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 أ 

 إ�داء
 

،  يناصرون لغة القرآن الكر�م، و�سعون وراء �عّلم�ا و�عليم�امح�� اللغة العر�ية؛ الذين  ��إ

الباحث�ن الذين أس�موا �� انجاز �ذا الكتاب؛ من ال�يئة التدر�سية �� قسم اللغة العر�ية  

   ،وآدا��ا؛ ب�لية معارف الو�� والعلوم اإل�سانية

، الذين تحدوا الصعاب �� الولوج إ�� عالم  -�� الناطق�ن بالعر�يةغ-ا����دين وإ�� الطالب 

 العر�ية والوصول ألعماق�ا دون منازع... 

 وإ�� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا ع�� ما تقدمھ من دعم للمعرفة والفضيلة.. 

 . ��د��م جميعًا.... �ذا ا���د ا��م��

 

  



 

 ب  

 شكر وتقدير 
 

الكتاب� العر�ية وآدا��ا بحاأل   ذا  اللغة  �عا��    ث أساتذة قسم  هللا  �عد  وجود  لھ  ي�ون  إال  لن 

وإ��  بج�ود والتقدير،  الشكر  آيات  أس��  إل��م  نقدم  الذين  الو��    الباحث�ن  معارف  �لية 

شكران  �� ا��امعة اإلسالمية العاملية بمال��يا، وال سيما األستاذ  والعلوم اإل�سانية   الدكتور 

عمي الرحمن  ال�لية  عبد  تحت  د  الكتاب  �شر  ع��  السر�عة  باملوافقة  تفضلھ  ،  ال�ليةع�� 

 والشكر موصول كذلك إ�� من أس�م �� إخراجھ تنضيدًا ومراجعة وترت�بًا. 

  



 

 ج 

 مقدمة الكتاب 
أجمع�ن.  ا��مد � وكفى والصالة وال  امليام�ن  الغر  وآلھ و��بھ  املصطفى  سالم ع�� رسولھ 

 و�عد؛

يقرأ؛ للوقوف ع��    ئ أن يتعمق �� ف�م ما إطار اللغة، وع�� القار   إن األدب عمل ف�� خاص ��

أسرار اللغة، و لي�سّ�� لھ التمكن من قنص معان��ا وإدراك محتوى خزائ��ا، واختيار ما يلزمھ  

وأصول، فإن  من أسالي��ا لتناسب موقف تقوم ع�� قواعد  لغة  العر�ية  لغتنا  ھ وحديثھ، وألن 

ط�ن الزم�ن للكتابة، وإن قيمة اللغة تكمن فيما تبعثھ فينا من  ف�م�ا والعمل ��ا يصبحان شر 

بھ   تمّدنا  وما   ، ُعليا  تنمية  قيم  ع��  و�ساعدنا  و�شر�ع،  ولغة  وأدب  وتار�خ  وحكمة  علم  من 

ا أن نقدم ألولئك الناطق�ن بلغة الضاد، وغ�� الناطق�ن ��ا  الروابط وتقو�ة األواصر، وحس�ن

فصوال متفرقة يجمع�ا غرض واحد و�دف واحد، وع���     �� �ذه الصفحات من �ذا الكتاب؛

نحو �ذه اللغة وآدا��ا، ولعل من أ�م ما يحق لنا    بذلك أن ن�ون قد قمنا ببعض ما يجب علينا

نو  من  الفر�دة  التجر�ة  �ذه   �� بھ  نفخر  الواحد، أن  الفر�ق  بروح  التعاون  �ذا  �و  ع�ا؛ 

ة، �� أقصر وقت ح�� يظ�ر �ذا الكتاب  وا��رص البالغ، ومجا�دة النفس الستقطاع أك�� �م

ف خالصة �ل ما يتطلبھ الذي  ع�� أجمل ش�ل، وأكمل مضمون، فقد جّمعنا �� �ذه القطو 

 االستمتاع.ي�شد املعرفة لي�ون �ذا الكتاب أقدر ع�� التعّلم، واملؤا�سة، و 

  ا أن ي�ون إن مجال البحث اللغوي رحب وال ي�ت�� بمقدار؛ مادام اإل�سان يقرأ و�كتب، وحس�ن 

البحث العل�� معّ��ا عن تجر�ة عملية، أو نظر�ة علمية؛ �سلك طر�ق التعب�� املباشر الوا��، 

ا��قل   �� اإل�سانية  التجر�ة  عن  املع��  العمل  فإن  والعل��،  العق��  املنطق  بحدود  ا��دد 



 

 د 

��اجتنا    األد�ي �سلك طر�ق األسلوب الف�� �� التعب��، ومن �نا انطلقت فكرتنا ل�ذا الكتاب،

إ�� االطالع ع�� �ذه التجر�ة امل�مة �� زم��ا، املتجددة دائما بإعادة قراء��ا، وتأمل�ا وتحليل�ا؛  

اللغة   �� قّيمة  بحوث  من  املنتخبات  �ذه  جمع   �� الضرورة،  �ذه  أفرزتھ  ما  بانتقاء  وذلك 

لعر�ية، �ذه  ء اللغة اواألدب، و�عليم اللغة العر�ية لغ�� الناطق�ن ��ا؛ ملا لدور�ا الكب�� �� إثرا 

ت��ل   ال��  العر�ياللغة  امل��م  الكتاب  من  �ذا  بحوث  إعداد  طر�قة   �� جليا،  ذلك  و�ظ�ر   ،

وكتاب��ا، واست�تاجا��ا؛ حيث تبدو املواضيع موزعة بانتظام، �غلب عل��ا الطبع، وت�تعد عن 

ة العاملية  اإلسالمي  الت�لف، ملا ل�ا من واقعية ثابتة مجر�ة؛ ع�� الطالب الدارس�ن �� ا��امعة

ينا أن نز�ن �ذا الكتاب بمواضيع قيمة، يأخذ أول�ا بيد آخر�ا، ل�س�م ��  أو�كذا ارتبمال��يا،  

الثقافة والفكر. القراء، متنوع  ��يل كب�� من  الفكري  الكيان  ن�ون   �ش�يد  أن  نرجوه  و�ل ما 

ب��ة ��  الصفحات كقد قمنا ببعض ما يجب علينا نحو �ذه اللغة وآدا��ا، وإن لم تكن �ذه  

��م�ا؛ إال أ��ا تحمل �� طيا��ا علما ن�ت�� بھ إثبات ا��قيقة �� تأمل الذاكرة الثقافية، ال��  

إلنتاج   ا��تلفة  األساليب  تقديم  ع��  والعمل  ع��ا،  التعب��  وإعادة  باس�يعا��ا،  اللغة  تقوم 

ال ف��  املت  أف�ار�ا،  العطاء  فرص  ت��ء  وإنما  واحد،  أسلوب  عند  فا�تجمد  ��  عددة،  �ميل 

وحل  التطو�ر  بدافع  التطبيقية  الدراسة  إ��  التنظ��  من  انطلقت  مواضيع  �نالك  أن  األمر؛ 

ا��لول   ومواضيع�ا  مشكال��ا  من  است�تجت  إحصائية؛  دراسات  بوصف�ا  الطالب،  مش�لة 

مثمرة   �انت  أ��ا  إال  الكث��،  ا���د  من  استغرقت  العملية  �ذه  أن  من  الرغم  وع��  القيمة. 

 . جديةوم
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 مقاي�س الناقد �� العصر ا��ا���

 1نصرالدين إبرا�يم أحمد حس�ن

 2نجّية حس�ن ال��امي 

 مقدمة

ال شك �� أن ال�دف والغرض األسا��� األول "من النقد األد�ي إنما �و تقدير األثر األد�ي ب�يان  

، و�و  ا��واص العامة ال�� يمتاز ��ا األدب بمعناه ا��اصقيمتھ �� ذاتھ قياسا ع�� القواعد أو  

والذوق  الف�م  ع��  �ع�ن  الذي  التوضي��  حول  3" النوع  يدور  األدب  موضوع  �ان  إذا  ألنھ  ؛ 

الطبيعة واإل�سان، فمما ال شك فيھ أن موضوع النقد �و األدب، فالنقد �و الذي �ع�ن الُقّراء  

ذليل صعابھ، وفتح أبوابھ، وسلك طرقھ شارحا ومحلال  والباحث�ن والنا���ن ع�� ف�م األدب وت

 ومعلال وحاكما عدًال. 

الواسع،  امليدان  �ذا   �� ودر�ة  ودراية  وحنكة  خ��ة  صاحب  ي�ون  أن  للناقد  بّد  فال  �ذا  ومن 

ا��س،  ور�افة  النظر،  و�عد  وا��اطر،  البد��ة  سرعة  إ��  باإلضافة  ا��ضم.  البحر  وذلك 

 قاي�سھ. ات ال�� قد ت�س�ب �� فساد أح�امھ، وضعف مواز�نھ وم وحسن الذوق. خلوا من املؤثر 

 
معارف الو�� والعلوم اإل�سانية، ا��امعة اإلسالمية   أستاذ النقد والبالغة واألدب، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، �لية1

 بمال��يا.  العاملية
اإل�سانية، ا��امعة  أستاذة األدب العر�ي ا��ديث املساعدة، قسم اللغة العر�ية وآدا��ا، �لية معارف الو�� والعلوم 2

 اإلسالمية العاملية بمال��يا. 
 .117م)، ص1973، عام8ة ال��ضة املصر�ة، طبعة، (القا�رة: مكتبأصول النقد األد�يأحمد الشايب،  3
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ومن ثم فإن قضية املقاي�س النقدية، مسألة شائكة طاملا اختلف األدباء والباحثون ف��ا، ألن 

العامل األ�م �� النقد �و الذوق ا��اص الذي ي�بع من ��صية الناقد األديب، و�و دون شك  

ل�ا  يختلف من فرد إ�� آخر، ومن ثم فإن املقاي�س الثابتة قد �ستع��� ع�� الناقد أن يخضع 

تاما دون النظر والتمحيص، لذلك يرى الناقد األديب أبر كروم��، أن مقاي�س النقد    خضوعا

األد�ي ل�ست إال دراسة الذوق السليم وإيضاح جوانبھ واال�تداء ��ديھ �� �ذا الباب، فإن �ل  

 .1فلسفة ��يحة للفن ما �� �� الواقع سوى مجرد شرح منطقي للذوق السليم 

ا  نجد�ا تنقسم إ�� قسم�ن �� �ذه ا��قبة من العصر ا��ا���، ألح�ام،  وإذا تحسسنا �ذه 

 فإما نقد ذا�ي وإما موضو��.

 النقد الذا�ي  

أن  الطبي��  "فمن  موضوعية  دون  وميول�ا،  النفس  �وى  من  غالبا  الذاتية  األح�ام  تصدر 

ا��دي النقد  �ستخدم�ا  ال��  املصط��ات  بمعرفة  ل�سوا ملزم�ن  طو�لة  ث،  العرب منذ قرون 

مكننا مطالب��م بالتوصل إل��ا، فقواعد النقد األد�ي ���ء واملصط��ات الدالة عليھ ���ء  وال ي

 . 2آخر" 

ومن ثم فإن �ذه األح�ام جاءت وليدة الفطرة، والطبع ال ت�لف ف��ا، وال إعمال للنظر، وإنما  

الواسعة، وال��اري  البوادي  تلك   �� العر�ي  ��ا  تطّبع  ال��  والسليقة  الفطرة  ة.  الشاسع  تلك 

 
 . 142، د.ت.)، ص1، ترجمة محمد عوض (القا�رة: طقواعد النقد أبر كرم��، 1
 .170م.)، ص1964: دار القلم، سنة (ب��وت مقاالت �� النقد األد�يمحمد مصطفى �دارة،  2
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األول،   املقام   �� الذوق  يحكم�ا  وآخر،  ناقد  ب�ن  متباينة  األح�ام  تلك  جاءت  ذلك  أجل  ومن 

قواعد   وضع  املستحيل  سابق  من  أنھ  و�بدو  أنفس�م،  األكفاء  النقاد  ب�ن  تختلف  واألذواق 

 باملوافقة التامة. علمية دقيقة، تحكم وتضبط �ذه األذواق، وتظفر 

ـ �عض التقاليد العامة، نلمس �عض�ا �� النقاط    ذاتيةـ  �� أغلب األحيانوتؤثر �� �ذه األح�ام ال

 اآلتية:

 م��لة الشاعر ومدى فحولتھ. .1

 ذوق وحكم القبائل املش�ود ل�ا �� �ذا املضمار.  .2

 ا����اء وا��كمون. .3

 امليل وال�وى.  .4

أم�ن:   أحمد  الدكتور  يجتمعون قال  أسواق  للعرب  �انت  بأنھ  الرواة  و��ناشدون    "يرى  ف��ا 

لك أيضا عامال اجتماعيا �� ترقيق األلفاظ وتدقيق املعا�ي وترقية  األشعار و��ناقدون، ف�ان ذ

وال شك أن �� مثل �ذه األسواق، تك�� ف��ا ا��الس األدبية، ال�� يتذاكر ف��ا العرب    1النقد" 

وأمجاد�م وخط��م  وآ   أشعار�م  تطلق،  أح�ام  شك  دون  �ناك  و�انت  ُتقال،  وأيام�م،  راء 

 مثل نواة النقد العر�ي األول. وأحاديث ومآخذ ُ�سمع. ف�ذا �لھ ي

 
 . 446، ص 2م.)، ج 1967، سنة  4(ب��وت: دار الكتاب العر�ي، ط   النقد األد�ي أحمد أم�ن،    1
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إن النقد �� أول �شأتھ لم يكن قائما ع�� قواعد يحتكم إل��ا النقاد، و�رجع ل�ا أولئك الذين  

  �� والرفض،  يختلفون  القبول  عن  إعالنا  �ان  ولكنھ  والرفض،  والقبول  وا��سن،  ا��ودة 

�ان، بناء ع�� �ذا االرتياح الذي صادفھ من نفس السامع أو النفور  واالستحسان أو االست�

ن الس�ب أو الباعث الذي حملھ ع�� �ذا ا��كم، قال حس�� إنھ أو االمتعاض، فإن سألتھ ع 

 .1� ولم �ستطع التعليل أو التحليلأثار�ي أو وجدت لھ �زة �� نف��

صر ا��ا��� �ان "�سيطا ساذجا ال  يرى محمد ا��سي�� املر��� أن النقد �� أول مراحلھ �� الع

�سمعون  يخرج عن مجرد إلقاء األ  بما  تأثر�م  ن�يجة  السامعون  يطلق�ا  ا��ردة  العامة  ح�ام 

وسذاج��ا �انت تدل ع�� ذوق ف�� رفيع،  من الشعر وا��طب ولكن �ذه األح�ام مع �ساط��ا  

�ان العرب إذن �� ذلك  وقرائح صافية ذواقة عليمة بالشعر و�واطنھ. ولكن الثقافة تنقص�م، و 

 . 2" الوقت يمتل�ون الذوق الف��، لكنھ ذوق يفتقر إ�� الثقافة العلمية املوج�ة والدراسة 

فطرة، والسليقة العر�ية األصيلة، �� وإذا نظرنا �� �ذه األح�ام، وجدنا�ا تدل ع�� الطبع وال 

للشعر  ألشعار�م.نقد�م   حسنا  تف�ما  ف��ا  ترى  أنك  إال  مجردة،  أ��ا  وأصولھ،    ومع  العر�ي 

فا�يم ا��ادة، ال�� ر�ما �انوا يدورون حول�ا و�لفون دون  و�مكنك أن �ست�بط م��ا كث��ا من امل 

 أن �ستطيعوا التعب�� ع��ا. 

 
 . 77م.) ص1985(القا�رة: ال�يئة املصر�ة العامة للكتاب، سنة  األد�ي�� محيط النقد إبرا�يم ع�� أبو ا��شب،  1
ا��سي��،    2 العر محمد  النقد   �� الشعر  ال��ري مف�وم  ا��امس  القرن  ��اية  ح��  سنة    :(اإلسكندر�ة  �ي  املعارف،  دار 

 .33م.)، ص1983



 

109 

وع�� �ل فإن �ذه األح�ام الذاتية، قد بن�ت ع�� ذوق األعرا�ي "والذوق ل�س معناه ذلك ال���ء 

يكن مرد�ا ك�ل ���ء �� نفوسنا إ�� أصالة الطبع إال  العام امل��م التحك��، وإنما �و ملكة إن  

باملران"  وتصقل  تنمو  متطرق1أ��ا  ا��ا���  العصر   �� طو�لة  وقفة  نقف  سوف  وإننا  �ن . 

 ونقاش.ملقاي�سھ، وأح�امھ، وما أث�� حولھ من جدل 

 وإليك �عض النماذج لألح�ام الذاتية:

�� ب�� ��د، فأتبعوه رسوًال سؤوًال �سألھ:    أخ���ي أبان بن عثمان البج�� قال: مّر لبيد بال�وفة

. وقال  الناس؟ قال: امللك الضليل. فأعـادوه إليھ، قـال: ثم من؟ قال: الغالم القتيل  من أشعر

 .2أبان: ابن العشر�ن ـ �ع�� طرفة ـ قال: ثم من؟ قال: الشيخ أبو عقيل �ع�� نفسھ" 

قال: حّيًا. قال:    رجًال؟قال: حّيًا أو    ُسئل حسان: من أشعر الناس؟  العالء:"قال أبو عمرو بن  

 .3وأشعر �ذيل غ�� مدافع أبو ذؤ�ب"  -أشعر الناس حيا �ذيل 

"وكث��ًا ما �انت العرب تلّقب الشعراء، وتلّقب املدائح ��ا إعظاما ل�ا، وإيمانا بأ��ا جيدة وفر�دة،  

س ��سن شعره، وسموا طفيل الغنوي؛ طفيل ا ��يل لشدة وصفھ  لقبوا النمر بن تولب: بالكّ�ِ

 ، ودعوا قصيدة سو�د ابن أ�ي �ا�ل:إيا�ا

 فوصلنا ا��بل م��ا ما ا�سع  �سطت را�عة ا��بـل لنـا  

 
 . 124(القا�رة: الطبعة الثانية، د.ت.)، ص  ن ا��ديدامل��امحمد مندور،  1
، مطبعة املد�ي، القا�رة، تحقيق محمود محمد شاكر. وانظر: ابن رشيق 54، ص1، جطبقات فحول الشعراءن سالم، : اب 2

:  فر�دالعقد ال، القا�رة. وابن عبد ر�ھ،  479، ص2: جاملز�ر، دار ا��يل، ب��وت. السيوطي،  77، ص1، ج، العمدا�يالق��و
 م. 1965القا�رة، ، تحقيق أحمد أم�ن وآخر�ن، 120، ص6ج

 . 131، ص1املصدر السابق: ج 3
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 . 1دعو�ا التميمية" 

 املقاي�س املوضوعية

نَّ كث�� من النّقاد بل أغل��م أن األح�ام النقدية �� العصر ا��ا��� تفتقد تماما املوضوعية، 
َ
ظ

كروا �عض األح�ام املوضوعية ال�� ذكر��ا  ال رجعة فيھ ح�� أ��م أنواعت��وا �ذا حكما عاما  

املصادر القديمة، وأثاروا حول�ا الر�بة والشك، بل أ��م أضعفوا سند�ا ورواي��ا ال ل���ء سوى  

أن العصر ا��ا��� ال يمكن بأي حال من األحوال أن يتقبل األح�ام املوضوعية، ألن طبيعتھ،  

 . 2ذلك كما يرون، و�ذ�بون وا��و السائد فيھ يو�� ب

وا��قيقة غ�� ذلك تماما؛ فالنقد املوضو�� عامة "�عتمد ع�� الذوق املعلل، ف�و دعامتھ ال�� 

�س�ند إل��ا �� إصدار أح�امھ ع�� النصوص األدبية، وسواء أ�انت ��تھ لفتة أدبية تف��  

ر إ�� ما فيھ  مقدمات النص ذاتھ، �النظ  عن �ل ���ء أم جاءت �� س�يل تفصيل مستمد من

خيلة ومعان وإيحاء، مع مقارنة �ل ذلك بنصوص مماثلة ت�ون بلغت ا��ودة �� من عواطف وأ

الروا�ع   بصقال  أذواق�م  صقلوا  الذين  أولئك  ا��اذق�ن  النقاد  كبار  بإ��اب  وظفرت  با��ا، 

 . 3األدبية" 

 
 . 15- 14املرجع السابق: ص 1
. وأحمد أصول النقد األد�ي ار ال��ضة، د.ت.). وأحمد الشايب،  (مصر: د  النقد امل���� عند العربانظر: محمد مندور،    2

 . لعربتار�خ النقد األد�ي عند اھ أحمد إبرا�يم،  . وطالنقد. وشو�� ضيف، النقد األد�ي أم�ن، 
 .13، صمعالم النقد األد�يعبد الرحمن عثمان،  3
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من خ��اء �عرفون وقع  ذا أم ذلك، فإنھ أوال وأخ��ا �عتمد ع�� الذوق املعلل الرفيع  سواء أ�ان �

النص قيمة  تماما  و�در�ون  األذن   �� الصور    اللفظ  منھ  و�ستخرجون  يحللونھ  وكيف  األد�ي 

ا��مالية املثالية، ال�� ت�بض ��ا األحاس�س املر�فة القديرة وال�� تمرست ع�� اإلبداع �� �ذا 

 را�ع، ميدان الفنون واآلداب. امليدان ال

أرى   فيما  ـ  املوضو��  ظ�ا الناقد �� النص، و�ذه  ـ يتحقق �� مجرد لفتة أدبية ي��إن "النقد 

اللفتة �� تقدر�نا تقوم مقام الشرح الطو�ل ملا تضمن العمل األد�ي من حسن أو قبح، و�ذه  

 ".1�افية من تخرج بھ من نطاق (الذاتية) إ�� نطاق (املوضوعية) 

ه املش�اة، وتلك النظرة ال�� وال شك �� أن األح�ام النقدية املوضوعية ال�� �انت تصدر من �ذ

النقاد املو  بن  �انت تصاحب كث��ا من  ور�يعة  جندب،  وأم  الذبيا�ي،  النا�غة  أمثال  ضوعي�ن 

 حذار األسدي، وأحيحة ابن ا��الخ، وطرفة بن العبد… وما إ�� ذلك.

ما نالحظھ أن   يرى األستاذ أحمد الشايب أن "الفصل �� ا��صومات والبت �� األح�ام. وأول 

� الف�م والتفس�� والتعليل، قدـ  �� العصر ا��ا���ـ  ل�س أح�اما فارغة طا�شة، بل قائمة ع�الن

ثم االحتياط �� النتائج األخ��ة أو األح�ام. �عم إن �ذه الدرجات لم تكن صر�حة �� جميع أطوار  

اد إن  ، ولك��ا فيما أف�م �انت مضمرة أو موجودة بالقوة �� نفوس النقالنقد األد�ي عند العرب

 . 2�� �ذا التعب��" 

 
 . 13املرجع السابق، ص 1
 . 113، صأصول النقد األد�يأحمد الشايب،  2
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و�رى محمد ا��سي�� املر��� أن "�ذه األح�ام" مع �ساط��ا وسذاج��ا �انت تدل ع�� ذوق ف�� 

 . 1رفيع، وقرائح صافية ذواقة عليمة بالشعر و�واطنھ 

إن   قائًال:  وحديثا  قديما  للناقد  بال�سبة  وأ�ميتھ  الذوق،  م�انة  العشماوي  ز�ي  محمد  و�ؤكد 

املعاصرة،  "تلك املو�بة اإل الثقافات  وتيارات  السابقة  األجيال  رواسب  أن����ا  ال��  �سانية 

ال���ء املس�� بحاسة التمي�� والتذوق األد�ي، الذي ل�س    وال�� ام��جت جميع�ا ف�ونت �ذا

 . 2تأث��ية خرقاء، كما أنھ ل�س إحساس أرعن، وال �و لذة فحسب" مجرد 

ا ع ��ما ـ �� كث�� من األحيان ـ أن يصدر نقدفالناقد ا��ا��� �ان صاحب إحساس وذوق استطا

معلال قائما ع�� املوضوعية �� �عض تلك األح�ام ال�� أطلق�ا �� العصر ا��ا��� وال�� "تناولت  

ھ ا��مالية ع�� �دى ما فطرت عليھ النفس العر�ية من شعور الشعر من حيث أدائھ لوظيفت

النقد أ�ى مو��ا س�ب ا��كم ع��    با��ودة وإحساس با��مال، وال شك أن �ذا النوع من 

�، ومو��ا خصائص  النص با��ودة، أو الرداءة مش��ا إ�� الطر�قة ال�� أّدى ��ا الشاعر املع�

عل��ا �� تقديم أح�امھ. وتلك خطوة ل�ا قيم��ا    الشعر نفسھ، تلك ا��صائص ال�� �س�ند النقد

اول �� �ل أطواره أن �س�شف  �� النقد ا��ا���، أل��ا متصلة بصميم الفن النقدي الذي يح

فة قديما  القيم ا��مالية من خالل األدب فذلك �دفھ األس�� الذي ت��ع إليھ مذا�بھ ا��تل

 .3وحديثا" 

 
 . 32، صمف�وم الشعر �� النقد العر�ي ح�� ��اية القرن ا��امس ال��ري ا��سي�� املر���،  محمد 1
 . 425م. ص1967(ب��وت: دار الكتاب العر�ي، سنة  قضايا النقد األد�ي والبالغةاوي، محمد ز�ي العشم 2
 . 105-104، صمعالم النقد األد�يعبد الرحمن عثمان،  3
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موضوعية و� رؤ�ة  ع��  و�عتمد  امل�مة،  ا��وانب  �عض  ف��ا  تؤثر  ا��ا�لية،  األح�ام  تلك  انت 

 ترتكز ع�� النقاط اآلتية: 

 . حركة الروي.1

 ض.والقافية والغر . وحدة الروي  2

 . العناصر الفنية واالجتماعية والتصو�ر�ة. 3

 . ا��انب اللغوي. 4

 . جانب اللفظ واملع��.5

 واإلح�ام واألسر. . ا��زالة 6

العصر    �� النقاد  كبار  عن  صدرت  ال��  املوضوعية  األح�ام  تلك   �� األسس  �ذه  تجسدت 

البيضاء من املصادر ال�� أّرخت ا��ا���، و�� تلك الروايات ال�� فاضت ��ا تلكم الصفحات  

 وكت�ت وسطرت تار�خ النقد العر�ي �� العصر ا��ا���.

د �� العصر ا��ا��� ��ذه األح�ام املعللة املوضوعية، ولم تكن صدفة أن تفيض قر�حة الناق

فقد �ان الناقد �� ذلك العصر يدرك تماما مع من يتعامل، فال شك �� أنھ يحكم ع�� أدباء  

خ��ة وتجر�ة وحنكة، جادت عل��م ب�ئ��م با��س املر�ف والذوق  متمكن�ن، أكف اء، أ��اب 

طالع العميق، وضر�ا  ال نوعًا من الثقافة وا  الرفيع، وأكسب��م مخالط��م مع الشعوب ا��اورة 

 من املوضوعية، والنظرة الثاقبة.
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ساءل ألجل  فل�س غر�با عل��م �عد �ذا �لھ أن ت�ون �عض أح�ام�م موضوعية معللة، وإننا ن�

األ  تراثنا  ع��  نتجّنا  وملاذا  املو�بة؟  وتلك  ال�بة،  �ذه  نحرم�م  امن  الصورة  د�ي  ��ذه  لقديم 

و�ذا   ا��ا���؟!  عصره   �� العر�ي  النقد  جدية  عدم  ع��  ونصّر  ونث�ت  نؤكد  وملاذا  ال�شعة؟! 

العصر ا��ا��� ال يلد أفذاذًا، وأ��اب عقول وتصورات أم �ذه العقول خلقت فقط عند 

و ق سبحانھ  هللا  أنزل  الذين  العرب  والتدبر،  التفك��  �عمة  العرب  وُحرم  اليونان،  �عا��  دماء 

ِلَساٌن  القرآن بلغ��م تكر�ما وتمجيدا للسان العر�ي " ْ�َ�ِ��ٌّ َوَ�َذا 
َ
ِذي ُيْ�ِ�ُدوَن ِإَلْيِھ أ ِلَساُن الَّ

 .1" َعَرِ�يٌّ ُمِب�ٌن 

ا العر�ي  النقد  يجعلون  األحيان  من  كث��   �� لقديم عالة ع�� النقد األجن��، و�أنما العرب  بل 

�عض   أتصفح  وأنا  ا��شب: "��بت  أبو  ع��  إبرا�يم  يقول  والتدبر،  التفكر  من  ح��  حرموا 

الكتب ال�� كت�ت �� النقد األد�ي، و�عرضت ألول �شأتھ وأصل وجوده، إ��ا تجعلھ عالة ع��  

إ�� جن��، وأن العرب لم �عرفوا قضاياه ومسائلھ إالالنقد األ  ذلك  �سبوا  ور�ما  اليونان،  من   

ذات، وما أدري ما الس�ب الذي يحمل �ؤالء إ�� أن يتطاولوا ع�� آبا��م وأجداد�م أرسطو بال

قضايا   أ�سط  من  يجردو�م  وأن  البالغة،  اإلساءة  �ذه  إل��م  �س�ئوا  أن  درجة  إ��  العرب  من 

بلغ��ا �ذا اال�تمام الذي �ان من و�م ال ينكرون أن أية أمة من األمم لم ��تم    املنطق والعقل،

بلغا� أف�ار�ا،  العرب  وحصاد  عقول�ا،  منخول  ف��ا  لتعرض  األسواق  ل�ا  تقيم  �انت  إذا  �ا، 

وثمرات قرائح�ا، ولم يكن ل�ا ما تبا�� بھ من ال��اث، أو �ع�� بھ من ال��وة، وراء �ذا القول  

تبلغ بھ �ذه الدرجة خبط   كھ، وتتقن ���ھ، وتحسن تأليفھ، و�� بالطبع لمالذي تجيد حو 

 
 .103سورة النحل، آية  1
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عشواء، وإنما وصلت إ�� ذلك �غر�لتھ لتنفي منھ ما �ان رديئا، وتباعد عنھ ما �ان تاف�ا ح�� 

 . 1ي�ون ز�و�ا بأغ�� ما تملك، وأحسن ما تجمع" 

والنقد ي�بعـ  �� العصر ا��ا���ـ  من مدى معرفة الناقد ا��ا��� بأسرار لغتھ، وما يحيط النقد  

ت وم��ات وأسس ي�ب�� أن �شمل�ا النص األد�ي ا��يد، ح�� �ع��ف لصاحبھ  األد�ي من سما

  وإنما �عض�ل�ا،    ل�ست ذاتيةلنقدية �� العصر ا��ا���  با��لق واإلبداع والفحولة. فاألح�ام ا

��ا ي�ون موضوعيا ومعلال ع�� حسب ثقافة الناقد ا��ا��� وخ��تھ وحنكتھ، واتصالھ باألمم  م

فرس وروم، ولعلنا نالحظ أن �عض النقاد الذين �انت ل�م صلة ��ذين  ال�� تحيط بالعرب من

: النا�غة الذبيا�ي، وطرفة بن العبد، وأم جندب الدولت�ن، جاء نقد�م موضوعيا مقبوال، مثل

 ئ الق�س.زوج امر 

إذًا ا��زم بج�ل الناقد العر�ي ألسرار لغتھ وخصائص�ا، و�قلة اإلدراك، وسوء التصرف، وعدم 

واملوضوعية، �عت�� مغاالة �� حقھ، ومجازفة ما �عد�ا مجازفة. ف�ذا بدون شك يؤدي    االتزان،

ر املعا�ي،  بھ �� نماذجھ البيانية، وتخبطھ �� استعمال األلفاظ، وج�لھ بأسرا إ�� القول باضطرا

ولو �ان األمر كذلك، ِلَم تحّدى القرآن الكر�م العرب بأن يأتوا �سورة منھ؟ ف�ذا التحدي إنما  

ي�ون ي� ماذا  ألجل  وإال  وجو�ر�ا،  وأسرار�ا  وما�ي��ا،  اللغة  �ذه  كينونة  يدرك  ��صم  ون 

 التحدي؟ 

 األح�ام املوضوعية ال�� وردت �� العصر ا��ا���.  نماذج من وسوف ن�ناول 

 
 .37، ص�� محيط النقد األد�يأبو ا��شب،  إبرا�يم 1
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النفس   عليھ  فطرت  ما  �دى  ع��  ا��ما��  ا��انب  حيث  من  الشعر  ا��ا���  النقد  تناول 

با��ودة   الشعور  من  �ذا العر�ية،   �� موضوعية  أح�ام  وردت  وقد  با��مال،  واإلحساس 

م كره  قد  ا��الخ  ابن  "فأحيحة  وموضع�ا.  م�ان��ا  ل�ا  ا الصدد  يقابل  أن  الشماخ  إلحسان  ن 

خ�ً�  ا����  ع��  تجزي  ال��  العر�ية  الطبيعة  من  استمده  سديد  نقد  و�و  شعره،   �� باإلساءة 

 يدة خاطب ف��ا ناقتھ بقولھ: مثلھ، فقد مدح الشماخ عرابة أحد أشراف األوس بقص

 "عرابة" فاشر�� بدم الوت�ن   وحملت رحلـيإذا بلغت�� 

فقد أراد ل�ا النحر إثر وصول�ا بھ إ�� املمدوح، فعاب عليھ أحيحة ذلك وقال لھ: ب�س ا��ازاة  

 .1جاز���ا" 

العقل، ألنك   يتقبلھ  الذي  املنطقي  نقد موضو�� قائم ع�� ذكر األسباب، والتعليل  ال  ف�ذا 

أحيحة بن  يمكن أن تجازي عمل املعروف باإلساءة واإل��اف ونكران ا��ميل، فقد أصاب "

ا��الخ" �� نقده �ذا الب�ت، ولعل أبا نواس قد انتفع من �ذه ا���ومة املوضوعية عندما أراد  

 أن يمدح ا��ليفة محمد األم�ن، حيث قال: 

 حرام فظ�ور�ن ع�� الرجـال    بلغنـا محمـداً وإذا املطي بنا 

 وذمـام  فل�ا علينـا حرمـة قر��نا من خ�� من وطئ ا����� 

 
 . 106-105: صمعالم النقد األد�يعبد الرحمن عثمان،  1
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  �� وتلك  العرف  �و  ف�ذا  اإلحسان،  يقابلھ  واملعروف  العطاء،  يقابلھ  العطاء  أن  شك  فدون 

النوام�س ال�� يؤمن ��ا األعرا�ي ال�سيط ساكن ال��راء والبوادي والعراء، فإنھ رجل كر�م  

 حسان واملعروف باملعروف.قوي �عرف كيف يجازي اإلحسان باإل 

الفرج األصف�ا�ي، قال: "حدثنا العمري، عن لقيط قال: تحاكم علقمة بن عبدة  جاء عن أ�ي  

التمي��، والز�رقان بن بدر السعدي، وا��بل، وعمرو بن األ�تم، إ�� ر�يعة بن حذار األسدي، 

 في�تفع بھ، وأما أنت  فقال: أما أنت يا ز�رقان فإن شعرك ك��م ال أن�� فيؤ�ل، وال ترك ن�ئاً 

ش فإن  عمرو  عرك ك��د ح��ة يتألأل �� البصر، ف�لما أعدتھ فيھ نقص، وأما أنت يا مخبل  يا 

يا  أنت  وأما  اإلسالم،  تدرك  ولم  ا��ا�لية،  عن  قصرت  قد    فإنك  كمزارة  شعرك  فإن  علقمة 

 .1أحكم خرز�ا فل�س يقطر م��ا ���ء" 

أي أن    فأخذ من أطاي��ا، وخلط�ا �غ�� ذلك،  إذن فشعر الز�رقان كرجل أ�ى جزورًا قد نحرت

شعره ك��م لم �ستفاد منھ �� حالة األ�ل، وال ي�تفع بھ �� حالة البيع، فتصو�ره للشعر لم  

تكتمل الصورة فيھ، ف�� غ�� وا��ة يتخلل�ا �عض الضباب، فتنعدم الرؤ�ة أحيانًا، فيصبح  

 وأصبح باردًا ال يحرك ساكنًا. شعره ال عناء فيھ، وال فائدة لھ، ألنھ فقد ا��زالة،  

ع و��  أما  تحت  الزائفة  املعادن  بر�ق  مثل  أنھ  أي  و��شر،  تطوي  يمنية  برود  فشعره  مرو 

ش�ل   ف�و  عظامًا.  تطحن  الر��  مثل  ولكنھ  تد�شك،  وأساليبھ  ���بك،  فألفاظھ  الشمس، 

 دون مضمون إذا ما بحثت �� كينونتھ وما�يتھ وحقيقتھ.

 
 . 220، ص21، جاألغا�يفرج األصف�ا�ي، أبو ال 1
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 يلق��ا ع�� من شاء من عباده، ولكنھ ال ير�� إ�� م��لة النجوم هللا  من أما ا��بل فشعره ش�ب  

 ف�و شعر وسط. ال �سمو إ�� منازل األفالك، وال ��وي إ�� مسالك األسماك.

أما علقمة فشعره كمزارة أحكم خرز�ا، فال تقطر وال تمطر. أي يمتاز با��زالة واإلح�ام وقوة  

 األسلوب.

غر�بة  �  رةو�ذه األح�ام جاءت نواة مبك ل�ست  فصور�ا  العصر،  ذلك   �� املوضو��  النقد   �

العر�ي   �عرف�ا  ال��  تلك  تماثل  مادية  �شب��ات  ا��كم ع��  ب�� �ذا  "وقد  العر�ية  الب�ئة  ع�� 

و�ألف�ا �� بي�تھ، وخالصة تلك ال�شب��ات أن شعر الز�رقان كالم �� صورة الشعر لم يبلغ درجة  

فقد ا��زالة وحرارة العاطفة ال�� تجعل لھ طعمًا ممتازًا،  ھ  نالن��، بل �و فاسد ال غناء فيھ أل 

اقة وأساليبھ خالبة، فإذا   وشعر عمرو بن األ�تم ي��ر الع�ن فت��ب بھ ألول نظرة فألفاظھ برَّ

ف�ش الناظر �� حقيقتھ، واستكنھ معانيھ لم يجد ش�ئًا، وشعر ا��بل السعدي شعر متوسط  

الفحول، وال ينحط إ�� شعر امل�شاعر�ن، و�� شعر عبدة  ة  تب ال ي��ض بصاحبھ ح�� ير�� إ�� مر 

ف�و   و�نًا،  ومعانيھ  أساليبھ   �� يلمح  وال  ضعفًا،  فيھ  الناظر  يرى  ال  أسر  وقوة  وإح�ام  جزالة 

 . 1أشعر األر�عة" 

 
 .52، صدراسات �� نقد األدب العر�ي: بدوي طبانة،  1
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ثم ا��كم عل��ا ب�يان    �ا،ال شك أن النقد �و "دراسة األشياء وتفس���ا وتحليل�ا وموازن��ا �غ�� 

ات واملعنو�ات، و�� العلوم والفنون و�� �ل ���ء متصل  ي��ا، يجرى �ذا �� ا��س قيم��ا ودرج

 .1با��ياة" 

و�عتمد �ذا النقد املوضو�� "الذوق املعلل، ف�و دعامتھ ال�� �س�ند إل��ا �� إصدار أح�امھ  

تف�� عن �ل ���ء أم جاء �� تفضيل ع�� النصوص األدبية، سواء أ�انت ��تھ لفتة أدبية  

عواط مستمر من م من  فيھ  ما  إ��  �النظر  ذاتھ  النص  مع  قومات  وإيحاء،  ومعان  وأخيلة  ف 

النقاد   كبار  بإ��اب  وظفرت  با��ا،   �� ا��ودة  بلغت  ت�ون  مماثلة  بنصوص  ذلك  �ل  مقارنة 

 .2ا��اذق�ن أولئك الذين صقلوا أذواق�م بصقال الروا�ع األدبية" 

دبية ي��ظ�ا الناقد �� النص األد�ي،  �ذا النقد �� زوايا مختلفة، قد ت�ون لفتة أ   وقد تحقق

شك قد تقوم مقام الشرح املطول والتحليل املستفيض ور�ما �ذه اللغة �افية �� أن   و�� دون 

 تخرج النقد عن نطاق الذاتية إ�� أفق املوضوعية. 

ب ال�� يجتمع ف��ا الناس من قبائل  وال شك أنھ "�� أواخر العصر ا��ا��� ك��ت أسواق العر 

الشعر،  عدة وك��ت يتذاكرون ف��ا  ال��  األدبية  ��    ا��الس  امللول  بأفنية  الشعراء  تال��  وك�� 

 .3ا����ة وغسان، فجعل �عض�م ينقد �عضا و�ذه ال�� عرفت وال�� قيلت �� شعر معروف" 

 
 . 115: صأصول النقد األد�يأحمد الشايب،  1
 .13، صد�يمعالم النقد األ عبد الرحمن عثمان،  2
 . 11، صتار�خ النقد األد�ي عند العربطھ أحمد إبرا�يم،  3
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امل  األح�ام  �ذه  ضمن  بجانب  ومن  اش��ر  سوق   �� أحدا��ا  دارت  ال��  القصة  تلك  وضوعية 

فصار مسرحا للنقاد العرب وقت ذاك، ومشعال للعلم واملعرفة. وتلك  التجارة باألدب والفن،  

عن   تحدثت  بدور القصة  يقوم  �ان  الذي  الذبيا�ي"،  "النا�غة  العبقري  الشاعر  الناقد  ذلك 

عن عرف  ملا  والشعراء،  األدباء  ب�ن  وتلك ا��كم  واملعرفة،  الثقافة  وعمق  النظر،  �عد  من  ھ 

 ھ ل�ذا املنصب ا��ساس الرفيع. ا��نكة وا����ة والدر�ة ال�� أ�لت

لھ   تضرب  �انت  ب�� ذبيان  نا�غة  إن  ابن قت�بة قال:  الصا�غ عن  أيوب  بن  إبرا�يم  "وروي عن 

ثابت   بن  حسان  عليھ  فدخل  الشعراء،  ف��ا  إليھ  يجتمع  ع�اظ  �سوق  أدم  من  وعنده  قبة 

 األع��� وقد أ�شد شعره وأ�شدتھ ا���ساء قول�ا:

 ار قذي �عينك أم بالعيــن ُعو� 

 ح�� ان��ت إ�� قول�ا: 

 نـار  علم �� رأسھ�أنھ  بھ   ��را لتأتم ال�داةوإن 

 وإن ��را إذا �شتو لنّحار  وإن ��رًا ملوالنا وسيدنا  

الناس! أنت وهللا أشعر من �ل ذات  فقال: لوال أن أبا بص�� أ�شد�ي قبلك لقلت: أنك أشعر  

(ا (املرأة). قالت: وهللا ومن �ل ذي خص�ت�ن  أنا وهللا أشعر منك  مثانة  لرجل). فقال حسان: 

 وم��ا. قال: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول:

 وأسيافنا يقطرن من نجدة دمـا  لنا ا��فنات الغّر يلمعن بالض�� 
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 فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما ولدنا ب�� العنقاء واب�� محـرق  

لدت ولم تفخر بمن ولدك. و�� وقال: إنك لشاعر لوال أنك قللت عدد جفانك، وفخرت بمن و 

وقلت  قللت "ا��فنات" فقللت العدد ولو قلت "ا��فان" ل�ان أك��.  رواية أخرى: فقال لھ: إنك  

"يلمعن بالض��" ولو قلت "ي��قن بالد��" ل�ان أبلغ �� املديح ألن الضيف بالليل أك�� طروقًا.  

ل�ان أك�� النصباب الدم.    وقلت "يقطرن من نجدة" فدللت ع�� قلة القتل ولو قلت "يجر�ن"

 .1وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكسرًا منقطعًا" 

وما  فقد قام نقد   واملع��  اللفظ  جانب  ع��  ترّكز  وا��ة  موضوعية  أسس  ع��  �ذا  النا�غة 

لقوان�ن قد  ثابت مخالفتھ  بن  أخذ ع�� حسان  األسلو�ية. فقد  النوا��   �� أثر فّعال  ل�ما من 

األدباء والشعراء �� ذلك العصر، ف�و لم يحسن االفتخار. حيث ألبيات شعره �ذه �لمات    ألف�ا

ال دون  باملوضوع  وأوسع  تقصر  م��ا،  مع��  أعظم  ت�ون  أخرى  �لمات  فرب  املرام،  إ��  وصول 

ا��فان،  الشاعر  ترك  فقد  واملبالغة.  ا��يال  يحتاج  جانب   �� ومبالغة  خياًال  وأك��  مف�ومًا 

 راق، وا��ر�ان، واستعمل �لمات دو��ا، فعّيب عليھ ذلك. والبيض، واإلش

� باللفظ الذي يؤديھ أداء �امًال، بحيث  "فنقده للب�ت األول يدل ع�� وجوب التعب�� عن املع�

ي��ض اللفظ بحق املع�� �لھ، و�ذه مالحظة بارعة، ألن العرب �ستحسن املبالغة �� مواطن  

 ل ف��ا و�ستحب.معينة، والفخر �� �ذه املواطن ال�� تجم

 
طبعة سا��� املغر�ي، مطبعة التقدم، مصر. وانظر: ابن ، طبعة دار الكتب،  340، ص9، جاألغا�يأبو الفرج األصف�ا�ي،    1
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األ  الف��اء  بثقة  أنھ جدير  يدل ع��  الثا�ي  للب�ت  نموذج ونقده  أنھ  العرب، ومع  ذكياء من 

للنقد ال يص�� �� عصرنا �ذا إال أنھ �� عصره �عت�� طرازًا عاليًا للف�م الدقيق للتقليد السائد  

ة �� النفوس ع�� عصر  �� الب�ئة ا��ا�لية من الفخر باآلباء دون األبناء، وتلك عادة ظلت راسب

 سالم ل�ا بمختلف أنواع الر�اضات. ب�� أمية، ثم انطلقت قو�ة ع�� الرغم من ر�اضة اإل 

 يقول الفرزدق فاخرًا ع�� منافسھ جر�ر: 

 أولئك آبا�ي فجئ�� بمثل�م      إذا جمعتنا يا جر�ر ا��امع 

بطة با��ب الشديد، ألنھ فالنا�غة، و�و الناقد ا��ا���، أحس بأن الفخر باألبناء طبيعة مرت

ف��ا   �ش��ك  ال��  بالغر�زة  ب�ن  مرتبط  �عد �ذا قدر مش��ك  األ��م ف��  وا��يوان  اإل�سان 

الناس جميعًا، ومن �نا فال مجال �� مقام الفخر بأن �عتد الشاعر بمن ولد من األبناء، فإذا  

 .1نذاك" شاء لھ أن يفتخر، فلعدد مآثر آبائھ وأجداده، و�كذا �ان من�� الفخر حي

ا�ع�اسًا للب�ئة ال�� �ان   -�� أغل��ا  -�انت    ، فقدا��ا����كذا �انت مقاي�س الناقد �� العصر  

وحسن   الفطري،  والذ�اء  املوا�ب،  �ذه  �ل  ال��راء  منحتھ  ال��  األعرا�ي  ذلك  ف��ا  �ع�ش 

 التصرف. 
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