر أكذبه، وأخرى تقول أحسن الشعر أصدقه فإنه قد زاد فئة ثالثة تقول أحسن الشعر 
أقصده، كذلك تستطيع أن تقول أن املرزوقي استطاع أن يقدم لنا دراسة نقدية تطبيقية ألركان عمود الشعر 

وصورة وإن كل ما نسعى إليه هنا تقدمي صورة واضحة  العريب مبا قررته يف بالغة الشعر معىن وألفاظا وأسلوبا
جلانب نقدي عند املرزوقي والعرب بصفة عامة ظلت صورته باهتة بعض الشيء ونعين به النقد التطبيقي 
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والنقد العربيني يف شرح أديب متميز هو  1حمور هذه الدراسة وهدفها فقد استثمر املرزوقي يف منجزات البالغة
  .قي عند العربصورة النقد التطبي
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أثبتنا من خالل دراستنا هلذا املوضوع مدى أصالة النظرية النقدية عند نقادنا العرب واليت تعترب خطوة 
جا يف دراسة النقد العريب ، حيث سلكت معظم متممة للدراسات النقدية حيث اختذت النظرية الفنية 

الدراسة هذه إثر الدراسات النقدية مسلكا واحدا من املنهج التارخيي واليت ارتكزت على اجتاه واحد وعلى 
  : توصلنا إىل جمموعة من النتائج الفنية من أمهها

يف الفصل األول إىل ماهية عمود الشعر لغة واصطالحا يف املعاجم ، ل األمر أوّ  ناقتطر  .1
ه هو عمود البيت وهو اخلشبة القائمة يف وسط اخلباء واصطالحا هو العربية إذ جاء  تعريفه لغة على أّن

  طريقة العرب يف نظم الشعر أو هي القواعد الكالسيكية للشعر العريب
ه عرف عدة تعريفات رئيسية من بينها هو أن  .2 تطرقنا إىل تعريفه تارخييا وذلك من خالل أّن

من أوهلا إىل آخرها على نفس النسق املوسيقي الذي بدأ به القصيدة الشاعر يقول قصيدته من أوهلا إىل 
  آخرها فال خيرج عنه البثة

عيار اإلصابة يف :واملقومات األساسية لعمود وهي كاآليتكذلك تطرقنا إىل أهم املعايري  .3
فظ  فظ، املعىن( وعيار املقاربة وعيار االستعارة وعيار املشاكلة الوصف والذكاء وحسن التمييز وعيار الّل  )الّل

إّن أحسن الشعر "أضاف املرزوقي يف فئة ثالثة للنقاد الذي نظروا إىل مفهوم الشعر إذ قال  .4
 "أصدقه

ا الفصل الثاين فقد أثبت لنا من خالل دراستنا إليه مدى صحة أصالة النظرية النقدية عند نقادنا  أمّ
متممة للدراسات النقدية وقد توصلنا إىل جمموعة من النتائج القيمة وما العرب وتعترب هذه الدراسة خطوة 

  :كثرية أمههابدل فيها من جهد وهي  

  من دراسته هلا وحتليل لوسائلها وتقنني لضوابطها واستعراض  هذا التجديدمبا استلزمه  املفاهيمحتديد
مي الغري شائع االستعمال وإّمنا كان يلتمس آلثارها كما تبني أن مصطلح النظرية النقدية يف النقد العريب القد

فظ واملعىن، الطبع، الصنعة، االنتحال، والسرقات واليت أسهمت يف  من خالل القضايا النقدية مثل قضية الّل
 تكوين النظرية النقدية

 ا مدى وأثبتنقول بعض النقاد العرب الذين رأوا أّن النقد العريب مستمد من النقد اإلغريقي  الحظنا
ا أصالة النظرية ة أدبا خاصا   النقدية إلمياننا أّن لكل أمّ
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  فظ مرتبطني ورفضها جتزئتها إلمياننا بقول ما قالوامن إّن  :القضايا النقدية اليت درسناها قضية الّل
فظ   "جسد واملعىن روحهالّل
  يف داخل اجلزء أشرنا إىل عناية النقاد العرب من القرن الثالث للهجرة بصلة املعاين ببعضها البعض

 الواحد من أجزاء القصيدة التقليدية ولذلك فقد عابوا أبيات الشعر اليت ال صلة بني معانيها
   إىل عناية النقاد العرب من القرن الثالث للهجرة بصلة املعاين ببعضها البعض يف داخل اجلزء الواحد

 من أجزاء القصيدة التقليدية ولذلك فقد عابوا أبيات الشعر اليت ال صلة بني معانيها
  حلقها اء قد من معاين الشعر  اكثري   من اآلراء النقدية اليت قيلت باسم عمود الشعر وإنّ  الكثري إثبات

 الشعر أيضا باسم عمود من النقد اّالذع
 التطور الزمين لنعرف األثر واملؤثر وبينا على  رصدنا ما أثر من قضايا النقدية وراعينا يف حبتنا هلذا

 العرب ذلك أثر هذه القضايا يف تكوين النظرية النقدية عن

هي أهم نتائج هذا البحث اليت توصلنا إليها وهي مصدر جوهره وحقائقه اليت دارت حوهلا الكالم هذه 
ا كلها مبتكرة أوصل إليها االطالع الواسع والتفكري  ّ فيه بتمهيده وأبوابه وفصوله وقيمة هذه النتائج يف أ

  تاذ املناقشألسوالصرب اجلميل على مثالية املشرف وكذلك ا احلر مع السهر احلر الطويل

ا يف  ها حتتل مكا ا كّل ّ الدراسات النقدية يف ضوء النظرية الفنية وصعوبة البحث وقيمتما كذلك يف أ
    والنظرية التارخيية فهي قدم الفن بالتاريخ الرتباطهما معا وحاجة أحدمها إىل اآلخر
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  :الملخص

وصفوة ما خلصنا إليه هو أّن هذا املوضوع أفرز لنا عدة إشكاليات وتساؤالت أال وهي ما هو عمود الشعر؟ ما تعريف للنظرية 
  النقدية يف الشعر العريب القدمي؟ وما هي أهم قضاياها؟

هذا البحث والتغلغل يف جذوره أال وعل إثر هذه اإلشكاليات اعتمدت على منهجيني اثنني أنارا يل الطريق يف اخلوض يف أعماق 
  .ومها املنهج التارخيي التحليلي وختلله كثريا املنهج الوصفي

 :وعل هذه خلصنا إىل عدة نتائج كانت بالنسبة لنا حالال أجابت على الكثري من اإلشكاليات املطروحة آنفا
  يكية للشعر العريبإذ يعترب عمود الشعر هو طريقة العرب يف نظم الشعر، أو هي القواعد الكالس .1
وال النقاد العرب الذين رأوا أّن النقد العريب مستمد من النقد اإلغريقي، وأثبت مدى أصالة النظرية النقدية  .2 فحصنا بعض أق

ا ة أدبا خاصا    .لإلمياننا أّن لكل أمّ
  لعربكذلك أبرز هذا البحث مدى أثر ودور القضايا النقدية يف تكوين النظرية النقدية عند نقادنا ا .3

summary : 

 After having treated thes theme ; our research had let us the following 
problematic and oz question: What is meant by vertical poetry? How shall we 
define the critical theory of the classical Arabic poetry?  What are us points of 
study? 
To answer those questions, we used two methodologies:  -Historical and 
descriptive 

                              -Historical and Analytic 
We conclude stating some major results in sort of solutions to the so for raised 
problematic: 
1. The vertical poetry (mytrical) is considered as an Arabic classical method 

based on specific rules. 
2. We’ve summed up some opinions of specialists in matter of ancient critics 

who admit that the latter is inspired from that of creek, Besides we’ve been able to 
demonstrate originality of the theory of critics as it is obinions that each nation has 
its own literary  

3. We’ve made plain that the impact and nole played by the frame work in the 
field of critics in formulating the theory of critics for the Arabs 

Résumé : 

 Après avoir traité ce thème, notre recherche nous a pu ramenée les 
problématiques et question suivantes : Qu’est que veut dire la poésie verticale ? 
Comment on définie la théorie critique de la poésie Arabe classique ? Quelle sont 
ses points d’études ? 

Pour répondre à ces question, j’ai optée pour deux méthodologies : - Historique 
déscriptive 

        -Historique analytique 



Cela nous a fait conclure pour quelques résultats sous forme de solutions aux : 
1. La poésie verticale (métrique) est considérée comme une méthode Arabe 

classique qui se basse sur des règles particulières . 
2. On a résumé quelques point de ce des spécialites de la critique ancienne qui 

voient que celle-ci est inspirié des gréque de plus on a pu démontré l’originalité de 
la théorie  critique du moment que chaque nation à son propre 

3. On a prové l’impact et le role joné par les œuvres critiques dans la 
formulation de la théorie critique chez les Arabes 


