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 المحاضرة الخامسة: قضايا النقد عند الفالسفة 

مسرال   بردووا يناقور   الريينو، الهجرر    ابتداء من القرر  الاالر  العرب رف بعض الفالسفةع  

رة وبردوا اتتمامرا وااربا بنقرد الورعر والكمرا  فلسفي ة كاير تتعل ق بمعارف وعل م عديرد،،  ّ نارر، اا

ة، تبعدما ت رجم رةا   ألرسرا كترابي  الطاابرة  و  فرن الورعرو وعمال فالسفة الي نا  عام   ّ ، ا

 اءجرثرم   ،ايرربااتصرار النتراب األ ه(246قرام الننرد     منري و المسرلمين بهمرا،  فبدو تأث ر الفالسفة

نا بي وابرن سريالفرارا على روسرهمفي النقد األدبي،  االيين كان ا وكار تأثير من بعده، الفالسفةبعض 

وكير  تا؟ مرا تري القيرايا النقدي رة التري ناقور و ؟عليهراي اعتمردوا تي المصادر التماف ،وابن رشد

 كا  نقدتم لها؟ 

 الفارابي: .1

، ولد بفاراب سنة  د بن طراا  المعروف بالفارابي  ق عرن ه، واي المنا257ت  وب  نصر مبم 

ء :   إحصرااوبي بور بن مت ى، يعتبر من كبار الفالسفة المسلمين، ّن   الناير من المصن فات منه

ن العلرر م  و  اراء المدينررة الفاارررلة  و شرررم كتررراب المقرر ست  ألرسررا  و  رسرررالة فرري قررر اني

 ه.    339ت في بدموق سنة  ،ّناعة الوعراء  وغيرتا

ررس  جرراءا مررن منهجررس الفلسررفي  العررام،ذلرر  كررا  وللفررارابي  اتتمررام برراألدب،  وقررد كررا  وكمررا ت ج 

وفرن   الطاابرة ير كترابيفست  ويًيا إلى ت اتجسالفالسفة من قبلس إلى شرم كتب ورسا ا وتفسيرتا 

فرن  تلطيص لجاليات من كتاب فيس    رسالة في ق انين ّناعة الوعراءفمؤلَّفس الم س م ، الوعر

لم تتناول كتاب ورسا  في  الوعر  إس  لماما، ولم  »، غير ون س يمنن الق ل و   تيه الرسالة رالوع

ررا جرراء فيهررا حدياررس عررن المباكررا،، وتقسرريمس إي اتررا إلررى قسررمين: ، وم(1 «تمس ررس إس  مس ررا افيفررا جررد ا م 

فررس بق لررس:  »مباكررا، بفعرر  ومباكررا، بقرر ل، والرري  يت صرر  بم ارر عنا ترر  ترريا األايررر، والرري  يعر 

والمباكا، بق ل: ت  و  يؤل   الق ل الي  يصنعس وو يطاطب بس من وم ر تباكي الوريء الري  فيرس 

 . (2 « على وم ر تباكي ذل  الويءالق ل، وت  و  يجع  الق ل داس  

ق بينهما بق لس:األقاوي  الوعري ةوعن  رلوعكما تبد ث الفارابي عن ا والق ل إذا  »، ومن ثم  فر 

 ، ا يباكي الويء، ولم ينن م زونا بإيقرا  فلريس يعرد  شرعرا، ولنرن يقرال قر ل شرعر   كا  مؤل فا مم 

ررا  فرإذا قس رم وجررااء، ّرار شررعرا، فقر ام الوررعر وجر تره عنررد القردماء ترر  و  ينر   قرر س مؤل فرا مم 

ل ، (3 «يباكي األمر وو  ين   مقس ما براجااء ينارق بهرا فري وزمنرة متسراوية ويعتبرر الفرارابي وو 

مرن من وشار إلى مصالح التطيي ، الي  سيصبح من وتم  القيايا التي توغ  بال الفالسرفة والنقراد 

 .بعده

 ابن سينا:  .2

، ه، اشتهر بالفلسرفة وا 370ي بن سينا، ولد قرب بطارى سنة ت  وب  علي البسين بن عل لارب 

 ه.    428من وشهر مؤل فاتس:   الوفاء  و  النجا،  و  اإلشارات  وغيرتا، ت في بهميا  سنة 

                                                             
 .203ص:  ،1973عبد الرحمن بدو ، دار الاقافة، بيروت، تح:  ،ورسا  طاليس، فن الوعر ـ 1

ج امع الوعر، امن: ابن رشد، تلطيص كتاب ورساا طاليس في الوعر، تح: مبمد سليم سالم، ـ الفارابي،  2

 .174ص: ، 197ماابع األترام التجارية، القاتر،، ، 

 .171 ج امع الوعر،الفارابي، ـ  3



 ال قالمجماذ: األست      السنة األولى/ ليسانسالمستوى:      النقد األدبي القديمالمقياس: 
 

 

األجر د مرن برين تلطيصرات  تلطيصرسقام ابن سينا بتلطيص كتاب الوعر ألرسرا ، حير  يما ر  

بورر مت رى برن ير نس وركاكتهرا ورداءتهرا، وتر  ووسرع  فه  يرتفع عن غم ض ترجمة وبي» غيره

، وت  وسلم من مباولة ابن رشد من بعد  . (4 «نااقا من اللمبات الطاطفة التي جاء بها الفارابي 

ف ابن سينا الوعر  كالم مطي ر  مؤل ر  مرن وقر ال م زونرة متسراوية، وعنرد العررب » أن س:بويعر 

، ثرم  يورير إلرى والقافيرةلرى التطيير  باإلارافة إلرى الر ز  ، فالوعر، حسبس، يبنى وساسرا ع(5 «مقف ا،

والورعر مرن جملرة مرا يطي ر  ويبراكى بأشرياء » األشياء التي تجع  من الوعر كالما مطي ال، فيقر ل:

ثالثة: باللبن الي  يتنغ م بس، فإ   اللبن يرؤث ر فري الرنفس ترأثيرا س يرتراب برس... وبرالنالم نفسرس، إذا 

يتبرد ث عرن الترأثير  ثرم  ، (6 «كا  مطي ال مباكيا، وبرال ز  ... ورب مرا انفررد الر ز  والنرالم المطي ر 

النرالم الري  تريعن لرس الررنفس » فري نررره تر  ذلر  النالم المطي ر ، فرالري  يبدثرس فري نفرس المتلق ري

فتنبسط عن ومر ر وتنقربض عرن ومر ر مرن غيرر روي رة وفنرر وااتيرار، وبالجملرة تنفعر  لرس انفعراسً 

تيا اسنفعال النفسي  س يع د، حسب ابرن سرينا، إلرى ّردق النرالم وو كيبرس ، (7 «نفساني اً غير فنر   

ق بقر ل مرن األقر ال وس ينفعر  عنرس، فرإ  قير  مرر، قرد يصرد   »فرإ   المتلق ري   بر  يعر د إلرى التطيير ،

ر اسنفعرال طيير  س للتصرديق، فنايرراً مرا يرؤثوارى وعلى تيئة وارى انفعلت النفس عنس طاعة للت

ق  ،(8 «وس يبدث تصديقاً وربما كا  المتيق ن كيبس متطي الً  التطيير ، ق ويصردتال بينابن سينا ثم  يفر 

رب واسلترياذ برنفس القر ل، » ل:فيق  فالتطيي  إذعا ، والتصرديق إذعرا ، لنرن التطيير  إذعرا  للتعج 

والتطيي  تر  و   تريا  قيصدتال ، فالفرق بين(9 «والتصديق إذعا  لقب ل و   الويء على ما قي  فيس

ب ك النفس وياير فيها التعج   . األاير يبر 

 ابن رشد: .3

د برن وحمرد برن مب رد برن رشرد، ولرد بقرطبرة سرنة ت  وب  ال ليد مبم  ر مرن ه، جمرع الناير 520م 

ا كش سرنة العل م، من فلسفة وطب  وشعر وغيرتا، ات هرم بالاندقرة فنفري ووحرقرت كتبرس، تر في بمرر 

 ه. 595

رق إلررى يرلرم  و   عملرس تريا غيررر، لطيصرساترتم  ابرن رشرد بنتراب  فررن الورعر  ألرسرا  فقرام بت

ا جاء فيها حدياس عن وغراض الوعر فيرى ون هرا  حي  شابس الغم ض،ابن سينا،  عم مست ى  ومم 

مرن جهرة   عتبر ابن رشد المباكا، توبيها، وي(10 اثنا : مدم وتجاء، ويرباهما بالمباسن والمقابح

ق بررين المباكررا، والتطييرر  واألقاويرر  الوررعرية ترري األقاويرر  » يقرر ل:ف ،ومررن جهررة وارررى س يفررر 

، ومرا اسثنرا  فأحردتما توربيس بسرياا  وثالر  مركرب منهمرا ، اثنا المطي لة، ووّناف التطيي  ثالثة

ب مررن شرريء بورريء وتمايلررس بررس، والقسررم الارراني ترر  و  يبررد ل التورربيس، والصررن  الاالرر  ترر  المرك رر

ويفسرر التطيير  بالمجراز ومرا يورتم  عليرس مرن والتوربيس المبرد ل تر  التوربيس المقلر ب، ، (11 «تيين

وقد كا  السبب األكبر في ااأ ابن رشرد » إحسا  عباس فقال:وقد اا أه  ،توبيس واستعار، وكناية
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، وربمرا سربب تريا الطارأ تر  مباولترس تابيرق (12 «ون س لم يفهم معنرى المباكرا، حرين هن هرا التوربيس

ة بالوعر الي ناني على الوعر  ّ  .العربي رغم الب   الواسع بينهما األحنام النقدي ة الطا
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