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 ممخص البحث

النقاد قديما وحديثًا  إف قضية االلتزاـ قضية اجتماعية أو قضية إنسانية في أساسيا ، شغمت
ذا  وأصبحت أحدى قضايا األدب والنقد الكبرى التي تتصؿ بجوىر العمؿ األدبي ومقوماتو األصيمة ، وا 
أمعنا النظر في أدبنا العربي وحممنا االتجاىات والطرؽ التي اتبعيا ىذا األدب استوقفنا اتجاه عميؽ 

اإلسالمييف حتى إذا جاء العصر العباسي اتخذ لو  الجذور عرفناه قديمًا مع معظـ الشعراء الجاىمييف ثـ
أبعادًا أوسع وأكثر قربًا مف الحياة االجتماعية ىذا االتجاه ىو االتجاه الواقعي .ويعد مقياس االلتزاـ 
بالحقائؽ مف أقدـ المقاييس التي استخدميا اإلنساف في تقدير األشياء والحكـ عمييا . وتبقى فكرة االلتزاـ 

  عمؿ األدبي أقدـ دعوات االلتزاـ وأبقاىا عمى مر الزمف .الخمقي في ال

Abstract 

The Social Criterion and Obligation Issue 

The Obligation issue is social and human issue in its basis . The traditional and 

modern critics are highly preoccupied with this issue which has become one of 

the most important issues of literature and criticism related to the essence of 

literary work and its original ingredients. If we look at our Arabic literature 

deeply and analyze the way and direction used by this literature, we will think 

of the deep –rooted direction . The direction is found in the old works presented 

by pre-islamic (Al-jahili) and islamic poets till the Al- Abasi era that takes wide 

dimensions closely related to social life . This literature is the real direction that 

is considered to be a scale of obligation .  This scale is the oldest one used by 

men in assessing and evaluating things . The idea of the ethical obligation in a 

literary work is one of the oldest calls for obligation and will be the most 

permanent one throughout the time.  
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 المعيار االجتماعي وقضية االلتزام في النقد العربي القديم 
حفؿ التراث النقدي عند العرب بوجيات نظر متعددة في قراءة الشعر وبياف ميامو وآلياتو ، 
 فالشعر عند الجاحظ : ) صناعة وضرب مف النسج وجنس مف 

، عمى حيف يرى قدامة بف جعفر أف الشعر :  (ٕ)، وعند ابف طباطبا :  ) كالـ منظـو (  (ٔ)التصوير ( 
، ويتابع النقاد القدماء تقديـ تصوراتيـ عف الشعر حتى نصؿ  (ٖ)) قوؿ موزوف مقفى يدؿ عمى معنى ( 

وىذه التحديدات تعالج الشعر مف الداخؿ ، أي  (ٗ)إلى حاـز القرطاجني ليقوؿ : ) أف الشعر : تخييؿ ( 
                                                  نواجو تصورات أخرى تعالج الشعر في الخصوصية والبنية ، إال إننا

 األكبر : ى أنو يحقؽ ميمات أخرى ، فيو عند الناشئ عم
) قيد الكالـ وعقاؿ األدب وسور البالغة ومحؿ البراعة ومجاؿ الجناف ومسرح البياف وذريعة المتوسؿ 

األديب وعصمة اليارب وعذر الراىب وفرحة المتمثؿ وحاكـ  ووسيمة المترسؿ وذماـ الغريب وحرمة
 . (٘)االعراب وشاىد الصواب ( 

ويزيد عبد الكريـ النيشمي عمى ذلؾ ، إف ىذا الشعر : )ترتاح لو القموب وتجذؿ بو النفوس 
 .(ٙ)وتصغي إليو األسماع وتشحذ بو األذىاف وتحفظ بو اآلثار وتقيد بو األخبار(

بقيا تنتيي إلى أف الشعر تمتحـ فيو الذات والموضوع ، الفرد مع الجماعة وىذه اآلراء وما س
ويقترب فيو اآلني مف التاريخ ليكوف لحمة تتفاعؿ فيو اإلمكانات ليصبح نشاطًا فاعاًل مؤثرًا وما داـ 

 فيو أشبو ما يكوف (ٚ)الشعر : ) ليس أكثر مف تفسير عالقة الذات والموضوع أو بيف الذات والالذات ( 
، يسعى فيو المبدع إلى تحقيؽ ذاتو المبدعة مف خالؿ إنتاجو الفردي الذي  (ٛ): ) مدينة الغايات ( 

تتراءى فيو الجماعة في كثير مف تفصيالت كينونتيا ، وبذلؾ يصغي المبدع فيو إلى ذاتو وما يحتمؿ 
جااًل لعالـ الواقع فييا مف أحاسيس ومشاعر ، إال أنو في الوقت نفسو تكمف قدرتو في أف : ) يفسح م

الخارجي الكبير ... عمى أف يزود المجتمع عامة أو قراء عصره بصورة صادقة لو ولصراعاتو ومشاكمو ( 
خالصو لألداة التي تحمؿ أسرار وجوده مف خالؿ توافر  (ٜ) ، وبذلؾ يعمؿ عمى تحقيؽ مبدأ الفف لمفف وا 

مى أنو نص تتوافر فيو سمة الشعرية ، وأف ال نص يحمؿ المقاييس والتحققات التي تقدـ عممو          ع
 . (ٓٔ)ينسى أف عميو أف تكوف لو : ) رسالة وغاية ( 

فالمبدع / الشاعر : ) ال يعيش معزواًل عف المجتمع أو ال ينبغي أف يعيش في برٍج عاٍج بؿ أف 
تجاىيف يعمالف معًا ، والمالحظ أف اال (ٔٔ)ثمة عالقة تفاعؿ بالتأثير والتأثر قائمة بينو وبيف مجتمعو ( 

عمى تقديـ رؤية دقيقة لمشعر ، فمبدأ الفف لمفف أو الشعر مف اجؿ الشعر وظاىرة العالقة بيف الشاعر 
ومجتمعو ، إذ : ) كانت القيـ الجمالية الصرؼ ىي شغؿ النقاد الشاغؿ فكانوا يحاسبوف الشعراء عمييا 

وعيوبيـ فإذا ىـ تجاوزوا القيـ الجمالية إلى متتبعيف في ذلؾ مواطف إجادتيـ ، محصيف عمييـ أخطاءىـ 
القيـ المعنوية كاف موقفيـ مف المعاني انعكاسًا لموقفيـ الجمالي ، كذلؾ كانوا يحاسبوف الشاعر عمى 
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صحة المعنى في ذاتو أو خطئو وعمى ما فيو مف ابتكار أو ما فيو مف اقتفاء لمعنى سابؽ أو تأثر بو ، 
 . (ٕٔ)حدود العرؼ والتقاليد (  ثـ َيزنوف المعنى أخيرًا في

ذا كاف الشاعر  إف عناصر االبداع تتمثؿ في المنشئ " الشاعر " والنص والمتمقي " القارئ " ، وا 
ذا كاف النص في ذاتو محور لقاء بيف منشئو وجميوره فإنو :  يعمؿ عمى تحقيؽ ذاتو مف خالؿ النص ، وا 

ذا تأممنا قمياًل وجدنا أف المغة والجميور ) ال يوجد نص أدبي بدوف جميور وال نص أدبي في غي ر لغة وا 
 . (ٖٔ)ىما المذاف يعطياف النص اكتمالو       النسبي ( 

وقديمًا يصرح بشر بف المعتمر : ) ينبغي أف تعرؼ أقدار المعاني فتوازف بينيا وبيف أوزاف 
 .  (ٗٔ)المستمعيف وبيف أقدار الحاالت ( 

تقديره اإلطار االجتماعي الذي يستقبؿ نصو ، وأف فعمى المبدع أف يضع نصب عينيو وفي 
 المجتمع ينبغي أف يرى صورتو وىمومو في النص .

فيي : ) قضية اجتماعية أو قضية إنسانية في أساسيا ، ثـ أصبحت  (٘ٔ)أما قضية االلتزاـ 
شغؿ النقد إحدى قضايا األدب والنقد الكبرى ، التي تتصؿ بجوىر العمؿ األدبي ومقوماتو األصمية ، وقد 

األدبي بيا ىجومًا وتفنيدًا ، ودفاعًا وتأييدًا بدرجة ممحوظة حتى فاقت العناية بيذه القضية كؿ عناية 
 . (ٙٔ)بغيرىا مف القضايا التي تشغؿ باؿ النقاد ( 

وعالقة المعيار االجتماعي بااللتزاـ عالقة متينة ووثيقة فال يمكف تصور األثر االجتماعي مف 
لاللتزاـ بأي مستوى كاف وجود فاعؿ ومؤثر ، إذ يتصؿ المعيار االجتماعي باألخالؽ دوف أف يكوف 

والتربية والديف والجانب التعميمي ، والميـ أف يحرص الفناف عمى أف ال يخدش أو يشوه صورة المجتمع 
 عمى ىذه المستويات بتقديـ ما يخالؼ أو يناقض أعراؼ المجتمع وتقاليده .

ذاتو عمى : ) انشغاؿ المبدع بتصور مالمح لمشروعو ولتحديد موقفو مف  ويحيمنا االلتزاـ في
أسئمة عديدة متصمة بسيرورة الكتابة ومعضالتيا ومتصمة بأسئمة المجتمع والتاريخ ومرتبطة بالقاري وردود 

، وىذا النمط مف التصور ليس جديدًا بؿ ) ىو قديـ قدـ اإلنساف عمى ىذه األرض  (ٚٔ)فعمو وتقويماتو(
دـ الرساالت السماوية التي أنزلت لترسـ لإلنساف طريقو في الحياة وىو ال ينفصؿ عف اإلنساف وال وق

، أي أف ىذه النظرية انبثقت في أساس األمر ) مف الفكر  (ٛٔ)يبتعد عف فكره وسموكو ومجتمعو (
ليصموا أف ما ييـ الوجودي في التصوير والنظرة ويكثر الوجوديوف مف الكالـ حوؿ وظيفة النثر االلتزامية 

وكما أسمفنا سابقًا فأف مقياس االلتزاـ بالحقائؽ يعد  (ٜٔ)عف الوجودي ىو االلتزاـ باإلنساف وحريتو وكيانو (
مف أقدـ المقاييس التي استخدميا اإلنساف في تقدير األشياء والحكـ عمييا ، وكاف النقد واألدب العربي ، 

نفيـ مف ذلؾ  (ٕٓ)واقع المقصود ىو ىذه الحقيقة وما دنى منيا () قد التزما اتجاىا واقعيًا في معظمو وال
 أف الخروج عف الحقيقة محدد بضوابط تجعمو قريبًا مف الحقيقة دوف االبتعاد عنيا كميًا .

 فقد عاب األقدموف قوؿ الراعي في صفة المسؾ :
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 ] البسيط [
  (ٕٔ)َدرَّاجِ  الكافور ُمْعَتمؼِ  قصبِ  مف  أِرجٍ  ذا والمباتِ  المَفاِرؽَ  يكسوُ 

  
وعدوه مف طرائؽ الغمط ألنو جعؿ المسؾ مف قصب الظبي ، والقصب المعي ، وجعؿ الظبي 

   (ٕٕ)يعتمؼ الكافور ، فيتولد منو المسؾ ليذا ! 
 وعدوا مف خطأ المعاني قوؿ األعشى : 

 [ الطويؿ] 
  (ٖٕ) ِلداتيا وشاَبتْ  شاَبتْ  ِلمَّتي رأتْ  أنَّيا غير ريبةٍ  مف راَبيا وما

  (ٕٗ)وقالوا : أية ريبٍة عند المرأة أعظـ مف الشيب ؟ 
 وكذلؾ عابوا قوؿ األعشى أيضا : 

 [ البسيط] 
  تصؿ؟ مف َحْبؿَ  ُخَميدٍ  بُأـّ  جيالً    تكمِّمػػنا عنَّا ُىرْيرةُ  صدَّت

  (ٕ٘) َخبؿ؟ ُمفندٌ  ودىرٌ  المنوفِ  ريبُ   ِبوِ  أضَّر أعشى رُجالً  رأت أأفْ 
وقالوا : أي شيء أبغض عند النساء مف العشا والضر يبيَّنَّو في الرجؿ ، وأعجب ما في ىذا 
الكالـ أنو قاؿ : حبؿ مف تصؿ ىذه المرأة بعدي ، وأنا بيذه الصفة مف العشا والشيب فال ترى كالمًا 

 . (ٕٙ)أحمؽ مف ىذا 
 ، والمعنوي المادي والجماؿ الطبيعي الحسف أسباب باكتماؿ محبييـ يصفوا أف الشعراء عادة جرت وقد
 إنو عزة كثّير عمى الحسيف بنت سكينة أخذت ولذلؾ مصنوعة بأسباب الجماؿ اجتالب يستحسف ولـ

 :  قولو في دارىا في الرطب المندؿ إيقاد عف يفوحُ  إنما حبيبتو طيب جعؿ

 [ الطويؿ] 
  (ٕٚ) ناُرىا الرطب بالمندؿ أوقدتْ  وقد    ُمْوىنا عزة أردافِ  مف بأطيب

 فقالت لو : أي زنجية منتنة تتبخر بالمندؿ الرطب إال طاب ريحيا : 

 :  (ٕٛ)أال قمت كما قاؿ سيدؾ امرؤ القيس 

 [  الطويؿ] 
ف طيباً  بيا وجْدتُ     طارقاً  جئتُ  كمما إني ترَ  ألـ     (ٜٕ)...؟ تطيَّب لـ وا 
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وقد عاش ىذا المقياس في تاريخ النقد األدبي عند العرب ، وامتد قياس األدب بو حتى زماننا ىذا 
، لذلؾ يجب عمى الشاعر أال يخرج عف المعاني المعروفة والتقاليد المتعارؼ عمييا ، ألف ذلؾ يفسح 

 المجاؿ أماـ النقاد لمطعف في عقميتو وتصوره لألشياء . 

ر ) تماثؿ اليوـ ما يعرؼ بنظرية االلتزاـ ، إذ تجعؿ الفف في مصمحة إف نظرة القرآف إلى الشع
المجتمع ، كما تجعؿ االلتزاـ ىو األساس في العمؿ الفني ، مترفعة بو عف خدمة األغراض الفردية ، 
ليكوف ومف ثـ في خدمة أىداؼ األمة الكبرى والنبيمة ، فالشعراء ممتزموف بمصمحة الجماعة وبمبادئيا ، 

وا حقًا شعراء ، وىذا كمو يفيـ مف خالؿ روح اآليات وطبيعة الدعوة ، عمى قاعدة أف الفف يجب أف إذ كان
لى ذلؾ تحاوؿ سورة الشعراء أف  (ٖٓ)يجند أيضًا لخدمة الديف حتى ال يقع أصحابو في ضالؿ مبيف ( ، وا 

معاني الجاىمية والتي ترسـ الحدود الحقيقية لمشعر والشاعر ، فاإلسالـ يرفض الشعر الذي ينطوي عمى ال
َ َكثِيًرا َواْنَتَصُروا ِمْن َبْعِد  تتعارض مع مبادئ الديف الجديد :  الَِحاِت َوَذَكُروا َّللاا إَِّلا الاِذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصا

 َما ُظلُِموا َوَسَيْعَلُم الاِذيَن َظَلُموا أَيا ُمْنَقَلٍب َيْنَقلُِبونَ 
(ٖٔ)  . 

أي أف اإلسالـ يوجو الشعراء واألدباء بضرورة االلتزاـ بأفكار ومبادئ الديف الجديد ) والديف 
واألخالؽ يسيراف دائمًا في سبيؿ واحد ، وييدفاف إلى غاية واحدة ، ىي صالح العقيدة وصالح المجتمع 

ًا خمقيا فإنو مقياس ، وتحصيؿ أسباب السعادة في الدنيا واألخرة ، وىذا مقياس فوؽ كونو مقياسًا ديني
 . (ٕٖ)دقيؽ ، ألف الصدؽ الفني ىو سبيؿ الجماؿ في الفنوف جميعًا ( 

َـّ في األدب العربي  وبذلؾ تكوف نظرية الفف لمفف افتراضًا مرفوضًا في الفكر اإلسالمي ، ومف ث
 الذي ىو ثمرة ىذا الفكر ووليده األصيؿ ، وىو ما يسمى في القرآف :

ُهْم   َيقُولُوَن َما ََّل َيْفَعلُونَ َوأَنا
ىُوا الِّريه   إَِّل  ، ويأتي االلتزاـ األخالقي في الفف في عبارة القرآف:   (ٖٖ)   آم 

ِملُوا ع  اتِ  و  ُروا الّصالِح  ك  ذ  ثِيًرا َللّا   و  ُروا ك  اْوت ص  ا ب ْعدِ  ِمهْ  و  ي ْعل مُ  ظُلُِموا م  س   ي ْىق لِبُون   ُمْىق ل ب   أ يّ  ظ ل ُموا الِّريه   و 
، وقد ظير ىذا المقياس واضحًا كما أسمفنا سابقًا في تعميقات النبي محمد صمى اهلل عميو وسمـ عمى  (ٖٗ)

  شعر لبيد ، فقد روي عف أبي ىريرة قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ اصدؽ كممة قاليا شاعر
 :  (ٖ٘)لبيد كممة 

 .  (ٖٙ)أال كؿ شيء ما خال اهلل باطؿ
عمى الشاعر لبيد أيضًا ) يروى أف لبيد المخضـر قاـ عمى  عميؽ الخميفة أبي بكر الصديؽ وت

 أي بكر الصديؽ رضي اهلل عنو فقاؿ :
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 أال كؿ شيء ما خال اهلل باطؿ                
 صدقت ، فمما قاؿ : فقاؿ أبو بكر 

 وكؿ نعيـ ال محالة زائؿ             

 .  (ٖٚ)قاؿ كذبت عند اهلل نعيـ ال يزوؿ  

ويتضح ىذا المقياس في تعميؽ الخميفة عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو عمى شعر زىير بف أبي 
سممى ، إذ يقوؿ أنو ) كاف ال يعاظؿ بيف القوِؿ ، وال يتّبع حوشي الكالـِ ، وال يمدُح الرجَؿ إال بما ىو 

 ، وكذلؾ في تقديره . (ٖٛ)فيو ( 
 سحيـ عبد بني الحسحاس ) عندما أنشده : لشعر 

 ]الطويؿ[
  (ٜٖ)كفى الشيب واإلسالـُ لممرء ناىيًا     عميرَة ودَّع إف تجيْزَت غاديًا 

 .  (ٓٗ)فقاؿ الخميفة عمر رضي اهلل عنو : لو  كنت قدمت اإلسالـ عمى الشيب ألجزتؾ(
عنيـ في الشعر أكدت النظرة  فالقيمة النقدية لمرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ والخمفاء رضي اهلل

العربية المتوارثة مف العصر الجاىمي والتي ترى فيو فاعمية اجتماعية واخالقية وىي ترتبط بعقيدة الدولة 
ومصمحتيا ، وتوجب عمى الشعراء اف يبدعوا ضمف ىذه القيود والشروط الدينية ، وبعبارة أخرى نقوؿ : 

ىو العيار اإلسالمي ونشأ مقياس جديد لدراسة األساليب   أف ىذه اآلراء بنيت جميعًا عمى عيار واحد
 ينفر مف المعاظمة ويمقت الحوشي ويميؿ إلى القصد واالعتداؿ في كؿ عمؿ أدبي .

) ومع مطمع العصر األموي نممس بوضوح عودة الحياة الثقافية العربية التي كانت تسود قبؿ 
الثقافية عف الموضوع الديني شجعت عمى متابعة  اإلسالـ إلى الظيور مف جديد وأف استقاللية الحياة

،  (ٔٗ)الخط الفني وتنميتو ، وتخمصو مف االلتزاـ بالحقائؽ ، وأخذ يميؿ إلى الغمو في تمؾ المعاني ( 
فالخمفاء األمويوف منحوا الشاعر فرصة في اإلبداع إال القميؿ منيـ حاوؿ مواكبة الشعر لمبادئ الديف 

عمر بف عبد العزيز رضي اهلل عنو وخير ما يمثؿ ذلؾ موقفو في إصدار  اإلسالمي ، ومنيـ الخميفة
 الحكـ بالنفي أو التوبة عف الشاعر ، جاء في كتاب األغاني :

) لما ولي عمر بف عبد العزيز الخالفة لـ تكف لو ىمة إال عمر بف أبي ربيعة واألحوص فكتب 
أتاؾ كتابي ىذا فأشددىما ) أي قيدىما (  إلى عاممو : قد عرفت عمر واألحوص بالخبث والشر . فإذا

 وأحمميا إليَّ . فمما أتاه الكتاب حمميما إليو فأقبؿ عمى عمر ابف أبي ربيعة فقاؿ لو : ىيو 
 [  الطويؿ] 

     ىوى ذا أفمْتفَ  الحج كميػػالي وال     ناظرٍ  منظرُ  كالتجمير أر فمـ
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  (ٕٗ) كالدمى البيضِ  الجمرة نحو راح إذا  غيره شئ ِمفْ  عينيو ماليء وكـ
فإذا لـ َيْفُمْت الناس منؾ في ىذه األياـ فمتى يفمتوف ؟ أما واهلل لو اىتممت بأمر حجؾ لـ تنظر 
إلى شئ غيره ، ثـ أمر بنفيو . فقاؿ يا أمير المؤمنيف أو خير مف ذلؾ قاؿ : وما ىو ؟ قاؿ : أعاىد اهلل 

توبة عمى يديؾ . قاؿ : أو تفعؿ ؛ قاؿ نعـ . فعاىد اهلل عمى  إال أعود إلى مثؿ ىذا الشعر أبدًا ، وأجدد
 توبة وخاله . 

 ثـ دعا باألحوص فقاؿ : ىيو 
 [ المنسرح] 

  (ٖٗ)وأتَّبعُ  بيا مني يفرَّ     قيِّميا وبيف بيني اهلل
بؿ اهلل بيف قيميا وبينؾ ، ثـ أمر بنفيو إلى ) دىمؾ ( فمـ يزؿ بيا ، فرحؿ إلى الخميفة عمر عدد 
مف األنصار فكمموه في أمره وسألوه ، فرفض عمر بف عبد العزيز وقاؿ : واهلل ال أراه ما داـ لي سمطاف 

 .  (ٗٗ)فمكث ىناؾ حتى مات عمر ... ( 
نجد الخميفة عمر بف عبد العزيز يريد مف الشعراء أف ال يقولوا إال الحؽ ، وقد وجد الشعراء 
أنفسيـ في ظؿ خالفتو بإزاء تجربة صعبة ، بعضيـ كاف مكرىًا عمى التجاوب معيا ؛ ألف الشعر في 

ُُ اجتماعيًا يتحمؿ ىموـ الناس وعبر عف مواجعيـ ومصالح مف ال ي ستطيعوف خالفتو كاف يتجو اتجاىًا
الوصوؿ إليو . إذ كاف يقؼ مف الشعراء موقؼ المرشد الموجو ألنو كاف يريد ليذا الشعر الروح اإلسالمية 

 التي عرفت لو في الحقبة  النبوية والراشدية . 
وبقياـ الدولة العباسية أخذت الحياة العربية تبتعد عف البداوة وتدنو مف الحضارة . وكاف ذلؾ 

اسية واالجتماعية والفكرية التي طرأت عمى المجتمع العربي . ) وقد ظير مجموعة نتيجة لمتغيرات السي
مف الشعراء تأثروا بمظاىر الحضارة العباسية عرفوا بالشعراء المحدثيف . ىؤالء بحكـ تحضرىـ وجدوا أف 

لمحدثيف احتذاء القدماء في شعرىـ احتذاء تاـٌ يتنافى مع روح العصر الذي يعيشوف فيو ... وكاف رائد ا
أبو نؤاس قد راح في شعره ُيزري بالقديـ والقدماء ... ىؤالء تجديدىـ كاف في الشكؿ دوف المضموف ، أما 

 . (٘ٗ)المعاني فيي معاني إسالفيـ في صياغة جديدة فييا شئ مف الغمو في بعض المعاني (
الشعر وتقاليده  نفيـ مف ذلؾ اف األدب العربي شيد انقساـ الشعراء إلى محافظيف يتمسكوف بقديـ

لى محدثيف ينزعوف إلى التخمص مف القديـ .   ، وا 
) ولـ يكف بعض النقاد منعزليف عف الشعراء فوقفوا بجانبيـ في موقفيـ ولـ يتخذوا مف الديف أو 
األخالؽ أساسًا يرفعوف بو شاعرًا ويخفضوف آخر ... وربما رأوا منزع الشر أقرب إلى طبيعة الشعر ، أو 

 .  (ٙٗ)ؿ مما يحسف بو فف الشعر ( إنو عمى األق
لى ذلؾ يذىب األصمعي ) ت   ىػ ( في تحديد العالقة بيف الشعر والديف إذ يقوؿ :  ٕٓٔوا 
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) طريؽ الشعر إذا أدخمتو في باب الخير الف ، أال ترى أف حّساف بف ثابت كاف عال في 
اهلل عميو وسمـ وحمزة وجعفر  الجاىمية واإلسالـ ، فمما دخؿ شعره في باب الخير مف مراثي النبي صمى

 .  (ٚٗ)رضواف اهلل عمييما وغيرىـ ... الف شعره ... (
ويعمؽ أحد الباحثيف عمى ذلؾ: بأف ) األصمعي في ىذا النص قصر مجاؿ الشعر عمى الشؤوف 
الدنيوية التي كانت سائدة في الجاىمية وحدد موضوعاتو التي تصمح لو ويصمح ليا ، وجعؿ صفة ) الميف 

 .  (ٛٗ)قة بالموضوعات المتصمة بالخير والديف ، وىذا فيو شئ مف االلتزاـ ( ( عال
يقوؿ األصمعي في رواية أخرى : ) الشعر نكٌد بابُو الشر فإذا دخؿ في الخير ضُعؼ ، وىذا 

 .  (ٜٗ)حَساف بف ثابت فحٌؿ مف فحوؿ الشعراء في الجاىمية فمما جاء اإلسالـ سقط شعره (
قائـ عمى األىواء والمنازعات والشرور ، فإذا دخؿ في الخير ضعؼ ، يرى األصمعي أف الشعر 

والحياة الجاىمية كانت مألى بالمنازعات والعصبيات والحروب والمفاخرات وىي عوامؿ فاعمة في تأجيج 
الشعر ، أما الحياة اإلسالمية فكانت تحث عمى الموادعة وعمى اإلخاء والصفاء ، لذلؾ لـ يكف لمشعر أف 

ا منياًل ومجااًل لإلبداع ، ونجد األصمعي يدعـ رأيو بشاىد مقنع وىو حساف بف ثابت الذي كاف يجد فيي
مف فحوؿ الجاىمية حيف كانت حريتو مطمقة في المدح والوصؼ واليجاء ، ولكف حيف تحددت ىذه 

 الحرية ، أصبحت قاصرة عمى الدفاع عف مبادئ الديف اإلسالمي .
قد أّيًا ما كاف مجاؿ ذلؾ النقد وموضوعو واتجاىو تقوـ عمى مما ىو واضح : ) إف صناعة الن

أساس فكري ، بمعنى أنيا تعتمد عمى فكرة الناقد ومدى تصوره لحقائؽ األشياء، أي أنو يبحث في العمؿ 
المنقود ليقيسو بالنماذج كما يتصورىا ، والعمؿ المثالي في نظر الناقد ىو ذلؾ المثاؿ والنموذج ، وتقدر 

 . (ٓ٘)مقدار قربيا أو بعدىا مف ذلؾ       النموذج ( األشياء ب
والشاعر عند األصمعي ىو : ) مف يأتي إلى المعنى الخسيس فيجعمو بمفظو كبيرًا أو إلى الكبير 

 .  (ٔ٘)فيْجَعمو بمفظِو خسيسًا ( 
نما تبدو  (ٕ٘)والحؽ أف المعنى الخسيس  ، خسيس في ذاتو ، والمعنى الجميؿ جميؿ في ذاتو، وا 

رة األديب أو الشاعر في تصحيح ما يمتنع أو منع ما ال يصح واألديب عميو أف يشكؿ مادتو ويصّور مقد
 تجربتو في صورٍة فنيٍة زاىيٍة .

ولعؿ أوؿ لمسة نقدية تحكـ عمى الشاعر لما فيو مف فكرة تعميمية نجدىا فيما يرويو ابف قتيبة ) 
 قصيدتو التي منيا :  (ٖ٘)تجيد لممثقب العبدي ىػ ( ، إذ يقوؿ : ) كاف أبو عمرو بف العالء يسٙٚٔ

 ] الوافر [
 فإما أْف تكوف أخي بحؽ

 
 فُاعُرْؼ منَّؾ غثِّي مف سميني 

 
ال فأطرحنػي وأّتخذنػي   (ٗ٘)عػدّوا أتّقيػؾ وتتقينػي   وا 
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 . (٘٘)ويقوؿ : ) لو كاف الشعُر مثميا لوجب عمى الناس أف يتعمَّموه ( 

أىمية الشعر وتأثيره عمى المتمقي فيو يشيد بأبيات المثقب العبدي لما  أبو عمرو بف العالء يدرؾ
 تحويو مف القيـ والمثؿ األخالقية ، ويتمنى بدوره أف يكوف الشعر كمو عمى ىذه الشاكمة .

ولعمو مف المفيد أف نذكر ىنا : ) إف المجتمع العربي لـ يقؼ يحاسب الشاعر عمى الجديد الذي 
برات النفسية السابقة ، وعف أىمية ىذا الذي أضافو بالنسبة لحياة الجماعة أضافو إلى مجموعة الخ

الروحية ، ولـ يسألو عف أية غاية نفعية أو أخالقية أو غير أخالقية، ولكنو كاف يكتفي دائمًا بالمتعة 
أثرت في  الخالصة ، كانت نظرة المجتمع مرتبطة باالعتبارات والتقاليد فيذه االعتبارات والتقاليد ىي التي

 . (ٙ٘)األدب العربي ومف ثـ كانت أساسًا مف أسس النقد العربي ( 
ويرى أحد الباحثيف أنو : ) يجب عمى الشاعر أف ال يخالؼ ظاىر الحقيقة إال ليكوف كالمو أوفؽ 
 لباطنيا ، فأما أف يتخبط في أقاويمو يمينًا وشمااًل ، مخالفًا ظاىر الحقيقة وباطنيا ، مدايرا أحكاـ الحس
والعقؿ والصواب لغير غرض تستمزمو خدمة الحقائؽ النفسية أو تصوير الضمائر الخفية ، فذلؾ ليس مف 

 . (ٚ٘)الشعر ( 
ىػ ( إلى ذلؾ في قولِو : ) إف الفيـ يأنس مف الكالـ ٕٕٖوقد أشار ابف طباطبا العموي) ت 

، ويستوحش مف الكالـ العدؿ والصواب الحؽ ، والجائز المعروؼ المألوؼ ويتشوؼ إليو ويتجمى لو 
 . (ٛ٘)الجائر ، والخطأ الباطؿ ، والمحاؿ المجيوؿ المنكر ، وينفر منو ويصدأ لو ( 

أي أف ما تدركو الحواس ال يفسر بانفعاؿ ولكنو يفسر في العقؿ ، والعقؿ يحكـ عميو بالصحة أو 
 الخطأ أو يرضى عنو أو يرفضو .

ىػ (، وقدمو عمى كؿ ٖٖٚبو قدامة بف جعفر) ت  ومف اآلراء المأثورة عف النقاد العرب ما نادى
ما أراد مف الحديث في نقد الشعر ، وذلؾ في قولو : ) وما يجب تقدمتو وتوطيده، قبؿ ما أريد أف أتكمـ 
فيو ، أف المعاني كميا مّعرضة لمشاعر ولو أف يتكمـ منيا فيما أحب وآثر مف غير أف ُيحظر عميو معنى 

 .  (ٜ٘)يرـو الكالـ فيو ( 
إف نظرة قدامة في ىذا النص إلى الشعر نظرة حرة مستقمة ، وىي في الوقت نفسو نظرة الفناف 
إلى الفف الذي يراعي أصولو ويعزلو عف كؿ ما سواه ، وىو يرى أنو ليس عمى الشاعر أف يكوف واعظًا 

موضوع يشاء أو راعيًا لألخالؽ ، فميست األخالؽ في ىذا الرأي غاية تمتمس ، وعميو أف يكتب في أي 
 دوف أف تفرض عميو قيود مف المجتمع واآلخريف .

وقد نجد عند بعض الشعراء تقرير معنى مف المعاني في كالـ واإلتياف بالمعنى الذي يقابمو في 
الكالـ نفسو ، فذلؾ نقض لممعنى األوؿ وىو معيب عند قدامة يسميو           ) االستحالة والتناقض ( 
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عر في بعض شعره معنى ثـ يعود فيناقضو في ذلؾ الشعر نفسو ، ألف الجمع وىو عنده أف يورد الشا
 بيف المعنى وما يقابمو تناقض في الكالـ واستحالة في نظر العقؿ .

 ، إذ يقوؿ :  (ٓٙ)وقد نقد قدامة عمى ىذا األساس قوؿ الشنفرى 
 ] الطويؿ [

  (ٕٙ)فمو ُجفَّ إنساٌف مف الحْسِف ُجنُِّت   وأكممت (ٔٙ)فدّقْت وجمَّت واسبكرَّْت 
فإنو إنما أراد أنيا ) دقت ( مف جية ) وجمت ( مف أخرى ، فأما لو كاف أراد إنيا ) دقت ( مف 

 . (ٖٙ)حيث ) جمت ( لـ يكف جائزًا 
ومما جاء في الشعر أيضًا مف االستحالة والتناقض ما وصفو قدامة بأنو ال عذر فيو لمشاعر ، 

فيو بيف المتقابالت مف جية واحدة ومنو التناقض فيو ظاىر ، يعمـ في أوؿ ما يمقى إلى السمع ألنو جمع 
 ، ومنو ما يحتاج إلى تنبيو عمى موضع التناقض :  كقوؿ أبي نؤاس في وصؼ الخمر :

 ]الطويؿ [
 كأف بقايا ما َعَفا مف َحَباَبيا

 
 تفاريُؽ شْيٍب في َسَواِد عذارِ  

 
 عف أديميا (ٗٙ)رى تردِّْت بِو ثـ انف

 
  (٘ٙ)تفرِّى ليٍؿ عف بياِض نيار  

  
فشبو في البيت األوؿ حباب الكأس بالشيب ، وذلؾ جائز ، ألف الحباب يشبو الكأس في البياض 
وحده ال في شيء آخر غيره ، ولكنو جعؿ الحباب في البيت الثاني كالميؿ ، وىو الذي كاف في البيت 

الثاني  األوؿ أبيض كالشيب والخمر التي كانت في البيت األوؿ كسواد الِعذار التي صارت في البيت
 . (ٙٙ)كبياض النيار 

وليس في ىذا التناقض ما يسمح بالعذر ، ألف األبيض األسود طرفاف متناقضاف ، وأف الشاعر 
 وصؼ الشيء نفسو بأنو أسود وأبيض .

إف مناقضة الشاعر نفسو تعني : أنو يصؼ شيئًا واحدًا وصفًا حسنًا ثـ يذمو بعد ذلؾ ، قدامة 
مو إذا أحسف المدح والذـ ، بؿ أنو يذىب إلى أكثر مف ذلؾ حيف يصرح ىنا غير منكر وال معيب مف فع

بأف ىذا الصنيع مف الشاعر يدؿ عمى قوتو في صناعتو واقتداره عمييا ، ووصؼ بيذا االقتدار والقوة أمرأ 
 القيس لما وجد النقاد يعيبونو بالتناقض في قولو :

 ] الطويؿ [
 فمو أفَّ ما أسعى ألْدنى معيشةٍ 

 
 ، ولـ أْطمْب ، قميٌؿ مف الماؿِ  كفاني 

 
 (ٚٙ)وقد ُيدرُؾ المجَد المؤثؿ أمثالي   ولكنما أسعى لمجٍد ُمؤثَّؿٍ 
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 ويقوؿ في موضع آخر :
 ] الوافر [

 إال أف تكف ابٌؿ فمعزى
 

 كأف قروَف جّمتيا العصيُّ  
 

 فتماًل بيتنا اقطًا وسمنًا 
 

 (ٛٙ)وحسبؾ مف غنى شبٌع وريٌّ  
  

إذ يقوؿ : ) والذيف عابوه إنما وصفوه بالمناقضة ، حيث وصؼ نفسو في موضع بسمو اليمة 
وقمة الرضى بدنئ المعيشة ، واطرى في موضوع آخر القناعة ، وأخبر عف اكتفاء اإلنساف بشبعو ورّيو 

لتناقض وليس معنى ذلؾ أف قدامة يجوز ا (ٜٙ)... وبذلؾ يصرح قدامة بأنو : ) ال يجد موضعًا لمعيب ( 
بكؿ حاالتو ، ويمكننا القوؿ ىنا : أف التناقض في القوؿ الواحد يظير فيو الخطأ وىذا يقؼ عائقًا بيف 
المتمقي وبيف االعجاب بالنص األدبي ، ألف المتمقي عند سماعو ذلؾ يثار عقمو لمحاسبة الشاعر عمى 

 ىذا الخطأ عندما يريد إصدار الحكـ عميو .
إف شاعرية الشاعر تتضح وتتأكد بمقدار قدرتو عمى سبؾ الكالـ  وفي موضع آخر يؤكد قدامة

 وعمى معناه ، ويستشيد بقوؿ امرئ القيس :ػ
 ] الطويؿ [

ـَ ُمْحوؿِ   َفمْثمِؾ ُحبمى قد طَرْقُت وُمْرضٍع  فألييُتيا عف ذي تمائ
(ٚٓ)  

و مما ثـ يعمؽ عمى ذلؾ ويقوؿ : ) ويذكر أف ىذا معنى فاحش ، وليس فحاشة المعنى في نفس
 . (ٔٚ)يزيؿ جودة الشعر فيو ، كما ال يعيب جودة النجارة في الخشب مثاًل رداءتو في ذاتو (

في ىذا النص يتحدث قدامة عف حرية الشاعر في التعبير عّما يحمو لُو أف يعبر عنو، ويبيف أف 
ب عمى المعاني الحكـ عمى األديب باإلجادة أو التقصير يتوقؼ عمى مدى اجادتو فيو ، واألديب ال ُيحاس

، ويربط ذلؾ بالمثؿ الذي أورده فيو يبيف أف المادة الرديئة والجيدة موجودتاف في الحياة ، وأف النجار ال 
بداعو تشكيميا  نما ُيحاسب عمى مدى إجادتو في صناعتيا وا   .ُيحاسب عمى رداءة مادة الخشب ، وا 

لشاعر ال يطالب أو ال يوصؼ ىػ ( يؤكد قوؿ قدامة السابؽ ويرى أف آٖٚونجد اآلمدي ) ت 
جادة التعبير عف  نما ىو مطالب بتحقيؽ غايتو األصمية أواًل ، وىي أتقاف الصورة وا  بكونو صادقًا ، وا 
 مشاعره وتجاربو ، فإذا تحققت وراء ذلؾ غاية نبيمة : 

ف لـ يتفؽ  ) واتفؽ لمشاعر معنى لطيؼ أو حكمة غريبة أو أدب حسف ، فذلؾ زائد في بياء الكالـ ، وا 
 . (ٕٚ)فقد قاـ الكالـ بنفسو واستغنى عما سواه ( 
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في ىذا النص أف يكوف الشاعر صادقًا في قولو أـ ال ، الميـ ىنا إجادتو الشعرية  اآلمديال ييـ 
تقانو في صياغتيا وصناعتيا .  وا 

ذا كانت طريقة الشاعر غير ىذه الطريقة ، وكانت عبارتو مقصرة  ويقوؿ في موضع آخر : ) وا 
عنيا ولسانو غير مدرؾ ليا ، حتى يعتمد دقيؽ المعاني مف فمسفة يوناف أو حكمة اليند أو أدب الفرس 

 . (ٖٚ)... ولكننا ال ندعوؾ شاعرًا وال ندعوؾ بميغًا ، ألف طريقتؾ ليست عمى طريقة العرب ( 
القديـ وتقديس لمقدماء ويحرص تماـ الحرص عمى سيادة المفظ  فاآلمدي صاحب إصرار عمى

 الذي وضعو األوؿ ، وال يجب أف يخرج عميو أحد .
وقد آثر عف بزرجمير حديث في فضائؿ الكالـ ورذائمو ، وبعض ذلؾ داخؿ في الشعر فقاؿ : ) 

سقط فضؿ سائرىا ، وىي : أف يكوف الكالـ  إف فضائؿ الكالـ خمس ، إذا نقصت منيا فضيمة واحدة
صدقًا ، وأف يوقع موقع االنتفاع بو ، وأف يتكمـ بو في حينو ، وأف يحسف تأليفو ، وأف يستعمؿ منو 

 .  (ٗٚ)بمقدار الحاجة ( 
إنما أراد الكالـ المنثور الذي يؤكد اآلمدي ىنا ما ذكر سابقًا ويعقب عمى كالـ بزرجمير بأنو : ) 

لمموؾ ، ويقدمو المتكمـ أماـ حاجتو ... أما الشاعر فإنو ال يطالب أف يكوف قولو صادقًا ، يخاطب بو ا
وال أف يوقعو موقع االنتفاع بو ؛ ألنو قد يقصد إلى أف يوقعو موقع الضرر وال أف يجعؿ لو وقت دوف 

 .  (٘ٚ)وقت ... ( 
اطالعو عمى تمؾ الثقافة  ىذه األقواؿ التي ينقميا عف حكيـ الفرس في فضيمة الكالـ تظير مدى

، وتظير اىتمامو بصحة المعنى ، وصحة التأليؼ وعدـ اكتراثو بالصدؽ الواقعي الذي يطابؽ فيو 
الشاعر الواقع مطابقة حرفية ؛ ألف الميـ صدؽ الواقع النفسي الذي ال يتناقض مع صحة المعنى ، أي 

 . أف المتمقي يتقبمو بسبب الميارة في تصويره تصويرًا مؤثراً 
ثارة  نما الغاية التأثير في العواطؼ وا  إف الحقائؽ العقمية ليست سبيؿ معاني بعض الشعراء ، وا 

خراج الكالـ مف دائرة الواقع إلى الخياؿ .  النفوس لذلؾ قد تكوف المبالغة مف أسباب ىذا التأثير وا 
العربي في التفريؽ بيف ولعمنا نجد مف أبدع اآلراء الناصعة وأكثرىا إشراقًا في تاريخ تفكير الناقد 

رؤية الفناف ورؤية العالـ الباحث عف الحقيقة تمؾ المنافسة الواعية التي بسطيا القاضي الجرجاني ) ت 
ىػ ( في الوساطة ، وفييا يرد عمى خصوـ أبي الطيب المتنبي الذيف أخذوا عميو التحري في معانيو ٖٜٖ

يؿ والربط بيف األشياء ، وحاسبوه عمى فقد ىذه الدقة ، وعدـ التدقيؽ فيما يفتف قالوا فيو مف صور التمث
 محاسبتيـ لمعالـ الذي تنقصو الدقة في االستقصاء ، وفي الوصؿ بيف األشياء ) أخذوا عميو قولو :

 ]الطويؿ[
  (ٙٚ)وقوَؼ شحيح ضاَع في التُّْرب خاتُمْو  َبميُت بمى األطالؿ إف لـ أقؼ بيا
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بالغًا ما بمغ مف  –فبالغ في تقصيره وكـ عسى ىذا الشحيح إنو أراد التناىي في إطالة الوقوؼ 
 وواقعًا حيث وقع مف البخؿ أف يقؼ عمى خاتمو !؟ . –الشح 

 . (ٚٚ)والخاتـ أيضًا ليس مما يخفى في الترب إذا طمب وال يعسر وجوده إذا فتش (
لقاضي وقد ذىب المحتجوف عف أبي الطيب في االحتجاج لو واالعتذار عنو بمذاىب لـ يرض ا

عف أكثرىا ، أما احتجاجو ىو : ) فإف التشبيو والتمثيؿ قد يقع تارة بالصورة والصيغة ، وأخرى بالحاؿ 
والطريقة ، فإذا قاؿ الشاعر ، وىو يريد إطالة وقوفو، إني أقؼ وقوؼ شحيح ضاع خاتمو ، ولـ يرد 

نما يريد ألقفف وقوفًا زائدًا عمى القدر  نما ىو كقوؿ الشاعر :التسوية بيف الوقوفيف ... وا   المعتاد ... وا 
 ]الخفيؼ[

 شِؽ ُطواًل َقطْعُتو باْنتحابِ   ُربَّ ليٍؿ أمدَّ مْف نفس العا
نما مراد  –بالغًا ما بمغ  –ونحف نعمـ أف نفس العاشؽ  ال يمتد امتداد أقصر أجزاء الميؿ ... وا 

 . (ٛٚ)س ( الشاعر أف ىذا الميؿ زائد في الطوؿ كزيادة نفس العاشؽ عمى االنفا
والقاضي الجرجاني يجعؿ مذىبو النقدي في حدود الجزئيات داخؿ إطار القصيدة ، إذ يقوؿ : ) 
ودونؾ ىذه الدواويف الجاىمية واإلسالمية ، فأنظر ىؿ تجد فييا قصيدة تسمـ مف بيت أو أكثر لعائب 

ة جدوا بالتقدـ ... لوجدت كثيرًا القدح فيو أما في لفظِو ونظمو أو ترتيبو وتقسيمو ... ولوال أف أىؿ الجاىمي
 .  (ٜٚ)مف اشعارىـ معيبة مسترذلة (

في ىذه النصوص نجد القاضي الجرجاني ال يبيح لمشعراء سوى الينات التي ال تخرج عف 
نما يقيسيا بنظائرىا  القواعد األساسية ، وىو ال يناقش األخطاء التي ذكرىا المتعصبوف عمى المتنبي ، وا 

 قيف ، فيؤالء رغـ قدميـ وقعوا بنفس األخطاء .عند الشعراء الساب
ال فكيؼ نستطيع القوؿ بأف مناظر  ) إف األشياء الجميمة ال يمكف أف توصؼ كميا بالصدؽ ، وا 
الطبيعة صادقة ، وبأي معنى عادي تحتممو كممة " الصدؽ " فكيؼ تصدؽ الزىرة أو الغروب ؟ ومع ذلؾ 

 .  (ٓٛ)فنحف نوصفيا بالجماؿ مف غير شؾ ( 
ىػ ( يرى : ) أف أكثر الشعر قد ُبني عمى الكذب ، ٜٖ٘وفي ذلؾ نجد أبا ىالؿ العسكري ) ت 

واالستحالة مف الصفات الممتنعة ، والنعوت الخارجة عف العادات ، واأللفاظ الكاذبة مف قذؼ المحصنات 
ّمو وليس يراد مف ، وشيادة الزور ، وقوؿ الُبيتاف ، والسيما الشعر الجاىمي الذي ىو أقوى الشعر وأفح

الشعر إال ُحسُف المفظ وجودة المعنى ىذا ىو الذي ّسوغ استعماؿ الكذب وغيره مما جرى ذكره فيو ، ونقؿ 
عف بعض الفالسفة أنو قيؿ لو : فالف يكذُب في شعره ! فقاؿ ُيراُد مف الشاعر ُحسُف الكالـ ، والّصدؽ 

 .  (ٔٛ)ُيراد مف األنبياء ( 
المقصود بالكذب ىنا تجاوز حقائؽ األشياء ويوضح أبو ىالؿ العسكري رأيو بأف أكثر الشعر قد 
بني عمى الكذب والمبالغة التي ىي فف مف فنوف الكالـ ونوع مف محاسنو ، إذا كانت في الحدود المعقولة 
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الميـ عند أبي وال شؾ أف لمكالـ بيا فضؿ بياء ، وجودة رونؽ ال يخفى عمى مف كاف لو أدنى ذوؽ ، 
 ىالؿ أف يكوف الكالـ يمتاز بجودة المفظ ، والمعنى وىو يراد مف الشاعر االلتزاـ بو .

مف كؿ ما تقدـ وجدنا أف قضية االلتزاـ وجدت قديمًا في المجتمع العربي لكنيا كانت أكثر 
ليبو التي وضوحًا في العصر اإلسالمي ، أما في العصر األموي حدث تحوؿ إلى موضوعات الشعر وأسا

كانت سائدة في العصر الجاىمي ، وبتقدـ العصر زادت خروقات الشعراء بفعؿ التطور الحضاري الذي 
 ساد المجتمع العربي وأخذ الشعراء يبتعدوف تدريجيًا عف تمؾ القيود واألعراؼ والتقاليد .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  الهوامش
 

                                                           

 . ٕٖٔص ، ٖج ، الحيواف( ٔ)

 . ٖص ، الشعر عيار( ٕ)

 . ٕٔص ، الشعر نقد( ٖ)
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 . ٜٛص  ، األدباء وسراج البمغاء منياج( ٗ)

 . ٖٕٚص ، ٕج ، والذخائر البصائر( ٘)

 . ٔٔص ، وعممو الشعر عمـ في الممتع( ٙ)

 . ٜٚٔص ، المعاصرة الحياة وقيـ األدب( ٚ)

 . ٓٔص ، الحديث العربي األدب في االلتزاـ مفيوـ تحوالت( ٛ)

 . ٕٔٔص ، االلتزاـ أدب مقالة والنقد األدب في( ٜ)

 . ٜٓٔص ، نفسو المصدر( ٓٔ)

 . ٜٓٔص ، نفسو المصدر( ٔٔ)

 . ٜص ، الثوري العصر إطار في الشعر( ٕٔ)

 . ٕٗٔص ،(  النقد أصوؿ في مقدمة)  اإلبداع دائرة( ٖٔ)

 . ٔٗٔص ، الصناعتيف كتاب( ٗٔ)

 ، االعتناؽ أيضاً  وااللتزاـ(  فالتزمو)  الشيء(  الزمو)  يقاؿ المغة أصؿ في قديمة االلتزاـ كممة( ٘ٔ)
 ( .الـز) مادة ، العرب لساف:  ينظر

 . ٜص ، األدبي النقد قضايا( ٙٔ)

 . ٖٗص الحديث العربي األدب في االلتزاـ مفيوـ تحوالت( ٚٔ)

 . ٖٙص ،(  وتطبيؽ دراسة)  المعاصر اإلسالمي األدب في( ٛٔ)

 . ٔٔص ،(  واألبعاد الرؤيا)  ، الحداثي العربي الشعر في االجتماعي النقد( ٜٔ)

 . ٖٓٚص ، األدب مذاىب( ٕٓ)

 .  ٜٓٔ ص الراعي ديواف( ٕٔ)

 . ٛٚ ص الصناعيتيف كتاب( ٕٕ)

 [ . الديواف بو أضؿ]  األعشى ديواف( ٖٕ)

 ٜٛ ص الصناعتيف كتاب:  ينظر( ٕٗ)

 . ٘٘ ص األعشى ديواف( ٕ٘)

 . ٜٓص الصناعتيف كتاب( ٕٙ)

 . ٜٕٗ ص ، عزة كثّير ديوف( ٕٚ)

 .  ٔٗ ص القيس امرئ ديواف( ٕٛ)

 . ٖ.ٔ ص ، الصناعتيف كتاب/  ينظر ، ٜٖٕ ص ، الموشح( ٜٕ)

 . ٓٚ ص ، واليوناف العرب عند األدبي النقد( ٖٓ)
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 . ٕٕٚ اآلية الشعراء سورة( ٖٔ)

 . ٕٜ ص ، العرب عند القديـ األدبي النقد في( ٕٖ)

 . ٕٕٙ/  آية:  الشعراء سورة( ٖٖ)

 .  ٕٕٚ/ آية:  الشعراء سورة( ٖٗ)

 . النووي بشرح،  ٚٔص/ ٘ٔج مسمـ صحيح( ٖ٘)

 . ٕٙ٘ص لبيد ديواف( ٖٙ)

 . ٔٓٔ-ٓٓٔص،  الموشح( ٖٚ)

 . ٖٛٔص/  ٔج،  والشعراء الشعر( ٖٛ)

 . ٙٔ ص ، سحيـ ديواف( ٜٖ)

 . ٗ٘ٗص/  ٕج ، الكامؿ( ٓٗ)

 . ٕٙٔص ، واليوناف العرب عند األدبي النقد( ٔٗ)

 . ٜ٘ٗص ، ربيعة أبي بف عمر ديواف( ٕٗ)

 . ٜٚٔ ص ، األحوص ديواف( ٖٗ)

 . ٕٚٗص/  ٗج األغاني( ٗٗ)

 . عتيؽ بعدىا وما ، ٖٔٓ ص ، العرب عند األدبي النقد تاريخ/  ينظر( ٘ٗ)

 . ٘ٛٔ ص ، األدبي النقد في الجمالية األسس( ٙٗ)

 . ٜٓ، ٘ٛ ص الموشح( ٚٗ)

 . ٖٛ ص ،[  الشعر نقد]  العرب عند األدبي النقد تاريخ( ٛٗ)

 . ٜٕٙ ص ، ٔج ، والشعراء الشعر( ٜٗ)

 . ٜٔص ، األدبي النقد قضايا( ٓ٘)

 . ٔٚص ، ٔج ، العمدة:  وينظر ؛ ٜٗٔص ، الشعر نقد( ٔ٘)

:  ينظر ، والرذالة والتفاىة الدناءة:  بمعنى والخسيس ، َرُذؿ ، خسيس وىو ، الدنئُ :  الخسيُس ( ٕ٘)
 . ٚ٘ٔٔ-ٙ٘ٔٔص ،( خسس) مادة ، العرب لساف

 ابف جعمو ، جاىمي قديـ وىو ، عائذ:  اسمو أف يقاؿ ، ثعمبة بف محصفُ :  أسمو:  العبدي المثقب( ٖ٘)
 ، والشعراء والشعر ؛ ٕٔٚص ، ٔج ، سالـ ابف طبقات:  ينظر ، البحريف شعراء أحد سالـ

 . ٖٖٛص ، ٔج

 . ٕٔٔص  ، العبدي المثقب ديواف( ٗ٘)

 . ٖٖٛص ، ٔج ، والشعراء الشعر( ٘٘)
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 . ٖٚٓص ، العربي النقد في الجمالية األسس( ٙ٘)

 . ٖٕٗص ،(  األدبي النقد قضايا)  كتاب ضمف ، العقاد عند النقد مف فصوؿ( ٚ٘)

 . ٗٔص ، الشعر عيار( ٛ٘)

 . ٚٔص ، الشعر نقد( ٜ٘)

 ، لقبو ال الحقيقي اسمو ىو الشنفرى إف بعضيـ وقاؿ ، براؽ بف عمرو اسمو إف يقاؿ:  الشنفرى( ٓٙ)
 أحد وىو ، اليمف أىؿ مف قحطاني جاىمي شاعر وىو ، شفتيو لعظـ بذلؾ لقب الشاعر وأف

 . ٜٚٔص ، ٕٔج ، األغاني:  ينظر ، الصعاليؾ شعراء

 . المترسؿ الشعر ومف ، المعتدؿ التاـ الشاب:  والمسبكر ، واستقامت اعتدلت: الجارية اسبكرت (ٔٙ)

 . ٖٖص ، بديع اميؿ الدكتور:  وشرحو وحققو جمعة ، الشنفرى ديواف( ٕٙ)

 . ٖٕٗ – ٕٖٕص ، الشعر نقد( ٖٙ)

 . أديمو ، بالديواف اديميا ، انفرت:  بالديواف انفرى( ٗٙ)

 . ٖ٘ٗص ، نواس أبي ديواف( ٘ٙ)

 . ٖٕ٘-ٖٕٗص ، الشعر نقد( ٙٙ)

 . ٜٖص ، القيس امرئ ديواف( ٚٙ)

 . ٖٚٔ-ٖٙٔص ، نفسو الديواف( ٛٙ)

 . ٜٔص ، الشعر نقد( ٜٙ)

 . ٕٔص ، القيس امرئ ديواف( ٓٚ)

 . ٜٔص ، الشعر نقد( ٔٚ)

 . ٕٗٗص ، ٔج ، الموازنة( ٕٚ)

 . ٕٗٗص ، ٔج ، نفسو المصدر( ٖٚ)

 . ٕٚٗص ، ٔج ، الموازنة( ٗٚ)

 . ٕٛٗص ، ٔج ، نفسو المصدر( ٘ٚ)

 . ٖٙٗص ، ٖج ، المتنبي ديواف( ٙٚ)

 . ٜٖٓص ، الوساطة( ٚٚ)

 . ٜٖٓص ، نفسو المصدر( ٛٚ)

 . ٗٔص ، الوساطة( ٜٚ)

 . ٖٗص ، الجماؿ فمسفة( ٓٛ)

 . ٖٗٔ-ٕٗٔص ، الصناعتيف كتاب( ٔٛ)
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 المصادر والمراجع
 

 القرآن الكريم 
األدب وقيـ الحياة المعاصرة ، الدكتور محمد زكي العشماوي ، دار النيضة  العربية ،   .1

 ـ . ٜٓٛٔبيروت ، 
األسس الجمالية في النقد العربي ) عرض وتفسير ومقارنة ( ، الدكتور عز الديف   .2

،  ٖ، دار الشؤوف الثقافية العامة ، وزارة الثقافة واألعالـ ، العراؽ ، بغداد ، طإسماعيؿ 
 ـ . ٜٙٛٔ

ىػ ، طبعة دار الكتب  ٖٙ٘األغاني ، أبو الفرج عمي بف الحسيف األصفياني ت ،   .3
 المصرية ، أشراؼ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ .

اىيـ الكيالني ، مكتبة أطمس دمشؽ البصائر والذخائر ، أبو حياف التوحيدي ، تحقيؽ : إبر   .4
. 

تاريخ النقد األدبي عند العرب ، د. عبد العزيز عتيؽ دار النيضة العربية لمطباعة والنشر   .5
 ـ . ٜٗٚٔبيروت الطبعة الثالثة ، 

تاريخ النقد األدبي عند العرب ) نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرف الثامف اليجري ( ،   .6
 ٕٙٓٓلطبعة األولى ، اإلصدار الرابع دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ، د. إحساف عباس ، ا

 ـ .
شراؼ : الدكتور محمد برادة   .7 تحوالت مفيوـ االلتزاـ في األدب العربي الحديث ، تخطيط وا 

 ـ . ٖٕٓٓ، دمشؽ الطبعة األولى ، 
محمد ىػ( ، تحقيؽ : عبد السالـ  ٕ٘٘الحيواف ، الجاحظ ) أبو عثماف عمرو بف بحرت   .8

ىاروف مؤسسة التاريخ العربي ، دار أحياء التراث العربي ، بيروت ، لبناف الطبعة الثالثة 
 ـ . ٜٜٙٔ، 

دائرة اإلبداع ، مقدمة في أصوؿ النقد ، شكري عياد ، دار إلياس العصرية القاىرة ،   .9
 ـ . ٜٚٛٔ

شوقي  ديواف األحوص األنصاري ، جمعو وحققو : عادؿ إسماعيؿ جماؿ ، قدـ لو :  .11
 ـ . ٜٜٓٔضيؼ ، مكتبة الخانجي ، القاىرة ، الطبعة الثانية ، 
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ديواف األعشى الكبير ) ميموف بف قيس ( شرح وتعميؽ : د. ـ محمد محمد حسيف مكتبة   .11
 اآلداب بالجماميز ، المطبعة النموذجية ، القاىرة ، د. ت .

بعة الخامسة ، دار ديواف أمرىء القيس ، تحقيؽ : محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، الط  .12
 المعارؼ ، القاىرة .

ديواف أبي نؤاس ) الحسف بف ىاني ( ضبطو وحققو : أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار   .13
 ـ . ٕٚٓٓىػ ،  ٕٛٗٔلبناف ،  –الكتاب العربي ، بيروت 

ديواف الراعي النميري ، دراسة وتحقيؽ : ىالؿ ناجي والدكتور نوري حمودي القيسي ،   .14
 ـ ٜٓٛٔالمجمع العممي العراقي ، مطبعة 

 ٜ٘ٙٔديواف سحيـ عبد بني الحسحاس تحقيؽ األستاذ . عبد العزيز الميمني ، القاىرة ،   .15
. 

ديواف الشنفرى ) عمرو بف مالؾ ( جمعو وحققو وشرحو : أميؿ بديع يعقوب دار الكتاب   .16
 ـ . ٜٜٙٔالعربي ، بيروت الطبعة الثانية ، 

وشرحو : احساف عباس ، نشر وتوزيع دار الثقافة بيروت ، لبناف ، ديواف كثير عزة جمعو   .17
 ـ . ٜٔٚٔ

 ديواف المتنبي بشرح العكبري ضبطو : كماؿ طالب دار الكتب العممية ، بيروت ، لبناف .  .18
ديواف المثقب العبدي ، عني بتحقيقو وشرحو والتعميؽ عميو : حسف كامؿ الصيرفي معيد   .19

 ـ . ٜٔٚٔالمخطوطات العربية ، 
شرح ديواف عمر بف أبي ربيعة المخزومي تحقيؽ : محمد محي الديف عبد الحميد ، دار   .21

 األندلس .
شرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري ، تحقيؽ وتقديـ : د. إحساف عباس ، مطبعة حكومة   .21

 ـ . ٕٜٙٔالكويت ، 
، بيروت الطبعة  الشعر في أطار العصر الثوري ، الدكتور : عز الديف إسماعيؿ دار القمـ  .22

 . ٜٗٚٔاألولى ، 
ىػ(  ، تحقيؽ :  ٕٙٚالشعر والشعراء ، ابف قتيبة ) أبو محمد بف عبد اهلل بف مسمـ ، ت   .23

 ـ . ٕٙٓٓأحمد محمد شاكر ، دار الحديث القاىرة ، 
صحيح مسمـ لألماـ ) محي الديف ابي زكريا يحيى بف شرؼ النووي ( موافقة لطبعة   .24

 عبد الباقي ، مكتبة األيماف المنصورة .وترقيـ : محمد فؤاد 
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 ٙ٘ٗالعمدة في محاسف الشعر وآدابو ونقده ، القيرواني ) أبو عمي الحسف بف رشيؽ ت ،   .25
 ـ . ٕٚٓٓىػ ( تحقيؽ : عبد الحميد ىنداوي المكتبة العصرية ، صيدا ، بيروت ، 

تحقيؽ : طو الياجري ىػ ،  ٕٕٖعيار الشعر ، محمد بف أحمد بف طباطبا العموي ، ت :   .26
 ـ .ٜٙ٘ٔ، محمد زغموؿ سالـ ، المكتبة التجارية الكبرى ، القاىرة 

فمسفة الجماؿ أ . ؼ . جاريت ترجمة : عبد الحميد يونس ، رمزي سيما ، عثماف نويو ،   .27
 القاىرة ، دار الفكر العربي .

تبة المنار ، في األدب اإلسالمي المعاصر ) دراسة وتطبيؽ ( ، محمد حسف بريغش ، مك  .28
 األردف .

في األدب والنقد مقالة أدب االلتزاـ ، ماكس أديريث ، تقديـ وترجمة وتعميؽ : د. عبد   .29
 الحميد إبراىيـ شيحة ، د. ت .

ـ  ٜٜٛٔفي النقد األدبي القديـ عند العرب مصطفى عبد الرحمف إبراىيـ ، مكة لمطباعة   .31
. 

 ـ . ٜٗٛٔالرياض ، دار المريخ لنشر ،  قضايا النقد األدبي، د. بدوي طبانة طبعة  .31
ىػ ، تحقيؽ ،  ٕ٘ٛالكامؿ في المغة واألدب ، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد ت   .32

 محمد أبو الفضؿ إبراىيـ المكتبة العصرية .
كتاب الصناعتيف ) الكتابة والشعر ( ألبي ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ العسكري )   .33

عمي محمد البجاوي ، محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، دار الفكر  ىػ( ، تحقيؽ : ٜٖ٘ت 
 العربي ، الطبعة الثانية ، د . ت .

لساف العرب ، لألماـ جماؿ الديف أبو الفضؿ محمد بف مكـر بف أحمد بف أبي القاسـ ،   .34
ىػ( ، طبعة دار المعارؼ : تحقيؽ ـ عبد اهلل عمي الكبير ،  ٔٔٚابف منظور ، ) ت 

 اهلل ىاشـ محمد الشاذلي ، د.ت محمد أحمد سب
 ـ . ٜٗٛٔمذاىب األدب ، د. ياسيف األيوبي ، بيروت ،   .35
الممتع في عمـ الشعر وعممو ، عبد الكريـ النيشمي القيرواني ، تقديـ الدكتور : منجي   .36

 الكعبي الدار العربية لمكتاب .
الحبيب ابف الخوجة دار الغرب منياج البمغاء وسراج األدباء ، حاـز القرطاجني ، تحقيؽ :   .37

 ـ . ٜٙٛٔاإلسالمي ، الطبعة الثالثة ، 
ىػ ( تحقيؽ : أحمد  ٖٓٚالموازنة بيف الطائييف ) ألبي القاسـ الحسف بف بشر اآلمدي ت   .38

 ـ .ٕٙٓٓصقر دار المعارؼ ، الطبعة الخامسة ، القاىرة 
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ػ(،تحقيؽ : عمي محمد ى ٖٗٛالموشح ، المرزباني ، أبو عبد اهلل حمد بف عمراف ) ت   .39
 ـ ، مطبعة لجنة البياف العربي . ٜ٘ٙٔالبجاوي ، دار النيضة ، مصر ، 

النقد األدبي عند العرب واليوناف ) معالمو وأعالمو ( قصي الحسيف مكتبة طرابمس لبناف   .41
 الطبعة األولى .

لخانجي ىػ ، تحقيؽ كماؿ مصطفى مكتبة ا ٖٖٚنقد الشعر أبو الفرج قدامة بف جعفر ت:   .41
 . ٖٜٙٔالقاىرة ، 

الوساطة بيف المتنبي وخصومو ، القاضي عمي بف عبد العزيز الجرجاني            ) ت   .42
ىػ( ، تحقيؽ محمد أبو الفضؿ إبراىيـ ، وعمي محمد البجاوي، المكتبة العصرية  ٖٜٖ: 

 ـ . ٕٙٓٓصيدًا الطبعة األولى بيروت 
الحداثي ) الرؤيا واألبعاد ( ، فيصؿ أحمد حمد المتعب النقد االجتماعي في الشعر العربي   .43

 ىػ . ٖٕٓٓ) رسالة ماجستير ( السعودية 
 

 

 


