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عبلقة األدب العربي القديـ ونقده بالتراث اليوناني
( رؤية استشراقية )

محمد احمد شياب

كمية التربية  /جامعة سامراء

الممخص

شغمت قضية التأثر والتأثير بيف النقد العربي واليوناني باؿ النقاد العرب المحدثيف  ،الذيف انقسموا فييا عمى

يقر بو ألسباب أقواىا البعد القومي ،وأف اإليماف بيذه أو تمؾ بصورة مطمقة ال
فريقيف :األوؿ،يقوؿ بالتأثّر،والثاني ال ُّ
يمكف االطمئناف إليو .

وقد رأينا أف نمممـ أبعاد القضية مف زاوية جديدة لـ تطرؽ مف قبؿ ىذه الورقة  ،إال وىي رؤية المستشرقيف

لمقضية عمّيا تكوف منصفة في بعضيا وتوضح ما أُشكؿ مف خبلؿ قراءة منجزىـ الخاص بالنقد العربي القديـ إلى
القرف الخامس لميجرة .

وقد خاض المستشرقوف في قضية العبلق ة بيف الثقافتيف عمى نحو الفت لمنظر في أثناء دراساتيـ  ،وقد ذىب

أكثرىـ إلى وجود عبلقة أو صمة بيف الثقافتيف ،ولكف حدود ىذه الصمة قد اتضحت بصورة جمية عند بعض المستشرقيف،
مف جية التفريؽ بيف ما ىو أدبي ونقدي وما ىو فمسفي أو منطقي .
تقديـ

قضي ة العبلقة بيف النقد العربي والنقد اليوناني عمى نحو الفت لمنظر في أثناء
خاض المستشرقوف في
ّ
ربما كاف ذلؾ مف نتائج التقاء ثقافتيف وحضارتيف عريقتيف ىما (العربية ،واليونانية) ،واف ك ّنا نؤمف باف
دراساتيـ ّ ،
االمتزاج الحضاري بيف الثقافات األممية ىو ضرورة ميمة ألف ما يجعؿ لمحضارة بعداً ميماً وكبي ارً ىو إنسانيتيا  ،واف

تأثر العربية باليونانية والعكس إنما ىو شيء ايجابي يكشؼ عف إنسانية ىذه الحضارات التي تتبلقح في ما بينيا خدمة

لئلنساف.

أما القوؿ :إف ىذه الثقافة أو الحضارة ىي نتاج لتمؾ فيذه قضية فييا نظر  ،وقد أسس بعض المستشرقيف

بعامة
مقوالتيـ في عبلقة النقد العربي بالنقد اليوناني عمى أساس أف النقد العربي ىو مف آثار الفكر اليوناني
ّ
واألرسطي بخاصة  ،وسأعرض آلرائيـ عمى النحو اآلتي :

آراء المستشرقيف في الصمة بيف الثقافتيف العربية واليونانية :

ٔ
بعامة والنقد العربي ،والنقد
ذىب أكثر المستشرقيف إلى وجود صمة تاريخية بيف الثقافتيف العربية واليونانية ّ
اليوناني في مجموع الثقافات والمعارؼ التي كانت مطروحة آنذاؾ كالفمسفة والمنطؽ والطب واالداب؛فكراتشكوفسكي

يقوؿ ((:مف المعروؼ لنا جيداً التأثير الجاد لمعمـ اليوناني عمى الثقافة العربية بشكؿ عاـ  ،بخاصة في بداية القرف
التاسع [ الميبلدي]))ٕ.

فيذا اإلقرار بالتأثير أخذاً شكبلً عاماً  ،دونما نظر إلى خصيصة المسألة التي أُثير حوليا الجدؿ ،واغمب الظف

يفصؿ القوؿ فييا وفي تأثير أرسطو في
أف كبلمو كاف موجياً نحو الفمسفة اإلسبلمية التي ػ انطمؽ بعد قولو السابؽ ػ ّ
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مقوالتيا  .وما يؤيد كبلمنا أف كراتشكوفسكي قد نفى تأثّر النقد العربي بمؤثرات اجنبية خارجية والسيما في كتاب البديع
البف المعتز

ٖ

وقد عمّؽ كراتشكوفسكي بشأف كتب أرسطو بقولو ((:إف تأثير ارسطو عمى العمـ العربي معروؼ جيداً بشكؿ
كاؼ .ومف المحاؿ أيضا نفي أف البديع والبياف ألرسطو قد ترجما إلى العربية منذ ٍ
مبكر .وقد يكوف ىناؾ كثير ٍ
وقت ٍ
جدؿ
ٍ
ٍ
عربية ليذه المؤلفات
ترجمات
حوؿ التواريخ الدقيقة أو أسماء المترجميف ،إال أف ىناؾ حقيقة ال شؾ فييا ،ىي وجود
في القرف العاشر[الميبلدي] ))

ٗ

٘

ويذكر كراتشكوفسكي أف ابف سينا (تٕٗٛىػ)وابف رشد (تٜ٘٘ىػ)  ،قد قاما بالتعميؽ عمى كتاب فف الشعر
ألرسطو واف فيميما لـ يكف صحيحا ٍ
لعدد مف المصطمحات وما ترتبط بو مف قضايا ،مثؿ :البديع ،والتراجيديا،

والكوميديا

ٙ

أما ىيمموت ريتر فقد وافؽ كبلـ كراتشكوفسكي بقولو((:ىناؾ اتفاؽ باإلجماع عمى أف العالـ اإلسبلمي كاف
ّ
متأث ارً بقوة بالثقافة الييمينية المتأخرة في مدف الشرؽ األدنى  .يظير ىذا التأثير في اليندسة المعمارية  ،والفمسفة
ٚ
يوضح آثار تمؾ الفمسفة في الجوانب األدبية والنقدية ،فيو لـ يشر إلى
وحتى في األخبلؽ والعادات ))  .غير أنو لـ ّ

أي اثر لتمؾ الثقافة عمى عبد القاىر ال جرجاني عندما نشر كتاب "أسرار الببلغة"  ،وىذا ما يجعمنا أيضا أف نقوؿ  :إف

األثر اليوناني كاف بعيداً عف النقد العربي القديـ إذ شمؿ ثقافة الجدؿ والمناظرات الخاصة بالديف واختبلؼ الفرؽ
اإلسبلمية  ،وكذلؾ المشتغميف بالفمسفة.

أقر باف (( دراسة عمـ الشعر العربي تغدو منقوصة تماماً بدوف االلتفات إلى التأثير اليوناني
أما كانتارينو فقد َّ

واألرسطي ػ بصفة خاصة ػ عمى نقاد األدب العربي وأسموبيـ في التناوؿ والنظرية  ،وعمى الرغـ مف رفض األثر

األرسطي عمى عمـ الشعر العربي والمناىج النقدية مف قبؿ بعض النقاد العرب )) ،ٛولكنو عاد ليعترؼ بخصوصية

التجربة الشعرية العربية ودراستيا بقولو (( :إف اىتماـ العرب بشعرىـ القومي ودراستو كاف سابقاً عمى أية مؤثرات
أجنبية مف الوجية التاريخية عمى األقؿ ))

ٜ

 ،فالمستشرؽ كانتارينو ينظر إلى مسألة التأثر بمنظار زمني فيو في

خص القرنيف الرابع والخامس اليجرييف والسيما أنو أشار إلى مف رفض القبوؿ بالتأثير مف النقاد القدامى
نصو األوؿ َّ
ّ
ٓٔ
وحاضر في األدب العربي و((مف السيؿ عمى المرء أف
اضح
وىو ابف األثير ،ويضيؼ أف صدى ىذا األثر األرسطي و ٌ
ٌ
ٔٔ
نصو الثاني فقد أشار فيو إلى احتفاظ األدب العربي ونقده بالطابع العربي
يشعر بوجود ذلؾ األثر األرسطي ))  ،أما ّ
وىذا يتضح مف دراسة اآلثار األدبية في القرنيف الثاني والثالث اليجرييف .

ويتضح أف إشكالية اإلقرار مف عدمو قد سيطرت عمى كانتارينو مف جية عدـ االستقرار عمى رأي واحد وكأنو

يتنقؿ مرة بيف الشعر وأخرى بيف النقد ،ومرة بيف نقد القرنيف الثاني والثالث وبيف نقد القرنيف الرابع والخامس  ،والتأثّر ال

يمكف وقوعو في القرنيف الثاني والثالث ،إنما وقع في القرنيف الرابع والخامس ،وىذا واضح أيضا مف خبلؿ قولو بتجرد

األدبيات العربية عف اآلثار اليونانية واألرسطية ،ألف ىذه اآلثار درست في ذاتيا عمى أساس قيمتيا التاريخية في
القرنيف الثاني والثالث وليس عمى أساس توظيفيا نقدياً أو اإلتكاء عمييا والسيما في مناىج تناوؿ الشعر العربي ،بقوؿ:
((كما اكتسبت مناىج الشعر العربي مناعة خاصة ضد أي اثر أجنبي خارجي))ٕٔ.
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وقد تناوؿ أسباب مناعة الشعر العربي ضد المؤثرات الخارجية وردىا إلى أف(( الشعر العربي التقميدي فرض منذ
أقدـ عصوره نموذجاً عربياً أو لنقؿ إسبلمياً عربياً لئلتقاف األدبي والشعري  .ولـ يتـ التسميـ باألفكار األجنبية إال بالقدر
الذي يمكف ليا أف تساعد في فيمو وتحميمو ال في تحسينو عمى اإلطبلؽ))ٖٔوىذا الكبلـ دقيؽ جداً ألف الثقافة اليونانية

قد انصيرت في بوتقة العمؿ النقدي العربي وحدث أف وظّفت تمؾ األفكار بما يساعد ويخدـ تحميؿ النصوص والتوسع في

معالجتيا  ،وليس عمى أساس احتياج النظرية النقدية العربية لمقوالت تعزز موقفيا إزاء النص الشعري العربي ،وألف

الفكر األرسطي لـ يكف مف القوة بما يكفي لتغيير االتجاه المحافظ ،إلى أقصى مدى ؛ والكامف في النظرية األدبية عند

العرب ٗٔ.

غير أف غرنباوـ كاف أكثر صراحة في التعبير عف رأيو بإدعائو أف اليوناف والروماف ىـ الذيف عمموا العرب

التفكير التجريدي وصياغة المصطمحات

٘ٔ

 ،ويذىب إلى أف أسس التعبير الذاتي عند المسمميف تقوـ((عمى تقاليد أدبية

كبرى ثبلثة:العربية والفارسية واإلغريقية ،وقد ظيرت العربية أنيا اشد الثبلثة نفوذاً وأرسخيف قدما  ،والسيما مف حيث
جياز الشعر خاصة  ،والناحية الفنية بوجو عاـ ))

ٔٙ

.

ويصؿ إلى نتيجة تكاد تتفؽ مع ما توصؿ إليو غيره مف المستشرقيف مفادىا أف (( الروح اإلغريقية التي أدبرت

بعد القرف العاشر [ الميبلدي] تتغمغؿ في كؿ مكاف .عمى أنيا مع ذلؾ لـ تخمؽ طر ازً جديدة مف التعبير الذاتي،ولكنيا

اقتصرت عمى التأثير في الموجود منيا بتوسيعيا الخبرة السيكولوجية وزيادتيا مف ثروة الوسيمة الفكرية لمسيطرة عمييا

والتمكف منيا ))

ٔٚ

 ،ألف النقد العربي كاف ينقصو التعبير عف الذات ،ألف الميؿ إلى القديـ كاف يأخذ شكميف :عاطفي
( ٔ

ولغوي  ،وبذلؾ يكوف الفكر اليوناني قد اسدى بعض التوجيو لمنقد العربي ٛ

غير أف ىذا الكبلـ لـ يرؽ سمايموفتش الذي َّ
رد آ ارء غرنباوـ رداً عممياً وصؿ فيو إلى تخطئتو في إتكاء الفكر اإلسبلمي

عامة ،بقولو((:وىذا خطأ فيو يطمؽ القوؿ جزافاً ويتيـ
عمى وجو العموـ عمى الدراسات النفسية األرسطية واليونانية ّ
الفكر اإلسبلمي بأنو عالة عمى الفكر اليوناني  ،قضية فييا إجحاؼ وأال تستند إلى دليؿ واضح )) ٜٔويضيؼ (( :فيو [
غرنباوـ] ال يريد أف ينسب إلى العرب أية فضيمة في بحث مسألة أو ابتكار شيء  ،بؿ جميع ما عند العرب مف تراث أو

فكر مرده إلى اليوناف))ٕٓ،ويخمص سمايموفتش إلى القوؿ ((:صحيح أنو كاف ىناؾ بعض التأثير اليوناني في الفكر
تطبؽ عمى جميع نتاجنا الفكري وتسمو بسمة اليوناف فيذا غير
قضية ّ
العربي ،أما أف يكوف ىذا قاعدة سائدة ويصبح ّ
صحيح ))ٕٔ .
ويميؿ روزنتاؿ إلى تخفيؼ ذلؾ االتكاء وبجعمو ثانوياً عندما أحاؿ ظيور المؤلفات النقدية إلى ((االىتماـ الشديد بدراسة

المغة واألسموب التي أحرزت نجاحاً كبي ارً عندما استمدت ىذه المؤلفات بعض أفكارىا مف المصادر القديمة ولكنيا كانت

في المحؿ األوؿ ابتكا ارً أصيبلً ألىؿ األدب مف المسمميف ))ٕٕ.

ويذىب جب مذىباً وسطاً عندما قاؿ بضرورة التمييز بيف االقتباسات السطحية لعناصر أدبية  ،والتأثيرات

اإلبداعية في القيـ الثقافية  ،وبمعنى آخر أف التأثيرات اليونانية في الثقافة العربية األدبية والنقدية لـ تكف تأثيرات في

األصوؿ وانما كانت ىناؾ اقتباسات عند الجاحظ وغيره وىي واضحة الحدودٖٕ ،وقد ارجع جب تأثر مناطؽ الشرؽ بالفكر
اليوناني إلى زمف االسكندر بقولو ((:وقد تأثرت باليونانية وآدابيا مف زمف االسكندر جميع مناطؽ الشرؽ األدنى

المتمدنة تأث ارً عميقاً ))

ٕٗ

رقيو وتطوره والسيما في عيد
 ،وقد جعؿ التأثر بالفكر اليوناني ىو الذي أعطى لؤلدب العربي ّ
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الخميفة ىاروف الرشيد ألنو وقع (( تحت فعؿ المؤثرات اليونانية ورد الفعؿ المتباريف في بغداد يتفتح األدب زىرة كاممة
ٕ٘

في جميع مياديف االجتياد العقمية والفنية ))

وقد الصؽ بتطور النقد العربي القديـ معرفة العرب لممدارس األوربية

(اليونانية) التي أمدتو بمقدار وافر مف النتاج المعرفي ،بقوؿ((:وقد التزـ ىذا التطور اليائؿ في اإلنتاج األدبي  ،تسانده

مدارس أوربة [ التي ] ال ُّ
يكؿ نشاطيا في إنتاج مقدار وافر في حينو مف النقد األدبي الموجو نحو الشعر بالدرجة

ٕٙ
أمدت النقد العربي القديـ بمادة وافرة مف النظريات
األولى)) .وكاف قصد جب أف المدارس اليونانية في وقتيا قد ّ

الشعرية التي استغميا العرب في دراسة شعرىـ .

وفي كتاب آخر يقوؿ جب  :ػ بعد أف تناوؿ موضوع األثر اليوناني في الفكر العربي مف جية الفبلسفة

البيف أف نقوؿ :إف عمـ الكبلـ اإلسبلمي محض فمسفة يونانية  ،في ثوب إسبلمي ،
والمتكمميف المسمميف ػ (( مف الخطأ ّ

تصوؼ مسيحي في ثوب إسبلمي  .بؿ الصواب أف عمـ
كذلؾ مف الخطأ أيضاً أف ّ
ندعي بأف التصوؼ اإلسبلمي محض ّ
ٕٚ
الكبلـ اإلسبلمي أفاد مف الفمسفة والمنطؽ اليونانييف ليؤثؿ نظامو الفعمي عمى أساس المسمّمات والفروض القرآنية ))

.

يقر بأصالة الفكر العربية اإلسبلمي  ،وبعد ذلؾ أكد عمى ضرورة التفريؽ بيف اإلفادة مف الفكر اليوناني
فجب ُّ

أف مبلمح الفكر اليوناني انتقمت مف
رد بصورة غير مباشرة عمى مف زعـ ّ
،واإلتكاء عميو واإلنطبلؽ منو  ،وعميو فيذا ٌ
الفبلسفة إلى األدباء والنقاد .
مصادر المستشرقيف في الصمة بيف الثقافتيف

ٕٛ

ٕٜ

ود .طو حسيف

،وغيرىما أف الببلغة العربية

َّد أميف الخولي
منذ مطمع الثبلثينيات مف القرف الماضي ،رد َ
رت بالفمسفة ،وأف المنطؽ األرسطي ارتبط بالببلغة العربية منذ نشأتيا .وأشاع د .طو حسيف منذ سنة ٖٔ ٜٔأف
تأَثَّ ْ
أمر لـ َينتبو عميو المستشرقوف قبؿ ىذا
العرب قد تأثروا بالقسـ الخاص باألسموب مف كتاب "الخطابة"،وىو ٌ

التاريخٖٓ.ومف الثابت لدى الباحثيف أف المصطمحات الببلغية نشأت في البيئة العربية قبؿ أف ُي ْن َقؿ كتابا الشعر والخطابة

عربي النشأة شكبل وروحاً ،وظؿ
إلى العربية .ومف الثابت أيضاً أف الشعر العربي ظؿ
العرب َيعتدُّوف اعتداداً مطمقاً
َّ
ُ
شعرىـ ُيمثؿ سمطة مرجعية في تاريخ معارفيـ العامة.
بشعرىـ ،وظؿ ُ
وفي سياؽ الطرح الذي قدمو د .طو حسيف وما تبله مف محاوالت أخرى أُشيع أف البياف العربي خرج مف جب ِ
َّة
ُ
َ
ّ
أرسطو ،وأنو كاف مف اآلثار األجنبية شأف بقية المعارؼ األخرى التي استمد العرب منيا مادتيـ البيانية .والغاية مف ىذا

محاصرةُ مرحمة التأسيس لميوية اإلسبلمية لمثقافة العربية الخاصة في دراساتيـ حوؿ ببلغة القرآف و الشعر ،
الطرح
ْ
َ
َّ
ِّ
رت في ُمتكمّمي المعتزلة؛ وىؤالء ىـ جيابذة البياف العربي ،وىـ مف المؤسسيف لو وعف طريؽ
االدعاء أف الييمينية أث ْ
و ّ
ىؤالء دخؿ التأثير اليوناني إلى األوساط العربية  .وغايتُيـ القوؿ إف ببلغ َة العرب ِىيمِّ ِ
ليحص َؿ التشكيؾ في
ين َّي ُة األصوؿ؛
ُ
عتد بيا في الببلغة العربية ككؿ.
ويفتَح باب المقارنات عمى مصراعيو حوؿ جزئيات ال ُي ّ
أصالتياُ ،

وقد انطمؽ كثير مف المستشرقيف بعد ذلؾ نحو آراء بعض العرب الذيف فتحوا باب القوؿ في التأثير األرسطي
ويظير ىذا الجانب اطبلع المستشرقيف عمى ما أثاره نفر مف النقاد العرب (الخولي ،وطو حسيف) حوؿ اقتفاء بعض
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ال ّنقاد العرب القدماء أثر أرسطو في مؤلفاتيـ النقدية ،مما جعميـ ييتموف بالقضية ويتحروف مصداقيتيا مف خبلؿ
ٍ
نتيجة اتفقوا عمييا في األغمب.
التحميؿ والمقارنة؛ ليصموا إلى

فإف كاف كراتشكوفسكي قاؿ((:وكما ىو معروؼ تمكف بعض العمماء األلماف خبلؿ عشر السنوات األخيرة مف الكشؼ عف
مظاىر التأثيرات اليونانية اّلبلتينية عمى نظرية قواعد الببلغة العربية))ٖٔ؛ فقد صرح بونيباكر باطبلعو عمى ما ذكره

الدكتور عبد الرحمف بدوي في نشر ترجمتو لكتاب" فف الشعر "ألرسطو عاـ ٖٜ٘ٔـ

ٕٖ

مما يتصؿ باألثر اليوناني فى

النقد العربي ،والسيما قدامة بف جعفر  .وكذلؾ ما ورد في كتاب"قدامة بف جعفر والنقد األدبي" لمدكتور بدوي طبانة،

متأثر
الذي نشره عاـ ٗ٘ ٜٔـٖٖ كما اطمع ِريتر عمى رأي الدكتور طو حسيف القائؿ  ((:إف نقد الشعر لقدامة بف جعفر
ٌ
بببلغة أرسطو))ٖٗ  ،فضبلً عمى قولو بتأثر الشعر العربي بببلغة أرسطو أيضاً ؛ يقوؿ ريتر  (( :لقد أكد طو حسيف في
تمييده عمى كتاب نقد النثر لقدامة بف جعفر أف ىذه الغمبة لممكونات الببلغية قابمة لمشرح في قضية أبي تماـ

ٖ٘

ينحدر مف أُصوؿ يونانية ُّ ،
ويعد ىذا الشعر (شعر أبي تماـ) دليبلً عمى تأثر العالـ العربي بالثقافة الييمينية .ٖٙ

الذي

ممف جاء بعد ثبلثينيات القرف الماضي كانوا عمى إطبلع حوؿ ما كتبو
وممخص القوؿ إف بعض المستشرقيف ّ
د .طو حسيف في ما يخص تأثّر العرب بالثقافة اليونانية  ،والسيما األرسطية منيا  ،وأف إطبلعيـ دفعيـ إلى اإلشارة
إلى كبلـ طو حسيف صراحة في مقدمات تحقيقيـ لمكتب التي عمموا عمى إخراجيا كما ىو الحاؿ عند بونيباكر في

تحقيقو لكتاب نقد الشعر  ،وريتر في تحقيقو لكتاب اسرار الببلغة لعبد القاىر الجرجاني .
مناقشة ادلة المستشرقيف حوؿ التأثير اليوناني في النقد العربي

يتضح مف خبلؿ قراءة ومراجعة كتب المستشرقيف الذيف تناولوا قضية التأثير اليوناني ،والسيما جيود أرسطو

،في النقد العربي القديـ ،وبخاصة في المؤلفات النقدية التي وصمت إلينا والقضايا النقدية الميمة  ،نتجو إلى مناقشة

ىذه اآلراء مف خبلؿ أسماء النقاد الذيف أُثيرت حوليـ موضوعة التأثير مف جية أف مؤلفاتيـ مستندة إلى أصوؿ غير

عربية في إطار النظرية والتطبيؽ  ،وىي اآلتي :
ٔػ الجاحظ :

لـ نجد أي رأي لمستشرؽ كاف قد تناوؿ أحداً مف النقاد العرب مف جية تأثّره بالثقافة اليونانية واألرسطية

بشكؿ خاص  ،فأكثر اآلراء تبدأ بالجاحظ  ،فقد ذكر كراتشكوفسكي وشارؿ بيبل معرفة الجاحظ بالثقافة واألدب اليونانييف
في سياؽ معرفتو بالثقافات األخرى

ٖٚ

ويتتبع كراتشكوفسكي الجاحظ في استشياداتو والسيما الخاصة بارسطو في كتاب

الحيواف ولكف ىذه االستشيادات ال تمت بصمة لمببلغة والنقد فيي مقتصرة عمى آراء أرسطو عف الحيواف

ٖٛ

وخبلفاً

لذلؾ صرح سمايموفتش بتأثر الجاحظ ببعض األفكار اليونانية في تأليفو النقدي  ،واف لـ يتعمؽ كثي ارً ويعتمد عمى
األفكار اليونانية بشكؿ كامؿ  (( ،واذا كاف الجاحظ وغيره قد تأثروا ببعض األفكار اليونانية  ،فإف عقمية الجاحظ لـ
تذىب إلى ىذا المدى الذي ذىبت إليو عقمية قدامة بف جعفر في اعتمادىا عمى أفكار أرسطو))

يفسر مظاىر تأثر الجاحظ ىذه.
لـ ّ
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ويظير تفريؽ المستشرقيف بيف المعرفة التي تعني االطبلع والتأثر الذي يعني اإلتباع ؛ فيذا كراتشكوفسكي يقوؿ
(( :فميس في مكنت نا إماطة المثاـ عف أي آثار ألفكار أرسطو في األعماؿ العربية الخاصة بفف البديع ؛ فيذه األعماؿ

تختمؼ اختبلفا شديداً في األسموب والروح عف اعماؿ الفيمسوؼ اليوناني  ،وخير مثاؿ في ىذا الصدد ىو الجاحظ

الشيير الذي توفي في (ٕ٘٘ىػٜٛٙ/ـ)؛ فقد كاف عمى معرفة جيدة بأرسطو "مؤلؼ المنطؽ" ،كما كاف يدعوه عادة عمى
ٍ
بخاصة في "كتاب الحيواف" .بيد أف "مؤلؼ المنطؽ" ىذا ُيستشيد بو بوصفو مصد ارً موثوقاً بو فقط
صفحات أعمالو ،
في عمـ الحيواف ؛ وذلؾ ألف كؿ االقتباسات مأخوذة عف كتابو عف الحيواف  .وىناؾ أيضاً ٌّ
شؾ في مدى معرفة الجاحظ

أي تأثير عمى
إمكاف لحسـ ىذا الشؾ  .بيد أنو الجزـ بأف أرسطو لـ يكف لو ُّ
ببقية مؤلفات أرسطو ؛ إذ ال يوجد حالياً
ٌ
ففف البديع عند العرب كاف مف الممكف أف يبدو ىذا الظرؼ ،لمنظرة األولى،
تطور تحميؿ اإلنتاج الشعري عند العربُّ .
قراء أرسطو ومعمّقيو كانت تتشكؿ
غريباً بعض الشيء،الميـ إال إذا كاف مف المحاؿ االقتناع بالتبرير الذي يقوؿ ّ
إف دائرة ّ
ٓٗ
دائماً وتقريباً مف الفبلسفة أو المشتغميف بالعموـ الدقيقة .أما منظّرو األدب ومؤرخوه والفيمولوجيوف بالمعنى الضيؽ،

فقد انتحوا جانباً ))ٔٗ.

وما يعزز ويقوي رأي كراتشكوفسكي أف الجاحظ كاف يسخر بخفية مف كتاب المنطؽ ألرسطو مف جية غموض معانيو
عمى بمغاء العرب وخطبائيـ لو قرأوهٕٗ ،وأضاؼ بيبلّ أف الجاحظ كاف يسخر مف عدـ فصاحة أرسطو ٖٗ ،كما أكد أف

ظؼ معرفتو بالثقافة اليونانية وغيرىا مف الثقافات واآلداب ،لمدفاع عف الديف اإلسبلمي ضد الشعوبية
الجاحظ كاف يو ّ
ٍ
بإنصاؼ بعيد عف التعصب٘ٗ؛ فالجاحظ ((
سمو اآلداب العربية عمى آداب الشعوب األخرى وتفوقيا
خاصةٗٗوابراز
ّ
يجتيد في أف ال يتقبَّؿ العناصر األجنبية إال بجرعات صغيرة  ،وفي أف يد ّؿ عمى الطريؽ الذي يقود إلى غنى المعرفة عف
طريؽ المبلحظة والبحث والتجربة والتفكير)). ٗٙ
ويذىب بيبلّ إلى أف الجاحظ لـ يق أر الترجمات اليونانية إال في بغداد((،ألف دخوؿ العموـ الييمينية متأخر عف

الدور الذي سكف فيو الجاحظ البصرة )) ،ٗٚوعميو فالثقافة اليونانية لـ تكف مصد ارً معرفياً موجياً واصيبلً في ثقافة

الجاحظ  ،بؿ إف تكويف ثقافتو خضع لظروؼ البيئة التي عاش فييا  ،ثـ دافع عنيا ضد الشعوبية .

إف ما يعزز ثقتنا بعدـ رؤية الجاحظ لكتابي أرسطو (الشعر  ،الخطابة)  ،أف الجاحظ لـ يذكر اليوناف عندما

ذكر الفرس ،واليند في الكبلـ حوؿ تراث األمـ مف الشعر والخطابة،ولو عرؼ الجاحظ بأمر ىذيف الكتابيف لما توانى عف

قصر معرفة اليوناف لمفمسفة و المنطؽ.ٗٛ
ذكرىما ،ولكنو ّ
نفرؽ بيف المتكمميف مف النقاد العرب وعبلقتيـ بالنقد اليوناني  ،واألدباء وارتباطيـ غير
وينبغي عمينا أف ّ
المباشر بالنقد والفكر اليونانييف  ،فالمتكمموف اختمطت قضاياىـ بالفمسفة وعمـ الكبلـ الذي استقى بعض مواده مف

الفكر اليوناني وانتقمت بعض التأثيرات الجانبية إلى النقد العربي القديـ عف طريؽ طروحات ىؤالء الفبلسفة
المسمميف(كالفارابي  ،وابف رشد  ،وابف سينا) في المباحث النقدية التي يكتنفيا بعض الجدؿ كالمفظ والمعنى وغيرىا مف

ٜٗ
مما أصاب
الموضوعات ،وتمت ىذه المجموعة (المتكمميف) مجموعة أخرى اعتنت بالجوانب األدبية ولـ ُي ْ
صيبيا شيء ّ
جماعة المتكمميف  ،اال القمّة القميمة مف أصداء الفكر اليوناني وقد تمثّمت في بعض النقاد الذي تأثروا بمستويات تختمؼ

عما ىي عند قدامة .
باختبلؼ مرجعياتيـ ومصادرىـ وبيئاتيـ التي نشأوا فييا ؛ فالتأثيرات عند الجاحظ تختمؼ ّ
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اء أكاف ليا أص ٌؿ
والواضح عندنا أف كؿ مادة نقدية ليا أصوؿ ترجع إلى ما قبؿ القرف الرابع اليجري  ،فسو ٌ
افؽ أـ غير موافؽ ىي عربية  ،وذلؾ إلنعداـ التداخؿ الخاص بمباحث النقد ،واف ما وجد عند الجاحظ ىو
أجنبي مو ٌ
ٌ
لميوناني :ما
خاص بقضايا أخرى غير النقد،واف ُذكرت بعض القضايا مف مثؿ صحة التقسيـ في قوؿ الجاحظ(( :وقيؿ
ّ
الببلغة؟ قاؿ :تصحيح األقساـ ،واختيار ال َكبلـ ))

ٓ٘

فيذا المقياس يوناني قاؿ بو الجاحظ،ولكننا نجد في الموروث مما

ىو قبؿ الجاحظ والسيما في ما يخص التقسيـ عندما طرب الخميفة عمر بف الخطاب(رضي اهلل عنو) ألبيات زىير بف
ٔ٘

أبي سممى كاف قد سمعيا  ،وىذا يعزز معرفة العرب ألىمية التقسيـ وتأثيره فييـ ما يعزز المقولة العربية

عياد ((:نستطيع أف نقرر أننا لـ نعثر في كتاب البياف والتبييف
وخاتمة األمر في شأف الجاحظ ما قالو شكري ّ

كمو عمى إشارة يمكف أف ُيوصؿ نسبيا بكتاب الشعر ألرسطو

ٕ٘

.

ٕػ ابف المعتز

يأتي ذكر ابف المعتز عند المستشرقيف ُمقترناً بكتابو "البديع" فكراتشكوفسكي يذكره في ضوء الصمة بيف النقد
العربي واليوناني بقولو  (( :يكوف مف الصعب اقتفاء آثار التأثير اليوناني عمى بروز البديع العربي ؛ فقد ولد في ٍ
بيئة

مغايرة تماماً  ،في دائرة المغوييف العرب والمتأدبيف الذيف ينطمقوف ال مف نظرية غريبة بؿ مف متابعتيـ لمغتيـ األـ .

ونحف نمتمؾ ىنا األسس لمزيد مف الوثوؽ بالتقميد األدبي العربي الذي ُي ُّ
عد ابف المعتز رائداً في مجاؿ البديع  ،أو عمى
األصح الكنايات واالستعارات الشعرية ))ٖ٘.ولـ يكتؼ كراتشكوفسكي بحديثو عف أصالة منجز ابف المعتز وانما تعدى ذلؾ
إلى الخوض في أصالة مصطمحاتو التي ال تتطابؽ تماماً مع اليونانية والرومانية ،ويحذر مف إقحاـ ىذه المفاىيـ

األصمية (بانتمائيا العربي)عمى الفكر الغربي أو جعميا امتداداً يونانياً أو ارسطياً ٗ٘.

بخاص ًة وعند
ويقطع كراتشكوفسكي بعدـ وجود التأثير اليوناني المباشر في البديع العربي عند ابف المعتز
ّ
بعامةً؛ ألف التأثير المباشر ىو الذي ُّ
يعتد بو ؛ بقولو  ((:يتطمّب موضوع التأثير اليوناني دراسة أكثر قُرباً  .وعمى
العرب ّ

الرغـ مف أنو أكثر تعقيداً  ،فإنو مف الممكف إضاءتو بصورة أكثر كماالً ؛ ألننا نمتمؾ في ىذا المجاؿ مادة أكثر اتساعاً
 ...فالبديع اليوناني لـ يكف لو ثمة تأثير مباشر عمى نشوء البديع العربي وتطوره))٘٘ ويقدـ كراتشكوفسكي تعميبلً لرأيو

ىذا بقولو ((:إف تحميؿ أمثمة ابف المعتز والجاحظ يشيد بشكؿ مقنع وبدرجة كافية بأف البديع العربي تأسس في البداية
بل ابداً عمى العرب  ،وبقي
عمى مبدأٍ لغوي  ،وربما يمكف بيذا تفسير السبب في أف البديع النفسي ألرسطو لـ يؤثر طوي ً

دائماً بعيداً عف منظِّري األدب ))(.٘ٙ

ويذىب ريتر إلى ما ذىب إليو سابقو بقولو (( :ال شيء مذكور عف الخطابة اليونانية في كتاب ابف المعتز

 ....وىكذا ،فاف ابف المعتز ال يقتبس مف اليونانية ،وانما فقط مف العربية))
الشريؼ ،وأشعار العرب وبعض الكتب منيا األجناس

٘ٛ

٘ٚ

ممثمة بآيات القرآف الكريـ ،والحديث

( ٘

لؤلصمعي ومؤلفات الجاحظ ٜ

وقد وصؼ غرنباوـ كتاب البديع بأنو ((:محاولة فريدة إلرساء أصوؿ الببلغة العربية عمى أسس عربية

صحيحة ))ٓ ،ٙوىو محؽ في وصفو  ،ومصيب لشاكمة الصواب فمف المسمّـ بو أف البف المعتز أث ارً واضحاً في ميداف

كبير في اتساعيا عند مف جاء
اثر ٌ
العمؿ الببلغي  ،وذلؾ بما وضع مف أسس وجمع واقترح مف فنوف ببلغية كاف ليا ٌ
بعده .
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وبيذا تكوف مباحث ابف المعتز التأصيمية في الببلغة العربية والسيما البديع ىي عربية بتنظيرىا وتطبيقيا وال
وجود ألي اثر يوناني فييا .
ٖػ قدامة بف جعفر

يحتؿ االىتماـ بجيد قدامة بف جعفر المتمثؿ في نقد الشعر مكانة كبيرة جداً في سياؽ قضية التأثير اليوناني

في النقد العربي  ،عمى الرغـ مما أصاب المسألة مف تعقيد يكمف في تضارب اآلراء حوؿ مقدار التأثير .وقد اخذ

الموضوع جوانب عدة منيا:

أ /رد ادعاءات النقاد العرب المحدثيف(طو حسيف) مف جية المستشرقيف
مارس المستشرقوف دورىـ في البحث عف اآلراء العربية التي بحثت قضية التأثير اليوناني  ،وقد أخذت آراؤىـ

حدة القوؿ في التأثير الذي ذىب إليو النقاد العرب المحدثوف ،والثاني في إثبات ىذا التأثير
بعديف  :األوؿ في تخفيؼ ّ

متأثر بببلغة أرسطو مف خبلؿ ترجمة إسحاؽ بف
في قدامة  ،فريتر يذكر ما ادعاه طو حسيف مف أف نقد الشعر لقدامة
ٌ
حنيف (ت ٕٜٛىػ) كتابو "فف الشعر"  ،بقولو  (( :مما الشؾ فيو أف قدامة عرؼ بعض أعماؿ أرسطو ،وعمى رأسيا
المنطؽ  ،ولكف إف قورنت خطابة أرسطو بكتاب قدامة فإف قميبلً جداً مف نقاط االلتقاء يمكف أف توجد  .إف خطابة
أرسطو ناىيؾ عف شعره [ كتاب فف الشعر]  ،ال تعني الكثير بالنسبة لمذوؽ العربي ))ٔ.ٙ

ادعاىا طو حسيف بيف الخطابة ألرسطو ونقد الشعر لقدامة ،
ولبونيباكر موقؼ مماثؿ حيف ينفي الصمة التي ّ
بقولو ((:كما أنني ال أجد أية صمة بيف نقد الشعر وكتاب الخطابة ألرسطو يمكف أف تكوف شاىداً إلثبات أف قدامة كاف

متأث ارً بيذا الكتاب بطريقة ما ))

ٕٙ

ويذىب بونيباكر إلى عرض رأي د.طو حسيف الذي أراد أف يظير أف قدامة متأثر في

مباحثو التي كتبيا حوؿ المديح  ،والرثاء  ،واليجاء  ،والتشبيو  ،ومراعاة النظير  ،ولكف ما يؤخذ عمى د .طو حسيف

أنو لـ يعرض نظير ىذه المباحث في كتاب الخطابة  ،مما يجعؿ مف المستحيؿ إجراء تناظر بينيا إلثبات دعواه .

وتدور مناقشة د .طو حسيفٖٙحوؿ اربع دعاوى :األولى ىي أف الجاحظ في كتابو "البياف والتبييف" كاف ينيؿ مف

الببلغة اليونانية .ويمكف رد ىذه الدعوى بأف الجاحظ لـ يشر إلى أي مصدر يوناني في كتابو ،وكثي ار ما كاف يؤكد أف

البديع وىو المصطمح الذي كاف يطمؽ عمى كؿ مظاىر الببلغة في ذلؾ الوقت ىو خاصية فريدة يتميز بيا العرب عف
غيرىـ مف األمـ .ونرجح أف كتاب الخطابة ألرسطو لـ يترجـ إلى العربية إال بعد وفاة الجاحظ .الدعوى الثانية تتمخص

في أف الدكتور طو حسيف كاف يعتقد أف مظاىر التأثر بالثقافة الييمينية كانت واضحة بجبلء في كتاب البديع البف
المعتز  ،ولكف الكتاب بعد أف تـ تحقيقو وطباعتو لـ يبيف أي دليؿ عمى ىذا التأثر كما يقوؿ الدكتور شوقي ضيؼٗ.ٙ

أما الدعوى الثالثة فيي أف قدامة لـ يكف لو عمـ بكتاب الشعر ألرسطو  ،واف معرفتو كانت مقتصرة في كتاب
الخطابة،أما الدعوى الرابعة فيي أف عبد القاىر الجرجاني في كتابيو "دالئؿ اإلعجاز" و"أسرار الببلغة" والسيما في

نبيف أف سبب
الكتاب الثاني "أسرار الببلغة"
متأثر بمادة أرسطو  ،وىذا ما سنتناولو بعد قميؿ  ،ويقتضي الموقؼ أف ّ
ٌ
تناولنا لدعاوى الدكتور طو حسيف إنما يعود إلتكاء المستشرقيف عمييا .
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ب /مبلمح تأثر قدامة بالنقد اليوناني في ضوء اآلراء االستشراقية
ألىمية اآلراء التي طرحت حوؿ قدامة بف جعفر ارتأينا أف نفرد لو ىذا العنواف الذي خالفنا فيو منيجنا في تناوؿ

بقية النقاد  ،فغرنباوـ يرى أف قدامة حاوؿ تطبيؽ الدراسات الببلغية اليونانية عمى الشعر العربي  ،وىي محاولة لـ

تسبؽ ولـ تمحؽ بأخرى  ،واف كانت لـ تخفؽ بشكؿ تاـ  ،بقولو  (( :وقد حاوؿ قدامة بف جعفر أف يطبؽ الدراسات

الببلغية التي كتبيا االغريؽ عمى الشعر العربي  ،وكانت ىي المحاولة األولى واألخيرة مف ىذا النوع التي لـ يكتب ليا

االخفاؽ التاـ ))٘ ،ٙويضيؼ كانتارينو أف قدامة ارتضى التعريؼ الشكمي والتقميدي لمشعر بوصفو كبلماً موزوناً ومقفى

 ،داالً عمى معنى  ،ولكف قدامة يحاوؿ تحميؿ تعريفو تحميبلً يكشؼ  ،مف خبللو عف مدى شيوع المفاىيـ األرسطية بيف

نقاد عصره

ٙٙ

.

فسجؿ افتراضات جعؿ فييا قدامة متأث ارً بالفكر األرسطي فيو حاوؿ(( أف يترجـ كتاب أرسطو "فف
أما سمايموفتش
ّ

الشعر" وكذا "الخطابة" إلى العربية ويتمقفيما األدباء العرب،ويروف فييما أفكا ارً جديدةً))،ٙٚإال أنو عاد ليعيب عمى قدامة

توغمو في المنطؽ الفمسفي واإلغراب في منيج التحميؿ الشعري(،ٙٛمما جعؿ((محاولتو عقيمة ال نجد فييا أصالة ذوؽ

السابقيف عميو وال مف جاءوا بعده؛ألنيا كانت شكمية أكثر مف أي شيء آخر ولذا لـ تدخؿ يوماً في تيار النقد العربي

واتجاىو)).ٜٙ

ويظير مف كبلـ سمايموفتش شيئٌ مف التناقض ؛ ألف قدامة لو قصد التجديد الذي يسعى إلى القبوؿ مف األدباء
لسمؾ منيجاً مرغوباً منيـ .
يعدىا عبلمة عمى تأثره الفمسفة اليونانية ،
واتجو بونيباكر إلى فحص األدلة الداخمية الواردة في كتاب نقد الشعر التي ّ
فوقؼ عمى اآلتي :

ٔػ تب ّنى قدامة الرأي المنسوب إلى أرسطو الذي ُيفضؿ الغمو في الشعر وىو القائؿ :أحسف الشعر أكذبو ٓ ،ٚولـ يستدؿ
ٕٚ
ٔٚ
كيؼ ذىنو التباع النظريات األجنبية .
قدامة عمى ذلؾ بآيات القرآف الكريـ في أواخر سورة الشعراء وانما ّ
ٖٚ

ٕػ إفادة قدامة مف كتاب األخبلؽ لجالينوس في الحديث عف النعوت النفسية .
ٖػ استعارة قدامة فضائؿ افبلطوف األربع

ٗٚ

وىي في الثنائيات األخبلقية التي ربط فييا كؿ اثنيف معاً٘ .ٚيقوؿ

بونيباكر((:إف فضائؿ قدامة المترابطة كؿ اثنيف معاً مماثمة -بدوف شؾ -إلحدى الصيغ العديدة باليونانية والعربية
ٍ
ٍ
أطروحة عف األخبلؽ عف نظاـ قدامة في ربطو
مماثؿ في أية
لفضائؿ أفبلطوف األربع،غير أني ال أعمـ بوجود أي
الفضائؿ كؿ اثنيف معا )).

ٚٙ

العدـ
ٗػ تشابو العديد مف المصطمحات المتشابية بيف كتاب قدامة ومؤلفات أرسطو وغيرىا مف الكتب اليونانية  ،مثؿ َ :
 ،وِ
القنية  ،والتعدي  ،والتمثيؿ  ،وعكس المفظ  ،والمطابؽ  ،والتكافؤ ،ويؤكد بونيباكر أنو لو كانت ىناؾ صمة بيف
ٚٚ

النظرية األدبية العربية واليونانية لكانت قد تركت أث ارً في المصطمح العربي

ج /عرض اآلراء التي تنفي تأثر قدامة بالنقد اليوناني والقوؿ بأصالتو العربية
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بعد أف عرضنا لآلراء التي تناولت موضوع تأثر قدامة بالفكر اليوناني ،نأتي عمى عرض النتائج التي انتيى إلييا
جدة
المستشرقوف في تقويميـ لذلؾ التأثر؛ فسمايموفتش يخرج مف دائرة القطع بتأثر قدامة بارسطو إلى الثناء عمى ّ

عنوانو  ،بوصفو عنواناً جديداً لـ تعرفو المدونة النقدية العربية القديمة  ،إذ يقوؿ  (( :وعنواف الكتاب عمى ما يظير
جديد كؿ الجدة ؛ ألنو لـ يقابمنا في تأليؼ احد مف السابقيف الذيف ذكرناىـ  ،فيؿ سار قدامة بف جعفر فيو عمى مناىج

السابقيف لو  ،أو أنو كاف صدى لعقميتو فقط ؟ في الحؽ أنو استطاع أف يجعؿ كتابو جديداً وحرص كؿ الحرص عمى أف

ومترجماً عنيا  ،وليذا نراه قد نأى بعيداً عف آراء السابقيف عميو وشحذ ذىنو في جعؿ كتابو
يكوف نابعاً مف نفسو ُ
تجربة تفكيره الشخصي المحض)) ،ٚٛويقوؿ أيضا مادحاً صنيع قدامة غير آبو بمسألة التأثر فيو(( :أروع اسموباً وامثؿ

طريقة واشد تأث ارً بالعموـ الدخيمة في العربية ))(. ٜٚ

قضية اصالة الكتاب وبعده عف الروح العربية،فقاؿ((:أف
فبعد ىذا الثناء نجد سمايموفتش يناقض نفسو عندما عاد إلى ّ

صاحبنا لـ يستطع أف يبمور لنا ىذه األفكار الجديدة ويضعيا في قوالب عربية مألوفة تترجـ عف واقعية حاؿ الشعر

ٓٛ
وتعمؽ جوانبو؛ لكي تُمقى عميو مزيداً مف األضواء)) ،غير أف سمايموفتش يرجع إلى تقويـ عمؿ قدامة تقويماً
العربيّ ،
ٔٛ
سمبياً ويجعؿ محاولتو عقيمة تفتقر إلى أصالة سابقيو  ،ويبدو أف ىناؾ جيبلً بالمقاييس النقدية التي تواكب الشعر ،

فمف قاؿ بعقـ محاولة قدامة لـ يفيـ المرحمة التي وصؿ إلييا الشعر العربي مف جية امتزاج الثقافات المتعددة في كيانو

ظفت الفمسفة والمنطؽ وعموـ أخرى في النص الشعري وما عمى النقد إال أف يوازييا ويواكب تطورىا ،
الشعري  ،فو ّ

وبذلؾ جاءت محاولة قدامة لتواكب روح العصر الذي امتؤل بالثقافات الوافدة  ،لتعطي صورة حقيقية عف حاؿ الشعر

ومواكبة النقد لو  ،أما عف افتقار المحاولة ألصالة السابقيف فيذا ال يمكف القبوؿ بو فقراءة كتاب قدامة توضح أف ىناؾ

أث ارً جاحظياً والسيما في نعت المفظ (ٕ ،ٛوكراىة الحوشي والغريب ٖ ،ٛونمحظ اثر ابف قتيبة والسيما في معالجة قدامة
لؤلبيات(:ولما قضينا مف ِمنى)...عندما تطرؽ إلى اضرب الشعرٗ ،ٛوغير ىؤالء  ،ولكف يبقى ىذا األثر مقبوالً قياساً مع

جيد قدامة في الكتاب  ،والسيما أف ىذا األمر يتضح مف تناوؿ قدامة لمشواىد الشعرية المتشابية مع النقاد السابقيف

،فقد بمغ مجموع شواىد قدامة الشعرية في كتابو نقد الشعر (ٕٖٜشاىداً)  ،وبمغت الشواىد المكررة مع مف سبقو مف

النقاد(ٔٓٛشواىد) ،وىذا يعطي صورة واضحة عف مدى تأثر قدامة مف عدمو  ،نظرياً وتطبيقياً بمف سبقو مف
النقاد(٘. ٛ

أما كراتشكوفسكي فقد جاءت محاولتو أكثر عمقاً وتحميبلً مف محاولة سابقو بقولو  (( :عند قراءة مؤلفو البارز "نقد

الشعر" يتأتى شعور ببعض الحيرة ؛ فيو يختمؼ أشد االختبلؼ مف حيث بناؤه وأسموبو عف أعماؿ الجاحظ وابف المعتز

 .ويمكف القوؿ  ،أحياناً ،أف وقعو يبدو كما لو لـ يكف عربياً تماماً  .والتفسير المقنع ليذا يتمثؿ في قصة حياة المؤلؼ

األدبية ؛ فإلى جانب دراسة قدامة األدب  ،اشتغؿ كثي ارً بالفمسفة ،وذاعت شيرتو بوصفو عارفاً لممنطؽ  .وىذا ما يمكف
استنتاجو مف أعمالو  ،وىذا ما الحظو عنو "ياقوت" ذات مرة )) ،ٛٙثـ يورد كراتشكوفسكي بعض النقاط التي يثبت مف

خبلليا اىتماـ قدامة بالفمسفة منيا ((:أف والده كاف مسيحياً،وأنو ىو نفسو اعتنؽ اإلسبلـ في بداية القرف التاسع.كؿ
ىذا يشيد بدرجة كافية بأنو كاف مرتبطاً عف قرب بممثمي العموـ العممانية  ،الذيف كانوا ينشغموف في المرتبة األولى
ٛٚ

بترجمات المؤلفيف اليونانييف ))
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ويصؿ كراتشكوفسكي مف خبلؿ ىذا إلى الحكـ عمى أصالة قدامة بقولو  (( :نحف نستطيع أف نرى األصالة في عممو
ماثمة بالقدر نفسو الذي يتمثّؿ في مؤلفات الجاحظ وابف المعتز ؛ فقد ترؾ نمط تفكيره بصمة خاصة عمى كتابو

)).ٜٛوىذا الرأي يقترب مف روح تجربة قدامة النقدية مف جية رسـ قدامة لمنيج خاص بو .

يتوقؼ كراتشكوفسكي عند ىذا الحد؛ كيبل يشعر القارئ بالحيرة أو االضطراب ،فيتحدث عف مصادره التي
وال ّ
فصؿ األمر؛ يقوؿ((:أما فيما يخص مصادره مف أقرب الوجوه ،فإنو لمف الممتع استجبلء عبلقتو بابف المعتز؛ فيو ،ببل
تُ ِّ
ٍ
استشيادات شعرية بالتعاقب نفسو الذي أوردىا بو ابف
شؾ ،يعرؼ كتابو "البديع" ،وىو يورد في إحدى المرات بعض
المعتز .لكنو ال يذكر ابف المعتز باسمو أبدا؛ وىذا ليس مف قبيؿ الصدفة؛ فمف المعروؼ لدينا موقفو المعادي ألعماؿ

ابف المعتز))ٓ.ٜ

وال يمكف أف نتفؽ مع كراتشكوفسكي حوؿ موقفو مف عبلقة قدامة بكتب ابف المعتز  ،ألف ابف المعتز سابؽ

،وقد انفرد كراتشكوفسكي بيذا الرأي الذي لـ يصرح بو مف تناوؿ قدامة بالدرس والبحث ،ويذكر د .بدوي طبانة أف قدامة

قد توارد مع ابف المعتز (( عمى سبعة مف البديع ومحاسف الكبلـ  ...وانفرد قدامة باستخراج الفنوف اآلتية  :صحة
األقساـ  ،صحة المقاببلت  ،صحة التفسير  ،ائتبلؼ المفظ مع المعنى  ،المساواة  ،اإلشارة .ٜٓ))...

فرؽ بيف نقؿ قدامة لبعض األفكار األرسطية ولكنو أحسف في التعامؿ مع تمؾ األفكار
أما كانتارينو فقد ّ
وصاغيا بأسموب عربي ،مما جعمو يعترؼ لقدامة بالتميز بقولو (( :وعمى الرغـ مف أنو يمكف االحتجاج عمى ادعائو

األصالة في ىذا الكتاب إال أنو يعد بحؽ عمبلً متمي ازً  ،إذ إنو يتناوؿ مف ناحية وبصورة منظمة تحميؿ الشعر  ،عمى أف
أىـ المظاىر الواضحة في نقد قدامة إنما يتمثّؿ في تأثره الواضح بمنطؽ أرسطو بصفة عامة وتحميمو لمخطاب بنوع

خاص  .وبدوف أف ييجر تماماً مدخمو العربي إلى الشعر ))ٔ ،ٜويشير أيضا إلى أف اتجاه قدامة إلى تبني أفكار أرسطو
ٕٜ
 ،والسيما في تعريفو الشعر  ،إنما جاء نتيجة شيوع المفاىيـ األرسطية بيف نقاد عصر قدامة  .واف كاف لقدامة ميزةٌ
أقر بيا بونيباكر وفاف جيمدر وىي اختراعو المصطمحات ،فإف كراتشكوفسكي يذىب إلى تقويـ ىذا االختراع ،الذي لـ
ّ

ينجح في االنتشار في الفكر النقدي ؛ بقولو (( :وعمى الرغـ مف معاناتو ،فإنو لـ يصؿ إلى تحقيؽ ىدفو؛ ففي أي تاريخ

بل عف أنو مف الصعب أف نمتقي بعالـ كاف مف الممكف أال
لمبديع العربي ػ ببل استثناء ػ نجد مصطمحات ابف المعتز ،فض ً
يقر بأف مصطمحات قدامة غير موفقة .ومع ذلؾ ،فميس صحيحاً االفتراض بأف عدـ شعبية نظرية قدامة تُفسر بيذا
ٍ
ٍ
غريبة
فمسفة
السبب؛ إذ أف السبب الرئيسي يكمف وراء كراىية الدوائر األدبية لكؿ المناىج التي كانت تبرز تحت تأثير

ومنطؽ غريب  .وعمؿ قدامة عند وضعو إلى جوار أعماؿ ابف المعتز والجاحظ يثير انطباعاً غير عربي بعض الشيء؛
وىذا ُيفسر لماذا لـ يكف لو أي ٍ
تأثير مثؿ سابقيو ،مع محاسنو الكبيرة))ٖ.ٜويبدو أف رأي كراتشكوفسكي يراعي االتجاه
العربي في تقبؿ النقد إزاء األشعار العربية مرك ازً عمى صفاء ىذه اآلراء مف المنطؽ والفمسفة  ،وىذا بدوره يعكس السموؾ

المحافظ لمنقاد العرب  ،ألننا سنجد أف مف تعرض لقدامة بالنقد وكشؼ األغبلط إنما ىـ مف النقاد المحافظيف (اآلمدي،

وتبيف
ابف رشيؽ) ،ومف جية نجد أف ما يعزز رأي كراتشكوفسكي تمؾ الكتب التي ظيرت بعيد عصر قدامة تنقد عممو ّ

ٜٗ
المكمؿ والشارح لمكتاب
أخطاءه ،ومنيـ ُ
النقاد والحداثييف .

ٜ٘

 ،وبذلؾ يصبح البحث في فكر قدامة محط اختبلؼ بيف المحافظيف مف
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العددٖ:

لسنة ٕٕٔٓ

كما يط رح نص كراتكشكوفسكي ما أُشكؿ عمى سمايموفتش حوؿ األصالة العربية وعدميا ؛ فالمنيج المتأثر
عما اعتاده العرب مف األسموب الجمالي التأثري البعيد عف
والمصطمحات المستجمبة مف عمـ المنطؽ ىو المختمؼ ّ
تقبمو،لذلؾ بقي مشروع
الحدود والتقسيمات المتعارؼ عمييا ،فقد ابتعد النقد عف بيئتو التي تؤثر عمى نحو كبير ،في ّ

طي نفسو وكتابو،لمدة محدودة،ولكنو سرعاف ما اخذ يؤثر بالبلحقيف .
قدامة َّ
ويمكف القوؿ بتأثر قدامة ببعض أدوات المنيج المنطقي ذي الحدود والتقسيمات  ،ولكنو لـ يحمؿ الفكر
اليوناني كمّو،ونرجح أنو أراد أف يمزج بيف ثقافة تعمّميا منذ أوليتو المعرفية فأراد أف يصوغ تجديداً نقدياً وفتحاً يم ّكنو مف
تعج بكثير مف األسماء الكبيرة في النقد العربي القديـ،وىو ما جعمو يخوض غمار المزاوجة بيف
الريادة في ساحة نقدية ُّ

النقديف والثقافتيف .

ٜٙ

وألمح كراتشكوفسكي

إلى أف ىناؾ بعض األمور التي أسيمت فييا حياة قدامة الخاصة  ،ونعتقد أف ىذا

الرأي ميـ جداً  ،ألف الشعور القومي ،عند كثير مف النقاد  ،كاف مانعاً حقيقياً مف عدـ اإلفراط في اإلتكاء عمى المنطؽ

عربياً وانما نصرانياً ػ ذكر ذلؾ الجاحظ
األرسطي  ،وقدامة ليس
ّ
ومزجو بالفكر والثقافة العربية .

ٜٚ

،مما أدى إلى وقوعو تحت تأثير الفكر اليوناني
ّ

ٗػ ابف سناف الخفاجي

يذىب كانتارينو إلى تأثّر ابف سناف في كتابو "سر الفصاحة" بارسطو والسيما في تعريفو الشعر ،فقد اعتمد

عمى ما وضعو أرسطو مف حدود وتعريؼ  ،وبدا جمياً تأثره بالمنيج األرسطي

ٜٛ

 ،ويستشيد كانتارينو بقوؿ ابف سناف

الذي يطابؽ بوضوح العمؿ األرسطية الخمس(الموضوع ،والصانع ،والصورة  ،واآللة  ،والغرض ) ،ٜٜعندما أشار إلى

((أف كؿ صناعة مف الصناعات فكماليا بخمسة أشياء عمى ما ذكره الحكماء،الموضوع وىو الخشب في صناعة النجارة،

والصانع وىو النجار،والصورة وىي كالتربيع المخصوص إف كاف المصنوع كرسياً،واآللة مثؿ الميشار والقدوـ وما يجري

مجراىما ،والغرض وىو أف يقصد عمى ىذا المثاؿ الجموس فوؽ ما يصنعو .ٔٓٓ)).فيذا ُّ
حد تأثّر ابف سناف الخفاجي

بأفكار أرسطو،التي باتت متداولة في األوساط الفكرية العربية في القرف الخامس لميجرة.
٘ػ عبد القاىر الجرجاني

عاء بأف عبد القاىر الجرجاني تأثّر بالفكر اليونانئٓٔ،وىذا الرأي كاف قد
ُيتداوؿ في األوساط النقدية الحديثة ّ
إد ٌ
انفرد بو النقاد المحدثوف  ،وال ذكر لو عند المستشرقيف قبؿ رأي طو حسيف .

إدعاؤىـ بأف عبد القاىر لـ يكف سوى فيمسوؼ ينيؿ مف الفمسفة اليونانية التي كانت قد ترجمت إلى العربية
ويتمخص ّ
آنذاؾ .وىذا الزعـ يرد عميو ريتر الذي نشر كتاب "أسرار الببلغة" والذي أكد أف دعوى تأثر الببلغة العربية بالببلغة
اليونانية دعوى ال أساس ليا وال ترتكز عمى سبب أو تنيض عمى أي دليؿ مثميا مثؿ ما قيؿ عف أبي تماـ ،وابف المعتز

ٕٓٔ
قيماً لمجرد
 ،وقدامة نافياً ىذا التأثير
 ،وعندما وصؿ إلى عبد القاىر الجرجاني قاؿ ((:وىكذا ،فإف الكتاب ليس ّ
المحتوى[،أو] لمجرد التحميؿ المتبحر لئلبداع الشعري،ولكف أيضاً لؤلسموب،إنو تحفة مف األدب العربي ))ٖٓٔ .

أي ٍّ
شؾ في تأثّره بالفمسفة
فريتر يؤكد أصالة كتاب " أسرار الببلغة" لعبد القاىر مضموناً ومنيجاً وأسموباً مف دوف ّ
اليونانية .
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وخبلصة القوؿ :إف مف قاؿ بتبعية النقد العربي ربما لـ يستوعب ذلؾ النقد جيداً ألنو يممؾ خواصاً واسساً في تعاممو مع

لغتو التي ُكتب بيا شعره واآلراء التي قيمت فيو  ،ويجب قبؿ الخوض في ىذه الموضوعات أف نمتزـ ببعض القيود منيا :

ٔ ػ مراعاة المرحمة الزمنية لمنقد العربي ودخوؿ المادة اليونانية المترجمة  ،فقد أوضح بعض المستشرقيف أف كتب
أرسطو قد ترجمت بعد وفاة بعض النقاد الذيف اتيموا باألخذ مف أرسطو في مسألة النقد حصرياً كالجاحظ مثبلً .

ٕ ػ التفريؽ بيف ما ذىب إليو الفبلسفة المسمموف والنقاد العرب في التعامؿ مع الثقافة اليونانية فالفبلسفة تعامموا مع
الثقافة اليونانية وأفادوا منيا فيما يدعـ نظرياتيـ الجدلية  ،أما النقاد فمـ يتعامموا مع تمؾ الثقافة في سبيؿ ابتكار

أسس نظرية تساعد عمى فيـ الشعر العربي وتقبمو ػ باستثناء قدامة ػ.

ٖػ ضرورة مراعاة المادة العممية التي تُطرح إزاءىا قضية التأثر والتأثير ،أىي مادة أدبية  ،أـ عممية  ،أـ فمسفية .
تشكيؿ نظرية نقدية عربية ؟ أو أسيـ بشكؿ كبير في صناعتيا؟  ،وىذا
ٗػ اإلجابة عف السؤاؿ:ىؿ أثر النقد اليوناني في
ّ
األمر لـ يقؿ بو المستشرقيف عموماً  ،وانما المحوا إلى وجود تأثيرات ليست بالعميقة .

ِ
لـ يستجيب
٘ػ إف كنا ال نؤمف بتأثر قدامة بالنقد اليوناني ػ وىذه ليست بحقيقة ألننا اثبتناىا في صفحات البحث ػ ،فم َـ ْ
بقية النقاد الذيف جاءوا بعده لما استجاب لو بؿ إنو يكاد أف يكوف ظاىرة منفردة في النقد القديـ حتى منتصؼ
ّ
القرف الرابع لميجرة  ،إذف فعدـ استجابة المثقفيف والنقاد واألدباء لطروحات قدامة يعزز كبلمنا حوؿ عدـ ذيوع

وتقبؿ تمؾ الثقافة التي راجت في عصره  ،ومع تقادـ الزمف نجد أف آراء قدامة أخذت بالذيوع واالنتشار وبدا
ّ
تأثيرىا في البلحقيف.كما ىو واضح في حازـ القرطاجني .

ٙػ إف المقاييس النقدية اليونانية وضعت في بيئة تختمؼ عف البيئة العربية  ،وكذلؾ عالجت تمؾ المقاييس شع ارً ونث ارً
يختمؼ عف بنية شعرنا ونثرنا .

ٚػ إف ترجمة كتب أرسطو لـ تكف واضحة عند لمعرب مما جعميـ ال يستجيبوف ليذه الكتب  ،باستثناء قدامة الذي اطمع
عمييا بوسيمة مساعدة وىي المغة السريانية،وىذا أمر مشار إليو في كثير مف المصادر التي تناولت الموضوع ،
والسيما فيما يخص الجوانب التي ليا عبلقة بالمصطمحات الخاصة بالمسرح والتراجيديا التي لـ يفيميا المترجـ

آنذاؾ .

ٚػ أفاد بعض المستشرقيف مف أقواؿ بعض األدباء العرب المحدثيف وىذا ما جعؿ آراءىـ تتوزع بيف ومؤيد لمسألة التأثّر
رده عمى طو حسيف .
ورافض ومعقب عمى تمؾ اآلراء كما وجدنا عند بونيباكر في ّ
 ٛػ في تناولنا أطوار االستشراؽ (القديـ والجديد) لـ نجد تمؾ األىمية التي حظي بيا موضوع التأثّر عند قدامى

القضية  ،بوضوح  ،المستشرقوف الجدد .
المستشرقيف  ،بؿ إف مف تناوؿ ىذه
ّ
 ٜػ تناوؿ المستشرقوف ىذا الموضوع عمى نحو رئيس ،في كتبيـ التي عالجت واعتنت بكتب النقاد الذيف أُثيرت حوليـ
قضية التأثّر كما فعؿ بيبل الذي اختص بالجاحظ  ،وبونيباكر الذي اختص بكتاب قدامة  ،وريتر الذي نشر أسرار
ّ
الببلغة لعبد القاىر .

ٓٔػ إف المستشرقيف يتجيوف إلى تحميؿ األمور الظاىرية وليس الجوىرية بيف النقد العربي والنقد اليوناني ،فمعرفة
العرب النقد اليوناني عززت الخصوصية العربية النقدية المنبثقة مف الخصوصية الشعرية.

13

المجمدٚ :

مػجمة جامػعة كػػركوؾ لمدراسػات اإلنسانيػة

العددٖ:
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ٔٔػ الب د مف اإليماف بضرورة التعاور بيف الثقافات التي مف شأنيا أف تجعؿ مف الثقافة التي تكتسب وتعطي ثقافة
إنسانية  ،ألنيا إنما جاءت لخدمة قضايا اإلنساف ومنيا خمجات النفس (الشعر) .

ٕٔػ إف دخوؿ المعارؼ اليونانية المتنوعة إلى الكياف المعرفي العربي اإلسبلمي كاف ام ارً تمقائياً وطبيعياً أعقب حركة
الترجمة  ،والتمازج القومي  ،..وليس ضرورة أف يعمف الناقد أنو أفاد مف ىذه المعرفة أو تمؾ  ،فاألمر ظاىر في

المنيج واألسس النظرية وغيرىا .

وقد توصؿ البحث إلى جممة نتائج منيا :

ػ ضرورة التفريؽ بيف ما ذىب إليو الفبلسفة المسمموف و النقاد العرب في التعامؿ مع التراث اليوناني .

ػ مراعاة المرحمة الزمنية لمنقد العربي ودخوؿ المادة اليونانية المترجمة ،فالجاحظ مثبلً عندما انصيرت ثقافتو كاف ممف
يسكف البصرة،والثقافات الوافدة كاف قد بدأ رواجيا في بغداد .

ػ ضرورة مراعاة المادة العممية التي تطرح إ ازءىا قضية التأثر والتأثير أىي مادة أدبية ،أـ عممية  ،أـ فمسفية ؟

ػ التأكيد عمى طرح سؤاؿ ميـ  ،أأثر النقد اليوناني في تشكيؿ نظرية نقدية عربية أـ أسيـ بشكؿ مقبوؿ في صناعتيا أـ
كاف مرجعية حاليا كحاؿ أي مرجعية تراثية أخرى ؟

ِ
لـ يستجيب
ػ إف كنا ال نؤمف بتأثر قدامة بالنقد اليوناني ػ وىذه ليست بحقيقة ألننا اثبتناىا في صفحات البحث ػ ،فم َـ ْ
بقية النقاد الذيف جاءوا بعده لما استجاب لو بؿ إنو يكاد أف يكوف ظاىرة منفردة في النقد القديـ حتى منتصؼ
ّ

القرف الرابع لميجرة  ،إذف فعدـ استجابة المثقفيف والنقاد واألدباء لطروحات قدامة يعزز كبلمنا حوؿ عدـ ذيوع

وتقبؿ تمؾ الثقافة التي راجت في عصره ،ومع تقادـ الزمف نجد أف آراء قدامة أخذت بالذيوع واالنتشار وبدا تأثيرىا
ّ
في البلحقيف.كما ىو واضح عند القرطاجني .

ػ إف ترجمة كتب أرسطو لـ تكف واضحة عند العرب مما جعميـ ال يستجيبوف ليذه الكتب،باستثناء قدامة الذي اطمع
عمييا بوسيمة مساعدة وىي المغة السريانية .

ػ في تناولنا أطوار االستشراؽ (القديـ والجديد) لـ نجد تمؾ األىمية التي حظي بيا موضوع التأثّر عند قدامى

القضية  ،بوضوح ،المستشرقوف الجدد.
المستشرقيف ،بؿ إف مف تناوؿ ىذه
ّ
ػ تناوؿ المستشرقوف ىذ ا الموضوع عمى نحو رئيس ،في كتبيـ التي عالجت واعتنت بكتب النقاد الذيف أُثيرت حوليـ
قضية التأثّر كما فعؿ بيبل الذي اختص بالجاحظ  ،وبونيباكر الذي اختص بكتاب قدامة  ،وريتر الذي نشر أسرار
ّ
الببلغة لعبد القاىر .

ػ إف المستشرقيف يتجيوف إلى تحميؿ األمور الظاىرية وليس الجوىرية بيف النقد العربي والنقد اليوناني ،فمعرفة العرب
النقد اليوناني عززت الخصوصية العربية النقدية المنبثقة عف الخصوصية الشعرية.

والبد مف اإلشارة في خاتمة حديثي إلى اإليماف بضرورة التعاور بيف الثقافات تعاو ارً ال يعطي أفضمية ليذه أو

تمؾ وال يجعؿ أحداىما رأساً واألخرى عقباً  ،بؿ التوازف ىو المطموب ألف أكثر الحضارات إنما ىي استجابة إنسانية
لخدمة قضايا اإلنساف ومنيا خمجات النفس ( الشعر) .
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اليوامش
ٔ ٔ .ىناؾ الجيؿ القديـ لـ يتطرؽ إلى ىذه القضية مثؿ :نولدكو ،ولياؿ ،ومرجميوث ،وفاجنر ،وبروكمماف  ،وببلشير.
ٕ ٔ .البديع العربي في القرف التاسع . ٜٗ ،

ٖ ٔ .ينظر :مقدمة المحقؽ لكتاب البديع . ٖ ،

ٗ ٔ .البديع العربي في القرف التاسع ٜٗ ،ػ ٘. ٜ
٘ ٔ .ينظر:شرحيما لكتاب أرسطو في"فف الشعر" عبد الرحمف بدويٗٔٚػ ٜٔٚ،ٕٓٛػ ٕٖٕ.
 ٔ .ٙينظر :المصدر السابؽ . ٜ٘ ،

 ٔ .ٚأسرار الببلغة  ،نشرة  :ريتر . ٖ ،

 ٔ .ٛعمـ الشعر العربي  ،كانتارينو . ٚ ،
 ٔ .ٜعمـ الشعر العربي  ،كانتارينو . ٚٔ ،
ٓٔ ٔ .ينظر :المثؿ السائر . ٕٜٛ :ٔ ،
ٔٔ ٔ .عمـ الشعر العربي . ٚٔ ،
ٕٔ ٔ .المصدر السابؽ . ٕٚ ،

ٖٔ ٔ .المصدر السابؽ . ٕٚ ،
ٗٔ ٔ .المصدر السابؽ . ٖٚ ،

٘ٔ ٔ .ينظر  :حضارة االسبلـ . ٔ٘ ،
 ٔ .ٔٙالمصدر السابؽ . ٖٖٕ ،
 ٔ .ٔٚالمصدر السابؽ . ٖٖٖ ،

 ٔ .ٔٛينظر :المصدر السابؽ . ٖٖٓ ،
 ٔ .ٜٔفمسفة االستشراؽ . ٖٗٙ ،
ٕٓ ٔ .المصدر السابؽ . ٖٗٚ ،
ٕٔ ٔ .المصدر السابؽ . ٖٗٙ ،
ٕٕ ٔ .األدب (مف ضمف تراث اإلسبلـ لشاخت) . ٔٗ :ٕ ،
ٖٕ ٔ .ينظر  :المصدر السابؽ . ٘ٔ :ٕ ،
ٕٗ ٔ .المدخؿ في األدب العربي . ٗٛ ،
ٕ٘ ٔ .المصدر السابؽ . ٘ٔ ،
 ٔ .ٕٙالمصدر السابؽ . ٖٛ ،

 ٔ .ٕٚدراسات في حضارة اإلسبلـ . ٕٚٙ ،
 ٔ .ٕٛينظر :الببلغة العربية . ٖٔ ،

 ٔ .ٕٜينظر :مقدمة في البياف العربي  ( ،مف ضمف كتاب نقد النثر ) .
ٖٓ ٔ .اتضح ىذا األمر بعد أف بحثنا في المصادر االستشراقية عمى وفؽ تسمسؿ زمني .فوجدنا أف قدامى المستشرقيف لـ يتناولوا ىذه
القضية  ،واف مف تناوليا ىـ المستشرقوف الذيف كتبوا بعد ثبلثينيات القرف الماضي .
ّ
ٖٔ ٔ .البديع العربي في القرف التاسع . ٜٗ ،
ٕٖ ٔ .ينظر :مقدمة محقؽ كتاب نقد الشعر . ٕٔٓ ،
ٖٖ ٔ .ينظر :المصدر السابؽ . ٕٔ ،
ٖٗ ٔ .أسرار الببلغة ٖ ،ػ ٗ .
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نتصور التأثير اليوناني في الشعر العربي ؟ ىؿ تعمّـ أبو تماـ شيئاً مف مبادئ
ٖ٘ ٔ .يقوؿ ريتر بشأف أبي تماـ((:ولكف كيؼ لنا أف
ّ
ٍ
مدرسة مف ىذا القبيؿ  .واف لـ توجد مثؿ ىذه التأثيرات  ،فإننا ال
الخطابة في المدرسة النصرانية ؟ إننا ال نعرؼ أنو ذىب إلى أي
ينظر :أسرار الببلغة . ٖ ،

بل حتى اآلف عمى تمؾ التأثيرات )).
نممؾ دلي ً

خص قدامة بالصفحات (ٔٙػ )ٔٛوأبا تماـ (ٜػ ٓٔ )  ،وينظر :أسرار الببلغة ،
 ٔ .ٖٙينظر :مقدمة د  .طو حسيف لكتاب نقد النثر فقد َّ
ٖ.

 ٔ .ٖٚينظر :البديع العربي في القرف التاسع ٜٗ ،ػ  ، ٜٙوالجاحظ واألدب المقارف ٔ ،ػ ٖ .
 ٔ .ٖٛينظر :عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر آراء أرسطو في البياف والتبييف ٔ ، ٔٚٓ :والحيواف ٔ٘ٓ :ٕ ، ٖٔٛ :ػ ٖ٘ ٘ٙ ،٘٘ ،
٘ٔٚ :ٖ،ػ . ٘ٔٛ
 ٔ .ٖٜفمسفة االستشراؽ . ٖٓٓ ،

ٓٗ ٔ .أي:المتخصصوف في عمـ المغة (فقو المغة)  (.ينظر:معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب .) ٕٚٙ ،
ٔٗ ٔ .البديع العربي في القرف التاسع ٜٗ ،ػ ٘. ٜ

ٕٗ ٔ .ينظر :المصدر السابؽ  ،وينظر كبلـ الجاحظ في الحيواف . ٜٓ :ٔ ،
ٖٗ ٔ .ينظر:الجاحظ واألدب المقارف،ٔ٘ٙ،وينظر كبلـ الجاحظ في البياف والتبييفٕٚ :ٖ،ػ . ٕٜ

ٗٗ ٔ .وىذا يعود إلى معرفة الجاحظ بوثنية الثقافة اليونانية  ،بعكس خطورة الثقافة الفارسية عمى العقيدة .
٘ٗ ٔ .الجاحظ واألدب المقارف ٕٔ٘ ،ػ ٗ٘ٔ .

( ينظر :الجاحظ واألدب المقارف ٕ٘ٔػ ٖ٘ٔ ).

 ٔ .ٗٙالمصدر السابؽ . ٖٔ٘ ،
 ٔ .ٗٚالجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء  ،بيبلّ . ٔٔٗ ،

 ٔ .ٗٛينظر :البياف والتبييف . ٕٚ :ٖ ،و الببلغة عند الجاحظ  ،د .احمد مطموبٔٗٗ ،ػ ٘ٗٔ .
 ٔ .ٜٗلمزيد مف االطبلع  ،ينظر :نظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف  ،الفت كماؿ الروبي .
ٓ٘ ٔ .البياف والتبييف . ٛٚ :ٔ ،

ٔ٘ ٔ .ينظر  :الموشح ،ٕٓٓ ،وفيو أبيات زىير( واف الحؽ مقطعو ثبلث  )...ديواف زىير. ٙٙ ،
ٕ٘ ٔ .كتاب أرسطو طاليس في الشعر ٕٖٔ ،ػ ٕٖٕ .
ٖ٘ ٔ .البديع العربي في القرف التاسع . ٜ٘ ،
ٗ٘ ٔ .ينظر :المصدر السابؽ . ٜ٘ ،
٘٘ ٔ .المصدر السابؽ . ٜٗ ،
 ٔ .٘ٙالمصدر السابؽ . ٜٚ،

 ٔ .٘ٚأسرار الببلغة ٗ ،ػ ٘ .
 ٔ .٘ٛكتاب األجناس:ذكره بروكمماف وقا ؿ:ىو كتاب جمعو أبو نصر وأضيفت إليو زيادات عف أبي زيد ،وىو مف اقدـ الرسائؿ المؤلفة في
الشعر.ينظر :تاريخ األدب العرب. ٔ٘ٔ :ٕ ،

 ٔ .ٜ٘ينظر :أسرار الببلغة . ٘ ،

ٓ ٔ .ٙدراسات في األدب العربي . ٔٓٓ ،
ٔ ٔ .ٙاسرار الببلغة ٖ ،ػ ٗ .

ٕ ٔ .ٙمقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر . ٔٓٗ ،
ٖ ٔ .ٙينظر :نقد النثر  ،المقدمة ٛػ . ٔٛ
ٗ ٔ .ٙينظر :الببلغة تطور وتاريخ  ،المعارؼ ٘. ٚٓ ، ٜٔٙ
٘ ٔ .ٙالنقد العربي في القرف الرابع . ٔٓٓ ،
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 ٔ .ٙٙينظر :عمـ الشعر العربي . ٚ٘ ،
 ٔ .ٙٚفمسفة االستشراؽ . ٖٓٓ ،

 ٔ .ٙٛينظر :المصدر السابؽ . ٖٓٔ ،
 ٔ .ٜٙالمصدر السابؽ ٖٓٔ ،ػ ٕٖٓ .

ٓ ٔ .ٚينظر :مقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر ٜٔ ،ػ ٕ. ٜ
ٍ
ِ
َّ
{و ُّ
وف (ٕٕ٘) } ...
يم َ
اء َيتَِّب ُع ُي ُـ ا ْل َغ ُاو َ
الش َع َر ُ
ٔ ٔ .ٚقولو تعالى َ :
وف (ٕٕٗ) أَلَ ْـ تََر أَن ُي ْـ في ُك ِّؿ َواد َي ِي ُ
ٕ ٔ .ٚينظر :مقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر ٜٕ ،ػ ٘. ٜ
ٖ ٔ .ٚينظر :المصدر السابؽ ٜٙ ،ػ . ٜٚ
ٗ ٔ .ٚىي  :الجماؿ  ،والحؽ  ،والخير  ،والعدؿ  .ينظر :فف الشعر  :المحاكاة ٙٚ ،ػ  ، ٙٛفي بعض األحياف تختمؼ المصطمحات
بحسب تداخميا  ،وتفرع بعضيا .

٘ ٔ .ٚينظر :مقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر ٜٚ ،ػ. ٜٜ
 ٔ .ٚٙمقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر . ٜٛ ،

 ٔ .ٚٚينظر :مقدمة تحقيؽ كتاب نقد الشعر ٔٓٓ ،ػ . ٔٓٙ
 ٔ .ٚٛفمسفة االستشراؽ . ٖٓٓ ،
 ٔ .ٜٚالمصدر السابؽ .

ٓ ٔ .ٛالمصدر السابؽ .
ٔ ٔ .ٛالمصدر السابؽ ٖٓٔ ،ػ ٕٖٓ .
ٕ ٔ .ٛينظر :البياف والتبييف  ، ٕ٘ٗ :ٔ ،ونقد الشعر . ٔٓ ،
ٖ ٔ .ٛينظر :البياف والتبييف  ، ٖٚٛ :ٔ ،ونقد الشعر . ٔٔ ،
ٗ ٔ .ٛينظر :الشعر والشعراء  ، ٙٙ :ٔ ،ونقد الشعر . ٕٔ ،

٘ ٔ .ٛينظر :كتابنا  :الشاىد الشعري عند النقاد العرب  ، ٖٕٗ ،وكانت نسبة التشابو بيف شواىد قدامة وطبقات ابف سبلّـ ٖٕ شاىداً
،ومع الشعر والشعراء  ،ٖٙومع قواعد الشعر  ، ٔٛومع كتاب البديع  ، ٔٛ ،ومع طبقات ابف المعتز ٕ ،ومع عيار الشعر ٔٔ .

 ٔ .ٛٙالبديع العربي في القرف التاسع  ، ٜٚ ،وينظر  :معجـ األدباء . ٖٔٗ :ٙ ،
 ٔ .ٛٚالبديع العربي في القرف التاسع . ٜٛ ،
 ٔ .ٛٛالمصدر السابؽ ٜٚ ،ػ . ٜٛ

 ٔ .ٜٛالبديع العربي في القرف التاسع . ٜٛ ،
ٓ ٔ .ٜقدامة بف جعفر والنقد األدبي  ،بدوي طبانة ٖٜٗ ،ػ ٘. ٖٜوقد اشتركا بػ االستعارة (ابف المعتز) اسماىا قدامة المعاظمة ،
والتجن يس  ،والطباؽ  ،وااللتفات  ،واالعتراض وىو التتميـ عند قدامة  ،واإلفراط في الصفة وىو المبالغة عند قدامة  ،والتشبيو

ٔ ٔ .ٜعمـ الشعر العربي . ٕٔٗ ،

ٕ ٔ .ٜينظر :المصدر السابؽ . ٚ٘ ،
ٖ ٔ .ٜالبديع العربي في القرف التاسع . ٜٛ ،

ٗ ٔ .ٜمنيا  :كتاب اآلمدي " تبييف غمط قدامة بف جعفر ف ي كتاب نقد الشعر"،وابف رشيؽ في كتابو " تزييؼ نقد ابف قدامة"
٘ ٔ .ٜمنيـ:موفؽ الديف البغدادي في"تكممة الصناعة في شرح نقد قدامة"،وكتابو اآلخر" كشؼ الظبلمة عف قدامة"
 ٔ .ٜٙينظر  :البديع في القرف التاسع . ٜٚ ،
 ٔ .ٜٚينظر  :كتاب الحيواف . ٜ٘ :٘ ،
 ٔ .ٜٛعمـ الشعر العربي . ٚٙ ،
 ٔ .ٜٜينظر :فف الشعر . ٜٕ ،
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ٓٓٔ.

ٔ سر الفصاحة . ٕٛ ،

ٔٓٔ.

ٔ ينظر :عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر مقدمة كتاب نقد النثر  ،طو حسيف ٕٛ ،ػ  ، ٕٜوالببلغة تطور وتاريخ ،

ٕٓٔ.

ٔ ينظر :أسرار الببلغة ٖ ،ػ ٘ .

ٔٙٙػٔٚٔ ،ٔٙٛػٕ ،ٔٚوالنقد األدبي الحديث لمحمد غنيمي ىبلؿ ٔ٘ٗ ،ػٕٕٚ ،ٔ٘ٙػٕٖٓ ،ٕٕٛػ ٖٖٕ .
ٔ المصدر السابؽ . ٕٗ ،

ٖٓٔ.

المصادر والمراجع

ػ األدب ،روزنتاؿ(،مف ضمف كتاب تراث اإلسبلـ لشاخت جٕ)  ،عالـ المعرفة  ،الكويت  ،طٕ. ٜٔٛٛ ،

ػ أسرار الببلغة ،لعبد القاىر الجرجاني،تحػ:ىيمموت ريتر ،المطبعة الحكومية  ،استانبوؿ  ،طٔ .ٜٔ٘ٗ ،

ػ البديع  ،لعبد اهلل بف المعتز ،تحقيؽ :كراتشكوفسكي  ،مط :ميسريس لوزاؾ وشركاؤه  ،لندف  ،طٔ ٜٖٔ٘ ،
.

ػ البديع العربي في القرف التاسع،كراتشكوفسكي،ترجمة وتقديـ:مكارـ الغمري،مجمة فصوؿ  ،المجمد السادس ،
العدد األوؿ  ،الجزء األوؿ ،اكتوبر ػ نوفمبر ػ ديسمبر .ٜٔٛ٘ ،

ػ الببلغة العربية  ،أميف الخولي  ،مط :نيضة مصر  ،القاىرة  ،طٕ. ٜٔٙٙ ،
الببلغة تطور وتاريخ  ،شوقي ضيؼ  ،مط :دار المعارؼ  ،مصر . ٜٔٙ٘ ،

الببلغة عند الجاحظ  ،د .احمد مطموب ،مط :دار الحرية  ،بغداد  ،طٔ . ٜٖٔٛ ،

ػ البياف والتبييف،الجاحظ  ،تحقيؽ :عبد السبلـ ىاروف ،مط :دار الجيؿ ،بيروت  ( ،د .ت) .
ػ تاريخ األدب العرب ،بروكمماف ،تعريب :عبد الحميـ النجار،دار الكتاب اإلسبلمي. ٕٓٓ٘ ،

ػ الجاحظ في البصرة وبغداد وسامراء ،شارؿ بيبلّ  ،ترجمة  :إبراىيـ الكيبلني  ،دمشؽ . ٜٔٙٔ ،

ػ الجاحظ واألدب المقارف ،شارؿ بيبلّ  ،ترجمة  :محمد وليد حافظ  ،مجمة اآلداب األجنبية  ،العدد  ، ٜٙالسنة

ٕٗ  ،خريؼ . ٜٜٔٛ ،

ػ حضارة االسبلـ  ،جوستاؼ  .فوف .جرنباوـ  ،ترجمة :عبد العزيز توفيؽ جاويد  ،مكتبة مصر  ،القاىرة  ( ،د

.ت).

ػ الحيواف  ،الجاحظ ،تحقيؽ  :عبد السبلـ ىاروف  ،مط :مصطفى البابي الحمبي  ،القاىرة  ،طٕ. ٜٔٙ٘ ،

ػ دراسات في األدب العربي ،غوستاؼ فوف غرنباوـ  ،ترجمة  :إحساف عباس  ،وانيس فريحة  ،ومحمد يوسؼ نجـ ،
وكماؿ يازجي  ،منشورات  :دار مكتبة الحياة  ،مؤسسة فرنكميف  ،بيروت ػ نيويورؾ . ٜٜٔ٘ ،

ػ دراسات في حضارة اإلسبلـ  ،ىاممتوف جب  ،ترجمة  :احساف عباس ومحمد نجـ  ،ومحمود زايد  ،مط :دار العمـ
لممبلييف،مؤسسة فرنكميف ،بيروت ػ نيويورؾ . ٜٔٙٗ ،

ػ ديواف زىير بف أبي سممى ،تحػ :فخر الديف قباوة ،دار األوقاؼ الجديد  ،طٔ . ٜٔٚٓ ،
ػ سر الفصاحة ،ابف سناف الخفاجي ،تحػ :عمي فوده ،مط :الخانجي  ،مصر . ٜٜٔٗ ،
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ػ الشاىد الشعري عند ال نقاد العرب إلى القرف الخامس لميجرة  ،محمد احمد شياب  ،مط :دار الحوار  ،سوريا  ،طٔ،
ٕٔٔٓ .

ػ عمـ الشعر العربي  ،كانتارينو  ،ترجمة  :محمد ميدي الشريؼ  ،مط :دار الكتب العممية  ،بيروت  ،طٔ . ٕٓٓٗ ،

ػ فمسفة االستشراؽ  ،احمد سمايموفتش  ،دار المعارؼ  ،مصر . ٜٔٛٓ ،

ػ فف الشعر"  ،أرسطو طاليس  ،ترجمة وتحقيؽ وشرح  :د.عبد الرحمف بدوي  ،مكتبة النيضة المصرية  ،القاىرة ،
ٖ٘. ٜٔ

ػ قدامة بف جعفر والنقد األدبي،بدوي طبانة  ،المط :الفنية الحديثة  ،مصر ،طٖ . ٜٜٔٙ ،

ػ كتاب أرسطو طاليس في الشعر ،نقمو:أبي بشر متي بف يونس القنائي مف السرياني إلى العربي،ترجمة وتحقيؽ
عياد،مط :دار الكاتب العربي،القاىرةٖٔٛٙ،ىػ .
ودراسة:شكري ّ

ػ كتاب نقد النثر  ،المنسوب لقدامة بف جعفر  ،تح :طو حسيف  ،وعبد الحميد عبادي  ،مط :مصر  ،القاىرة  ،طٗ ،
. ٜٖٔٛ

ػ المثؿ السائر  ،ابف األثير الجزري  ،تحقيؽ  :كامؿ محمد عويضة  ،مط :دار الكتب العممية  ،بيروت . ٜٜٔٛ ،
ػ المدخؿ في األدب العربي  ،ىاممتف جب  ،ترجمة  :كاظـ سعد الديف  ،مطبعة  :دار الجاحظ  ،بغداد . ٜٜٔٙ ،
ػ معجـ األدباء  ،لياقوت الحموي ،تح :د.إحساف عباس ،مط :دار الغرب اإلسبلمي ،بيروت  ،طٔ . ٜٜٖٔ ،

ػ معجـ المصطمحات العربية في المغة واألدب  ،مجي وىبة وكامؿ الميندس  ،مكتبة لبناف  ،بيروت  ،طٕ. ٜٔٛٗ ،

ػ الموشح في مآخذ العمماء عمى الشعراء  ،المرزباني  ،تح :محمد عمي البجاوي  ،مط :دار الفكر العربي  ،القاىرة  ( ،د.
ت) .

ػ نظرية الشعر عند الفبلسفة المسمميف،الفت كماؿ الروبي ،دار التنوير ،بيروت . ٕٓٓٚ ،
ػ النقد األدبي الحديث لمحمد غنيمي ىبلؿ ،دار الثقافة ودار العودة  ،بيروت . ٜٖٔٚ ،

ػ نقد الشعر  ،قدامة بف جعفر  ،تحقيؽ  :سيجر ادريانوس بونيباكر  ،مطبعة  :بريؿ  ،ليدف  ،طٔ . ٜٔ٘ٙ ،

ػ النقد العربي في القرف الرابع اليجري  ،جوستاؼ فوف غرنباوـ  ،تر :د .إحساف عباس وآخريف  ،مط :دار ومكتبة
الحياة  ،ومؤسسة فرانكميف  ،بيروت ػ نيويورؾ . ٜٜٔ٘ ،
Abstract
Occupied the issue of vulnerability and impact between the Greek and the Arab Monetary Pal modern
Arab critics, who were divided in to two groups: first, he says influenced by, and the second is not
confirmed by the most powerful causes of the national dimension, and that faith in this or that
absolutely
can
not
trust
him.
We have seen that the dimensions of the case Nlmlm from a new angle has not been touched by this
paper, but a vision that the Orientalists of the case might perhaps be fair to each other and what
shows are confused by reading your cash Mndzhm old Arab to the fifth century of migration.
Have fought Orientalists in the case of the relationship between the two cultures in a manner strikingly
in the course of their studies, have gone most of them to a relationship or link between the two
cultures, but the limits of such a link has proved clearly at some Orientalists, on the one hand to
differentiate between what is literary and critical and what is the philosophical or logical.
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