
 اسم املادة الدراسية : املنتخب من كتب األدب

 املتنبي وخصومه للقاضي اجلرجاني الوساطة بني اسم احملاضرة : 

 مظهر عبد علي أ.د.اسم التدريسي : 

 املرحلة الدراسية : األوىل

  الدراسة : الصباحية واملسائية

 اخلامساألسبوع : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وخصومه للقاضي الجرجاني :الوساطة بين المتنبي 

هو علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني ، عالم موسوعيٌّ وأديب ناقد  القاضي الُجرجاني     

هـ ونشأ بها وتلقى تعليمه األول فيها ، 322من أعالم القرن الرابع للهجرة ، ولد بجرجان سنة 

، ويبدو أن تعليمه في نيسابور  ثم رحل بصحبة أخيه إلى نيسابور لطلب العلم وهو لم يبلغ الحلم

 أشعل فيه جذوة الشغف بالعلم ، فأكثر الرحيل في طلبه ، فرحل إلى العراق والشام وغيرهما .

اتصل بالصاحب بن عّباد الذي كان وزيراً لبني بويه ، فاختص به ومكث عنده ، وبلغ من      

ّي ، حيث يقيم الصاحب  المكانة عنده درجة عالية ، فواله قضاء ُجرجان ، ثم واله القضاء بالرِّ

اد ، ثم ارتقى به إلى رئاسة القضاء ، واستمر في هذا المنصب إلى وفاته سنة   .هـ 392بن عبَّ

يشير تقلده منصب القضاء إلى معرفته بالعلوم اإلسالمية الواسعة ، وهذا واضح فيما ينسب إليه 

من مؤلفات كتفسير القرآن المجيد ، وكتاب في الداللة ، كما تظهر معرفته بالتاريخ من تأليفه 

 كتاباً في األنساب وآخر في السيرة سماه تهذيب التاريخ .

اني واستمراره مؤثراً على مر العصور ال تعود إلى هذين لكن شهرة القاضي الجرج     

الحقلين من المعرفة ، وإنما تعود إلى معرفته األدبية والنقدية بما روي له من شعر، حتى تحدث 

 مترجموه عن ديوان له وبمؤلفه عن المتنبي خاصة وهو كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه .

وخصومه وقت أن كان الخالف حول المتنبي شديداً ، فمن  ظهر مؤلفه الوساطة بين المتنبي     

النقاد من يبجله ، ويرتفع به ، ومنهم من يراه شاعراً عادياً بل ضعيفاً يقع في أخطاء ، ال يقع 

فيها الناشئة من الشعراء ، فجعل الجرجاني مهمته إحقاق الحق في المتنبي والدفاع عنه ، وقام 

شاعر كسائر الشعراء يخطئ ويصيب ، لكن علينا أن نغفر كتابه على افتراض أن المتنبي 

سيئاته لحسناته ، وأال نجعل السيئات ُتْذِهب الحسنات ، مستفيداً من معرفته بالتراث النقدي ، 

فجوانب السلب عند بعض الشعراء الجاهليين مثالً ، لم تجعل النقاد يغفلون جوانب الجودة عندهم 

. 

التطبيقي ، وإن لم يخُل أيضاً من معالجة بعض القضايا النظرية  فالوساطة كتاب في النقد     

مثل مفهوم الشعر وأدواته ، وتمثله لعمود الشعر، ورأيه في العالقة بين الدين والشعر، وفي 

السرقات الشعرية والمقاييس النقدية وجدواها ، ويقف مؤرخو النقد عند رأيه في هذه القضايا ، 

 السابقين أو المعاصرين له ، وكتاب الوساطة مطبوع متداول . ويميزونه عن آراء غيره من

 * منهج الكتاب : 

 موزع على ثالثة أقسام أساسية :



مقدمة : يوضح فيها الجرجاني منهجه العام في النقد الذي يعتمد عليه القياس والمقاصة  -1

صر الجاهلي والنظرة التاريخية ، وهو منهج يستعرض من أجله تطور الشعر العربي منذ الع

 حتى عصر البديع ، ويتحدث عن تفاوت الشعراء ، وتفاوت الشاعر الواحد بين نص وآخر .

دفاع عن المتنبي : يعتمد على فكرة المقاصة من ناحية ، وفكرة القياس من ناحية أُخرى ،  -2

 فالمتنبي يخطأ والشعراء يخطئون ، والمتنبي يسرق والشعراء يسرقون ، ومع ذلك فهو الشاعر

 الجيد المطبوع الذي يغفر إساءته في بعض شعره ، والحسنات يذهبن السيئات .

وساطة بين المتنبي وخصومه : يتناول المآخذ على شعر المتنبي من باقي العلماء ، ويناقشه  -3

ويحلله ، معتمداً على النقد الجزئي أو النظرة الجزئية ، ويقسم هذه المآخذ على أقسام كالمبالغة 

، والغوض والتعقيد في شعره ، ومسألة األخطاء اللغوية والنحوية ، وفي الكثير يحكم  واإلفراط

 على هذه اآلراء ويردُّ عليها وينصر المتنبي وشعره .

أما المنهج النقدي الذي اعتمده الجرجاني في كتابه ، فهو يقوم على المقايسة ، وقد أَخذه من      

وفي الفقه الحنفي ، فالناقد الذي يتحرى اإلنصاف يقيس مذهب القياس وال سيما عند األحناف ، 

 ما يجده في شعر الشاعر من :

 عيوب اللفظ والمعنى . -1

 عقيدة الشاعر الدينية . -2

 استخدامه أللوان البديع . -3

وهكذا يرى القاضي أن يقاس ما في شعر الشاعر على أشعار القدماء ، وهو ال يريد بهذه      

خطأ ، وإنما يريد منها التوصل إلى اإلقرار بأن ذلك الخطأ ظاهرة مشتركة ، المقايسة قبول ال

 موجودة في كل العصور ، ولدى كل الشعراء .

وفي مسألة السرقات األدبية ، فال يرى الجرجاني أن استخدام المعاني المشتركة التي      

ك ال يجوز ادعاء السرقة شاعت بين الناس من السرقة ، وأن السرقة ال تكون في األلفاظ ، وكذل

عند اختالف المعاني ، ويضيف القاضي الجرجاني أن المعنى المبدع المخترع إذا صار متداوالً 

 وشاع استعماله ، ال يدخل عندئذ في باب السرقات .

وفي أثر البيئة في تفاوت شعر الشعراء ، فالبيئة إما بدوية وإما حضرية ، ولذا فهو يرى أن      

هو ابن الحاضرة على جاهلية أرق من الفرزدق ابن البادية وهو في اإلسالم ، عدي بن زيد 

وهو في هذا يخالف الجاحظ الذي يرى أن اإلعرابي )البدوي( في أي زمان ومكان أشعر من 

 المولد )الحضري( في أي زمان ومكان .

 * نص من الكتاب :

 سرقات المتنبي



عي على أبي الطيب فيه السّ        -رقة ، وما أُضيف إليه مما عثرت به: قال أبو تمام وهذا ما ادُّ

 وقد روى هذا البيت لبكر بن النَّطاح ، وقد دخل في شعر أبي تمام :

 ولو لم يكن في كفِه غيُر نفسه     لجاَد بها فليّتق هللاَ سائلُه

 قال أبو الطيب :

 عليِه روُحه       إذ ليس يأتيه لها اسِتْجداءُ  يا أّيها الُمْجَدى

 احَمْد ُعفاَتك ال فُِجْعَت بَفْقِدهم     فلََتْرُك ما لم يأخذوا إْعطاءُ 

وبيت أبي تمام أو بكر بن الّنطاح أملُح لفظاً وأصّح سبكاً ، وزاد أبو الطيب بقوله: إنه يجدي      

ة في الحسن ، ثم نقل المعنى عن الروح الى عليه روحه ، ولكن في اللفظ قصور، واألول نهاي

 الجسد ، فقال:

 لو اشتَهْت لْحَم قاريها لبادَرها    خراِذٌل منُه في الشِّيَزي وأوصالُ 

 وهذا هو األول ، ومن جاد بأوصاله فقد جاد بروحه .

 

 * ما عاب العلماء على أبي الطيب :

 عــنــك تشبيهي بــمـا وكأّنــه    فال أحــٌد فــوقي وال أحــٌد مــثلــي أمطِ 

فقالوا: إنما يشبه من األسماء بِمثل وِشبه ونحوهما ، ومن األدوات بالكاف ، ثم تدخل على      

أّن فيقال: كأنه األسد ، وقد تقّرب العرب التشبيه بأن تجعل أحد الشيئين هو اآلخر، فتقول زيد 

عادياً ، والسيُف مسلوالً ، فأما ما فلها مواقُع معروفة وليس للتشبيه في أبوابه مدخل ،  األسد

وهذا مما ُسِئل أبو الطيب عنه فذكر أّن ما تأتي لتحقيِق التشبيه ، تقول: عبد هللا األسد وما عبد 

 هللا إال األسد وإال كاألسد ، تنفي أن يشبَّه بغيره .

و إال كذا ، وآُخ قال: كأنه كذا ، فقال: أمط عنك تشبيهي بما وكأنه ، فكأن قائالً قال: ما ه     

وأقول: إن التشبيه بما محال وإنما يقع التشبيه في هذه المواضع التي ذكرها بحْرفه ، فإذا قال: ما 

المرء إال كالشهاب فإنما المفيد للتشبيه الكاف ودخلت ما للنفي فنَفت أن يكون المرء إال كالشهاب 

 لم تتعد موضعها من النفي ، لكنها نَفت االشتباه سوى المستثنى منها . ، فهي

 المعاني :

 أمط : اترك .

 العفاة : الفقير السائل طالب المعروف .

 القاري : المضيف .

 خراذل : قطع .

 األوصال : كل عظم ال ينكسر .



 الشيزي : جفان أو صحون ، تصنع من خشب أسود .

 ي كتابه الوساطة :* مصادر القاضي الجرجاني ف

دواوين الشعراء : فالوساطة من أهم مصادر جمع الشعر وتحقيقه في كتب النقد واألدب  -1

( بيتاً شعرياً ، بعض هذه األشعار لشعراء ُنشرت 3226العربي ، وقد ضم الكتاب زهاء )

نسوب دواوينهم ، والبعض منها لشعراء دواوينهم مفقودة ، وعدد كبير منها من الشعر غير الم

وإنما يقال : إلعرابي ، أو لقديم ، أو لمحدث ، أو لبعض األعراب ، أو لبعض القدماء ... وهكذا 

، وفي بعض هذه األشعار يكون الوساطة المصدر األقدم في روايتها ، كما أنه يكون المصدر 

 الوحيد الذي انفرد بروايتها .

في كتابه )معاني القرآن( ، ابن قتيبة هـ( 207النقل عن العلماء ، فقد نقل عن : الفراء )ت -2

 هـ( في كتابه )أخبار أبي تمام( .335هـ( في كتابه )الشعر والشعراء( ، الصولي )ت276)ت

هـ( ، كتاب 210النقل عن المصادر ، فقد نقل عن : كتاب مجاز القرآن ألبي عبيدة )ت -3

عبيدة القاسم بن سالم  هـ( ، كتاب الغريب المصنف ألبي215النوادر ألبي زيد األنصاري )ت

هـ( ، كتاب األبل ألبي حاتم السجستاني 244هـ( ، كتاب أدب الكاتب البن السكيت )ت223)ت

 هـ( . 255)ت

النقل من كتب اللغة والنحو والمعاجم ، كالنقل من معجم العين للخيل بن أحمد الفراهيدي  -4

هـ( ، وكتاب 321يد )تهـ( ، ومعجم الجمهرة البن در180هـ( ، وكتاب سيبويه )ت170)ت

 هـ( .244الحروف البن السكيت )ت

النقل من كتب األدب والنقد والبالغة ، كالنقل من كتاب عيون األخبار البن قتيبة  -5

هـ( ، وكتاب طبقات الشعراء البن 258هـ( ، وكتاب الكامل في اللغة واألدب للمبرد)ت276)ت

ـ( ، وكتاب معجم الشعراء للمرزباني ه356هـ( ، وكتاب األمالي للقالي )ت295المعتز )ت

 هـ( . 384)ت

 المصادر والمراجع التي درست حياة الجرجاني وكتابه الوساطة ومنهجه النقدي :

مصادر التراث األدبي والبالغي )قراءة في المصادر وتطور المنهج ونقده( : د. مي يوسف  -1

 خليف 

 يودقراءة في النقد القديم : د. بسيوني عبد الفتاح ف -2

 تاريخ النقد األدبي عند العرب : د. احسان عباس -3

 النقد المنهجي عند العرب : د. محمد مندور -4

 القاضي الجرجاني : د. محمود الُسمرة -5

 مقاالت في النقد العربي القديم : د. داود سلّوم -6



 حالويمحاضرات في تاريخ النقد األـدبي عند العرب : د. ابتسام الصّفار ، د. ناصر  -7

 : د. قاسم المؤمني -دراسة تحليلية  –الموازنة والوساطة  -8

 القاضي الجرجاني والنقد األدبي : د. عبده قلقيلة -9

 : د. السيد فضل  -دراسة في كتاب الوساطة  –تراثنا النقدي  -10

 


