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  نقد النقد في التراث العربي

  :مدخل -1

الشعرية، صاحبت الممارسة النقدية التي انطالقا من القضايا مند القدم، نقد النقد مارس العرب 
كان هناك تداخل بين لذا  ،هذه القضايا النقدية أنتجت تضاربا لآلراء من حولها إّما بدعم أو بنفي أو بإضافة

خطابي النقد ونقد النقد عند العرب القدماء، باعتبارهما خطابين مكملين لبعضهما البعض، مع العلم أّن 
الخاص، أو ينساق مع األنساق البالغية السائدة  الناقد العربي القديم كان يصدر في بعض أحكامه عن ذوقه

أو الموروثة، كأن تجد البالغيين والنقاد يعتمدون على مجموعة من الشواهد الشعرية ولكنهم يختلفون في 
قراءتها حسب خلفياتهم البالغية والمعرفية، وعلى هذا األساس ال يكون هناك اتفاق في أحكامهم الصادرة  

شعار المتنبي وأبي تمام، في حين نجد اتفاقا وشبه إجماع بين البالغيين خاصة حول شعر أعليها، مثل 
لقرب  - السطحيّ -أرضى الناس بأسلوبه السهل الممتنع هألنّ البحتري، ولهذا لم يكن شعره مدار للنقد ونقده، 

 .معانية من متناول المتلقي

هي التي أشكلت على أهل النقد والبالغة، بينما كانت أشعار أبي تمام والمتنبي ومشكالت أبياتهما 
وأتعبهم تفسيرها، فاختلفوا في تأويلها، وهذا فتح المجال واسعا للنقد ونقده بين أنصارهما وخصومهما من 

الذي تمّخض عن تلك " نقد النقد" النقاد، مّما مهد لظهور بعض الخطابات النقدية التوفيقية التي تجلى فيها 
  .خالفة الرؤى والمنطلقات وتشكل من تلك األنساق البالغية المتصارعةالخطابات النقدية المت

نقد النقد عربيّا باعتباره نشاطا فكريّا نوعيّا، فهو قديم في مادته حديث في مصطلحاته، " لذا فإّن 
له عالقة بكثير مما دارت حوله مناظرات العرب القدامى ومساجالتهم، من قضايا أدبية وبالغية ونقدية 

غير أن ممارسة نقد النقد ظلت مفتقرة إلى الوعي بمفهومه، والتنظير . وتطبيقية لم نشك في داللتها نظرية
ولئن كان شيء من كل هذا مبثوثا بين طيات الكتب في : لحدود مادته المعرفية يقول أحد الدارسين

  لمنهج الحديث، الماضي، فإّن حصوله بضرب من الوعي الواضح، بل وبشيء من الوعي الحاد أحيانا في ا

هو الذي حّول القضية إلى سمة بارزة ضمن سمات الوضع المعرفي الراهن، ألّول مّرة يتبلور ضمن 
   1"متصورات النظرية النقدية وبين قاموسها االصطالحي
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ممارسة نقدية، لعرب، جعلت التطبيق فيه يظهر من حيث تسي أهميّة كبيرة عند اكي النقدوبما أّن 
ولما كان أمر النقد األدبي القديم ثابتا غير مدفوع، ووارد غير " هوم اصطالحي ولم يصرح بها كمف

ويمكن " نقد النقد"مرفوض، فقد وجب أن يتولد عن وجود النقد المكتوب، عنه شيء من حوله ، وهو 
يرا ونحن نرى أّن كث... للباحث أن يرصد جملة من الكتابات النقدية العربية القديمة فيصنفها في نقد النقد

من النقاد القدماء مارسوا كتابة نقد النقد إّما تحت مفهوم النقد، وإّما تحت السرقات األدبية، وإّما تحت 
رواية أقوال وآراء نقدية لعلماء لم يكتبوها لكنها ُعرفت لهم وعزيت إليهم، ثم وقع التعليق عليها من آخرين 

لعربي قديما وهو شيء وارد وهذه األوجه المتعددة له ، فتأكيد نقد النقد في المفهوم النقدي ا1"لدى التدوين
من خالل عّدة دراسات حديثة، عن  -وقد تم الكشف –تأكيدا على وجوده ضمن المفاهيم النقدية العربية 

نصوص نقدية في الممارسات النقدية العربية القديمة تُحسب على نقد النقد كممارسة تطبيقية وتعده منهجا 
من عّدة روافد نقدية ويجب أن تكون له أطر وسبل، ومن خالله يم الكشف عن خبابا استقى أسسه ومبادئه 

وقد حفل التراث النقدي العربي القديم بنماذج متعددة ومتنوعة " العديد من النصوص النقدية ونظرياتها 
رها تدخل ضمن هذا المجال النقدي، ويمثل ذلك في كتب الردود والمعارضة، هذه الكتب التي ارتبط ظهو

يتنوع االتجاهات األدبية للنقاد القدماء وما تميز به العصور األدبية من حراك ثقافي نتيجة ثراء الحركة 
األدبية، وكثرة الشعراء والكتاب ومتذوقي االدب عموما، وكذلك اختالط العرب بغيرهم من الشعوب 

، فهذه أهم 2"من الشعوب وظهور الكتب المترجمة واطالع العرب على ثقافات الفرس واليونان وغيرهم
  .الظروف التي ولدت جملة من الحوارات النقدية حول قضايا نقدية حملت سمات نقد النقد

ظهور ما يسمى بالشعراء المحدثين والشعراء المولدين في مقابل فريق " وأهم هذه السمات هو
فيوالي بعد ذلك ...إلى فريقين فانقسم الشعراء تبعا لذلك" عمود الشعر"آخر قوامه الحفاظ ما يسمى الحقا بـ 

الصراع النقدي بين الفريقين وتتداخل معه عوامل العصبيات القبلية واإلثنية، وعوامل أخرى سياسية تارةً 
ودينية تارةً أخرى متمخضا ذلك عن حركة نقدية مزدهرة، خاصة في مجال الردود النقدية، ويمكننا القول 

  :3أنّها اتخذت ثالثة أشكال مختلفة هي

  .مضمنة في متون كتب النقد واللغة) الردود(نقد النقد -1

  .كتب  نقدية مخصصة للرد والمعارضة-2

  4."نقد النقد عند الشعراء-3
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  :ابن قتيبة وموقفه من القديم والحديث -2

، فابن قتيبة من التحيّز الذوقي يحمل ابن قتيبة نظرة منفتحة ومتقبلة لآلخر تجعل منه ناقد وُمجّرد
تتبني موقفا معارضا للفكر أهل السنة والجماعة، والتي كانت  نتسب إلىالناقد المنفتح الذي كان يهو ذلك 

الصريحة بين الجاحظ وابن قتيبة، غير أنّهما خصومة بين مفكرين مة العقديّة ، ورغم الخصواالعتزالي
مام الذي كان شعره منفتحين في األصل، وقد تجلت سلبيّة ابن قتيبة في موقفهما المتعارضين من أبي ت

وليدا للثقافة االعتزالية، فإذا كان شعر أبي تمام  صالحا لالحتجاج عند الجاحظ، فإّن نفس الشعر كان 
والمتكلّف من : " نموذجا للشعر المصنوع والمتكلّف عند ابن قتيبة الذي يقول ُمعرضا بشعر أبي تمام 

لم، لتبيّنهم فيه ما نزل بصاحبه من طول التفكُّر، الشعر وإن كان جيّدا محكما فليس به خفاء على ذوي الع
وشّدة العناء، ورشح الجبين، وكثرة الضرورات، وحذف ما بالمعاني حاجة إليه، وزيادة ما بالمعاني غنى 

، وليس يخفى على مّطلع أّن هذه األوصاف تنطبق على أبي تمام الذي أقصاه ابن قتيبة، ولم يترجم 1"عنه
واكتفى بذكر اسمه في ترجمة مسلم بن الوليد على أنّه مجرد مقلّد لمسلم " الشعراءالشعر و" له في كتاب 

  . 2في مذهب البديع ، وتدقيق المعاني وترقيق القول

ورغم موقف ابن قتيبة السلبي من شعر أبي تمام، إال أّن هذا لم يمنعه من االنفتاح الفنّي عن 
ا النقاد اللغويين الذين جعلوا شعر ابن هرمة أخر ما الشعر المحدث، فوّسع من دائرة االستشهاد، مخالف

فانفتح ابن قتيبة بالخطاب .  3يُحتج به في الغريب والنحو وتفسير القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف
النقدي والبالغي على محاسن الكالم، من قرآن وشعر ونثر، كما سعى إلى مقاربة الشعر المحدث فنيّا، 

لشعراء القدامى والمحدثين، رافضا أن يسلك سبيل التقليد، أو االستناد في استحسانه فألّف أنطولوجيا ل
للشعراء إلى آراء غيره من النقاد، ألّنه إذا أراد أن يستهجن شعرا فال يعنيه إذا كان ينسب لألعشى أو 

التي كانت ، وفي هذا السياق أبدى اعتراضه على أذواق بعض الرواة في بعض اختياراتهم الشعرية 4غيره
ليس بصحيح الوزن، –في تصوره  - تفتقر للذوق البالغي، كاختيار األصمعي لشعر للمرقّش، وهو شعر

ألّن الرواة من لغويين ونحاة ال يختارون األشعار ، 5وال حسن الروّي، وال متخيّر اللفظ، وال لطيف المعنى
إن صح القول، فاألصمعي كان مولعا حسب معايير فنية وجمالية، بل يتخيّرون الشعر على أسس نفعيّة، 

  .بالغريب ومقاربة األشعار معجميّا، لذلك اختلف عنه ابن قتيبة الذي يقارب الشعر مقاربة فنيّة بيانية

من هذا المنطلق، عالج ابن قتيبة قضية القدماء والمحدثين من الشعراء بنظرة تاريخية فلسفية، 
ّظفه بعض النقاد للمفاضلة بين الشعراء، فكانوا يتحيّزون وأكد على تهافت المقياس الزمني الذي كان يو

للشاعر القديم وإن أساء على حساب الشاعر المحدث وإن أجاد وأحسن، وهذا التحيز الذوقي لم يكن منصفا 
في حق الشعر والشعراء، باعتباره موقفا نقديّا غير موضوعي وهذا يجعله قابال للمساءلة ونقد النقد، قصد 
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اء خطاب نقدي أكثر انفتاحا على الشعر المحدث، وأعدل في الحكم على األشعار من خالل تجاُوزه لبن
  .االستناد إلى معايير فنيّة وجمالية خالصة

ولم يكتف ابن قتيبة بالدفاع عن الشعر المحدث بالتنظير له فقط، بل أيّده بالتطبيق، واستقصاء ما  
ارزة في أشعار المحدثين، فحاول اجتناب األحكام العامة لفت انتباهه من مزايا شعرية وإزاحات أسلوبية ب

على األشعار، في حين مال إلي الخطاب النقدي الوصفي الذي يضيء الظواهر الفنيّة البارزة لدى الشعراء 
  .المحدثين

فالشاعر الُمجيد عنده هو المطبوع وضده المصنوع، فبدأ بإمام المحدثين بشار بن برد معتبرا إيّاه 
  .1ال يتكلّفون في الشعر، وال يتعبون فيه، وهو من أشهر المحدثين) كانوا(مطبوعين، الذين أحد ال" 

  :2وما سبق إليه بّشار قوله

  وأسيافنا ليٌل تهاوى كواكبُه ....كأّن مثار النقع فوَق رؤوسهم

 وسّر اإلبداع في هذا البيت هو صدور مثل هذه الصورة التشكيلية العجيبة من شاعر يفتقر لنعمة
  .البصر ، فكان فيها أبلغ من المبصرين جميعا

وكان لسرعته وسهولة الشعر عليه ربّما قال شعرا " كما اعتبر أبا العتاهية أحد المطبوعين كذلك 
، وهذا الخروج من أشكال الحداثة الشعرية التي 3"موزونا يخرج به عن أعاريض الشعر وأوزان العرب

زمام الشعر، واالقتدار الذي يفضي بالشاعر للخروج على النماذج  عّدها ابن قتيبة من دالئل التمّكن من
  .     الشعرية الجاهزة

للناقد المثّقف والمنفتح على األفكار واألشعار المحدثة، مثّل أنموذجا  ويمكن القول، أن ابن قتيبة
عارهم، فاختار أن ولم يتعامل مع الشعراء المحدثين بنظرة مسبقة وال تأثّر باألنساق النقدية الرافضة ألش

يكون ناقدا أصيال يبني مواقفه الجمالية على أساس جمالية، ال سياقية، فالجودة الشعرية هي المقياس 
المعتمد في اختيار الشعر واالنتصار للشاعر الُمجيد والمطبوع المتمّكن من ِزمام الشعر، كما ال يشفع له 

نقد عند ابن قتيبة لم ينح نحوا جدليّا متحيّزا، بل كان فنقد ال .إذا قّصر زمانه وال أصله وال إيديولوجيته
سبيال لتجديد الخطاب النقدي وتزويده باآلليات البالغية والمقاييس النقدية التي تسمح له بمواكبة الشعر 
المحدث، وتحديد جماليته، وإبراز إزاحته اللغوية بلغة ناقدة ووصفيّة، بعيدا عن اللغة النقدية السائدة التي 

ت عاكفة على إصدار األحكام االنطباعية وتصيّد األخطاء والعيوب، وهكذا بنى ابن قتيبة ومعاصره كان
 .الجاحظ النقد العربي على أسس جمالية وفنيّة خالصة
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  :اآلمدي وموازنته بين الطائيين -3

يمثل اآلمدي التيار النقدي والبالغي العربي األصيل في مقابل التيار الفلسفي، حيث كان يخشي 
أن يمتد األثر اليوناني إلى الشعر العربّي، فهاجم الشعر الذي يصدر عن صنعة، وتحامل على شعر أبي 

في  -اآلمدي- تمام الذي احتوى على أفكار فلسفية أو كالمية خالف بها طريقة األعراب التي اختصرها
ابيّا بدويّا بامتياز، عمود الشعر العربي، وهذا ما يبرر إعجابه بالبحتري الذي كان في نظره شاعرا أعر

ود الشعر، فالصراع بين أبي تمام والبحتري هو في حقيقته  حافظ على طرق األوائل في شعره، والتزم بعم
  : 1صراع بين نسقين ثقافيين هما

أبو تمام الذي يؤمن بحرية الفكر وتوظيفه في الشعر، وإحيائه  يمثله: النسق االعتزالي العقلي 
  .للشعر من خالل خروجه عن األنساق السائدة

ويمثله البحتري وهم يسعون إلى العودة الخاصة في الفقه والفكر  :النسق اإلحيائي التقليدي
  .والشعر

) النقدي واألدبي(لفكري أدبية أو نقدية في مواجهة المّد اباعتباره نظرية عمود الشعر  وقد وقف
الذي اجتاح الثقافة العربية، فعمود الشعر يمثل نسَق الصنعة العربية العفوية ) واألعجمي(اليوناني 

وهو في نفس الوقت نقد لذلك . والكالسيكية، الذي أتى في مواجهة الصنعة األعجمية المتكلفة والحداثيّة
، )الداللي والتركيبي والتصوري(المستويات الثالثة النقد الداعي إلى الخروج على أساليب العرب على 

وهذا ما يكرس اإليديولوجية العربية التي ينطلق منها العموديون ويسعون لتكريسها، ألّن نظرية عمود 
الشعر ليست نظرية نقدية تحكُم على اإلبداع، فحسب، ولكّنها نظرية أدبية تحاول التحّكم في اإلبداع 

  .عيّة معّينةوتوجيهه برسم حدود إبدا

الدوافع التي تقف وراء ممارسة نقد النقد ليس ضرورة أن تكون إيديولوجية، خاصة إذا حاول ف
ناقد النقد إثبات موقف إيديولوجي معيّن، اآلمدي كان خير من مثل هذا االتجاه، وذلك حين انتصر لمنهج 

كل أحد، وأن يتعاطاه من ليس من العلم  بالشعر قد خّص أن يدعيه " معتقدا  أّن  في نقد الشعر الرواة
، وفي هذا اعتراض صارخ على االختالف، وقمع لكل من أراد أن يُحدث شيئا في النقد، فاآلمدي ال 2"أهله

يمارس نقد النقد من أجل تطوير النقد، بقدر ما كان يمارسه لكي يعيق عجلة تطّوره، وفي نظره كل من 
  .خالف العلماء فيما اتفقوا عليه فقد أخطأ

إلى مبدأ االستواء، وإذا كان قد نأى بنفسه عن والبحتري أبي تمام موازنته بين ي في اآلمدومال 
اإلقرار بأيّهما هو معجب بصريح العبارة، فإّن طريقة تحليله ألشعارهما فضحت ميله وهواه، وتقديمه 
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الميل الظاهر لم يمنعه للبحتري من حيث استواء النظم وحسن الديباجة وكثرة الماء والرونق، غير أّن هذا 
إّن عيون شعر أبي تمام أجود من : " من االعتراف في نهاية الموازنة بإبداع أبي تمام وقد قالها صراحة 

هو أغوص على " ، رغم أّن البحتري أقّر ألبي تمام بعمق أفكاره الشعرية، فقال 1"عيون شعر البحتري
اء الشام كانوا يمدحون بني أميّة، والمدح يقتضي مراعاة ، ألّن شعر2"المعاني منّي وأنّا أقوم بعمود الشعر

  .آفاق التلقي، والسير على نهج عمود الشعر

وتمكن أبي تمام من تحقيق اإلبداع في نسبة معبرة من شعره هو الذي جعل من التفاوت سمة 
يّدي، و رديئي جيّدة حير من ج: "بارزة فيه، وهذا ما أكده البحتري في قوله مقارنا شعره بشعر أبي تمام

فهو  -إن كان صحيحا–فهذا الخبر : " ،وقد أّول اآلمدي هذه المقولة تأويال وافيّا حين قال"خير من  رديئه
للبحتري، ال عليه، ألّن قوله هذا يدل على أّن شعر أبي تمام شديد االختالف، وشعره شديد االستواء، 

أّن أبا تمام يعلو علوا حسنا وينحط انحطاطا قبيحا،  على...وُمستَِوي الشعر الّشعِر أَولَى من مختلف الشعر
  3"وأّن البحتري يعلو بتوسط، وال يسقط، ومن ال يسقط وال يسفسف أفضل ممن يسقط ويسفسف

أبلغ تعبير عن السّر الذي يحفظ لشعره استواءه " يعلو بتوسط"فكان قوله على البحتري بأنّه 
كثيرا، كي ال يُنتبه لنزوله، فخير األمور أوسطها، كما يقال،  ورتابته اإلبداعية التي تأخذ نمطا ال يعلوا

وهذا الشعار يعني أّن البحتري شاعر معتدل غير متطرف في إبداعه، وال يهوى المغامرة اإلبداعية، وال 
أعني الشاعر –خرق المألوف، وال مباغتة المتلقي بشيء مختلف، بحيث تكون العالقة بينهما 

بكل المقاييس، إذ يصبح عمود الشعر هو البؤرة التي ) تداولية- براغماتية(قة عال–) الممدوح(والمتلقي
  .    تلتقي فيها الفصاحة مع االستواء، لتحقيق أعلى نسبة ممكنة من التداول

وال يُقصد بمفهوم اإلبداع الشعري عند اآلمدي تقديم معارف مختلفة للمتلقي ألنه خطاب  
وجود في كّل أُّمة، وفي كّل لغة، وليس الشعر عند أهل العلم به إال ودقيق المعاني م: " وجداني، فيقول

حسن التَأَتّي، وقرب المأخذ، واختيار الكالم، ووضع األلفاظ في موضعها، وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد 
فأّن  فيه المستعمل في مثله، وأن تكون االستعارات والتمثيالت الئقة بما استعيرت له وغير منافرة لمعناه،

، وهذا الرأي يفسر 4"الكالم ال يكتسي البهاء والرونق إالّ إذا كان بهذا الوصف وتلك طريقة البحتري
وبشكل واضح الموقف النقدي اإليديولوجي العربي  النزعة من قضية توظيف الفكر في الشعر، وذلك من 

ك في أنّها تُبنى على عمق الفكرة كلها تشتر) األجنبيّة- األعجميّة(باب أّن األشعار واآلداب غير العربية 
والتكلّف في الصنعة، وأّن ما يجعل الشعر العربي مختلفا عنها هو إبقاؤه بعيدا عن هذا المسلك، فهويته 
اإلبداعيّة المعبّرة عن روح العربي العفوي تتجلى في انسجامه مع نسق عمود الشعر العربّي، الذي يمثّل 

  .نزعات األدبية والفلسفية والعجّميةنزعة تراثية إحيائية في مواجهة ال

                                                           
   .702ص، 3ج ،الموازنةاآلمدي،  - 1
  .12، ص1المصدر نفسه، ج - 2
  .11، ص1المصدر نفسه، ج - 3
  .432، ص1المصدر نفسه، ج - 4



  :ةالقاضي الجرجاني وقضية السرقات األدبيّ -4

النقد كما تتجلى ممارسته لنقد ، تميزت أعمال عبد العزيز الجرجاني النقدية بالعلمية والمنهجية
ويمكن أن : " عبد المالك مرتاضالناقد حيث قال عنه  )الوساطة بين المتنبي وخصومه(من خالل كتابه 

تتوقف لدى نص كان كتبه على بن عبد العزيز الجرجاني وقد رأينا أنّه يتصف، بحق، أو باحتمال على 
، فلقد كان الشيخ في معرض دفاعه عن أبي الطيب المتنبي، وأّن ما اتهم به "نقد النقد"األقل، في حقل 

أن شنوا الغارات العشواء  النقاد كثيرا من الشعراء في العصرين األموي والعباسي من أنهم لم يزيدوا على
على نصوص الشعراء الذين سبقوهم، أو حتى عاصروهم فسرقوها بتضمينهم إيّاها، إّما فكرة أو لفظ لم 
يكن في كثير من األحيان، إال ضربا من الوهم، لقد سادت نظرية السرقات في النقد العربي القديم طوال 

الشكل الذي حملته الممارسة  ل هذا القولخال ، فيظهر من1"القرون الثاني والثالث والرابع للهجرة
  .د النقد في  النقد العربي القديمالتطبيقية لنقد النقد كونها من قضايا السرقات األدبية التي تعد أحد مظاهر نق

لتأسيس ول قضيّة السرقات األدبية الجرجاني ح الرؤية النقدية لعلي بن عند العزيزت روقد تبلو
جاء القاضي على بن عبد العزيز الجرجاني فاجتهد في إثبات " نقدية تطبع بالسرقات األدبية، و نظرية

نظرية مخالفة للنظرية السائدة التي لم تكن تخلو من سذاجة، وقد اثبت الجرجاني أّن هناك أفكار مشتركة 
مائهم ومحدثيهم، وأّن أمورا يمكن أن تنضوي فيما يجوز أن يطلق عليه تورد الخواطر، بين الناس، بين قد

وأّن اللغة مشتركة بين األدباء يغترفون منها كما شاء لهم هواهم، وال يجوز أن نتهم شاعر بالسرقة 
في  هواسِ لمالحظة وجود جزء من فكرة كانت وردت في شعر غيره، أو لمجرد وجود لفظة كان استعملها 

شعره من قبل، ونحن نرى أن كتابة الجرجاني النقدية من هذه الزاوية كانت ممارسة متقدمة في التبشير 
  2"بنظرية التناص التي لم تتبلور في الفكر النقدي الغربي الجديد إال في أواخر القرن العشرين

الجرجاني وهو في مقام الدفاع عن عبد العزيز هذه القضية النقدية التي تبناها وقد أسست  
عدم تحقق نظرة  غيرهم  لبناء نقدي منظم وممنطق، من خاللموا بالسرقة من شعر الذين اتهالشعراء 

السرقة كتهمة ألقاها النقاد على الشعر لمجرد اشتراك  شاعرين في معنى أو لفظ معيّن، ودلل على ذلك 
ا شاء لهم وما خدم كون اللغة عامل مشترك بين األدباء ينهلون منها فينتقون ويتفحصون منها ويختارون م

شعرهم من تصرف في نحو وصرف وبالغة هذه اللغة، وأّن المعاني وليدة الظروف المتشابهة إلنتاج 
سرقة، ومن هذا المنطلق يمكن بل أكيد أن يشترك الشعراء في لفظة معّينة أو تصرف في االستعماالت 

  .اللغوية

ن اتهموا بالسرقة األدبية، محاوال فقد دافع القاضي الجرجاني عن جملة من الشعراء الذي    
الـتأسيس لنظرية جديدة واستبدالها بقضية السرقات، وهذه الرؤية لعبد العزيز الجرجاني تحمل مالمح 
البذرة األولى لنظرية معاصرة لم تظهر إال حديثا وهي نظرية التناص، ولم يذكرها الجرجاني عن طريق 

باسم آخر كالتشابهات التي تنتج عن االشتراك اللغوي  تأسيس اصطالحي ومفاهيمي لها وإّنما بينها
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والمعنوي، وقد دلّل القاضي الجرجاني  بجملة من األقوال للعديد من النقاد عن قضية المتشابهات بين 
  .ومنهم قول الجاحظ الشهير اللغة مطروحة في الطريقالشعراء، 

كل من استعمل لفظا كان ليس " بأّن األدبية عنه فالجرجاني دافع عن المتنبي ونفى تهمة السرقة 
من قبل يعد مقلدا، أو يصنف ساطيّا، فبين  تنوولتل فكرة كانت استعمله شاعر قبله سارق وال كل من تناو

ما يمكن أن ينضوي تحت السرق الصراح، وما هو مشترك بين األدباء جميعا، ومن ذلكم اللغة واألفكار 
، فاستعمال الشعراء واألدباء في العصور 1"المطروحة في الطريق، على حد تعبير أبي عثمان الجاحظ

ة أو حتى الالحقة أللفاظ وعبارات تحمل في تشكلها أفكار متشابهة عائدة إلى عاملين الماضية، أو الحاضر
  :2أساسيين

أولهما هو اللغة وكونها عامل مشترك بين األدباء والشعراء منهم وأثناء حياكة نسيج من -1
صرفها االدب ال شك ينتج تشابه في بعض هذا النسيج الذي يجمل ذات المادة األولية أال وهي اللغة من 

  .ونحوها وبالغتها

وثانيهما هو نقطة التأثير والتأثر، التي أثارها العلم األدبي الحديث وهو االدب المقارن، فليس -2
كل متأثر سارق ألّن المبدع بالضرورة يكتب أدبا ليقدمه للقارئ أو جمهور القراء، وعملية القراءة 

طقة في الدماغ تعمل من نفسها وال حكم لإلنسان مصاحبة ومالزمة لعملية التخزين في الالشعور وهذه المن
عليها، ويظهر هذا المخزون عند مرحلة الكتابة في مجموعة من المؤثرات والمتأثرات في شكل شبه بين 

  .      النصوص األدبية، فقضية السرقات األدبية كقضية نقدية هي باطلة بعدد الحجج

في هذا التنظير المبّكر، وليس في النقد العربي  الجرجاني: " مهاوهذه الممارسة النقدية التي قدّ 
القديم فحسب، ولكن في تاريخ النقد اإلنساني من حيث هو، يكشف عن فكر ثاقب، وذكاء خارق، فيستنبط، 

وذلك برده لنظرية السرقات األدبية التي كانت تشغل أذهان الناس على  -ومن حيث ال يشعر، نظرية حديثة
  . 3"فليست نظرية التناص إال بعد ما يرد في هذا النص الذي استشهدنا به- التناصهي نظرية –عهده 

فنرى القاضي الجرجاني في هذا المقام تبنى قضية نقدية تبنت الدفاع عن مجموعة من الرؤى 
ث، ومبطال النظرية مؤسسا لمفاهيمه في طرح المتشابهات أو نظرية التناص في الفكر النقدي الحدي

لمفاهيم رأى فيها الكثير من العيوب وهي السرقات األدبية بطريقة مبنية على المحاورة النقدية الهادفة 
البناءة ومتبعا خطوات رزينة، تحمل روح األخالق النقدية بمنهج مبني على الموضوعية والمنطق وأدلة 

ولة بطريقة مباشرة بحيث يقع االحتجاج للرأي فكرة نقد النقد تبدوا هنا متنا" مقنعة، من كل هذا نالحظ أّن 
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الجديد أثناء محاولة دفع الرأي النقدي السابق، وذلك على غير ما نجد هذا األمر عليه في الكتابة الغربية، 
  1" لدى بارث وتودوروف، مثال، وذلك لمحدودية الرؤية النقدية في ذلك الزمن الموغل في القدم

ه بأحسن تمثيل، فميّز عصره بآرائه النقدية والتنظيرية المتجذرة فقد مثّل القاضي الجرجاني نقد
في الفكر العربي والمماثلة للفكر الغربي في معاصرته، ففكره قديم من حيث التصنيف التاريخي ومعاصر 
من حيث الطرح النقدي المثارة اليوم في هذه الصفحات التي تبيّن اتساع رؤى الجرجاني، وأّنها تشبعت 

قدية في كل نظرية وكثيرة من حيث الدراسات النقدية قديمها وحديثها وحتى معاصرها، ودراستها آراؤه الن
  .   تتطلب آالف المدونات وتستلزم سنين الحقة أكثر من السابقة لكي نوفي حق الدرس النقدي الجرجاني
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  )تطبيق(نقد النقد : المقياس

  .2ماستر: السنة

  نقد حديث ومعاصر: التخصص

  عبد الدايم عبد الرحمان :األستاذ

صيَن، "  -1 فإنّي رأيُت من علمائنا من يستجيُد الشعر لتقدُّم قائله، ويضعه في ُمتََخيَّره، ويرذُل الشعَر الرَّ
وال عيَب له عنده إالّ أنّه قيل في زمانه، أو أنّه رأى قائله، ولم يقصر هللا العلَم والشعَر والبالغة على زمٍن 

وال خّص قوًما دوَن قوٍم، بل جعل ذلك مشتركا مقسوما بين عباده كّل دهٍر، وجعِل كل قديٍم دوَن زمٍن، 
وكان أبو عمر بن العالء . فقد كان جرير والفرزدق واألخطل وأمثالهم يعدون محدثين...حديثًا في عصره

  .لقد َكثَُر هذا المحدث وَحُسَن حتّى لقد َهَممُت براويته: يقول

ماء عندنا ببُعِد العهد ِمنهم، وكذلك يكوُن من بعِدهم لمن بَعدنا، كالخريمّي ثم صار هؤالء قُد
وأثنينا ) له(وأشباههم، فكلُّ من أتى بحسٍن من قوٍل أو فعِل ذكرناه ) أبو نواس(والعتّابّي والحسن بن هانئ 

ُر قائله أو فاعله، وال حداثة ِسنِّه، كما أّن ال رديء إذا ورد علينا للمتقّدم أو به عليه، ولم يََضعَهُ عندنا تأخُّ
  "الشريِف لم يَرفعهُ عندنا شرُف صاحبه وال تقدُُّمه

  .64، ص1جأحمد شاكر، دار الحديث، القاهرة،: تحقيق، الشعر والشعراءابن قتيبة، 

رة عنها، ولسانه غيُر مدرٍك لها  " -2 وإذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة، وكانت عبارته مقّصٍ
حتّى َيتََعّمَد دقيق المعاني من فلسفة اليونان أو حكمة الهند أو أدب الفرس، ويكون أكثر ما يورده منها 

وصف وسليم النظم قلنا بألفاظ متعسفة ونسج ومضطرب، وإن اتفق في تضاعيف ذلك الشيء من صحيح ال
قد جئت بحكمة وفلسفة ومعان لطيفة حسنة، فإن شئت دعوناك حكيما أو سميناك فيلسوفا، ولكن ال : له

نسميك شاعرا، وال ندعوك بليغا، الّن طريقتك ليست على طريقة العرب، وال على مذاهبهم، فإن سميناك 
نبغي أن تعلم أّن سوء التأليف ورديء اللفظ بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء، وال المحسنين الفصحاء، وي

  ."يذهب بطالوة المعنى الدقيق ويفسده ويعميه حتى يحتاج مستمعه إلى طول تأمل، وهذا مذهب أبي تمام

  .425- 424ص - ، ص1ج ،1960ن دار المعارف، مصر، 4السيد أحمد صقر، ط: ، تحقيقنة بين أبي تمام والبحتريالموازاآلمدي، 

أحدهم يقف  باإلكبار، ألنّ باالستكثار وصغيرهم أولى  لُوجد يسيرهم أحقُّ نصف أصحابنا ولو أُ "-3
فإن ... محصورا بين لفظ قد ُضيق مجاله وُحذف أكثره وقل عدده، وُحظر معظمه، ومعان قد أخذ عفوها

سرق بيت فالن وأغار على قول فالن، ولعل ذلك : أبعد طرف، قيلوافق بعض ما قيل، أو اجتاز زمنه ب
  "غير ممكن البيت لم يقرع قط سمعه، وال مر بخلده كأن التوارد عندهم ممتنع واتفاق الهواجس

دمحم أبو الفضل إبراهيم وعلى دمحم البحاوي، المكتبة العصرية، بيروت، : ، تحقيق وشرحالوساطة بين المتنبي وخصومهالقاضي الجرجاني، 
  .52، صت.د لبنان،

 ةيفي الحصة التطبيق مطبوعة ضرورة إحضار هذه النصوص: مالحظة
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