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  النقد في العصر العباسي:

  دبي  قد األالنمفهوم 

  سي:العباصر الع /سو الخام لنقد العربي في القرن الهجرّي الرابعا

تطّور النقد األدبي عند العرب، وبرز العديد من النقاد الذين صّنفوا الكثير من المؤلفات القّيمة، وناقشوا العديد من القضايا  
لة في تعريف الشعر ودراسة عناصره، وتعريف الخطابة ودراسة عناصرها، ومن ثّم معرفة العالقة بينهما، النقديّة المتمثّ 

إضافة إلى دراسة البناء الذي تقوم عليه القصيدة، والموازنة بين الشعراء بشكٍل تفصيلّي ودقيق، وما أخذه الشعراء من 
لناقد الكبير القاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني صاحب كتاب أشعار وقصائد غيرهم، ومن أشهر النقاد في هذه الفترة ا

"الوساطة بين المتنبي وخصومه".  استمر النقّاد في تأليف الكتب النقديّة، وأضافوا أبحاثاً في اإلعجاز القرآني، ومن أشهر  
 ."النقاد في هذه الفترة عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب "دالئل اإلعجاز" و"أسرار البالغة 

  اتجاهات النقد األدبي في العصر العباسي: 

 ي:لما ت في و هي   منذ العصر العباسي تقريباً أخذ النقد األدبي يتجه اتجاهات ثالثة

احدها: اتجاه عربي صرف لم تمازجه ثقافات وافدة أو تؤثر فيه عوامل دخيلة، وقد تمثل هذا االتجاه عند جماعة اللغويين 
العالء والنضر بن شميل والكسائي واألخفش وابن األعرابي والمبرد ومن على  والنحاة كالخليل واألصمعي وأبي عمرو بن  

  شاكلتهم ممن كانت لهم دراية باللغة وأصولها والشعر وروايته. 

وصور هذا النقد مبثوثة في ثنايا كتب األدب والنقد األولي كاألغاني ألبي الفرج والموشح للمرزباني والنثر والشعراء البن  
ن المعتز وغيرها. كما تمثل هذا االتجاه عند بعض النقاد األوائل الذين عالجوا النقد حسب ما انتهى إليه قتيبة وطبقات اب

علمهم في مصنفات مستقلة، رتبوا فيها الشعراء الى طبقات كما فعل ابن سالم، أو تناولوا فيها الحديث عن الشعراء وأخبارهم  
  لشعراء. ومنزلتهم كما فعل ابن قتيبة في كتابه الشعر وا

عربي اعتمد على الطبع والذوق ثم دعمته الثقافات المنوعة التي نهضت به و غذته وكانت له وافداً قوياً،   وثانيهما: اتجاه
ولكنها لم تقض على أصالته وسمات عروبته وهو ما نلحظه عند اآلمدي في موازنته، وعند القاضي الجرجاني في وساطته،  

  جل كالجاحظ في جمال نقد النثر.وذلك في باب نقد الشعر، وعند ر

  وقد اتسم نقد هؤالء باستقصاء البحث وشمول الفكرة وتوضح العلة والموازنة بين الشعراء.

وثالثهما: اتجاه تأثر فيه أصحابه بالتيارات الثقافية األجنبية شكالً وموضوعاً حيث خضع النقد فيه لسلطان المنطق والفلسفة 
الذي كان    -نقد الشعر–فكر على الحس، وقد تمثل هذا االتجاه عند قدامة ابن جعفر في كتابه  وغلب فيه العقل على الذوق وال

  تأثره فيه بمنطق اليونان واضحاً.

 
  

 عوامل ازدهار النقد في العصر العباسي هي : 

  ها وتنوع ألوانها:روافدغزارة الثقافة تعدد  -1

كبيراً، وتالقت في الحواضر اإلسالمية شتى الثقافات التي تمثل حضارات  ازدهرت الحياة الثقافية في هذا العصر ازدهاراً 
، وقد أزكى اإلسالم جذوة المعرفة في نفوس العرب، ودفعهم دفعا الى العلم والتعلم، ولم يمض األمم العريقة في العلم والثقافة

  نحو قرن حتى وضعت أصول العلوم اللغوية والدينية. 



الوافدة تتفاعل في العقول، وتحدث تحوالً كبيراً في الذوق، وقد شمل هذا التحول الشعر فبدأ يتجه بدأت الثقافات األصلية و
الثراء والوحدة، والشاعر الذي بدأ يحدد لنفسه إطاراً فنياً ينظم فيه، وفلسفة خاصة يشعر خاللها. كم برزت اتجاهات فنية 

البديع أو شعراء الصنعة، وكمذهب الشعراء المطبوعين أو استقطبت بعض الشعراء فتحمسوا لها وأقبلوا عليها كمذهب 
الشعراء العرب الذي وقف عند قمته البحتري، وبدأ الشعراء ينقلون ما وعته ذاكرتهم من فكر غربي الى سياحة الشعر 

ويبدي آراءه فيها ، كما شملت الناقد الذي بدأ يالحظ الظواهر، والقضايا ويبحثها بموضوعية العربي كما فعل أبو العتاهية 
  .على أساس من اتجاهاته وميوله ومعتقداته الفكرية، ويحلل ويعلل ليصل الى أحكام واستنتاجات مفيدة 

وقد أثرت هذه الثقافات في النقد تأثيراً كبيراً وكانت من أقوى عوامل ازدهاره ألنها وجهته لمعايشة قضايا عصره، وجعلته  
  ة، وانتحى ناحية منهجية في موضوعية وتحديد. يبعد عن اللمحات واآلراء العاجل 

كما كانت هذه الثقافة بما أودعته العقل من ثراء بداية مرحلة نقدية جديدة من اليقظة والوعي والتجديد، فلم يعد النقد أو الناقد  
يلزمه في وعي  يعبآن باآلراء المتفرقة أو المبعثرة. بل راح يصيب آراءه، ويسجل أفكاره وانطباعاته في إطار فلسفي 

  .وتحديد

  عناية الخلفاء واالمراء بالشعراء: -2

احتفظ الخلفاء واألمراء والسيما في الصدر األول من العصر العباسي بأعظم خصائص العروبة، وهي حب الشعر وتقدير 
مرهفة، وبقيت لهم مع ذلك غرر الكالم، والقدرة على تمييز جيده من رديئه ، ونقد ألفاظه ومعانيه بحاستهم الفنية وأذواقهم ال

أريحيتهم وسخاؤهم، فأطلقوا أيديهم بالعطاء للشعراء، كما كان يفعل بنو أمية، وكان لهذا البذل أبعد األثر في رواج الشعر  
  . ونقده، والتصرف في فنونه 

لمعاني، إضافة الى ما  وجالس الخلفاء عددا من الشعراء انسوا فيهم رقي األسلوب، وحالوة العبارة وسمو األفكار وروعة ا
لها من تشجيع هؤالء الشعراء، وميولهم التي تواكب االتجاهات السياسية لخلفاء بني العباس، مما جعل مجالس الخلفاء تزدان  
وتزدهي بفحول الشعراء، الذين ذهبوا الى شعرهم يجودونه وينقحونه حتى ينالوا به الحظوة لدى الخلفاء واألمراء، وبالتالي 

ى عطاياهم. وقد كان للخلفاء واألمناء في المجالس دورهم في نقد األدب، فهم يستجيدون ويوازنون بين قول يحصلون عل
وآخر، وقد يكون للعلماء وجود فيدلون بآرائهم اللغوية والنحوية، فقد اشتهر أن األخفش كان يحضر بعض هذه المجالس،  

ن له بعيد األثر في تطور النقد األدبي، أال وهو الغناء الذي انتشر في ووجد في قصور الخلفاء لون آخر كاويدلي برأيه فيها  
ذلك العصر انتشاراً واسعاً، وأدت األلحان والموسيقى دوراً كبيراً في استحداث أوزان جديدة، ومحو بعض األوزان القديمة  

  للشعر العربي، وقد عرض النقاد لهذه األوزان وسجلوها. 

ت في هذا العصر كثرة مفرطة، نجد من أشهرهم في زمن الرشيد: إبراهيم الموصلي، وإسماعيل  " وقد كثر المغنون والمغنيا
بن جامع وفليح ابن أبي العوراء، وهؤالء الثالثة، هم الذين أمرهم الرشيد أن يختاروا له األصوات المائة التي أدار أبو  

  .الفرج كتابة األغاني عليها

  الخصومة حول الشعراء: -3

ل التي اشعلت جذوة النقد وأذكت وطيسه في ذلك العصر خصومة النقاد حول بعض الشعراء العباسيين، ما بين من العوام
متعصب لشاعر أو متعصب عليه، فلقد عمت شهرة بعض الشعراء وحميت المناقشات حول مذهبهم في مجالس األدب وبين 

  النقاد.

لكتاب في نقد شاعر التصافه من التحامل الذي وقع عليه، أو لتهجين ولم يقف األمر عند تلك المناقشات بل تعداه الى تأليف ا
شعره والحط من مذهبه، وقد حظى كل من أبي تمام وأبي الطيب المتنبي ما لم يحظ به غيرهما من خصومات حادة 

  صب عليه  ومناقشات صاحبة حول شاعرية كل منهما وشعره، إلى حد فاق االعتدال أحياناً الى التعصب ألحدهما أو التع
  فمنهم من تعصب ألبي تمام ومنهم من تعصب عليه. 

ونظر النقاد كذلك الى شعر البحتري وسهولته وجريانه على عمود الشعر فقارنوه بأبي تمام وكثرت في ذلك األقوال والحجج،  
أخذ في دراسة الشاعرين  حتى وضع اآلمدي كتابه الموازنة بين الطائيين، الذي لم يقتصر فيه على إيراد حجج كل فريق، بل  

  .والموازنة بينهما في منهج تفصيلي منظم 

وأما الخصومة حول المتنبي لم تكن خصومة حول مذهب شعري كما كانت عند أبي تمام، وإنما كانت خصومة حول شاعر  
الوساطة إذ   أصيل، وهي ليست في شيء استمرار للخصومة حول أبي تمام ودليلنا على ذلك هو ما نجده في أقوال صاحب 

يقول: " وما زلت أرى أهل األدب منذ ألحقتني الرغبة بجملتهم، ووصلت العناية بيني وبينهم، في أبي الطيب أحمد ابن  
فئتين: من مطنب في تقريظه بالتعظيم، ويشيع محاسنه إذا حكيت بالتفخيم، ويعجب ويعيد ويكرر، ويميل  -الحسن المتنبي

ويتناول من ينقصه باالستحقار والتجهيل،.... الخ، وعاتب يروم إزالته عن رتبته فلم   على من عابه بالزراية والتقصير،



يسهل له فضله، ويحاول حطه عن منزلة بوأه إياها أدبه، فهو يجتهد في إخفاء فضائله، واظهار معايبه وتتبع سقطاته، 
  . وإذاعة غفالته، وكال الفريقين أما ظالم له أو لألدب فيه" 

الخصومة قد نشأت حول هذا الشاعر منذ اتصاله بسيف الدولة، وذيوع صيته وإخمال ذكر الشعراء اآلخرين،   والواقع أن
وقد تعرض المتنبي لنقد مرير في مجلس سيف الدولة من بعض الشعراء واللغويين كأبي فراس الحمداني وابن خالويه  

فس المكيدة التي لقيها عند سيف الدولة، وفضالً عن  اللغوي، ولما رحل الى الفسطاط تاركاً مجلس سيف الدولة تعرض لن
ذلك ألفت كتب عديدة في نقد شعره وتفسيره وإبداء اآلراء فيه وكلها تصور الخصومة التي دارت حول هذا الشاعر العبقري 

  الفذ. 

والعداء لشاعر ما، فإنه    ما تنطمس معالمها خلف هذه األهواء التحكمية التي تميلها نزعات الوالء  -غالباً –وإذا كانت الحقيقة  
مما ال ريب فيه أن مثل هذه الخصومات األدبية حول شاعر أو أكثر من العوامل التي أثرت في نمو الحركة النقدية، حيث 
تباينت األفكار والمفاهيم واختلفت المنازع واالتجاهات، وليس العلم سوى حصيلة المناقشات الجادة أو الهادئة التي يثيرها 

  األدب أو قضية في النقد أو شعر اختلفت حوله اآلراء. مذهب ما في

والخالصة أن الخصومة حول الشعراء كانت من أعظم العوامل التي أثرت في النقد العباسي خاصة، والنقد العربي عامة،  
ة الحياة  وذلك ألنها قدمت بعض الكتب التي تعرض "لمشكالت كثيرة تتعلق بالشاعر والطبع والتكلف، والبيئة والشعر وصل

والدين واألخالق والناس، وأثره في النفس، ودوافعه وغاياته، وأسلوبه وجوانب الجمال فيه، وكانت هذه الكتب عالمات في  
  . الطريق لتاريخ النقد ومذاهبه" 

  نشاط حركة النقل والترجمة: -4

ا ترجم من فلسفة اليونان ومنطقهم. فقد نشطت حركة النقل والترجمة في هذا العصر، وأدى هذا الى اثراء األدب والنقد بم
صبغت عقلية األدباء والنقاد بآثارها العميقة في التفكير والمعاني وطرافة التقسيم والخيال، كما أثرى كذلك بالمترجم الى  
العربية من قصص الهند وأدب الفرس، وكان للعرب الذين يجيدون الفارسية وللفرس المتعربين مجال كبير في األدب 

  .ربي، ومن بينهم: بشار وأبو نواس والعتابي وغيرهمالع

ً فيه معاني الفرس وبالغة العرب، وكبار الكتاب والشعراء في هذا العصر من أصول فارسية، ممن  فأنتجوا أدبا عربيا
في عهد بني  أحدثوا آثاراً واسعة في الكتابة الفنية، وكذلك في أغراض الشعر ومعانيه وأوزانه وقوافيه، وإذا كان األدب

ً في المادة والمعنى، ولم يكن للفرس إال مدارسته وحفظ رواياته، فقد كان أثرهم في عهد بني العباس  ً خالصا أمية عربيا
أعمق، ال في األسلوب البياني، بل في التفكير والخيال، وبتأثيرهم تنوعت األوزان وظهر التألق في النثر والشعر، وطلبت 

  افظة على فصاحة العربية واألخذ بأسبابها.الرقة والدماثة، مع المح

ً من العوامل التي دفعت النقد العباسي الى األمام، " وذلك ألنه قد  والحق أن ترجمة الكتب الى العربية كانت عامالً قويا
في الجدال  انتقلت بترجمتها مظاهر أدبية ونقدية كان لها أثرها في الحركة العقلية للنقد، فوضعت النظريات، وتدخل المنطق  

  والحوار وألفت الكتب النقدية التي تذخر بالمناهج العلمية والعقلية التي أسسها النقاد العرب" 

وقد ظهر أثر ذلك العامل واضحاً أيضاً في تطور النقد العربي وخاصة األثر اليوناني، أو الفلسفة والمنطق اليونانيان، وأول 
ن رأوا حاجتهم الملحة للفلسفة حتى يدفعوا المطاعن عن القرآن، " وكانت دراسة  ما ظهر أثرهما كان عند المتكلمين الذي

الفلسفة والمنطق وسيلة لتمكين المعتزلة والمتكلمين عامة في الحجاج العقلي، واستطاع علماء المسلمين عن طريق هذه 
العربي من الجو العربي الخالص  الفلسفة بصفة خاصة واالطالع على كتابي الخطابة والشعر ألرسطو أن يخرجوا بالنقد 

  "الى جو آخر فيه كثير من العلل والقياسات العقلية والمنطقية اليونانية السمات 

وظهرت آثار هذا في القرن الرابع الهجري بوضوح، عند قدامة بن جعفر في كتاب (نقد الشعر)، وكتاب (نقد النثر) المنسوب 
النكت في إعجاز القرآن)، وظهر ذلك عند نقاد القرن الخامس كالباقالني في إليه. كما ظهرت عند الرماني في كتابه (

  (إعجاز القرآن)، وابن سنان الخفاجي في (سر الفصاحة). 

والخالصة أن الترجمة كانت ذات أثر مباشر في فكر األدباء والنقاد والمتكلمين، ولم ينجو من هذا األثر إال طائفة من طبقة 
  ن أعلنوا عن سخطهم لهذه الفلسفات.الشعراء المحافظين الذي

  األثر القرآني: -5

من العوامل التي أثرت في تطور النقد العباسي القرآن الكريم فقد كان له أثراً مباشراً وأثراً غير مباشر، أما األثر المباشر 
زه البياني بمقارنة الشعر فبفضل جهود العلماء الذين تعرضوا ألسلوب القرآن وبيان جوانبه البيانية، محاولين إثبات إعجا

العربي، وخصائص البيان العربي بصفة عامة، واستخدموا في ذلك الوسائل التي استخدمها نقاد الشعر، بل إن بعض  
الدراسات القرآنية في القرن الثالث الهجري قد استخدمت من المصطلحات البيانية ما لم يكن شائعاً حتى ذلك الوقت في  



، واختلطت مقاييس النقد بالدراسات القرآنية، فاستخدم علماء  تاب (تأويل مشكل القرآن) البن قتيبة  دراسات نقد الشعر مثل ك
  اإلعجاز مصطلحات البديع وأبوابه في كشف بديع أسلوب القرآن للتوصل الى إعجازه. 

عجازه، وسمو بيانه على الشعر ومن هنا أثر القرآن في مناهج النقاد، ودفعهم الى بيان أوجه اإلعجاز، فأقبلوا على إثبات إ
وتتلخص نظريته في اإلعجاز العربي، وعقدوا لذلك المقارنات، كما فعل (الباقالني) الذي عاب تحكيم البديع في بيان القرآن"  

  في ثالث خطوات:

يتفق فيه مع ابن سالم  . إثبات صحة ما بين أيدينا من نص القرآن وأنه هو حقاً كتاب هللا المنزل على نبيه. ومنهجه هنا 1
  الذي دعا الى تحقيق النص وسالمة نسبته.

  . إثبات عجز العرب عن اإلتيان بمثله على رغم تحديه مراراً. 2

  . . استنباط النتيجة من المقدمتين السابقتين وهي " خروج القرآن عن سائر كالم العرب" 3

ن ألذواق النقاد، بما جرى به أسلوبه من الصياغة الرائقة  وأما عن األثر غير المباشر فقد جاء عن طريق ترقيق القرآ 
والصور الجميلة ذات التشبيهات واالستعارات الرائعة، مما جعل العلماء يستشهدون بصياغته، وتشبيهاته على كل جيل،  

ن له أبلغ األثر في  والحق ان القرآن الكريم كا وصارت شواهد القرآن في مقدمة الشواهد األدبية في كتب النقد والبالغة 
نمو األذواق وتطورها في هذا العصر، ودفعها الى اإلحساس بجمال العبارة وروعة التصوير وبراعة المعنى ولطف التناول 
فيها يعرض لها من فنون األدب. وعلى ذلك ظهرت مجموعة من الدراسات القرآنية في تلك المرحلة تعد من صميم النقد، 

  م النص والتعرف ظواهر االستعمال اللغوي والتركيبي واإلشارة الى ما فيه من وجوه اإلعجاز.وذلك ألنها كانت تحاول فه

ومثل هذه الدراسات القرآنية قد ساعدت في تأصيل النقد األدبي في هذا الطور من أطوار تكوينه وخطت به خطوات 
  فسيحات.

  الحركة اللغوية: -1

ً كبي راً، وكان من أهم ما حفزهم الى ذلك القرآن الكريم والحديث النبوي نشطت الحركة اللغوية في هذا العصر نشاطا
الشريف، حتى ال تستغلق داللتها على أفهام الناس وأفهام العلماء أنفسهم، مما جعل الجاحظ يقول: " للعرب وأمثال اشتقاقات  

ب والسنة والشاهد والمثل فإذا نظر  وأبنية وموضع كالم يدل عندهم على معانيهم وإرادتهم. فمن لم يعرفها جهل تأويل الكتا
)" . وانضم إلى ذلك باعث سياسي، فإن  19في الكالم وفي ضروب من العلم وليس من أهل هذا الشأن هلك وأهلك الناس(

خلفاء بني العباس أظهروا محافظة شديدة على لغة القرآن الكريم وبعثوا العلماء على دراستها والتعمق فيها ورواية كل ما 
من أنساب وأيام وأخبار وأشعار. وقد جعلوا مقياس وظائفهم الكبيرة التفوق فيها، فكانوا ال يستوزرون وال  يتصل بها

  يستكتبون إال من حذقها وبرع في أدائها. 

.... وكانت مجالس الخلفاء تكتظ باللغويين من مثل الكسائي واألصمعي، فكان البد للشعراء أن يروقهم حتى ينالوا 
  . ى ذلك الخلفاء منهم فيجزلوا لهم في العطاء استحسانهم، ويرو

ومن هنا برز دور اللغويين في النقد في هذا العصر في أنهم أصبحوا سدنة الشعر وحراسه، فمن نوهوا به طار اسمه، ومن  
المحافل العظام،  لوحوا في وجهه خمل وغدا نسياً منسيا. ويلقانا كثير من الشعراء يعرضون عليهم أشعارهم قبل إنشادها في  

فإذا استحسنوها مضوا فأنشدوا، وإن لم يستحسنوها ذهبوا يعاودون الكرة بصنع قصائد جديدة آملين أن تظفر باستحسانهم، 
فمن ذلك ما يروي عن مروان بن أبي حفصة من أنه لما نظم قصيدته: (طرقتك زائرة فحي خيالها) وهي إحدى روائعه في  

حوي فقال له: لقد قلت شعراً أعرضه عليك، فإن كان جيداً أظهرته، وإن كان رديئا سترته. المهد ذهب الى حلقة يونس الن
. حينئذ مضي فأنشدها المهدي، فزحف من صدر مصاله  وأنشد القصيدة، فأعجب بها يونس وقال له إنها بريئة من العيوب 

مائة بيت، فأمر له بمائة ألف درهم، فكانت  حتى صار على الباسط إعجابا بما سمع، ثم قال لمروان كم هي قال مروان:
  أول مائة ألف درهم أعطيت لشاعر في أيام بني العباس.

يصور فيه كيف كان الشعراء يعرضون أشعارهم على اللغويين ليجيزوها   ويسوق المرزباني في كتابه الموشح فصال طويالً  
تبع لي، وأنا   -معشر الشعراء – حمد البن مناذر: " إنما أنتم لهم، فهم قضاة الشعر وصيارفته، وفي ذلك يقول الخليل بن أ

  سكان السفينة إن قرظتكم ورضيت قولكم نفقتم وإال كسدتم".

  العوامل االجتماعية: -2

تلك الظروف والعوامل االجتماعية التي طبعت األدب –كان من أهم األسباب التي أدت الى ازدهار النقد في العصر العباسي  
بطبائعها، وأثرت في فكر الشعراء والنقاد وعكست مالمحها عليهم، ودفعت النقاد الى دراسة ما يكون لهؤالء االدباء والعلوم  

من خصائص أسلوبية يفرقون بها بين أديب وآخر، ونعلم أن شاعراً كابن الرومي وجه إليه سؤال. لم ال تشبه كتشبيه ابن  
عون. فهذه الرواية تبين لنا مدى الفوارق االجتماعية وتأثيرها في خيال الشاعر  المعتز فقال: سبحان هللا: إنما الرجل يصف ما



ويصف األستاذ أحمد الشايب أدب العصر العباسي بأنه "أدب حضري، مترف مثقف هادئ، مستقر يعتمد على وتعبيراته.
االجتماعية المنظمة ففاض األدب بالمذاهب  العقل والفكر والعلم الكثير، والمزاج الرقيق، والحياة الخصبة الناعمة، والبيئة

الدينية والفلسفية، وامتاز بالتنسيق والعمق، واعتمد على الطبيعة الجميلة واألزهار الناضرة، والقيان الفائقة، فوق أسلوبه  
  والنت عبارته، فكان أدباً حضرياً، مهذباً على وجه العموم" 

 

 


