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مجلة العلوم اإلسالمية

تصدرها  فــصــلــيــة،  محكمة  عــلــمــيــة،  مجلة 
في  العراقية  الجامعة  في  اإلسالمية  العلوم  كلية 
بغداد »العراق« وتعنى بنشر المقاالت، والبحوث، 
والتطبيقية  والمبتكرة،  األصــلــيــة،  والـــدراســـات 
كافة،  ية  والتربو والعلمية،  اإلسالمية،  الفروع  في 
الخبراء  من  يم  والتقو للمراجعة  تخضع  أن  بعد 

والمختصين في داخل العراق وخارجه. 
المقدمة  المشاركة  تكون  أن  المجلة:  وتشترط 
ية  ر أو دو ا في مجلة  إليها للنشر غير منشورة سابقـً

أخرى. 
منتدى  تمثل  أن  الــمــجــلــة:  هـــذه  مــن  يقصد 
ضمن  متعددة،  وعلمية  إسالمية،  الختصاصات 

مجتمع البحث العلمي في العراق. 
الــمــعــرفــة، وتوفير  نــشــر  إلـــى  الــمــجــلــة:  وتــهــدف 
المراجع، والمصادر المقومة في الفروع: اإلسالمية، 
ــة، وكــذلــك إيــجــاد قــنــوات  ي ــو ــرب ــت والــعــلــمــيــة، وال
كاديميين، والخبراء، والباحثين،  للتواصل بين األ
ميدان  في  تنفيذه  على  والقائمين  القرار،  وصناع 

االختصاص.

* * *
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شروط النشر

بحوثهم،  نشر  يسرها  و والدارسين،  بالباحثين  اإِلسالمية  العلوم  مجلة  أسرة  ترحب 
اآلتية: الشروط  ضمن 

ن يكون البحث رصينًا علميًا، مراعيـًا معايير البحث العلمي: 
َ
يشترط أ

و نشره 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم ِإرساله ِإلى مجلة أخرى، أ

فيها. 
مالية  مبالغ  الزيادة  يترتب على  و البحث )30( صفحة،  ز عدد صفحات  يتجاو ال 

رمزية. 
لكتروني وتقدم ثالث نسخ منه  ا على الحاسب اإِل ن يكون البحث مطبوعـً

َ
أ ينبغي 

 .CD صيلة( مع قرص
َ
)من ضمنها النسخة األ

عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:	 
  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

اليمنى  الجهة  وتترك مسافة من  الصفحة 3.5 سم،  سفل 
َ
وأ على 

َ
أ الحاشية من   -٢

والجهة اليسرى 3سم.
سطر مفردة: ١سم. 

َ
3- المسافات بين األ

 Times( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

.)New Roman
كان البحث باللغة  ِإذا  5- يكتب عنوان البحث بلون غامق وبحجم خط )١8(، و

.)Capital( كبيرة حرف األولى من الكلمات 
َ
اإِلنجليزية تكتب األ

عنوان  تحتها  يكتب  و  )١6( خط  وبحجم  غامق  بلون  الباحثين  سماء 
َ
أ تكتب   -6

ا اللقب العلمي/القسم/الكلية/الجامعة. الباحثين بحجم خط )١5( متضمنـً
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تية )الخالصة العربية، المقدمة،  يات البحث العربي ترتب بالصيغة اآل ١٧- محتو
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، 

َ
المواد وطرائق العمل أ

الخالصة  فيها  فتكتب  اإِلنجليزية  البحوث  ما 
َ
أ المصادر(.  ن وجدت، 

َ
أ االستنتاجات 

كلمة. ن ال تزيد الخالصة على ٢50 
َ
العربية قبل اإِلنجليزية على أ

موضح  كما  القرآنية  اآليــات  ذكر  عند  المنورة  المدينة  مصحف  رسم  اعتماد   -١8
أدناه: چ مب  ىب  يب  جت   حت  خت مت  ىت    يتجث    چ

ِإتباع  ١٩- متن البحث بحجم خط )١8(، والهوامش تكتب بحجم خط )١٤( مع 
كتابة المصادر.   طريقة الترقيم في 

كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى  ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

البحث.
رقية بعد ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص  ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية و

ا لما موجود في القرص. ن تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً
َ
يجب أ )CD( و

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

كان. ي سبب 
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

كافة باسم رئيس تحرير المجلة، وعلى العنوان  تكون المراسالت المتعلقة بالمجلة 
و موقع المجلة: 

َ
لكتروني أ اإِل

إميل المجلة	 
journalislamicsciences@gmail.com

إميل مدير التحرير	 
dr.salahhemeed@gmail.com
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هيئة التحرير

........................................... رئيس التحرير. ١ أ.د. ضياء محمد محمود 
............................................... مدير التحرير. ٢ أ.د. صالح حميد عبد
.................................................... عضوًا. 3 كر عبد اهلل أ.د. محمد شا
................................................... عضوًا. ٤ كاظم خليفة حمادي أ.د. 
..................................................... عضوًا. 5 أ.د. محسن عبد فرحان
.................................................. عضوًا. 6 أ.د. حسين عليوي حسين
.................................................... عضوًا. ٧ أ.د. أحمد سامي شوكت
................................................... عضوًا. 8 أ.د. إبراهيم درباس موسى
..................................................... عضوًا. ٩ أ.د. فاضل بنيان محمد

..................................................... عضوًا. ١0 أ.د. عثمان محمد بشير
................................................. عضوًا. ١١ يعي شليبك أ.د. أحمد صو
........................................................ عضوًا. ١٢ أ.د. عبد العزيز دخان

* * *
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الحمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل، وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد؛  و

إن اإليمان والعمل الصالح من اعظم األسباب، قال تعالى: چ ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ 
النحل: ٩٧ ، فمن جمه بين اإليمان والعمل الصالح في دار الدنيا فجزاؤه الراحة والسكينة واالستقرار 
والسكينة  الراحة  مع  يتعارض  و المؤمن  على  والمصائب  االبتالءات  وقوع  يتصور  ال  إذ  ين،  الدار في 
كورونا العالمية، التي أرخت بظاللها  واالستقرار، والدليل على ذلك ما حّل بمجتمعنا خالل جائحة 
الوقت باتت  على اإلنسان وأعطت له بعدًا إنسانيًا يغلفه السكينة واالستقرار في بيوتنا جبرًا، وبنفس 
»عجبا ألمر المؤمنين  مكانة المسجد والعبادة في نفوس العباد، قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم: 
إن أصابته ضراء   ه، و

ً
المؤمنين، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا إال  كه خير، وليس ذلك ألحد  أمره  إن 

صبر فكان خير له«.
جهود  توحدت  هنا  ومن  ــداف،  األه لتحقيق  أسبابا  تعالى  اله  هيأ  أن  ره  وســرو اقب  سعادة  من  إن 
األساتذة الباحثين المتخصصين في العلوم اإلنسانية والشرعية والعلوم المصاحبة بها من داخل العراق 
وخارجه في تهيئة الوسائل في فهم النصوص واستنباط االحكام مقرونة باآلداب واألخالق، فانتظمت 
بحوثهم مثل حبات اللؤلؤ في عقد فريد في سبيل تحقيق وتحصيل المعلومات حتى تتكامل البحوث 

يرفد الحركة العلمية بمولود عدد جديد من مجلتنا. الرصينة بما ينفع المجتمع و

هيئة التحرير          
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الملخص

عند  التطبيقي  »النقد  الموسوم:  البحث  يهدف 
الدكتور  منجز  بيان  إلــى  مطلوب«  أحمد  الدكتور 
أحمد مطلوب في مجال النقد التطبيقي، إذ لم أجد 
من الدارسين من سلط الضوء على منجزه النقدي 
الدراسة  من  حقه  الجانب  هذا  وفى  أو  التطبيقي، 
عند  التطبيقي  النقد  عن  والحديث  والتحليل، 
الحديث،  الشعر  نقده  أمام  الوقوف  يتطلب  ناقدنا 
التنظيري  النقد  النقدي على  يقتصر منجزه  لم  إذ 
فحسب، بل خاض في ميدان النقد التطبيقي قارًئا 
كان يتمتع بذوق فني  متذوًقا، وشارًحا مدقًقا، فقد 
الشعرية وتحليلها، باإلضافة  النصوص  في اختيار 
إلى تمتعه بسعة االطالع على أسرار البيان العربي 
مجال  في  الحضاري  التطور  ومواكبة  ونثًرا،  شعًرا 
النقد  احتل  وقــد  الحديثة،  النقدية  االتــجــاهــات 
لها  واسعة  مساحة  النقدي  منجزه  في  التطبيقي 
ذو  فهو  الحديث،  الشعر  نقد  في  الخاصة  أهميتها 
نظرة شمولية وقدرة واضحة على تفسير النصوص 
والجمالية،  الفنية  األحكام  واستنتاج  وتحليلها، 
الدقيقة في  له ذلك عن طريق معرفته  وقد تحقق 
مجال  فــي  الــواســعــة  وخبرته  النقدي  المصطلح 
يمكن  و والــحــديــثــة،  القديمة  النقد  االتــجــاهــات 
يه  مالحظة ذلك من خالل مؤلفاته في النقد بمحور

النظري والتطبيقي.



المقدمة

الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 
 � محمد  سيدنا  أجمعين  اهلل  خلق  أشـــرف 
وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 

الدين.
الموسوعي  الناقد  عن  الحديث  فإن  بعد؛  أما 
بمسارات  عنه  الحديث  يتطلب  مطلوب  أحمد 
عدة، إذ هو أحد أعالم اللغة العربية المعاصرين، 
في   - المائة  زت  جـــاو التي   - مؤلفاته  فــي  أسهم 
العديد من ميادين العلم والمعرفة، فقد عرف في 
ميدان  وفي  مبدًعا،  ــًدا  رائ العربية  البالغة  ميدان 
ية  النقد قارًئا متذوًقا، وفي ميدان الدراسات اللغو
والمعجم  المصطلح  دراســة  وفــي  بــارًعــا،  محقًقا 
والتعريب والتراث مؤرًخا حاذًقا، وحظيت جهوده 
القارئ  عند  بالقبول  ية  واللغو والبالغية  النقدية 
النطاق  في  محصورة  مؤلفاته  تبق  لم  إذ  العربي، 
األدبـــاء  أغــلــب  حــال  هــو  كما  الــعــراقــي،  المحلي 
من  خرجت  وشهرته  فمؤلفاته  العراقيين،  والنقاد 
إن  العربية  الجامعات  رحاب  إلى  المحلية  نطاق 

لم نقل العالمية. 
إن الخوض في النقد التطبيقي عند الدكتور  و
الشعر  نقده  أمــام  الوقوف  يتطلب  مطلوب  أحمد 
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الحديث، إذ لم يقتصر منجزه النقدي على النقد 
النقد  ميدان  في  خــاض  بل  فحسب،  التنظيري 
كان  فقد  مدقًقا،  وشارًحا  متذوًقا،  قارًئا  التطبيقي 
الشعرية  النصوص  اختيار  في  فني  بــذوق  يتمتع 
ــالع  االط بسعة  تمتعه  ــى  إل بــاإلضــافــة  وتحليلها، 
ومواكبة  ــثــًرا،  ون شــعــًرا  العربي  البيان  أســـرار  على 
النقدية  تجاهات  اال مجال  في  الحضاري  التطور 
منجزه  في  التطبيقي  النقد  احتل  وقد  الحديثة، 
الخاصة  أهميتها  لها  واســعــة  مساحة  الــنــقــدي 
شمولية  نظرة  ذو  فهو  الــحــديــث،  الشعر  نقد  فــي 
وتحليلها،  النصوص  تفسير  على  واضحة  وقــدرة 
تحقق  وقد  والجمالية،  الفنية  األحكام  واستنتاج 
له ذلك عن طريق معرفته الدقيقة في المصطلح 
تجاهات  اال مجال  في  الواسعة  وخبرته  النقدي 
ذلك  مالحظة  يمكن  و والحديثة،  القديمة  النقد 
النظري  يه  بمحور النقد  فــي  مؤلفاته  خــالل  مــن 

والتطبيقي.
جهود  عــن  للكشف  الــدراســة  هــذه  وجـــاءت 
الدكتور أحمد مطلوب في مجال النقد التطبيقي، 
إذ لــم أجــد مــن الــدارســيــن مــن سلط الــضــوء على 
الجانب  هذا  وفى  أو  التطبيقي،  النقدي  منجزه 
بحثي  في  وسأعمد  والتحليل،  الدراسة  من  حقه 
المجال  هــذا  في  للناقد  مهمة  مصادر  على  هــذا 
إبراهيم  شعر  في  قــراءة  الــروح  )غربة  مثل  النقدي 
شعر  فــي  قـــراءة  نجد  و)عـــرار  ٢00٧م(،  السامرائي 
شعر  في  )الــصــورة  و  ٢00٩م(،  العثيمين  عبداهلل 

االخطل الصغير ١٩85م(، و )القروي شاعر العروبة 
في المهجر ١٩85م(. 

مقدمة  من  يكون  أن  البحث  طبيعة  واقتضت 
األول  المطلب  فــي  تناولت  وخــاتــمــة،  ومطلبين 
وأما  الشعراء،  تناولها  التي  الشعرية  المضامين 
المطلب الثاني فكان في البناء الفني في الشعر، 
وجاءت الخاتمة لتسجيل أهم النتائج التي توصل 

إليها البحث.
خير  من  فيه  كــان  فما  البحث  هو  هــذا  وأخــيــرًا 
ذلك  غير  فيه  كــان  إن  و تعالى،  اهلل  من  فبتوفيق 
إن  تؤاخذنا  ال  ربنا  السداد،  وأسأل اهلل  نفسي  فمن 

نسينا أو أخطأنا.

* * *
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تمهيد

التطبيقي  النقد  عن  الحديث  قبل  بنا  يحسن 
بين  العالقة  نبين  أن  مطلوب  أحمد  الناقد  عند 
النقد النظري والتطبيقي، فالنقد النظري بطبيعة 
للممارسة  ســابــقــة  تأصيلية  عملية  هــو  الــحــال 
يقول  المعنى  هــذا  وفــي  ــي،  األدبـ للنص  النقدية 
نوعان:  اإلنساني  النشاط  )إن  كروتشه:  الفيلسوف 

معرفة نظرية وعمل، والمعرفة تسبق العمل(.)١( 
يــة  الــنــظــر  - بينهما  ــة  ــعــالق ال أن  لــنــا  يـــبـــدو  و
القواعد  فتأصيل  ملحة،  رة  ضـــرو  - والممارسة 
اإلبــداعــي  الــنــص  وتحليل  وصياغتها،  النقدية 
وعلى  األدبــي،  العمل  خدمة  في  تصب  يمه،  وتقو
كــمــال زكي  ــرى الــنــاقــد أحــمــد  ــة ي ي ــرؤ ــذه ال ــق ه وف
مشرع  إلــى  الناقد  فيه  يتحول  النظري  النقد  أن 
وفيلسوف، أما النقد التطبيقي فهو يقوم على رصد 
األعمال األدبية ومناقشتها والحكم عليها.)٢( وعلى 
النظري  ثنائية  بين  الظاهري  التباين  من  الرغم 
النص  لخدمة  يسعى  منهما  كل  فإن  والتطبيقي، 

اإلبداعي في نهاية المطاف.)3(

مجلة  والنقد،  والتذوق  الفن  بين  الجمالية  التجريبة   )١(
يلية/ أوت، ١٩٩٤م: ٤ القافلة، ع٢، مج٤3، جو
)٢( النقد األدبي الحديث أصوله واتجاهاته: 8

)3( النقد التطبيقي عند الجاحظ كتاب الحيوان نموذجا 
يخية وصفية، زكية بجة :3٤ دراسة تار

يؤكد جمع من النقاد )إن التفريق بين النظرية  و
أحواله  كثر  أ فــي  لهو  النقدي  والتطبيق  النقدية 
فائدة  ذا  يكون  ما  كثيًرا  أنه  على  مصطنع،  تفريق 
وعون، فالنقاد الذين انهمكوا في تبيان قيمة هذا 
أن  قلما مضوا في بحثهم دون  أو ذاك  األدبــي  ثر  األ
يبنون  التي  المبادئ  عن  هناك  أو  هنا  يتحدثوا 
الذين  النقاد  ذلك  في  ومثلهم  أحكامهم،  عليها 
قيمته  وفي  األدب  ماهية  في  البحث  على  توفروا 
يمضوا  أن  عليهم  العسير  مــن  كــان  فقد  العامة، 
بأمثلة  نظرياتهم  يــوضــحــوا  أن  دون  خطتهم  فــي 
محسوسة، وذلك هو ما فعله “أرسطو طاليس” في 

كتاب الشعر(.)٤( 
كل  تشمل  النظري  النقد  مجاالت  أهم  ولعل 
صيغ  الــذي  النظري  النقدي  )الفكر  في  قيل  ما 
في  أرسطو  ية  نظر منذ  أدبية  يات  نظر شكل  في 
النقاد  كبار  بما خلفه  را  مرو يومنا هذا،  إلى  الشعر 
تحديد  فــي  خــاصــة  أهمية  ذات  نقدية  آراء  مــن 
لها  كــان  التي  المختلفة،  وفروعه  األدب  مفهوم 
نتائج  عليها  وترتب  التطور،  حركة  تغيير  في  تأثيًرا 
خطيرة في مفهومها لعمليتي اإلبداع والنقد على 
كله على الدراسات التحليلية  السواء، وتأثير هذا 

والتطبيقية(.)5(

ديفيد  والتطبيق،  النظرية  بين  األدبــي  النقد  مناهج   )٤(
عباس:  إحسان  و نجم،  يوسف  محمد  ترجمة  ديتشس، 

٢6٧
زكي  محمد  والــنــقــد،  األدب  فــي  الــمــعــاصــرة  ــة  ي ــرؤ ال  )5(
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النص  تناول  إلى  التطبيقي  النقد  بينما يسعى 
ية  واللغو البالغية  المتعددة  جوانبه  من  الشعري 
فهو  واالجتماعية  والنفسية  يخية  والتار والفنية 
القصيدة  تعي  شاملة  مواجهة  النص  )مواجهة 
برت فروسن” بأنها: تبدأ باإلمتاع  كما قال عنها “رو

وتنتهي بالمعرفة أو الحكمة(.)١( 
يرتكز  التطبيقي  النقد  أن  إلى  نخلص  وأخيرًا 
والتفسير  بالتحليل  األدبـــي  النص  مباشرة  على 
النظرية  األســـس  اخــتــيــار  مــن  انــطــالقــا  يــم  والــتــقــو
والقوانين النقدية لتطبيقها على النصوص األدبية 

يمًا. تحلياًل وتقو
التطبيقي  النقد  تقدم فإن مهمة  ما  وعلى وفق 
يمية تصحيحية، وهي في الوقت نفسه:  مهمة تقو
)مــهــمــة عــســيــرة والــنــاقــد رجـــل جــمــع بــيــن العلم 
أو  اللغة  ال يقف عند  واســع  العلم  وهــذا  والــذوق، 
ز إلى غير ذلك من  إنما يتجاو الوزن أو اإلعراب، و
ية(.)٢( كما أن النقد هو عملية إظهار  القضايا الحيو
وكشف عن القيم الفنية في النص األدبي إذ: )إن 
هو  إنــمــا  و رغــبــة،  أو  هــوى  عــن  تعبيرا  ليس  النقد 
اظهار للحق وكشف عن القيم الفنية واألدبية من 

غير تعصب واندفاع(.)3( 

العشماوي:١٤3
الرابع  القرن  في  واللغوي  الجمالي  التطبيقي  النقد   )١(

الهجري، أحمد رحماني: ٤٩
)٢( دراسات بالغية ونقدية: ١٩5

)3( المصدر نفسه: ١٩٧

بعض  أن  إلــى  مطلوب  أحمد  الدكتور  يشير  و
وتطبيًقا،  تنظيًرا  الغربي  بالنقد  تأثروا  العرب  النقاد 
من  مدة  بها  وشغلوا  ونظرياته  لمناهجه  وتعصبوا 
اإلبداعية  الجوانب  أهملت  أنها  حين  في  الزمن، 
بطابع  العربي  النقد  )طبع  فقال:  األدبــي  للنص 
إنما هو  الفكر الغربي، ولم يكشف عن روح األدب و
- في الغالب - تنظير ال يحقق الهدف، إن النقد 
فحسب،  للنص  اللغوي  التركيب  وصــف  ليس 
في  والتعمق  والموازنة  والتفسير  الشرح  هو  إنما  و
والــظــروف  بمبدعه  وصلته  وهــدفــه  معناه  كشف 

المحيطة به(.)٤( 
يــتــه  ــنــاقــد أحــمــد مــطــلــوب مــن رؤ يــنــطــلــق ال و
العامة  والسمات  المالمح  صياغة  في  الخاصة 
الموروث  بهضم  وذلــك  الحديث،  العربي  للنقد 
)إن  فيقول:  الجديدة  تجاهات  اال على  واالطــالع 
تأثرية  وانطباعات  عامة  مالحظات  ليس  النقد 
ومديات  مرعية  أصــول  له  فن  هو  إنما  و فحسب، 
جهة،  من  راســخ  فهو  بعيدة،  ومنطلقات  واسعة 
ومتغير ومن جهة أخرى... ومن نافلة القول اإلشارة 
إلى أن النقد األدبي - وال سيما التطبيقي - عملية 
يتعاطى  أن  يريد  تفتح مغاليقها لكل من  شاقة ال 
النقد، أو أن يكون ناقًدا يشار إليه بالبيان، فالنقد 
عن  كثيًرا  تختلف  ال  أدوات  إلى  يحتاج  كاإلبداع 
والنقاد  الــبــالغــيــون  ذكــرهــا  الــتــي  الكتابة  أدوات 

)٤( بحوث نقدية وبالغية: ١/ 33
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العرب، ومن ذلك: معرفة علم العربية من النحو، 
والــوقــوف  ــتــراث،  ال والــلــغــة، وتمثل  والــتــصــريــف، 
لألمم  ما  على  واالطــالع  الفكرية،  الحركات  على 

والشعوب من معارف واتجاهات(.)١(  
العربي  النقد  أن  ناقدنا  يرى  التصور  هذا  ومن 
الحديث ال بد أن تكون له خصائصه وسماته التي 
وتقربه  أهدافه،  وتوضح  العربي  األدب  قيمة  تبين 
المعبر  األدب  واقع  من  نابًعا  ليكون  المتلقي،  إلى 
الحق  تحقيق  فــي  وتطلعاهم  الــعــرب  آمـــال  عــن 
الخصائص  تلك  أهم  ولعل من  والجمال،  والخير 

والسمات:)٢(
وطبائعه  وثقافته  النص  بمبدع  االهتمام   -١
النص  كتابه  وبمناسبة  عصره،  ومالمح  بيئته،  و

زمانه. و
مبدعه  يــة  رؤ و النص  طبيعة  من  االنطالق   -٢

والهدف الذي توخاه.
الــدراســة  يستحق  الـــذي  الــنــص  اخــتــيــار   -3
وبذل الجهد إلظهار ما فيه من قيمة فنية، وهدف 

إنساني نبيل.
٤- القراءة المعتمدة على معرفة ما حول النص 
البعيد الذي يضع  يل  التأو - أي خارجه - وعدم 

النص في مهب الريح.
أصول  خالل  من  للنص  الدقيق  التحليل   -5
وتبيان  وبالغتها،  ونحوها،  صرفها،  العربية:  اللغة 

)١( المصدر نفسه: ١/ ١0 - ١١
)٢( ينظر: المصدر نفسه: ١/ 55 - 56

روح  تأباه  ما  إقحام  وعــدم  األسلوبية،  خصائصه 
اللغة العربية وأساليبها في التعبير.

رداءة،  ــودة و مــن جـ الــنــص  فــي  مــا  إظــهــار   -6
إبداع وتقليد. و

ميزته  لتتضح  األخــرى  بالنصوص  موازنته   -٧
أخــذا  ــَي  ــّمِ ُس فيما  بها  انتفاعه  ومـــدى  وقيمته، 
في  و”تــنــاًصــا”  القديم  في  تضميًنا  أو  اقتباًسا  أو 

الحديث، ثم الحكم عليه.
والمضمون؛  الشكل  بين  الفصل  عــدم   -8
ألنهما وجها النص، النظر في النص نظرة متكاملة 

وعدم تجزأته أو تحطيمه.
ــد مــوقــعــه،  ــحــدي ــص وت ــن ٩- الــحــكــم عــلــى ال
األجنبي  النقد  ميدان  في  يستجد  بما  واالنتفاع 
من غير أن تلوى النصوص العربية تطبيًقا لمنهج 

نقدي يتعصب له الدارس أو الناقد. 
فيرى  الــشــعــري  الــنــص  ــقــراءة  ب يتعلق  فيما  أمــا 

ها نوعان: 
َ
الدكتور أحمد مطلوب أّن

الفنون  كتذوق  والمتعة  التذوق  قــراءة  )األول: 
وتحليل،  دراســة  غير  من  بها  والتمتع  المختلفة 
قّراء األدب  إذ إن معظم  الغالبة،  القراءة  وهذه هي 
وعشاق الفن ينحون هذا المنحى في االستمتاع، 
العلمية  الفائدة  إلى  القراءات  بعض  سعت  إن  و
يدخل  أن  غير  مــن  والــمــهــارة  المعرفة  كــتــســاب  وا
إصـــدار األحـــكـــام...، اآلخــر:  الــقــراء فــي البحث و
ــراءة الــتــي تــدخــل في  ــق ــي ال ــراءة الــنــقــديــة، وه ــق ال
ــيـــة، وتــحــتــاج إلـــى ذوق  ــات األدبـ ــدراسـ مــجــال الـ
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وما  للنص  عميق  إدراك  و واســعــة  وثــقــافــة  رفــيــع 
والهزة  النشوة  أو  الــلــذة  تبعث  شحنات  مــن  فيه 
فـــي نــفــس الــمــتــلــقــي، وهــــذه الـــقـــراءة هـــي الــتــي 
هامش  على  ــقــراء  ال يبقى  ال   “ أي  ــقــًدا،  ن  تصير 
ما يقرأون” بل يكون لهم حضور في ثقافة المجتمع 
منذ  النقاد  ــراءة  ق هي  وهــذه  فيه،  يعيشون  الــذي 
القديم، وهي التي تركت تراًثا نقدًيا ضخًما تعتز به 

يفخر به المثقفون(.)١(  اإلنسانية و
بهذه الخطوات واإلجراءات حدد الناقد أحمد  و
التطبيقي،  نقده  اتعبه في  الذي  المنهج  مطلوب 
اتجاهه  تصور  يمكن  المعطيات  هذه  خالل  ومن 
للشعر  نقده  مجمل  في  عليه  سار  الــذي  النقدي 
كملها، أو مجموعة من  من حيث نقد القصيدة بأ
وقد  المفرد،  الشعري  البيت  أو  الشعرية،  األبيات 
األول  رئيسين:  جانبين  في  التطبيقي  نقده  ارتكز 
يتعلق بالمضامين الشعرية، والثاني يتعلق بالبناء 

الفني في الشعر، وهذا ما سنبينه في بحثنا. 
بالذكر اإلشارة إلى أن ناقدنا أصدر  ومن الجدير 
ُكتًبا عدة، منها منفردة  في مجال النقد التطبيقي 
)عيون  كتبه  مثل  نــقــديــة(  ــراءة  ــ )ق عليها  أطــلــق 
١٩٩3م(،  الحديثي  كمال  شعر  في  قــراءة  مضيئة 
ــراءة فـــي شــعــر ابــراهــيــم  ــ ــروح قـ ــ وكـــتـــاب )غـــربـــة الـ
شعر  في  ــراءة  ق نجد  )عــرار  و  ٢00٧م(،  السامرائي 
كتب جمع فيها  العثيمين ٢00٩م( ومنها  عبداهلل 

)١( المصدر نفسه: ج١/ ١60 - ١6١

الحرب  زمــن  في  )الشعر  كتبه  مثل  عــدة  بحوث 
٢00٢م(،  الحديث  العربي  الشعر  و)في  ١٩8٧م(، 
شعرية  و)بحوث  ٢008م(،  النقدي  المنهج  و)في 
التطبيقي  النقد  فــي  كتبه  مــا  أول  وأن  ٢0١3م(، 
١٩85م(،  الصغير  األخطل  شعر  في  هــو)الــصــورة 
كتاب ) القروي شاعر العروبة في المهجر  وكذلك 
التطبيقي  النقد  فــي  أيــًضــا  كتبه  ومــن  ١٩85م(، 
)عبد الخالق فريد شاعر الحب والجمال٢003م( 

و )النقد األدبي الحديث في العراق ١٩68م(. 

المطلب األول:	 
المضامين الشعرية التي تناولها الشعراء	 

اصالحية  رســائــل  يــة  الــشــعــر المضامين  تــعــد 
للفرد والمجتمع، وعن طريقها يهدف المبدع إلى 
والفكرية،  واالجتماعية  السياسية  الحالة  اصالح 
نبيلة  ــداف  ألهـ يــكــون  أن  ينبغي  فاختيارها  ــذا  ل
يكون  أن  ــد  الب المضمون  )ألن  سامية؛  وغــايــات 
طريقه  يأخذ  أن  ينبغي  و االبداعي،  للعمل  أسلوبا 
إلى التيار الشعري العربي، مستفيدا من انسانيته 
حتى  الصافية،  ولغته  األصــيــل  وتــراثــه  وحــضــارتــه 
يستفيد  يطور الحضارة، و يصقل الذوق اإلنساني و
مــن أصــالــة الـــتـــراث وصــفــاء الــلــغــة وســهــولــتــهــا، 
ووعظا،  وحكمة  معرفة  ليس  الشعري  فالمضمون 
إنما يجب أن يكون سبياًل للجمال الفني، والتطور 
في  يــقــدم  عندما  بالخير  يــوحــي  وأن  األســلــوبــي، 
محتواه الهدف النبيل، والحياة السامية، والمتعة 
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النفسية واللذة الفكرية.(.)١(
المضامين  ارتباط  وعلى هذا األساس ال يعني 
الشعرية بالواقع )أنه يطمس المعالم الفكرية لألفراد 
إنما الفنان الصادق  المبدعين، أو يمحو ذواتهم؛ و
هو من يستطيع أن يندمج بذاته الشاعرة مع العالم 
يعبر عنهما معا بموضوعية  يتأملها، و المحيط به و
واقعية شاملة، تجمع بينه بآماله وأحالمه وماضيه 
الواقع  بين  و ومعاناته  وتجاربه  وعواطفه  ومستقبله 
للفنان  اإلبداعية  القدرات  تظهر  هنا  الموضوعي، 
التي تحقق ذاته، وتحقق لنتاجه الفني التأثير في 

الناس والبقاء بينهم(.)٢(
لروح  وصــدى  البيئة  ابن  )الشعر  فإن  هنا  ومن 
على  يتوفر  أن  يمكن  ال  ولكنه  والحضارة؛  العصر 
ــن خـــالل نضوج  م ــتــأت  ي ــم  ل ــا  م األصـــالـــة  عنصر 
شخصية الفرد في إطارها االجتماعي بكل أبعادها 

اإلنسانية(.)3( 
الــتــجــارب  ــرض  ــ وع مــهــمــة األدب  ــيــان  ب ــي  وفـ
بيئته يؤكد سيد  االنسانية وعالقة الشاعر بمحيطه و
قطب هذه المعاني بقوله: )مهمة األدب األساسية 
أن يعرض التجارب اإلنسانية، وأن يصف جزئياتها، 
من  نفس  في  صاحبتها  التي  االنفعاالت  يسجل  و

الدين:  عز  يوسف  د.  الحديث،  الشعر  في  التجديد   )١(
٢08

د.  المعاصر،  العربي  الشعر  في  واتجاهاتها  الواقعية   )٢(
رشيدة مهران: ١٩

العرِبي الحديث - دراسة نقدية-  )3( مدخل إلى الشعر 
د. نذير العظمة: ٢٩8

يصور ما أحاط بهذا التصور من انفعال،  عاناها، و
هذا  ومنشأ  االنفعال...،  صاحبت  التي  والحرارة 
لم  الحالة  هذه  في  األدبي  العمل  صاحب  أن  كله 
ته  بانفعاال ينعزل  ولــم  ية،  الشعور بتجاربه  يستأثر 
فيها  يتابعه  عمله  في  الناظر  جعل  بل  الوجدانية، 
يتحرك  و بأول،  أوال  بها  ينفعل معه  و خطوة خطوة، 
في  هو  فإذا  مشاعره،  وتشترك  حّسه  يتأثر  و خياله، 
 النهاية صاحب هذه التجربة أو شريك لصاحبها 

قل(.)٤( على األ
أحمد  الناقد  ينطلق  يــة  الــرؤ هــذه  وفــق  وعــلــى 
الشعرية  الــمــضــامــيــن  ــن  ع ــي حــديــثــه  ف مــطــلــوب 
أحاسيسه  يخالج  وما  العربي،  الشاعر  هموم  من 
وحب  والحنين  والــشــكــوى  كالغربة  ومــشــاعــره، 
منابع  وليد  النص  )أن  يرى  إذ  والشجون،  الوطن 
كل شيء تعبير عن وجدان صاحبه  كثيرة فهو قبل 
إليه  دعــا  ما  صحيًحا  وليس  الحياة،  من  وموقفه 

روالن بارت في مقاله »موت المؤلف«(.)5( 
المضامين  هــذه  بعض  إلــى  ناقدنا  ألمح  وقــد 
عند قراءته لشعر عبد اهلل العثيمين فأشار إلى أنه 
الخمس  الشعرية  مجموعاته  في  التطواف  عند 
تجمعت لديه مالحظات فيها عن الشاعر، والشعر، 
والوقفات  المالحظات  وهذه  والشجون،  والوطن، 
َعرَضت وَوَصفت لتكون دعوة إلى دراسات أخرى 
لشعر  أولــى  قــراءة  وهي  نــظــرًا...  وأبعد   ،

ً
شموال كثر  أ

)٤( النقد األدبي أصوله ومناهجه: ٤٧
)5( بحوث نقدية وبالغية: ج١/ ١٤ -١5
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يد بها الوقوف على مالمحه، ولتكون  العثيمين، أر
مقدمة لمن يريد أن يدرس شعره.)١( 

ية في دراسته شعر  كما تناول المضامين الشعر
إبراهيم السامرائي الذي عّبر فيه عن تدفق عواطفه 
ديوانيه  إلــى  رجعت  )و فقال:  الصادقة  ومعاناته 
على  الكالم  في  أساًسا  واتخذتها  سيرته  وكتاَبي 
الذي  شعره  ودراســـة  جــيــًدا،  أعرفها  التي  حياته 
إلى  والحنين  والشكوى،  الغربة،  عن  حديًثا  كان 
قراءة  الروح  »غربة  يتها  سّمَ وقد  والــدار...،  الوطن 
في شعر إبراهيم السامرائي« ألن غربته - رحمه اهلل 
وكانت  مكانية،  غربة  منها  كثر  أ روحية  كانت   -
تقدير  هو  الهدف  ألن  نقدية؛  ال  وصفية  الــقــراءة 
الراحل، وعرض المالمح العامة في شعره لتكون 
الباحثون  بها  َيْنَهُد  أخــرى  دراســات  إلى  منطلًقا 

في شعره.(.)٢( 
قضية  على  ناقدنا  ركز  القروي  شعر  قراءة  وعند 
ية شغلت الشاعر طوال حياته وهي الوطنية  محور
كتابه  فصول  ضمنها  ولذلك  واإلنسانية،  والقومية 
في  العروبة  شاعر  )القروي  اسم  عليه  اطلق  الذي 
والعروبة  الــثــورة  في  قصائده  أن  يــرى  و المهجر(، 
والوطنية من أروع ما عرف الشعر العربي الحديث، 
الميدان،  هذا  فارس  القروي  الشاعر  يكون  يكاد  و
العربية،  الــوحــدة  لقب)قديس  استحق  وبــذلــك 

العثيمين:  عــبــداهلل  شعر  فــي  قـــراءة  نجد  ــرار  ع ينظر:   )١(
ص6-5 

)٢( غربة الروح قراءة في شعر ابراهيم السامرائي: 6 

وشاعر العروبة(.)3(
الناقد  ذكــرهــا  الــتــي  الشعرية  المضامين  ــا  أم
الصغير  األخــطــل  الــشــاعــر  مــطــلــوب عــنــد  أحــمــد 
قضيتين  فــي  تتمحور  فإنها  الــخــوري(،  )بــشــارة 
الحب  فــي  المغناة  قــصــائــده  األولـــى  رئيستين: 
قصائده  والثانية  والــجــمــال،  والــشــبــاب  والصبا 
هذه  لخص  وقــد  والقومية،  والــعــروبــة  الــوطــن  فــي 
المغناة سحرا  بقوله: )وكانت قصائده  المضامين 
وكانت  لياليه،  وسهر  الحب  ذاق  من  فيه  ذاب 
و)جفنه  والجمال(  و)الصبا  والشباب(  )الهوى 
إلى عالم  وتنقلها  القلوب  إلى  تدخل  الغزل(  م 

َّ
عل

النغم  أفيائه  وينساب في  األمل  يخفق في جنباته 
القصائد  هذه  عشاق  من  كثيًرا  أن  غير  الطروب، 
والعروبة  الوطن  في  بديعة  قصائد  له  أن  يعرفون  ال 
وقومياته  لوطنياته  اهتزت  شاعر  وأنــه  والكفاح، 

المنابر وطرب لسحرها البيان(.)٤( 
يبدو واضًحا أن منهج الدكتور أحمد مطلوب  و
الجوانب  عــرض  على  يــركــز  التطبيقي  نــقــده  فــي 
الموضوعية واألغراض الشعرية وتحليلها في الشعر 
واألغــراض  المعاني  تناول  فقد  الحديث،  العربي 
إبراهيم  لشعر  قــراءاتــه  فــي  العناصر  مــن  وغــيــرهــا 
واألخــطــل  العثيمين،  اهلل  عبد  وشــعــر  الــســامــرائــي 
الخالق  وعبد  الحديثي  وكمال  والقروي  الصغير 
ــازك  ــدي ونـ ــخــال ــد وفــاضــل عــبــد الــلــطــيــف ال ي ــر ف

)3( ينظر: القروي شاعر العروبة في المهجر: 6 - ٧
)٤( الصورة في شعر األخطل الصغير: 5
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وغيرهم  الــعــزي  وصــابــرة  رضــا  وجليلة   المالئكة 
من الشعراء.

ذكــره  مــا   - الــمــضــامــيــن  مــن  يخصنا  والــــذي 
والعثيمين  )الــســامــرائــي  الــشــعــراء  عند   - نــاقــدنــا 
تناول  في  يشتركون  إنهم  إذ  واالخــطــل(؛  والــقــروي 
الوطن  الموضوعات الشعرية مثل الشجون وحب 
والعروبة والقومية واإلنسانية، وتكاد تكون همومهم 
مطلوب  انتقاها  وقــد  واحـــدة،  فيها  وأحاسيسهم 
هذه  سأتناول  يأتي  وفيما  قصائدهم،  استقراء  من 

ين:  المضامين في محور

المحور األول:	 
الحنين إلى الوطن والشجون والغربة 	 

انصب نقده على موضوعات الغربة والشكوى 
إبراهيم  شعر  في  والشجون  الوطن  إلــى  والحنين 
الشاعر  عند  للغربة  تــصــوره  ومجمل  السامرائي، 
بين األهل والبيئة التي  أنها غربة الروح في الوطن و
يعيش فيها، وكان غربته أشد عليه من الموت، وقد 
لم  فهو  ديوانيه،  في  عنها  الحديث  الشاعر  أفاض 
ير ما يعانيه من غربة  يكن بدًعا من الشعراء في تصو
الروح والشكوى، ففي الشعر العربي قديمه وحديثه 
ير لمشاعر الغربة والحنين الى الوطن، وال يكاد  تصو
كثر  أ المهجر  شعراء  ولعل  يحن،  ال  مغترب  شاعر 
الذين عبروا عن الحنين والضياع في ديار الغربة.)١( 

)١( ينظر: غربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي: 38 

بها  اتسمت  الــتــي  المضامين  أهــم  مــن  ولــعــل 
قصائد إبراهيم السامرائي الحنين إلى وطنه العراق 
فيها،  عاش  التي  البالد  وبعض  بغداد،  وبخاصة 
وذكر ناقدنا أن صور الحنين إلى الوطن والدار التي 
كثير من قصائده، وال سيما التي  ودعها تتجلى في 
ومن  ١٩8٢م،  سنة  الــعــراق  غــادر  أن  بعد  نظمها 
)حنين  وحنينه  حبه  عن  فيها  عبر  التي  قصائده 
ونجوى(، و )الحنين المر(، و)إلى بغداد(، و)أتقول 
بــغــداد(، و)مـــن حــديــث الــنــخــلــة()٢(، وبث  ذي 

حنينه الُمر في قصيدته )الحنين المر( فقال:)3(
وطــــــــن ولــــــــــــــــي   

َ
أصــــــــــــــــــــــــّد لــــــــــــن  ال 

مـــــــــُن ولـــــــــي الـــــحـــــنـــــيـــــُن الــــــــمــــــــّرُ والـــــــــّزَ
يــــشــــغــــلــــنــــي يـــــــنـــــــفـــــــك  ال  تــــــــــــــــاهَّلل 

ــُن ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــأمـ ــ صـــــــــــــــوٌت يــــــــســــــــاورنــــــــي فـ
ُق لـــــوعـــــتـــــي شـــجـــنـــا صــــــــــوت ُيـــــــــــحـــــــــــّرِ

ولـــــكـــــم َوشــــــــــــَى عــــــن لــــوعــــتــــي شـــجـــُن
احتلت  التي  المضامين  من  أيًضا  ناقدنا  وذكر 
عن  فيه  ر  وعّبَ السامرائي  شعر  في  واسعة  مساحة 
شجونه وآماله وآالمه موقفه الواضح من األمة العربية 
من  واإلســالمــي  العربي  الهم  كــان  لقد  وقضاياها، 
كبر همومه، وكانت القضية الفلسطينية من أهم  أ
القضايا التي بث فيها شجونه وسجل فيها أحداث 
النكبة واالنتفاضة، وأشاد بأطفال الحجارة وأبطال 
الدرب  )يا سيد  المقاومة، ومن قصائده في ذلك 

)٢( المصدر نفسه: ٧0 - 83
)3( ينظر: المصدر نفسه: ٧٢
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األغر(، و)طال بنا الشوق(، )مأدبة اللئام(.)١(
ومن شجونه أيًضا شوقه إلى البالد العربية مثل 
والصومال  وتونس  وطرابلس  واألردن  ودمشق  مصر 
والبوسنة والهرسك، ومن قصائده في ذلك )تحية 
كلمات  صدى  و)من  العربية(،  اللغة  مجمع  الى 
السعودي  الشاعر  عند  المضامين  أما  افريقية(.)٢( 
قصائد  لــه  أن  نــاقــدنــا  فــيــرى  العثيمين  اهلل  عبد 
الديار  على  والــوقــوف  الــوطــن،  إلــى  بالحنين  تزخر 
الحبيب  يناجي  كما  وحــب  بــشــوق  ومناجاتها 
في  الدراسة  أيــام  غربته  من  عاد  فحينما  حبيبه، 
فيها   

َ
ــّث َب الغائب(  )عــودة  قصيدته  نظم  انكلترة 

حنينه وأشواقه إلى بلده )عنيزة( وفي ذلك قال:)3(
ــاد طــائــرتــي ــ ــجـ ــ ــلـــى مــــــدرج االمـ رســـــت عـ

ــد اقـــتـــربـــا ــ ــ ــي ق ــ ــ ــالم ــ ــ ــع أح ــ ــ ــدي م ــ ــ ــوعـ ــ ــ ومـ
ــي أَســـــــــــَرْت قـــلـــبـــي تــعــانــقــنــي ــ ــت ــ ــيـــث ال حـ

ــّيَ والـــتـــعـــبـــا ــ ــن ــ ــي ــ ــن ع ــ وتـــمـــســـح الـــــهـــــّمَ عـ
ــا ــه ــن ــاِت ــف ــدا عــــن م ــيـ ــعـ ــُت بـ ــثـ ــكـ كــــم قــــد مـ

مغتربا )ســكــتــلــنــد(  فـــي  ــَد  ــْهـ ـ ــّسُ الـ غـــالـــُب 
ُ
أ

يرى ناقدنا أن الشاعر العثيمين استلهم معاني  و
قصيدته )عنيزة والحلم الشامي( من وحي قصيدة 
)عنيزة(،  زار  حين  العظمة  نذير  الدكتور  نظمها 
كلما  وتظل بلدته عنيزة حبيبته الساحرة، يذكرها 
في  ُذكــرت  وكلما  الماضي،  الى  الخيال  به  جنح 

)١( ينظر: المصدر نفسه: ٩١ - ٩٩
)٢( ينظر: المصدر نفسه: ١00 - ١0١

)3( ينظر: َعراُر َنْجد قراءة في شعر عبد اهلل العثيمين: 58

العظمة  نظمها  التي  كتلك  قصيدة  أو  حديث 
بعنوان )عنيزة والحلم( فأوحت إليه ونظم قصيدة 
)عنيزة والحلم الشامي(، أو عندما خاطب زميله 
فنظم  عنيزة  بلدته  مــن  الــقــاضــي  حمد  ــدر  ب ــي  أب

قصيدة )سألت العارفين(.)٤(
يذهب أحمد مطلوب إلى أن العاطفة هي من  و
أهم منابع تشكيل صورة الوطن في شعر العثيمين، 
إال أن الشاعر وقف إلى جانب ذلك عند مسألتين 
الى  سبيل  ال  إذ  التعليم  األولـــى:  الــوطــن:  تــخــدم 
ذلك  في  قصائده  ومن  العلم،  بغير  والتقدم  الرقي 
إلى  باالنتماء  الوطن  خدمة  والثانية:  وجــد(.  )ثابر 

الجيش، ومن قصائده في ذلك )فتى الوطن(.)5(
بذكر  يزخر  العثيمين  شعر  أن  إلى  ناقدنا  وأشــار 
اعــتــزاًزا  القومية  والشخصيات  الوطنية  كــن  األمــا
رجالها، ومن أهم قصائده في ذلك )تحية  باألمة و
يــاض(،  ــوع الــر ــ ب ــجــد(، وقــصــيــدة )ر ــة ن مــن أصــال
)شجون  وقصيدة  نــدوة(،  في  بصير  )أبــو  وقصيدة 
ولم  الــحــب(،  )مــوطــن  وقصيدة  ــدود(،  ــح ال راء  و
العثيمين،  كن شعر  واألما األعالم  كثرة هذه  ُتْفسْد 
إذ استطاع أن يوظفها للتعبير عما كان يسعى إليه، 
لة، ودقة  رودها على شعره صدق الدال وقد أضفى و

التعبير، من غير اخالل بالتركيب وااليقاع.)6( 
ألهم  التحليلي  الوصفي  الــعــرض  هــذا  وبــعــد 

)٤( ينظر: المصدر نفسه: 6١ - 63
)5( ينظر: المصدر نفسه: 68 - 6٩

)6( ينظر: المصدر نفسه: ٩0 - ٩١
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قضية  وهـــي  العثيمين  الــشــاعــر  شغلت  قضية 
أخرى  قضايا  إلى  ناقدنا  أشار  الوطن،  إلى  الحنين 
جياد،  بقصائد  وأوحـــت  الشاعر  شجون  حركت 
وهو  مشاعره  عن  التعبير   :

ً
أوال يأتي:  فيما  لخصها 

غض االهاب، وهذا ما يكثر في شعر مرحلة التفتح 
من  والتحرر  رحيبة،  آفاق  نحو  االنطالق  ومحاولة 
في  شجونه  عن  التعبير  ثانًيا:  والتقاليد،  القيود 
قضايا المجتمع والواقع العربي، وعبر عنها بقصائد 
تدل على تفاعله بها واهتمامه بشؤون الحياة التي 
البطالة  مثل  المجتمع،  طبقات  على  تــفــرض 
التعبير  ثالًثا:  وغيرها،  والنفاق  والــكــذب  والفقر 
العصر  وقضايا  العالمية  األحداث  في  شجونه  عن 
يطالبون  الذين  العرب  األحــرار  مواقف  خالل  من 

بالعدل وانصاف قضايا أمتهم المهضومة.)١(
عند  المضامين  ناقدنا  يتتبع  الطريقة  وبنفس 
واإلنسانية،  والقومية  بالوطنية  يلخصها  و القروي 
إلى  الشاعر  حنين  فيه  يبّين  فصاًل  للوطنية  فيفرد 
وخاب  المهجر،  في  الغربة  آالم  ذاق  بعدما  وطنه 
بدأ  ولذلك  قصدها،  التي  يل  البراز في  مسعاه  في 
بــالده  ــى  إل يــحــن  و غربته  فــي  آالمـــه  يــصــور  الشاعر 
)الوطن  قصيدته  وفي  أعطانها،  إلى  النوق  حنين 

البعيد( عّبر فيها خير تعبير عن مشاعره فقال:
ـــــــــــهـــــــــــا جــــــــــوى

ُّ
كـــــــــــل ُمـــــــــــهـــــــــــجـــــــــــٌة 

ــــــــــــهــــــــــــا حـــــنـــــيـــــن
ُّ
كــــــــــــل َكـــــــــــــــــِبـــــــــــــــــٌد 

)١( ينظر: المصدر نفسه: ٩3 - ١٢0

تـــــــــــــائـــــــــــــه يــــــــشــــــــتــــــــكــــــــي الــــــــــنــــــــــوى
َدأبـــــــــــــــــــــه الـــــــــــنـــــــــــوح واالنــــــــــــــيــــــــــــــن)2(
احساس  أن  مطلوب  أحمد  الناقد  يرى  وهنا 
الــشــاعــر بــألــم الــغــربــة والــضــيــاع تــحــول عــنــده إلى 
ــودة  ــشـ ــك )أنـ ــ ــن قــصــائــده فـــي ذل ــ ــراب، وم ــ ــت ــ اغ
يب()3(، إضافة إلى ذلك  يب(، و )شكوى غر الغر
كثير من شعر الحنين إلى الوطن، فهو  ففي ديونه 
إليه  سعى  ما  يحقق  لم  ألنه  ال  صادق  حنينه  في 
يخلص له وال  إنما يحب وطنه و في ديار الغربة، و
الوجود، ومن قصائده في ذلك  له مثياًل في  يرى 
الرحيل(،  )عند  و  األخير(،  و)الربيع  ترين(،  )لو 
يب  )الغر و  مــغــتــرب(،  )تحية  و  الــقــمــر(،  و)إلـــى 
)هيجت  و  الشاطئ(،  على  )وقفة  و  والشمس(، 

أشجاني( وغيرها)٤(. 
وأما موضوع الحنين وحب الوطن عند األخطل 
مساًرا  فيه  ســار  الشاعر  أن  ناقدنا  فيرى  الصغير 
حبهم  ير  تصو في  المغتربين  الشعراء  عن  مختلًفا 
للوطن؛ ألنه لم يهاجر أو يغترب، فشعره في وطنه 
في  وتبدو  ومعاناة،  وألم  وعتاب  حب  شعر  لبنان 
بألوانها  الــســافــرة  عواطفه  الوطني  حبه  نفحات 

الزاهية، وفي ذلك يقول:
ــيـــدٌة ــم لـــلـــحـــْســـِن فــــيــــَك قـــصـ ــ كـ لـــبـــنـــان 

ــُم ــ ــج ــ َنـــــــَثـــــــَرْت مـــبـــاِســـَمـــهـــا عـــلـــيـــَك األن

)٢( ينظر: القروي شاعر العروبة في المهجر: 60
)3( ينظر: المصدر نفسه: 6١ - 6٢
)٤( ينظر: المصدر نفسه: 63 - ٧١
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 مـــــتـــــأوٌه
ٌ

ــّتَ فـــــــــجـــــــــْدَول ــ ــ ــف ــ ــ ــت ــ ــ كـــــيـــــَف ال
ــُم ــ ــّسَ ــ ــب ــ ــت ــ بـــــــــــــوٌة ت ــت الـــــغـــــصـــــوِن ور ــ ــح ــ ت

ــه ــاضـ يـ ــى خــــــــدوِد ر ــلـ ــِع عـ ــيـ ــمـ ــجـ وطـــــــُن الـ
 فــــاطــــمــــٌة وتــــنــــعــــُم مــــــريــــــُم)١(

ُ
تــــخــــتــــال

يخلص الدكتور أحمد مطلوب إلى أن الشاعر  و
أمته،  إلــى  االنتماء  عربي  النزعة،  وطني  األخطل 
يذوب فيها عاطفة  يعشق طبيعة وطنه الساحرة، و
الوطني  شعره  فــي  ير  التصو ــاد  أج وقــد  ــا،  ــداًن ووج

كما قال)٢(: واندفاعه في سبيل رفعة لبنان وكان 
ــّبِ قـــلـــٌب خـــاِفـــٌق ــ ــحـ ــ ــي شـــمـــال الـ ــ أنـــــا ف

ــٌر شــــــادي ــ ــيـ ــ ــى يـــمـــيـــن الـــــــحـــــــّقِ طـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــِح وفـــــي يـــدي ــ ــري ــ ــج ــ غـــنـــّيـــُت لـــلـــشـــرِق ال

مـــــا فـــــي ســــمــــاء الــــــشــــــرِق مـــــن أمــــجــــاِد
ولبنان  العربي  الوطن  حب  في  قصائده  ومــن 
و)ليالي  الكورانية(،  و )سلمى  )ملعب األحالم(، 
ــال  ي ــر ــا أمــة غــدت الـــذئـــاب(، )وال الــجــهــاد(، و)يـ
و)الجابي(،  الــحــرب(،  مأسي  و)مــن  المزيف(، 

ى(.)3(  و)لبنان عيد ما أر

المحور الثاني:	 
األغراض الشعرية	 

يعد تنوع األغراض الشعرية سمة الشاعر المقدم 
في المستوى الفني على غيره من الشعراء، وعليه 

)١( ينظر: الصورة في شعر األخطل الصغير: ١36
)٢( ينظر: المصدر نفسه: 6

)3( ينظر: المصدر نفسه: ١3٧ - ١٤5

فالرأي المجمع عليه بين النقاد أن )الشاعر الذي 
ينظم في أغراض مختلفة، يكون أقدر من الشاعر 

الذي ال ينظم إال في غرض واحد(.)٤( 
العثيمين   - الــشــعــراء  تــنــاول  مــن  الــرغــم  وعلى 
والقروي واألخطل والسامرائي - لألغراض الشعرية 
في شعرهم، أال أننا لم نجد ناقدنا يتطرق إليها عند 
حديثه عن الشعراء العثيمين)5( والقروي واألخطل، 
واقتصر في حديثه عنها في شعر السامرائي، وتناول 
عنده ثالثة أغراض هي المديح والهجاء والرثاء، فقد 
أشار إلى ابتعاد الشاعر عن غرضي المديح والهجاء، 
شعره  في  )ليس  بقوله:  المديح  عن  ابتعاده  وعلل 
مديح؛ ألنه أبى أن ينزلق الشاعر إلى هذه الوهدة(.)6( 
ه قصائده إليهم من أساتذته وأصدقائه  وأما الذين وّجَ
فشعره فيهم من اإلخوانيات على غرار ما عرف من 

شعر اإلخوانيات في األدب العربي.)٧(

يخ النقد العربي، د. داود سلوم: ٩0 )٤( مقاالت في تار
العثيمين  عن  الشعرية  لألغراض  ناقدنا  يتعرض  لم   )5(
غرض  إلــى  أشــار  وقــد  السامرائي،  عند  لها  تعرض  مثلما 
الغزل إشارة عارضة عندما تحدث عن وحدة القصيدة في 
الموضوع  وحدة  )وتتجلى  فقال:  العثيمين،  شعر  معظم 
كما  غزلية  بمقدمة  بعضها  يبدأ  وقد  قصائده،  معظم  في 
أليس  فيقول:  يتسأل  ثم  وعشرون(.  )خمس  قصيدة  في 
سنة؟  وعشرون  خمس  العمر  من  لها  بحسناء  غــزال  هــذا 
المقصود  أن  ذلك  بعد  يــدرك  ولكنه  هــذا،  المتلقي  يظن 
غير هذا... (. )َعراُر َنْجد قراءة في شعر عبد اهلل العثيمين: 

.)30
)6( غربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي:١05 

)٧( ينظر: المصدر نفسه:١06 - ١0٧
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أن  بقوله  فلخصه  الهجاء  غــرض  فــي  ــه  رأي أمــا 
ه  ه شعره من الهجاء، ومعظم ما وّجَ السامرائي: )نّزَ
العتاب،  باب  في  يدخل  اآلخرين  إلى  قصائد  من 
ولم يشأ أن يذكر أسماءهم، أو يذكر ما يشير إليهم، 
المقصود  عن  كشف  الــذي  الوحيد  عتابه  وكــان 
هو  صداقتي(  له  محضت  من  إلى  قصيدته)  في 

أستاذي الدكتور مهدي المخزومي(.)١(
يصف ناقدنا غرض الرثاء عند السامرائي بأنه  و
أشبه برثاء النفس فيقول: )في ديوانيه المطبوعين 
كثر مما  ُر عن نفسه وما لقيه أ بعض الرثاء الذي ُيَعّبِ
التي  الرثاء  في  قصائده  ومن  المرثي()٢(  عن  يعبر 
تعبر عن حالة الحزن الشديد التي يمر بها، قصيدة 
اإلمــام  رثــاء  فــي  قصيدة  لــه  كما  الشهيد(،  )رثـــاء 
الحسين بن علي - عليه السالم - وله قصيدتان 
صالح  الدكتور  رثاء  في  األولى  اصدقائه  الرثاء  في 
محمد  محمود  األستاذ  رثاء  في  والثانية  خالص، 

يه.)3(  كر، وله قصيدة في رثاء أبو شا
ــغــزل عند  وأخـــيـــرًا أشـــار نــاقــدنــا إلـــى غـــرض ال
وهي  الشباب  ــام  أي نظمها  أنــه  ــرى  ي و السامرائي، 
أشبه بالغزل العذري فقال: )له قصائد نظمها في 
إلى  وحنين  غزل  أنها  ظاهرها  من  يبدو  و يس،  بار
١٩٤8م  سنة  رحيله  عند  العراق  في  تركها  حبيبة 
هي؟  من  ولكن  بــون،  الــســور في  دراســتــه  كمال  إل

)١( المصدر نفسه: ١١١
)٢( المصدر نفسه:١08

)3( ينظر: المصدر نفسه: ١١0

قبل  قلبه  ملكت  حبيبة  عن  يتحدث  أسمعه  لم 
سفره، ولعله آثر أن يطوي هذه الصفحة من شبابه، 
في  نظمها  التي  القصائد  من  القليل  إال  ينشر  وال 
يس، وهي تنم على حب قديم ظل يتذكره بعد  بار

خمس سنوات وقد دب األسى في قلبه(.)٤( 
رسم  مطلوب  أحمد  الناقد  أن  واضًحا  يبدو  و
لنفسه طريقة خاصة في نقد المضامين الشعرية، 
وترك  والتحليلي،  الوصفي  العرض  على  ارتكزت 
الخوض في ذكر المأخذ والمساوئ، وهذا ينم عن 
أخالق علمية رفيعة؛ ألن النقد عنده ليس إظهار 
من  يريد  ال  فناقدنا  فحسب،  واألغــالط  المعايب 
إنما اراد  نقده التقليل من شأن الشاعر أو شعره، و
اظهار مواطن الجودة والتفوق، والكشف عن قيمة 
دراســة  دراسته  طريق  عن  إليه  يهدف  ومــا  الشعر 
النقدية  ــس  واألسـ المعايير  ــق  وف تحليلية  أدبــيــة 
الروحي  والسمو  العميقة  النظرة  بهذه  و النظرية، 

يته ومنهجه وأسلوبه في قراءة األدب.  حدد رؤ

المطلب الثاني:	 
البناء الفني في الشعر	 

بنية  ــة  دراس أن  مطلوب  أحمد  الدكتور  يــرى 
األدبية،  العصور  عبر  تطورت  العربية  القصيدة 
واتخذت في العصر الحديث شكاًل جديًدا عماده 
كان االهتمام  دراسة النص دراسة متكاملة، ولذا 

)٤( ينظر: المصدر نفسه: ١١٢ - ١١3



26
«النقد التطبيقي عند الدكتور أحمد مطلوب»

م. د. أحمد عبد الرزاق خليل

االهتمام  )إن  يقول:  ذلك  وفـي  ملحة  رة  ضرو بها 
شبكة  عــن  يكشف  ألنــه  ري؛  ضـــرو النص  ببنية 
النقاد  القائمة بين أجزائه، وهو ما فعله  العالقات 
أو  منهجا  البالغة  من  متخذين  القدامى  العرب 
الجرجاني  القاهر  عبد  ولعل  التحليل،  في  طرقة 
الذي  اإلعجاز«  ئل  »دال كتابه  في  أبرعهم  من  كان 
الدعوة  كانت  ولذلك  النظم...  ية  نظر على  أقامه 
بنيته  تشمل  متكاملة  دراســة  النص  دراســة  إلــى 
مبدعه  على  وتــدل  أصالته،  وتوضح  ومكوناته، 
جلًيا،  واضــًحــا  ليكون  وعــصــره،  بيئته  و وثقافته 

إن تعددت قراءاته(.)١(  وليحافظ على جوهره و
أوفــى  التكاملي  الــنــقــد  أن  مــطــلــوب  وأضــــاف 
يوظف  فهو  الــشــعــري،  الــنــص  بــدارســة  المناهج 
التحليل  إلــى  لــلــوصــول  المختلفة  تــجــاهــات  اال

العميق والتفسير السليم، والحكم الدقيق.)٢(
لبنية  الشاملة  النقدية  القراءة  أن  ناقدنا  يؤكد  و
والنظر  وتحليله،  النص  بدراسة خارج  تبدأ  النص 
وموقفه،  الشاعر  ونهج  والعصر  والبيئة  الحياة  إلى 
على أن ال تتقطع الصلة بين الداخل والخارج، فإذا 
داخلًيا  وتحليله  النص  دراســة  بــدأت  ذلك  تــّمَ  ما 

يات هي)3(:  وتكون على ثالثة مستو
خصائص  يتضمن  و الصوتي  المستوى  األول: 
تــهــا ومــا تــوحــي داخــل  ال لــفــاظ ودال ــوات واأل ــ األص

)١( بحوث نقدية وبالغية: ١/ 3١
)٢( ينظر: المصدر نفسه: ١/ ١86

)3( ينظر: المصدر نفسه: ١/ ١88 - ١8٩

ُيْحِدثه  ومــا  باإليقاع،  يتصل  ما  دراســة  ثم  النص، 
الوزن والقافية وبعض فنون البديع من تأثير.

تراكيب  التركيبي وهو دراسة  الثاني: المستوى 
والتقديم  الجمل،  وأنواع  كاإلسناد،  اللغوي  النص 
والتأخير، والفصل والوصل، وكل ما يتصل بالبناء 

اللغوي.
الصورة  دراسة  وهو  لي  الدال المستوى  الثالث: 
الشعرية وما يتصل بها من تشبيه، ومجاز، وكناية، 
به  ُعنيت  مما  النص  في  مهمة  لــة  دال له  ما  وكــل 
لــة الــعــنــوان والــزمــان  كــدال الـــدراســـات الــمــعــاصــرة 

والمكان والتناص.
موسيقى  يتناول  الحديث  التطبيقي  والنقد 
زنــهــا فــي العمل  كــظــاهــرة جــمــالــيــة لــهــا و الــشــعــر 
القصيدة  جوهر  هي  الموسيقى  إن  إذ  اإلبــداعــي، 
المتولد من الوزن والقافية واالنسجام بين الكلمات 
إحــدى  تعتبر  الشعرية  )فالموسيقى  وترتيبها، 
عن  للتعبير  اللغة  تملكها  التي  المرهفة  الوسائل 
لفاظ  لة األ ظالل المعاني وألوانها، باإلضافة إلى دال
نستطيع  األســاس  هذا  وعلى  ية.  اللغو والتراكيب 
الشعر -  النظم - أي موسيقى  إلى أن  أن نخلص 
يعتبر من المقاييس األساسية التي تميز فن الشعر 

عن فن النثر(.)٤(
مطلوب  أحمد  الدكتور  قــدرة  من  الرغم  وعلى 
والتعرض  واحصائها،  الشعرية  البحور  رصد  على 

ر: ٢٧ )٤( األدب وفنونه، د. محمد مندو
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أن  إال  والــقــافــيــة،  الـــوزن  مــن  يتولد  الـــذي  لإليقاع 
الغالب على منهجه هو التتبع االحصائي المجرد 
بعض  إال  ــي  ــ األدب والـــشـــرح  الــفــنــي  التحليل  مــن 
يمكننا  وهنا  وهناك،  هنا  ــارات  واإلش التفسيرات 
في  عيًبا  ليست  االحصائية  ــدراســة  ال إن  الــقــول 
ما  معرفة  في  نافعة  كانت  إذا  النقدية  الــدراســات 
ناقدنا  وقــع  وقــد  النص،  يوحيه  ما  أو  الشاعر  يريد 
منهًجا  ــاء  ــص االح ــذوا  ــخ ات الــذيــن  فــيــه  وقـــع  فيما 
عن  حديثه  ففي  والــحــكــم،  التفسير  مــن  مــجــرًدا 
يخرج عن سمت  لم  أنه  يرى  كان  العثيمين  شعر 
تركيًبا  بــه  ملتزًما   

َ
َظـــّل إذ  األصــيــل،  العربي  الشعر 

في  العثيمين  يخرج  )لم  يقول:  ذلك  وفي  وايقاًعا 
العربي،  الشعر  عن  المنشورة  الشعرية  مجموعاته 
والكامل،  البسيط،  هي:  بحور  تسعة  استعمل  إذ 
يل، والرمل، ومجزوء الرمل،  ومجزوء الكامل، والطو
الرجز،  ومجزوء  والمتقارب،  والــوافــر،  والخفيف، 
كثر استعماال، يليه  والمديد. وكان البحر البسيط أ
الكامل فالبحور األخرى إلى المديد الذي جاءت 
عليه قصيدة واحدة هي )الشجن المر( التي بناها 

على قصيدة أبي نواس: 
ــى َزَمــــــــــــــــٍن ــ ــ ــلـ ــ ــ غــــــــيــــــــُر مـــــــــــأســـــــــــوٍف عـ

يـــــنـــــقـــــضـــــي بـــــــــالـــــــــهـــــــــّمِ والــــــــــحــــــــــزِن
يدل  و وحديًثا،  قديًما  القليلة  البحور  من  وهو 
ناصية  من  تمكنه  على  له  العثيمين  استعمال 
الهزج  بحور  على  ينظم  لــم  أنــه  والغريب  الشعر. 
من  الــرغــم  على  والــمــتــدارك  يــع  والــســر والمجتث 

إيقاعها الجميل(.)١( 
الشعري  بالغرض  الـــوزن  بصلة  يتعلق  وفيما 
الصلة  تظهر هذه  )وال  قال:  العثيمين  الشاعر  عند 
في شعر العثيمين إذ جاءت ثماني عشرة قصيدة 
والشوق،  والمناجاة،  الحنين،  في  البسيط  من 
والفخر،  والتحية،  والمدح،  والشكوى،  والتهنئة، 
البسيط  في  واحد  بغرض  يلتزم  لم  الشاعر  أن  أي 
العربي  الشعر  بحور  أعظم  يل  والطو هو  ُيَعّد  الذي 
ألنه  والتفصيل  للشرح  يصلح  و وجــاللــًة،  ــهــًة  ب

ُ
أ

بحور  عدة  العثيمين  واستعمل  تفعيالت.  ثماني 
وهــي:  البهجة(  )صـــدى  مجموعته  قصائد  فــي 
يل، على  البسيط، والكامل، والرمل، والوافر، والطو
الرغم من أن القصائد تهنئة الفائزين بجائزة الملك 

فيصل العالمية، وهي في غرض واحد(.)٢(
االحصائية  الطريقة  هــذه  فــي  ناقدنا  يستمر  و
تنوع  عــرض  وفــي  الفني،  التحليل  إلــى  المفتقرة 
قوافي  الشاعر  ن  قــال:)ولــّوَ العثيمين  عند  القوافي 
قــصــائــده، وكــانــت ثــالث صـــور: األولـــى: القصائد 
الباء  حرف  وكان  الغالبة،  وهي  القافية  الموحدة 
رانا من غيره في التقفية، وجاء بعده حرف  كثر دو أ
الميم، فحرف الدال، والراء، ولالم، والنون، والياء، 
الهمزة،  من  لكل  واحــدة  قصيدة  وكانت  والــهــاء. 
والثانية:  والــكــاف...  والقاف،  والسين،  والجيم، 
القوافي،  فيها  تعددت  وقد  المقطعية،  القصائد 

)١( َعراُر َنْجد قراءة في شعر عبد اهلل العثيمين: ٤٤ - ٤5
)٢( المصدر نفسه: ٤6
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يأتي  فيها،  ــا  ران دو الحروف  كثر  ا الــراء  حرف  وكــان 
بعده حرف الميم، فحرف الحاء، والنون، والقاف، 
والياء، والالم، والعين، والهاء، والدال، والفاء، ولم 
أحرف  ومثله  واحـــدة،  مــرة  إال  الهمزة  حــرف  يــأت 
التفعيلة،  شعر  والثالثة:  والشين...  والسين  الباء 
وفي )عودة الغائب( قصيدتان... وفي )ال تسلني( 
أخــرى(  وقصائد  )دمشق  وفــي  ــدة...  واحـ قصيدة 

قصيدة واحدة(.)١( 
يــقــة االحــصــائــيــة الــمــجــردة من  بــنــفــس الــطــر و
مطلوب  أحمد  الناقد  سجل  والتعليل  التحليل 
إبراهيم  الشاعر  عند  ية  الشعر الموسيقى  في  رأيه 
الشعر  زان  أو على  يخرج  )ولــم  فقال:  السامرائي 
والبسيط،  يل،  الطو من  قصائده  ومعظم  العربي، 
والمنسرح،  والوافر،  والرمل،  والكامل، والخفيف، 
التي  البحور  وهي  والمتقارب،  والرجز،  يع،  والسر
في  إال  االيقاع  على  يخرج  ولم  عليها.  النظم  كثر 
أربع قصائد مزج فيها بين بحرين، أو ضربين من 

نفسه(.)٢(  البحر 
أما تنوع القوافي عند السامرائي فيرى ناقدنا أن 
الشاعر التزم في معظم قصائده بالقافية الموحدة، 
ين في القوافي  وله قصائد مقطعية، ولعل هذا التلو
من أثر اطالعه على شعر المهجر، وشعراء التجديد 
ومحمود  ناجي  إبــراهــيــم  و طــه  محمود  علي  مثل 
على  ومقصورات  موشحة،  وله  إسماعيل.  حسن 

)١( المصدر نفسه: ٤6 - 5٢
)٢( غربة الروح قراءة في شعر ابراهيم السامرائي:١6٩

يد ومحمد مهدي الجواهري،  غرار مقصورة ابن در
القصيدة  بناء  في  التنوع  وهــذا  أيًضا،  أراجيز  ولــه 
تنوع يسيٌر في شعره الذي بلغ مئات القصائد، ولم 
كثر  إنما أ يقف عند القافية الموحدة في قصائده و
من التصريع، وقد بلغ عدد قصائده المصرعة في 
ديوانه)حنين إلى الكلم الضائع( مائة قصيدة، وفي 

ديوانه)ملحمة الرحيل( سًتا وسبعين قصيدة.)3( 
إلى  يشر  لم  أنــه  نسجلها  التي  المالحظ  ومــن 
ــقــروي  يــة عــنــد الــشــاعــريــن ال الــمــوســيــقــى الــشــعــر
شعرهما  درس  أنه  الرغم  على  الصغير،  واألخطل 
في  كــبــيــًرا  اهــتــمــاًمــا  وأوالهــمــا  مستفيضة  دراســـة 
كما غابت بعض الجوانب  دراستين منفصلتين، 
االيــقــاع  دراســـة  مثل  التطبيقي  نــقــده  فــي  الفنية 
وتآلفها  لفاظ  األ خالل  من  يشكل  الذي  الداخلي 
ايقاًعا صوتًيا خاًصا يزين  أو الكلمات وانسجامها 

النص بتيار موسيقي مألوف ونظام نغمي جميل.
وفيما يخص اللغة الشعرية وأهميتها في العمل 
كثيًرا،  عندها  ناقدنا  يقف  فلم  الشعري  اإلبداعي 
الشاعر  لغة  مصادر  تتبع  على  دراساته  واقتصرت 
شعره،  في  العامية  أو  الغريبة  الكلمات  واحصاء 
يتضح  و لي،  الدال سياقها  في  اللفظة  قيمة  بيان  و
دراسته  أما  والسامرائي،  العثيمين  شعر  في  ذلك 
مباحث  مــن  خلت  فقد  واألخــطــل  الــقــروي  لشعر 
في  وأمــا  الشاعرين،  عند  مصادرها  وتتبع  اللغة 

)3( ينظر: المصدر نفسه: ١68 - ١6٩ 
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األسلوب  سمات  على  فرّكز  العثيمين  للغة  نقده 
العثيمين  في شعره وقال: )ومن أهم سمات شعر 
عدا  مــا  عامية  كلمات  فيه  وليس  لغته،  صفاء 
قباني  نزار  استعمال  أن  يبدو  التي  كلمة)أبوس(، 

لها أغرى الشيخ العثيمين فاستعملها: 
دمــــي مـــــن  ــُر  ــطــ ــ ــق ــ ت الـــــجـــــالد  يـــــــَد  ى  وأر

فـــــأبـــــوس فـــــي َشــــــَغــــــٍف َيـــــــــَد الـــــَجـــــالِد
أن  يريد  عقيدة  صاحب  ألنــه  واضـــح،  وشــعــره 
يرسلها إلى المتلقين بأوضح عبارة وأرق أسلوب، 
يتجلى هذا في شعر الكهولة حيث نضج وتحسن  و

الواقع المرير الذي يحياه العرب(.)١( 
الثقافة  أن  إلــى  مطلوب  أحمد  الناقد  وأشـــار 
وأدبه،  وتجربته  الشاعر  لغة  في  مؤثر  عامل  ية  اللغو
وكان يرى ذلك في شعر السامرائي فقال: )كان من 
العربية  اللغة  بعلوم  وتخصصه  ية  اللغو ثقافته  أثر 
السمات  أو  المالمح  ظــهــرت  أن  منها  وتضلعه 
القديمة في شعره، ومن ذلك تسرب استعماالت 
َمعاذ  حنانيك،  حباحا،  عمي  مثل:  اآلن  هجرت 
، أِنــلــْنــي، ال  ــِصــْر، عـــّدِ الــهــوى، حـــّدْث فديتك، أْق
إلى  وتسرب  أِقلْني.  عنك،  َدْع  أْبــِشــْر،  كذبنك،  أ
شعره اللفظ الغريب الذي قّل استعماله في العصر 
شعره:  إلى  ل 

َّ
تسل الذي  الغريب  ومن  الحديث... 

يــَك،  و ــَب،  ي و ل، شــام، ُعاللة، شــّول،  غــّوَ تغّول، 
العسير  مــن  يكن  ولــم  عيلم...  أغــســى،  عقابيل، 

)١( َعراُر َنْجد قراءة في شعر عبد اهلل العثيمين: ٢٩

الشعر  بلغة  المؤمن  ولكنه  غيرها،  كلمات  وضع 
الخاصة ونفوره من المبتذل، وتمكنه من العربية، 
َبُعَد عن االستعمال،  كلمها الذي  ومحاولة إحياء 
دفعه إلى هذه الكلمات التي ال تبدو لديه غريبة، 
محلها  تحل  ال  قافية  جــاء  بعضها  أن  عن  فضاًل 

كلمة غيرها(.)٢( 
في  مهما  جـــزًءا  فتشكل  الشعرية  الــصــور  ــا  وأم
واألحــالم  بالخيال  الرتباطها  وذلــك  الفني؛  البناء 
هذا  وفق  وعلى  واحد،  آن  في  واألفكار  والعواطف 
المعنى تعّرف الصورة الشعرية بأنها )كالم مشحون 
محسوسة:  عناصر  من  عــادة  يتألف  ًيا،  قو شحًنا 
خـــطـــوط، ألـــــــوان، حـــركـــة، ظـــــالل، تــحــمــل في 
كثر من  أنها توحي بأ تضاعيفها فكرة وعاطفة، أي 
كثر من انعكاس الواقع الخارجي،  معنى الظاهر، وأ
يعرف  و منسجًما(.)3(  كاًل  مجموعها  في  وتؤلف 
بأوضح  )ولكنها  فيقول:  الشعرية  الصورة  ناقدنا 
معانيها طريقة التعبير عن المرئيات والوجدانيات 
المبدع  يــشــارك  المتلقي  وجعل  المشاعر  ثـــارة  إل

ته(.)٤(  أفكاره وانفعاال
التطبيقي  ــنــقــد  ال مــهــمــات  ــم  أهــ مـــن  ولــعــل 
خالل  من  النص  جمالية  عن  الكشف  الحديث 
ير والدقة في التراكيب والنسج،  البراعة في التصو

واثارة المتعة والفائدة في المتلقي.

)٢( المصدر نفسه: ١٧0 - ١٧١
ز غريب: ١٩٢ - ١٩3 )3( تمهيد في النقد الحديث، رو

)٤( الصورة في شعر األخطل الصغير: 35
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ــد أحــمــد مــطــلــوب بــدراســة  ــاق ــن ــــد عــنــي ال وق
نقده  فــي  كبيًرا  اهتماًما  ــا  وأوالهـ الشعرية  الــصــور 
شعر  في  )الصورة  كتابه  في  سيما  وال  التطبيقي، 
صور  فــي  اعــجــابــه  سجل  وقــد  الصغير(  األخــطــل 
األخطل  شعر  في  الــصــورة  )وكــانــت  فقال:  الشاعر 
على  بقدرته  بشارة  عرف  فقد  سماته،  أبرز  الصغير 
ير، وانتقاء اللفظ الموحي، وصياغة العبارة   التصو
الرشيقة()١( وقد اتخذ الناقد مطلوب منحى خاًصا 
لبحثه،  أساًسا  وجعله  الفني  ير  التصو دراســة  في 
وهو ال يريد من الوقوف عند الصور الشعرية االيغال 
إنما  كما رسمتها الكتب التقليدية، و في تحليلها 
قصد روحها التي تتدفق نبًضا في الشعر وفي ذلك 
يقول: )وكان الفصل الثاني)صورة التعبير( أساس 
ين،  البحث، وقد أوضح ما في شعر الخطل من تلو
واالستعارة  كالتشبيه  فيه  الصورة  ألركــان  وعــرض 
الصورة مسا يكشفها  التحليل يمس  والرمز، وجاء 
استقرت  ما  إذا  حتى  ــزاء  أج من  فيها  ما  يوضح  و
المرأة(  و)صـــورة  الشاعر(  ــورة  )ص فصول  جــاءت 
للزمن  األخطل  ير  تصو لتعرض  الــوطــن(  و)صـــورة 
والعروبة.  والــوطــن  والجمال،  والحب  والــمــرض، 
وفنون  التعبير  طــرائــق  بين  جمعت  فصول  وهــي 
الشاعر وقبست من شعره ما فيه إنارة لتظهر قدرته 
ير. ولم توغل في التحليل لئال  على اإلبداع والتصو
بشارة،  الصورة عند  أركان  وقًفا على  البحث  يظل 

)١( المصدر نفسه: 5

وتثير  النفس  تهز  أو  توحي  ال  األجزاء مبعثرة  وتبقى 
االحساس(.)٢( 

ــوقــف الــدكــتــور أحــمــد مــطــلــوب فــي رحــاب  وت
البالغة وصورها  الفنون  نقده الصور الشعرية عند 
وهو  والتشبيهية،  يــة  الــمــجــاز كــالــصــور  رمــوزهــا   و
ــي دراســاتــهــم، وعـــدوا  ــا اغــفــلــه بــعــض الــنــقــاد ف م
وقد  الحداثة،  ترفضه  تقليدًيا  نقًدا  لها  التعرض 
أثر  إلــى  مشيًرا  الشعرية  النصوص  لبعض  تعرض 
كد  أ وقــد  ير،  والتصو التعبير  في  البالغية  الفنون 
أثر  عن  فقال  كتابه  من  عديدة  مواضع  في  ذلــك 
)وال  الفني:  ير  التصو وسائل  من  كوسيلة  التشبيه 
كثيرا عن روح الشعر العربي  يبعد األخطل الصغير 
الجزئيات  ير  لتصو بالتشبيه  فقد جاء  وتشبيهاته، 
ر  دو عن  وقال  كلية(.)3(  صورة  رسم  إلى  والوصول 
شعر  في  االستعارة  )وتكثر  ير:  التصو في  االستعارة 
ولكنه  عنده،  ير  التصو سبل  أهم  من  ألنها  بشارة 
في  أبدع  إن  و كثيرا  القديمة  الصور  عن  يبتعد  لم 
ما  مشاعره  من  عليها  وأضفى  إبــداع  أيما  ينها  تلو

جعلها صوًرا تنبض بالحياة(.)٤(
ية  يذهب الناقد مطلوب إلى أن الصور الشعر
الرومانسي  اتــجــاهــه  مــع  ارتــبــطــت  األخــطــل  عند 
بين  الشاعر  جمع  وقد  واإلنساني،  واالجتماعي 
الجديد،  الشعر  وحــداثــة  بي  العر الشعر  أصــالــة 

)٢( المصدر نفسه: 6
)3( المصدر نفسه: ٤٤
)٤( المصدر نفسه: 5١
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ــي شــعــره  بـــشـــارة ف ــول: )و ــق وفـــي هـــذا الــمــعــنــى ي
من  نفحات  مسته  الــذي  بي  العر وجــدان  يمثل 
أو  أصالته  تفقده  لم  أنها  غير  الغرب،  رومانسية 
في  للروعة   

ً
مــثــاال وظــّل  بية،  العر بــروحــه  تذهب 

فيه  عرًضا  الفكرة  يعرض  ًرا  مصّو وشاعًرا  التعبير، 
نثر صوره  لقد  التقليد.  به فوق  يرتفع  الفن ما  من 
فــي شــعــره الــغــنــائــي والــقــصــصــي واالجــتــمــاعــي، 
بية  غر بــألــوان  صــوره  ن  ولـــّوَ منه  كثير  فــي  وتفّنن 

بية(.)١(  عر مشرقة  بصور  وجاء 
إسماعيل  الدين  عز  الناقد  مع  ناقدنا  يتفق  و
إخضاع  يــحــاول  المبدع  الشاعر  أن  يــرى  الــذي 
وحاجتها)وعندئذ  النفس  لمتعة  الطبيعة  صور 
الطبيعة  تشكيل  فــي  الــحــق  كــل  الــشــاعــر  يــأخــذ 
كذلك  الناجزة  بصورها  و بمفرداتها  والتالعب 
كان  إذا  الخاصة  لتصوراته  ووفــًقــا  شــاء،  كيفما 
يــق األصـــدق في  الــطــر أو  الــوحــيــد،  يــق  الــطــر هــو 
الصورة  كانت  هنا  ومــن  النفس...  عن  التعبير 
الواقع؛  كانت منتزعة من  إن  دائما غير واقعية، و
في  تنتمي  وجدانية  تركيبة  الفنية  الــصــورة  ألن 
انتمائها إلى  كثر من  جوهرها إلى عالم الوجدان أ

الواقع(.)٢(  عالم 
وعلى وفق ذلك يرى ناقدنا أن األخطل الصغير 
هام بحب الطبيعة وتغنى بمحاسنها ومفاتنها، وقد 

)١( المصدر نفسه: 36
الفنية  وظـــواهـــره  قــضــايــاه  الــمــعــاصــر  الــعــربــي  الــشــعــر   )٢(

ية: ١٢6 والمعنو

استلهم هذه المعاني وصورها في شعره وفي ذلك 
وصاغ  والفرنسية  العربية  ثقافته  بين  )ومزج  يقول: 
والغيوم  والبحر  والجبل  السهل  صــور  من  روائــعــه 
بكل  فيسحر  حوله  ما  يتأمل  وكان  والعيون،  واألرز 
يرى أن  يتأثر بكل همسة غصن وغناء طير، و بديع و
ذلك أجدى من قراءة الكتب والصحائف... وكان 
أو يخلع من ذاته عليها  يمزج بين روحه والطبيعة 

أروع الصور(.)3( 
ومن المالحظ التي نسجلها على الناقد أنه لم 
بنفس  العثيمين  شعر  في  الشعرية  الصور  يتناول 
الصغير،  األخطل  شعر  في  وجدناها  التي  الــغــزارة 
وقد كانت إشاراته مقتضبة جدا تخلو من التحليل 
ببعض  شعره  العثيمين  ــّون  )ول كقوله:  والتعليل 
قليال...  جــاء  الــذي  كالتشبيه  ير  التصو وســائــل 
وجــاء  ب)كــــأن(  أو  بــالــكــاف  تشبيهاته  ومــعــظــم 
ليرسم  بها  التشبيه  كــرر  التي  ب)مثل(  التشبيه 
لة  الدال وتبدل  لالستعارة  وكان  متكاملة...  صورة 
لفاظ  األ على  خلع  إذ  العثيمين،  شعر  في  حضور 
أهمل  فقد  ذلــك  إلــى  إضافة  ــدة(.)٤(  ــدي ج معاني 
الــقــروي  شعر  فــي  الشعرية  الــصــور  عــن  الحديث 

والسامرائي.

* * *
)3( الصورة في شعر األخطل الصغير: ١٢٤

)٤( َعراُر َنْجد قراءة في شعر عبد اهلل العثيمين: ٤0 - ٤١ 
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المصادر والمراجع

ر، نهضة مصر  - األدب وفنونه، د. محمد مندو
يع، ط5، ٢006م. للطباعة والنشر والتوز

مطلوب،  أحمد  د.  وبالغية،  نقدية  بحوث   -
بغداد،   - الــعــراقــي  العلمي  المجمع  مــنــشــورات 

٢0١٢م.
- التجديد في الشعر الحديث بواعثه النفسية 
النادي  الــديــن،  عز  يوسف  د.  الفكرية،  ره  وجـــذو

الثقافي - جدة، ط١، ١٩86م.
دار  غريب،  ز  رو الحديث،  النقد  في  تمهيد   -

المكشوف، بيروت، ط١، ١٩٧١م.
- دراسات بالغية ونقدية، د. أحمد مطلوب، 
بغداد،   - الــعــراقــي  العلمي  المجمع  مــنــشــورات 

١٩80م.
محمد  والنقد،  األدب  في  المعاصرة  ية  الرؤ  -
للطباعة  العربية  النهضة  دار  العشماوي،  زكــي 

والنشر - بيروت، ١٩83م.
وظــواهــره  قــضــايــاه  المعاصر  الــعــربــي  الشعر   -
ية، د. عز الدين إسماعيل، دار الفكر  الفنية والمعنو

العربي، القاهرة، ط3، ١٩66م.
أحمد  د.  الصغير،  األخطل  شعر  في  الصورة   -
يع عمان - األردن،  مطلوب، دار الفكر للنشر والتوز

١٩85م.
العثيمين،  قراءة في شعر عبداهلل  نجد  عرار   -

العلمي  المجمع  منشورات  مطلوب،  أحمد  د. 
العراقي- بغداد، ٢00٩م.  

- غربة الروح قراءة في شعر إبراهيم السامرائي، 
العلمي  المجمع  منشورات  مطلوب،  أحمد  د. 

العراقي- بغداد، ٢00٧م.  
أحمد  د.  المهجر،  في  العروبة  القروي شاعر   -
يع عمان - األردن،  مطلوب، دار الفكر للنشر والتوز

١٩85م.
واتجاهاته،  أصوله  الحديث  األدبــي  النقد   -
القاهرة،   - للطباعة  نوبار  دار  زكــي،  كمال  أحمد 

ط١، ١٩٩٧م. 
- مدخل إلى الشعر العرِبي الحديث - دراسة 
نقدية- د. نذير العظمة، النادي األدبي الثقافي - 

جدة، ١٩88م.
داود  د.  الــعــربــي،  النقد  يــخ  تــار فــي  مــقــاالت   -
الثقافة  زارة  و منشورات  للنشر،  الرشيد  دار  سلوم، 

ية العراق، ١٩8١م. واإلعالم- جمهور
- مناهج النقد االدبي بين النظرية والتطبيق، 
نجم،  يــوســف  محمد  ترجمة  ديــتــشــس،  ديفيد 

إحسان عباس، دار صادر - بيروت، ١٩6٧م.  و
- الــواقــعــيــة واتــجــاهــاتــهــا فــي الــشــعــر الــعــربــي 
المعاصر، د. رشيدة مهران، الهيئة المصرية العامة 

ية، ط١، ١٩٧٩م. للكتاب - االسكندر
الدوريات:	 

ــتــذوق  - الــتــجــريــبــة الــجــمــالــيــة بــيــن الــفــن وال
يلية/  جو مـــج٤3،  ع٢،  القافلة،  مجلة  والــنــقــد، 
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أوت، ١٩٩٤م.
الرسائل الجامعية:	 

- النقد التطبيقي الجمالي واللغوي في القرن 
رسالة ماجستير،  أحمد رحماني،  الهجري،  الرابع 
الجزائر،   - قسنطينة  جامعة  العربية،  اللغة  معهد 

١٩8٧م. 
كتاب  الــجــاحــظ  عــنــد  التطبيقي  الــنــقــد   -
يخية وصفية - رسالة  الحيوان نموذًجا - دراسة تار
جامعة  اإلنسانية،  والعلوم  اآلداب  كلية  ماجستير 
بــإشــراف  ــة،٢005م،  ــنـ بــاتــنــة، سـ الــحــاج لخضر - 

الدكتور صالح لمباركية. 

* * *

الخاتمة

النقد  فــي  الماتعة  النقدية  ــقــراءة  ال هــذه  بعد 
أهم  أسجل  مطلوب  أحمد  الناقد  عند  التطبيقي 

النتائج التي توصلت إليها ومنها:
- يعد الدكتور أحمد مطلوب أحد أعالم اللغة 
العربية المعاصرين في العراق والوطن العربي، فقد 
ية  واللغو والبالغية  النقدية  الــدراســات  في  عرف 
من  ذلك  مالحظة  يمكن  و ومبدًعا،  وناقًدا  منظًرا 

يها النظري والتطبيقي.  خالل مؤلفاته بمحور
بالجانب  النقدية  دراســاتــه  في  ناقدنا  أهتم   -
وهو  التنظيري،  بالجانب  أهتم  مثلما  التطبيقي 
طريقة  في  النقاد  من  غيره  عن  كثيًرا  يختلف  ال 
الشعرية،  الــنــصــوص  وشـــرح  والتحليل  الــعــرض 

يغلب على نقده الطابع الذاتي أو االنطباعي.  و
- أثبت البحث أن الناقد اختط لنفسه منهًجا 
من  تحديده  يمكن  التطبيقي  النقد  في  واضًحا 
مجمل  فــي  عليها  ســار  الــتــي  المعطيات  خــالل 
أو  كملها،  بأ القصيدة  نقد  حيث  من  للشعر  نقده 
أو البيت الشعري  مجموعة من األبيات الشعرية، 
جانبين  فــي  التطبيقي  نقده  ارتــكــز  وقــد  الــمــفــرد، 
رئيسين: األول يتعلق بالمضامين الشعرية، والثاني 

يتعلق بالبناء الفني في الشعر.
- ينطلق الناقد أحمد مطلوب في حديثه عن 
العربي، وما  الشاعر  الشعرية من هموم  المضامين 
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والشكوى  كالغربة  ومشاعره،  احاسيسه  يخالج 
والحنين وحب الوطن والشجون، إذ يري أن النص 
كثيرة تعبير عن وجدان المبدع وموقفه  وليد منابع 

من الحياة.
- بّين البحث أن الدكتور أحمد مطلوب رسم 
لنفسه طريقة خاصة في نقد المضامين الشعرية، 
وترك  والتحليلي،  الوصفي  العرض  على  ارتكزت 
يريد  ال  فهو  والمساوئ،  المأخذ  ذكر  في  الخوض 
إنما  من نقده التقليل من شأن الشاعر أو شعره، و
عن  والكشف  والتفوق،  الجودة  مواطن  اظهار  اراد 
دراسته  طريق  عــن  إليه  يهدف  ومــا  الشعر  قيمة 
دراسة أدبية تحليلية وفق المعايير واألسس النقدية 
الروحي  والسمو  العميقة  النظرة  بهذه  و النظرية، 

يته ومنهجه وأسلوبه في قراءة األدب. حدد رؤ
الشاملة  النقدية  الــقــراءة  أن  ناقدنا  يؤكد  و  -
وتحليله،  النص  خارج  بدراسة  تبدأ  النص  لبنية 
الشاعر  ونهج  والعصر  والبيئة  الحياة  إلى  والنظر 
الداخل  بين  الصلة  تتقطع  ال  أن  على  وموقفه، 
ــّمَ ذلــك بــدأت دراســة النص  والــخــارج، فــإذا ما ت

داخلًيا. وتحليله 
ــتــور أحــمــد مــطــلــوب في  ــدك - أقــتــصــر نــقــد ال
الشعرية  البحور  رصــد  على  الشعرية  الموسيقى 
ــلــوزن والــقــافــيــة، إال أن  واحــصــائــهــا، والــتــعــرض ل
الغالب على منهجه هو التتبع االحصائي المجرد 
بعض  إال  ــي  ــ األدب والـــشـــرح  الــفــنــي  التحليل  مــن 
التفسيرات واإلشارات هنا وهناك، وقد وقع ناقدنا 

فيما وقع فيه الذين اتخذوا االحصاء منهًجا مجرًدا 
من التفسير والحكم.

عند  يقف  لــم  ناقدنا  أن  إلــى  البحث  ــار  أش  -
كثيرا، واقتصرت دراساته على تتبع  اللغة الشعرية 
الغريبة  الكلمات  واحــصــاء  الشاعر  لغة  مــصــادر 
في  اللفظة  قيمة  ــيــان  ب و شــعــره،  فــي  العامية  أو 
يتضح ذلك في شعر العثيمين  لي، و سياقها الدال
والسامرائي، أما دراسته لشعر القروي واألخطل فقد 
عند  مــصــادرهــا  وتتبع  اللغة  مباحث  مــن  خلت 

الشاعرين.
مطلوب  أحمد  الناقد  عناية  البحث  سجل   -
كبيًرا  اهــتــمــاًمــا  ــا  وأوالهــ الشعرية  الــصــور  بــدراســة 
األخطل  شعر  فــي  سيما  وال  التطبيقي،  نقده  فــي 
الصغير، إال أنه لم يتناول الصور الشعرية في شعر 
شعر  في  وجدناها  التي  الــغــزارة  بنفس  العثيمين 
كانت إشاراته مقتضبة جًدا  األخطل الصغير، وقد 
ذلك  إلــى  إضــافــة  والتعليل،  التحليل  مــن  تخلو 
شعر  في  الشعرية  الصور  عن  الحديث  أهمل  فقد 

القروي والسامرائي.

* * *


