
 المحاضرة الثانية: بيبليوغرافيا المصنفات النقدية

 مقّدمة:

ينزع إلى البحث بدأ مع بداية القرن الثالث الهجري في بداياته انطباعيّا بسيطا والنقد العربي  كان

الكثير من القضايا األدب، الذين خاضوا واللغة ومن النقاد وعلماء  جماعةوالتأليف على أيدي 

غيرهم، ثم بدأت التصانيف تتوالى ابن رشيق وابن سالم والجاحظ وابن قتيبة والموازنات النقدية، كو

   .في المشرق والمغرب واألندلس

 بأهمّ أصحابها  بعض المصنفات النقدية المهمة التي ألمّ  التعريفونسعى في هذه المحاضرة إلى 

وسنحاول وضع بيبليوغرافيا القضايا النقدية التي طرحها الخطاب النقدي القديم عبر القرون المتوالية، 

رافيا تعني غو كتاب بليو معناهايرافيا كلمة تتكون من مقطعين بغبليويالبنفات، وهذه المصبرز أل

  أي بمعنى وصف الكتب أو وضع بطاقة قراءة للكتب. وصف

 : )هـ 232الشعراء البن سالم الجمحي )تطبقات فحول  ـ1

ه ومات ببغداد عام  139هو محـمد بن سالّم الجمحّي، الذي ولد بالبصرة عام هذا الكتاب صاحب 

تمثلت في  ،جادةنقديّة ل محاولة أوّ ،  وهو طبقات فحول الشعراءه، له مؤلّفات أشهرها: كتاب  232

ا، وكان بذلك واضع أول لبنة بي وتنظيمها تنظيما علميّ دجمع شتات آراء سابقيه ومعاصريه في النقد األ

 .نا كامالفي النقد العربي، كما يعتبر أول كتاب في النقد وصل

م 1913بين  هولنداكانت أّول طبعة له بمطبعة بريل بمدينة ليدن ب وقد طبع هذا الكتاب عدّة طبعات:

د الكتبّي، هاتان الطبعتان كانتا م من طرف حامد عجمان الحدي1920م، وطبع مّرة أخرى سنة 1916و

م بعنوان: طبقات فحول الشعراء 1952بعنوان: طبقات الشعراء، ثم جاءت طبعة دار المعارف سنة 

 م. 1974بتحقيق محـمد محمود شاكر، ثّم أعاد المحقّق طبع الكتاب عام 

ي على قضايا إلى قسمين: القسم األول المقدمة وتحتوكتاب طبقات فحول الشعراء  م صاحبوقد قسّ 

 نقدية مهمة، تكشف عن مفهوم الشعر في ذلك العصر وطبيعته، ونقد الرواية وتحقيق النصوص)

 االنتحال( وتأريخ نشأة الشعر وعلوم العربية عند العرب.

جاهليين  :إلى طبقاتالفحول أّما القسم الثاني من الكتاب فيحتوي على تصنيف الشعراء  

 ،عراء المراثي، وطبقة شعراء القرى العربية، وطبقة شعراء يهودومخضرمين وإسالميين، ثم طبقة ش

 .د الطريق للنقاد من بعدهلقد خطا ابن سالم في طبقاته خطوة المعة في النقد، ومهّ 

  :هـ( 255ت  كتاب الحيوان وكتاب البيان والتبيين للجاحظ) ـ2

عتزلة، ولد في البصرة من المة رئيس الفرقة الجاحظيّ  أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصريّ 

 .هـ 255قتلته مجلدات من الكتب وقعت عليه سنة  ،هـ 163سنة 

والجاحظ ذو فكر موسوعّي، ألّف في الكثير من الموضوعات، وخلّف مجموعة من المصنّفات، من 

ها شأنا، فقد حوى ، فكتاب الحيوان من أعظم كتبه، وأجلّ ب الحيوان وكتاب البيان والتبيينكتا أبرزها

موضوعات كثيرة تتصل بالفلسفة والعلوم الطبيعية  ،ق بهجانب التعريف بالحيوان وكل ما يتعلّ  إلى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8


في سبعة أجزاء سنة  حمد هارونـعبد السالم م بتحقيقبع كتاب الحيوان في مصر ط   والنقديةّ، واألدبية

 ثّم توالت الطبعات. م،1938

أّما موضوعات الكتاب الكبرى فتدور و ،قد وضعه الجاحظ في ثالثة أجزاءفأما البيان والتبيين 

حول البيان والبالغة، والخطابة، والّشعر، واألسجاع، ونماذج من الوصايا والّرسائل، وطائفة من كالم 

  .النّساك والقصاص وأخبارهم، وغير ذلك

ر مصد، هماهية الشعر وجوهر :هاالرسائل أهمّ مبثوثة في الكتابين وفي بعض الالنقدية وأّما القضايا 

، وبناء لغة الشعر وغيرها من والصنعة الطبعلشعرية، موضوعية النقد األدبي، الشعر والسرقات ا

 .القضايا

 :( هـ 276) ت البن قتيبة عراءالشعر والش ـ3

 ه وتوفي عام 213، ولد ببغداد عام ريّ نو  عبدهللا بن مسلم بن قتيبة الدي  كتاب الشعر والشعراء  ألَّف

 عيون األخبار، أدب الكاتب، غريب الحديث، مشكل القرآن، وقد ألّف الكثير من الكتب منها: هـ 276

  وغيرها.

ما  همّ أالكتب النقدية في القرن الثالث بعد طبقات ابن سالم، و برزمن أ الشعر والشعراءكتاب يعد و

على قضايا مهمة نذكر  اؤهاا احتوما يميّزه ،بواكير النقد األدبيّ التي تعدّ من ة نقديّ ال متهمقد يميزه هو

 والحاالت النفسية وعالقتها ،الحكم على الشعر والشاعر، بناء القصيدة في اللفظ والمعنى، الحياد :منها

 .، وغيرهاالحديثالقديم و الطبع والتكلف، بالشعر،

 م1902، وأعيد طبعه سنة م1875لها في ليدن سنة ة طبعات، كان أوّ بع هذا الكتاب عدّ ط  قد و

مد ـبتحقيق أحمد مح م1966ة الطبعة التي صدرت سن منهابتحقيق دي غويه، كما طبع طبعات أخرى، 

 .شاكر

 :)هـ 322ه ـ  250 )با العلويّ باط  كتاب عيار الشعر البن ط   ـ4

 با الحسنيّ ط  بامد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن إبراهيم ط  ـمح الحس ن هو أبو ابن طباطبا العلوي

 من أهّم الكتب يعدّ الذي كتاب عيار الشعر أهّمها  ، له مؤلّفات عدّة ّباألدب وعاِلًما شاعًراكان ، العلويّ 

النقديّة القديمة، وقد طبع أّول مّرة من طرف المكتبة التجاريّة بالقاهرة بتحقيق طه الحاجري ومـحمد 

م، وهناك طبعة دار الكتب العلميّة ببيروت بتحقيق عباس عبد الساتر سنة 1956زغلول سالم سنة 

 .م1985 عام ناصر المانع بتحقيق عبدالعزيز بن الرياضب طبعة دار العلومم، و1982

تدور حول أربعة موضوعات هي  متهمة ومتن، فمقدّ ن، مقدّ م إلى قسمين أساسيمقسّ والكتاب  

الوسائل  العيارويقصد ب ،تعريف الشعر، صنعة الشعر، فنون الشعر العربي وأساليبه ثم عيار الشعر

ه ومعاني الشعر والوحدة العضوية م عن التشبيه وأدواتكما تكلّ ، د الشعر من رديئهالتي يعرف بها جيّ 

وغيرها من القضايا  والخلق الشعري ومراحله والسرقة الشعرية والصدق وأنواعه وثقافة الشاعر

 النقديّة.

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%82%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A


 : )هـ 337ت  )كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر  ـ5

ب العر، من بلغاء بن قدامة بن زياد البغدادي أبو الفرج قدامة بن جعفرمّؤلّف هذا الكتاب هو 

وغيرها، له مؤلّفات عديدة منها:  منطقوفلسفة و ين، أتقن علوما كثيرة من لغةرومشهال تهمفالسفو

األخير  وغيرها، هذا نقد الشعرو كتاب السياسةاأللفاظ،  كتاب جواهربة، صناعة الكتاو كتاب الخراج

، وهو ذو أثر كبير في حركة النقد العربي ونهضته، كلمة نقد صريحة عنوانه ل كتاب ترد فيأوّ هو 

في ليدن، ثّم طبعة الجوائب بالقسطنطينيّة سنة  بريلم عن مطبعة 1956أّول طبعة للكتاب كانت سنة و

 . اجيمد عبد المنعم خفـحم دار الكتب العلمية بتحقيقم، وآخر طبعة صدرت عن 1885

وضع قدامة بن جعفر مذهبا نقديا لنقد الشعر متأثرا بالثقافتين العربية اليونانية، فقد نهج في نقد 

تعريف الشعر، أسباب  هي:ة الواردة في هذا الكتاب فالنقديّ  القضايا ا أهمّ مّ أ منطقيّا، اعلميّ هجا الشعر ن

 وغيرها. و والمبالغة في تناول المعانيالغلوة، أوصاف الشعر، طبيعة الشعر، الشعر ومكوناته الرئيسيّ 

 ):هـ 371ت  )ن لآلمدينة بين الطائيي  المواز  ـ6

أبي تمام شعر الموازنة بين : عنوان الكتاب هوو ،أبو القاسم الحسن بن بشر اآلمديّ  ذا الكتابه فألّ 

م، وطبعة حجازي 1870 وقد طبع عدّة مّرات أّولها طبعة الجوائب بالقسطنطينيّة سنة ،البحتريو

م، وآخرها طبعة دار المعارف بالقاهرة في ثالثة مجلّدات، المجلّدان األّوالن 1944بالقاهرة سنة 

 . محاربعبد هللا بتحقيق  المجلد الثالثبتحقيق السيّد أحمد صقر، و

معاني بال تلمّ  ،المنهج ةموازنة واضح قد أّسسفي تاريخ النقد العربي، فنوعيّة  قفزةكتاب الموازنة و

ة على مادة نقديّ ينطوي  ،دخل في صميم النقد التطبيقيّ يهذا الكتاب و الشعرية،واأللفاظ والموضوعات 

ا، راسة الناقد لسرقات كل شاعر منهمد، محاجة بين خصوم أبي تمام وخصوم البحتريا: هأهمّ  ةثريّ 

 .هاب جاءاالمختلفة التي موازنة تفصيلية بين المعاني ، ولمحاسنه نقده ألخطاء ومعايب كل منهما ثمّ 

 :ه(392 ه ـ 290 )تنبي وخصومة للقاضي الجرجانيالوساطة بين الم ـ7

صاحب الكتاب هو أبو الحسن علي بن عبد العزيز الجرجانّي المشهور بالقاضي، والكتاب نشره  

م 1966م بمطبعة العرفان بصيدا، وطبع مّرة أخرى سنة 1912أّول مّرة أحمد عارف الزين سنة 

  .بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي صيدافي بة العصرية المكتب

عالج كما يمثّل اكتمال مقاييس النقد العربّي، وقد ، كتاب الوساطة مثاال للنقد األدبي المنهجيّ  ويعدّ 

قد ، والسرقات وعمود الشعرقضايا النقدية كالقديم والحديث، الطبع والصنعة، مجموعة من ال الناقد فيه

القسم الثاني وح فيها منهجه العام في النقد وضّ مة القسم األول: مقدّ  :صاحبه إلى ثالثة أقسام مهقسّ 

تناول حيث وساطة بين المتنبي وخصومه لل فجعله الفصل الثالث أّماعن الشاعر، و دفاعخّصصه لل

  .هل الحلّ مو اناقشموما أخذه عليه العلماء من مآخذ، الناقد فيه ما عيب على أبي الطيب في شعره، 

 :)هـ 456)ت القيروانيّ  البن رشيقفي محاسن الشعر وآدابه ونقده كتاب العمدة  ـ8

عندما کان ه و 390عام المسيلة بولد الذي ، أبو علي الحسن بن رشيق القيروانيّ هذا الكتاب ألّف 

 ،النقدوالشعر في مجال  تهشهر، ومن هناك ذاعت عشرة سنة رحل إلی مدينة القيروان عمره ستّ 

، كتاب كتاب قراضة الذهب في نقد أشعار العربباإلضافة إلى شعره ألّف الكثير من المؤلّفات مها: 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D9%81%D9%8A_%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)


األولى عديدة: طبعات األخير لكتاب ، وأشهرها كتاب العمدة، ولأنموذج الزمان في شعراء القيروان

والثانية طبعة مطبعة السعادة بتحقيق محمد بدر الدين حمد قرقزان ـممن طرف م 1865بتونس سنة 

طبعة محمد محيي الدين م تحت عنوان العمدة في صناعة الشعر ونقده، والثالثة 1907ساني سنة النع

   .م1934عبد الحميد المنشورة سنة 

وقد ضّمن ابن رشيق كتابه العديد من النقد النظري والتطبيقي، ضمن  هكتاب العمدة يمكن إدراجو

ً في فصول الشعر  59فيه مختلفة، ففنون األبواب في  ً في البالغة وعلومها و 39وأبوابه، وبابا  9بابا

خذ عن النقاد السابقين ولكنه أقد ب يقوم على االجتهاد والنقل، فومنهجه في الكتافنون أخرى، أبواب في 

طبوع الممفهوم الشعر،  :ةنقديّ الموضوعات الكتاب  ، ومناجتهد في هذا النقل وأبدى رأيه فيه

 وغيرها. ة واللفظ والمعنىالشعريّ السرقات ، والمصنوع، القديم والحديث

 :هـ( 471ت  )ار البالغة لعبد القاهر الجرجانيكتاب دالئل اإلعجاز وكتاب وأسر ـ9

انِيّ المؤلّف هو:  ج  ر  ِلد في مومتكلّ  يّ نحو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الج  ، و 

 وأسرار البالغة، ويمثّل كتاباه دالئل اإلعجاز علملأحد المؤسسين  دّ يع ه، 471توفي فيها سنة  جرجان

، وقد أرسى عبد القاهر أركان علم المعاني البالغة من أحسن ما أ لّف في هذا العلم، ففي الكتاب األّول

شرح عبد المنعم تعليق وبطبعة وهناك ، م1904طبعه أّول مّرة محـمد رشيد رضا بمطبعة المنار سنة 

م من طرف مطبعة الخانجي ومطبعة 1984، وآخر طبعة للكتاب كانت طبعة سنة م1969 سنةخفاجي 

بحوثا كثيرة في هذا العلم، والفكرة التي  مّ ضيالمدني بالقاهرة بتحقيق محمود محمد شاكر، والكتاب 

ظم، كما أوضح أن اللغة ليست ها تكمن في النأنّ التي رأى يبنى عليها الكتاب تدور حول بالغة الكالم، 

 والروابط.  مجموعة من العالقاتهي ما مجموعة ألفاظ وإنّ 

ة وعشرين فصالً عالج فيها ست، وضّمنه علم البيان خّصصه لدراسةف أما كتاب أسرار البالغة

، وأّول طبعة للكتاب كانت بتحقيق محمد هينامعوببيان تقسيماته في الكالم و موضوع الحقيقة والمجاز

طبعة مكتبة الخانجي بالقاهرة ومكتبة من مطبعة الترقّي بمصر، ثّم جاءت  1902شيد رضا سنة ر

حمد عبد المنعم ـمة بتحقيق مكتبة القاهروهناك طبعة  ،حمد شاكرـبتحقيق محمود م المدني السعودية

م مجموعة دراسات تتناول بحوث عل مّ م باإلضافة إلى طبعات أخرى، والكتاب يض1979سنة  خفاجي

 .شرح للسرقات وبعض ألوان البديع البيان من تشبيه ومجاز واستعارة وفيه

، ويؤّسس لنظريّة النظم، التي فحواها تطبيقيالموضوعي النقد في كتابيه ينتهج نهج العبد القاهر و 

أّن بالغة الكالم ليست في ألفاظه وأنّها تكمن في التأليف والتركيب ومراعاة علم النحو في هذا 

 ب. التركي

 :هـ( 684 كتاب منهاج البلغاء وسراج األدباء لحازم القرطاجني) تـ 10

ّي، ولد بقرطاجنّة مد بن حازم القرطاجنـمححسن بن أبو الحسن حازم بن صاحب الكتاب هو 

ه، عاش متنقّال في أرجاء األندلس ثّم رحل إلى تونس واستقّر بها إلى أن  608بشرقي األندلس سنة 

بين فيه مزج هذا الكتاب خلّف ديوان شعر وكتاب المنهاج،  شاعًرا وأديبًا كان ه،  684توفّي سنة 

سنة  ةة للجمهورية التونسيّ المطبعة الرسميّ ب بن الخوجةحمد الحبيب ـمقه البالغة والنقد، وقد حقّ 
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اليونانّية وكتاب المنهاج كتاب زاخر بالثقافتين العربيّة واليونانّية، ويبدو فيه تأثّر الناقد بالفلسفة 

في أربعة أقسام ضاع الكتاب  ة بالخصوص، وقد جاءنظرية أرسطو في الشعر والبالغحيث تبرز 

يتناول النظم والقوانين البالغية، أما  لثول المعاني الشعرية والقسم الثاالقسم الثاني يتناو، األول منها

ومن أهّم ية وبالغية غزيرة، فر على مادة نقدوالمنهاج يتو ،القسم الرابع فموضوعه الطرق الشعرية

التخييل  ،: المعاني الشعرية، غموضها، تخييل األغراض باألوزانالواردة في الكتاب النقديةالقضايا 

  .والمحاكاة

وفي األخير هذه بيبليوغرافيا لمجموعة من المصنفات النقدية في المشرق والمغرب واألندلس إال 

اإلطالة وحبا لالختصار، وال بأس أن نذكرها فقط دون لم نذكرها لتفادي  أن هناك بعض المصنفات

 هـ(،285ت )والكامل في اللغة واألدب للمبرد هـ(،210ت  تفصيل، فهناك فحولة الشعراء لألصمعي)

هـ(، وحلية المحاضرة 335 ت )وأخبار أبي تمام ألبي بكر الصولي ه(291وقواعد الشعر لثعلب) ت 

هـ(، وكتاب شرح ديوان 395ت )ألبي هالل العسكريتاب الصناعتين هـ(، وك388ت )للحاتمي

 هـ(، والمثل الثائر في466ت )، وسر الفصاحة البن سنان الخفاجيهـ(421ت )الحماسة للمرزوقي

 هـ( هذا في المشرق. 637ت )أدب الكاتب والشاعر البن األثير

هـ(، وكتاب 403ت )الشعر وعمله لعبد الكريم النهشليأما في المغرب فهناك كتاب الممتع في عمل 

هـ(، 808 ت هـ(، والمقدمة البن خلدون)460أعالم الكالم أو رسائل االنتقاد البن شرف القيرواني) ت

هـ(، ورسائل 328 ت )ة العقد الفريد البن عبد ربهنقديّ ا في األندلس فنجد من الكتب التي تحمل آراء أمّ 

  وغيرها. ه(426ت يد)ه  هـ(، التوابع والزوابع البن ش  456ت )ابن حزم

 


