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 مقدمة املركز

تدخل هذه السلسلة التي يصدرها املركز اإلسالمي للدراسات 

االسرتاتيجية يف سياق منظومة معرفية يعكف املركز عىل تظهريها، 

وتهدف إىل درس وتأصيل ونقد مفاهيم شكلت وملّا تزل مرتكزاٍت 

أساسيًة يف فضاء التفكري املعارص. 

خارطًة  املرشفة  الهيئة  وضعت  الهدف  هذا  تحقيق  إىل  وسعيًا 

حضوًرا  األكرث  واملفاهيم  باملصطلحات  للعناية  شاملًة  برامجيًة 

الفلسفة،  اإلنسانية، وال سيام يف حقول  العلوم  وتداواًل وتأثريًا يف 

واالقتصاد،  الدين،  وفلسفة  السياس،  والفكر  االجتامع،  وعلم 

وتاريخ الحضارات. 

أما الغاية من هذا املرشوع املعريف فيمكن إجاملها بالتايل:

وتنمية  تشكيل  يف  املركزية  وأهميتها  باملفاهيم  الوعي  أوًل: 

املعارف والعلوم اإلنسانية وإدراك مبانيها وغاياتها، وبالتايل التعامل 

النظريات  معها كرضورٍة للتواصل مع عامل األفكار، والتعرُّف عىل 

واملناهج التي تتشّكل منها األنظمة الفكرية املختلفة. 

ثانًيا: إزالة الغموض حول الكثري من املصطلحات واملفاهيم التي 

غالبًا ما تستعمل يف غري موضعها أو يجري تفسريها عىل خالف املراد 

منها. ال سيام وأن كثريًا من اإلشكاليات املعرفية ناتجة من اضطراب 

الفهم يف تحديد املفاهيم والوقوف عىل مقاصدها الحقيقية. 

ثالًثا: بيان حقيقة ما يؤديه توظيف املفاهيم يف ميادين االحتدام 
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الحضاري بني الرشق والغرب، وما يرتتّب عىل هذا التوظيف من آثاٍر 

سلبيٍة بفعل العوملة الثقافية والقيمية التي تتعرض لها املجتمعات 

العربية واإلسالمية، وخصوًصا يف الحقبة املعارصة. 

واملنتديات  األبحاث  ومراكز  الجامعية  املعاهد  رفد  رابًعا: 

الفكرية بعمٍل موسوعٍي جديٍد يحيط بنشأة املفهوم ومعناه ودالالته 

ِصالته  عن  فضاًل  العلمية،  استخداماته  ومجال  االصطالحية، 

العلمي  البعد  من  وانطالقًا  األخرى.  واملعارف  بالعلوم  وارتباطه 

واملنهجي والتحكيمي لهذا املرشوع، فقد حرص املركز عىل أن 

يشارك يف إنجازه نخبٌة من كبار األكادمييني والباحثني واملفكرين 

من العاملني العريب واإلسالمي. 

 ***

مصطلح يف  معارصة"  "مصطلحات  سلسلة  يف  الحلقة  هذه   تبحث 

 "النقد األديب"، من حيث مفهومه وتطّوره ومناهجه ونقده.

وتطوَّر  أديب،  نصٍّ  أوَّل  عند صدور  نشأ  معروف،  هو  كام  األديب،  والنقد 

طوال العصور، وكان لإلغريق والعرب دوٌر أساس يف تطوُّره، وعرف، يف العرص 

الحديث، مناهَج كثريًة، أسهمت العلوم اإلنسانية واللغوية يف نشأتها وتطوُّرها. 

وقد تتبَّع الباحث مسار تطوُّر هذا النقد طوال العصور، وانتهى إىل إجراء قراءٍة 

نقديٍة يف مناهجه.  

والله ويل التوفيق



مة              مقدِّ

ته؟ ما عالقة األديب بالنَّاقد األديب؟  ما هو النَّقد األديب؟ ما مهامَّ

من هو النَّاقد األديب؟ ما مناهج النَّقد األديب التي عرفها طوال مساره 

يُعتدُّ به؟ إن  أدبيًّا  نقًدا  العريب  التاريخ األديب  التاريخي؟ هل عرف 

تكن اإلجابة بـ »نعم«، وهي كذلك، فمن هم أعالمه؟ ما رؤاه؟...

أسئلٍة  وعن  عنها،  تجيب  أن  راسة  الدِّ هذه  تحاول  أسئلٌة  هذه 

ع عنها. أخرى، تتفرَّ

املكتبة  تعرفها  ًة  ملحَّ حاجًة  األسئلة  هذه  عن  اإلجابات  تلبِّي 

العربية، يف هذه اآلونة من تاريخها، وذلك ألن اإلنتاج األديب، من 

نحٍو أوَّل، يف الوطن العريب، غزير، يف مختلف أنواع األدب، بسبب 

أديبٌّ  نقٌد  يليه،  أو  يواكبه،  أن  دون  من  واستسهاله،  النَّرش  سهولة 

منهجيٌّ يدرسه، ومييِّز جيِّده من رديئه، ويتبنيَّ خصائص هذا الجيِّد، 

يواجهها  التي  الكربى،  املشكلة  وألنَّ  األدبيَّة...،  الظَّواهر  ويبلور 

ٍة طالَّب الجامعات، هي مشكلة معرفة  اد، من نحٍو ثاٍن، وبخاصَّ الُنقَّ

املناهج األدبية الحديثة، ومالءمة كلٍّ منها للهدف املراد تحقيقه من 

دراسة النَّص.
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م معرفًة  ة، فتقدِّ راسة إىل تلبية هذه الحاجة امللحَّ تهدف هذه الدِّ

موضوعيٍة،  بلغٍة  وافيًة،  مركَّزًة  ومناهجه...،  ووظائفه  األديب  بالنَّقد 

سهلٍة، بسيطٍة وعميقٍة يف آن، ميكن للقارئني: املختّص والعادي أن 

يتلّقياها من دون صعوبة.

اث النقدي األديب العريب، وإذ نفعل  إضافًة إىل تقديم معرفٍة بالرتُّ

ذلك، نأمل أن نكون قمنا ببعض ما ينبغي القيام به يف هذا املجال.

عبد املجيد زراقط



قد األدبي 
َّ
الن

 واصطالًحا ووظائَف
ً

لغة

الفصل األول



النَّقد لغًة

جاء يف لســان العرب: »النَّقد خالف النَّسيئة. والنقد والتَّنقاد: 

راهم، وإخراج الزَّيف منها. أنشــد سيبويه. متييز الدَّ

ياريف...تنفي يداها الحىص، يف كلِّ هاجرٍة نانري تنقاد الصَّ نفي الدَّ

راهم، وإعطاؤكها إنسانًا... الليث: النَّقد متييز الدَّ

نقًدا،  ينقده  اليشء  ونقد  األمر...  ناقشته يف  إذا  فالنًا  وناقدت 

إذا نقره بإصبعه كام تنقر الجوزة«)1(.

م  املنجِّ عيل  بن  يحيى  أحمد  أليب  عبَّاد  بن  احب  الصَّ وأنشد 

يارف  الصَّ رأس  ينقد  مثلام  نقدته  شعٍر  »ربَّ  عر:  الشِّ نقد  يف 

ينارا...«)2(. الدِّ

والنقد، لغويًا، يف اللغات األوروبية، مشتق من الفعل اليوناين 

»Krimein«، ويعني الدراسة والتفكري يف ما تتّم دراسته وإصدار 

الحكم عليه.

وفحصها  الدراهم  معاينة  هو  النَّقد  أنَّ  اللَّغوي  املعنى  يفيد 

كانت  إن  عليها  والحكم  خصائصها  وتبنيُّ  ومتييزها،  بتدبُّر، 

املعنى  يصبح  "األدب"  إىل  "نقد"  أضفنا  وإذا  زائفة،  أم  صحيحًة 

ومتييزه  بتدبُّر،  وفحصه  النَّص  معاينة  هو  األديب  النَّقد  يأيت:  كام 

دار  بريوت:  العرب،  لسان  منظور،  ابن  مكرم،  بن  ين، محمد  الدِّ الفضل، جامل  1-أبو 

صادر، املجلد الثالث، د. ت، مادة نقد، ص. 425 و426.

2-ابن رشيق، العمدة، بريوت: دار الجيل، ط. 1، 105/2.
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وبيان خصائصه والحكم عليه، وهذا ما يفيد منه الباحثون يف هذا 

دون مفهوم مصطلح النَّقد األديب، كام يأيت: املوضوع، فيحدِّ

النقد اصطالًحا

األساليب  بني  والتَّمييز  النُّصوص  دراسة  »فن  هو  األديب  النقد 

املختلفة«)1(.

يف ضوء ما سبق، ميكن تعريف النَّقد األديب كام يأيت:

ٍن  بتمعُّ ودراسته  األديب  اإلنتاج  يف  النَّظر  هو  األديب  النَّقد 

وبلورتها،  خصائصه  وبيان  ومتييزه،  النظر،  ومداومة  وتدبُّر،  وتأنٍّ 

مقنَّعًة،  معرفًة  بوصفه  املتلقِّي،  يقبله  معلَّاًل  حكاًم  عليه  والحكم 

وهذه املعرفة تقتيض أن تكون قامئًة عىل أسٍس علميٍة موضوعية.

يفيض هذا النَّقد إىل تقديم معرفٍة باألدباء ومتيُّز إنتاج كل منهم 

ما يؤدي إىل  وبالظَّواهر واملذاهب األدبيَّة وخصائصها وتطوُّرها، 

كتابة تاريخ األدب عىل أسٍس نقدية.

خصائَص  يف  يتمثل  للغة،  خاًصا  استخداًما  األدب  يكن  إن 

االستخدام  هذا  دراسة  هو  فالنَّقد  بداللة،  تنطق  جاملية،  نوعيٍة 

وبعبارة  ورؤًى،  بنًى  معرفته  بغية  االنزياح،  أو  الخاص/املجاز 

رسِّ  اكتناه/اكتشاف  بغية  ومعرفته،  الدال  وصف  هو  النَّقد  أخرى: 

املدلول.

مساوئه  ال  تكن،  أيًَّا  النَّص،  خصائص  يتبيَّـن  األديب  النَّقد 

1-محمد مندور، النَّقد املنهجي عند العرب، القاهرة: دار نهضة مرص، ص. 14.
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فحسب. يف هذا الشأن، تُروى حادثٌة دالَّة، إذ يحىك أّن »زويلس«، 

م يوًما لإلله »أبولو« بنقٍد قاٍس ألحد  وهو مثال النَّاقد املتحيِّز، تقدِّ

محاسن،  من  الكتاب  يف  عامَّ  اإلله  هذا  فسأله  الخالدة،  الكتب 

كميًَّة  اإلله  فناوله  األخطاء،  عن  بالكشف  إال  يُعنى  ال  بأنَّه  فأجابه 

له،  جزاًء  لنفسه،  يستخرج  بأن  وأمره  بسنابلها،  القمح  عيدان  من 

أن مييِّز،  ينبغي  الناقد  أن  يعني  السنابل. وهذا  عيدانها مجرَّدًة من 

نابل والعيدان يف النصِّ األديب. مبوضوعية، بني السَّ

بني األدب ونقده

األدب هو موضوع نقِده، لذا فهو سابق يف الوجود له من نحٍو 

أوَّل، ومصدر الظواهر واملذاهب والنظريات األدبيَّة من نحٍو ثاٍن، 

ة،  املتغريِّ املعيشة  الحياتية،  التجربة  وليد  بوصفه  ًا  متغريِّ كان  وملا 

يثري  ما  ة،  متغريِّ تقييمه  ومعايري  وأنواعه  األدب  خصائص  كانت 

املتشبِّثني  واألدباء  الُنّقاد  بعض  تحكُّم  يف  تتمثَّل  كربى  مشكلًة 

بالقديم مبسار تطوُّر األدب، ما ينشئ خصومًة بني األديب املبدع 

مهامًَّ  سؤااًل  يطرح  وهذا  املقلِّد،  واألديب  املتحكِّم  النَّاقد  وبني 

فقد  بال،  نجيب  التطوُّر؟  يعوِّق  أن  هذا  للتحكُّم  ميكن  هل  هو: 

يكون للتشبُّث بالثبات تأثري، لكنه يبقى محدوًدا ومرحليًا، ألن سنَّة 

فيأيت  التحوُّل،  طريق  يشقُّ  املبدع  واألديب  التحوُّل،  هي  الحياة 

الطريق،  شّق  فيواصل  آخر،  مبدع  أديب  يأيت  ثم  ويعبِّده،  النَّاقد 

فيتبعه الناقد ويعبِّده، وهكذا يف مسار من التحوُّل ال نهايئ، وذلك 

ألن مسار التحوُّل الحيايت ال نهايئ.
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يثري هذا املسار أسئلًة منها: من يحقُّ له أن ينقد األدب؟ وهل 

بني  خصومٌة  وتنشأ  كبريًا؟  ناقًدا  الكبري  األديب  يكون  أن  ميكن 

أيُّ عرٍص من  منها  يخُل  قدمية مل  والنَّاقد، وهي خصومٌة  األديب 

عصور تاريخ األدب ونقده، يف كلِّ زماٍن ومكان.

األوَّل  النَّاقد  إنَّ  القول:  األوَّل ميكن  ؤال  السُّ عن  اإلجابة   يف 

ده، وفاقًا لقيم عرصه  للنَّص هو صاحبه، فهو يعيد النَّظر فيه، ويجوِّ

يثوي  أن  املفرتض  مني«  الضِّ »الناقد  ى  يُسمَّ ملا  وفاقًا  أو  األدبيَّة، 

يف ذات األديب اإلبداعيَّة، ويف تاريخ األدب العريب ونقده ما يفيد 

يظهرها،  أن  قبل  قصيدته  تجويد  يف  حواًل  يبقى  كان  الشاعر  أن 

ُسلمى  أيب  بن  زهري  هو  ذلك  مثال عىل  للمتلقِّي، وخري  مها  ويقدِّ

ى بالحوليَّات. الذي كانت قصائده تُسمَّ

ملك  فيصبح  ينرشه،  ه،  نصِّ عن  األديب  يرىض  أن  وبعد  ثم، 

بالنص  موضوعيًة  معرفًة  م  فيقدِّ ته،  مبهمَّ الناقد  فيقوم  املتلقِّي، 

ث عنه، فعليه، أوَّاًل، أن ينطلق من هذا النَّص...، وعليه  الذي يتحدَّ

حكاًم  ويصدر  ومييِّزه،  النَّص  م  فيقدِّ موضوعيًا...،  يكون  أن  ثانيًا 

مبنيًَّا عىل معطيات وخصائص خلصت إليها دراسته، وعليه، ثالثًا، 

سلًفا...،  الجاهزة  الذاتية  واألحكام  املسبقة،  األحكام  يلغي  أن 

وأصول  لقواعد  وفاقًا  وتذرع  تقيس  مسبقٍة  مفاهيَم  من  واملنطلقة 

مقرَّرة.

فرُيدُّ عىل ذلك  اتية،  الذَّ النَّقد األديب ال يخلو من  إنَّ  يقال:  قد 

حة، لكن النَّقد األديب الحقيقي  بالقول: يف هذا الكالم يشٌء من الصَّ
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هو الذي يجتهد يف التخلُّص مام يشوب موضوعيته، وقدميًا قال 

املَعايَر  البيُت  به  مرَّ  إذا  يُبايل...،  بالشعر ال  العالِم  »إنَّ  األخطل: 

]ويروى العاثر[، السائر، الجيد أمسلٌم قاله أم نرصاين«)1(.

أم  أديبًا  كان  األدب، سواء  نقد  له  يحقُّ  باألدب هو من  العامل 

املتلقِّي  مقبولًة من  نقديًة  معرفًة  م  يقدِّ أن  املهم  األدب،  باحثًا يف 

متامسكة،  عقليٍَّة  خطٍة  طريق  من  م  تُقدَّ املعرفة  هذه  له.  ومقنعًة 

يف  فاملتلقِّي،  كلَّه.  ذلك  تبنيِّ  ولغًة  فكريًة  مصطلحاٍت  تستخدم 

إليه  يوصل  أن  يستطيع  من  هو  والنَّاقد  األساس،  الهمُّ  هو  النَّقد 

معرفًة موضوعيًة مقبولًة منه ومقنعًة له، فإن استطاع األديب، متمتًِّعا 

وسيلًة  الفنَّية  ملكاته  يستخدم  أن  اذ،  نفَّ وعقٍل  زائد،  فنٍِّي  بوعٍي 

ناقًدا كبريًا، وإن مل يتمكن من  مرشوعًة للمعرفة، ميكن أن يكون 

نقده  بقي  األديب إىل معرفة موضوعية،  بالجامل  تحويل إحساسه 

نحٍو  ومن  الذايت.  الجاميل  اإلحساس  وليد  تأثُّريًّا،  انطباعيًا  نقًدا 

آخر، إن استطاع الناقد أن يحدَّ من فاعلية وعيه الزَّائد، وأن يصدر 

عن التَّجربة الشخصيَّة املعيشة، وليس عن مفاهيم ومبادئ، ميكن 

أن يكون أديبًا كبريًا، وإال لبقي ناقًدا أو باحثًا، واألمثلة عىل ذلك 

كثرية، فمن العلامء الذين مل يُعّدوا شعراء يف املقام األوَّل، نذكر، 

عروض  واضع  الفراهيدي،  أحمد  بن  الخليل  املثال،  سبيل  عىل 

ناعتني، يف تاريخ  الشعر، وأبو هالل العسكري، واضع قواعد الصِّ

األدب العريب، وسنت بيف يف تاريخ الشعر الفرنيس.

1-أبو الفرج األصفهاين، األغاين، القاهرة: دار الكتب، 289/8.
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بوصفه  رديئه،  من  األدب  جيِّد  تخليص  يجيد  من  هو  الناقد 

والقدرة  والنَّزاهة،  ربة  والدُّ والثَّقافة  املوهبة  ميتلك  باألدب  عاملًا 

عىل إيصال ما يخلِّصه إىل املتلقِّي معرفًة مقبولًة منه ومقنعًة له.

وظائف النَّقد األديب

ها: ة وظائف، أهمَّ  يؤدِّي النَّقد األديب عدَّ

1. إضاءة النَّص األديب: تفسريه، بيان خصائصه األدبيَّة، متييزه، 

وضعه يف مسار بنيته املجتمعية، وبيان موقعه ودوره يف هذه البنية.

عمليَّة  إنجاز  يف  واإلسهام  للقارئ،  األديب  النَّص  تقديم   .2

يه وفهمه وتقديره. تلقِّ

واحتامالت  تأويالته،  د  تتعدَّ ما  هو  الجيِّد  األدب  التأويل،   .3

دالالته، وميكن للناقد الجيِّد أن يرى يف النَّص ما مل يخطر عىل 

لتداول  موضوًعا  يبقى  ما  هو  الجيِّد  األديب  والنَّص  مؤلِّفه،  بال 

د قراءاته. اد طوال العصور، وهو ما تتعدَّ النقَّ

4. اكتشاف الظواهر األدبيَّة، وبلورة خصائصها، وهذه املهمة 

الدقيقة  املالحظة  اإلنتاج،  متابعة  اآلتية:  العمليات  إجراء  تقتيض 

بة، الرَّصد، الوصف، التفسري. املدرَّ

وبلورة أسس هذه  اتجاهات ومذاهب،  األدب يف  5. تصنيف 

االتجاهات واملذاهب ومبادئها.

أساٍس  عىل  األدب،  تاريخ  كتابة  إىل  يفيض  جميعه  هذا   .6

نقدي، وإىل تقييم األعامل األدبية.
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كبري،  جدٌل  يجري  ة  املهمَّ هذه  أداء  شأن  ويف  التَّوجيه،   .7

من  وال  األديب،  ية  حرِّ من  الحدِّ  إىل  التوجيه  يؤدِّي  أال  واملهم 

طبيعة األدب، بوصفه فنًّا تهيمن الوظيفة الجاملية فيه عىل وظائفه 

األخرى.



قد اليوناني 
َّ
الن

وماني القديم والرُّ

الفصل الثاني



الّنقد األديب اليوناين القديم )اإلغريقي(

مة مقدِّ

ِقَدَم األدب: كان يف البداية شفويًَّا، ثمَّ ُدوِّن.  النَّقد األديب قديٌم 

األديب  النَّقد  نصوص  هي  املعروف  األديب  النَّقد  نصوص  وأقدم 

يف  بدايًة  النَّقد،  هذا  متثَّل  وقد  اإلغريقي.  أو  القديم،  اليوناين 

الشفويّة، ثم يف ما كان يؤدِّيه منشد أشعار »هومريوس«  التعليقات 

النَّقد أن تطوَّر،  إيَّاها. ومل يلبث هذا  من رشٍح وتعليٍق لدى إنشاده 

أعيادها  يف  أثينا  حكومة  تنظِّمها  كانت  التي  املسابقات  يف  فتمثَّل 

الدينية، وخصوًصا يف مهرجان »ديونيسوس« إله الخمرة، فقد كانت 

تُعرض يف هذا املهرجان مرسحيات، تنظر فيها لجان تحكيٍم تُصدر 

أحكامها وفاقًا ألسٍس نقديَّة، وتُعطى جوائز للمرسحيَّات املتميِّزة، 

ني يف هذا الشأن، من شعراء  وكانت لجان التحكيم تتألَّف من مختصِّ

م معرفًة بأبرز الشعراء والفالسفة الذين كانت  وفالسفة. يف ما يأيت نقدِّ

لهم إسهامات نقديَّة، سواء من حيث تطويرهم لإلنتاج األديب أم من 

حيث تنظريهم له، وهذا اإلنتاج يتمثل، يف معظمه، باملرسحيَّات.

الشاعر »إيسخولوس« )525 – 456 ق. م.(

يديه  عىل  حقَّقت  أنَّها  ذلك  الرتاجيديا،  أبا  »إيسخولوس«  يَُعدُّ 

التطوَّر، بحيث صارت مرسحيَّاته أمنوذًجا يُحتذى  »قدًرا هائاًل من 

وقد  ة«.  العامَّ والرُّوح  الخارجي،  كل  والشَّ الدراميَّة  البنية  يف  به 

يكون أهم ما أنجزه هذا الشاعر املرسحي هو بناء الرصاع الدرامي، 
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غالبًا  د  الرسَّ كان  بعدما  املرسحيَّة،  بنية  أسس  من  أساًسا  وَجعلِِه 

يف  وخصوًصا  مرسحيَّاته،  يف  واضًحا  هذا  يبدو  قبل.  من  عليها 

األوريستا«،  و»ثالثيَّة  مقيًَّدا«،  و»برومثيوس  »الفرس«،  مرسحيَّات: 

الدرامي،  العنرص  تطوُّر  و»أغاممنون«...، إضافًة إىل دوره هذا يف 

كانت له رؤيته إىل الشعر، فهو يعتقد بـ »أنَّ وظيفة الشاعر الدرامي 

ويف  وكرًما،  ونباًل  شجاعًة  أكرث  املواطنني  جعل  يف  تتمثَّل  ساميٌة 

امية  السَّ والطموحات  العظيمة  األفكار  وزرع  فيهم،  الفضيلة  غرس 

يف نفوسهم...«)1(.

الشاعر »سوفوكليس« )497 – 406 ق. م.(

»سوفوكليس« شاعٌر مرسحٌي وكاهٌن وسياس. كان غزير اإلنتاج 

املرسحي، إذ يذكر املؤرِّخون أنَّه ألَّف حواىل مئًة وثالث وعرشين 

و»ألكرتا«...  ملًكا«،  و»أوديب  »أنتيغوين«،  ها:  أهمِّ من  مرسحيَّة، 

ويرى املؤرِّخون أنَّ إنتاجه الغزير هذا كان متميِّزًا، فقد نال الجائزة 

والجائزة  مرَّة،  عرشين  حواىل  أثينا  حكومة  مسابقات  يف  األوىل 

الثانية يف جميع املسابقات األخرى.

ويف  الرتاجيديا«،  أصول  يف  »نظمه  يف  النقدي  إسهامه  يتمثَّل 

ع حجم  ووسَّ الثالث،  املمثِّل  أضاف  إنَّه  إذ  املرسحية،  بنية  تطوير 

الرسد/  تقنية  عن  متاًما  يستغني  أن  دون  من  الدرامي،  الحوار 

أن  إىل  أفىض  ما  مزدوًجا،  دوًرا  تؤدِّي  الجوقة  وجعل  امللحمي، 

تغدو األولوية للحبكة الدراميَّة ال للجانب األخالقي)2(.

1-راجع: أحمد عثامن، الشعر اإلغريقي، تراثًا إنسانيًا وعامليًا، الكويت: عامل املعرفة – 

77 – 1984، ص. 250 و262 – 270.

2-راجع: املصدر نفسه، ص. 250 و262 – 270.
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الشاعر »يوربيدس« )480 – 406 ق. م(

ام. كان يقيض معظم  »يوربيدس« شاعٌر مرسحٌي وريايٌض ورسَّ

ذكرها  مشهورٌة  مكتبٌة  لديه  وكانت  والتأمُّل،  الدراسة  يف  أوقاته 

من  مرسحياته  مادَّة  أخذ  »الضفادع«.  مرسحية  يف  »أريستوفانيس« 

املصادر األسطورية وامللحمية. ألَّف حواىل اثنتني وتسعني مرسحية، 

»هرياكليس«  »ألكيستيس«،  منها:  مرسحيَّة،  عرشة  سبع  منها  بقي 

األسطورة  مع  يتعامل  »يوربيدس«  كان  و»أندروماخي«.  و»ميديا« 

الدرامي، وقد تحوَّل حوايل  بحّريّة، فيأخذ ويضيف ما يخدم هدفه 

سنة 412 ق. م. إىل نظم بعض املرسحيات ذات الطابع الرتاجيدي 

الغنايئ، كام يف مرسحيَّة »أفيجينيا يف تاوريس« و»أيون«.

»إيسـخولوس«  مـن سـابَقيه:  واقعيـًة  أكـرث  »يوربيـدس«  كان 

و»سـوفوكليس«، فلـم يضخِّـم صـورة أبطاله، ومل يخـِف مثالبهم. 

وعمـل عـىل أن تظهـر شـخصياته يف مسـتوى اإلنسـان العـادي، 

وبخاصـٍة يف  ممتـاز،  غنائيـة  أشـعار  ناظـم  وهـو يف مرسحياتـه 

أغـاين الجوقـة التـي تبـدو منفصلًة عـن األجزاء الحواريـة؛ وذلك 

الجوقـة عنـده تضـاءل عـام كان عنـد سـابَقيه، »حتـى  ألن دور 

صـارت أغـاين الجوقـة أقـرب مـا تكـون إىل فواصـل غنائيـة بني 

النقـدي يف مـا أنجـزه مـن  يتمثـل دوره  األحـداث املرسحيـة«. 

تطـوُّر يف بنيـة الرتاجيديـا، ويف رؤيته املتمثلة يف أن اإلنسـان ـ ال 

ه كان تلميًذا  الالهـوت ـ هـو مصـدر الكـون؛ وذلـك يعـود إىل أنَـّ

»بروتاغـوراس«  روَّادهـم  أحـد  كان  الذيـن  لـ»السوفسـطائيني« 

ية هـذا املرسحي  يقـول: »اإلنسـان مقيـاس كل يشء«. تبـدو أهمَّ
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تأثـريه عـىل املـرسح األورويب، منـذ  نقـرأ »أن  د عندمـا  املجـدِّ

عـرص النهضـة، يفـوق تأثـري أي شـاعٍر تراجيـدي آخـر«)1(.

الشاعر »أريستوفانيس«

كوميدي.  مرسحٌي  شاعٌر  م.(  ق.   380  – »أريستوفانيس«)445 

يف عام 427 ق. م. عرض أوىل مرسحياته. هو مرسحيٌّ ساحر، مل 

تسلَم من لسانه الالذع أي طبقة من طبقات املجتمع، أو أي طائفة 

من أصحاب املهن، أو رجال الفكر وأرباب القلم. وصلتنا إحدى 

عرشة مرسحيًَّة من مرسحيَّاته األربع واألربعني، منها: »املشرتكون 

هذه  ويف   – حب«  و»السُّ و»الفرسان«  و»البابليون«  الوليمة«  يف 

املرسحية ينتقد سقراط والسفسطائيني بسخرية الذعة – و»الزنانري« 

و»الطيور« و»النساء« و»الضفادع« التي ُعرضت ألول مرٍة سنة 405 

األديب،  بالنَّقد  يتصل  موضوعها  األوىل.  بالجائزة  وفازت  م.  ق. 

وبنقد »الرتاجيديا« تحديًدا، وجاء فيها:

بعد موت »إيسخولوس« و»سوفوكليس« و»يوربيدس«، مل يعد 

الخمرة،  إله  فينزل »ديونيسوس«  تراجيدي مهم،  أثينا أي شاعٍر  يف 

ن رحلوا  إىل »هاديس«، الستعادة أحد شعراء الرتاجيديا البارزين ممَّ

يفاجأ  اآلخر  العامل  إىل  »ديونيسوس«  يصل  وعندما  الدنيا.  عن 

عىل  و»يوربيدس«  »إيسخولوس«  بني  ساخنة  أدبيٍة  مباراٍة  بوجود 

العامل  إله  »بلوتو«  يطلب  التي  املباراة  وهي  »الرتاجيديا«،  عرش 

الشاعرين  من  كل  ينقد  فيها.  التحكيم  »ديونيسوس«  من  السفيل، 

نقدية  بدراسة  يكون  ما  أشبه  حوار  يف  ومريرًا،  ساخرًا  نقًدا  اآلخر 

1-راجع: املصدر نفسه، 292 و305 و310 و318.
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ألعامل الشاعرين يقدمها »أريستوفانيس« يف قالب متثييل. وينتهي 

األمر بأن يختار »ديونيسوس« »إيسخولوس« ليك يعود به إىل أثينا. 

النقدي موازنًة بني الشاعرين، من حيث  ميكن أن نعّد هذا الحوار 

الجاملية الشعرية واملكانة املرسحية واملوقف األخالقي، ما يعني 

أن »أريستوفانيس« تناول الشكل واملضمون مًعا، فُعدَّ بذلك رائًدا 

من روَّاد النَّقد األديب املرسحي املبكر)1(.

فسطائيون« »السِّ

فسطائيني« إىل كلمة Sophos اليونانيَّة، وتعني  تعود تسمية »السِّ

»معلِّم الحكمة«، وهذا عائد إىل أنهم كانوا معلِّمني، ويتقاضون أجرًا 

بطلب  لديهم  العلم  الرتباط  ذلك،  بسبب  وا  ُذمُّ وقد  تعليمهم،  عن 

الرزق.

قبل  الخامس  القرن  نهاية  الفرس، يف  اليونان عىل  انتصار  بعد 

امليالد، وبعد انحسار حكم األقليَّة، وبدء الحكم الدميقراطي، نشأ 

املذهب الفكري السفسطايئ الذي اتخذت الخطابة مكانًا رئيًسا يف 

الخطابة،  تعليم  أن ميتهنوا  إىل  بهؤالء  األمر  أتباعه، ووصل  نشاط 

وهذا ما جعلهم يُعنون باللغة ليحرزوا التأثري يف الجامهري، وبلغت 

عنايتهم بالخطابة ولغتها درجًة جعلت بعض املؤرِّخني يرون أنهم 

الشعب  أبناء  لدى  الثقافة  ونارشو  اليوناين،  النحو  علم  سو  مؤسِّ

اليوناين.

كان السفسطائيون مفكِّرين عمليِّني، »ومل يكوِّنوا مدرسًة فلسفيًَّة 

كانوا  وإمنا  منظَّمة،  فكريٌة  عقيدٌة  تنظمها  التي  ة  الخاصَّ آراؤها  لها 

1-املصدر نفسه، ص. 242 و243.
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مجموعًة من املعلِّمني، متفرِّقني يف بالد اليونان، يتَّخذون التدريس 

فنون  إلجادة  تجري  بتامرين  أشبه  دروسهم  وكانت  حرفة...«. 

املناظرة واإلقناع، من منظور مفاده أن ليس من حقيقة مطلقة.

فسطائيني »بروتاغوراس« )490 – 420 ق. م.(، الذي  أشهر السِّ

يعدُّ أوَّل من فكَّـر يف قوانني النسبية، و»غورغياس« )483 – 375 ق. 

م.( الذي حارب الفلسفة، وقام باستبدالها بعلم البيان.

فسطة« هي التالعب بالكالم/الجدل اللغوي إلقناع  قيل: إن »السِّ

املجادل وإفحامه.

ال ميكن أن ينكر الباحث أن هؤالء املعلِّمني كان لهم دور يف 

ويف  للشعب،  هة  املوجَّ والخطابة  للجدل  وتطويعها  اللغة  تطوير 

تعليم الجدل والنقاش، ويف إغناء الوعي الشعبي، وجعل اإلنسان 

وهي:  مشهورة،  »بروتاغوراس«  فمقولة  االهتامم،  موضع  العادي 

»اإلنسان مقياس األشياء«)1(.

سقراط )469 – 399 ق. م.(

الفلسفة  يس  مؤسِّ وأحد  اليونان،  فالسفة  كبار  أحد  يُعّد سقراط 

الغربية. مل يرتك مؤلّفات. ما نعرفه عنه مستًقى من روايات تالمذته 

»حوارات  كتابه:  يف  م.(  ق.   347 ـ   427( أفالطون  ة  وبخاصَّ عنه، 

أيون،  واملنشد  سقراط  بني  تدور  التي  الحوارات  هذه  تثري  أيون«. 

»الضفادع«،  مرسحيَّة  حوارات  يشبه  درامي  شكل  يف  أتت  التي 

د  www.m.ahevar.org ومحمَّ فسطائيون وسقراط،  السِّ توفيق،  د زكريا  1-راجع: محمَّ

عبد الرحمن، تاريخ الفلسفة اليونانية...، بريوت: مؤسسة عز الدين، ط. 1، 1993، ص. 

.221 – 145
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مسألتني: أوالهام: مصدر الشعر، وما إذا كان هذا املصدر الفّن أو 

اإللهام، وثانيتهام الفرق بني حكم الشاعر والنَّاقد عىل اليشء، وبني 

حكم العقل والعلم.

أثريي  كائٌن  الشاعر  أن  »أيون«،  مع  حواره  يف  »سقراط«،  يرى 

ه،  ليست له قدرة عىل الخلق إال إذا هبط عليه اإللهام وتعطلت حواسُّ

وباينه عقله.

وقد دفعت سخرية »سقراط« من »أيون« إىل الظن بأنَّ أفالطون 

هو صاحب هذه الحوارات واآلراء التي وردت فيها، وقد ابتدعها، 

ونسبها إىل سقراط الذي قام حواره و»أيون« عىل التجربة واملالحظة، 

ان من مكوِّنات منهجه يف تحصيل املعرفة،  تُعدَّ العمليتان  وهاتان 

إىل  األسئلة  توجيه  سبق،  ما  إىل  إضافًة  يعتمد،  املنهج  هذا  إن  إذ 

املستمعني، وإذ يتم تلقي األجوبة منهم، يبنيَّ لهم مدى عدم كفاية 

أي  بالجدلية،  ة  املسامَّ االستقرائية  الطريقة  هي  وهذه  أجوبتهم، 

مناقشة املعطيات الخاصة للوصول إىل نتيجة عامة، وهذا الحوار 

االستقرايئ الجديل ُعرف يف ما بعد بـ »الطريقة السقراطية«، ولعل 

هذا املنهج هو أهم ما تركه سقراط، إذ إنه مل يرتك أي مؤلّفات، وما 

يُعرف عنه ذكره أفالطون يف حواراته، ما يتيح القول: إنَّ آراء سقراط، 

كام ذكرها أفالطون، إمنا هي آراء التلميذ التي ينسبها إىل أستاذه، أو 

آراء األستاذ التي يرويها تلميذه، فامذا عن أفالطون نفسه؟

أفالطون )427 – 347 ق. م.(

»أفالطون« هو »أرستوكليس بن أرستون«، فيلسوف يوناين، يعّد 

الغرب،  يف  العايل  للتعليم  معهد  أول  وهي  أثينا،  جامعة  س  مؤسِّ
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حواًرا  ثالثني  حواىل  كتب  »أرسطو«.  وتلميذه  »سقراط«  معلِّمه 

فلسفيًا، ُعرفت بـ»الحوارات السقراطية«. يف سن العرشين، تعرّف 

إىل سقراط، وأُعجب به، والزمه مدة مثاين سنوات، كان لها تأثري 

حاسم يف حياته وفكره.

يغلب أسلوب الحوار عىل مؤلَّفاته، وهو أسلوب كان شائًعا يف 

العرص الذي ازداد فيه نشاط السفسطائني وسقراط. من أهم مؤلفاته: 

»الدفاع عن سقراط«، »كراتيل«، وهو حوار يف اللغة، »املأدبة«، وهي 

حوار يف الحب، »الجمهورية«، وهي حوار يَُعدُّ العمل الرئيس له.

يف ما يتعلق باألدب والفن عموًما، ميكن أن نتبني رؤيته إليهام 

إن تعرَّفنا إىل نظريته املعروفة بـ »نظرية املثل«. ومفادها، كام جاء، 

معرفة جامعة  تشبه  معرفتنا  أن  الجمهورية،  السابع من  الكتاب  يف 

يجلسون يف الكهف أمام النار، ويرون ظالل أشخاص ميرُّون من 

أنه  يف  نفكِّر  ملا  إدراكنا  مبلغ  وهذا  الكهف،  جدار  عىل  خلفهم 

حقيقة األشياء، ثم يأيت أرباب الفّن، ويحاكون هذه الظِّالل، فتأيت 

محاكاتهم يف املرتبة الثالثة من إدراك الحقيقة.

ة، وليد نظريته يف املعرفة،  مفهوم أفالطون لألدب، والفن بعامَّ

فالحقيقة تتمثَّل يف املُـثُل، واألشياء انعكاساٌت لها، أو محاكاٌة لها، 

ومن يحايك هذه األشياء إمنا يحايك ما هو محاكاة، فهو ال يدرك 

الحواس،  طريق  من  تُدرَك  ال  والحقيقة  لعمله،  قيمة  وال  الحقيقة 

لهذا  مراحل،  ثالث  الحقيقة  عن  تبتعد  ملحاكاٍة  محاكاٌة  والفنون 

مع  السادسة  املرتبة  يف  الشعر  فيدروس«،  »حوار  يف  يضع،  فهو 

امني، ويضع الفالسفة يف املرتبة األوىل. الرسَّ
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ميثل أفالطون النَّقد الفلسفي الذي يضع النظرية قبل النَّقد، وميثِّل 

إنَّه يصدر عن الهدف األخالقي، فيكون  إذ  النَّقد،  أمنوذًجا من هذا 

بذلك ناقًدا يصدر عن االعتقاد بوصفه قاعدًة، أو معيارًا، فهو يبحث 

عن األسس املناسبة لتنشئة املواطن الصالح، حارس الدولة املثالية. 

وبحثه يتم من منظور الفيلسوف امليتافيزيقي األخالقي العميل.

الحقيقة؛  مخالفته  أوَّلهام  أمرين:  الشعر  عىل  »أفالطون«  أخذ 

ليس  نفسه  العامل  وهذا  الخارجي،  العامل  مظاهر  يحايك  أنَّه  ذلك 

سوى محاكاة لعامل املُـثُل، وثانيهام عدم رقيِّه الخلقي، ألنه يصوِّر 

اآللهة فريسًة لألهواء اإلنسانية)1(.

أرسطو )384 – 322 ق. م.(

العامل،  يف  الفالسفة  عظامء  من  )أرسطوطاليس(  أرسطو  يُعّد 

يس الفلسفة الغربيّة، وأكرثهم تأثريًا، ليس يف الغرب  ومن أهم مؤسِّ

ا يف العامل، ويف مختلف موضوعات املعرفة؛ إذ إنَّه  فحسب، وإمنَّ

كتب يف الفيزياء، امليتافيزيقيا، املنطق، البالغة، السياسة، األخالق، 

س غري  الشعر، الخطابة، املوسيقى، الحيوان، الطبيعة...، وهو مؤسِّ

علم من العلوم، منها: علم املنطق واألخالق، والنَّقد املرسحي... 

كانت نظرياته موضع نقاش، يف مختلف العصور، وال تزال كذلك 

حتى عرصنا الحارض.

ي  ُسمَّ ما  يف  ُجمعت  كتب،  ة  عدَّ أرسطو  مؤلَّفات  من  بقي 

املنطق،  اآلتية:  املؤلفات  وتضم  األرسطوطالية«،  »املجموعة 

1-راجع: منى عبد الرحمن، محارضات يف الفلسفة اليونانية ابتداًء من سقراط، القاهرة: 

مطبعة السالم، ص. 39، جريار دوروزي وأندريه روسيل، قاموس ناثان الفلسفي، ترجمة 

د خفاجة، تاريخ األدب اليوناين، ص. 186. أكرم أنطايك، ومحمَّ
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ياسة، الخطابة  الطبيعة، ما وراء الطبيعة )امليتافيزيقيا(، األخالق، السَّ

»األورغانون«،  بـ  املنطق  يف  مقاالته  مجموعة  يت  وُسمِّ عر،  والشِّ

أداة املعرفة،  الذي هو  الفكر  وتعني األداة، ألنها كانت تبحث يف 

وري الذي  وقد أثَّر أرسطو كثريًا يف مفكِّري العامل بعلم املنطق الصُّ

نته مجموعة »األرغانون«. تضمَّ

كام كان لـ»األرغانون« تأثريه الكبري يف علم املنطق، كان لكتاب 

الغريب  األديب  النَّقد  يف  األثر  أعظم  الشعر«  »فن  اآلخر  »أرسطو« 

والنَّقد األديب العاملي، ومنه النَّقد األديب العريب.

ن كتاب »فن الشعر« ستة وعرشين فصاًل، ويقسم قسمني:  يتضمَّ

وتنوِّعه،  وبواعثه  املحاكاة،  عر،  الشِّ تعريف  يف  أوَّلهام  يبحث 

ويبحث ثانيهام يف )الرتاجيديا( والتطهري ووحدة الفعل، ويقابل بني 

املأساة وامللهاة )الكوميديا(. ويف الفصل الخامس والعرشين يضع 

القواعد األساسيَّة للنقد األديب، وتعدُّ هذه املحاولة أول محاولٍة يف 

تاريخ اآلداب العاملية جميعها)1(.

انطلق من  إذا  اتّبع »أرسطو« منهًجا مناقًضا ملنهج »أفالطون«. 

كان  والرتبية...،  فاألخالق  والفلسفة  النَّظرية  من  وليس  النَّص، 

ا ثانيًا وثالثًا...، فيلحظ  يدرس النَّص، ويتبيَّـن صفاته، ثم يدرس نصًَّ

د النَّوع. املشرتك، يجمعه، ويبلوره، ويحدِّ

من إنجازات »أرسطو« ميكن أن نذكر:

نوع،  كل  خصائص  وتحديد  األدبيَّة،  األنواع  نظرية  صياغة   .1

قضاياه.  يف  الغنايئ  يدخل  أن  دون  من  املرسحي  للشعر  والتنظري 

1-راجع: تاريخ األدب اليوناين، مرجع سابق، ص. 186.
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يف  تشرتك  الجميلة  ونفعية،  جميلة  نوعان:  الفنون  أن  تقريره   -2

املحاكاة، 3- بيانه أن الفنون الجميلة تختلف من حيث: 3- 1 األداة، 

والرَّقص  اللغة،  عر  والشِّ الصوت،  واملوسيقى  اللون،  الرسم  فأداة 

اإليقاع...، 3 – 2 – األسلوب، فأسلوب امللحمة الرسد، واملرسحية 

د مفهوم الشعر يف أنه يتمثل يف املحاكاة  التمثيل – الحوار. 4- حدَّ

فاملؤرِّخ  والتاريخ،  الشعر  بني  ميَّز   -5 األعاريض،  من  مزيج  يف 

فقد تصاغ  منثور،  أو  منظوٌم  يرويانه  ما  أنَّ  يختلفان يف  والشاعر ال 

أقوال املؤرِّخ »هريودوتس« يف أوزان، فتظل تاريًخا، سواًء ُوزنت أم 

مل توزن، بل هام يختلفان بأن أحدهام يروي ما وقع، واآلخر يروي 

الفلسفة، وأسمى  إىل  أقرب  الشعر  كان  هنا  يجوز وقوعه، ومن  ما 

من التاريخ، ألنه أكرث مياًل إىل قول الكليات، يف حني أن التاريخ 

يقول الجزئيات. 6- يرى أن املحاكاة هي متثيل أفعال الناس عىل 

نحو يعطيها طابع الرضورة أو االحتامل، وليس نقل الواقع، وليس 

النوع  التي تحايك املثل، كام رأى أفالطون. وهذا  محاكاة الصور 

من املحاكاة يرتك للفعل أن ينمو بفعل العوامل الداخلية، من دون 

أي تدخُّل خارجي. 7- الفعل ينبغي أن يكون ممكًنا ومقنًعا، واإلقناع 

املعني هنا هو اإلقناع املرسحي – الفنِّي. 8- رأى أن استثارة الخوف 

واإلشفاق يف املتفرِّج من شأنها أن تطهِّره من هذين االنفعالني، أي 

تطهِّره من ضعفه لتزيده قوَّة. 9- املرسحية كائن ذو أعضاء، كالكائن 

بأن  تقيض  عضوية،  بوحدة  اتصافها  يعني  ما  األعضاء،  ذي  الحي 

وبأن تخلو املرسحية من  الكل،  يفرط عقد  برته،  أو  نقل أي جزء، 

تُشيَّد  فامللحمة  هدف،  أديب  نوع  لكل   -10 العارضة.  األحداث 

الكوميديا  البرشيَّة،  النفس  تطهِّر  والرتاجيديا  القوميَّة،  بالبطوالت 
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لتكوين  القواعد واألصول ال تكفي  11- معرفة  الرذائل.  تسخر من 

ثالثة  من  للناقد  بدَّ  ال  القدير،  الناقد  لتكوين  وال  الكبري،  الشاعر 

رشوط: 11- 1- ملكة الذوق املثقف، 11- 2- امتالك املعرفة الالزمة 

ربة الطويلة التي تعني الناقد عىل اإلتقان. 12-  والكافية، 11- 3- الدُّ

النجاح  لروائعه  تضمن  أصواًل  أديب  نوع  لكل  أن  أرسطو  رأى  إذ 

والخلود، نقرأ، يف ما يأيت ما كتبه عن الرتاجيديا.

يعـرِّف أرسـطو الرتاجيديـا بأنهـا محـاكاة فعـٍل جليـٍل كامل، له 

ِعظَـٌم مـا، يف كالٍم ممتـعٍ تتـوزَّع أجـزاء القطعـة عنـارص التحسـني 

ن  فيـه، محـاكاًة متثـل الفاعلـني، وال تعتمد عىل القصـص، وتتضمَّ

الرحمـة والخـوف لتحـدث تطهريًا ملثل هـذه االنفعـاالت. ويعني 

ـن وزنًـا وإيقاًعـا وغناًء،  بالـكالم املمتـع ذلـك الـكالم الذي يتضمَّ

ويعنـي بقولـه تتـوزَّع أجـزاء القطعة عنارص التحسـني فيـه أن بعض 

األجـزاء يتـم بالعـروض وحـده عـىل حـني أن بعضهـا اآلخـر يتـم 

بالغنـاء. فيُلـزم، يضيـف أرسـطو، أن يكـون لـكل تراجيديـا سـتة 

ـة واألخالق  أجـزاء هـي التـي تُعـنيِّ صفتهـا املميِّـزة، وهـي: القصَّ

نظـم  األجـزاء  والغنـاء. وأعظـم هـذه  والفكـر واملنظـر  والعبـارة 

األعـامل، فالرتاجيديـا ليسـت محـاكاًة لألشـخاص بـل لألعـامل 

والحيـاة، والتمثيـل ال يقصـد إىل محـاكاة األخـالق، ولكنـه يتناول 

األخـالق مـن طريـق محـاكاة األفعـال. ثم يبحـث يف مـا ينبغي أن 

يكـون عليـه نظـم األعـامل، فيقـول: إنَّ العمـل الكامـل، أو التـام، 

هـو مـا له مبـدأ ووسـط ونهايـة... وينبغـي يف القصـص املحكمة 

أن ال تبـدأ مـن أي موضع اتفق، وال تنتهـي إىل أي موضع اتفق، بل 

تصطنع األشـكال التي ذكرناهـا لتحقِّق الجامل املتمثـل يف الِعظَم 
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يه االصطنـاع فريى: ـل يف مـا يسـمِّ والرتتيـب... ويفصِّ

ـة طـوٌل يسـهل حفظه وذكـره. يجب  ينبغـي أن يكـون يف القصَّ

يف القصـة أن تحـايك عمـاًل واحـًدا، وأن يكون هـذا العمل الواحد 

ـر جزٌء مـا أو نُزع  ـا. أن تنظـم أجـزاء األفعـال بحيـث أنه لـو ُغيِـّ تامًّ

النفـرط الـكل واضطـرب. عمـل الشـاعر ليـس روايـة مـا وقـع بل 

مـا يجـوز وقوعـه، ومـا هـو ممكـن عـىل مقتـىض الرّجحـان أو 

الـرضورة، واملمكـن مقنـع وإن كان مخرتًعـا، واالخـرتاع ال ينقص 

مـن بهجتهـا... وأيًا تكـن أعامل الشـاعر: مام وقع أو مـام مل يقع، 

وجـاءت متفقـًة مـع قانـون الرجحـان وقانـون اإلمـكان، فعىل هذا 

الحسـبان يكـون هـو صانعها.

قطعهـا  تتابـع  التـي  تلـك  جميًعـا  واألفعـال  القصـص  وأردأ 

عـىل غـري مقتـىض الرجحـان والـرضورة، أو غـري مسـبّب. أجمـل 

كانـت  بسـيطًا ومـا  نظمهـا معقـًدا ال  مـا كان  الرتاجيديـات هـي 

محاكيـًة ألمـوٍر تحـدث الخوف والشـفقة، ومفردة الغـرض، وتتغري 

ٍة  مـن سـعادٍة إىل شـقاء ال بسـبب الخبـث والـرش بـل بسـبب زلَـّ

عظيمـة. تُعتمـد يف األخـالق أموٌر أربعة: حسـنة ومناسـبة وشـبيهة 

بالواقـع وسـويَّة، وينبغـي فيها مـا ينبغي يف نظم األعـامل من التزام 

مبـدأ الـرضورة أو الرجحـان.

حيلٍة  نفسها ال عن  القصة  تصدر عن  أن  ينبغي  القصص  نهاية 

مرسحيَّة.

يف كل تراجيديا عقدٌة وحّل، العقدة ما يكون من البدء إىل ذلك 

الجزء الذي يحدث منه التحوُّل إىل سعادة أو إىل شقاء. الحلُّ ما 
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يكون من بدء التحول إىل النهاية)1(.

النَّقد الكالِس الروماين

مرجعيَّة أرسطو

عدا  ما  األديب،  النَّقد  من  أرسطو، خاليٌة  بعد  مدٌة طويلة،  مرَّت 

والتي  م.،  ق.   332 سنة  ست  أُسِّ التي  اإلسكندرية  مدينة  عرفته  ما 

غدت عاصمًة للبطالسة، منذ سنة 323 حتى 180 ق. م.، فقد كانت 

هذه املدينة مركزًا علميًا مرموقًا، وكانت توجد فيها مكتبة تضم ما 

يزيد عىل نصف مليون كتاب. وقد عرفت مجالس األدب، يف هذه 

املدينة نقًدا بالغيًا ونخبويًا، وتحقيًقا للنُّصوص اليونانيَّة، وخصوًصا 

مؤلَّفات أرسطو.

نلخِّص  أن  وسعنا،  »ويف   :» الكالسِّ »النَّقد  كتاب  يف  جاء 

املرحلة اإلسكندرانية، يف اآلداب الجميلة، بطريقة أخرى، فنقول: 

طويٌل  خصاٌم  إنَّها  أو  والنَّقد،  التاريخ  بني  تنازٍع  مرحلة  كانت  إنَّها 

ت بالقضايا الرئيسية التي عرفها تاريخ  بني القدماء واملحدثني، برشَّ

ذلك  منذ  ما،  نحو  االسم، عىل  بهذا  ُعرفت  وقد  بعد،  ما  النَّقد يف 

الحني«)2(.

الطَّابع  عليها  غلب  دولة  وهي  الرومانية،  الدولة  قامت  وإذ 

العسكري، جعلت اليونان إقلياًم من أقاليم إمرباطوريتها، منذ سنة 

الكاتب  دار  القاهرة،  عياد،  د  محمَّ شكري  د.  وترجمه  قه  حقَّ الشعر،  كتاب  1-أرسطو، 

العريب، 1386هـ/1967، ص. 48 - 78.

، ترجمة د. حسام  2-ويليام. ك ومييزات وكلينث بروكس، النَّقد األديب، النَّقد الكالسِّ

ين صبحي، دمشق: جامعة دمشق، ط. 1، 1973، ص. 118. الخطيب ومحيي الدِّ
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146 ق. م. لكن ما حدث هو أن الرومان غلبوا عسكريًا، واليونانيني 

األديب  النَّقد  يف  املرجَّح  هو  أرسطو  فبقي  وثقافيًا،  حضاريًا  غلبوا 

كام يف بقيَّة العلوم التي ألَّف فيها، وهذا يعني أن النَّقد األديب بقي 

سنواٍت طويلة مرتكزًا عىل أحكام أرسطو.

ظـل األمـر هكـذا إىل أن نصـل إىل »هـوراس«، فبأحكامـه تبدأ 

مرحلـٌة جديدة، وإذ يـرى كثرٌي من الباحثني أن »هـوراس« كان تابًعا 

لـ»أرسـطو«، فـإنَّ باحثـني آخريـن يرون أنـه، وإن كان يـرى أن اتِّباع 

األدب اليونـاين القديـم أسـاس اإلبـداع، فإنـه ويف الوقـت نفسـه، 

يختلـف عـن أرسـطو، وهـذا مـا سـوف نبيِّنه يف مـا يـأيت، مبتدئني 

إليه. بالتعـرُّف 

هوراس )65 – 8 ق. م.(

»كوينتس هواس فالكس«: »هوراس«: شاعٌر غنايٌئ وناقٌد أديٌب 

التيني. كان ابًنا لعبد محرَّر. ولد حرًَّا، وبذل والده الكثري من املال 

حتى يتلقَّى ابنه التَّعليم يف روما، ثم يف أثينا. قاتل يف صفوف جيش 

بروتوس الثائر بسبب اغتيال يوليوس قيرص. التقى الشاعر »فرجيل« 

وصار صديًقا له. من كلامته املأثورة: »إنَّ من ألذِّ األمور وأرشفها 

أن ميوت اإلنسان يف سبيل بالده«. كتب األغاين والشعر باللغتني 

الالتينية واليونانية.

: يفصل »أرسـطو« عـن أوَّل ُمنظِّر أديب   جـاء يف النَّقـد الـكالسِّ

يسـرتعي االنتباه مـا ينوف عن قرنني مـن الحضارة »الهلينيـة«. وهذا 

ر األديب هـو الشـاعر الرومـاين »هـوراس«. مل تعـرف هـذه  املنظِـّ

ة، ومل يُسـمع خاللهـا عن دراسـاٍت أدبيٍة  املرحلـة نظريـًة أدبيًة مهمَّ
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يف أثينـا، بـل حدث ذلـك يف اإلسـكندرية، عاصمة البطالسـة)1(.

كتب »هوراس« سنة 14 ق. م. يف النَّقد األديب رسالة يف طرائق 

عر« جاء  الكتابة لـ »آل بيزو« ُعرفت بـ »فّن الشعر« أو »رسالة يف الشَّ

فيها: »عليك أن تختار موضوًعا يتفق مع مواهبك... الكاتب املثايل 

ار  بالسَّ النَّافع  ميزج  من  نفسه،  الوقت  يف  ويسيلِّ  يعلِّم  الذي  هو 

يكسب جميع األصوات، تجنَّب األلفاظ الجديدة والعتيقة املهملة، 

أوجز بالقدر الذي يجيزه وضوح معانيك، وامِض مرسًعا إىل لباب 

املوضوع. إذا كتبت الشعر، فال تظن أن العاطفة هي كل يشء، الفن 

يُعبَّـر بها عنه، ليك تصل إىل حسن  إنَّه الصورة التي  غري الشعور، 

ليكن  ونهاًرا،  لياًل  اليونان  آداب  دراسة  تواصل  أن  عليك  يغة،  الصِّ

تكتبه  ما  اعرض  منه،  قريبًا  أو  تثبته،  ما  قدر  كتابتك  من  متحوه  ما 

عىل ناقٍد قدير، وحاذر من أصدقائك، إذا كتبت مرسحيَّات، فاجعل 

ة، وتصوِّر الشخصيات، وال  األعامل ال األقوال هي التي تقصُّ القصَّ

متثّل الرُّعب عىل املرسح، والتزم بوحدة العمل والزمان واملكان، 

ة قصًة واحدًة، تقع حوادثها يف زمٍن قصري، ويف مكان  واجعل القصَّ

واحد. ادرس الحياة والفلسفة، ألن األسلوب مهام بلغ ال قيمة له 

من غري املالحظات والفهم. كن جريئًا يف املعرفة«)2(.

يف  نصائح  كأنَّها  الكتابة«،  »طرائق  يف  هوراس،  رسالة  تبدو 

ينبغي  ما  ووظائفها، وصناعتها، ويف  وطرائقها  الكتابة  موضوعات 

مرجعيًة،  اليوناين  األدب  يعّد  أنه  ويبدو  املرسحيَّة،  عليه  تكون  أن 

ما يقيض بأن يُدرس لياًل ونهارًا، قال: »اجعل مؤلَّفات هومر همَّك 

1-املرجع نفسه، ص. 116.

.www.marefa.org2-راجع: املرجع نفسه، ص. 117 – 127 و



النَّقد األدبي36

ومتعتك/ اقرأها يف النهار وتأمَّل فيها لياًل«)1(، كام رأى أنه ينبغي أن 

يكون الكاتب عاملًا يدرس الفلسفة، ويجيد استخدامها واإلفادة منها.

رؤية هوراس إىل وظيفة الشعر مختلفة، فقد طرد أفالطون الشعراء من 

جمهوريته، وأسلمهم هوراس ومن نحا نحوه مقاليد الزعامة والترشيع. 

وإن يكن »هوراس« يختلف عن »أفالطون« يف مكانة الشاعر ودوره، 

فإنِّه يختلف عن »أرسطو« يف املنهج النَّقدي، ذلك أن منهج »أرسطو« 

النَّص، فيصفه ويحلِّله، ويصل إىل  نصِّ وصفي تحلييل، ينطلق من 

بلورة القواعد، أما منهج »هوراس« فقاعدي، ينطلق من القواعد، ويطلب 

من األديب أن يلتزم بها، ويدرس النَّص من منظور هذه القواعد، وهي 

يف املرسح الوحدات الثالث: وحدة العمل والزمان واملكان، وقرص 

ة الزمن، واالعتامد عىل الفعل، وهذه القواعد مستقاٌة من النتائج التي  مدَّ

إىل  األمر  وأفىض  والتحليل.  الوصف  طريق  من  أرسطو  إليها  توّصل 

أن تصبح املحاكاة، لدى "هوراس"، بداًل من محاكاة الحياة والطبيعة، 

محاكاًة لكتب اآلخرين، أو »االنزالق من املحاكاة األرسطية للطبيعة إىل 

محاكاة النامذج«. إضافًة إىل االلتزام بالوحدات الثالث، حرَّم هوراس 

مشاهد العنف والقتل، فقال، عىل سبيل املثال، إضافًة إىل ما سبق: »... 

فال تدع ميديا تذبح بنيها أمام النظارة...«.

أثّر »هوراس« يف النَّقد األديب، يف عرص النهضة، فقد اعتمد هذا 

الوصفي  النَّص  املنهج  عن  اد  النقَّ فعدل  ومنهجه،  قواعده،  النَّقد 

التحلييل إىل املنهج القاعدي)2(.

1-النَّقد الكالس، مرجع سابق، ص. 124. 

2-انظر: هوراس، فن الشعر، ترجمة د. لويس عوض، دراسة وترجمة أنجزهام عوض 

القومي  املركز  القاهرة،  كامربدج،  جامعة  يف  ماجستري  رسالة  وقدمهام   ،1938 سنة 

للرتجمة، ط. 2011.
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لونجينوس

غدت أفكار »هوراس« جزًءا من اتجاه نقدي، يف النِّصف الثاين 

ل نتاجات هذه املرحلة يف كتابات مدرسة  من القرن التايل. ومل تُسجَّ

مو«. ارتبطت  فكرية، وإمنا سّجلتها مقالٌة واحدة فريدة بعنوان: »يف السُّ

)أو ارتبط ما بقي منها( باسم غري معروف هو »لونجينوس«.

النهضة، أن لونجينوس هو »كاسيوس  الشائع، يف عرص  الرأي 

يف  عاش  الذي  والبالغي  الفيلسوف  273م(،   -213( لونجينوس« 

»فورفوريوس«،  ومعلِّم  أفلوطني  صديق  امليالدي،  الثالث  القرن 

تشري  الداخلية  القرينة  أن  غري  تدمر.  ملكة  الثائرة،  زنوبيا  ومستشار 

إشارًة كافيًة إىل بالغي إغريقي يعيش يف روما خالل القرن األول)1(.

سّمو  و»يف  الرفيع«،  األدب  بـ»يف  املقالة  هذه  اسم  تُرجم 

و« يعني، هنا، صفًة يف الكتابة تدل عىل الجزالة أو  األدب«. و»سمُّ

عر. هذه الصفة  الفصاحة، وقد تظهر هذه الصفة يف النَّرث أو يف الشِّ

هي صفة األدب الرفيع و»تأثري هذه اللغة الرفيعة عىل الجمهور ال 

يكون يف اإلقناع بل يف نشوة الطَّرب«)2(.

ٌة  من أبرز املالمح املميزة يف منهج »لونجينوس« أنه صورٌة خاصَّ

»هوراس«  عند  كان  فام  املحاكاة،  يف  »الروماين«  املذهب  من 

محاكاًة للنامذج الكالسية، غدا عند لونجينوس إنارًة وإلهاًما قويَّني 

يتمتَّع بهام األديب من طريق الخضوع للمعلِّمني األقدمني.

قّوة   -1 هي:  لونجينوس،  يرى  كام  األدب«،  و  »سمُّ ومصادر 

1-راجع: النَّقد الكالس، مرجع سابق، ص. 142 و143.

2-املرجع نفسه، ص. 143.
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 -3 املتقدة.  امللهمة  العاطفة   -2 العظيمة.  املفهومات  صياغة 

صياغة الصور واملجازات. 4- األسلوب النبيل. 5- التأليف الرفيع 

الجليل)1(.

تتيح  التي  القواعد  للونجينوس  تُنسب  التي  املقالة  هذه  تضع 

املؤلف  هذا  وكان  القدماء،  أدب  مثل  رفيًعا  أدبًا  يكتبوا  أن  لألدباء 

يعتقد بأن األدب الرفيع هو الذي يعجب الناس يف جميع العصور، 

أي إنه األدب الخالد، وقد كان الشاعر اإلنكليزي الرومانيس »وليام 

ني بآراء هذا املؤلِّف)2(. وودزورث« من املهتمِّ

النَّقد الكنيس

بقي األمر عىل هذه الحال من البحث يف البالغة والنَّقد والتأثُّر 

وسيطرت  أوروبا،  يف  املسيحيَّة  انترشت  أن  إىل  »أرسطو«،  بآراء 

»كنسيًّا«  نقًدا  األديب  النَّقد  فغدا  313م.  سنة  من  ابتداًء  الكنيسة، 

النظر  يف  املسيحية  الدينية  التعاليم  من  ينطلق  دينيًّا«  »إيديولوجيًّا 

الحال  هذه  واستمرت  األدب،  توجيه  ويف  األدبية،  النصوص  إىل 

بعد  ابتدأ  الذي  أوروبا،  يف  النهضة«  بـ»عرص  ُعرف  ما  زمن  إىل 

أوروبا،  منها إىل  العلامء  1453م. وهجرة  القسطنطينية سنة  سقوط 

وخصوًصا إىل إيطاليا.

نعتمد، يف سبيل تقديم معرفة بالنقد األديب العريب القديم، كام 

أي  والنَّمذجة،  التصنيف  منهجيَّتي  الكتاب،  هذا  فصول  بقيَّة  يف 

أمنوذج  واختيار  واتجاهات،  تيارات  يف  النَّقدي  اإلنتاج  تصنيف 

ميثِّل، أو مناذج متثِّل، كل تيار أو اتجاه.

1-املرجع نفسه، ص. 144.

.books.google.com.lb  2-راجع: معجم أعالم املورد



قد األدبي العربي القديم
َّ
الن

الفصل الثالث



1ـ النَّقد التأثري االنطباعي

تعني كلمة تأثُّر اللقاء املبارش البسيط الذي يحدث بني النَّص 

واملتلقِّي، والتغيري الذي يحدث يف ذهن هذا األخري، هذا التغيري 

ما  النقد، يصف  هذا  النَّاقد، يف  إن  أي  عنه،  والتعبري  االنطباع  هو 

الذي  األثر/االنطباع  بتقرير  مكتفيًا  نًصا،  يتلقَّى  ما  بعد  به  يشعر 

يخلِّفه تلقِّي النَّص يف نفسه. وقد عرف النَّقد األديب العريب القديم 

الجاهيل، وطوال مراحل تطوُّره.  النَّقد، منذ نشأته يف العرص  هذا 

الناتجة  االنطباعيَّة،  أحكامهم  يصدرون  األدب  قو  متذوِّ يزال  وال 

يفعلون  يظلّون  وسوف  يتلّقونه،  الذي  األديب  بالنَّص  تأثُّرهم  عن 

م مناذج من هذا النَّقد  ذلك، ما دام لألدب متلقُّون. يف ما يأيت نقدِّ

دالًّة عىل طبيعته:

العرص  يف  ر  الشعِّ متذوِّقي  من  األسدي،  حذار  بن  ربيعة  قال 

الجاهيل، ملجموعة من شعراء متيم، محكِّاًم بينهم: »... أما عمرو 

فشعره برود ميانية تطوى وتنرش، وأما الزبرقان فكأنه أىت جزوًرا قد 

نُحرت فأخذ من أطايبها وخلطه بغريه، أما املخبّل فشعره شهب من 

الله يلقيها عىل ما يشاء من عباده. وأما َعبَدة فشعره كمزادة أُحكم 

خرزها فليس يقطر منها يشء«)1(.

هذا حكٌم يجتهد يف تحديد خصائص شعر كل شاعٍر بأسلوب 

النَّقد األديب،  25 و26. أحمد أمني،  4/ ص.  الفرج األصفهاين، األغاين م.س.،  1-أبو 

القاهرة: مكتبة النهضة املرصية، ط. 4، 1972، ص. 417. الربود: الثياب جمع بُرْد، وهو 

ثوب موشَّ فيه خطوط. الجزور: الناقة املنحورة. مزادة: ما يوضع فيه الزَّاد، ويف هذا 

الحكم تعني ما يوضع فيه املاء.
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مجازي عام ميثّل انطباع الناقد الذي تكوَّن لدى تلّقيه الشعر، وهو 

يحتاج إىل بيان ما يقصده النَّاقد بالتحديد.

أمنوذجني/خربين  م  نقدِّ اإلسالم،  صدر  يف  األديب  النَّقد  ومن 

ميثالن هذا النَّقد:

الم( قوله عن أشعر  ـ يروي الخرب األول عن اإلمام عيل )عليه السَّ

هم زمان واحد، ونُصبت لهم  مني ضمَّ الشعراء: »لو أن الشعراء املتقدِّ

ابق منهم. وإذا مل يكن، فالذي مل  السَّ راية، فجروا مًعا، علمنا من 

قيل: ومل؟  الكندي.  فقال:  فقيل: ومن هو؟  لرهبة.  لرغبة وال  يقل 

قال: ألنّـي رأيته أحسنهم نادرًة وأسبقهم بادرة«)1(.

ـ ويروي الخرب الثاين عن الحطيئة قوله عن أشعر الشعراء:... أبو 

داود األيادي لقوله... وعبيد بن األبرص لقوله... ثم أضاف: »والله 

لحسبك يب عند رغبٍة أو رهبة إذا رفعت إحدى رجيّل عىل األخرى، 

ثم عويت يف أثر القوايف عواء الفصيل الصادي...«. وكان قد قال، 

بعد أن أخرج لسانه: »هذا إذا طمع«)2(.

ل  م أمنوذًجـا ميثِـّ ومـن النَّقـد األديب، يف العـرص األمـوي، نقـدِّ

هـذا النَّقـد، وهـو حكـم أصـدره ناقـد العـرص األمـوي األوَّل عبـد 

اللـه بـن أيب عتيـق: ذُكـر شـعر الحـارث بـن خالـد وشـعر عمر بن 

أيب ربيعـة عنـد ابـن أيب عتيـق، يف مجلـس رجـل مـن ولـد خالـد 

ث: صاحبنـا ـ أي الحارث  بـن العـايص بـن هشـام، فقـال املتحـدِّ

بـن خالـد، أشـعرهام: فقـال لـه ابـن أيب عتيـق: »بعـض قولـك، يا 

1-ابن رشيق القريواين، العمدة، بريوت: دار الجيل، 41/1 و42.

2-األغاين، م. س.، 169/2 – 171.
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ابـن أخـي، لشـعر عمـر بـن أيب ربيعـة نوطـٌة يف القلـب وُعلُـوق 

بالنفـس، ودرك للحاجة ليسـت لشـعر. ومـا ُعص الله، جـلَّ وعّز، 

بشـعر أكـرث مـام ُعص بشـعر ابـن أيب ربيعـة. فخذ عنِّـي ما أصف 

لـك: أشـعر قريش مـن دقَّ معناه، ولطـف مدخله وسـهل مخرجه، 

ومـُن حشـوه، وتعطَّفـت حواشـيه، وأنـارت معانيـه، وأعـرب عـن 

حاجتـه...«)1(.

ينطلق ابن أيب عتيق، يف حكمه، من نقض حكٍم عاٍم ال يوافق 

ًدا:  محدَّ حـكاًم  يُطلق  ثـم  عمر،  شعر  خصائص  فيلّخص  عليه، 

»أشعر قريش«، ويكمل ذكر الخصائص.

ويف العرص العباس، حدث رصاع، كانت الغلبة فيه عىل مستوى 

املديح للشكل السائد، فهذا أبو نواس الثائر عىل التقاليد الشعرية 

واالجتامعية يرضخ عندما ميدح، وينشئ طلليَّات موغلًة يف القدم، 

ومن أقواله يف هذا الشأن: ... 

تضيق ذراعي أن أردَّ له أمرا...دعاين إىل نعت الطُّلُول مسلٌَّط

وساد مفهوم نتبيّنه يف قول أيب فرج األصفهاين اآليت:

بدويًا  كان  ألنه  الشعراء،  يف  مبذكور  ليس  عناب  بن  »فُحريث 

يف  يعدو  وال  هجاء،  وال  مدح  يف  للناس  بالشعر  متصدٍّ  غري  ُمقالًّ 

ة بالفحول لتجافيه عن  الرمَّ ه«)2(. ومل يلحق ذو  عر أمر ما يخصُّ الشِّ

املدح والهجاء)3(.

1-راجع: املصدر نفسه، 108/1 و109.

2-املصدر نفسه، 14/ 328.

3-أحمد أمني، النَّقد األديب، م.س.، 427/2.
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إضافًة إىل اتخاذ اإلجادة يف املدح والهجاء معياًرا ليُعّد الشاعر 

معرفيَّة  أسباٍب  إىل  يستندون  للقديم  بون  املتعصِّ كان  كبريًا،  شاعرًا 

تتخذ القدامة/الزمن مظهرًا لها، وهذا النوع من النَّقد يتّخذ قاعدة يف 

تقييم الشعر، وسوف نتحدث عنه يف موضع آخر.

فكانت  واملولِّدين،  املحدثني  باسم  وُعرفوا  دون،  املجدِّ أما 

العرص  أواخر  من  بدًءا  التجديد  عن  ث  التحدُّ رؤاهم. وميكن  لهم 

األموي، حيث ارتفع صوٌت شعريٌّ متميِّز هو صوت الكميت بن زيد 

األسدي. ثم تطوَّر هذا الجديد، ويبدو أنه يتوزَّع يف أربعة اتجاهات: 

كياين  بحث  الشّعر هو  أن  ويرى  برد،  بن  بشار  الشاعر  أولها ميثّله 

لغة احتاملية  الشعر هو  أن  أبو نواس، ويرى  كاشف، وثانيها ميثّله 

فريٌد  نظٌم  الشعر  أّن  ويرى  متام،  أبو  ميثّله  وثالثها  ظنونًا،  د  تجسِّ

لجواهر العقول، وتحوُّل يف اللغة، ورابعها ميثّله أبو العتاهية، ويرى 

أن الشعر هو قول املوقف حامل همَّ اإليصال.

2 ـ النَّقد األديب املعياري:

النَّقد األديب املعياري هو النَّقد الذي يصدر عن معياٍر مسبٍق يف 

الحكم عىل األدب، وهو َعَقدي وقاعدي.

2-1. النَّقد األديب الَعَقدي

النقد األديب الَعَقدي هو نقٌد معيارٌي ينطلق من عقيدٍة ما، بوصفها 

معياًرا يف النظر إىل الشعر وتقييمه والحكم عليه، وقد عرف النَّقد 

األديب العريب القديم هذا النَّوع من النقد، يف عرص صدر اإلسالم، 

إىل  املسلمني  من  األمر  ووالة   J محمد  النبي  رؤية  يف  ومتثّل 

الشعر.
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الشعر  تاريخ  إن ظهور اإلسالم كّون مرحلًة جديدًة من مراحل 

العريب ونقده، تجلَّت، عىل مستوى النَّقد األديب، يف موقف اإلسالم 

جديد،  اتجاه  يف  إيّاه  وتوجيهه  ولدوره،  له  ومفهومه  الشعر  من 

فحرصت اآليات القرآنية)1( التي تناولت هذا املوضوع، وما أُثر عن 

د J من حديث وفعل، يف هذا الشأن، عىل وضع حدٍّ  النَّبي محمَّ

 ،J الله  فاصٍل بني الشعر والقرآن الكريم، وبني الشاعر ورسول 

ينيَّة، فهو وحي إلهي يبلِّغ رسالًة  حرًصا عىل بيان طبيعة كتاب الله الدِّ

سامويًة عىل لسان نبيٍّ مرسل من الله سبحانه وتعاىل. وإن كان من 

تناوٍل للُشعراء ميسُّ بهم فهو يدور يف هذا اإلطار، ويف إطار آخر 

اآليات  هذه  فرفضت  والشعراء،  عر  الشِّ من  صنفني  بني  التمييز  هو 

عر  للشِّ مفهوًما  دت  وحدَّ طاب.  مبا  بت  ورحَّ خبث  ما  واألحاديث 

الجيِّد املطلوب، من حيث صدوره وخصائصه الفنية واملوضوعية 

ٍة يف  ودوره الفاعل. ووجهت الشعر يف حدود هذا املفهوم، وبخاصَّ

د J بدوٍر  عوة ونرشها، وقد قام النَّبيُّ محمَّ مجال الدفاع عن الدَّ

نشٍط يف هذا املجال، واضًعا يف الوقت نفسه األسس االقتصادية 

واالجتامعيَّة والثقافية لنشوء رضب من الشعر يندرج من إطار هذا 

املفهوم. ووضع األسس التي ذكرنا متثَّل بالبنية املجتمعية الجديدة 

التي أرىس النبيُّ J أسسها. وليس من شكٍّ يف أن هذا املفهوم 

إىل  ينظر  رائًدا  مفهوًما  بوصفه  اإلنساين،  الرتاث  من  جزًءا  يبقى 

املوضوع من مختلف جوانبه.

1-اآليات الكرمية التي ترى إىل للشعر والشعراء: الشعراء، 221 – 227؛ الطور، 29 و30؛ 

الحاقَّة، 30 – 43؛ الشعراء، 210 و211؛ يس، 69؛ األنعام، 7؛ يونس، 2؛ اإلرساء، 47؛ 

افت 14 و15 و35 و36؛ الذاريات، 52 و53؛  األنبياء، 2 – 5؛ الفرقان، 7 و8؛ سبأ، 43؛ الصَّ

الطور، 13 و15 و28 و31؛ القمر، 2 و3؛ القلم، 1 - 6.
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املسلمني، يف  األمر  عند والة  الشعر،  مفهوم  أن نصوغ  ميكن 

قوٍل جامعٍ لكل ما قيل، وهو: الشعر يجّسد رؤيًة للحياة متميِّزة هي 

شخصيٍَّة  تجربٍة  من  انطالقًا  الرؤية  هذه  وتقوم  لها.  اإلسالم  رؤية 

للحياة وخربة بها، صادقٍة وغري متأثرة بالعوامل الخارجيَّة من طمع 

ذي  قالب  الرؤية يف  هذه  د  وتتجسَّ عقاب،  من  أو خوف  مبكسب 

خصائَص فنيٍّة مبتكرٍة جميلة، ويتَّصف هذا القالب بفصاحة اللفظ 

وبُعده عن الغرابة ومعارصته، وببساطة الرتكيب وبُعده عن التعقيد، 

وبالوضوح وسهولة الفهم يك يحقق اإليصال الذي هو غرض الشعر 

يف نهاية املطاف.

يف هذا اإلطار من الفهم، نشط والة األمر، فكانوا يصغون للشعر 

ة حيًنا  الجيِّد ويتأثَّرون به ويلبُّون حاجة قائله، ويطلقون أحكاًما عامَّ

ومعلَّلًة حيًنا آخر، فيحكمون لزهري أو امرئ القدس أو النابغة.

2-2. النَّقد األديب القاعدي

يف  ما  قاعدٍة  من  ينطلق  الذي  النَّقد  هو  القاعدي  األديب  النقد 

أن،  الشَّ عر وتذوُّقه والحكم عليه. والقواعد، يف هذا  الشِّ النَّظر إىل 

الخصائص  ـ  الزمن  قاعدة  منها  العريب  األديب  النَّقد  عرف  كثرية، 

قاعدًة  »القدامة«  يتخذون  كانوا  للقديم  بون  فاملتعصِّ الشعرية، 

نذكر  كثرية،  هؤالء  نقد  ومناذج  عر.  الشِّ عىل  حكمهم  يف  معياريًة 

منها: قال أبو عمرو بن العالء عن األخطل: »لو أدرك األخطل يوًما 

مت عليه أحًدا«. وكان األصمعي يقول:  واحًدا من الجاهليَّة، ما قدَّ

لته عىل كثري  »بشار خامتة الشعراء، والله لوال أن أيامه تأخَّرت لفضَّ

ام أشعار هؤالء املحدثني مثل  منهم«. وكان ابن اإلعرايب يقول: »إنَـّ
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يحان يُشمُّ يوًما، ويذوي فرُيمى به، وأشعار القدماء مثل املسك  الرِّ

والعنرب، كلاّم حرَّكته ازداد طيبًا«. وقال إسحق املوصيل عن شعر 

أيب متام: »إن كان هذا شعرًا فام قالته العرب باطل«)1(.

ومن النَّقد القاعدي النَّقد الذي ينطلق من خصيصٍة شعريٍة، تطَّرد 

يف مناذج كثرية، فتغدو قاعدًة تُتبَّع، وينظر إىل الشعر من منظورها، 

فهذا كثيِّـر عزَّة يقول لعمر بن أيب ربيعة: »إنَّك لشاعر لوال أنَّك تشبِّب 

باملرأة، ثم تدعها، وتشبِّب بنفسك...«. وقال له ابن أيب عتيق: »أنت 

ا نسبت بنفسك، كان ينبغي أن تقول: قلت لها،  مل تنسب بها، وإمنَّ

ي فوطئت عليه«)2(. فقالت يل، فوضعت خدِّ

هذا  يتمثل  تقول...«  أن  ينبغي  »كان  عتيق:  أيب  ابن  قول  يف 

الجدل،  يكرث، يف شأنها،  نقديًة  قضيًَّة  يثري  النقد، وهو  املنهج يف 

ينبغي  مفهوٍم ملا  الشعر عن  يصدر  يأيت: هل  وميكن طرحها كام 

قوله، أو عن تجربٍة معيشة تفرض القول الشعري الذي يتمُّ من خالله 

تحديد املفهوم، يقول عمر: »إن القلب، إذا هوى، نطق اللِّسان مبا 

يهوى«، ويقول جميل بن معمر:

عر يف غري ذكرها أىب، وأبيها، أن يطاوعني شعريإذا ما نظمت الشِّ

فنلحظ  تقول...«،  أن  »ينبغي  قاعدة:  من  املنطلق  النَّقد  ويقول 

اتجاَهني كانا موجوَدين، وال ينفكان موجودين. وقد غدا هذا النَّوع 

من النَّقد القاعدي متحكِّاًم بعد أن غدت البالغة العربيَّة علاًم معياريًا 

يطلق أحكاًما قيميَّة باالستناد إىل نظاٍم تصنيفي جاهز. 

1-راجع: عبد املجيد زراقط، يف مفهوم الشعر ونقده، بريوت: دار الحق، ط. 1، 1998 

ص. 172.

2-املرجع نفسه، ص. 99 و100.
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يحان يُشمُّ يوًما، ويذوي فرُيمى به، وأشعار القدماء مثل املسك  الرِّ

والعنرب، كلاّم حرَّكته ازداد طيبًا«. وقال إسحق املوصيل عن شعر 

أيب متام: »إن كان هذا شعرًا فام قالته العرب باطل«)1(.

ومن النَّقد القاعدي النَّقد الذي ينطلق من خصيصٍة شعريٍة، تطَّرد 

يف مناذج كثرية، فتغدو قاعدًة تُتبَّع، وينظر إىل الشعر من منظورها، 

فهذا كثيِّـر عزَّة يقول لعمر بن أيب ربيعة: »إنَّك لشاعر لوال أنَّك تشبِّب 

باملرأة، ثم تدعها، وتشبِّب بنفسك...«. وقال له ابن أيب عتيق: »أنت 

ا نسبت بنفسك، كان ينبغي أن تقول: قلت لها،  مل تنسب بها، وإمنَّ

ي فوطئت عليه«)2(. فقالت يل، فوضعت خدِّ

هذا  يتمثل  تقول...«  أن  ينبغي  »كان  عتيق:  أيب  ابن  قول  يف 

الجدل،  يكرث، يف شأنها،  نقديًة  قضيًَّة  يثري  النقد، وهو  املنهج يف 

ينبغي  مفهوٍم ملا  الشعر عن  يصدر  يأيت: هل  وميكن طرحها كام 

قوله، أو عن تجربٍة معيشة تفرض القول الشعري الذي يتمُّ من خالله 

تحديد املفهوم، يقول عمر: »إن القلب، إذا هوى، نطق اللِّسان مبا 

يهوى«، ويقول جميل بن معمر:

عر يف غري ذكرها أىب، وأبيها، أن يطاوعني شعريإذا ما نظمت الشِّ

فنلحظ  تقول...«،  أن  »ينبغي  قاعدة:  من  املنطلق  النَّقد  ويقول 

اتجاَهني كانا موجوَدين، وال ينفكان موجودين. وقد غدا هذا النَّوع 

من النَّقد القاعدي متحكِّاًم بعد أن غدت البالغة العربيَّة علاًم معياريًا 

يطلق أحكاًما قيميَّة باالستناد إىل نظاٍم تصنيفي جاهز. 

1-راجع: عبد املجيد زراقط، يف مفهوم الشعر ونقده، بريوت: دار الحق، ط. 1، 1998 

ص. 172.

2-املرجع نفسه، ص. 99 و100.

3 ـ بدايات النَّقد املنهجي ـ جمع املالحظات واآلراء الّنقديَّة: 

للهجرة  والثالث  الثاين  القرنني:  يف  العبَّاس،  العرص  عرف 

الشعر  تنظر يف  التي كانت  النَّقدية  الحركة  وما تالهام، إىل جانب 

جمعٍ  حركَة  انطباعية،  تأثريًة  شفويًة  أحكاًما  وتطلق  والشعراء، 

تدويًنا وضبَط  ـ  التأليفي  العلامء  أدَّى صنيع  وتدويٍن وتأليف. وقد 

ة ومعارصة ـ  رواياٍت وتوفيًقا بينها وإبداَء رأٍي ومعالجَة مسائل عامَّ

أُلّفت فيه كتٌب خاصة، نعرِّف  ًرا  أدبيًا متطوِّ نقًدا  ٍص أمثر  إىل تخصُّ

بها يف ما يأيت:

3-1. فحولة الشعراء لعبد امللك بن قريب )األصمعي(

األديب  النَّقد  يف  التأليف  بداية  الشعراء«)1(  »فحولة  رسالة  تعيد 

نقلًة  أحدث  النَّقد  يف  والتأليف  هـ(،   210  –  123( األصمعي  إىل 

نوعيًَّة يف هذا الرضب من املعرفة؛ ذلك أن االتجاه الشفوي ال يتيح 

ا التذوُّق والتأثُّر وقول االنطباع فحسب. البحث وإمنَّ

»فحولة الشعراء« رسالة صغرية رواها كتابًة عن األصمعي تلميذه 

األخري  هذا  عن  رواها  وقد  هـ(،   248 )ت.  السجستاين  حاتم  أبو 

عام،  بشكل  والرسالة  هـ(.   321 )ت.  اللغوي  دريد  ابن  تلميذه 

ذلك  يف  متداولة  كانت  التي  والنَّقدية  األدبية  املعلومات  تخترص 

العرص. ويلحظ فيها تأثري التدوين يف تطوُّر العمل النقدي، وتحديد 

وتصنيف  األدبية ووصفها،  الظاهرة  واستخدامه، ورصد  املصطلح 

الشعر وإثارة قضايا نقدية كثرية.

1-نرش املسترشق »تشارلس تورِّي«، األستاذ يف جامعة »ييل«، سنة 1911، رسالة »فحولة 

م لها، وهي  ين املنجد نرشة »توّري«، وقدَّ الشعراء«. ويف سنة 1971، اقتبس د. صالح الدِّ

ما نعتمده يف دراستنا هذه.
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ى اليوم »النقـد املمهِّد  ميكـن أن نجـد عند األصمعـي ما يسـمَّ

راسـة«، وهـو النَّقـد الـذي يهيِّئ النـص األديب للقـارئ، فيفهمه  للدِّ

قـه، وذلك عندما رشح الشـعر وعيَّــن الوصف،  هـذا األخري ويتذوَّ

ث عـن املناسـبة حديثًـا ميكِّـن مـن فهـم الشـعر وتذوُّقـه  وتحـدَّ

عليه. والحكـم 

مقّررًة منصوًصا عليها بوضوح،  آراء األصمعي مصّنفًة  تأِت  مل 

ها مبقاييسنا الراهنة  بل جاءت عباراٍت مركَّزًة مكثَّفًة متتابعة ميكن عدُّ

للبحث العلمي مالحظاٍت ذكيًة عامة.

بشكل  بعد،  ما  م، يف  ابن سالَّ فيها  كتب  التي  النحل  قضية  أما 

يف  بعدهم  من  حسني  طه  ود.  املسترشقون  أثارها  والتي  واٍف، 

د  العرص الحديث، فقد قرر األصمعي وجودها ببساطٍة مذهلة، وحدَّ

عر املحمول«.  مواضعها بوضوح، وسامها »الشِّ

م الجمحّي د بن سالَّ عر وطبقات الشعراء ـ محمَّ 3-2. صناعة الشِّ

 150( البرصي  الجمحّي  م  سالَّ بن  د  محمَّ بن  الله  عبد  أبو  يعدُّ 

– 232 هـ( أحد اإلخباريِّني والرُّواة والنَّحويني وعلامء اللغة، ومن 

آراء  بجمعه  معارصيه  من  متيَّز  وقد  عرصه.  يف  األدب  أهل  أعيان 

كتاب،  يف  واإلسالميني  الجاهليني  أشعار  يف  ومعارصيه  سابقيه 

آراء  بنفسه من  إليه  اهتدى  بها، ما  نظَّمها وبوَّ إليها، بعد ما  وأضاف 

تأليٍف جادَّة يف ميدان  أوَّل من قام مبحاولة  وأحكام، فكان بذلك 

األدب تأريًخا ونقًدا.

م كتابه طبقات الشعراء ستة أقسام هي: املقّدمة،  م ابن سالَّ قسَّ

)طبقة  املرايث  شعراء  طبقات(،  )عرش  الجاهليّني  الشعراء  طبقات 
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واحدة(، شعراء القرى العربيَّة )املدينة ومكة والطائف والبحرين(، 

عراء اإلسالميني )عرش طبقات(. طبقة شعراء يهود، طبقات الشُّ

عراء،  الكتاب يعالج قضايا ومسائل أدبية، ويرتجم للعديد من الشُّ

متَّبًعا نهًجا خاًصا، فيورد طرفًا من حياة الشاعر وشعره، ملاًم بكل ما 

قيل عنه وعن شعره، معلًِّقا عىل ذلك كلِّه برأيه الشخص.

يبدو واضًحا أن هذا الكتاب يجعل النَّقد األديب أساس التأريخ 

األديب، وأن مؤلّفه استند إىل املبادئ اآلتية يف تقسيم الشعراء ودراسته 

لهم: الزمان ـ التاريخ؛ املكان ـ البيئة؛ الغرض الشعري املنبثق من 

تجربٍة معيشٍة متميِّزة؛ التميُّز الثقايف الديني؛ وأهم القضايا التي رأى 

إليها، هي: مفهوم النَّقد والناقد الجيد، فقال: »وللشعر صناعة وثقافة 

كرثة  وإن  والّصناعات...  العلم  أصناف  كسائر  العلم  أهل  يعرفها 

له،  الدراسة لتعدى عىل العلم«)1(، وبواعث الشعر ونشأة الشعر وتنقُّ

وطبائع الشعراء وخصائصهم، ووضع أسس املفاضلة بني الشعراء، 

عر. د أغراض شعره، وجودة هذا الشِّ وهي كرثة شعر الشاعر، وتعدُّ

هذه  ومن  ووصفها،  أدبيًة  ظواهر  رصد  كلِّه،  هذا  إىل  إضافًة 

الظواهر: ظاهرة انتحال الشعر.

الجيد  النَّاقد  تنبُّه  حيث  من  أهميتها  الظَّاهرة  هذه  دراسة  تتخذ 

إىل  نسبتها  وصحة  يدرسها،  التي  النصوص  تحقيق  رضورة  إىل 

من  فعالجها  الظاهرة،  هذه  إىل  ساّلم  ابن  تصّدى  وقد  أصحابها. 

مختلف نواحيها.

دار  بريوت:  الجامعية...  اللجنة  إعداد  الشعراء،  طبقات  الجمحي،  بن سالم  د  1-محمَّ

النهضة العربية، ص. 3 و4.
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وقرَّر  الظَّاهرة،  هذه  صدد  يف  سابقيه  آراء  م  سالَّ ابن  عرض 

وجودها، ومل يكتِف بذلك وإمنا تجاوزه إىل مناقشتها فتناول حالًة 

دة، هي حالة محمد بن اسحق ودرسها بيشء من التفصيل.  محدَّ

نقليٍَّة  بأدلٍة  الشعر  من  النوع  هذا  بطالن  عىل  م  سالَّ ابن  يستدلُّ 

سببني:  يف  فيخترصها  االنتحال،  بواعث  عن  ث  ويتحدَّ وعقليَّة. 

الشعر  العربية  القبائل  انتحال  هو  والثاين  الرواة،  انتحال  هو  األول 

ألسباب اجتامعية وسياسية، وذلك بعدما وجدوا قلَّة أشعار شعرائهم 

يف الجاهلية، فقالوا الشعر ونسبوه إىل شعرائهم أيام الجاهلية بدافع 

العصبية القبلية.

فقال:  الصحيح،  معرفة  يف  رأيه  إيراد  إىل  سالم  ابن  وينتهي 

»وليس يشكل عىل أهل العلم زيادة ذلك، وال ما وضع املولدون، 

أو  الشعراء،  ولد  البادية من  أهل  الرَّجل من  يقول  بأن  ا عضل  وإمنَّ

الرجل ليس من ولدهم، فيشكل ذلك بعض اإلشكال«)1(. وال يكتفي 

اد الذين وصفهم  ا ميارس مهمته بوصفه أحد النقَّ بوضع الحل، وإمنَّ

بـ »أهل العلم بالشعر«.

د مفهوًما للنَّقد والنَّاقد،  محاولة ابن سالم متتلك منهًجا، وتحدِّ

وتؤسس اتجاًها للتبويب ودراسة الظواهر: رصًدا ووصًفا وتفسريًا. 

ة الطَّبع، »البيان والتبيني« و»الحيوان« ـ  3-3. النَّظم الذي تؤتيه صحَّ

الجاحظ )ت 255هـ(.

والتبيني«  »البيان  هام  كتبه،  من  كتابني  يف  الجاحظ،  ُعني 

كتبه  ما  يف  التأمَّل  ويفيد  األديب.  النَّقد  عىل  بالكالم  و»الحيوان«، 

1-املصدر نفسه، ص. 10.
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النَّقد هي  هذا  املركزيَّة يف  القضيَّة  أنَّ  األديب،  النَّقد  الجاحظ، يف 

بوصفها رشطًا  الطَّبع«،  ة  يذكر »صحَّ ما  فكثريًا  الشعريَّة«،  »الطَّبعية 

أساًسا من رشوط فاعلية النَّص الشعري، فنقرأ له، عىل سبيل املثال، 

قوله: »فإذا كان املعنى رشيًفا، واللفظ بليًغا، وكان صحيح الطَّبع، 

التكلُّف،  عن  مصونًا  االختالل،  عن  ومنزًّها  االستكراه،  عن  بعيًدا 

صنع يف القلب صنيع الغيث يف الرتبة الكرمية«)1(.

بغية أن يصنع النصُّ يف القلب صنيع الغيث يف الرتبة الكرمية، 

أي  الذات،  تمَّ كشفه يف  ما  املتلقِّي، ويوصل  أن يصل إىل  ينبغي 

وتبييًنا  الذات  يف  ملا  بيانًا  يكون  أن  الجاحظ،  ملصطلحي  ووفًقا 

له، أي وبتعبري آخر، وهو للجاحظ أيًضا، أن يكون »فهاًم وإفهاًما«. 

ليؤدِّي  )األلفاظ(،  املعدود«  »املحدود  من  الطبع  صحيح  فيختار 

االختيار  عملية  نتيجة  يتشكل  ما  )املعاين(.  املبسوَط«  »املمدّد 

الشعرية«،  »الطبعية  يه  نسمِّ أن  ميكن  مبا  املتَّصف  النَّص  هو  هذه 

صحة  تؤتيه  مبا  الجاحظ  عنه  يعربِّ  ما  وهو  الطبعيَّة«  »شعرية  أو 

الطَّبع جودة سبٍك و...، لندعه يقل ذلك: »واملعاين مطروحة يف 

الشأن  ا  وإمنَّ والقروي.  والبدوي  والعريب  العجمي  يعرفها  الطريق، 

اللفظ وسهولة املخرج وكرثة املاء، ويف  ر  إقامة الوزن، وتخيُـّ يف 

بك. فإمنا الشعر صناعة، ورضب من النسج  ة الطَّبع وجودة السَّ صحَّ

ه ليس اللفظ املفرد،  وجنس من التصوير«)2(. فاللفظ الذي يتم تخريُّ

يف  يقول  كام  النظم،  أو  هنا،  يقول  كام  اللغوي«،  »النَّسج  ا  وإمنَّ

موضع آخر. 

1-الجاحظ، البيان والتبيني، بريوت: الرشكة اللبنانية للكتاب، 78/1.

2-الجاحظ، الحيوان، تحقيق عبد السالم هارون، القاهرة: مطبعة الحلبي، 132/3.



النَّقد األدبي52

القادرة  الطَّبع  ة  صحَّ تؤتيه  الذي  النَّظم  يف  إًذا  الشعريَّة  تتمثل 

عىل جعل القول مطابًقا للمقام، فيقول: »ولكلِّ رضٍب من الحديث 

رضٌب من اللفظ...«، و»لكلِّ مقاٍم مقاٌل ولكلِّ صناعٍة شكل«)1(.

املولَّدين،  الشعراء  من  املطبوعني  عن  الجاحظ  ث  وتحدَّ

»واملطبوعون  فقال:  هذا،  بوصفهم  اآلخرين  الشعراء  من  فميَّزهم 

وأبو  الحمريي،  والسيِّد  العقييل،  بشار  املولَّدين  من  الشعر  عىل 

اد  العتاهية، وابن ُعيينة... وبشار أطبعهم«)2(. ولدى حديثه عن النقَّ

يقول: »... ورأيت البرَص بهذا الجوهر من الكالم يف رواة الكتَّاب 

ث عن قضايا بالغية  اق الشعر أظهر«)3(. وتحدَّ أعّم، وعىل ألسنة ُحذَّ

س البالغة العربيَّة«. كثرية، ما جعله يُعّد »مؤسِّ

عراء« لعبد الله بن ُقَتْيبة  عر والشُّ 3-4. التاريخيَّة املوضوعية، »الشِّ

)213 – 276 هـ(.

الله بن قتيبة، كتاب يف تاريخ الشعر  عر والشعراء«، لعبد   »الشِّ

الشعراء  عن  فيه  يتحدث  ومن  نقدية  مة  مقدِّ من  ويتألف  ونقده، 

وشعرهم.

ــه  ــا أن ــدو واضًح ــه، فيب مت ــه، يف مقدِّ ــة كتاب ــن قتيب ــرِّف اب يع

ــذا  ــول: »ه ــو يق ــعراء، فه ــعر والش ــخ الش ــب تاري ــد أن يكت يري

ــه عــن الشــعراء وأزمانهــم  ــه يف الشــعراء، أخــربُت في ــاب ألَّفت كت

وأقدارهــم، وأحوالهــم يف أشــعارهم، وقبائلهــم، وأســامء آبائهــم، 

1-املصدر نفسه، 93/3. والبيان والتبيني، م. س.، 139/1.

2-البيان والتبيني، م. س، 50/1.

3-املصدر نفسه، 23/4 و24.
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ومــن كان يعــرف باللقــب أو الكنيــة منهــم، وعــامَّ يُستحســن مــن 

أخبــار الرَّجــل، ويُســتجاد مــن شــعره، ومــا أخذتــه العلــامُء عليهم 

ــه  ــبق إلي ــا س ــم، وم ــم أو معانيه ــأ يف ألفاظه ــط والخط ــن الغل م

مــون فأخــذه عنهــم املتأخــرِّون، وأخــربت فيــه عــن أقســام  املتقدِّ

ــا،  ــعر عليه ــار الش ــي يُخت ــوه الت ــن الوج ــه، وع ــعر وطبقات الش

ــا...«)1(. ــن له ويُستحس

التي ذكرها، فيكتب  يعتمد »اإلخبار« عن املسائل  أنه  الواضح 

تاريخ أدب، وأنَّه يدوِّن نصوًصا، ويخرب عن املآخذ عليها ووجوه 

االستحسان لها، فيكتب نقًدا تغلب عليه صفة الجمع.

ث  يعتمد ابن قتيبة معياَرين يف اختياره الشعراء الذين يريد التحدُّ

ة بأشعارهم يف الغريب  عنهم: أوَّلهام الشهرة، وثانيهام وقوع الحجَّ

الله سبحانه وحديث رسوله )صىل...(. وهذا  والنحو، ويف كتاب 

عر والشعراء  عر والشعراء« يضمُّ مختارات من الشِّ يعني أنَّ كتاب »الشِّ

ث عن موضوعيته يف  ن. وهو يقول ذلك عندما يتحدَّ من منظور معيَـّ

النظر إىل ما اختاره، فنقرأ له: »ومل أسلك، يف ما ذكرته، من شعر كل 

شاعر مختار له، سبيل من قلَّد، أو استحسن باستحسان غريه، وال 

ر بعني  املتأخِّ مه وإىل  لتقدُّ الجاللة  م منهم بعني  املتقدِّ نظرت إىل 

ره، بل نظرت بعني العدل إىل الفريقني، وأعطيت كالًّ  االحتقار لتأخُّ

حظَّه، ووفَّرت عليه حقه...«.

عر والبالغة  ويفرسِّ موقفه هذا بقوله: »ومل يقرُص الله العلم والشِّ

ذلك  جعل  بل  قوم،  دون  قوًما  به  خصَّ  وال  زمن،  دون  زمٍن  عىل 

د شاكر، القاهرة: دار املعارف،  1-عبد الله بن قتيبة، الشعر والشعراء، تحقيق أحمد محمَّ
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مشرتكًا مقسوًما بني عباده يف كلِّ دهر، وجعل كلَّ قديٍم حديثًا يف 

عرصه...«)1(.

فعندما  يخالفه،  أن  يلبث  ال  لكنه  املبدأ،  هذا  قتيبة  ابن  يقرِّر 

تفسريًا  الطّلَليَّة  تشكُّل  يفرسِّ  العربيَّة،  القصيدة  بنية  عن  ث  يتحدَّ

ُمْسبًقا،  موجوٍد  شكٍل  ملء  يف  الشاعر،  إرادة  إىل  يرجعه  افرتاضيًا 

ويقرِّر التزام الشاعر بتقنيَّتني شعريتني: أوالهام االلتزام بتتابع أقسام 

الطَّللية وعدم الخروج عليها، وثانيتهام االلتزام بالوقوف عىل الطَّلل 

املتأخرين  الشعراء  إلزام  يعني  وهذا  العامرة،  املنازل  عىل  وليس 

يخرج  أن  عر  الشِّ ر  ملتأخِّ »وليس  فيقول:  مني،  املتقدِّ مذهب  باتِّباع 

مني يف هذه األقسام...«)2(. عن مذهب املتقدِّ

عىل  الحكم  يف  موضوعيًا   / عاداًل  يكون  أن  إىل  يسعى  وإذ 

أن  فيقرِّر  اللفظ واملعنى،  بني  يفصل  تنوَّعه،  ث عن  فيتحدَّ عر،  الشِّ

الشعر أربعة أرضب هي: 1- رضب منه حسن لفظه وجاد معناه...، 

2- رضب منه حسن لفظه وحال، فإذا أنت فتَّشته مل تجد هناك فائدًة 

 -4 عنه.  ألفاظه  وقرصت  معناه،  جاد  منه  ورضب   -3 املعنى.  يف 

م أمثلًة لكل نوع تفيد أنَّه  ر لفظه، ويقدِّ ر معناه وتأخَّ ورضب منه تأخَّ

ل املعنى األخالقي الحكمي. يفضِّ

4- النَّقد املنهجي

ومل يلبث النَّقد األديب العريب القديم أن غدا نقًدا منهجيًا، كثُـرت 

ها: ث عن أهمِّ اتجاهاته وأعالمه، ويف ما يأيت نتحدَّ

1-املصدر نفسه، 62/1 و63.

2-راجع: املصدر نفسه، 74/1 – 77.
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عر« لبن طباطبا عر، »عيار الشِّ 4-1. صناعة الشِّ

إبراهيم،  بن  بن أحمد  د  بن محمَّ بن أحمد  د  الحسن، محمَّ أبو 

طباطبا، الحسني العلوي )ت 322 هـ(، شاعر وعامل باألدب، ألَّف 

عر«، وهو مؤلٌَّف يف النَّقد األديب،  عدًدا من الكتب، منها: »عيار الشِّ

تفاوت املوقف منه، بني معجب به كأيب حيَّان التوحيدي الذي نقل 

عر«. منه، وبني رادٍّ عليه كاآلمدي، الذي ألَّف كتاب »نقض عيار الشِّ

ألَّف ابن طباطبا هذا الكتاب ليجيب عن سؤالني: أوَّلهام ما هو 

ل به إىل نظمه؟)1(. بب الذي يُتََوصَّ علم الشعر؟ وثانيهام ما السَّ

عر، أي عن  يفيد عنوان الكتاب أنَّ املؤلِّف يبحث عن عياٍر للشِّ

عر. وتفيد قراءة الكتاب أن البحث، يف معظمه،  معياٍر أو مقياٍس للشِّ

أمثلٌة شعرية  تليه  النَّظري  التقرير  إنَّ  إذ  تعليمي؛  هدٍف  وذا  نظري، 

كثرية، تؤيِّد وجهة النَّظر املقولة.

يبدو واضًحا أنَّ ابن طباطبا يبحث عن معيار يتمثَّل يف خصائص 

اللغوية، ومييض يف بحثه، من دون استطراد، ويتمكَّن  عر  الشِّ بنية 

من اإلجابة عن السؤالني اللذين وضع الكتاب بغية اإلجابة عنهام 

ببحث ترتابط مسائله، وتتدرَّج يف سياق يفيض إىل تحقيق الهدف 

من تأليف الكتاب.

أدواته  عىل  الكالم  ذلك  وييل  الشعر،  بتعريف  الكتاب  يبدأ 

ووظيفته، وعنارصه، وصناعته، وصياغته، ومحنة الشاعر املحَدث 

القديم  ما يقتيض املقارنة بني  الخروج منها،  ياغة، وسبيل  الصِّ يف 

1-ابن طباطبا، كتاب عيار الشعر، تحقيق د. عبد العزيز بن نارص املانع، القاهرة: مكتبة 

الخانجي، ص. 5.
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واملحدث، ويفيض إىل عرض تقاليد الشعر العريب، والتفصيل يف 

عٍة،  عر، األمر الذي يؤدِّي إىل تقديم مناذج من الشعر متنوِّ عيار الشِّ

وتصنيفها بني محكمٍة وغثٍَّة وحسنِة األلفاظ واهية املعاين، وحسنِة 

املعاين واهية األلفاظ...، وينتهي إىل ما ينبغي للشاعر تجنُّبه وما 

الفاعلة، وهذا هو  الشعرية  ليمتلك شعرُه الجاملية  إثباته،  له  ينبغي 

تدرك  كام  ليدركه،  الثاقب«  »الفهم  إىل  يحتاج  الذي  الشعر،  عيار 

يف  أساًسا  دوًرا  املتلقِّي  يعطي  وهذا  بها،  يختصُّ  ما  ٍة  حاسَّ أيَّ 

ا صاحب »الفهم  ، وإمنَّ ن الجامليَّة الشعرية، وهو ليس أي متلقٍّ تبيُـّ

الثاقب«.

الله ـ كالم  ـ أسعدك  عر  فيقول: »الشِّ الشعر،  ابن طباطبا  يعرِّف 

مبا  مخاطباتهم  يف  الناس  يستعمله  الذي  املنثور  عن  بان  منظوم 

األسامع،  ته  مجَّ جهته  عن  به  ُعِدَل  إن  الذي  النَّظم  من  به  ُخصَّ 

فمن صحَّ طبعه وذوقه  معلوم محدود،  ونظمه  وق،  الذَّ وفََسد عىل 

مل يحتج إىل االستعانة عىل نظم الشعر بالعروض التي هي ميزانه. 

وق مل يستغِن عن تصحيحه وتقوميه مبعرفة  ومن اضطرب عليه الذَّ

العروض والحذق بها حتى تصري معرفته املستفادة كالطَّبع الذي ال 

تكلَّف معه«)1(.

تأثريه  وإىل  النَّظم،  اللغوية:  عر  الشِّ بنية  إىل  التعريف  هذا  ينظر 

يف األسامع والذوق، ومييِّز بينه وبني النرث بالنُّظم، ويرى إىل عملية 

من  أما  تلقائيًا،  ينظم  الصحيحني  والذوق  الطَّبع  فصاحب  النُّظم، 

اضطرب عليه الذوق فيحتاج إىل التعلُّم الذي ميلِّكه معرفة تجعله 

»كرثة  هو  التعلُّم  هذا  ولعل  الصحيحني،  والذوق  الطَّبع  كصاحب 

1-املصدر نفسه، ص. 5 و6.
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بالطبع  نفهم  قبل، وقد  م من  ابن سالَّ ث عنها  التي تحدَّ املدارسة« 

ى باملعرفة. والذوق املوهبة أو امللكة التي تَُغذَّ

ث عن بناء القصيدة، فقال: »فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة  وتحدَّ

مَخَض املعنى الذي يريد بناء الشعر عليه يف فكره نرثًا، وأعدَّ له ما 

والوزن  توافقه،  التي  والقوايف  تطابقه،  التي  األلفاظ  من  إياه  يُلبسه 

الذي سلس له القول عليه...«)1(. وهذا يعني أن عملية بناء القصيدة 

فيه املعاين جاهزًة  الشعر تكون  نوع من  ذهنيَّة تصدق عىل  عمليٌة 

مسبًقا، وهذا هو الشعر الذي كان سائًدا يف ذلك العرص. وقد أوقعت 

كل  إىل  ُسبق  أنه  ذلك  محنة«؛  املحدث »يف  الشاعر  العملية  هذه 

ويرى  ساحرة)2(...،  وخاّلبة  لطيفة  وحيلة  فصيح  ولفظ  بديع  معنى 

للخروج من هذه املحنة أنه »ينبغي للشاعر يف عرصنا أن ال يُظهر 

شعره إال بعد ثقته بجودته وحسنه وسالمته من العيوب التي نُبِّه عليها، 

رز منها...«)3(. التجويد يف الصياغة، وفاقًا ألصول مقرَّرة،  وأُِمر بالتحُّ

إذًا، هو السبيل إىل تحقيق الجاملية الشعرية الفاعلة، والالفت النصُّ 

باتباع أصول، ويتكرَّر هذا يف قسم من  يُنبَّه ويؤمر  الشاعر  أن  عىل 

الكتاب ينتهي إليه املؤلف، وعنوانه: »ما ينبغي للشاعر تجنُّبه، وما 

ينبغي له إثباته«)4(، وفاته أن تصوير ما يف النفس غري محدود.

الشعري  األعىل  باملثال  الوعي  تجعل  شعرية  نظرية  هذه  إنَّ 

للشعر،  صانًعا  الشعري(  األعىل  )األنا  واألخالقي  الفنِّي  العريب 

1-املصدر نفسه، 7 و8.

2-راجع: املصدر نفسه، ص. 13.

3-املصدر نفسه، ص. 14.

4-راجع: املصدر نفسه، ص. 199 – 216.
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وتجعل الفرادة متمِثلًة يف توليد املعاين ويف نظمها، ويُفهم النظم هنا 

ياغة الشعرية، وذلك أن هذا النظم هو الذي مييِّز الشعر  مبعنى الصِّ

عر وإحكامه«)1(. يه ابن طباطبا »صنعة الشِّ من النرث، وهو كام يُسمِّ

لـ»أحسن  النوعية  الخصائص  تحديد  إىل  طباطبا  ابن  ويصل 

صاحب  يتلقاها  التي  الفاعلة  الشعرية«  لـ»الجاملية  أو  الشعر«، 

»الفهم الثاقب«، وهي خصائص شعر يأيت من خارج التجربة الذاتية 

شكاًل  املنبجسة  الشعريَّة  البنى  والدة  عن  تكفُّ  ال  التي  الحياتية 

وعي  قوامها  ذهنيَّة  تجربٍة  داخل  من  ويأيت  ينابيعها،  من  ومضمونًا 

للجامعة(  الشعري  األعىل  )األنا  األعىل  العريب  الشعري  باملثال 

وتقاليده وسننه.

4-2. املُحدث »البديع«، كتاب البديع لبن املعتّز

أبو العباس، عبد الله بن املعتز بن املتوكِّل... )247 – 296(، 

شاعر وأديب وناقد وناشط ثقايف، وقد ألَّف، يف النَّقد األديب كتاب 

»البديع«، وهو ما سوف نتحدث عنه يف ما يأيت.

البديع معناه، يف األصل، الجديد، وأُطلق عىل ظاهرٍة شعريٍَّة عرفها 

شعر املولَّدين من شعراء العرص العباس، وبعد أن كتب ابن املعتز 

ها،  وسامَّ ووضعها  الظّاهرة،  هذه  خصائص  وتبنيَّ  »البديع«،  كتابه 

أصبحت هذه الخصائص أصواًل بالغيًة يف علم اسمه »البديع«.

تأليفه،  من  الهدف  عن  كتابه  مقدمة  يف  املعتز،  ابن  ث  يتحدَّ

منا، يف أبواب كتابنا هذا، بعض ما وجدنا يف القرآن  فيقول: »وقد قدَّ

حابة واألعراب  الكريم واللغة وأحاديث رسول الله J وكالم الصَّ

1-املصدر نفسه، ص. 137.
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املحدثون  ه  سامَّ الذي  الكالم  من  مني،  املتقدِّ وأشعار  وغريهم 

البديع، ليُعلم أن بشاًرا ومسلاًم وأبا نوَّاس، ومن تقيَّلهم )تشبَّه بهم( 

وسلك سبيلهم، مل يسبقوا إىل هذا الفّن، ولكنَّه كثُـر يف شعرهم، 

ي بهذا االسم، فأعرب عنه ودلَّ عليه«)1(. فُعرف يف زمانهم، حتى ُسمِّ

البديع،  عرية:  الشِّ الظاهرة  يالحظ  املعتز  ابن  أن  واضًحا  يبدو 

خصومة،  موضع  بوصفها  عنها،  ث  ويتحدَّ ويصفها،  ويرصدها، 

وينرصف إىل دراستها، ويتبنيَّ أنها ليست طارئًة عىل الشعر العريب، 

وأن ليس من انقطاع بني الشعراء املحدثني وتراثهم، األديب، وهذا 

ما يُفهم من قول أيب متام ملن طلب منه كأًسا من ماء املالم، عندما 

قال له: إن أتيتني بريشة من جناح الذلِّ آتيك بكأس من ماء املالم، 

البديع  هذا  أنَّ  فيها  والجديد  وافدًة،  وليست  عربية،  ظاهرة  وأنها 

تاريخي، هذا  ٍر  فيها، فُعرف بوصفه ظاهرًة، جاءت وليدة تطوُّ كثُـر 

ما  إنَّ  القديم:  يقول ألنصار  أنه  يبدو  من نحٍو أول، ومن نحٍو آخر 

ا جاء يف تراثكم األديب. تأخذونه عىل املحَدثني إمنَّ

من  انطلق  إذ  يًا،  نصِّ يه  نسمِّ أن  ميكن  منهًجا  املعتّز  ابن  اتَّبع 

الخصائص،  هذه  وبلور  خصائصها،  وتبنيَّ  فقرأها،  النصوص 

خصائص  من  إليه  اهتدى  ملا  مصطلحاٍت  فاستحدث  ها،  وسامَّ

م أمثلًة تؤيِّد ما ذهب إليه، وهذا نقد منهجي، وإن كانت  شعرية، وقدَّ

الزيادة  البالغيون  الخصائص قد غدت أصواًل بالغية، واصل  هذه 

فيها حتى بلغت مئًة وخمسني أصاًل بالغيًا، فهذا ليس من صنيعه، 

ا من صنيع البالغيِّني الذين أتوا بعده، وتحوَّلوا بالنقد الوصفي  وإمنَّ

النصِّ إىل نقٍد قاعدي معياري.

مطبعة  القاهرة:  خفاجة،  املنعم  عبد  د  محمَّ تحقيق  البديع،  املعتز،  بن  الله،  1-عبد 

الحلبي، ص. 1.
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ص كل باٍب لنوع من  يتألَّف كتاُب »البديع« من خمسة أبواب، ُخصِّ

أنواع البديع التي يراها ابن املعتز أساسيَّة، وهي: االستعارة، الجناس، 

مها، واملذهب الكالمي. املطابقة، وردُّ أعجاز الكالم عىل ما تقدَّ

وأتبع هذه األنواع البديعية الخمسة بذكر ثالثة عرش نوًعا بديعيًَّا، 

املحاسن  هذه  أن  وقرَّر  عر،  والشِّ الكالم  محاسن  بعض  أنها  رأى 

قد  الباحث  الشاعر  هذا  يكون  وهكذا  بها،  اإلحاطة  تصعب  كثرية 

ها وعرَّفها ومثَّل لها. تبنيَّ مثانية عرش نوًعا بديعيًا، وسامَّ

تتمثل أهمية كتاب »البديع« يف أنَّه بحَث يف شعريَّة النصوص، 

ووضع  لها،  ومثَّل  وعرَّفها  ها،  وسامَّ وبلورها  الخصائص  وتبنيَّ 

دراسة  يف  جديد  منهٌج  وهذا  بالغية،  غدت  نقديًة  مصطلحاٍت 

شعريٍة  ظاهرٍة  من  املوضوعي  موقفه  إىل  إضافًة  األدب،  أساليب 

كثُـر الجدل يف شأنها، ووصل إىل حدِّ الخصومة، وقد غدا كتاب 

الذي  البديع«،  »علم  هو  بالغي  لعلم  املؤسس  الكتاب  »البديع« 

يف  التفنُّن  إىل  أدَّى  ما  دراساتهم،  يف  يستخدمونه  البالغيون  صار 

تحسني الكالم واملغاالة يف ذلك.

عر« لقدامة بن جعفر عر، »نقد الشِّ 4-3. علم نقد الشِّ

بغداد،  يف  نشأ  هـ(.   337  –  275( جعفر  بن  قدامة  الفرج  أبو 

يف عرٍص ُعرفت فيه فلسفة أرسطو ومنطقه، وساد الجدل الفلسفي 

واملنطقي، وُوضعت كتب يف غري علم، وجرت محاوالٌت لوضع 

أوَّل املبادرين لذلك، عندما وضع  للنَّقد األديب، وكان قدامة  علٍم 

الحساب، ويف  علم  عامل يف  أنَّه  نعلم  وإذ  الشعر«)1(؛  »نقد  كتابه: 

ــعر، تحقيــق كــامل مصطفــى، القاهــرة: مكتبــة  1-قدامــة بــن جعفــر، نقــد الشِّ

11 ص.   ،1978  ،3 ط.  الخانجــي، 
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التنظريي  املنهج  اعتامده  رسَّ  ندرك  والبالغة،  الجدل  صناعة 

عر« موضوع حديثنا.  املنطقيِّ البالغي يف تأليف كتابه »نقد الشِّ

عر  الشِّ ببيان الحاجة إىل وضع كتاب »يف نقد  يبدأ قدامة كتابه 

وتخليص جيِّده من رديئه«، وذلك ألنه مل يجد أحًدا فعل ذلك، من 

قبل)1(. وأّول ما يُحتاج إليه، يف هذا الشأن، كام يضيف، »معرفة حدِّ 

عر الحائز له عامَّ ليس بشعر«، وإذ مل يجد أبلغ وأوجز من أن  الشِّ

يقال فيه: »إنَّه قول موزون مقفَّى يدلُّ عىل معنى«، وبعد أن يرشح 

قد  التعريف  الذي يصدق عليه هذا  الشعر  إنَّ  يقول:  التعريف  هذا 

من  ومتييزه  الجيِّد  معرفة  إىل  »يحتاج  لهذا  رديئًا،  أو  جيًِّدا  يكون 

الرديء«)2(.

الشعر:  صفات  ذكر  إىل  يعمد  ة،  املهمَّ هذه  ينجز  أن  بغية 

تجعله  التي  وتلك  الجودة،  غاية  يف  عر  الشِّ تجعل  التي  الصفات 

فيقال:  الوسط،  يف  يقف  تجعله  التي  واألخرى  الرداءة،  غاية  يف 

ط. ويفعل ذلك استناًدا إىل تعريفه للشعر آنف  أو متوسِّ إنه صالح 

عر أربعة هي: اللفظ، املعنى، والوزن،  الذَّكر، فيقول: إن عنارص الشِّ

والتَّقفية، تأتلف هذه العنارص، فتشكل ائتالفات هي: ائتالف اللفظ 

مع املعنى، وائتالف اللفظ مع الوزن، وائتالف املعنى مع الوزن، 

هي:  مثانية  الشعر  أجناس  فتصري  القافية،  مع  املعنى  وائتالف 

منها.  املؤلَّفات  واألربعة  ه،  عليها حدُّ يدل  التي  املفردات  األربعة 

الثامنية صفات ميدح  وملا كان، كام يضيف، لكل واحد من هذه 

ورديئه  ذلك  جيِّد  يكون  أن  وجب  أجلها،  من  يعاب  وأحوال  بها، 

1-املصدر نفسه، ص. 15.

2-املصدر نفسه، ص. 17 و18.
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الحَقني للشعر، ويجعله هذا يذكر أوصاف الجودة يف واحٍد واحٍد 

منها، ليكون مجموع ذلك إذا اجتمع يف الشعر كان نهاية الجودة، 

وكام ذكر أوصاف الجودة يعقب بذكر العيوب، ليكون مجموع ذلك 

إذا اجتمع يف شعر كان نهاية الرَّداءة)1(.

تشتمل  ـ حاالت  والرَّداءة  الجودة  ـ  النِّهايتني  هاتني  بني  توجد 

الصفات  فيه من  عىل صفاٍت محمودٍة وصفاٍت مذمومة، فام كان 

املحمودة أكرث كان إىل الجودة أميل، وما كان فيه من العيوب أكرث 

كان إىل الرداءة أقرب، وما تكافأت فيه الصفات كان وسطًا.

يها »النُّعوت«، ويف  فات املحمودة، ويسمِّ ل يف ذكر الصِّ ثم يفصِّ

م أمثلًة تتمثل  فة، ويقدِّ يها »العيوب«، فيذكر الصِّ صفات الرَّداءة، ويسمِّ

فة، فيقول، عىل سبيل املثال: »نعت اللفظ: أن يكون  فيها هذه الصِّ

سمًحا، سهل مخارج الحروف من مواضعها، عليه رونق الفصاحة، 

م أمثلًة، منها أبيات من قصيدة للحادرة  مع الخلو من البشاعة«، ويقدِّ

شعريًة،  خصائص  ن  يتبيَـّ فات،  الصِّ عرضه  سياق  ويف  الذبياين)2(. 

يها، ويعرِّفها، فيضع مصطلحاٍت بالغية بديعية. فيسمِّ

عر  يبدو تقسيم قدامة منطقيًَّا، ميثّل محاولًة لتنظيم علم نقد الشِّ

الَذوقية،  األبحاث  من  وتحويله  العقلية،  بالعلوم  أشبه  تنظياًم 

والجزئية، إىل أن يكون علاًم معياريًا، يعلم به متييز جيد الشعر من 

رديئه والعلم هنا، مبعنى »إدراك اليشء عىل ما هو به«.

لكن  األرسطي،  املنطق  منهج  كتابه،  تأليف  يف  قدامة،  يتبع 

1-املصدر نفسه، ص. 25 و26.

2-املصدر نفسه، ص. 28.
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ن  أرسطو، ويتضمَّ الذي ذكره  تعريفه يخلو من عنرص »املحاكاة«، 

ورة  ورة، فاملادَّة هي املعاين واألغراض، والصُّ عنرصي املادة والصُّ

صفًة  األخالق  كانت  وملا  فيها،  تتمثل  والشعرية  ياغة،  الصِّ هي 

ورة، مل تكن لألخالق عالقة بالجودة. للامدة، وال صلة لها بالصُّ

يجد الباحث قرابًة بني ابن طباطبا وقدامة تتمثل يف البحث عن 

نعة  الصَّ عىل  الرتكيز  ويف  نفسه،  عر  الشِّ به  يقوَّم  موضوعي  »عيار« 

ويضع  بحثه،  يف  شكليًا  كان  قدامة  لكن  ورة،  الصُّ أو  الشعرية، 

عر ينبغي االلتزام  دًة سلًفا لكل عنرص من عنارص الشِّ خصائص محدَّ

بها ليكون الشعر جيًِّدا، يف حني فتح ابن طباطبا الطَّريق للخروج من 

عر«، باإلبداع يف التوليد والنَّظم. كام يجد الباحث قرابًة  »محنة الشِّ

ث عن الخصائص الشعرية،  بني ابن املعتز وقدامة تتمثل يف التحدُّ

 ، نصِّ وصفٌي  ناقٌد  املعتز  فابن  املنهج،  يف  يختلفان  أنهام  غري 

ووضوح،  بدقٍة  محّددٍة  لخطٍَّة  وفاقًا  يكتب  معيارٌي  منظٌِّر  وقدامة 

ما  وهذا  كاملة،  نقديٍة  أسٍس  تفعيل  إىل  وينتهي  وتركيز،  وإيجاٍز 

تبّقى من نقد هذا الباحث عن علٍم لنقد الشعر، ما جعله يُعدُّ بالغيًا 

اتبع خطاه كثري من البالغيني، فوضعوا قواعد بالغيًَّة عمد كثري من 

الشعراء إىل اتِّباعها. 

عر، املوازنة بني الطَّائيِّني لآلمدي 4-4. بني البديع وعمود الشِّ

370 هـ(.  بن يحيى اآلمدي )ت.  بن برش  الحسن  القاسم،  أبو 

بًا، ومعرفًة  ًفا مدرَّ ، وأديب وناقد ميتلك ذوقًا مثقَّ شاعر مرهف الحسِّ

ة كتب يف  بعلوم اللغة العربية، والعلوم الفلسفيَّة واملنطق، ألَّف عدَّ

موضوع  فهو  منها،  »املوازنة«،  كتاب  لدى  نتوقف  ونقده.  األدب 
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حديثنا هنا، وهو كتاب يوازن فيه اآلمدي بني الشاعرين أيب متَّام )ت 

231 هـ( والبحرتي )ت 284 هـ(، ويف الوقت نفسه بني اتجاهني، 

وهام:  منهام،  واحًدا  الشاعرين  من  كلُّ  ميثل  العريب،  الشعر  يف 

البديع وعمود الشعر.

مة »املوازنة«، وجود اتجاَهني يف الشعر،  يقرِّر اآلمدي، يف مقدِّ

د خصائص كل اتجاه  ميثل أوَّلهام أبو متَّام وثانيهام البحرتي، ويحدِّ

ويذكر أنصاره، فيقول: »... وإنهام ملختلفان، ألنَّ البحرتي أعرايب 

عر  الشِّ عمود  فارق  وما  األوائل،  مذهب  وعىل  مطبوع،  الشعر، 

املعروف، وكان يتجنَّب التعقيد ومستكره األلفاظ ووحيش الكالم؛ 

املكفوف  يعقوب  وأيب  ومنصور  لمي  السَّ بأشجع  يُقاس  بأن  فهو 

وأمثالهم من املطبوعني أوىل. وألن أبا متَّام شديد التكلُّف، صاحب 

صنعة، ومستكره األلفاظ واملعاين، وشعره ال يشبه أشعار األوائل، 

وال عىل طريقهم، ملا فيه من االستعارات البعيدة واملعاين املولَّدة، 

فهو بأن يكون يف حيِّز مسلم بن الوليد، ومن حذا حذوه أحّق وأشبه«. 

والذين يفضلون البحرتي هم »الكتَّاب واألعراب والشعراء املطبوعون 

وأهل البالغة«، والذين يفضلون أبا متام هم »أهل املعاين والشعراء 

أصحاب الصنعة، ومن مييل إىل التدقيق وفلسفي الكالم«)1(.

فيقول:  الحكم،  يف  ومعايريه  اتجاه،  كل  خصائص  د  يحدِّ ثم 

الناس  لتباين  عندي،  أشعر  بأيِّهام  القول  أطلق  أن  أحب  »ولست 

الله  أدام  ـ  كنت  فإن  عر...،  الشِّ يف  مذاهبهم  واختالف  العلم  يف 

دار  بريوت:  الحميد،  عبد  الدين  محيي  د  محمَّ تحقيق  املوازنة،  اآلمدي،  1-راجع: 

املسرية، ص. 10 و11.
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بك  السَّ ة  صحَّ ويؤثر  وقريبه،  الكالم  سهل  ل  يفضِّ ن  ممَّ ـ  سالمتك 

اللفظ وكرثة املاء والرَّونق، فالبحرتي أشعر  العبارة، وحلو  وحسن 

عندك رضورًة. وإن كنت متيل إىل الصنعة واملعاين الغامضة التي 

متام  فأبو  ذلك،  غري  عىل  تلوي  وال  والفكرة،  بالغوص  تستخرج 

عندك أشعر ال محالة«)1(.

ام  وإنَـّ أحدهام،  بتفضيل  يفصح  ال  فهو  هكذا،  األمر  يكن  إن 

يًا موضعيًا، فيقول: »... ولكننَّي أوازن بني  يوازن معتمًدا منهًجا نصِّ

قصيدتني من شعرهام، إذا اتفقتا يف الوزن والقافية وإعراب القافية، 

وبني معنى ومعنى، فأقول أيَّهام أشعر يف تلك القصيدة، ويف ذلك 

إذا  منهام  لكلِّ واحٍد  ما  أنت حينئٍذ عىل جملة  احكم  ثم  املعنى، 

أحطت علاًم بالجيِّد والرديء«)2(.

من  فرقة  كل  احتجاج  من  عرفه  ما  فيذكر  املوازنة،  يبدأ  ثم 

أصحاب هذين الشاعرين عىل الفرقة األخرى، وكان موضوعيًا يف 

عرضه، وبعد ذلك يبدأ بذكر مساوئ هذين الشاعرين، ليختم بذكر 

محاسنهام، ويذكر طرفًا من رسقات أيب متام وإحالته وغلطه وساقط 

شعره، ومساوئ البحرتي يف أخذ ما أخذه من معاين أيب متام... ثم 

يوازن من شعريهام بني قصيدتني...، ثم يذكر ما انفرد به كل واحد 

لألمثال  وبابًا  التشبيه  من  شعريهام  يف  وقع  ملا  بابًا  ويفرد  منهام، 

يختم بهام، ويتبع ذلك باألخبار املجرَّد من شعريهام...)3(.

1-املصدر نفسه، ص. 11.

2-املصدر نفسه، ص. 11 و12.

3-املصدر نفسه، ص. 12و 51.
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يبدو واضًحا أن »املوازنة« كتاب ينهض بكتابة تأريخٍ شعرٍي عىل 

ي  يبلور مؤلِّفه خصائص اتجاهني شعريني، ويسمِّ إذ  أساٍس نقدي، 

شعراءهام وأنصارهام، كام أنه يقوم بتأريخ النَّقد األديب، عندما يذكر 

حجج كلِّ من االتجاهني يف تفضيل أحدهام عىل اآلخر، فيمثِّل ذكره 

هذا نقًدا نظريًا. واملهمة األساس التي يؤديها هي النَّقد األديب النصِّ 

خصائصها  وبيان  الشاعرين،  من  كل  لنصوص  التطبيقي  الوصفي 

م له من  والحكم عليها، وتقديم ذلك للقارئ ليحكم يف ضوء ما قُدِّ

أوالهام  أساسيتني:  بوظيفتني  يقوم  النَّقد  هذا  يجعل  ما  معلومات، 

وبلورة  اتجاه  يف  وتصنيفه  خصائصه  وبيان  ومتييزه  النَّص  دراسة 

خصائص هذا االتجاه، وثانيتهام تقديم النَّص للقارئ مصحوبًا بهذا 

كله ليتذوَّق ويتأمل ويحكم، ويكون مشاركًا يف الحكم.

وامللكة  املعرفة  ميتلك  ناقًدا  اآلمدي  يبدو  هذا،  إىل  إضافًة 

د  الالزمتني للقيام مبهمة الناقد، عالوًة عىل موضوعيته، وقبوله لتعدُّ

من  كان  وإن  اتجاه،  كل  حجج  وبيان  ولآلخر،  الشعر،  اتجاهات 

د، يقول، لدى بدئه املوازنة التفصيلية:  حكٍم يُصدره، فهو حكٌم محدَّ

فيها  يتفق  التي  الجزء، املعاين  الله، اآلن، يف هذا  بإذن  أذكر،  »أنا 

ذلك  يف  أشعر  أيهام  وأقول  ومعنى،  معنى  بني  فأوازن  الطَّائيان، 

وأبيِّـن  الرديء،  عىل  له  وأفضِّ الجيِّد،  عىل  وأنصُّ  بعينه...  املعنى 

التلخيص،  إليها  ينتهي  ما  الجميع  علل  من  وأذكر  وأرذله،  الرديء 

إىل  يكله  له  يحصِّ ما  للقارئ  م  يقدِّ إذ  وهو،  العبارة...«،  به  وتحيط 

اختياره وفطنته ومتييزه ويقول له: »فينبغي أن تُنعم النظر يف ما يرد 

إليك، ولن ينتفع بالنَّظر إالَّ من يحسن أن يتأمَّل، ومن إذا تأمَّل علم، 

ومن إذا علم أنصف«)1(.

1-املصدر نفسه، ص. 372 و373.
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ربة...،  والدُّ وامللكة  املعرفة  املمتلك  الناقد  يتكامل  وهكذا 

ل  املحصِّ املتأمِّل،  عليه،  يرد  ما  يف  الناظر  والقارئ  املنصف، 

معرفة، واملصدر حكاًم.

نستطيع القول: إنَّ النَّقد األديب العريب القديم أصبح نقًدا منهجيًا 

وصفيًا، موضوعيًا، يُتَّخذ أساًسا لكتابة تاريخ الشعر، وبيان اتجاهاته 

ليكون  للقارئ  وتقدميها  النصوص  بدراسة  ويقوم  وخصائصها، 

رشيًكا يف التذوق والحكم، وقد متكَّن اآلمدي، وهو يوازن بني أيب 

متام والبحرتي، يف شعريهام، أن يبلور خصائص اتجاهني شعريِّني 

عربيّني هام: اتجاه عمود الشعر الذي ميثله البحرتي واتجاه البديع 

التأليف:  محكم  كتاب  يف  ذلك  فعل  وقد  متام،  أبو  ميثله  الذي 

ة، فموازنة، فمقارنة، لغته سهلة واضحة متينة يف آن، ليس من  محاجَّ

استطراد وإمنا تحديد للقضايا واملسائل وتدرُّج منهجي يف مقاربتها.

املتنبِّي  بني  »الوساطة  القريض،  ونظام  عر  الشِّ عمود   .5-4

وخصومه«، للقايض الجرجاين

)290 – 366 هـ()1(  الجرجاين  العزيز  بن عبد  الحسن عيل  أبو 

اًل، وفقيًها،  املعروف بالقايض الجرجاين. كان شاعرًا وأديبًا ومرتسِّ

ًا، ومؤرًِّخا.... له عدة مؤلَّفات، منها: »الوساطة بني املتنبِّي  ومفرسِّ

وخصومه«، وهذا الكتاب هو موضوع حديثنا هنا.

يقول الجرجاين، يف بيان الهدف من تأليف كتابه: »ما زلت أرى 

أهل األدب، يف ما يتعلَّق باملتنبِّي، فئتني: من مطنب يف تقريظه... 

أنه  آخرون  ذكر  ابن خلكان، يف حني  ذكره  الذي  التاريخ  الكتاب هذا  1-يرجِّح محّققا 

تويف سنة 293 هـ.
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ا ظامل له أو لألدب  وعائب يروم إزالته عن رتبته، وكال الفريقني إمَّ

فلوالها  الشأن،  هذا  يف  »الحكومة«  إجراء  أريد  ا  إمنَّ وأنا  فيه...؛ 

»لبطُل التفضيل««)1(.

ظاهرة،  آثاًرا  للفضل  أن  يف  تتمثَّل  يجريها  التي  و»الحكومة« 

اآلثار وشوهدت هذه  تلك  ُوجدت  فمتى  م شواهد صادقة،  وللتقدُّ

م، »فإن ُعرِث له من بعد عىل زلَّه...  الشواهد، فصاحبها فاضل متقدِّ

انتُحل له عذٌر صادق، أو رخصة سائغة، فإن أعوز قيل: وزلَّة عامل، 

وقلَّ من خال منها...«، فمنهجه إذا هو »االعتذار« أليب الطيِّب، كام 

يقول.

األديب  النَّقد  مامرسة  إىل  »الحكومة«  يف  املنهج  هذا  يفيض 

الجاهلية  واوين  الدَّ يف  الشعراء  أغالط  فيتبنيَّ  الوصفي،  النَّصِّ 

ث يف تاريخ النَّقد األديب، فيعرض بعض ما كان  واإلسالمية، ويتحدَّ

يجري بني الرُّواة والشعراء، ويبحث يف النَّقد األديب التنظريي، فريى 

ث عن قضايا نقدية، منها: القدماء  إىل عملية خلق الشعر، ثم يتحدَّ

الشعري  والتطور  الطَّبائع،  باختالف  الشعر  واختالف  واملحدثون 

واللغوي، فالحظ أثر التَّحرضُّ يف هذا الشأن، وما يقوله ينفي ما يراه 

يقول: »فلام رضب  التطوُّر.  العربية مل تعرف  اللغة  أن  بعضهم من 

اإلسالم بجرانه، واتَّسعت ماملك العرب، وكرُثت الحوارض ونزعت 

البوادي إىل القرى، وفشا التأدُّب والتَّظرُّف، اختار الناس من الكالم 

ألينه وأسهله، وعمدوا إىل كل يشٍّ ذي أسامء كثرية اختاروا أحسنها 

د  1-راجع: عيل بن عبد العزيز الجرجاين، الوساطة بني املتنبِّي وخصومه، تحقيق محمَّ

د البجاوي، صيدا: املكتبة العرصية، ط. 1، 2006، ص.  أبو الفضل إبراهيم وعيل محمَّ

12 و13.
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لغات،  فيه  للعرب  ما  وإىل  موقًعا،  القلب  عىل  وألطفها  سمًعا، 

فاقترصوا عىل أسلسها وأرشفها«)1(.

تكلُّف أيب متَّام  ث عن  فيتحدَّ  ، النَّصَّ النَّقد األديب  ويعود إىل 

املطبوعني  وعن  الواحدة،  القصيدة  يف  واختالفه  شعره  وتفاوت 

من الشعراء، والسهل املمتنع من شعر البحرتي، والعذب من شعر 

د معياره يف هذا النَّقد، فيقول: بل  عر، ويحدِّ جرير، والحشو يف الشِّ

عن  وانحطَّ  وقي،  السُّ اقط  السَّ عن  ارتفع  ما  األوسط،  »النَّمط  أريد 

م األلفاظ عىل رتب املعاين«  البدوي الوحيش«، وأرى لك أن »تقسِّ

عر  و»تُرتِّب كاًل مرتبته وتوفِّيه حقه«، وهذا ليس »مبقصور عىل الشِّ

دون الكتابة، وال مبختص بالنظم دون النرث«)2(.

ا  ويخلص إىل بلورة »عمود الشعر«، فيقول: »وكانت العرب إمنَّ

ته،  تفاضل بني الشعراء، يف الجودة والحسن، برشف املعنى وصحَّ

فأصاب  وصف  ملن  فيه  السبق  وتسلِّم  واستقامته،  اللفظ  وجزالة 

وشبَّه فقارب، وبده فأغزر، وملن كرثت سوائر أمثاله وشوارد أبياته، 

ومل تكن تعبأ بالتجنيس واملطابقة، وال تحفل باإلبداع واالستعارة، 

عر ونظام القريض«)3(. إذا حصل لها عمود الشِّ

الشعر  ه »عمود  الجيِّد سامَّ الشعر  به  يقاس  وهكذا يضع معياًرا 

ونظام القريض«، وهو معياٌر لغوٌي ينظر إىل البنية اللغوية وداللتها 

ومكوِّناتها: املعنى، اللفظ، الوصف، التشبيه، كرثة الشعر، سريورته. 

ليس  االعتقاد  سوء  وأن  عر،  الشِّ عىل  عاًرا  ليست  يانة  الدِّ أنَّ  ويرى 

1-املصدر نفسه، ص. 25.

2-املصدر نفسه، ص. 30.

3-املصدر نفسه، ص. 38.
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من  نواس  أيب  اسم  مُيحى  أن  »لوجب  وإاّل  الشاعر،  ر  لتأخُّ سببًا 

الطبقات، ولكان أوالهم بذلك  ت  إذا ُعدَّ الدواوين، ويُحذف ذكره 

أهل الجاهليَّة، ومن تشهد عليه األمة بالكفر...«)1(.

ونظام  الشعر  »عمود  عنارص  من  ليس  »البديع«  أن  يرى  وإذ 

نات  القريض«، يبحث يف ظاهرة »البديع« الشعرية، ويقرِّر أنَّ املحسِّ

د وقصد، ثم  البيت عىل غري تعمُّ البيت بعد  اللغوية كانت تقع يف 

الشعرية، فمنهم محسن محمود،  جاء املحدثون، فتكلَّفوا الصنعة 

ومنهم ميسء مذموم، ومقتصد ومفرط، وال يلبث بعد أن يعيد ما قاله 

ابن املعتز عن نشأة هذه الظَّاهرة.

عر والنقد العربيَّني،  يبدو القايض الجرجاين واسع املعرفة بالشِّ

ٍع، ومتواضع وقاٍض عادل، فيذكر للشاعر وما عليه،  غري أنَّه غري مدَّ

ة« و»قياس األشباه والنَّظائر«، كام  يه »مقاصَّ ويجري ما ميكن أن نسمِّ

ا يقيسه  د مندور، فال يناقش ما خطَّأ به النقاد املتنبِّي، وإمنَّ يقول محمَّ

مني، وعنده أنَّهم مل يسلموا هم  بأشباهه ونظرائه عند الشعراء املتقدِّ

النَّقد  آنًفا جعله ميارس  القياس، كام قلنا  أيًضا من الخطأ)2(. وهذا 

ن املحاسن واملساوئ، وفاقًا ملعيار  األديب الوصفي النصِّ ليتبيَـّ

ده، وهو إذ يفعل ذلك، ويضع مصطلحات بالغية، ويضع معايري  حدَّ

تقاس بها جودتها، يكون قد أسهم يف التمهيد ليتحوَّل النَّقد األديب 

إىل بالغة معياريَّة.

ى  ووفَـّ جهده،  بذل  الجرجاين  القايض  أن  واضًحا  يبدو 

ه، يف نقده األديب، وأنَّه عامل متمكِّن من علمه، وقاٍض  املوضوع حقَّ

1-املصدر نفسه، ص. 63.

د مندور، النَّقد املنهجي عند العرب، مصدر سابق، ص. 256 و257. 2-راجع: محمَّ
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لألدب،  أرَّخ  املعرفة،  واسع  بصري حذر،  وناقد  عادل يف حكمه، 

عي،  يدَّ ال  هذا  ومع  واملعياري  الوصفي  النقدين  ومارس  وللنَّقد 

فنقرأ  اآلخر...  من  ويتعلَّم  يستفيد  فهو  قرصَّ  وإن  بأنَّه  يقرُّ  ا  وإمنَّ

ما  وأتينا عىل  ه،  حقَّ وفَّينا  فقد  كتابنا،  ا  »فأمَّ كتابه:  قوله يف خامتة 

والبحث  واملطالعة  والفكر  النظر  زادنا  فإذا  إليه،  الطَّاقة  وصلت 

ما قرصَّ علمنا  منه  أفادنا غرينا  وإن  إليه:  أضفناه  به  يليق  ما  بعض 

عنه استفدناه، وأعظمنا النَّعمة فيه، وعرفنا لصاحبه فضل التقديم، 

ولرجعنا له بحقِّ التعليم«)1(.

عر، »رشح كتاب الحامسة« للمرزوقي 4-6. نظرية عمود الشِّ

الحسن  بن  د  محمَّ بن  أحمد  عيل  أبو  كَتب  تالية،  آونٍة  ويف 

مًة لرشح »ديوان الحامسة« أليب متام،  املرزوقي )ت 421 هـ( مقدِّ

وبحث فيها أربعة موضوعات هي: 1- اللَّفظ واملعنى، 2- االختيار، 

عر. وإن مل يضف جديًدا  3 – العالقة بني النَّظم والنرث، 4- عمود الشِّ

إىل النَّقد األديب يف املوضوعات الثالثة األوىل، فإنه، يف املوضوع 

من  الصنعة  تليد  »ليتميَّز  وذلك  الشعر،  عمود  مفهوم  د  حدَّ الرابع، 

ما  فرٌق  ويُعلم  الحديث...،  من  القريض  نظام  وقديم  الطَّريف، 

اآلمدي،  ذكرها  التي  العنارص  إىل  فعاد  واملطبوع«،  املصنوع  بني 

املعنى  رشف   -1 وهي:  قبل،  من  الجرجاين  القايض  حها  ووضَّ

 -4 الوصف،  اإلصابة يف   -3 واستقامته،  اللفظ  جزالة   -2 وصّحته، 

املقاربة يف التشبيه، وأضاف إليها: 5- التحام أجزاء النَّظم والتئامها 

6- مناسبة املستعار منه للمستعار له،  عىل تخيُّـٍر من لذيذ الوزن، 

منافرة  ال  حتى  للقافية  اقتضائهام  ة  وشدَّ للمعنى  اللفظ  مشاكلة   -7

1-املصدر نفسه، ص. 396.
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األمثال  »كرثة  وعن  البديهة«،  يف  »الغزارة  عن  واستغنى  بينهام، 

السائرة واألبيات الشاردة«.

د عنارص عمود الشعر، وضع عياًرا لكل عنرص، كام  وبعد أن حدَّ

يأيت؛ املعنى يُعرض عىل العقل، الفهم الثاقب، واللفظ يعرض عىل 

الطَّبع والرواية واالستعامل، واإلصابة تدرك بالذكاء وحسن التمييز، 

النَّظم  أجزاء  والتحام  التقدير،  وحسن  الفطنة  تتبيَّنها  واملقاربة 

بطول  عليه  يُتعرَّف  للمعنى  اللفظ  ومشاكلة  والفكر،  الطَّبع  يلحظه 

هن والفطنة،  ربة ودوام املدارسة، ومناسبة االستعارة يكشفها الذِّ الدُّ

وهكذا، كام يبدو، تتمثل معايريه يف الطبع والرِّواية، والعقل والفهم 

ربة، وهذه املعايري هي صفات الشاعر والنَّاقد،  الثاقب والفطنة والدُّ

أيب  مختارات  بني  التباين  الحظ  عندما  بينهام  املرزوقي  ميَّز  وقد 

متام وشعره، فقال: إنه كان يختار ما يختاره لجودته، ويقول ما يقوله 

ناقًدا، وإاّل  الشاعر  لشهوته، وقرَّر أن ليس من الرضوري أن يكون 

لكان العلامء أشعر الناس، وهذا غري صحيح.

والنرث أليب  الشعر  ناعتني:  الصِّ البالغة/كتاب  إىل  التحوُّل   .7-4

هالل العسكري )ت. 395 هـ(. 

والنَّرث«،  عر  الشِّ ناعتني:  الصِّ »كتاب  عن  سنتحدث  يأيت  ما  يف 

يف  البالغي  االتجاه  ميثِّل  أمنوذًجا  بوصفه  العسكري،  هالل  أليب 

النَّقد األديب.

يف  البديعيَّة  نعة  الصَّ عارص  وقد  العسكري،  هالل  أبا  أنَّ  يبدو 

أن  فالواضح  البالغي)1(،  االتجاه  ميثل  كتابًا  ألَّف  والنرث،  عر  الشِّ

البجاوي  د  محمَّ تحقيق عيل  والنرث،  الشعر  ناعتني:  الصِّ كتاب  العسكري،  1-أبو هالل 

د أبو الفضل إبراهيم، صيدا: املكتبة العرصية، ط. 1، 1986. ومحمَّ
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ناعتني  عنوان الكتاب دالٌّ عىل هذا، فموضوع الكتاب هو تعليم الصِّ

من طريق تقديم ما ينبغي للشاعر والكاتب القيام به لدى مامرسته 

صناعته.

الزَّمن  يف  نشأ  اتجاه  هو  ام  وإنَـّ طفرًة،  االتجاه  هذا  يولد  مل 

ووسيلته  الكالم  إجادة  تعلُّم  إىل  يسعون  املتكلِّمون  فيه  بدأ  الذي 

»الخطابة«، نلحظ هذا االتجاه واضًحا يف صحيفة املعتزيل »برش 

بن املعتمر« التي أوردها الجاحظ يف كتابه: »البيان والتبيني«.

ه برش بالنُّصح والتعليم إىل املتكلِّم)1(، الذي يريد أن يصنع  يتوجَّ

القاعدي  االتجاه  هو  وهذا  قصيدة،  صنع  يريد  الذي  وإىل  خطبًة، 

التقريري التعليمي الذي نلحظه لدى الجاحظ املعتزيل، أيًضا، يف 

كثري من توجيهاته، وهذا يدّل عىل دور املعتزلة وعلم الكالم، يف 

الخطاب: خطابًة  التعليم عىل  يقرص  الجاحظ  أن  غري  الشأن،  هذا 

عر وليد صحة الطبع، وقد طوَّر أبو هالل ما جاء  وجداًل، ويرى أن الشِّ

فنقرأ قوله عن كتاب  يقول،  الخطبة، كام  الجاحظ عن بالغة  لدى 

الفوائد جمُّ املنافع... ملا...  »البيان والتبيني«: »وهو لعمري كثري 

والخطابة،  البالغة  يف  والبلغاء[  ]الخطباء  مقاديرهم  من  عليه  نبَّه 

...إاّل أن اإلبانة عن حدود البالغة وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة 

يف تضاعيفه، ومنترشة يف أثنائه، فهي ضالٌة بني األمثلة...، فرأيت أن 

أعمل كتايب هذا مشتماًل عىل جميع ما يُحتاج إليه يف صنعة الكالم: 

نرثه ونظمه«)2(. قول أيب هالل واضح، فهو يريد تأليف كتاب، يفيد 

عىل  »يشتمل  متقن،  منظَّم،  شامل،  أنه  غري  والتبني«،  »البيان  من 

1-راجع: املصدر نفسه، ص. 135.

2-املصدر نفسه، ص. 5.
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جميع ما يُحتاج إليه يف صنعة الكالم«، وهذا كتاب يف تعليم صنعة 

الكالم، وفاقًا لقواعد وأصول مقرَّرة سلًفا، والعلم الذي يعرِّف بهذه 

القواعد واألصول هو علم البالغة، وهذا العلم كام يقول العسكري 

اآليت:  قوله  يف  نتبيَّنه  مستوى  إىل  به  ويرقى  كتابه،  موضوع  هو 

املعرفة  بعد  ـ  بالتَّحفُّظ  وأوالها  بالتعلُّم،  العلوم  أحقَّ  أن  »اعلم... 

بالله جلَّ ثناؤه ـ علم البالغة ومعرفة الفصاحة الذي به يُعرف إعجاز 

كتاب الله تعاىل...«)1(.

وكان  فيها،  كتابه  املعتز  ابن  ألَّف  »البديع«،  ظاهرة  برزت  وإذ 

يصنع  أن  فحاول  قدامة،  وتاله  بلور خصائص شعرية،  نصٍّ  دارس 

العسكري مىض  أن  ويبدو  قاعديًا شكليًا،  فكان  عر،  الشِّ لنقد  علاًم 

كان  »وإذا  الشأن:  هذا  يف  مندور  د  محمَّ يقول  قدامة.  طريق  يف 

العسكري قد رفض أن يأخذ ببعض تعاريف قدامة، فإنه أخذ عنه كل 

ما عدا ذلك«، ما يجعله استمراًرا لقدامة، »بل بعٌث له؛ وذلك واضح 

يف كتابه كلِّه، واضح يف منهجه التقريري، ويف غايته التعليمية«)2(.

والتقاسيم  التعاريف  عىل  باالعتامد  التَّقريري  املنهج  يتصف 

أولها  عرشة،  فهي  الكتاب،  أبواب  يف  واضًحا  هذا  يبدو  والقواعد، 

وثالثها  الكالم«،  وثانيها »يف متييز  اللغة«،  اإلبانة عن موضوع  »يف 

السبك  حسن  عن  البيان  »يف  ورابعها  الكالم«،  صنعة  معرفة  »يف 

وجودة الرَّصف«، وخامسها »يف ذكر اإليجاز واإلطناب«، وسادسها 

»يف حسن األخذ وقبحه...«، وسابعها »القول يف التشبيه«، وثامنها 

»يف ذكر السجع واالزدواج«، وتاسعها »يف رشح البديع واإلبانة عن 

1-املصدر نفسه، ص. 1.

د مندور، النَّقد املنهجي عند العرب، مصدر سابق، ص 322. 2-محمَّ
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وجوهه وحرص أبوابه وفنونه«. وهذا أطول األبواب، إذ بلغ عدد فصوله 

خمسة وثالثني فصاًل، ذكر فيها هذا العدد من أنواع البديع، بعد أن 

زاد عىل ما ذكره سابقوه ستة أنواع، وعارشها »يف ذكر مقاطع الكالم 

ومباديه«.

كام يبدو هذا املنهج التقريري التعليمي واضًحا، يف ما تشتمل 

عليه األبواب، ويف ما يأيت بعض النامذج الدالَّة، يقول: »ينبغي أن 

تعرف أن أجود الوصف ما يستوعب أكرث معاين الوصف...«، »ينبغي 

بابة...«؛ فعالوًة عىل »األمر«  أن يكون التشبيب داالًّ عىل شّدة الصَّ

مبا ينبغي أن يتَّبع، نلحظ فهاًم غريبًا ألغراض الشعر، فالفخر، كام 

بينها  والفرق  امليِّت،  مديح  واملرثيَّة  نفسك...  »هو مدحك  يقول، 

وبني املديح أن تقول: كان كذا وكذا، وتقول يف املديح: هو كذا 

وأنت كذا...«. وهذا فهم يفرغ الشعر من التجربة الشخصيَّة والخربة 

الذاتية، ليغدو صوغ معاٍن جاهزة سلًفا. وهذا ما يقوله لدى حديثه 

معانيه  فأخطر  كالًما  تصنع  أن  أردت  »إذا  الشعر:  إبداع  عملية  عن 

ببالك، وتنوَّق له كرائم اللفظ...«)1(.

األمثلة كثرية، وجميعها تؤكِّد ما يختم به العسكري كتابه، فيقول: 

»عىل أن هذا الكتاب قد جمع من فنون ما يحتاج إليه صنَّاع الكالم 

ما مل يجمعه كتاٌب أعلمه«)2(.

وواكب  والبالغة،  النَّقد  قبله يف  كُتب  ما  يعرف  العسكري  كان 

التي كانت سائدًة يف عرصه، وهي ظاهرة »الصنعة  الظاهرة األدبيَّة 

1-املصدر نفسه، ص. 128 و129 و131 و132.

2-املصدر نفسه، ص. 463.
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واملبالغة فيها«، ورأى أن إتقانها يحتاج إىل تعلُّم، فوضع كتابه هذا 

السبيل، فكان  ليعلِّم، موظًِّفا ما عرفه من روايات ومعارف يف هذا 

األساس:  ليس مبفهومها  بالغة،  إىل  األديب  بالنقد  تحوَّل  من  أوَّل 

ا مبفهومها اآلخر، وهو القواعد واألصول  الكشف واإليصال، وإمنَّ

ناعتني، بعدما صارتا كأنهام صناعة واحدة.  التي تُتبَّع بغية إجادة الصِّ

4-8. دراسات اإلعجاز القرآين وبلورة املنهج البالغي

وكان  اإلسالمية،  العربية  راسات  الدِّ محور  الكريم  القرآن  مثَّل 

راسات  الدِّ القرآنيَّة، ومنها  الدراسات  الكالم دوٌر أساٌس يف  لعلامء 

القرآن  التي تبحث يف إعجاز  الدراسات  ة  اللغة، وبخاصَّ يف علوم 

بالغيًة...  معظمها،  يف  الدراسات،  هذه  وكانت  اللغوي  الكريم 

يف  تبلور  الذي  البالغي  البحث  يف  تأثريها  الدراسات  لهذه  وكان 

املعتزلة،  أعالم  أحد  فأصدر  الهجريَّني،  والخامس  الرَّابع  القرنني: 

إعجاز  يف  »النكت  كتابه:  هـ(   386 )ت.  الرّماين  عيىس  بن  عيل 

الكريم  القرآن  إعجاز  وجوه  محورها  بالغية  دراسة  وهو  القرآن«، 

اللغوية/ البالغية، رأى فيها أن البالغة ثالث طبقات: عليا ووسطى 

ودنيا، وبالغة القرآن الكريم يف أعىل طبقة، وهي ُمعجزة، وما كان 

دونها فهو ممكن كبالغة الناس، والبالغة عنده هي »إيصال املعنى 

الحسن  فأعالها طبقًة يف  اللفظ،  من  القلب يف أحسن صورة  إىل 

بالغة القرآن الكريم«، والبالغة تقسم إىل عرشة أقسام هي: اإليجاز 

والتشبيه، واإلستعارة، والتالؤم، والفواصل والتجانس، والترصيف، 

والتضمني، واملبالغة، وحسن البيان«)1(. وإذ عرَّف، تفرَّد بأن أسقط 

دار  القاهرة:  القرآن،  إعجاز  يف  رسائل  ثالث  القرآن،  إعجاز  يف  النكت  1-الرُّماين، 

املعارف، ص. 57.
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القرآنية،  والفواصل  السجع  الفرق بني  وبيَّـن  البالغة،  اإلطناب من 

ا يف األسجاع فاملعاين تابعٌة لها. ورأى  فالفواصل تابعٌة للمعاين أمَّ

أن داللة التأليف ليس لها نهاية، ولهذا صحَّ التحدي فيها باملعارضة 

م أمثااًل عليه من آيات  ثم ذكر أقسام البالغة، وعرَّف كل قسم، وقدَّ

القرآن الكريم، وقد استفاد من صنيعه هذا من أىت بعده من البالغيني.

د الخطَّايب )ت. 388 هـ( كتابه »بيان إعجاز  ثم أصدر أحمد محمَّ

القرآن«، فقرَّر أن الكالم ثالث مراتب: البليغ الرصني الجزل، والفصيح 

القريب السهل، واملرسل، ورأى أن بالغة القرآن الكريم مزجت من 

تلك املراتب مرتبًة جديدًة، مل توجد إاّل يف كالم العليم القدير، ثم 

وقف عند عنارص الكالم، فرأى أن الكالم يقوم بثالثة أشياء هي: لفٌظ 

حامل، ومعًنى به قائم، ورباٌط لهام ناظم، وقد حاز القرآن الكريم يف 

هذه املكوِّنات الثالثة مًعا غاية الرشف والفضيلة، وتفرَّد بالحديث عن 

صنيع القرآن الكريم يف القلوب وتأثريه يف النفوس.

د بن الطيِّب الباقالين )ت. 403 هـ( كتابه  ثم أصدر أبو بكر محمَّ

»إعجاز القرآن«، فرأى أن إعجاز القرآن الكريم يتمثَّل يف ثالثة وجوه 

بديع نظمه   -3  ،J الرَّسول  أميِّة   -2 الغيب،  1- اإلخبار عن  هي: 

البديع،  الثالث عىل  الوجه  الحديث من  تأليفه، وركَّز يف  وعجيب 

بالغة  أن  ورأى  جديدة،  أنواًعا  فيه  يضف  مل  فصاًل،  له  ص  وخصَّ

وجه  هو  والبديع  ووجوهها،  مظاهرها  ويذكر  عالية،  الكريم  القرآن 

القرآن  من  له  وميثِّل  البالغي،  الوجه  يذكر  وهو  الوجوه،  هذه  من 

الكريم والحديث النبوي الرشيف والشعر العريب، ثم يقيم موازنات 

بني القرآن الكريم والحديث النبوي الرشيف ومختارات من الشعر 

العريب، ويتبع يف موازناته املعايري البالغية.
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راسة فيها تتبع  تفيد قراءة هذه الكتب، بوصفها مناذج دالَّة، أن الدِّ

منهًجا بالغيًا، قاعديًا معياريًا، ويقتيض هذا املنهج أن يذكر املؤلِّف 

ها/ يعرفها، ويصنِّفها، ويحلِّلها بغية  يها، ويحدَّ األنواع البالغية، ويسمِّ

معرفة عنارصها ونوعها، ويقدم أمثلًة قرآنيًة لها، يعقبها بأمثلٍة شعريٍة، 

وقد أدَّى هذا الصنيع إىل انفصال البالغة عن النَّقد األديب، وتحّولها 

إىل علٍم مستقٍل له موضوعه وقضاياه ومسائله وطرائقه يف البحث 

وقواعده، ورؤياه املتمثلة يف أنَّ الرتاكيب اللغويَّة، وهي هذا العلم، 

وليس النَّص كله، أو النُّصوص التي متثل ظاهرًة أدبيًَّة، تخضع لهذه 

القواعد.

إن عدنا إىل املراحل السابقة، لبدا واضًحا أنَّ الجاحظ رأى أن 

»النَّظم رّس اإلعجاز«، وأنَّ قدامة أثار مسألة »نهاية الجودة«، وُشغل 

بالتعريفات والتقسيامت، ومل يدرس النُّصوص، وأن »ابن طباطبا« 

بـ»محنة  وُشغل  الجامل...«،  يحقِّق  الذي  دق  »الصِّ عن  ث  تحدَّ

النصوص،  يدرس  ومل  منها،  الخروج  وسبيل  املحدث«،  الشعر 

الشعر، ورفض استنباط  العرب« يف قول  تبنّي »طريقة  وأنَّ اآلمدي 

مقاييس نقدية تقاس بها جودة الشعر، وأن القايض الجرجاين رأى أن 

ه »الفهم الثاقب« للناقد املوهوب، وأن أساس  »رّس الجامل« يحسُّ

د مندور »هو الذوق  النقد، لدى اآلمدي والجرجاين، كام يقول محمَّ

وق هذا، كام يضيف مندور، ال ميكن أن يصبح  املدرَّب«، لكن الذَّ

إذا علَّل، وهو عندئذ  إاّل  وسيلًة مرشوعًة ملعرفة تصحُّ لدى اآلخر 

ينزل منزلة »العلم املوضوعي«، والتعليل، ليس ممكًنا يف كل حالة، 

فة«)1(. ألن »من األشياء أشياء تحيط بها املعرفة، وال تؤدِّيها الصِّ

1-راجع: النَّقد املنهجي عند العرب، مرجع سابق، ص. 384.
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علم  روافد  من  رافًدا  البالغية  اإلعجاز  دراسات  مثلت  وقد 

البالغة النَّظرية البالغية، فحرص معظم املؤلِّفني التالني لـ»الرماين« 

البالغيَّة  األنواع  جمع  يف  هم  همَّ و»الباقالين«...  و»الخطايب« 

وتصنيفها وتعريفها وتقديم األمثلة عليها، من القرآن الكريم واألدب 

أبرز  ومن  األدبية،  النُّصوص  عىل  للحكم  معايري  وجعلها  العريب، 

هؤالء املؤلِّفني الحسن بن رشيق القريواين )ت. 463 هـ(، مؤلِّف 

بن  د  الله محمَّ وأبو عبد  ونقده«،  الشعر  »العمدة يف صناعة  كتاب 

»رّس  كتاب  مؤلف  هـ(،   466  –  422( الخفاجي  سنان  بن  سعيد 

الفصاحة«، وضياء الدين بن األثري الكاتب )558 – 637 هـ( مؤلف 

كتاب »املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر«، فابن رشيق جمع يف 

كتابه ما كُتب وقيل قبله، وصنَّفه يف مئة باب، متّبًعا منهج من سبقه 

من البالغيِّني، من دون أن يُعنى بدراسة النصوص، وتحليلها وتبيُّـن 

خصائصها...، وصنع ابن األثر مثله، فقيل إنه »جمع فأوعى، ومل 

يرتك شيئًا يتعلق بفنِّ الكتابة إال ذكره«، أما ابن سنان، فيبحث، يف 

الفصاحة والبالغة وأرسار كلٍّ منهام ورشوطها والفروق  كتابه، يف 

واأللفاظ  والحروف  اللغة  عىل  فتكلَّم  البحث،  يف  ل  وفصَّ بينهام، 

املفردة وصفاتها وتآلفها واملعاين املفردة وصفاتها...

أيب  الدين،  رساج  يد  عىل  النِّهائية  صيغته  البالغة  علم  بلغ  ثم 

كايك )555 – 626 هـ(، يف مؤلَّفه  يعقوب يوسف بن أيب بكر السَّ

»مفتاح العلوم«، وقد صار علم البيان لديه »إيراد املعنى الواحد يف 

طرق مختلفة«)1(، ما يفيد أن األدبية وفاقًا لهذا املفهوم صارت تُعنى 

د مسبًقا، باذلًة الجهد  بأساليب أداء املعنى الذهني الجاهز واملحدَّ

كايك، مفتاح العلوم، بريوت: دار الكتب العلمية، ط. 1، 1983، ص. 162. 1-راجع: السَّ
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مسبًقا،  دة  ومحدَّ مقرَّرة  وأصول  لقواعد  وفاقًا  أدائه  صياغة  إلجادة 

التجربة  لينابيع اإلبداع األديب/  وذلك من دون أن تويل أي اهتامم 

األدبية الحياتية من نحٍو أوَّل، ومن دون أن تدرس نصوص الظاهرة 

ثاٍن.  نحٍو  من  خصائصها  استخالص  تتيح  منهجيًَّة  دراسًة  األدبية 

النصوص صارت  تنطلق من  فبداًل من أن  بهذا تعكس اآلية،  وهي 

تنطلق من القواعد والقوانني.

ثم صارت كتب البالغة تعيد ما كُتب يف هذا الشأن، أو تلخِّصه، 

أو ترشحه، وتحكِّم القواعد يف الحكم عىل النَّص األديب وجامليته، 

حتى  نضجت  »إنَّها  البالغة:  عن  يقول  الخويل  أمني  جعل  ما 

احرتقت«)1(.

لعبد  اإلعجاز«  و»دلئل  البالغة«  »أرسار  النَّظم،  إعجاز   .9-4

القاهر الجرجاين )ت. 471هـ(

يبدو أنَّ القضيَّة التي كانت تشغل عبد القاهر هي »إعجاز القرآن«، 

وتاليًا »املزيَّة« التي يتميَّز بها األدب، والتي تجعل منه أدبًا، ولعلَّها 

املقصودة بعنواين كتابيه: »أرسار البالغة« و»دالئل اإلعجاز«، وقد 

ويطبّقه،  ومعرفتها.  كشفها  إىل  املفيض  املنهج  ليضع  وضعهام 

املنهج.  هذا  منظور  من  خصائصها،  ويتبيَّـن  النُّصوص  فيدرس 

فيقول، بعد أن يضع منهجه، وقبل أن يبدأ ببيان أمر املعاين، كيف 

يف  غريض،  أنَّ  »واعلم  وتفرتق:  تجتمع  أين  ومن  وتتفق،  تختلف 

ل إىل بيان  هذا الكالم الذي ابتدأته، واألساس الذي وضعته أن أتوصَّ

1-عبد الله الغذامي وعبد النبي اصيطف، نقد ثقايف أم نقد أديب، دمشق: دار الفكر، ط. 

1، 2004، ص. 11.
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ل...،  ويفصِّ يبحث،  ثم  »األساس«،  يضع  فهو  املعاين...«)1(.  أمر 

ي بعلم البيان. وهذا  فيؤِّسس ببحثه هذا، يف »أرسار البالغة« ما سمِّ

يف  يبحث  ثم  األساس،  فيضع  اإلعجاز«،  »دالئل  يف  يفعله،  ما 

ي بعلم  س ببحثه هذا ما سمِّ ل يف ذلك، فيؤسِّ تركيب الكالم، ويفصِّ

املعاين، فام هو هذا األساس الذي وضعه عبد القاهر نظريًّا وطبَّقه 

ه »النَّقد«، كام يفهم من روايته لقول بعضهم عن »أيب  عمليًّا، وسامَّ

ولكنَّه  أخرى،  صناعة  فهذه  ومتييزه،  ]الشعر[  نقده  »أما  العباس«: 

أعرف الناس بإعرابه وغريبه«)2(؟

وهو  أخرى،  صناعٌة  ومتييزه  الشعر  نقد  أنَّ  القاهر  عبد  يرى 

ميارسها انطالقًا من »أساس« يضعه يف بداية كالمه، وإن أردنا معرفة 

البالغة«،  »أرسار  ففي  املذكورين،  كتابيه  إىل  نعد  األساس،  هذا 

الكتاب  هذا  يف  يُحيل  ألنه  اإلعجاز«،  »دالئل  قبل  ألَّفه  أنه  ويبدو 

ث بداية عن الكالم، فريى أن الله تعاىل أبان به اإلنسان  إليه)3(، يتحدَّ

يتفاوت، وأن الحكم يف فضل كالم  عن الحيوان، وأن هذا الكالم 

حتى  تفيد  ال  األلفاظ  ألنَّ  وذلك  اللفظ،  مبجرَّد  ليس  آخر  عىل 

تؤلِّف رضبًا خاًصا من التأليف، و»يُعمد بها إىل وجه دون وجٍه من 

الرتكيب والرتتيب«، وهذا الوجه الخاص من الرتكيب والرتتيب يقع 

يف األلفاظ مرتَّبًا وفاقًا للمعاين املرتبة يف النفس، واستحسان اللفظ 

يف نفسه »ال يكاد يعدو منطًا واحًدا، وهو أن تكون اللفظة مام يتعارفه 

1-عبد القاهر الجرجاين، أرسار البالغة، تحقيق هـ. ريرت، مكتبة املثنَّى، ط. 2، 1979، 

ص. 25.

2-عبد القاهر الجرجاين، دالئل اإلعجاز، بريوت: دار املعرفة، د. ط، 1978، ص. 195.

3-راجع: املصدر نفسه، ص. 53؛ حيث يقول: »وقد ذكرت ما هو الصحيح من ذلك يف 

موضع آخر، ص. 202«.
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الناس يف استعاملهم، ويتداولونه يف زمانهم، وال يكون وحشيًِّا غريبًا 

يًا سخيًفا«)1(. وهذا يفيض إىل القول: إنَّ »الطَّبع«، أي الصدور  أو عامِّ

يف  مبا  الرتكيب،  مييل  الذي  هو  معاٍن،  من  النفس  يف  يرتتَّب  عامَّ 

ي بالبديع، وما هو أجلب لالستحسان أن ترسل املعاين  ذلك ما سمِّ

عىل سجيَّتها، وتدعها تطلب لنفسها األلفاظ، من دون أي »حشو«، 

فصفات اللفظ ليست شيئًا يف ذاتها، وقيمتها تكون عندما تضيف إىل 

املعنى املراد ما يكتمل به)2(.

ة أمور: أوَّلها أنَّ ترتيب املعاين يف النفس، أو  يفيد ما سبق عدَّ

أيامنا، هو ما مييل لغًة جميلًة دالًَّة  التجربة األدبيَّة، بلغة  الطَّبع، أو 

ناطقًة برؤيتها، ونجد ما يؤكِّد هذا يف »دالئل اإلعجاز«، فنقرأ: »إن 

املعاين ترتتب يف النفس، وترتتَّب األلفاظ يف الكالم عىل حذوها، 

ترتيٌب خاٌص لأللفاظ يف  النفس  ترتيٍب خاٍص للمعاين يف  فلكل 

الكالم«)3(. وثانيها أنَّ فكر عبد القاهر النَّقدي مرتبط بالفكر الكالمي 

العريب، وبالحياة الثقافية العربيَّة؛ ذلك أنَّ هذا الباحث مفكِّر كالمي 

أشعري، ويفيد، يف رؤيته هذه، من رأي متكلِّمي األشاعرة القائل: 

إن الكالم »معًنى قائم بالنفس يُعربَّ عنه بهذه األصوات املسموعة 

هو  ذاته  يف  املجرَّد  اللفظ  أنَّ  وثالثها  أخرى«)4(.  وبغريها  تارًة، 

»نواة املعاين«، وال يأخذ معناه وقيمته إاّل من موقعه يف الرتكيب، 

معانيها  لتعرف  توضع  للغٍة مل  أوضاٌع  التي هي  املفردة  »فاأللفاظ 

1-راجع: أرسار البالغة، مصدر سابق، ص. 2 – 4.

2-راجع: املصدر نفسه، ص.

3-راجع: دالئل اإلعجاز، مصدر سابق، ص. 40 – 42.

4-الباقالين، التمهيد، ص. 251.
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يف أنفسها، ولكن ألن يُضم بعضها إىل بعض، فيُعرف يف ما بينها 

من فوائد، وهذا علم رشيف...«)1(، ويتساءل، يف هذا الشأن: »فهل 

يقع يف وهم ـ وإن ُجهد ـ أن تتفاضل الكلمتان املفردتان من غري 

أن  من  بأكرث  والنَّظم،  التأليف  من  فيه،  تقعان  مكاٍن  إىل  يُنظر  أن 

تكون هذه مألوفة مستعملة وتلك غريبة وحشية...«)2(، وهذا يعني 

د فضلها، وأنَّ صفاتها  يحدِّ الذي  الرتكيب هو  الكلمة يف  أنَّ موقع 

اللَّفظية ليست شيئًا يف ذاتها، وإمنا تكون عندما تضيف إضافًة ذات 

قيمة، وهذا يعني، أواًل، أن الفصاحة جزء من البالغة، وأن ال قيمة 

الذي  اإلضافة  الدور/  يف  تتمثل  إمنا  وقيمته  ذاته،  يف  عنرص  ألي 

يؤدِّيه من موقعه يف الرتكيب، ففي ما يتعلَّق بعدم انفصال الفصاحة 

عن البالغة، يقول: »وهل تجد أحًدا يقول: هذه اللفظة فصيحة إال 

وهو يعترب مكانها من النظم، وحسن مالءمة معناها ملعاين جاراتها 

يتعلق باملوقع يقول: »ليس  وفضل مؤانستها ألخواتها«)3(. ويف ما 

الذي  املعنى  وبحسب  املوضع،  بحسب  إال  مزيٍَّة  وال  فضٍل  من 

نات البديعية عنارص  تريد والغرض الذي تؤم«)4(. ورابعها أنَّ املحسِّ

ور الذي تؤدِّيه يف »تناتج« املعنى، و»تناتج«  د قيمتها يف الدَّ تتحدَّ

ولهذا  الداللة،  إلنتاج  وتعاضدها  جميعها  العنارص  تفاعل  تفيد 

»تناتج«  يف  لتسهم  »الطَّبع«  عن  نات  املحسِّ هذه  تصدر  أن  ينبغي 

املعنى، وال تُقصد لذاتها، لهذا يرى أنَّ التَّباري يف الزخرفة يجعل 

هذه العنارص املفرتض أن تنتظم يف نظام/تركيب مع بقية العنارص 

1-دالئل اإلعجاز، مصدر سابق، ص. 415.

2-املصدر نفسه، ص. 36.

3-املصدر نفسه، ص. 36.

4-راجع: املصدر نفسه، ص. 69 و70.
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واملعنى،  اللفظ  بني  انفصال  ال  أن  وخامسها  للنقد.  موضوًعا 

التجربة  تنضج  عندما  مًعا  يولدان  هام  وإمنا  ثنائية،  من  وليس 

وليس  نظم  الرتكيب  أنَّ  وسادسها  النَّفس.  يف  املعاين  وترتتب 

النظم سوى تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من 

بينها  ما  يف  وللتعليق  وحرف،  وفعل  اسم  ثالث:  والكلم  بعض، 

ناته،  طرق معلومة، فالرتكيب إًذا نظام من العالقات يف ما بني مكوِّ

ويضيف، بعد أن يعرض طرق التعلُّق: »فهذه هي الطرق والوجوه 

النَّحو  معاين  تراها،  كام  وهي  ببعض؛  بعضها  الكلم  تعلُّق  يف 

وأحكامه«)1(. وسابعها أن ليس يف الرتكيب األديب من عنارص غري 

اختالف  كيفية  يبحث يف  األساس،  هذا  يضع  وإذ  موظفة/ حشو. 

ذلك  و»أول  وافرتاقها...،  اجتامعها  ومواضع  واتفاقها،  املعاين 

ألن  وذلك  واالستعارة«؛  والتمثيل  التشبيه  عىل  القول  وأواله... 

ـ  كلها  نقل  مل  إن  ـ  الكالم  محاسن  جّل  كان  كبرية  أصول  »هذه 

متفرِّعة عنها، وراجعة إليها...«)2(.

عىل  الكالم  من  الثاين  الجزء  كأنه  اإلعجاز«  »دالئل  كتاب  يبدو 

»أرسار  يف  إليه  ذهب  ما  القاهر  عبد  يؤكِّد  ففيه  النَّظم«،  »إعجاز 

الرتكيب،  يبحث يف خصائص  ثم  ل،  إليه، ويفصِّ البالغة«، ويضيف 

التمثيل واالستعارة والتشبيه واملجاز، وال يطيل وإمنا يحيل إىل »أرسار 

البالغة«، ثم يفّصل يف البحث يف التقديم والتأخري، الحذف، التعريف، 

التنكري، القرص واالختصاص...، فيؤسس بذلك علم املعاين.

ث فيه عن »النَّظم«،  يبدأ كتاب »دالئل اإلعجاز« مبدخل يتحدَّ

1-املصدر نفسه، ص. ص. دال وشني.

2-أرسار البالغة، مصدر سابق، ص 26.



85 الفصل الثالث: النَّقد األدبي العربي القديم

العرب  كالم  كان  إذا  ويسأل:  ببعض،  بعضها  الكلم  تعليق  بوصفه 

الفضل،  وباهر  املزيَّة  عظيم  من  بالقرآن،  د  تجدَّ »الذي  فام  هكذا، 

والعجيب من الوصف، حتى أعجز الخلق قاطبة«؟ ويجيب: »فإن 

الكتاب  ينظر يف  أن  لكلِّ ذي دين وعقل  فينبغي  يلزمنا،  كان ذلك 

الذي وضعناه...«. 

ثـمَّ يبـدأ الكتـاب بالحديث عـن العلـم وأهميته، وعلـم البيان 

ـعر الذي  وفضلـه، وبـأن إعجـاز القـرآن ال يعرفه إال مـن عرف الشِّ

هـو ديـوان العـرب، وبـأن الزُّهـد يف روايـة الشـعر ومعرفـة النحو 

ا عن كتـاب الله، وعـن معرفة  أمر شـنيع، و»أشـبه بـأن يكون صـدًَّ

معانيـه؛ إذ كان قـد ُعلـم أن األلفـاظ مغلقـة عـىل معانيهـا، حتـى 

يكـون هـو املسـتخرج لهـا...«)1(، ثمَّ ميهِّـد للـكالم يف الفصاحة 

والبالغـة، فـريى أن الـكالم يتفـاوت و»... يفُضـل بعـض الـكالم 

م منـه الـيشُء الـيشَء، ثـم يـزداد مـن فضلـه ذلك،  بعًضـا، ويتقـدَّ

ى منزلـًة فـوق منزلـة، ويعلـو مرقبًـا بعـد مرقـب...، حتـى  ويرتقَـّ

وتسـقط  الظنـون،  وتحـرس  األطـامع،  تنقطـع  حيـث  إىل  ينتهـي 

القـوى، وتسـتوي األقـدام يف العجـز«)2(.

إن يكن األمر هكذا، يبقى أن نعلم »مكان املزيَّة« يف الكالم، وال 

النَّظم، وطريقة مخصوصة  كيفية  »إنَّه خصوصية يف  القول:  يكفي 

تلك  توصف  أن  ينبغي  بل  بعض«،  عىل  بعضها  الكلم  نسق  يف 

ن، وتذكر لها أمثلة، كام »يذكر لك من تستوصفه  الخصوصية وتُبيَـّ

القول  يف  التفصيل  ينبغي  إنَّه  ويضيف  املنقَّش«،  الديباج  عمل 

1-املصدر نفسه، ص. 23.

2-املصدر نفسه، ص. 29.
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ها واحدًة واحدة، وتسميتها شيئًا  ووضع اليد عىل الخصائص، وعدِّ

كلِّ  علم  يعلم  الذي  الحاذق  نع  »الصَّ معرفة  املعرفة  فتكون  فشيئًا، 

خيط من اإلبريسم الذي يف الديباج...«)1(.

ويخلص، بعد إجراء دراسٍة، نصيٍَّة، أسلوبيَّة، بلغة النَّقد الحديث 

إىل القول: »فقد اتضح إذًا اتضاًحا ال يدع للشك مجااًل أن األلفاظ ال 

تتفاضل، من حيث هي ألفاظ مجرَّدة، وال من حيث هي كلم مفردة، 

وأن األلفاظ تتثبت لها الفضيلة وخالفها يف مالءمة معنى اللفظة ملعنى 

التي تليها...، ومام يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 

يف موضع، ثم تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر«، 

م من النصوص ما يثبت ذلك)2(. ثم يقرِّر أن »ال نظم يف الكلامت  ويقدِّ

وال ترتيب حتى يَُعلَّق بعضها ببعض، ويُبنى بعضها عىل بعض«)1(. 

وإذ يفرغ من الكالم عىل جنس املزيَّة، يأخذ يف تفصيل أمرها وبيان 

الجهات التي منها تعرض، ويصف ما سوف يأخذ به. 

وهو، يف دراسته هذه، ينظِّر وميثِّل، ويدرس النَّص، ومن مناذج 

دراسته لـ »بديع االستعارة«، نقرأ ما كتبه عن »وسالت بأعناق املطيِّ 

رسعة  يف  املطيَّ  »جعل  قال:  قبله  عنها  ث  تحدَّ فمن  األباطح«، 

عبد  يقول  كام  وهذا،  األبطح«،  يف  يجري  كاملاء  وسهولته  سريها 

يف  واللطف  الدقَّة  »ولكن  ويضيف:  ظاهر«،  معروف  »شبه  القاهر 

اه بالباء،  خصوصية أفادها، بأن جعل »سال« فعاًل لألباطح«، ثم عدَّ

يقل  ومل  املطي،  بأعناق  فقال:  البني،  يف  األعناق  أدخل  بأن  ثمَّ 

باملطي، ولو قال: سالت املطي يف األباطح، مل يكن شيئًا، وكذلك 

ل يف ذكر ما تنبغي معرفته. 1-راجع: املصدر نفسه، ص. 30 – 32، حيث يفصِّ

2-راجع: املصدر نفسه، ص. 36 – 38 و44.
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الغرابة يف البيت اآلخر ليس يف مطلق معنى سال، ولكن يف تعديته 

بعىل والباء، وبأن جعله فعاًل لقوله: شعاب الحي، ولوال هذه األمور 

كلها مل يكن هذا الحسن«)1(.

يقتـيض مـا سـبق أن يـرشح معنـى النَّظـم الـذي يظهـر فيه رسُّ 

البالغـة، فـريى أن العلـامء أطبقـوا عىل تعظيم شـأن النَّظـم، ويقرِّر 

النَّظـم ليـس إاّل أن  وجـوب معرفتـه، ويعرِّفـه بقولـه: »واعلـم أنَّ 

تضـع كالمـك الوضـع الـذي يقتضيـه علـم النحـو، وتعمـل عـىل 

قوانينـه وأصولـه، وتعرف مناهجه التـي نُهجت فال تزيـغ عنها...«، 

ـل يف مـا تنبغـي معرفتـه: الخـرب، الـرشط والجـزاء، الحـال،  ويفصِّ

الحـروف، مواضـع الفصل والوصـل، التعريف والتنكـري، والتقديم 

والتأخـري والحـذف، والتكـرار، واإلضـامر واإلظهـار، ووجـوه كلِّ 

عنـرٍص مـن هـذه العنـارص، ويقـرِّر وجـوب وضـع كلِّ مـن ذلـك 

حـة، وعـىل مـا ينبغي لـه)2(. مكانـه، واسـتعامله عـىل الصَّ

ى  يُسمَّ ما  يُحدث  الذي  النَّص  ينشئ  ذلك،  األديب  يفعل  وإذ 

إاّل  ليس  فذلك  النفس«،  يف  »االهتزاز  حدث  فإن  الجاملية،  الهزَّة 

ر، وعرَّف ونكَّر، وحذف وأضمر، وأعاد وكرَّر،  م وأخَّ أنَّ األديب »قدَّ

وتوخَّى عىل الجملة وجًها من الوجوه التي يقتضيها علم النَّحو...«، 

ا هو اتّباع قواعد علم النَّحو  والنَّحو، هنا، ليس القواعد فحسب، وإمنَّ

معاين  تلد  تجربة  خصوصيَّة  متليها  تركيب  بخصوصية  اإلتيان  يف 

ة يف النَّفس. وكل خصوصية تختلف باختالف التجربة، ولهذا  خاصَّ

1-املصدر نفسه، ص. 60.

2-املصدر نفسه، ص. 64 و65.
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وكام  عندها«)1(،  تقف  غاية  لها  ليس  كثريٌة  والوجوه  »الفروق  فإن 

رأينا آنًفا »ليس من خصوصية/ مزيَّة إال بحسب املوضع، وبحسب 

املعنى الذي تريد والغرض الذي تؤم«.

تصل  أوَّلهام  الكالم:  من  نوعني  بني  التمييز  إىل  هذا  يفيض 

منه إىل  وثانيهام ال تصل  اللفظ وحده...،  بداللة  الغرض  إىل  منه 

الذي  معناه  عىل  اللفظ  يدلُّك  ولكن  وحده،  اللفظ  بداللة  الغرض 

يقتضيه موضعه يف اللغة، ثم تجد لذلك املعنى داللًة ثانيًة تصل بها 

إىل الغرض – وبعبارة مخترصة: »أن تقول املعنى ومعنى املعنى، 

بغري  إليه  تصل  والذي  اللفظ،  ظاهر  من  املفهوم  باملعنى  تعني 

ثم يفيض بك  اللفظ معنًى،  تعقل من  أن  واسطة، ومبعنى املعنى 

ذلك املعنى إىل معنى آخر...«)2(.

ويخلص عبد القاهر إىل القول: »فإذا ثبت، اآلن، أن ال شكَّ وال 

النَّظم شيئًا غري توخِّي معاين النَّحو وأحكامه يف  مرية يف أن ليس 

ما بني معاين الكلم، ثبت من ذلك أن طالب دليل اإلعجاز من نظم 

القرآن، إذا هو مل يطلبه يف معاين النَّحو وأحكامه ووجوهه... غار 

نفسه بالكاذب من الطمع، ومسلم لها إىل الخدع...«)3(.

نظريـة  وضـع  رًا  منظِـّ القاهـر  عبـد  كان  يبـدو،  كـام  وهكـذا، 

»النَّظـم«، عندمـا بحـث يف »إعجـاز النَّظـم«، وناقـًدا أدبيًـا يتَّبـع 

ا يدرس النص ويصفه ويتبيَّــن خصائصه  يًـا وصفيًَّا لغويًـّ منهًجـا نصِّ

وخصوصيتـه ومزيَّتـه، والواضـح أنه كان ينظر إىل بنيـة الكالم، وقد 

1-املصدر نفسه، ص. 68 و69.

2-املصدر نفسه، ص. 203.

3-املصدر نفسه، ص. 404.
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اسـتخدم مصطلـح األسـلوب يف بعـض كالمـه، فقـال: »وإن كان 

ث عن  مـامَّ مـىض إاّل أنَّ األسـلوب غـريه«)1(، وذلـك عندمـا تحـدَّ

التمثيـل. كـام يبـدو أنـه كان ينظـر إىل البنيـة الكليـة، ويتضح ذلك 

ة يف نظمه  مـن قولـه: »واعلـم أنَّ مـن الـكالم مـا أنـت تـرى املزيَـّ

بـغ تتالحـق، وينظم بعضهـا إىل بعض  والحسـن، كأجـزاء مـن الصَّ

حتـى تكـرث يف العـني، فأنـت ال تكـرب شـأن صاحبـه، وال تقـيض 

ة املنَّة، حتـى تسـتويف القطعة،  رع، وشـدَّ لـه بالحـذق، وسـعة الـذَّ

وتـأيت عىل عـدة أبيـات...«)2(.

بنيويًَا أو أسلوبيًّا، فهذا  القاهر  وإن سأل أحدهم: هل كان عبد 

سؤاٌل ال محلَّ له هنا، فهو عامل كالٍم ولغٍة وناقٌد عريب، أنجز نظريًة 

ذات خصوصيٍة يف سياٍق تاريخي ذي خصوصية، وإن كان من قرابة 

بني نظريَّته وبني نظريات حديثة، فهذا داللة عىل حذقه وعظمته، ما 

يقتيض منَّا العودة إليه وإىل أمثاله.

لحازم  األُدباء«  ورساج  البلغاء  »منهاج  العربيَّة،  عريَّة  الشِّ  .10-4

القرطاجنِّي )608 هـ/1211م –684 هـ/1285م(

والفلسفة«،  باملنطق  املتسلِّح  »املنظِّر  بأنَّه  نفسه  حازم  يعرِّف 

ته، يف كتابه: »منهاج البلغاء«)3(، فيقول: »هي استنباط  د مهمَّ ويحدِّ

1-أرسار البالغة، بريوت: دار املسرية، ص. 126.

2-دالئل اإلعجاز، مصدر سابق، ص. 70.

د الحبيب  3-راجع: حازم القرطاجني، منهاج البلغاء ورسج األدباء، تقديم وتحقيق محمَّ

بن الخوجة، بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط. 1986، ص. 91-45.
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القوانني الشعرية الكلِّية واستخالصها«)1(.

ة  مهمَّ د  يحدِّ أنَّه  لرأينا  تودوروف«،  »تزفستيان  يقوله  ما  قرأنا  إن 

كل  والدة  تنظّم  التي  ة  العامَّ القوانني  معرفة  »إىل  بالسعي  الشعرية 

وعلم  النفس  علم  هي  التي  العلوم  هذه  بخالف  ولكنها  عمل، 

االجتامع... إلخ، تبحث عن القوانني داخل األدب نفسه«)2(.

تـه، بوصفـه  د مهمَّ وهـذا مـا يقولـه القرطاجنِّـي، فبعدمـا يحـدِّ

املنظّـر، يقول: إن اسـتنباط القوانني الشـعرية الكلِّية واسـتخالصها 

يتـمَّ مـن طريـق دراسـة الـرتاث الشـعري والنقـدي السـابق، فهـذا 

ع متمكِّـن...، السـتخرج  الـرتاث، كـام يضيـف، »لـو تتبَّعـه متتبِـّ

منـه علـاًم كثـريًا موافًقـا للقوانـني التـي وضعهـا البلغـاء يف هـذه 

الصناعـة«)3(. وهـذا يعنـي أنَّ تتبُّعـه نـّص، أي دراسـة يف نصوص 

الشـعرية  النظريـات  تقولـه  مـا  وهـذا  الرتاثيَّـني،  والنَّقـد  ـعر  الشِّ

الحديثـة، أي االنطـالق من النَّـص، فهـو، إًذا، يتَّبع منهًجـا وصفيًا، 

يف حـني كانـت البالغـة التقليديـة العربيـة تعتمـد منهًجـا معياريًا، 

ا  ينطلـق مـن القواعـد للنظـر يف النَّـص. وهـو، إذ يفعـل ذلـك، إمنَّ

يواصـل، كـام يضيف، مـا قام به أسـالفه، وخصوًصا الفـارايب وابن 

سـينا، ويقـول يف هذا الشـأن: »وقد ذكـرت، يف هــذا الكتاب، من 

ه من جملـة ما أشـار إليـه أبو  نعـة، مـا أرجـو أنَـّ تفاصيـل هـذه الصَّ

1-املصدر نفسه، ص. 26.

2-انظر تزفستيان تودوروف، الشعرية، ترجمة شكري املبخوت ورجاء بن سالمة، الدار 

البيضاء: توبقال ط. 1، 1990، ص. 24، وما بعدها.

3-منهاج البلغاء...، مصدر سابق، ص. 26.
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عيل بـن سـينا«)1(.

قبله، من  أنه »يسلك مسلًكا مل يسلكه أحد«  القرطاجنِّي  يدرك 

ل  أرباب صناعة البالغة؛ وذلك »لصعوبة مرامه، وتوعُّر سبل التوصُّ

نعة وعمدة البالغة«)2(. إليه، عىل أنه روح الصَّ

لزمنه،  السابقة  الرتاثية،  والّنقدية  الشعرية  النصوص  تحديد  يثري 

موضوًعا لدراسته، السؤال: مل اختيار هذه النُّصوص من دون سواها؟

أن  للقرطاجنِّي، ميكن  أقوال  السؤال يف  هذا  اإلجابة عن  نجد 

ها كتابًة لتاريخ الشعر العريب، يعتمد معياًرا معيًَّنا، وهذا الصنيع،  نعدَّ

من دون شك، ينتظم يف مسار سعيه إىل وضع نظريته الشعريَّة، فهو 

يسعى إىل استنباط قوانني الشعر من نصوص شعرية يرى أنها متثِّل 

الشعر الحقيقي. ولنتعرَّف رأي حازم يف هذا الشأن.

القديم،  مرحلة  أوالهام  مرحلتني شعريتني:  عن  حازم  ث  يتحدَّ

القديم، كان الشاعر، كام قال  الزمان«. »يف  وثانيتهام مرحلة »هذا 

ويؤمن  ويصدق حكمه  قوله،  فيُعتقد  النبي،  منزلة  »ينزّل  سينا،  ابن 

أنذال  من  كثري  يعتقد  حازم[  ]زمان  الزمان«  »هذا  ويف  بكهانته«، 

تفاوِت  فانظر إىل  الشعر نقص وسفاهة،  أن  ـ  ـ وما أكرثهم  العامل 

يُنزَّل فيها منزلة أرشف العامل،  ما بني الحالني: حال كان ]الشاعر[ 

وحال صار ينزَّل فيها منزلة أخس العامل وأنقصهم«.

الناس  ألسنة  تحوُّل متثّل »يف عجمة  الثانية، حدث  الحال  يف 

املحرِّكة  وبدائعه  الكالم  أرسار  عنهم  فغابت  طباعهم،  واختالل 

1-املصدر نفسه، ص. 68 – 70.

2-املصدر نفسه، ص. 18.
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التكلُّم،  هي  نعة  الصَّ هذه  نعة...«،  الصَّ إىل  النَّقص  فرصفوا  جملة، 

نيعني، فريى »أن منزلة  عر، ويقارن بني الصَّ وما جاء به القدماء هو الشِّ

الكالم الذي ليس فيه إاّل الوزن، من الشعر الحقيقي، منزلة الحصري 

من  املنسوجة  الحلَّة  من  مجراه،  جرى  وما  الربدى  من  املنسوج 

الذهب والحرير، مل يشرتكا إال يف النسج، كام مل يشرتك الكالمان 

إال يف الوزن«)1(.

والسؤال الذي يطرح، هنا، هو: ما هو مفهوم الشعر الحقيقي؟

عر كالٌم موزوٌن مقفَّى، من شأنه أن يحبِّب إىل  يرى حازم أن »الشِّ

لتحمل  تكريهه،  قُصد  ما  إليها  إليها، ويكرِّه  تحبيبه  قُصد  ما  النَّفس 

له  تخييل  حسن  من  ن  يتضمَّ مبا  منه،  الهرب  أو  طلبه  عىل  بذلك 

ومحاكاة مستقلَّة بنفسها، أو متصوَّرة بحسن هيئة تأليف الكالم، أو 

يتأكد مبا  ذلك  ذلك. وكل  أو مبجموع  قوَّة شهرته،  أو  قوَّة صدقه 

إذا  للنفس،  حركٌة  والتعجب  االستغراب  فإن  إغراب،  من  به  يقرتن 

اقرتنت بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها«)2(.

 -1 اآلتية:  العنارص  من  حازم،  يرى  كام  الشعر،  مفهوم  يتكون 

الوزن والقافية، 2- التخييل واملحاكاة، 3- التأثري يف النفس، أو الهزة 

حسن  إىل  يعود  إمنا  والتأثري،  الحديث،  النَّقد  يقول  كام  الجاملية 

التخييل واملحاكاة، 4- الرتكيب الحسن، أو هيئة تأليف الكالم، 5- 

الرؤية املتمثلة بقوة صدقها وقوة شهرتها، وقد نفهم أنه يقصد الصدق 

الشعري الفني، 6- الخيال املثري للدهشة: اإلغراب والتعجب.

1-املصدر نفسه، ص. 124 و125.

2-املصدر نفسه، ص. 71.
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من  الزم  عنرص  هو  والنغمي،  الوزين  اإليقاعي،  االنزياح  إّن 

عنارص الّشعر، لّكنه عنرص غري كاٍف، وهذا ما كان حازم القرطاجنِّي 

الشعر،  به  م  يتقدَّ الوزن  موزون،  مخيّل  عر  الشِّ حازم:  قال  قاله.  قد 

كامًَّ  ليس  الكالم  أجزاء  بني  تناسب  وهو  جوهره،  جملة  من  ويعد 

ا صوتًا أيًضا، وهو يأيت موزونًا من دون حاجٍة  )لغًة( فحسب، وإمنَّ

ري،  إىل معرفة العروض)1(، ما يعني، بلغة أيامنا، ووفاقًا لثنائية سوسِّ

أنَّه لغة، وانزياحاته كامًّ ونوًعا هي »الكالم«.

الشعرية تتولَّد، كام يرى حازم، من اإليقاع والتخييل واملحاكاة 

واملحاسن التأليفية والصيغ املستحسنة البالغية، وقد نفهم باملحاسن 

التأليفية بنية النَّص، فهو يقول عن هذه البينة:

الرتاكيب، غري ملذوذ  الكالم املتقطِّع األجزاء، املنبرت  فإن   ...«

وال مستجىل، وهو شبه الرشفات املتقطِّعة التي ال تروي غلياًل... فال 

شفاء مع التقطيع املخل، وال راحة مع التقطيع اململ، ولكن خري 

األمور أوساطها«)2(.

االئتالف،  مفهوم  يختلف عن  الشأن،  هذا  مفهوم حازم، يف  إنَّ 

كام جاء عند قدامة بن جعفر والرمَّاين، وعن مفهوم النَّظم كام جاء 

عند عبد القاهر الجرجاين، فهو يستخدم مصطلح »التَّناسب«، ويعني 

دائرة  ضمن  ليس  ويدرسه  الشعري،  العمل  مكوِّنات  بني  »التناغم« 

ي«، يقول:  ه »العلم الكلِـّ جزئية، وإمنا يف دائرة شاملة، يدرسها ما سامَّ

»معرفة طرق التناسب يف املسموعات واملفهومات ال يوصل إليها 

1-املصدر نفسه، ص. 89 و129 و263.

2-املصدر نفسه، ص. 65.
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ي«)1(. بيشء من علوم اللسان إاّل بالعلم الكلِـّ

الشعر، كام يرى حازم،  يولد كالًّ كاماًل، فهو: »تركيبات لغوية، 

الحّس واملشاهدة، فرتتسم األشياء يف  يقّدمها  د األشياء كام  تجسِّ

الخيال، فتنتجها النفس تراكيب...«، ولعله بهذا يشري إىل كلِّية النص 

الشعري، فيخالف ما كرث الحديث عنه، يف النَّقد العريب القديم، من 

فصل بني األلفاظ واملعاين، ويتوافق مع ما يقوله النَّقد الحديث.

ور األول يف العملية لإلدراك الحيسِّ واملشاهدة  ولعل إعطاء الدَّ

الحّس  بإدراك  تتعلَّق  التي  املعاين  »أن  يرى:  حازًما  جعل  ما  هو 

فيه ألنفسها،  مذكورًة  وتكون  الشعر،  مقاصد  عليها  تدور  التي  هي 

هن ليس ملقاصد الشعر حولها مدار،  واملعاين املتعلِّقة بإدراك الذِّ

أمثلًة  لتجعل  الحس،  بإدراك  املتعلِّقة  التبعية  بحسب  تذكر  وإمنا 

لها«)2(. وهذا الرأي هو من الجديد الذي أىت به حازم القرطاجنِّي؛ إذ 

نّص عىل الطبيعة الحسية للشعر.

بني الصدور عن الطَّبع، واتباع القوانني البالغية، يرى حازم أن 

الطبع،  من  أكرث  إىل  الشعر  من  يحتاج  ال  »أنه  يظن  الذي  الشاعر 

وبنيته عىل أن كل كالم مقفى موزون شعر«، إمنا يجهل »أن الطباع 

من  األلسنة  تداخل  ما  أضعاف  والفساد  االختالل  من  تداخلها  قد 

اللحن، فهي تستجيد الغث، وتستغث الجيد من الكالم، ما مل تقمع 

ما يحسن  بذلك  فيعلم  البالغية،  بالقوانني  الكالم  اعتبار  إىل  بردها 

وما ال يحسن«.

م من تاريخ الشعر العريب ما يؤيد رأيه، فيقول: »وأنت ال  ويقدِّ

1-املصدر نفسه، ص. 226.

2-املصدر نفسه، ص. 29 و30.
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ة الطويلة، وتعلّم  تجد شاعرًا مجيًدا منهم إال وقد لزم شاعرًا آخر املدَّ

ربة يف أنحاء التصاريف البالغية،  منه قوانني النظم، واستفاد عنه الدُّ

الشعر عن جميل، وأخذه جميل عن هدبة بن  فقد كان كثيِّـر أخذ 

الخرشم، وأخذه هدبة عن برش بن أيب خازم...«)1(.

الجامليَّة  القيم  امتالك  يعنيان  ربة  والدُّ التعلّم  أن  يعني  وهذا 

الحديثة  الشعريَّة  النظريَّات  يف  يعرف  ما  وهو  العربية،  للشعرية 

مني«، أو »األنا الشعري األعىل«. بامتالك »القارئ الضِّ

يف تصنيف األنواع األدبيَّة، يعتمد حازم، معياًرا متليه رؤيته التي 

سبق عرضها، وهو »العمدة«، وقبل أن نتبنيَّ ما يعنيه بهذا املصطلح 

م يف هذا الشأن، ثم نقرأ ما جاء به حازم  نعود إىل الفارايب لرنى ما قدَّ

ونقارنه مبا ذكره ياكوبسون عن الوظائف الست.

يقسم أبو نرص الفارايب )ت 335 هـ/ 950 م( الكالم، عىل أساس 

1- شعر، وهو »أن يكون  عنرَصي املحاكاة والوزن إىل أنواع هي: 

قواًل مؤلًَّفا مام يحايك األمر، وأن يكون مقسوًما بأجزاٍء ينطق بها يف 

ا  أزمنة متساوية، ثّم سائر ما فيه فليس رضوريًا يف قوام جوهره، وإمنَّ

أشياء يصري بها الشعر أفضل«. 2- قول شعري، وهو الخطابة التي 

األقاويل  وهو  خطبي،  قول   -3 يسريًا.  املحاكاة  من  شيئًا  تستعمل 

املقنعة املوزونة. ويرى أنَّ التخييل يف القول املحايك، مثل العلم 

يف الربهان، والظن يف الجدل، واإلقناع يف الخطابة)2(.

وأنحاء  مذاهبها  تختلف  الشعرية  األقاويل  أنَّ  حازم  ورأى 

1-املصدر نفسه، ص. 27.

2-راجع: أبو نرص الفارايب، كتاب الشعر، تحقيق محسن مهدي، نرُش يف مجلة شعر، 

خريف 1959، العدد 12، ص. 90 – 95.
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القول  إىل  يرجع  ما  هي:  الجهات  وهذه  جهات،  من  فيها  االعتامد 

نفسه: ]الرسالة[، أو ما يرجع إىل القائل: ]املرسل[، أو ما يرجع إىل 

فيه: ]السيِّاق[، أو ما يرجع إىل املقول له: ]املرسل إليه[)1(،  املقول 

ويتحدَّث عن وظيفة مهيمنة، ويسّميها »العمدة«، ويرى أن »التخييل« 

هو قوام املعاين الشعرية، واإلقناع هو قوام املعاين الخطابية، وأن 

عر جامليّة، وليست أخالقيّة، وجامليته هذه تحدث الهزّة  وظيفة الشِّ

ستة  النص  يف  أّن  رأى  معروف،  هو  كام  وياكوبسون،  االبداعيّة)2(. 

عنارص وست وظائف هي:

1- املرسل = وظيفته تعبريية انفعالية. 2- املرسل إليه = وظيفته 

تأثريية انتباهية. 3- الرسالة = وظيفتها جاملية. 4- املرجع = وظيفته 

مرجعية. 5- القناة = وظيفتها حفاظية. 6- اللغة = وظيفتها تفسريية 

ميتالغوية.

1-راجع: منهاج البلغاء...، مصدر سابق، ص. 346.

2-راجع: املصدر نفسه، ص. 121.



قد األدبي في أوروبا،
َّ
الن

 في عصر النهضة

الفصل الرابع



1 - الكالسيكية

تعود بدايات عرص النهضة، يف أوروبا، إىل القرن الثالث عرش 

امليالدي، فقد عرفت إيطاليا، يف أواخر هذا القرن، عودة إىل أديب 

»دانتي«  منهم:  كبار،  أدباء  وظهور  والرومان،  القدماء  اليونانيني 

»الكوميديا  ملحمته:  الشاعر  هذا  كتب  فقد   ،)1321  -  1265(

هام  نقدينّي  كتابني  وألَّف  اإليطاليَّة،  املحلِّية  باللغة  اإللهيَّة« 

اللذين  و»وبوكاشيو«  و»برتارك«،  و»املأدبة«،  ية«  العامِّ »فصاحة 

اإليطاليَّة،  املحلِّية  باللغة  كتبا  وقد  عرش،  الرابع  القرن  يف  عاشا 

والعودة  والروماين،  اإلغريقي  الرتاث  إحياء  إىل  أوَّلهام  ودعا 

تفيد من الرتاث  التي  يكامريون«  الدِّ ثانيهام »حكايات  إليه، وألَّف 

عن  وتصدر  وليلة،  ليلة  ألف  كتاب  ة  وبخاصَّ العريب،  القصص 

واقع املجتمع اإليطايل.

الخامس  القرن  يف  باألدب،  للنهوض  عوامل  توافرت  وهكذا 

والدعوة التّباعه،  والروماين،  اإلغريقي  الرتاث  إحياء  منها:  عرش، 

باللغة  والكتابة  بالالتينيَّة،  الكتابة  عن  ي  التخلِـّ كبار،  أدباء  ظهور 
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اإليطالية املحلِّية، وجعلها لغًة أدبيًَّة، اإلفادة من الرتاث القصص 

القصص،  كتابة  يف  االجتامعي  الواقع  عن  دور  والصُّ العريب، 

إضافًة إىل وجود أرُس ترعى األدب والفن.

العلامء واألدباء  النهضوية قوًة بعد هجرة  ازدادت هذه الحركة 

الكثري  ومعهم   ،1453 سنة  إيطاليا  إىل  القسطنطينية  من  اإلغريق 

1443، واكتشاف  من املخطوطات القدمية، واخرتاع الطِّباعة سنة 

1492، وترجمة كتاب »أرسطو« »فن الشعر« وما تالها  أمريكا سنة 

له  التينيًة  ترجمًة   » قالَّ »جورجيو  نرش  فقد  وتعليقات،  رشوح  من 

البندقية  يف  له،  أخرى  طبعة  ظهرت  ثم  البندقية،  يف   1498 سنة 

 ،1548 سنة  علميًا  تحقيًقا  »روبرتلو«  قه  وحقَّ  ،1508 سنة  كذلك 

والعثور عىل كتاب »سمو األدب« املنسوب لـ »لونجينوس«، وقد 

حققه وطبعه »روبرتلو«.

أّدت الحروب الفرنسية اإليطالية إىل اتصاٍل ثقايٍف أفىض إىل أن 

يعود الفرنسيون إىل دراسة األدبنَي اليوناين القديم والروماين، ومل 

السادس عرش، إىل  القرن  انتقل، يف  أن  النهضة  يلبث مركز حركة 

فرنسا، ويخلص كارلوين وفيللوين إىل القول عن النَّقد األديب يف 

هذا القرن: »باستطاعتنا، إًذا، أن نقول: إنَّ القرن السادس عرش مل 

م شيئًا إيجابيًا مهاًم يف ميدان النَّقد األديب«)1(. وتبلور املذهب  يقدِّ

أوروبا، ومل  السابع عرش، وعمَّ  القرن  الكالسييك يف األدب، يف 

النهضة،  بعرص  بدؤه  يقرتن  إيطاليا  ففي  واحدة،  درجة  عىل  يكن 

1-كارلوين وفيللو، تطوُّر النَّقد األديب يف العرص الحديث، ترجمة جورج سعد يونس، 

بريوت: مكتبة الحياة، ص. 10.
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وكان  عرش،  السابع  القرن  يف  فرنسا  ويف  عرش،  الرابع  القرن  منذ 

1866، ويف  الثورة سنة  بعد  بدأ  إنكلرتا  ما ميكن. ويف  أقوى  فيها 

أكرث  فرنسا  لكنه كان يف  الثامن عرش)1(.  القرن  أسبانيا وأملانيا يف 

ما يجعلنا  اإلنتاج األديب واألدباء، ولعل هذا  أهميًة عىل مستويي 

يف  األديب  بالنقد  التعريف  الفرنسيني يف  والنقد  األدب  نركِّز عىل 

هذه املرحلة يف أوروبا.

الجرس   )1544  –  1407( مارو«  »كليامن  الشاعر  إنتاج  مثَّل 

إنجازاته  أهم  ولعل  النهضة،  بعرص  الوسطى  القرون  يصل  الذي 

النقدية تفضيله الكتابة باللغة الفرنسية املحلِّية، ما أدَّى إىل إغنائها 

أسهمت  وقد  أدبيَّة.  لغًة  غدوِّها  يف  وأسهم  والتعابري،  باملفردات 

حركة أدبية نشطت يف ليون، يف أواسط القرن السادس عرش، يف 

»الرثيا«  لجامعة  الطريق  مهَّد  ما  الفرنسيني،  واألدب  اللغة  تطور 

كان   .)1585  –  1524( »رونسار«  رأسها  عىل  كان  التي   )1540(

أدباء هذه الجامعة يسعون إىل االرتقاء باللغة واألدب الفرنسيني، 

أن  الروماين. وميكن  ـ  اليوناين  القديم  األدب  ذلك  وقدوتهم يف 

نقدي يف  مظهر  »أكرب   1549 سنة  الصادر  الجامعة  هذه  بيان  نعد 

أن  إىل  دعوًة  فيه  ونجد  فرنسا«،  تاريخ  من  عرش  السادس  القرن 

أن  رأوا  ولهذا  مكانة،  من  القدمية  للِّغات  ما  الفرنسية  للغة  يكون 

املسطَّح  »األسلوب  عن  واالبتعاد  اللغة،  هذه  إثراء  واجبهم  من 

الجديدة ال  اللغة  النحو، ألن  اللفظية«)2(، والتجديد يف  والصناعة 

النَّقد األديب، بريوت: املؤسسة العربية للدراسات  1-د. عيل جواد الطاهر، مقدمة يف 

والنرش، ط. 2، 1988، ص. 264.

2-املرجع نفسه، ص. 365.
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بد لها من نحو جديد، والكتابة بها يف مختلف األجناس األدبية، 

وتجديد إيقاعات الشعر الفرنيس.

 –  1555( »مالريب«  ظهر  عرش،  السابع  القرن  مستهل  ويف 

عر، ومهَّد لألدب الكالسييك، وانتقد جامعة  د يف الشِّ 1628(، فجدَّ

عري«، وكان يرى أنَّه ميكن االقتباس من  الرثيا يف كتابه »الفن الشِّ

اتباع  دون  من  وموضوعاتهم،  الالتني،  وبخاصة  القدماء،  أفكار 

بالسهولة  املتِّصف  العقل  أدب  أدبه  ويُعدُّ  لديهم،  التعبري  تقنيات 

والوضوح.

ويرى كارلوين وفيللّو أن »مالريب«، يف كتابه: »تعليقات عىل 

ديبورت« مل »يفيدنا ]يِفدنا[ عن نظريات »مالريب«، يف مادة اللغة 

عر أكرث مام يفيدنا عن حسنات ديبورت وسيئاته«. ونظم الشِّ

ويضيف الباحثان: »لقد كانت مسألة القواعد تسيطر حتى سنة 

اد املحرتفون، وحتى األدباء،  1660 تقريبًا عىل النقد، إذ اتفق النُّقَّ

األقدمون،  إليه  وصل  وثابتًا  مثاليًا  جاماًل  هناك  بأن  االعتقاد  عىل 

التي  القوانني  بعض  طبقنا  ما  إذا  الرَّوائع  إنتاج  نخطئ  ال  وبأنَّنا 

نجدها عند أرسطو، أو باألحرى عند رشَّاحه اإليطالينّي«)1(.

الكالسيكية  بلغت  عرش  السابع  القرن  من  الثاين  الّنصف  ويف 

 ،)1684  –  1606( »كورين«  املرسح  فظهر يف  ذروتها،  فرنسا  يف 

ويف   ،)1673  –  1600( و»فولتري«   ،)1699  –  1639( و»راسني« 

»نيقوال  والنقد  الشعر  ويف   ،)1695  –  1621( »الفونتني«  األمثال 

1-تطور النَّقد األديب...، مرجع سابق، ص. 10 و11.
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بوالو« )1636 – 1711(، وكان ناقًدا يتبع مبادئ املذهب الكالسييك 

األدب«  »سمو  كتاب  ترجمة  أعامله  ومن  ونقده،  الشعر  نظم  يف 

بـ  فيها  تأثر  الشعر،  نظم  يف  تعليميًة  قصيدًة  ونظمه  الفرنسيَّة،  إىل 

»األهاجي«،  كتاب  أصدر  و»لونجينوس«.  و»هوراس«  »أرسطو« 

عي الكالسيكية. ويبدو  وهاجم فيه الشعراء، ضعاف الشاعرية ومدَّ

»الفن  كتابه  يبدو  كام  ناقًدا«  منه  أكرث  اًء  هجَّ »األهاجي  كتابه  يف 

نقديًا)1(، ويف  مؤلًَّفا  كتابًا  منه  أكرث  ة  عامَّ أفكار  الشعري« مجموعة 

مبادئ  يتبعون  الكالسيكيون  اد  النقَّ وكان  »البرويري«.  ظهر  النَّقد 

واملمتع  الجميل  هو  وحده  الحقيقي   .1 أهمها:  من  نقدهم،  يف 

القدماء.  تقليد   .3 ه.  املوجِّ هو  وحده  العقل   .2 واملحبوب... 

عدم  رشيطة  الكامل،  درجة  إىل  به  والوصول  األديب،  4.التجويد 

جاميل  كيلِّ  أمنوذج  صوغ  صنوان،  والخري  الجامل   .5 التكلُّف. 

أخالقي. 6. إنسانية األدب. 7. موضوعية األدب. 8. الكتابة باللغة 

الوطنية.

النَّص،  دراسة  يف  دة،  محدَّ مبادئ  يتَّبع  الذي  النَّقد  هذا  ُعرف 

القواعد  هذه  تسلم  ومل  القاعدي،  بالنقد  أساسها،  عىل  ويحاكمه 

من الخروج عليها، كام فعل شكسبري يف إنكلرتا.

2 -  بــني القديــم والجديد، يف تطّور الحركة األدبيَّة

أدبهم  يف  أنَّ  وجدوا  أن  اد  والنقَّ األدباء  من  كثري  يلبث  ومل 

املحدثني  أن  بعضهم  ورأى  القدماء،  أدب  يضاهي  ما  القومي 

1-املرجع نفسه، ص. 12 و13.
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القدماء،  أنصار  من  احتجاًجا  هذا  فأثار  القدماء،  عىل  قون  يتفوَّ

وجرى جدال أفىض إىل انتصار التيار الجديد، ومن العوامل التي 

األديب  فردية  العلوم،  تطوُّر  التحوُّل:  هذا  حدوث  يف  أسهمت 

وفرادته الدافعتان إىل الخروج عىل القواعد، التطور االجتامعي ـ 

السياس الذي يقتيض الصدور عنه، فالحياة تتغري، وال بد لألدب 

الثامن  القرن  الباحث، يف  يتغري، وهكذا يجد  أن  الذي ميثلها من 

عرش، فولتري، ويف مقابله جان جاك روسو، فمع األول كان عرص 

ا  ينتهي، ومع الثاين كان عرص يبدأ، يقول »كارلوين« و»فيللو«: »أمَّ

فولتري فباستطاعته أن يكون صورًة عن الناقد الحقيقي، وحتى عن 

تقريبًا،  دامئًا  »بقي  العرص  هذا  النَّقد، يف  لكن  املحرتف«،  الناقد 

وق«، يوزِّع نصائحه...،  نقًدا للنقائص«، فهو، يف كتابه: »معبد الذَّ

الهامش  عىل  األحمر  بالحرب  يشري  الذي  املدرسة  معلم  نقد  »إنه 

إىل األخطاء«)1(.

ويف العرص الجديد، تمَّ إنتاج أدب جديد يواكبه نقد جديد، من 

دور عنها،  مبادئه: حبُّ الطبيعة والعودة إليها، مركزيَّة الذات والصُّ

العاطفة، الخيال،... وستكون هذه املبادئ نواًة ملا عرف، يف ما 

بعد، باملذهب الرومانيس.

املالحـظ أن هـذا املذهـب أينـع يف إنكلـرتا وأملانيـا ونضج 

قبـل أن ينضـج يف فرنسـا، التـي كان التغيـري الحاسـم فيهـا عـىل 

مبـادئ  مـن  عنـارص  نجـد   .)1848  –  1768( »شـاتوبريان«  يـد 

املحليـة  مثـل:  القديـم،  املذهـب  يف  الجديـد  املذهـب  هـذا 

1-راجع: املرجع نفسه، ص. 19 و20.



النَّقد األدبي104

الـذي  والـرصاع  اإلنسـانية،  الـذات  داخـل  وتصويـر  والوطنيـة، 

يجـري فيه. مهَّـد كتَّاب، منهـم جان جاك روسـو )1712 – 1778( 

ومـدام دوسـتايل )1766 – 1817( للرومانسـية يف فرنسـا، وفتـح 

د  »شـاتوبريان« الطبيعـة املغلقـة، وابتـدع الكآبـة العرصيـة، وجـدَّ

النقـد، ويف مجـال النَّقـد األديب ركَّـز عـىل جاملية النـص والربط 

بـني األثـر األديب والواقـع الـذي يصـدر عنـه، وأثـارت مرسحيـة 

»فيكتـور هيغو«»هرنـاين« ومقدمتـه ملرسحيـة »كرومويـل« جـداًل 

ـخ هـذا املذهـب الـذي عـمَّ أوروبـا. بعـد أن مـرَّ  عنيًفـا، مـا رسَّ

مبراحـل عديـدة تعايـش فيهـا واملذهـب الكالسـييك، ثـم سـاد، 

وقـد اسـتغرق هـذا التطـور قرابـة قـرٍن مـن الزمان.

اد الرومانسـيون مبادئ، منها: اتبع النقَّ

ـدور عـن كيانيـة الـذات اإلنسـانية، فالفـرد هـو محور  1. الصُّ

ـدور عن عيش الـذات حياتها  . 2. الصُّ األدب ال األمنـوذج الـكيلِّ

املحلِّيـة، الشـخصية والوطنيـة. 3. التمـرُّد، والحريـة يف اإلبداع، 

وعـدم التقيُّـد بقواعـد مسـبقة. 4. العـودة إىل الديـن ومصـادره، 

ال إىل األسـاطري اليونانيـة والرومانيـة. 5. العـودة إىل الطبيعـة. 6. 

الخـروج إىل عـوامل جديـدة وغريبـة. 7. األبطال برش مـن التاريخ 

الشـكل  بـني  فصـل  مـن  ليـس   .9 الكآبـة.  غلبـة   .8 الواقـع.  أو 

واملضمـون. 10. التعبري باللغـة الحيَّة غري املتكلَّفـة أو املصنَّعة.

ـر، فالحيـاة تتغـري، وإذ يتـم متثلُّهـا أدبًا  ودامئًـا يحـدث التغيُـّ

ًا، تتكـوَّن يف النظـر إليـه حركـٌة نقديـٌة  ويكـون هـذا األدب متغـريِّ
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مذهـٌب  وهـي  »الربناسـية«،  جـاءت  الرومانسـيَّة  فبعـد  جديـدة، 

أديٌب يعنـى بالجـامل الشـكيل واإليقـاع املوسـيقي، ومـن أعالمه 

»لوكنـت دوليـل« و»هريديـا« و»ألبـري سـامان«، تلتهـا »الرمزيـة«، 

وهـي مذهـب أديب يدعو إىل اإلبـداع الحر واسـتخدام لغٍة جديدٍة 

ـر عنها بأسـلوب يثري األحاسـيس  تلتقـط التجربـة الشـعورية وتعبِـّ

الكامنـة، مـن طريـق اللمـح والومـض والتكثيف والرَّمـز املوحي 

»بودلـري« )ت  أعالمـه  الشـعرية...، ومـن  بالحالـة، واملوسـيقى 

فرلـني«  1898(، و»بـول   – 1842( 1867(، و»سـتيفان ماالرميـه« 

)1844 – 1896(، و»أرتور رامبو« )1854 – 1891( و»أبري سـامان« 

.)1900 – 1858(

يف النصـف الثـاين مـن القـرن التاسـع عـرش، نشـط أدبـاء يف 

اتجـاه آخـر، ُعرف باسـم الواقعية، وهـي مذهـب أديب، عرف غري 

اتجـاه كالواقعيـة الطبيعيـة، النقديـة، االشـرتاكية. واملبـدأ العـام 

الحيـاة  إبـداٌع لغـوٌي ميثـل  اتجاهاتـه: إن األدب  املشـرتك بـني 

اإلنسـانية، يف مختلـف أحوالهـا، وتفاصيلهـا وجزئياتهـا، ومتثيـل 

الحيـاة ليـس نقـاًل لهـا وإمنـا إعـادة خلقهـا مـن منظـور األديب، 

 –  1783( و»سـتندال«   )1850  –  1799( »بلـزاك«  أعالمـه  ومـن 

موباسـان«  دي  و»غـي   )1902  –  1840( زوال«  و»إميـل   )1842

)1850 – 1893( و»غوسـتاف فولبـري« )1821 – 1880( و»ديكنـز« 

و»تومـاس كاراليل« و»غوغول« و»دستويفسـيك«، و»تولسـتوي« 

و»مكسـيم غـوريك« )1868 – 1936(. ويف مسـار تطـور الحركـة 

األدبيـة، نشـأت سـنة 1915 حركـة »الدادائيـة« وهـي حركـة أدبيـة 
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جهـا قد  وفنيـة عامليـة قوامهـا االحتجـاج والرفـض، وإن كان توهُّ

ت مكانهـا »الرسياليَّـة«، وتعنـي مـا وراء  انطفـأ رسيًعـا، فقـد حلَـّ

الواقـع، أي البحـث عـن واقـع خفـي يكمـن يف أعـامق الـذات، 

يف الالوعـي والالشـعور. دعـا الرسياليـون إىل الكتابـة العفويـة 

التداعيـات والهذيـان.  اليقظـة، والتقـاط  ة وتدويـن أحـالم  اآلليَـّ

هـن يف غيـاب كل  الذِّ »أواًل يف  الرسياليـة هـي  بروتـون:  يقـول 

رقابـة مـن العقـل، وخـارج أي اهتـامم جـاميل أو أخالقـي« ومن 

أعالمهـا جيمس جويـس )1882 – 1948( وأندريـه بريتون )1896 

- 1966(، وبـول إيلـوار )1895 - 1952(.



مناهج النقد األدبي الحديث

الفصل الخامس



مة مقدِّ

أوروبا  يف  األدبية  الحركة  بتطوُّر  املوجز  التعريف  هذا  ضوء  يف 

ومذاهبها، نعمل عىل تقديم معرفة مبناهج النَّقد األديب التي واكبت هذه 

الحركة، وبلورت مبادئها التي تعتمدها يف دراسة النَّص األديب ومتييزه 

وتبنيُّ خصائصه وبلورتها، وكتابة تاريخ األدب عىل أساس نقدي...

كثرية  عوامل  شّكلته  تاريخٍي  سياٍق  يف  تكّونت  املناهج  هذه 

ثقافية واجتامعية وسياسيَّة واقتصاديَّة، وميكن تصنيفها وفاقًا ملعيار 

يت  هو النظر إىل النّص األديب، فإن كان النظر إليه من خارجه ُسمِّ

يت هذه  ُسمِّ داخله  من  إليه  النَّظر  كان  وإن  املناهج خارجيًَّة،  هذه 

من  النَّص  إىل  ترى  التي  املناهج  بعض  ونجد  داخليًَّة،  املناهج 

زوايتي النَّظر، وخصوًصا يف بدايات تشكُّل هذه املناهج، واستقالل 

كلٍّ منها عن اآلخر، وال نعدم أن يجد الباحث نُقاًدا يستخدمون غري 

منهج يف دراستهم للنَّص، وتقدمينا لكلٍّ من هذه املناهج بوصفه 

يف  آخر  ومنهًجا  يتعاضد  أن  ميكن  ال  أنه  يعني  ال  مستقاًل  منهًجا 

تحصيل املعرفة، إن اقتىض الهدف من الدراسة ذلك، فمن البديهي 

القول: إن الهدف هو الذي يحدد املنهج املعتمد يف سبيل تحقيقه.

م معرفًة موجزًة بهذه املناهج تقتضيها طبيعة هذا  يف ما يأيت، نقدِّ
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ث عن ناقد »ليس  الكتاب محدود عدد الصفحات، مبتدئني بالتحدُّ

بيف«  »ِسنت  نقدي، وإمنا هو صاحب طريقة«)1(، وهو  له مذهب 

.)Saint – Beuve(

1. صاحب طريقة، »سنت بيف« )1804 – 1869(

مل يبدع »سنت بيف« يف الشعر والرواية، فتحوَّل إىل ناقد يحاول 

العثور عىل ذاته يف ذوات اآلخرين، فغدا النَّقد لديه نوًعا أدبيًّا كأنّه 

الحرب  كاتب  كل  محربة  من  »يأخذ  شعري«  »نقد  أو  نقدي«  »شعر 

الذي سيصّوره به«، فتميَّز »بامتياز نادر، وهو أنه يبرشِّ بجميع أشكال 

أن  دون  من  ذاته«،  ويخترصها يف  بعده،  ستُفتتح  التي  تقريبًا  النَّقد 

يكون من أصحاب النَّظريات، واضعي املذاهب)2(.

املجلة  يف  مقاالته  أوىل  عمره،  من  العرشين  يف  وهو  نرش، 

، سنة 1827، دراسًة مطوَّلًة عن شعر  الرومنطيقية »يل غلوب«، وأعدَّ

القرن  يف  الفرنيس  عر  الشِّ عن  كتاباته  يتابع  وبقي  هيغو«،  »فيكتور 

السادس عرش، ثم جمع كتاباته، سنة 1828، يف كتاب مستقل.

فكان  األدبيَّة«،  ورة  »الصُّ طريقة  »طريقته«،  وجد   ،1830 ومنذ 

صورته  ويرسم  الكاتب،  يعرِّف  الذي  واملؤرِّخ«،  ور  الصُّ »صانع 

النفسية واألخالقية واألدبية، أكرث مام يحكم عليه، كان ينرش كتاباته 

»العلمني«، وجمع مقاالته، سنة  ثم يف مجلَّة  باريس«،  يف »مجلة 

1832، وأصدرها يف كتاب عنوانه: »نقود وصور أدبية«.

ألقى يف عامي 1837 و1838 دروًسا يف جامعة »لوزان«، وعاد 

1- J. Calvet, manuel illustre d’histoire de la littérature française, Paris, 

édition gigord, 1936, p. 69.

2-تطور النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 30 و32.
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ألقاها  التي  محارضاته   ،1840 سنة  وجمع،  مقاالته،  كتابة  يواصل 

صورًة  فيه  يرسم  رويال«  »بور  اسمه  كتاب  يف  »لوزان«  جامعة  يف 

ملجتمع القرن السابع عرش وأدبه.

وإذ نجحت  الواقعية.  من  ويقرتب  الرومنطيقية،  يبتعد عن  كان 

ثورة 1848، انتقل إىل »لييبج«، وعمل يف جامعتها.

ودأب، منذ سنة 1849 حتى سنة 1861، عىل نرش مقاالت تحت 

عنوان: »أحاديث االثنني«، يف صحيفة »الدستوري«، ثم يف صحيفة 

هذه  يف  الجديدة«.  االثنني  »أحاديث  عنوان:  تحت  ثم  »الناصح« 

األحاديث، بدا أكرث اطِّالًعا ومياًل إىل موقف موضوعي، وعمد إىل 

إصدار أحكام عىل الصور التي كان يرسمها. وقد كتب، يف وصف 

أحاديثه هذه: »أريد اطالًعا، ولكنه اطالع يسيطر عليه الحكم، وينظمه 

الذوق... إن ما أفعله هو نوع من التاريخ الطبيعي األديب«)1(.

مة تثري اهتامم القارئ، ثم يعرِّف بالكاتب،  كان يبدأ املقال مبقدِّ

ثم يدرس النَّص يف ضوء املعطيات السرييَّة واالجتامعية، ويخلص 

يه  إىل نتائج يغلب عليها طابع التأمَّل، ولعل هذا ما جعل نيتشه يسمِّ

»عبقري النَّميمة«.

يقول »كارلوين« و»فيللو« عنه: »...فهو واسع االطالع من دون 

تأثري  بذلك، وهو  يؤمن  أن  دون  كاماًل، وهو علمي من  يكون  أن 

يف  يدرِّس  عندما  أيًضا  جًدا  جامعي  وهو  دامئًا،  واجب  ذلك  ألن 

ق  واملتعمِّ املتشكك  املتلكِّئ  هذا  اعترب  لقد  »لييج«،  أو  »لوزان«، 

عىل  يأخذ،  الذي  املتلوِّن  براقش«  »أيب  كنوع  كأنَّه  الذي  الناقد 

د«)2(، وجلُّ  التوايل، كل األشكال، من دون أن يقف عند لون محدَّ

1-املرجع نفسه، ص. 36.

2-املرجع نفسه، ص. 37 و38.



111 الفصل الخامس: مناهج النقد األدبي الحديث

هدفه »أن يبحث عن الفردية بأعىل ما لديها من متيُّز«)1(.

إن هذا يجعل مؤرِّخي النَّقد يرون أن األدب الفرنيس عرف يف 

كُتَّاب كبار هم: »فيكتور هيغو« و»بلزاك«  التاسع عرش ثالثة  القرن 

و»سنت بيف«)2(.

Impressionisme 2 - االنطباعيَّة

االنطباعية أو التأثُّريَّة قدمية ِقدم النَّقد األديب، فهذا النَّقد، عموًما، 

نشأ ـ أوَّل ما نشأ ـ انطباعيًا أو تأثُّريًّا، ومل يتخلَّص من االنطباعيَّة، أو 

التأثُّرية، طوال تاريخه، ويف جميع مذاهبه.

تعنـي كلمـة تأثُّر اللقـاء املبارش، بـني النَّص واملتلقِّـي، والذي 

يحـدث تغيـريًا يف ذات هـذا األخـري، هـذا التَّغيـري هـو االنطبـاع، 

والتَّعبـري عنـه تلقائيًـا بلغـٍة سـليمة واضحٍة هـو النَّقـد االنطباعي.

النَّاقد  يعيد  أن  يف  تتمثَّل  األديب،  النَّقد  »يف  واالنطباعيَّة، 

االنطباع ـ أو األثر ـ الذي تركه يف نفسه نصٌّ إنشايئ، من قصيدة، 

أو كتاب... كام هو يف حالة حدوثه، ويف  أو مرسحيَّة،  ة،  أو قصَّ

اهتامم  أو  إضافة،  دون  من  النَّص،  الناقد  فيها  تلقَّى  التي  الساعة 

والعلميَّة  والخطأ  ة  بالصحَّ اهتامم  أدىن  دون  ومن  سواه...،  بأمر 

واملوضوعيَّة، فاملسألة ذاتية رصف«)3(.

مبادئ  والتعليل:  ح  الرشَّ أدوات  االنطباعي  الناقد  يستخدم  ال 

ا  عي الوصول إىل حكم نهايئ وحاسم، وإمنَّ وأصول سابقة، وال يدَّ

1-راجع: مقدمة يف النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 379 و380.

2-املرجع نفسه، ص. 383.

3-املرجع نفسه، ص. 415.
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ينقل ما انطبع يف ذاته لحظة التلقِّي من دون أيِّ إضافة.

اقرتن النَّقد األديب االنطباعي بأديبَني ناقَدين فرنسيَّني هام: »أناتول 

فرانس« )1844 – 1924(، و»جيل ملرت« )1853 – 1914(، فقد كتبا أدبًا 

انطباعيًا ونقًدا انطباعيًا، وهاجام النَّقد العلمي واملنهجي.

ة واملقالة واملرسحيَّة، ويتميَّز  كتب أناتول فرانس الشعر والقصَّ

وال  موضوعي  فٌن  يوجد  ال  أنَّه  ويرى  والسخرية.  باملتانة  أسلوبه 

أدٌب موضوعي، والفنان أو األديب ال يخرج من ذاته أبًدا، واألدب 

هي  جاماًل  أكرث  تبدو  التي  والنُّصوص  إمتاًعا،  األكرث  هو  األفضل 

التي تبقى دامئًا غامئًة لدينا، وتخبِّئ دامئًا للقارئ أرساًرا.

 )le temps( »كتب »فرانس« مقاالٍت أسبوعيًة يف جريدة »الوقت

منذ سنة 1888 حتى سنة 1893، وجمع ما كتبه يف مجلدات صدرت 

تباًعا تحت عنوان »الحياة األدبية«. ومامَّ جاء يف هذه املقاالت عن 

النَّقد االنطباعي: »... مقااليت ليست سوى انطباعات أمينة مدوَّنة 

بعناية، والناقد الجيَّد هو ذاك الذي يرسد مغامرات نفسه يف وسط 

وهذه  ما.  مصنَّف  مها  يقدِّ التي  اللذة  إىل  يستند  والنقد  الروائع... 

ة هي املقياس الوحيد لجدارته...«. اللذَّ

غ  ليتفرَّ ا »جيل ملرت« فهو أستاذ جامعي، استقال من وظيفته  أمَّ

لألدب والنَّقد. كتب يف »املجلة الزرقاء« مقاالت نقديَّة، وجمعها 

يف سلسلة مجلدات باسم »املعارصون« صدر املجلد األول منها 

سنة 1886. افتتح الجزء األول من »املعارصون« بقوله: »ليست هذه 

له  مقال  ويف  بعناية«.  لت  ُسجِّ صادقًة  انطباعاٍت  إاّل  املقاالت... 

يقول: »إنَّ األعامل األدبية متّر أمام مرآة روحنا، ولكن مبا أن املسرية 
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طويلة، فإن املرآة تتغيَّـر خالل ذلك، وإذا عاد العمل األديب نفسه 

مصادفة، فإنه ال يعكس الصورة نفسها«. لهذا، »ال نحبُّ املؤلَّفات 

األدبيَّة ألنها جيِّدة، بل تبدو لنا جيِّدة ألنَّنا نحبُّها«)1(.

اد االنطباعيني، أيًضا، »رميي دي غورمون«، وهو يعتقد  من النقَّ

األفكار  كل  تذوُّق  من  يتمكَّن  أن  ويريد  ممكن،  يقني  من  ما  بأنه 

أنَّه  ويرى  إحداها،  عند  يقف  أن  دون  من  األخرى،  تلو  الواحدة 

الخاصة وفكرته  كاتب شخصيته  لكل  وأن  ليس من جامل مطلق، 

الشخصية عن الجامل، ما يفيض إىل القول: من املمكن عدُّ النَّقد 

تفسريًا للمثل األعىل لكل كاتب)2(.

نزعة  ومنهم، كذلك، »أندريه جيد« »رسول عبادة األنا، وخصم 

التَّمذهب، واملنتقل باستمرار وحرص عىل اإلخالص، من موقف إىل 

آخر، مدفوًعا بطبيعته، بدوره، نقًدا تأثُّريًا...«، وهو يؤكِّد أن كتابه عن 

ة، وأنه  ة للتعبري عن أفكاره الخاصَّ »دوستويفسيك« ليس سوى حجَّ

عندما يضع كتابًا يف النَّقد يكون قد وضع كتابًا يف »االعرتافات«)3(.

م للتاريخ األديب وثيقًة،  ليس من شكٍّ يف أن تدوين االنطباع يقدِّ

مني، أو األنا األعىل األديب الذي صدر  م لنا معرفًة بالقارئ الضِّ تقدِّ

عنه االنطباع، ذلك أنه هو الذي يشكِّل »مرآة الروح«، وبهذا نعرف ما 

كان سائًدا من قيٍم أدبيٍة يف زمن تدوين االنطباع، هذا إضافًة إىل أنَّ 

اد، أيًا تكن درجة موضوعيتهم، ال يستطيعون التخلُّص من  جميع الُنقَّ

1-راجع: املصدر نفسه، ص. 418 – 420، ود. يوسف وغلييس، مناهج النَّقد األديب، 

الجزائر: جسور، ط. 1، 2007، ص. 8 و9.

2-راجع: تطور النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 65 و66.

3-املرجع نفسه، ص. 66 و67.
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التأثرية االنطباعية، ولو ال شعوريًا، فاألنا األعىل املشكِّل للتذوُّق، 

وهو أداة االنطباع، ال ينفك ميارس دوره، ولو يف خفاء، لكنَّ السؤال 

الذي يُطرح هنا هو: أال يتصف النصُّ األديب الذي ترى إليه »مرآة 

تعكسها  أن  مرآة  أليَّ  ميكن  موضوعيَّة  جامليَّة  بخصائص  الروح« 

خلود  رسُّ  هي  الخصائص  هذه  ألن  باإليجاب،  نجيب  وتبيِّنها؟ 

املكان  حدود  وتخطِّيها  الزَّمن،  وقهرِها  العظيمة  األدبيَّة  األعامل 

والفروقات بني البرش.

3 - يف سبيل نقٍد علمي

ه  التوجُّ التاسع عرش، وغدا  القرن  العلوم يف منتصف  تطوَّرت 

وقد  قوانينها،  ن  تبيُـّ إىل  الوقائع  من  ينطلق  بحث  منهج  اتّباع  إىل 

نقٍد  لكتابة  محاوالت  فجرت  ر،  التطوُّ بهذا  األديب  النَّقد  تأثَّر 

فنادى  بيف«.  »سنت  بها  اتُّهم  التي  »الذاتية«  وتجاوز  علمي، 

»النَّقد  أن  ورأى  تام«،  بتجرُّد  و»الحكم  »املوضوعيَّة«  بـ  »فيلامن« 

املتجرِّد يسبق الرأي«، لكنَّه، وهو يطبِّق رؤيته النظرية، كان »مخيبًا 

لآلمال...«، وذا طريقة »إيديولوجية«)1(.

وحاول هيوبوليت تني )1828 – 1893( وضع مبادئ نقد علمي، 

املبادئ املوضوعية، وأن  باسم  إاّل  أن ال نحكم  علينا  »إنَّ  ومنها: 

كتابه:  مة  مقدِّ وأسباب«. ويف  تحديداٍت  كلل عن  دون  من  نفتِّش، 

هي  البحث  موضوع  الثالثة  العوامل  أن  يرى  اإلنكليزي«  »األدب 

العرق أو الجنس والبيئة والزَّمان. ما يعني أن هذه املؤثرات الحتمية 

تخلق الشخصيَّة، فإذا متت معرفة جنس اإلنسان وبيئته وزمنه، أي 

1-املرجع نفسه، ص. 43 و44.
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وهي  فيه،  السائدة  فة  الصِّ تحديد  أمكن  به،  ى  تغذَّ الذي  »النُّسغ« 

»رضٌب  املنهج  فهذا  األخرى،  فات  الصِّ عنه  تنبثق  الذي  العنرص 

من علم النبات ال يُطبَّق عىل النبات فحسب، وإمنا عىل املؤلَّفات 

أيًضا«، وهذا ما جعل»سنت بيف« يأخذ عىل »تني« إغفاله  األدبية 

الناقد فضُل  يبقى لهذا  أنَّه  ا، وهو فرادة األديب. غري  أمرًا مهامًّ جدًَّ

البحث عن رشوط الحكم استناًدا إىل الوقائع، مع أنه حكم أكرث ما 

يكون استناًدا إىل افرتاضات جاملية وأخالقية سابقة)1(.

نفسه،  السبيل  يف   )1906  –  1849( برونتيري«  »فرديناند  ومىض 

حيث  من  مؤلَّف  عىل  الحكم  يشء،  كلِّ  قبل  هو،  النَّقد  أنَّ  ورأى 

عمل  الحكم  هذا  إىل  الوصول  بغية  األديب.  الجوهر  عن  تعبريه 

عىل إقامة »علِم نقٍد« مرتكٍز عىل أسٍس موضوعيَّة. يقول يف مقاله 

املعروف عن املوسوعة الكربى: »إن موضوع النَّقد هو الحكم عىل 

»تحديد  يعني  والتفسري  األدبية وتصنيفها وتفسريها...«،  املؤلَّفات 

عالقات مصنٍَّف ما مع تاريخ األدب العام، مع قوانني لونه الخاص، 

يرى  و»األلوان«، كام  كاتبه«.  مع  وأخريًا  فيها،  التي ظهر  البيئة  مع 

»برونتيري«، تتطّور حسب القوانني، وكل مصنَّف ليس سوى مرحلة 

أو طور يف تطوُّر لونه، وكام أن األجناس ـ كام برهن دارون ـ تتطوَّر 

كذلك تتابع األلوان، وتقوم بني مصنفات اللون الواحد روابط نسبية 

ينبغي عىل »الطريقة التطورية« أن تكتشفها. وقد عمل، متأثرًا بنظرية 

األخالق  يف  سبنرس  وهربرت  العضوية  الكائنات  تطوُّر  يف  دارون 

واالجتامع، عىل تطبيق هذه النظرية عىل األدب، فكتب عدة كتٍب 

بنيَّ فيها أن امللحمة الشعرية القدمية تحّولت إىل الرواية الواقعية، 

1-املرجع نفسه، ص. 44 و47 و49 و50.
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عر الغنايئ. وأن املواعظ واملرايث تحّولت إىل الشِّ

رينان«  »أرنست  منهم  السبيل،  هذا  يف  آخرون  رّواٌد  وسعى 

)1823 – 1892( الذي طبَّق هذا املنهج عىل األدب العريب، ورأى 

أنَّه بوصفه أدبًا ساميًّا، يفتقر إىل الخيال والرتكيب، فكان ذا منظور 

مل  نظريًا  ناقًدا  كان  الذي   )1888  –  1858( و»هانيكان«  عنرصي، 

يستطع تطبيق نظريته يف النقد، ألنه توىف وهو يف الثالثني من عمره، 

و»بورجيه« الذي حاول أن يستخدم بطريقٍة منظَّمٍة تحلياًل اجتامعيًا 

يفيد من نظرية »هانيكان«.

4 - املنهج التَّاريخي

هذا املنهج هو أكرث املناهج انتشاًرا، ويستفاد منه يف غري منهج. 

هذا  يفيد  األدب،  إىل  التاريخي  املنظور  من  املنهج  هذا  ينطلق 

املنظور أنَّ تاريخ األدب هو سلسلٌة متواصلٌة من الحلقات، يتطوَّر 

يف سياق مسبَّب، وليس من أدب قديم، أو جديد، ميثِّل األمنوذج 

يف  »الكالسيكية«  ترى  كانت  كام  تقليده،  ينبغي  لألدب  األرقى 

األدب القديم املثال األعىل لألدب الذي ينبغي تقليده.

ة«  التاريخيَـّ »اللحظـة  التاريخـي، وليـد  األدب، مـن املنظـور 

التـي يتكـوَّن ويصـدر فيهـا، تكـوِّن عوامـل كثـرية هـذه اللحظـة، 

منهـا: األديـب، الزَّمـن، األوضـاع الثقافيـة والسياسـيَّة واالجتامعيَّة 

إىل  تاريخـه  يقسـم  بالزمـن  األدب  يرتبـط  وإذ  واالقتصاديـة...، 

ـياس معيـاًرا يف تحديد بدايـة العصور  عصـور، يُتَّخـذ العامـل السِّ

ل مأخذ عـىل هذا التقسـيم، فتطـوُّر األدب ال  ونهايتهـا، وهنـا يتمثَـّ

يرتبـط ارتباطًـا آليًـا بالسياسـة.  
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الزَّمني ودوره يف اإلنتاج  يُعنى هذا املنهج، إضافًة إىل العامل 

ة نسبتها إىل أصحابها،  األديب، بتوثيق النُّصوص، والتأكد من صحَّ

الوطني  املستويني:  عىل  وتأثريها،  وتأثُّرها  مبصادرها  يُعنى  كام 

فيبحث  النُّصوص،  مؤلِّفي  باألدباء  كبريًا  اهتامًما  والعاملي، ويويل 

ووقائع  وتعلُّم  ونشأة  وأرسة  محيط  من  األديب،  تكوُّن  عوامل  يف 

راسة،  حياة، وخصوًصا ما له عالقة مبارشة بالعمل األديب موضوع الدِّ

ما يفيض إىل رصد  والنُّصوص،  األدباء  العالقات بني  ويبحث يف 

الظواهر األدبية، ووصفها، وتفسري نشوئها.

املنهج  يقوم  الشأن:  هذا  يف  ي  املسدِّ السالم  عبد  د.  يقول 

فالنَّص  السببيَّة،  املعادالت  من  سلسلًة  يشبه  ما  »عىل  التاريخي، 

والبيئة  للبيئة،  إفراز  والثقافة  لثقافته،  صورة  واألديب  صاحبه،  مثرة 

جزٌء من التاريخ، فإًذا النَّقد تأريخ لألديب من خالل بيئته«)1(، وهذا 

للنَّقد األديب، متهيٌد الزم،  القول: إن هذا الصنيع هو »متهيد  يتيح 

ولكنه ال يجوز أن نقف عنده، وإال كنا كمن يجمع املواد األوليَّة، 

وال يقيم البناء«)2(.

وينبغي أن مييِّز الباحث الذي يعتمد هذا املنهج يف بحثه بني 

أن يكون النَّص مادًَّة للتاريخ وبني أن يكون التاريخ وسيلًة يوظِّفها 

يف النقد. وإن أغار التاريخ بخيله ورجاله، كام يقول عمر فاخوري، 

عىل األدب، مييس األدب تاريًخا رصفًا، ومستعمرًة للتاريخ، وهذا 

ي، يف آليات النَّقد األديب، تونس: دار الجنوب، 1994، ص. 79. 1-عبد السالم املسدِّ

د مندور، يف امليزان الجديد، القاهرة: دار نهضة مرص، د. ت، د. ط، ص. 129. 2-محمَّ
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ُمستهجن وغري مقبول)1(.

م معرفًة مبسار تطوُّر األدب، لكن عندما  إنَّه ملن املهم أن نُقدِّ

يصري النَّقد تاريًخا يصري كلِّ نصٍّ أيًّا يكن مستواه، أدبًا، ولهذا ينبغي 

أن تُستخدم مناهج أخرى تتيح متييز النصوص وتبيّـن خصائصها، 

لدى البحث التاريخي، فتتم كتابة تاريخ األدب عىل أساٍس نقدٍي 

السياس  الثقايف  السياق  يف  األديب  النَّص  وضع  يكمل   ، نصِّ

لألديب  التاريخي  السياق  يف  ووضعه  االقتصادي،  االجتامعي 

هذا  إجراءات  من  اعتمد  بيف«  »سنت  إن  القول:  ميكن  نفسه، 

املنهج ما يالئم طريقته يف رسم »الصورة« وكتابة »األحاديث«، أما 

»إن   :)1934  –  1857( غوستاف النسون  فيقول  و»برونتيري«  »تني« 

قصدهام إىل محاكاة عمليات العلوم الطبيعية والعضوية، واستخدام 

معادالتهام قد انتهى بهام إىل مسخ التاريخ األديب وتشويهه؛ إذ ال 

ميكن أن يُبنى علم عىل أمنوذج غريه«)2(.

و»معهد  »السوربون«  يف  لـ»برونتيري«  مساعًدا  النسون  كان 

منهًجا  صاغ  ثم  مؤلَّفاته،  أوىل  يف  به  تأثّر  وقد  العايل«،  املعلمني 

تاريخيًا يُنسب إليه، وهو »املنهج التاريخي الالنسوين«، وقد اعتمده 

يف كتابه: »تاريخ اآلداب الفرنسية، منذ نشأتها إىل القرن العرشين«.

ة،  خاصَّ دراسٍة  كلِّ  يف  نجمع،  أن  هو  »املنهج  النسون:  يقول 

الدقيقة للبحث واملراجع  التأثُّر والتحليل من جهة، والوسائل  بني 

من جهة أخرى؛ وذلك وفًقا ملا يقتضيه املوضوع، فنستعني، عند 

1-عمر فاخوري، الفصول األربعة، بريوت: دار املكشوف، 1941، ص. 53.

2-غوستاف النسون، منهج البحث يف تاريخ األدب، ملحق بكتاب النَّقد املنهجي عند 

د مندور، القاهرة: دار نهضة مرص، ص. 408. العرب ملحمَّ
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يف  له  ت  أعدَّ ما  حسب  نستخدمها  مساعدة،  علوم  ة  بعدِّ الحاجة، 

يف  األساسية  عملياتنا  »تنحرص  ويضيف:  الدقيقة«،  املعرفة  تهيئة 

معرفة النُّصوص األدبيَّة، ومقارنتها للتمييز بني ما هو فردي وما هو 

جامعي، بني ما هو مبتكر، وما هو تقليدي. نجمعها، بعد ذلك، يف 

د، يف النهاية، عالقة هذه الجامعات  أنواع ومدارس وحركات، ونحدِّ

بتطور  كام  البالد،  يف  السائدة  واالجتامعية  واألخالقية  الفكرية 

األدب والحضارة، يف أوروبا«)1(.

وإذ يدرس هذا املنهج، كام يقول »النسون«، النَّص بغية معرفته 

األدباء،  وأصالة  األدبية،  خصائصه  ومنها  الجوانب،  مختلف  من 

أنَّه »ما  إليهم، يرى  واملايض املمتد فيهم والحارض الذي يترسب 

دامت التأثرية هي املنهج الوحيد الذي ميكِّننا من اإلحساس بقوَّة 

لنقرصه  ولكن  رصاحًة،  ذلك  يف  فلنستخدمه  وجاملها،  املؤلفات 

به ـ كيف منيِّزه، ونقرُّه  عىل ذلك يف عزم. ولنعرف ـ مع احتفاظنا 

ومرجع  الستخدامه،  األربعة  الرشوط  هي  وهذه  ونحّده.  ونراجعه 

الحذر  واصطناع  واإلحساس،  املعرفة  بني  الخلط  عدم  هو  الكل 

حتى يصبح اإلحساس وسيلًة مرشوعًة للمعرفة«)2(.

5 - املنهج االجتامعي، البنيويَّة التكوينيَّة

النَّقد األديب، أو علم االجتامع األديب،  املنهج االجتامعي يف 

مل يتبلور، بصفة نهائيٍَّة إاّل يف منتصف القرن العرشين، وتعود أصوله 

البعيدة إىل كثريٍ من األعامل النقدية، يف مختلف املراحل التاريخيَّة، 

1-املرجع نفسه، ص. 409.

2-املرجع نفسه، ص. 404.
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ويعيد الباحثون بداياته إىل »مدام دي ستايل« )1766 – 1817(، التي 

أصدرت سنة 1800 كتابها عن »األدب من حيث عالقاته االجتامعيَّة« 

أفكار  عىل  ومعتمدًة  األملاين،  باألدب  متأثِّرًة  فيه،  حاولت  الذي 

والقوانني يف  والعادات  الدين  تأثري  تتبيَّـن  أن  االجتامعيَّة،  عرصها 

األدب، وتأثري األدب يف الوقائع االجتامعية.

إن يكن النَّقد التاريخي والعلمي قد أوليا عنارص اجتامعيًة أهميًة 

بنية  يف  العنارص  هذه  أدرج  االجتامعي  النَّقد  فإنَّ  دراساتهام،  يف 

منهج ميتلك رؤيًة شاملة، وقد وصف النسون ما قام به تني بقوله: 

عر سوى االسم  »إن تحليل العبقرية الشعرية ال يجمعه بتحليل الشِّ

فحسب«.

سات  املؤسَّ بني  للعالقة  تصوُّره  »ميهرنغ«  د  حدَّ أملانيا،  ويف 

االجتامعيَّة واآلثار األدبية، فقال: »إنَّ الرتاث الفكري واإليديولوجي 

املادية  الخلفية  من  النابتة  األدبية  األعامل  عىل  تأثريه  ميارس 

الشمس  تأثري  كبري،  حدٍّ  إىل  يشبه،  التأثري  هذا  ولكن  التاريخية، 

واملطر والرياح عىل شجرة ما متتد جذورها إىل أرض الواقع املادية، 

وعوامل اإلنتاج االقتصادي واألوضاع واألنظمة االجتامعية«)1(.

هذه البدايات تفيد أن ظاهرًة أدبيًَّة برزت وتبلورت أطلق عليها، 

يف ما بعد، »الواقعية األدبية«، أفضت إىل نشأة ظاهرٍة نقديٍَّة تواكبها، 

فمن روَّاد »الواقعية األدبية« يف فرنسا، ستندال وبلزاك وفلوبري، وإميل 

ي بـ »الطَّبيعيَّة«. قال بلزاك يف مقدمة مجموعته  زوال يف اتجاه ُسمِّ

العامة  املرصية  الهيئة  القاهرة:  األديب،  اإلبداع  يف  الواقعية  منهج  فضل،  1-صالح 

للكتاب، 1978، ص. 229.
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القصصية الكربى: »الكوميديا اإللهية«: »املجتمع الفرنيس سيكون 

هذه  ت  وُعدَّ له«،  سكرتري  مجرد  إاّل  فلست  أنا  ا  أمَّ املؤرِّخ،  هو 

لها  وتحّمس  ومبادئها،  الواقعية  هذه  عن  اإلعالن  مبثابة  مة  املقدِّ

»هرني جيمس« حوايل سنة 1864، وأصبح حامل لوائها يف أمريكا، 

ومن أعالمها يف روسيا بوشكني وتورغنيف وغوغول ودستويفسيك 

وتولستوي وتشيخوف. ورأى »دستويفسيك« »أن األدب هو التعبري 

وبدت  اإلنسان«،  عن  التعبري  هو  الكالم  أنَّ  كام  املجتمع،  عن 

الواقعية كأنها »تقبض عىل الحياة بأكملها كجمرٍة ساخنة، وتعكسها 

يف مرآتها بأمانة وصدق«)1(.

د يف  ة، ومل يلبث أن أخـذ مفهومه املحدَّ تـرّدد مصطلح الواقعيَـّ

كتابـات ماركـس وإنجلـز، اللَذيـن وضعا أسـس الفلسـفة املاديَّة، 

فقـال إنجلـز، مسـتخدًما، هـذا املصطلـح، عـىل سـبيل املثـال، 

واقعيَّـًة  ليسـت  »إنَّهـا  القصـص:  إلحـدى  نقـده  يف   ،1888 سـنة 

بالقـدر الـكايف، ألن الواقعيـة، يف رأيـي تقتـيض، باإلضافـة إىل 

صـدق التفاصيـل الجزئيـة، تصويرًا حقيقيًـا للمالبسـات والظروف 

األمنوذجيـة«)2(.

الحياة  يف  وفوقية  تحتية  بنيتنَي:  بوجود  الفلسفة  هذه  تعتقد 

االقتصادية/  مظاهرها  بكلِّ  املادَّة  هي  التحتية  البنية  االجتامعية، 

اإلنتاجية، والفوقية هي الثقافة، مبا يف ذلك الفكر والفنون والتاريخ 

والقانون والنُّظم والعلوم، وتُعّد البنية التحتية القاعدة التي تقوم عىل 

1-املرجع نفسه، ص. 16 و26 و15.

2-رجاء عيد، فلسفة االلتزام يف النَّقد األديب بني النَّظرية والتطبيق، القاهرة: دار الثقافة، 

1975، ص. 122 و123.



النَّقد األدبي122

البنية  البنية الفوقية، ما يعني أن األدب، مثله مثل مكونات  أساسها 

الفوقية، وليد البنية التحتية االجتامعية)1(.

وملتوية،  دٍة  معقَّ بطريقٍة  ولو  يعكس،  »األدب  ماركس:  يقول 

هذه  وترى  ذاك«،  أو  العرص  لهذا  واإلنتاجية  االجتامعية  العالقات 

البنية  وأن  تالمئها«،  التي  الفوقية  بنيتها  طبقة  لكل  »أن  الفلسفة 

الفوقية، بعد أن تتكّون، ميكن أن تصبح ذات قوَّة، فتؤثِّر يف النظم 

النَّقد  الفلسفة تأثريها يف  ة. وقد كان لهذه  االجتامعية والحياة بعامَّ

 1857( بليخانوف  لدى  نجده  كام  املاركيس  النَّقد  فكان  األديب، 

سبيل  عىل  االجتامعية«  والحياة  »الفن  كتاب  صاحب   ،)1918  –

املثال. يرى بليخانوف أنَّ األدب ظاهرة اجتامعية، يعبِّـر عن مجتمعٍ 

ٍ وطبقٍة اجتامعيٍَّة معيَّنة، وينظر إليه من حيث صدقه يف تصوير  معنيَّ

الواقع االجتامعي والرُّؤية إليه.

بعد أن قام االتحاد السوفيايت، أدَّى النَّقد األديب دوَرين: أوَّلهام 

كام   )1948  –  1896( »جدانوف«  صاغه  منظور  من  ه  املوجِّ دور 

بالحياة  تنفصم  ال  التي  عالقته  يف  األدب  دراسة  من  بد  »ال  يأيت: 

فىل التي تشكِّلها العوامل التاريخية  االجتامعية، من ناحية البنية السُّ

دور  وثانيهام  الكاتب«)2(.  يف  الحاسم  التأثري  ذات  واالجتامعية 

املقيِّم من املنظور نفسه.

يف سنة 1934، أعلن »مكسيم غوريك« )1868 – 1936( افتتاح 

»الواقعية  أسس  وضع  الذي  السوفيات«،  األدباء  »اتحاد  مؤمتر 

1-كارل ماركس، األدب والفن يف االشرتاكية، ترجمة عبد املنعم الحفني، القاهرة: دار 

مأمون، 1977، ص. 67 و68.

2-الواقعية يف اإلبداع األديب، مرجع سابق، ص. 230.
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االشرتاكية« التي متثّل النظرة املاركسية اللينينية لألدب، ومفادها أن 

ل، امللتزم  الواقع هو الذي يشّكل الوعي، وأن األدب هو أدب العامَّ

السوفيات  الكتَّاب  »إن  قال:  الذي  ستالني  عهد  ويف  بقضاياهم. 

بـ  ما عرف  أو  مبدأ »جدانوف«،  البرشية« ساد  النفس  هم مهندسو 

يف  الشيوعي  الحزب  ومنظامت  السوفيايت  االتحاد  »الجدانوفية«، 

د وضع  البالد األخرى، وهو نهج سياس إيديولوجي اشرتايك متشدِّ

1934 و1953،  بني  ما  والعلامء  والفنانني  للكتَّاب  ومعايري  ضوابط 

أبطال  وخلق  الشكل،  عىل  املضمون  هيمنة  الضوابط  هذه  ومن 

ألنه  الواقع،  تصوير  يف  التاريخي  بالصدق  وااللتزام  إيجابيني، 

الرشط األساس لخلق أي عمل إبداعي...

مثَّلت الشكلية الروسية، التي سنتحدث عنها يف ما بعد، اعرتاًضا 

األسس  لكن  ستالني،  وفاة  بعد  ًا  تغريُّ عرف  الذي  النهج  هذا  عىل 

الفلسفية بقيت هي نفسها.

لعلم  وكان  التاريخي،  التطوُّر  سياق  يف  املنهج  هذا  تطوَّر  ثم 

علامء  مع  مستقاًل،  علاًم  بوصفه  طريقه،  يشقُّ  بدأ  الذي  االجتامع 

علم  لبلورة  التمهيد  يف  دوٌر  و»دوركهايم«،  »سبنرس«  مثل  كبار 

االجتامع األديب، الذي ولد، كام يرى بعض الباحثني، سنة 1948، 

كتاب  تاله  وإذ  األدبية«،  »األجيال  بري«:  »هرني  كتاب  صدور  مع 

»ميشو«: »مدخل لعلم األدب« سنة 1950، متَّت، بوضوح منهجي 

ومصطلحات اجتامعية، بلورة فكرة اجتامعية األدب األساسيَّة)1(.

غري  يف  يُعتمد  منهًجا  البنيوية  وغدّو  اللغويَّة،  العلوم  تطوُّر  مع 

علم من العلوم، وخصوًصا يف النَّقد األديب، واالعرتاض عىل املبدأ 

1-املرجع نفسه، ص. 231.
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بني  يساوي  الذي  االجتامعي  للواقع  انعكاس  األدب  إن  القائل: 

الكربى، جاءت  األدبية  األدبيَّة، ويغضُّ من شأن األعامل  األعامل 

كتابات جورج لوكاتش )1885 – 1971(، التي تتخذ من أعامل كبار 

الروائيني يف القرن التاسع عرش موضوًعا لها، لتمثِّل انعطافًا يف النَّقد 

األديب املاركيس، إذ رأت إىل العمل األديب بوصفه كليًَّة، مضمونًا 

هذا  اعتامد   )1970  –  1913( غولدمان  لوسيان  وواصل  وشكاًل، 

النهج، يف مؤلفاته النقدية، ما أفىض إىل وضع مبادئ منهج نقدي 

اجتامعي هو »البنيوية التكوينية«.

يف مسار التطوُّر التاريخي، تبلور منهجان يف دراسة األدب من 

املنظور االجتامعي: أوَّلهام »علم اجتامع الظاهرة األدبية«، وثانيهام 

»علم اجتامع اإلبداع األديب«.

يبحث املنهج األوَّل الظاهرة األدبيَّة، بوصفها ظاهرًة اجتامعية، 

اإلنتاج،  بحثه  فلدى  واالستهالك،  والتسويق  اإلنتاج  حيث  من 

االجتامعية  واألوضاع  األدبيَّة،  واألجيال  األديب،  عن  يتحدث 

بحثه  ولدى  ومتويله.  لإلنتاج،  والسياسيَّة  والثقافيَّة  واالقتصادية 

التسويق يدرس األوضاع االجتامعية واالقتصادية والسياسيَّة لتسويق 

الكتاب: الطباعة، النرش، التوزيع، اإلعالن، اإلعالم... ولدى دراسة 

األدبية  والقيم  وأوضاعهم،  القرَّاء  جمهور  يف  يبحث  االستهالك، 

ها... ائدة وتأثريها وتغريُّ السَّ

ويبحث املنهج الثاين الظاهرة األدبيَّة بوصفها ظاهرًة اجتامعيًة 

أدبيًَّة، جامليَّة، وقد مرَّ هذا املنهج، كام ذكرنا آنًفا، بتحوُّالٍت أفضت 

إىل بلورة منهٍج متامسٍك يركِّز عىل اجتامعية األدب وجامليَته يف 

انتهى كام قلنا  د االتجاهات،  أنه منهٌج متطوٌِّر، ومتعدِّ آن، ما يعني 



125 الفصل الخامس: مناهج النقد األدبي الحديث

إىل منهٍج ذي أساس يُزاوج بني البنيوية واملاركسية، بلوره غولدمان 

وقد  تجاوزتها،  ثم  لوكاتش،  لدراسات  امتداًدا  دراساته  تُـعدُّ  الذي 

م لها، وأهداه  كتب عنه كتابًا وغري مقالة، وترجم عدًدا من كتبه، وقدَّ

هذا  بداية  منذ  بتفوَّقه شّق،  الذي  لوكاتش  »إىل جورج  بقوله:  كتبه 

القرن، الطريق التي يسري عليها الفكر املعارص«.

والبنيوية  بنيوي،  أساس  عىل  التكوينية  البنيوية  منهج  يرتكز 

لتشمل جميع جوانب  العرشين  القرن  منذ منتصف  ت  امتدَّ مدرسة 

الفكر املعارص. يعرِّف »جان بياجيه« )1896 – 1980(، وهو عامل 

ن  نفس ومفكِّر فرنيس، البنية بقوله: »البنية نظام من التحوُّالت، يتضمَّ

خصائص  عن  تختلف  إنها  أي  نظاًما،  بوصفه  به  ة  خاصَّ قواعد 

مول  الشُّ هي:  خصائص  بثالث  وتتصف  له...«،  املكوِّنة  العنارص 

األساس،  هذا  عىل  غولدمان  يرتكز  الذايت.  والتحكُّم  والتَّحوُّل، 

ومعزوٌل  واملكان،  الزَّمان  يف  متحرِّك  غري  ساكن،  أنه  عليه  ويأخذ 

عن السياق التاريخي الذي نشأ فيه، وإذ يتم البحث، يف بنية الظَّاهرة 

األدبية، عىل هذا األساس، نراه يبحث يف بنيٍة ال معنى لها، يصفها 

لكنَّه ال يتبنيَّ داللتها وال وظيفتها. لهذا يدعو غولدمان إىل دراسة 

ا يف عمليَّة صريورتها وداللتها  البنية، ليس يف سكونها فحسب، وإمنَّ

ووظيفتها أيًضا، أي من منظور الديناميَّة والفاعليَّة، وليس من منظور 

السكونيَّة التزامنية فحسب، ومن هنا جاء اسم »البنيويَّة التكوينية«. 

وهذا يعني أن هذا املنهج يبحث العمل األديب بوصفه كائًنا لغويًا 

الشكل  وبوحدة  داخيل،  بالتحام  ويتصف  منظور،  من  يبدع  كليًا 

واملضمون.

وإن كان من عالقٍة عضويٍَّة بني العمل األديب املتميِّز واملجتمع 
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الذي نشأ هذا العمل فيه، فإن هذا ال يعني أن العمل انعكاٌس حتمٌي 

للوعي الجامعي، وإمنا هو عمل إبداعٌي فردي ميثّل ذلك الوعي، 

يف الوقت نفسه الذي يكون فيه عاماًل أساسيًا من عوامله.

فردي  إبداعٌي  يرى غولدمان، هو عمٌل  املتميِّز،  األديب  العمل 

الة، والسؤال الذي يُطرح  ميثِّل الوعي الجامعي، وتنطق به بنيته الدَّ

الَّة؟ يف ما يأيت،  هنا: ما هو هذا الوعي الجامعي؟ وما هي البنية الدَّ

ؤالني: نحاول اإلجابة عن هذين السُّ

استخدم غولدمان للبحث، يف البنية األدبية، ويف متاثل »إيديولوجية« 

الفئة االجتامعية، وداللة العمل األديب، مفهوم »الرُّؤية للعامل«.

العلوم  دراسة  إىل  »مدخل  كتابه:  يف  دويلتي«،  »و.  يرى 

اإلنسانية«: إن األدب هو املوقع الجديل الذي تلتقي عنده عبقرية 

لكنَّ  للعامل«.  »الرؤية  املوقع يف  هذا  ويتمثّل  الشعب  بروح  الفرد 

ال  ٌن فعَّ هذا املفهوم ال ميثِّل عند »دلتي« مفهوًما إجرائيًا، بل هو مكوِّ

ملا يعانيه الفرد، ويعيشه للتخلُّص من مفهوم النظرة اآللية املتمثلِّة 

يف االنعكاس)1(.

د  يجسِّ له،  وعٌي  للعامل«،  »رؤيًة  للجامعة  أنَّ  »غولدمان«  يرى 

الجامعة،  هذه  من  مبدع  متميِّز،  فرٌد  بها  ينطق  نصٍّ  يف  الرؤية  هذه 

وهنا، كام يضيف »غولدمان« ال بدَّ من التمييز بني »الوعي املمكن« 

عبارة  من  املمكن«  »الوعي  مقولة  اقتبس  وقد  الفعيل«،  و»الوعي 

سة«، يركِّز فيها عىل التمييز  ذكرها »ماركس«، يف كتابه: »العائلة املقدَّ

األبحاث  سة  مؤسَّ بريوت:  األديب،  والنقد  التكوينية  البنيوية  املؤلّفني،  من  1-مجموعة 

العربيَّة، ط. 2، 1986، ص. 113 و114.
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املجموعة  لهذه  أو  العامل،  لهذا  الفردي  الوعي  بني  الرضوري 

العاملية، وبني الوعي الطبقي لـ»البلوريتاريا«، وهو »الوعي املمكن« 

ن الوعي الفعيل وإضافات إليه، ويستند إليه ويتجاوزه،  الذي يتضمَّ

ليكون وعيًا شموليًا. وينتج عن ذلك أن أشكال الوعي، لدى طبقة ما، 

هي يف الوقت نفسه، رؤية هذه الطبقة للعامل، وكل عمٍل أديب يجسد 

الوعي  إىل  الفعيل  الوعي  من  تنتقل  يجعلها  تلك،  أو  الرؤية،  هذه 

املمكن، وال يتوافر ذلك إاّل للكتاب الكبار، من دون الصغار، فهؤالء 

يتوقفون عند الوعي الفعيل لدى طبقة ما، ويقترصون عىل وصفه.

»الرؤية  وليس  األديب،  العمل  هو  بالفعل  أمامنا  ميثُل  ما  إن 

دت  للعامل«، فهذه موجودة فيه، يف الوقت نفسه الذي تكون قد حدَّ

لغويًا  تجسيًدا  األديب  العمل  يكون  بحيث  وخصائصها،  بنيته  فيه 

هذه  ن  تبيُـّ يتم  كيف  هو:  هنا  يطرح  الذي  والسؤال  لها)1(،  جمياًل 

الرؤية للعامل التي متثّل الوعي املمكن؟

يتصف  العالقات  من  نظاٍم  يف  عنارص  انتظام  هي  الة  الدَّ البنية 

بديناميَّة، تُدرس هذه البنية: بنية كلية ومكوِّنات بوصفها نظاًما، ويف 

لتشكِّل  فيه،  وتشّكلت  نشأت  الذي  واالجتامعي  التاريخي  الحيز 

نفسها، وإدراجها  عنرًصا من عنارصه، دراستها تشمل دراستها هي 

يف البنى التاريخية واالجتامعية، من دون إغفال معرفة السرية الذاتية 

العمل يف سياق عالقاته  لألديب، بوصفها عاماًل مساعًدا، وإدراج 

ن فاعليته الجاملية  التاريخي واالجتامعي، بغية تبيُـّ مع بنى الواقع 

بوصفها  للعامل،  الرؤية  تبيُّـن  إىل  الدراسة  هذه  تفيض  ووظيفته، 

1-راجع: املرجع نفسه، ص. 116، وللمزيد من التفاصيل، راجع: املرجع نفسه، ص. 

75 و113 – 120.
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نسًقا فكريًا يسبق تحقُّق النتاج، وينطق النتاج به، وما يتم تبيُّنه ليس، 

بالرضورة، نوايا املؤلف الواعية، بل الداللة املوضوعة التي ينطق 

بها العمل مبعزل عن رغبة مؤلِّفه، وأحيانًا ضد رغبته، وهذه الرؤية 

ليست واقعًة فرديًة بل هي واقعة اجتامعية تنتمي إىل جامعة أو إىل 

طبقة، ومن املمكن أن يحدث تبايٌن بني رؤية األديب الواعية وآرائه 

يفصح عنها  التي  للعامل  الرؤية  والفلسفية واألدبيَّة، وبني  ياسيَّة  السِّ

النَّاقد  ة  ومهمَّ و»بلزاك«)1(.  »دانتي«  ذلك  عىل  مثال  وأصدق  أدبه، 

ووظيفة  داللتها،  واستخراج  الجاملية  الخصائص  تبيُّـن  الجديل 

تعنيه  مبا  أديب،  شكٍل  إعطاء  هي  املجتمع،  داخل  األديب،  العمل 

األدبية من خصائص لـ »رؤية العامل«، وتتمثّل قيمته يف مقدار متثيله 

عظياًم  العمل  ويكون  جاملية.  فاعلية  ذات  للعامل  متناسقًة  رؤيًة 

عندما يكون وليد الفرادة الشخصيَّة اإلبداعيَّة، والكاتب الحر الذي 

يصدر إنتاجه عن فرادته هو القادر أكرث من الكاتب امللزم عىل متثُّل 

يعيشها  التي  الحياة  وليدة  العملية  فهذه  ومتثيله،  املمكن  الوعي 

نتيجة  األحيان  من  كثري  يف  تؤتاه  بلغٍة  عنها  ويعربِّ  املتميز  األديب 

العثور  هو  يقول غولدمان،  األساس، كام  واألمر  معاناته وصدقه، 

عىل الطريق التي من خاللها يعربِّ الواقع التاريخي واالجتامعي عن 

نفسه، َعرْب الحساسية الفردية للمبدع)2(.

الرِّواية  يدرس  عندما  »التَّشيُّؤ«  مفهوم  »غولدمان«  يستخدم 

الحديثة، و»التشيُّؤ« يرتكز، يف رؤية »لوكاتش«، عىل مقولة معروفة 

لعة«، وتشيُّؤ منتجها، ويحدث ذلك، يف  ملاركس، وهي »تأليه السِّ

1-املرجع نفسه، ص. 18.

2-املرجع نفسه، ص. 38.
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املجتمع الرأساميل، عندما يتمُّ الرتكيز عىل قيمة السلعة التداولية، 

ما يؤثر يف العالقات االجتامعيَّة، بني الناس، فتتحول إىل عالقات 

كلٌّ  ويتحوَّل  املميِّزة،  اإلنسان وصفاته،  فيها صورة  تغيب  تشييئيَّة، 

من املنِتج واملنتَج إىل يشء، وتتحوَّل القيم إىل قيٍم سلعيٍة تتحّكم 

برشوط العمل، فيُنظر إىل العامل بوصفه أداة إنتاج.

استعاد »لوكاتش« فكرة االستالب من املاركسيَّة، ليحّدد مفهوم 

البعد  »غراميش«،  غرار  عىل  تجاوز،  »غولدمان«  لكن  التشيُّؤ، 

االقتصادي لنظرة »لوكاتش«، فعاد إىل مقولة »الكتلة التاريخية« التي 

االجتامعية  الشمولية  فهمها،  كام  تعني  وهي  »غراميش«،  طرحها 

االقتصادية الثقافية يف املجتمع، ورأى أنه يجب أاّل يحرص الباحث 

اهتاممه باملطالب االقتصادية لـ »البلورتياريا«، وإمنا ينبغي أن يُعنى 

اخيل وثقافتها، وذلك ألن وعي الجامعة ليس مجرَّد  أيًضا بوعيها الدَّ

انعكاس لوضعها االقتصادي، وإمنا هو عامٌل فاعٌل أيًضا.

وهكذا، كام يفيد ما سبق، فإنَّ هذا املنهج متطوٌِّر وغري نهايئ، 

علم  وخصوًصا  العلوم،  بتطور  ويتطور  الحياة  د  بتجدُّ د  ويتجدَّ

االجتامع الذي يُعدُّ علم االجتامع األديب متفرًِّعا منه.

6 - املنهج النَّفيس

القديم، ويف غري منهج حديث،  النَّقد  النفيس وجود يف  للنقد 

ونظرية  اإلبداع،  عملية  عن  »أفالطون«  حديث  ذلك  مناذج  ومن 

النَّفسية،  »أرسطو« يف »التطهري« التي تربط اإلبداع األديب بوظائفه 

رسمه  لدى  باألديب،  نفسيًة  معرفًة  بيف«  »سنت  تقديم  إىل  إضافًة 



النَّقد األدبي130

صورته، وكالم غري ناقد عن العاطفة والتجربة الداخلية واالنفعاالت 

والخيال يف النَّص، من دون استخدام أدوات التحليل النَّفيس.

بدأ النَّقد النفيس، بوصفه نقًدا منهجيًَّا، علميًا منظَّاًم، يف الثلث األخري 

من القرن التاسع عرش، إذ حدث، يف هذه اآلونة، تطوٌُّر يف علم النَّفس، 

كتاب، ومارسه  أسسه يف غري  الذي وضع  النَّفيس،  التحليل  متثَّل يف 

عمليًا العامل النمساوي »سيغموند فرويد« )1833 – 1939(، وتالمذته، 

ومنهم »ألفريد أدلر« )1870 – 1937(. و»كارل يونغ« )1875 – 1961(.

مـن  النفـيس  التحليـل  يف  نظريتـه  اسـتلهم  ه  إنَـّ فرويـد  قـال 

ـم الجهـاز النَّفيس لإلنسـان إىل  الفالسـفة والشـعراء والفنانني وقسَّ

ثالثـة أقسـام هـي: 1- األنا األعـىل، اسـتجابات الشـعور والروادع، 

ل يف املعايـري والقيـم االجتامعيـة واألخالقيـة التـي يتمثلها  ويتمثَـّ

اإلنسـان، ويترصَّف وفاقًـا لها، فتنظّم سـلوكه، ليتوافـق وضوابطها. 

2- األنـا، مـا قبـل الوعـي. 3- الهـو، الالوعي، ويتمثـل يف الجانب 

البيولوجـي لإلنسـان، حيـث الرَّغبـات واألهـواء، وهـذا الجانـب 

هـان سـلوك اإلنسـان هـام: أ. غريـزة الحيـاة  توجهـه غريزتـان توجِّ

لـه  تتيـح  التـي  البيولوجيـة  الحاجـات  يف  وتتمثـل  )إيـروس(، 

االسـتمرار يف حياتـه، واملحافظـة عـىل بقـاء نوعـه، ب. غريـزة 

املـوت )ثناتـوس(، ومتثـل مختلـف الرغبـات التـي تدفـع الفـرد 

ل »فرويد« نظريتـه، إذ كان يعتقد بـأنَّ الغزيرة  إىل العـدوان. ثـم عـدَّ

ه سـلوك اإلنسـان، فغدا  الجنسـيَّة )الليبيـدو( هـي الطاقـة التي توجِّ

جسـيَّة(،  يـرى، إضافًة إىل ذلـك، أن »الليبيدو« يرتَّد حبًا للذات )الرنَّ

وإيـذاًء لهـا )املازوشـية(، وإيـذاًء للنَّـاس )السـادية(.
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ورأى فرويد أن رصاًعا يدور داخل ذات اإلنسان بني هذه القوى، 

فيسعى »الهو« إىل إشباع رغباته، فال يتيح له »األنا األعىل« ذلك، 

فتُكبت  أيًضا،  ذلك  تحقيق  دون  يحول  املجتمع  أنَّ  إىل  إضافًة 

إذ  تحوَّل،  ويحدث  اإلشباع.  عن  دامئًا،  تبحث،  وتبقى  الرَّغبات، 

األعامل  اليقظة،  أحالم  النَّوم،  أحالم  منها:  مختلفة،  بطرق  تُشبع 

سويته،  إىل  اإلنسان  تعيد  ما  بطريقة  اإلشباع  يتم  مل  وإن  الفنيَّة... 

تحدث االضطرابات النَّفسيَّة، ومن مظاهر بعضها هذيان العصابيني 

عصايب  إنسان  الفنان  أنَّ  فريى  فرويد،  ويضيف  وتداعياتهم...، 

مختلف عن العصايب العادي، إذ إنه يستطيع اإلفالت من رقابة »األنا 

يفعل  وإذ  الفنيَّة،  أعامله  بإنجاز  املكبوتة  رغباته  ويحقق  األعىل«، 

ذلك يعود إنسانًا عاديًا، وهذا ما ال يستطيعه العصايب العادي، الذي 

يعاين من القلق أو الوسواس أو »الهسترييا«.

هو  األوَّل  باعثها  بأن  الفنِّي  اإلبداع  عمليَّة  فرويد  يفرسِّ  وهكذا 

الغريزة  تولِّدها  التي  الرَّغبة  ها  وأهمُّ املكبوتة«،  »الرَّغبات  إشباع 

من  تجلِّيًا  األدب  يكون  هذا  عىل  وتأسيًسا  )الليبدو(،  الجنسيَّة 

تجلِّيات الالشعور وإشباًعا لحاجاٍت نفسيٍة عميقة، ما يعني وجود 

تناظر بني األدب واألحالم)1(.

أستاذه  الفردي،  النَّفس  علم  مدرسة  صاحب  »أدلر«،  خالف 

للفّن،  األوَّل  الباعث  هي  الجنسيَّة  الغريزة  بأن  القول  يف  »فرويد« 

الُعصاب،  نشأة  يف  الرَّئيس  بب  السَّ هو  بالنَّقص  عور  الشُّ أنَّ  ورأى 

يطرة  وأنَّ الباعث الرئييس للفن هو غزيرة حبِّ الظُّهور، أو حبُّ السَّ

عر،  الشِّ يف  الفني  لإلبداع  النَّفسية  األسس  سويف،  مصطفى  املزيد:  ملعرفة  1-راجع 

القاهرة: دار املعارف، ط. 3، 1970، ص. 122 – 126.
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والتملُّك، ووافق »يونغ« أستاذه فرويد عىل أن الالشعور هو الباعث 

ه الالشعور  ، وأضاف إىل الالشعور الفردي نوًعا آخر سامَّ األوَّل للفنَّ

الجمعي، املتشكِّل من مناذج بدائية، ورواسب قدمية، وتراكامت 

موروثة، وتجارب األسالف...، ورأى أنَّ عمليَّة اإلبداع تتمُّ باستثارة 

الفنان  وأن  الجمعي...  الالشعور  يف  املرتاكبة  الرئيسية  النامذج 

يحاول وهو يبدع، إيجاد توازن يخلِّصه من االضطراب الذي يعانيه، 

قبل عملية اإلبداع، ويف أثنائها.

م لغًة أدق يف مناقشة  ورأى أ. ي. إ. ريتشاردز أن علم النَّفس يقدِّ

عملية الخلق األديب، ففي كتابه: »مبادئ النَّقد األديب« رأى أن الجامل 

»هو ذلك املوصل إىل التوازن الحيسِّ املتزامن«، أي إنه نوٌع يحّقق 

توازن املبدع، واستجابًة لدى املتلقي تفيض إىل التوازن. ويف هذا 

املنحى، أجريت دراسات يف مجال التلَّقي، منها دراسات إحصائية.

أسهمت الدراسات، يف هذا الشأن، يف نشأة »علم نفس اإلبداع«، 

باألجناس  املرتبطة  ة  الخاصَّ اإلبداع  »حاالت  دراسته  وموضوع 

ميدانيًَّة،  دراسًة  الحاالت  هذه  يدرس  العلم  فهذا  وكتَّابها،  األدبية« 

ومراحلها  الكتابة  أدوات  ودراسة  منهجيَّة،  اختبارات  يف  تتمثّل 

واملسودَّات والرُّموز...)1(.

تتخذ هذه الدراسات الفنَّان واألديب موضوًعا لها، أما الدراسات 

راسات التي تتّخذ النَّص األديب  التي تتناول النَّص فتبدو شبيهًة بالدِّ

فتقطع  نفسيَّة،  لدراسات  موضوًعا  تُتَّخذ  مادًَّة  أي  معرفيَّة،  وثيقًة 

شواهد من النصوص الشعريَّة، ويُستشهد بها. وتُسقط عىل العمل 

1-Carloni )J. C.( et Fillox )J. C(, la critique littérature, que sais – je, 1969, 

p. 1969.
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األديب آراء مسبقة، وقد تؤدِّي شواهد أخرى من النَّص نفسه دالالٍت 

أخرى، كام تدرس أعامل روائية، وتعامل شخصيَّاتها كأنَّها أشخاص 

حقيقيَّون، فتتم دراستها، والخلوص إىل استنتاجات تغدو مقوالت 

تستخدم يف الدراسات النفسيَّة، مثل »عقدة أوديب« و»عقدة ألكرتا« 

اللتني استخلصهام »فرويد« من مرسحيتني يونانيتني قدميتني. يقول 

»إنريك أندرسون إمربت«: »... وقد استنتج فرويد نفسه، من إحدى 

مرسحيات سوفوكليس املأساوية اسم عقدة أوديب، واستخدمها، 

يف ما بعد يف تحليل مرسحية هاملت، ورواية األخوة كرامازوف«)1(.

وكشف  كتبه،  يف  مرضه  يبذر  األديب  أن  لورنس  هـ.  د.  ويرى 

ذلك يجعل النَّاقد محلِّاًل، يتبيَّـن دوافع األديب ومكبوتاته الالواعية، 

الشخصيات  فهم  ويف  وتفسريه،  األديب  العمل  فهم  يف  يسهم  ما 

القصصيَّة، وقبل ذلك يف فهم شخصية األديب، لكن هذا املنحى 

يف الدراسة يبقى استخداًما لألعامل األدبيَّة يف التحليل النفيس يف 

املقام األوَّل، ومن مناذج ذلك حديث »فرويد« عن »هاملت« يف 

أوديب  »أرنست جونز« دراسته: »عقدة  بنى  تفسري األحالم، وعليه 

اليونانية  و»الرتاجيديا  لري«  »امللك  عن  وحديثه  هاملت«،  وتفسري 

فنيش«  دي  »ليوناردو  عن  ودراساته  املحرم«،  إىل  الطوطم  من 

و»دستويفسيك« و»غراديفا«.

األديب، ومن هذه  النَّقد  النفس يف  مبادئ علم  استخدام  انترش 

الشعر  يف  نظرات  »الشكوكية:  إيغن«:  »كونراد  كتاب  الدراسات 

املعارص«، و»هربرت ريد« يف كتابه: »العقل والرومانسية«.

1-إنريك أندرسون أمربت، مناهج النَّقد األديب، ترجمة د. الطاهر ميك، القاهرة: مكتبة 

اآلداب، ص. 138.
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يف النصِّ األديب داللٌة عىل صاحبه، ويف شخصيات القصص 

النَّفيس عليها، والخلوص إىل مبادئ يف  التحليل  ما ميكن تطبيق 

أن، ميكن للنُّصوص، من الدرجة الثانية  علم النفس... ويف هذا الشَّ

األديب  النَّصِّ  ماذا عن  لكن  لذلك،  تصلح  أن  الثالثة،  أو  اإلبداعيَّة 

نفسه ومستواه اإلبداعي؟

يف  اتجاهات  إنَّ  القول:  ميكن  السؤال،  هذا  عن  اإلجابة  يف 

ومنها:  األديب،  النَّص  يف  وبحثت  وتطورَّت،  نشأت  النَّفس  علم 

الرموز  يبحث يف  »أدلر«، وهو  أنشأه  الذي  الفردي«،  النفس  »علم 

النَّفس الجامعي« الذي  بينها وبني األحكام و»علم  األدبية، ويقرن 

تجربة  لتشمل  متتد  اإلنسان  تجربة  أن  يونغ  يرى  »يونغ«.  أنشأه 

يف  »تحتفظ،  اإلنسان  شخصيَّة  وأن  القدم،  يف  املوغلة  الجامعة 

قرارتها بالنامذج واألمناط العليا التي تختمر يف الثقافة اإلنسانية عرب 

العليا تدخل يف تركيب  النامذج واألمناط  األجيال املختلفة. هذه 

ويف  الشعور،  وطريقة  التصوُّر،  وطريقة  اإلنساين،  التخيل  طريقة 

»يونغ«  لنظرية  وكان  لإلنسان...«  النفسيَّة  والفاعلية  القيم،  منظومة 

ة للظواهر األدبية، واملرتبطة  راسات املفرسِّ »أثر كبري يف تطوير الدِّ

بالنقد األديب...«، وميكن أن يُعدَّ الناقد الكندي »نوثروب فراي« من 

أهم النقاد الذين وظَّفوا نظرية »يونغ« يف تحليل األدب، وذلك يف 

كتابه »ترشيح النقد«)1(.

وأحدث كلٌّ من »جان بياجيه« و»الكان« تحوُّاًل يف النَّقد األديب 

موا األساس للبنيوية التوليدية  النفيس، فكان األوَّل »من أهم من قدَّ

]التكوينيَّة[، يف دراسته عن علم نفس األطفال، وكيفية تكون اللغة 

1-راجع: صالح فضل، مناهج النَّقد املعارص، مرجع سابق، ص. 76.



135 الفصل الخامس: مناهج النقد األدبي الحديث

يعد  وهو  البنيوي«،  النَّفس  »علم  لـ  ًسا  مؤسِّ الثاين  وكان  لديهم«، 

»الالشعور مبنيًا بطريقٍة لغوية، مبعنى أن البنية التي تحكم الالوعي 

هي بنية لغوية، يف صلبها، تعتمد عىل التداعي، وعىل غري ذلك من 

قوانني اللغة التي وضعها سوسري يف بداية القرن«)1(.

وفَصَل شارل مورون )1899 – 1966( أبحاث النَّقد األديب عن 

التي يُستخدم  الغاية  النَّفس، فلم يعد التحليل النفيس  أبحاث علم 

الذي  اإلجراء  األداة/  غدا  وإمنا  تحقيقها،  أجل  من  األديب  النَّص 

ن خصائصه،  النص ومتييزه وتبيُـّ النَّقد األديب يف دراسة  يستخدمه 

ويف  و»ماالرميه«،  »راسني«  عن  »مورون«  دراسات  يف  هذا  تحقَّق 

مؤلفاته: »من االستعارات إىل األسطورة الشخصيَّة«، و»النَّقد النَّفيس 

ة واألسطورة الشخصيَّة«. ويف  للفّن الكوميدي« و»االستعامالت امللحَّ

أعامله هذه بحث يف األعامل األدبية، بوصفها ظاهرًة لغويًة أدبيًة ال 

وثيقًة معرفيَّة)2(، تُدرس من أجلها هي ال من أجل تحصيل معرفٍة نفسيٍَّة 

يه نقًدا أدبيًا، يستخدم أي أداة/  منها، وهذا هو النَّقد الذي ميكن أن نسمِّ

إجراء تتيح له تحصيل معرفٍة بالنص األديب وتقدميها للمتلقِّي.

7 - املنهج املوضوعايت

التيمي،  املوضوعايت،  منها:  تسميات،  ة  عدَّ املنهج  لهذا 

لنا املوضوعايت،  املداري، املوضوعي، علم املوضوع. وقد فضَّ

نسبة إىل موضوعة = Thème، ولئال يحمل دالالت أخرى. وله عدة 

أشهر  من  والنفسيَّة،  الوجودية  الظاهراتيَّة،  منها:  فلسفيَّة  مرجعيات 

1-املرجع نفسه، ص. 77 و78.

2-يوسف وغلييس، مناهج النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 23، وسمري حجازي مدخل 

إىل مناهج النَّقد األديب املعارص، مرجع سابق، ص. 66.
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اد هذا املنهج »جان بيري ريشار« )1922(. نقَّ

أوجه  وبلغ  الظاهراتية،  الفلسفة  أحضان  يف  املنهج  هذا  نشأ 

املدرسة  هذه  رائد  أفكاُر  ومثلت  العرشين،  القرن  ستِّينيَّات  يف 

الفيلسوف »غاستون باشالر« )1884 – 1962( مرجعيًة أساسيًة له. 

املفهوم املركزي، يف هذا املنهج هو »املوضوعة« وهي، يف شكل 

من أشكالها، »بنيٌة دالليٌة كربى«، أو »شبكٌة من الدالالت محورها 

املتكرِّر  والعنرص  ما«)1(.  ألديب  ما  عمل  يف  متكرر  داليل  عنرص 

يعني أنه يتكرَّر يف العمل األديب كلُّه.

يعـرِّف »ريشـار« املوضوعة، فيقـول: »املوضوع مبـدأ تنظيمي 

محسـوس، أو ديناميكيـة داخليـة، أو يشء ثابـت قـد يسـمح لعامل 

املبـدأ،  هـذا  يف  ـة،  املهمَّ والنقطـة  واالمتـداد.  بالتشـكُّل  حولـه 

ة، يف ذلـك النِّطاق الخفـي، والذي  يَـّ تكمـن يف تلـك القرابـة الرسِّ

يُـراد منـه الكشـف عنـه تحـت أسـتار عديـدة«. وبعد ما يقـرب من 

م ريشـار تعريًفا آخر  خمسـة عـرش عاًما عـىل التعريف السـابق، يقدِّ

ـية، أو  هـو: »املوضـوع وحـدٌة مـن وحـدات املعنـى، وحـدٌة حسِّ

عالئقيـٌة، أو زمنيـة، مشـهوٌد لهـا بخصوصيتهـا عنـد كاتـب ما. كام 

ـع  أنهـا مشـهوٌد لهـا بأنَّهـا تسـمح، انطالقًـا منهـا، وبنـوع من التوسُّ

الشـبيك، أو الخيطـي، أو املنطقـي، أو الجـديل، ببسـط العـامل 

الخـاص لهـذا الكاتـب«. ويـرى عبـد الكريـم حسـن أنه »ال شـك 

أن بـني التعريفـني السـابقني مسـافًة بيِّنـة. ولكـن هـذه املسـافة ما 

تلبـث أن تـزول حتـى نـدرك أن التعريـف األول تعريـٌف للموضوع 

يف ذاتـه، بينـام هـو يف الثـاين تعريـٌف لـه يف عالقتـه باملعنـى«. 

1-Les grands courants de la Critique littéraire, seuil, 1996, p. 23.
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ويخلـص حسـن، بعد أن يشـري إىل عدد من التعريفـات إىل القول: 

»ومـن الواضـح أنَّ املوضـوع، يف هـذا التعريـف، ]اللغـوي[، هو 

املعنـى الـذي يتحقـق يف شـكل لغـوي غري قابـل لالختـزال«)1(.

د مفهوم النَّقد  يجمع »ريشار« املعنينَي اللغوي والفلسفي، ويحدِّ

املوضوعايت، فيقول: إنه »علم معنى قصدي، ينظِّم محتوى العمل 

املعنى  وعلم  ة«)2(.  خاصَّ بـ»أنا«  مرتبط  مرشوع  مبوجب  األديب، 

د  املنظِّم ملحتوى العمل األديب يجري فيه قراءٌة وصفيَّة شاملة، تنضِّ

جوهر  اكتشاف  بغية  واحد،  حقل  يف  واملتآلفة  املتكرِّرة  العنارص 

العمل األديب وفرادته.

داخله،  من  األديب  العمل  إذًا،  املوضوعايت،  املنهج  يدرس 

مستعيًدا حياة كاتبه ومستبعًدا ما يحيط به من عوامل خارجيَّة، ليبحث 

ى »جوهر العمل األديب وفرادته«، فالنَّاقد املوضوعايت يسعى  عامَّ يُسمَّ

ه نحو  ن الخصوصيَّة التي يتفرَّد بها كل عمٍل أديب، فيتجَّ إىل أن يتبيَـّ

دة للموضوع الواحد، من أجل الوصول إىل  دراسة »الظهورات املتعدِّ

د العمل األديب. البنية املفهوميَّة«، أو الوصول إىل املبدأ الذي يوحِّ

النَّقد املوضوعايت،  اعتمده  الذي  باشالر،  يف تحليل غاستون 

ور، املتمثِّلة يف العنارص الرئيسية األربعة  يتمُّ البحث عن أصول الصُّ

»باشالر«  يعود  والرتاب.  والهواء  والنار  املاء  وهي:  الطبيعة،  يف 

بالعامل،  البديئ  األديب  احتكاك  منطقة  أو  البَْديئ«،  »الفعل  إىل 

عنرٍص  إىل  ويعيدها  الشعرية،  الصور  ويتبنيَّ  إبداعه،  مصدر  وهي 

ٍ من هذه العنارص األربعة، وهذا يعني أنَّ »باشالر«، ثم الناقد  معنيَّ

1-عبد الكريم حسن، املنهج املوضوعي، دمشق، رشاع، ط. 2، 1996، ص. 47 – 49.

2-Critique de la philosophie, éd. P.U.F, Paris, p. 1123 et 1124.
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املوضوعايت، يبحث عن معنى ضمني يشبه إىل حدٍّ بعيٍد ما يشبه 

ما يبحث عنه التحليل النفيس، عىل مستوى الالوعي، غري أنَّ الفرق 

يتمثَّل يف أنَّ التحليل النفيس يتجه إىل منطقة الالوعي، والتحليل 

»الباشالري« يتجه إىل منطقة االحتكاك البديئ بالعامل، ليعرث عىل 

د العمل األديب. املبدأ الذي يوحِّ

أن  ترى  التي  الظَّاهراتية  الفلسفة  من  املوضوعايت  النَّقد  يفيد 

يُعرف  ما  تعيه، وهو  أن  تريد  الذي  تتجه/تقصد نحو اليشء  الذات 

الجوهر،  إىل  الوصول  بغية  ذايت،  ما هو  تُبِعد كل  التي  بالقصدية، 

بوصفه شيئًا ما/ ظاهرًة ما خارج الذات. وتأسيًسا عىل هذا املبدأ، 

يًا،  حسِّ وعيًا  ليعيه  األديب  العمل  إىل  املوضوعايت  الناقد  يقصد 

هذا  كان  وإن  جوهره،  ويتبنيَّ  الذات،  خارج  عماًل  ظاهرًة/  بوصفه 

الجوهر »معنى«/مبدأ، فإن املعنى يتمُّ تتبُّعه يف شبكة من املعاين، 

وهذا ما استمّده النَّقد املوضوعايت من »جان بول سارتر«.

عىل  سبق،  ما  يفيد  كام  املوضوعايت،  اإلجرايئ  البحث  يركِّز 

التقاء  كيفية  ية، وتحديد  الحسِّ األولية  األديب  العمل  تحليل عنارص 

هذه العنارص وتآلفها، وتشكيلها شبكًة، أو شبكاٍت، متثّل بنية داللته، 

ا، أو »جذًرا«/ موضوعة تعاود الظهور  أو بنيًة مفهومية، أو مبدأً موحدًَّ

يف كلامت، وعبارات، وخصائص تتعاضد لتمثل املوضوعة، وهذا 

اللغوي،  للتواتر  معجم  وإقامة  والرَّصد  واملالحظة  القراءة  يقتيض 

الرَّشف  الطهارة،  املثال،  سبيل  عىل  كمعجم،  باملوضوعة،  ينطق 

الغسل، الدمع، الرَّي... ميثل شبكًة يوّحدها مبدأ املاء، ولكل شاعٍر 

ة تنشئها  تخيُّله الخاص الذي يقّدم أشياَء عامله ممثَّلًة يف بنيٍة خاصَّ

معرفٌة حدسيٌة بالعامل.
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وإن كان لنا أن نعطي مثااًل، فليكن الشعر الجاهيل، إن معجم 

القوة وشبكات املعاين الناطقة بهذه الصورة القاهرة، وبنية القصيدة 

القامئة عىل أن تبقى مقاومًة للفناء، ولو بقي منها بيت شعري واحد، 

الصور  هذه  القصيدة،...  حفظ  الرَّاوي  عىل  تفرض  التي  والجودة 

تتعاضد لتشكل املوضوعة الجذر يف الشعر الجاهيل، وهي مقاومة 

الجاهيل  لإلنسان  دة  املهدِّ القاحلة  الصحراء  يف  والبقاء  الفناء 

موضوعاتيًا،  نحلل  ونحن  البنيوي،  املنهج  من  أفدنا  وهنا  بالفناء. 

الكريم حسن، من املنهجني:  ناقٌد عريب متميِّز، هو عبد  أفاد  وقد 

ه  املوضوعايت والبنيوي يف دراسته لشعر السيَّاب، فبلور منهًجا سامَّ

»غرمياس«: »موضوعاتية معجمية«، هذه الدراسة هي »املوضوعية 

البنيوية يف شعر السياب«.

يبحث »حسن« يف »املوضوع« ويسعى إىل اكتشاف البنية التي 

هو  ده،  يحدِّ كام  واملوضوع،  الشعرية،  املوضوعات  فيها  تتشابك 

د  »مجموعة املفردات التي تنتمي إىل عائلة لغوية واحدة«، وتتحدَّ

والثاين،  االشتقاق،  وهو  األول،  مبادئ:  بـ»ثالثة  اللغويَّة  العائلة 

فالعائلة  املعنوية،  اللغوية  القرابة  وهو  والثالث،  الرَبادق،  وهو 

الواحد،  اللغوي  الجذر  ذات  املفردات  داخلها  يف  تجمع  اللغوية 

واملرتادفات، واملفردات التي ترتبط بصلٍة معنويٍة أضعف من صلة 

الرتادف. إنَّ العائلة اللغوية، التي يتفاوت عدد عنارصها من مرحلة 

ال للموضوع«)1(. إىل مرحلة، هي الوجه الدَّ

النَّص  شعرية  تغييبه  املوضوعايت  النَّقد  عىل  املآخذ  من 

للدراسات،  الجامعية  املؤسسة  بريوت:  البنيوية،  املوضوعية  حسن،  الكريم  1-عبد 

1983، ص. 32 و33 و48 و49.
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النص  عن  نعرف  ماذا  هو:  سؤال  هنا  ويُطرح  األدبية،  وخصائصه 

إن  أو  أو »هوايئ«،  الشاعر »مايئ«  أن هذا  إن عرفنا  األدبية  ومزاياه 

عرفنا املوضوع من طريق تشكيل شبكاته؟

عريَّة كيل، أو املدرسة الشكليَّة والشِّ 8 - املنهج الشَّ

وضع »الشكليون الروس« مبادئ املدرسة الشكلية، أو املنهج 

إنجازات  عىل  تُطلق  الشكلية(  )املدرسة  التَّسمية  وهذه  الشكيل، 

وجمعية   ،1920  –  1914 موسكو  حلقة   -)1( هي:  عاٍت  تجمُّ ثالثة 

ائتلفا،  عان  التجمُّ وهذان   ،)1916 )أوبياز،  الشعريَّة  اللغة  دراسة 

 –  1926( براغ  )2(- حلقة  الروس«،  »الشكالنيون  ي  ما سمِّ وشكَّال 

1948(، )3(- جامعة »تل كل«، )كام هو(، 1960.

الطـاّلب، يف  ـس بعـض  1914 – 1915، أسَّ )1(. يف شـتاء 

جامعة موسـكو، حلقة موسـكو اللسـانيَّة، التي دعت إىل تشجيع 

البحـث يف اللسـانيات والشـعرية، ونرُش أول كتـاب جامعي لها 

عـن نظرية اللغـة الشـعرية، يف »بيرتوغـراد« سـنة 1916)1(، وكان 

فيكتـور شكلوفسـيك )1893 – 1984( قـد نرش سـنة 1914 مقالًة 

عن الشـعر املسـتقبيل عنوانها: »انبعاث الكلمة«. أبرز مؤسـيس 

جاكوبسـون«  »رومـان  شكلوفسـيك«،  »فيكتـور  الحلقـة  هـذه 

كان   ،)1983  –  1886( إيخنبـاوم«   »بوريـس   ،)1983  –  1895(

»ميخائيـل باختـني« )1895 – 1975( من أعضاء هـذه الحركة، ثم 

تـربَّأ منها بسـبب انتامئـه الفكري، إذ حـاول الجمع بني الشـكلية 

1-جان إيف تادييه، النَّقد األديب يف القرن العرشين، ترجمة منذر عياش، دمشق: مركز 

اإلمناء الحضاري، ط. 1، 1993، ص. 19 و20.



141 الفصل الخامس: مناهج النقد األدبي الحديث

واملاركسـية. ويـرد، يف هـذا املجـال، اسـم »فالدميـري بـروب« 

)1895 – 1970( صاحـب الكتاب املهـم: »مورفولوجية الحكاية 

الخرافيَّـة«، بغـض النظـر عـن حقيقـة انخراطه يف هـذه الحلقة.

جمعيَّة  »بيرتوغراد«  مدينة  يف  ست  تأسَّ  ،1916 سنة  ويف 

اللغة  دارسو  هام:  جامعتني  من  )أوبياز(،  ية  الشعرِّ اللغة  دراسة 

هذه  أعضاء  أبرز  كان  األدب،  نظرية  يف  وباحثون  املحرتفون، 

متَّخذين  اللسانيات،  حقل  إىل  تحوَّلوا  أدب  مؤرِّخو  الجمعية 

األوَّل  »الحب  الشعرية  كانت  فقد  للدراسة؛  عر موضوًعا  الشِّ من 

ملنظِّري أوبياز«)1(.

انتهى  الذي  املخاض  مرحلة  يف  الشكلية  املدرسة  ولدت 

إىل  أعضائها  عمل  وامتد   ،1917 سنة  »البلشفية«  الثورة  بقيام 

»معهد الدولة لتاريخ الفنون«، الذي أصدر مجلَّة الشعريَّة )1926 

– 1929(، ويف سنة 1928 كتب »ميدفيديف« مع »باختني« مقالًة 

عنوانها »املنهج الشكيل يف األدب«، فُعرفت هذه املدرسة بهذا 

االسم الذي فُرض عليها، ومل تكن ترتضيه.

والواقعية  والرمزيَّة  الذاتية  عىل  فعٍل  ردَّ  املدرسة  هذه  مثلت 

واإليديولوجيَّة...، وكانت هدفًا لهجوم متواصل، منذ سنة 1923، 

أنَّ  فيه  ورأى  والثورة«،  »األدب  كتابه:  »تروتسيك«  كتب  حينام 

»النظرية الوحيدة التي اعرتضت املاركسية يف روسيا السوفياتية، 

خالل السنوات األخرية، هي النظرية الشكالنية يف الفن، وحينام 

طبيعة  ذو  إجرامي  تخريب  هي  الشكالنية  أنَّ  آخرون  نُّقاٌد  رأى 

1-فيكتور أيرليخ، الشكالنية الروسية، ترجمة الويل محمد، ط. 1، الدار البيضاء وبريت: 

املركز الثقايف العريب، ط. 1، 2000، ص. 71.
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روسيا،  يف  انتهت  أن  املدرسة  هذه  تلبث  ومل  إيديولوجية«)1(. 

للحزب  املركزية  اللجنة  عن  مرسوم  صدور  تاريخ   ،1932 سنة 

عات  التجمُّ كل  بحلِّ  تقيض  السوفيايت  االتحاد  يف  الشيوعي 

األدبية. وبلغت درجة الضغوط عىل هذه املدرسة درجًة يُعربِّ عنها 

الشاعر »كرزانوف« بقوله: »ليس بوسع أحد اآلن أن يعالج مشاكل 

واإليقاع،  والصور  االستعارات  يحلِّل  أن  أو  الشعرية،  الصياغة 

هذا  عىل  أقبضوا  التايل:  الفعل  رد  التو،  عىل  يثري،  أن  دون  من 

الشكيل«.

الشكلية  املدرسة  كانت  رمبا  تادييه«:  أيف  »جان  يقول   

الروسية األكرث تجديًدا يف القرن العرشين، ومنعتها الديكتاتورية، 

ر حق قدرها يف أوروبا  عام 1930، وهي مل تُعرف متاًما، ومل تقدَّ

كتابان أساسيَّان:  نرُش  أن  بعد  إاّل  الواليات املتحدة،  أو  الغربيَّة، 

والثاين   ،1955 ـ  الروسية  الشكلية  هو  أيرليش  لفيكتور  األوَّل 

مجموعة  من  الكتاب  هذا  ويتألَّف   .1965 ـ  األدبية  النظرية  هو 

»تزفستيان  لها  م  وقدَّ جمعها  الروس،  الشكالنيني  نصوص  من 

تودوروف...«)2(.

)2(. يبدو أن مناًخا فكريًا شمل أوروبا كلها، يف هذه املرحلة، 

رشِح  منهَج  اتّبع  الذي  التكنييك،  األديب  النَّقد  فرنسا  فعرفت 

النصوص مركِّزًا عىل قضايا األسلوب، وعرفت أملانيا اتجاًها ذا 

دة.  أبعاٍد فلسفيٍة وجاملية، دعا إىل دراسة األساليب الفنيَّة املحدَّ

إبراهيم  ترجمة  الشكيل،  املنهج  نظرية  وتقديم(،  )إعداد  تودوروف،  1-تزفستيان 

الخطيب، بريوت: مؤسسة األبحاث العربية، ط. 1، 1982، ص. 9.

2-النقد األديب يف القرن العرشين، مرجع سابق، ص. 19.
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ويف »تشيكوسلوفاكيا«، تأسست، مببادرة من »فيليم ماتيسيوس«، 

جهود  وتابعت  التشيكية«،  »البنيوية  أيًضا  ى  وتسمَّ براغ«،  »حلقة 

مت مفهوم »البنية« بدياًل من مفهوم »فرديناند  الشكلية الروسية، وقدَّ

وضعتهام  اللذين  املفهومني  ومن  العالقات،  يف  سوسري«  دي 

»جاكوبسون«  وكان  واألداة،  الشكل  وهام  الروسيَّة،  الشكلية 

سنة  »براغ«  إىل  جاء  أن  بعد  الحلقة،  هذه  يف  األساس  الناشط 

غ للبحث، والجدير بالذكر أنه هرب من النازيني سنة  1920، وتفرَّ

ة سنتني، ثم سافر  1939، إىل الدول اإلسكندنافية، حيث أقام مدَّ

إىل الواليات املتحدة األمريكية، حيث أقام واستقرَّ هناك، ونشط 

ملجأً  وأصبحت   ،1934 سنة  ست  تأسَّ التي  نيويورك«  »حلقة  يف 

للعلامء املهاجرين عند اندالع الحرب العاملية الثانية.

ـس الناقـد الفرنيس »فيليب سـولري« )1936-( جامعة  )3(. أسَّ

مـن  اسـمها  الجامعـة  هـذه  وأخـذت   ،1960 سـنة  كل«،  »تـل 

املجلـة التـي تحمـل االسـم نفسـه، وهذا االسـم يعنـي »اليشء 

كـام هـو، أو مثلام هـو«، وسـبق للناقد »ماتيـو آرنولـد« أن وضع 

املبـدأ النقـدي الشـهري: »الـيشء كام هو عـىل حقيقتـه«، وصار 

مـن شـعارات النَّقـد »األنجلـو أمـرييك الجديـد«، ويـرى »ليون 

الشـاعر  مـن  اسـمها  أخـذت  الجامعـة  هـذه  أن  سـومفيل«)1( 

الفرنـيس بـول فالـريي )1871 – 1945( الـذي نـرش أحـد أعامله 

تحـت هـذا العنوان، مؤكـًدا أولوية الشـكل، وذلـك ألن األعامل 

ـت هـذه الجامعـة مجموعـًة  الجميلـة هـي بنـات لشـكلها، ضمَّ

1-ليون سومفيل، التناصية، ترجمة وائل بركات، مجلة عالمات )جدة(، ج. 21/ م. 6، 

ص. 257.
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مـن النقـاد الفرنسـيني، ومنهم زوجة »سـولري« »جوليا كريسـتيفا« 

فوكـو«  و»ميشـال   )1980  –  1915( بـارت«  و»روالن   )1941(

)1926 – 1984( و»جـاك دريـدا« )1930 - (، وال يفوتنـا أن نذكـر 

»حلقـة كوبنهاغـن«، التي تأسسـت سـنة 1931، ومثّلـت تياًرا من 

تيـارات الشـكلية، ويف الوقـت نفسـه، رافًدا مـن روافـد البنيوية، 

مثلهـا مثـل الحلقـات التـي سـبق ذكرها.

التي تشكلت يف  التشيكية  ـ  الروسية  وإنَّه، بوساطة املجموعة 

التداول  الدخول يف  الشكلية من  األفكار  1926، متكَّنت  براغ سنة 

يف  أعاملها  وأصدرت  كثريًة،  مؤمتراٍت  عقدت  إنها  إذ  العاملي، 

مثانية أجزاء صدر آخرها سنة 1938.

ظاهرًة  بوصفها  األدبيَّة،  اللغة  خصائص  يف  الشكلية  تبحث 

البحث  هذا  ا،  استخداًما جامليًا خاصًّ اللغة  فيها  تُستخدم  جامليًة، 

معرفة  أي  األديب،  للنَّص  العلميَّ  الوصف  يعني  لغوٌي  تحليٌل  هو 

العنارص التي تشكَّل منها ونظام عالقاتها. مزيَّة هذا النَّص ال تتمثل 

يف عنارصه نفسها، وإمنا يف الكيفيَّة التي تنتظم فيها يف نظامه، هذه 

وتكوينها  انتظامها  لدى  العنارص  تتخذه  الذي  الشكل  هي  الكيفيَّة 

ا مستقاًل عن العنارص الخارجيَّة عنه؛ واألديب إذ ينتج نصوًصا  نصًَّ

أدبيٍَّة مستقلّة، وال يعني هذا أن األدب  أدبيًة يكون »خالق أشكاٍل« 

مجال مغلق، وإمنا يعني استقالل أدبيَّته.

فإنَّنا  كيل،  الشَّ املنهج  »إيخنباوم« عن  كتبه)1(  ما  إىل  عدنا  وإن 

راسات األدبيَّة، بل املهم  نتبيَّـن ما يأيت: ليس املهم وضع منهج للدِّ

1-راجع: نظرية املنهج الشكيل، مرجع سابق، ص. 30 – 69.
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راسة،  للدِّ موضوًعا  بوصفه  نفسه،  هو  األدب،  لدراسة  منهٍج  وضع 

لنا إليها بعد دراسة مادٍَّة ملموسة،  واملهم، أيًضا، وضع مبادئ توصَّ

املنهج  لتاريخ  بالنِّسبة  مهم  التطوُّر  النَّوعيَّة.  ن خصائصها  تبيُـّ بغية 

من  ساكٍن  نظاٍم  إىل  يحوِّلونه  و»الورثة«  فـ»االنتقائيون«  الشكيل، 

طة،  الشكلية ينفعهم يف إقامة مصطلحات ومفاهيم وتصنيفات مبسَّ

الشكيل،  املنهج  إىل  بصلٍة  ميّت  ال  يقيمونه  الذي  النظام  هذا  إن 

وذلك ألنه ليس لدى الشكليني أي مذهب أو نظام جاهزين.

النَّظريَّة،  ر  نقدِّ العلمي،  عملنا  يف  كنا،  »إيخنباوم«:  ويضيف 

بوصفها فرضيًَّة للعمل، نستطيع مبساعدتها اكتشاف صفات الوقائع 

راسة. التي بفضلها تغدو تلك الوقائع مادًَّة للدِّ

مل نضع تعريفات، ومل نضع نظريات، وضعنا مبادئ ملموسًة، 

فإذا  ما،  مادٍة  تطبيقها عىل  إمكانية  لنا  تتيح  دامت  ما  بها  كنا  ومتسَّ

علم  يوجد  ال  إذ  ذلك،  فعلنا  املبادئ  لهذه  تغيريًا  املادَّة  اقتضت 

ا علم يتكوَّن متجاوزًا األخطاء. جاهز، وإمنَّ

إنَّ مناهج كثريًة ميكن أن تجد لها مكانًا يف هذا العلم، رشيطة 

راسة، وهذا يعني أن  أن يرتكَّز االهتامم عىل جوهر املادَّة موضوع الدِّ

الهدف هو »خلق علم أديب مستقل، انطالقًا من الخصائص الجوهرية 

للامدَّة األدبيَّة، فهدفنا الوحيد هو الوعي النَّظري والتاريخي بالوقائع 

التي تخصُّ الفن األديب، مبا هو كذلك«)1(.

يخلِّصوا  أن  أجل  من  »الرمزيِّني«  مع  نزاع  يف  الشكليون  دخل 

ويقودوها عىل  والفلسفية،  الجاملية  الذاتية  النَّظريات  من  الشعريَّة 

1-املرجع نفسه، ص. 31.
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الفلسفيَّة  املسلَّامت  ترفض  التي  للوقائع،  العلميَّة  راسة  الدِّ طريق 

بـ»الوضعيَّة  ى  يسمَّ ما  وهذا  واإليديولوجية...  النفسية  والتأويالت 

وعن  الفلسفي،  الجامل  علم  باالنفصال عن  تقيض  التي  العلمية« 

العلم«، بوصفه  للفن، هذا هو مبدأ »عينيَّة  النظريات اإليديولوجية 

يزال  ال  األدب  فيها  كان  آونٍة  يف  الشكيل،  للمنهج  املنظَّم  املبدأ 

الشكليون.  يقول  أرضنا  منتلك  أن  نريد  إنَّنا  لها«.  مالك  ال  »أرًضا 

املنهج،  يف  مختلفة  علوم  بني  الخلط  الشكيل  املنهج  ينكر  لهذا 

النَّوعية  الخصائص  وهو  موضوعه،  ميتلك  األديب  العلم  أنَّ  ويرى 

للعمل األديب التي متيِّزه، وتكوِّن هويته بوصفه عماًل مستقاًل. وقد 

أعطى رومان جاكوبسون هذه الفكرة صيغتها النهائية، حني قال: »إن 

موضوع العلم األديب ليس هو األدب، وإمنا األدبيَّة، أي ما يجعل 

من عمل ما عماًل أدبيًا«)1(.

األلسنيَّة،  إىل  األدبية،  دراسة  بغية  أبحاثهم،  الشكليون  ه  وجَّ

بوصفها علاًم يواكب نظرية الشعرية يف مادة الدراسة، ورأوا أن اللغة 

الصور  تنتظم  أنساق  ا هي  لغة صور فحسب، وإمنَّ ليست  الشعرية 

لها،  فهذه  كاألصوات،  آخر،  عنرص  أي  مثل  مثلها  منظومتها،  يف 

يف أنفسها، معاٍن مستقلَّة. وقد استهلَّ الشكليون دراساتهم بدراسة 

قضية حضور األصوات يف الشعر. وهذا يفيض إىل تحديد مفهوم 

»الشكل« الذي أعطى هذه املدرسة اسمها، فالشعر هو شكل متميِّز 

للخطاب يتوفَّر عىل خصائصه اللسانية املتميِّزة )نظمية، معجمية، 

ذاتها،  يف  معنى  لها  وملموسة  دينامية  وحدة  هو  فالشكل  داللية(، 

ملموًسا،  شيئًا  بوصفها  تحليلها  إضايف، وميكن  كل عنرص  خارج 

1-املرجع نفسه، ص. 35.
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تتمُّ دراسته كام هو، وهذا يعني أن التطوُّر األديب هو تعاقب جديل 

لألشكال.

ثالث،  إنها  »جاكوبسون«  فيقول  الشكيل  البحث  مراحل  ا  أمَّ

وهي: »1. تحليل الخصائص الصوتية ألثر أديب، 2. مشاكل الداللة 

كلٍّ  رحم  يف  واملعنى  الصوت  إدماج   .3 للشعر،  نظريٍة  إطار  يف 

غري منقسم«. وخالل هذه املرحلة األخرية، يضيف »جاكوبسون«: 

»كان مفهوم ]القيمة[ املهيمنة جد مثمر. لقد كان مفهوًما من أكرث 

مفاهيم النظرية الشكالنية جوهريًة وصياغًة وإنتاًجا. وميكن تعريف 

إنها تحكم،  )focal( لألثر األديب،  بؤريًا  باعتبارها عنرًصا  املهيمنة 

وتحدد وتغريِّ العنارص األخرى، كام أنها تضمن تالحم البنية«)1(.

عريَّة الشِّ

الوظيفة، املهيمنة لدى  أو  القيمة،  يأيت كالم »جاكوبسون« عن 

دها »جاكوبسون«، هي »ذلك  عرية«، فالشعرية كام يحدِّ بحثه يف »الشِّ

الشعرية يف عالقاتها مع  الوظيفة  يعالج  الذي  اللسانيات  الفرع من 

للكلمة،  الواسع  باملعنى  الشعرية،  وتهتم  للغة،  األخرى  الوظائف 

الوظيفة  الشعر فحسب؛ حيث تهيمن هذه  الشعرية ال يف  بالوظيفة 

عىل الوظائف األخرى للغة، وإمنا تهتم بها أيًضا خارج الشعر؛ حيث 

تُعطى األولوية لهذه الوظيفة أو تلك عىل حساب الوظيفة الشعرية«)2(.

1-املرجع نفسه، ص. 81.

2-رومان جاكوبسون، قضايا الشعرية، ترجمة محمد الويل ومبارك حنون، الدار البيضاء، 

توبقال، ط. 1، 1988، ص. 98.
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املرسل  أن  فرأى  اللغة،  وظائف  نظرية  »جاكوبسون«  وضع 

سياٍق  وجود  تفرتض  الرِّسالة  وهذه  إليه،  املرسل  إىل  رسالًة  يبث 

أو مرجعية، ومدوَّنة )شيفرة( مشرتكة ومتاس، وقناة مادية، وارتباط 

نفيس، وكل عامل من هذه العوامل يولِّد وظيفًة لسانيًة مختلفًة عن 

االنفعالية،  أو  التعبريية،  الوظيفة   -1 هي:  الوظائف  هذه  األخرى. 

وترتكَّز عىل املرسل. 2- الوظيفة الندائية، أو اإلبالغية، أو اإلفهامية، 

يف  وتوظَّف،  االنتباهية،  الوظيفة   -3 إليه.  املرسل  إىل  وتتوجه 

إيقافه  أو  ومتديده،  التواصل  واستمرار  االتصال،  إلقامة  الجوهر، 

ث عن اللغة  )آلو، أتسمعني...(. 4- الوظيفة املاوراء لغويَّة، وتتحدَّ

نفسها، كام يحدث لدى سريورة تعلُّم اللغة. 5- الوظيفة املرجعيَّة، 

فليك تكون الرِّسالة فاعلًة تقتيض سياقًا تُحيل إليه، قاباًل ألن يدركه 

املرسل إليه. 6- الوظيفة الشعرية، وترتكَّز عىل الرِّسالة نفسها.

هي  بل  لألدب،  الوحيدة  الوظيفة  هي  الشعرية  الوظيفة  ليست 

الكتابية  األنواع  يف  تؤدي  ال  أنها  مع  دة،  واملحدِّ املهيمنة  وظيفته 

األخرى سوى دوٍر تكمييل وعريض)1(.

ولعلَّ أهمَّ ما أضافته الشكليَّة إىل حصيلة النَّقد هو التنظري القصص 

فقد  املعارص.  النَّقد  أصداء يف  من  الصنيع  لهذا  كان  وما  وتطبيقه، 

ة، و»املبنى  ميَّز الشكليون الروس بني »املن الحكايئ«، مادَّة القصَّ

ي متًنا  الحكايئ«، نظام ظهور وحداته، قال توماشفسيك: »إنَّنا نسمِّ

حكائيًا مجموَع األحداث املتَّصلة يف ما بينها، والتي يقع إخبارنا بها 

من خالل العمل...، يف مقابل املن الحكايئ يوجد املبنى الحكايئ 

يف  ظهورها  نظام  يراعي  أنَّه  بيد  نفسها،  األحداث  من  يتألف  الذي 

1-راجع: املرجع نفسه.
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العمل، كام يراعي ما يتبعها من معلومات تعينها لنا«. وقد استخدم 

الشكليون مفهوم »الحافز«، بوصفه أصغر وحدٍة رسديَّة.

طوَّر »فالدميري بروب« هذا الصنيع يف كتابه »مورفولوجيا الحكاية 

الخرافية«، إذ اعتمد، يف تحليله الحكاية، وحداتها، وعالقات هذه 

تؤدي  الرسدية  والوحدة  وبالكل،  اآلخر  ببعضها  بعضها  الوحدات، 

هي  والوظيفة  ثابتة،  فالوظيفة  متغريًة  األحداث  كانت  وإن  وظيفة، 

أو  العمل،  ملسرية  أهميتها  نظر  وجهة  من  تُعرَّف  شخصيٍَّة  »فعل 

الوظيفُة  تكون  وهكذا  ة«.  القصَّ م  تقدُّ يف  أهميتها  نظر  وجهة  من 

»الحدَث الذي تقوم به شخصية ما، من حيث داللته يف التطوُّر العام 

ومجيء  ه،  ألمِّ الدواء  إىل جلب  الشاطر حسن  فخروج  للحكاية«. 

ه املقاوم للقيام بعمليَّة، وذهاب  القروي إىل املدينة ليتعلم، وتوجُّ

ة، لكن  الفالح لحراثة حقله...، هذه وحدات رسدية أحداثها متغريِّ

ة. لها وظيفًة ثابتة، وهي »الخروج« لتنفيذ املهمَّ

)Structuralisme( 9. املنهج البنيوي، البنيوية

املدرسة  هي:  نقديَّة  مدارس  عدة  أعامل  وليد  البنيوي  املنهج 

ثنا عنها آنًفا، و»حلقة جنيف«  الشكلية، مبختلف مكوِّناتها، وقد تحدَّ

علم  س  مؤسِّ  ،)1913  –  1857( سوسري«  دي  بـ»فرديناند  ممثلة 

األلسنيَّة، يف محارضاته التي ألقاها عىل طاّلبه، طوال ثالثة فصول 

 1916 دراسية، يف جامعة جنيف )1906 – 1911(، ثم نرشت سنة 

عنوان  تحت  سيشهاي«،  و»ألبري  بايل«،  »شارل  تلميذيه:  برعاية 

ة«. وقد وضع »سوسري« مبادئ ألسنيًَّة  »محارضات يف األلسنية العامَّ

التي  املعروفة  ثنائياته  وهي  اللغوية،  األنظمة  وصف  يف  تستخدم 

الكالم،  اللغة/  وهي:  البنيوية،  النظرية  يف  األساس  الجزء  مثّلت 
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الدال/  املعنى،  الصوت/  االستبدالية،  السياقية/  التعاقب،  التزامن/ 

املدلول، الحضور/ الغياب، كام مثل »النقد الجديد« دوًرا يف هذا 

اللغوية،  املفاهيم  األوَّل، عىل  املقام  يرتكز، يف  نقد  وهو  الشأن، 

إىل  النَّظر  دون  من  نفسه،  األديب  النَّص  دراسة  يف  واستخدامها 

العوامل الخارجية، وميكن أن نشري إىل دوٍر أدَّته »نظرية الجشطالت« 

، يف النَّظرة األوىل. التي ترى أنَّ إدراك اليشء كيلِّ

ي هذا املنهج بهذا االسم نسبًة إىل »بنية«، والبنية هي: »نظام  ُسمِّ

وفاقًا  واملُْدَركة  النَّص،  عنارص  بني  القامئة  الداخلية  العالقات  من 

ة  ملبدأ األوَّلية املطلقة للكلِّ عىل األجزاء. لهذا النِّظام قوانينه الخاصَّ

واالنتظام  اخلية  الدَّ بالوحدة  يتصف  نظام  هو  حيث  من  املحايثة 

الذايت عىل نحٍو يقيض فيه أي تغيري يف العالقات إىل تغيري النظام 

نفسه، وعىل نحٍو ينطوي معه املجموع الكيل للعالقات عىل داللة 

يغدو معها النظام داالًّ عىل مدلول«)1(.

وهذا  مذهبًا«)2(،  وليست  »منهٌج  البنيوية  إن  بياجيه:  جان  يقول 

»جامعة  هم  فالبنيويون  ولهذا  العلوم،  مختلف  يف  يُعتمد  املنهج 

من  روافدها  تستمد  كامنة،  كلية  عالقات  عن  البحُث  بينها  يؤلِّف 

ألسنية سوسري، وأنرتبولوجية ليفي شرتاوس، ونفسانية جان بياجيه 

وجاك الكان، وحفريات ميشال فوكو التاريخية واملعرفية، وأدبيات 

روالن بارت...«)3(.

األديب،  النَّقد  يف  ونظريتها  األدبية  البنيوية  هو  هنا،  يعنينا،  ما 

1-أوديت كروزويل، عرص البنيوية من ليفي شرتاوس إىل فوكو، ترجمة جابر عصفور، 

بغداد، دار آفاق عربيَّة، ط. 1، 1985، ص. 289.

2-Jean Piaget, Le structuralisme, 6ème éd., P.U.F., Paris, 1974, p. 123. 

3-راجع: وغلييس، مناهج النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 63، وأديث كروزويل، عرص 

البنيوية، مرجع سابق، ص. 246.
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جاميل  لغوي  منظور  من  األديب  العمل  يف  النظرية  هذه  تبحث 

يحاول جعل النَّقد األديب نوًعا من العلم املوظِّف إنجازات العلم 

اللغوي ومصطلحاته ومفاهيمه يف إجراءاته.

يرى املنهج البنيوي أن بنية العمل األديب كلٌّ مكوَّن من عنارص 

متامسكة، تتوقَّف هوية كٍل منها وفاعليته عىل ما عداه، وال ميكن 

ي  الكلِـّ التصوُّر  هذا  عداه،  بفضل عالقاته مبا  إاّل  هو  ما  يكون  أن 

يعني أن القصيدة، عىل سبيل املثال، ليست مجموعًة من األبيات، 

وإمنا هي بنية كليَّة تتشكَّل من بنى جزئية هي: اإليقاعية، املعجمية، 

ويف  تتعاضد،  ذايت،  تحكُّم  يف  الرمزية...،  املجازية،  الرتكيبية، 

حركة تشكُّل تفيض إىل تشكُّل بنيٍة كليٍة تنطق بالداللة.

والقصة، عىل سبيل املثال، أيًضا، ال تتشكل من فصول متتالية، وإمنا 

من مكوِّنات بنيوية، هي الوحدات الرسديَّة، والشخصيات، واملنظور 

القصص، والفضاء القصص والزَّمان القصص، والنَّسيج اللغوي الذي 

تتمثَّل هذه املكوِّنات يف سياقه إىل التشكُّل بنية ناطقة بالداللة.

بنياٍت  من  تتشكُّل  كليًة  بنيًة  بوصفه  نفسه،  النَّص  أنَّ  هذا  يفيد 

هذا  متثل  التي  النامذج  من  البنيوية.  راسة  الدِّ موضوع  هو  جزئية، 

»جاكوبسون«  به  وقام  لبودلري«  القطط  »سونيت  تحليل  النقد، 

و»شرتاوس«، وكان مبثابة اإلعالم عن املنهج البنيوي يف النقد.

البنيوي، إعطاء أي قيمٍة ألي عنرٍص خارج  النَّقد  ال ميكن، يف 

د موقع  الوضع الذي يشغله يف البنية الكلية، فالتحليل البنيوي يحدِّ

تحليل  ويتدرَّج  تشكيلها،  يف  وفاعليته  البنية  هذه  يف  العنرص  هذا 

النص الشعري، عىل مستوى التزامن، كام يأيت:
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تنغيم،  الصويت، وزن،  املكوِّن   .2 ناتها،  الكلية ومكوِّ البنية   .1

املكوِّن   .4 وأبنيتها،  الرصفية  الوحدات  يف:  الرصَّ املكوِّن   .3 نرب، 

املكوِّن   .5 وهوياتها وحقولها وخصائصها،  الكلامت  املعجمي: 

املجازي:  املكوِّن   .6 وخصائصها،  وأنواعها  الجمل  الرتكيبي: 

املدلول  الرمزي:  املكوِّن   .7 واالنزياح،  املجاز،  أنواع  مختلف 

املفيض إىل مدلول آخر، 8. شعريَّة النص والداللة الكليَّة. تدرس 

النوع  الليَّة. ويفيض هذا  الدَّ البنية األدبية الجامليَّة  هذه املكوِّنات 

من التحليل إىل متييز النص الشعري، يف املقام األول، فإن هيمن 

املكون الداليل ـ املجازي كان النص شعرًا منثوًرا، وإن أحكم بناء 

ن عنرص القصد إىل اإلحكام كان النَّص قصيدة  هذا النوع، وتضمَّ

نرث، وإن هيمن املكوِّن الصويت )وزن وقافية( كان النص نظاًم، وإن 

هيمن املكونان الصويت ـ املجازي والداليل كان النَّص شعرًا.

ويف الرسد، استفاد النَّقد البنيوي من إنجازات املدرسة الشكلية، 

وخصوًصا من كتاب »فالدميري بروب« الشهري »مورفولوجيا الحكاية 

الخرافية«، وقام كل من غرمياس و»برميون« بتطوير منظومة الوظائف 

»العوامل  نظرية  غرمياس  ووضع  الكتاب،  هذا  يف  وردت  كام 

وعالقاتها«: العامل الذات، املوضوع، املعاكس، املساعد، وواصل 

كان من  التي  بـ»الرسديَّة«  ي  ما سمِّ فتأسس  أبحاثهم،  الرسد  علامء 

جينيت«  »جان  منهم  آخرون،  وعلامء  الذِّكر  آنفو  العلامء  أعالمها، 

كريستيفا«،  و»جوليا  و»تودوروف«  و»باختني«  بارت«  و»روالن 

القصص،  الفضاء  د، منها:  الرسَّ فظهرت مفاهيم جديدة يف دراسة 

د  بني زمن الحكاية وزمن القصة، اإليقاع القصص، الحوارية، تعدُّ

األصوات والتناص...
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يرى »جاكوبسون« أن الفكر الذي قاد العلم الحديث، وبخاصٍة 

علم اللُّغة، هو الفكر البنيوي، ويضيف: »إذا أردنا أن نصف بإيجاز 

فلن نجد  الحديث، يف تجلّياته املختلفة،  العلم  يقود  الذي  الفكر 

التي  الظواهر  من  مجموعٍة  كل  إنَّ  بنيويَّة،  كلمة  من  أدقَّ  تعبريًا 

يعالجها العلم الحديث تعالَج ليس بوصفها تجميًعا ميكانيكيًا، بل 

ة األساسية هي اكتشاف قوانني  بوصفها وحدًة بنيوية، نسًقا، واملهمَّ

النَّسق الجوهرية، سكونيًة كانت أم دينامية، فليس املؤثِّر الخارجي 

للتطوُّر، وليس  اخلية  الدَّ وط  الحديث، بل الرشُّ العلم  هو ما يشغل 

التكوين يف مظهره امليكانييك، بل الوظيفة«.

Stylistique 10 - املنهج األسلويب، أو األسلوبية ـ

أطلق فون درغابلنتس )1875( مصطلح األسلوبيَّة)1( عىل دراسة 

ويعدُّ  األسلوب«.  بـ»انزياحات  األدبيَة  هذه  ى  وسمَّ اللغة،  »أدبية« 

شارل بايل Charles Bally )1865- 1947(، يف رأي كثري من مؤرِّخي 

الباحثون،  بعده  من  كرُث  ثم  األسلوبيَّة...  قواعد  واضع  األسلوبيَّة، 

ت األسلوبيَّة علاًم. وُعدَّ

العلمية  الدراسة  تعني  األسلوبيَّة  أنَّ  عىل  الباحثني  جميع  يتَّفق 

لألسلوب، أيَّ أسلوب كان، وهي علم حديث. وهو، وإن كان يرتبط 

باأللسنية من حيث النشأة، فإنه يسعى إىل أن يأخذ موقعه بني العلوم 

اللغوية، ويبلور خصوصيته، ويحقق استقالله.

تتيح قراءة تعريفات األسلوبيَّة الخلوص إىل القول: »األسلوبية 

دية، كسارة: مكتبة الجامعة، ط.  1-راجع: عبد املجيد زراقط، األسلوبية والشعرية والرسَّ

ة ص 34 و36، و47، و55  1، 2007، حيث تجد بحثًا مفصاًل يف هذا املنهج، وبخاصَّ

و64.



النَّقد األدبي154

علٌم ألسنٌي يدرس األسلوب: الرتكيب الخاص، االنزياح... الناتج 

العنارص  عن اختيار املنشئ، دراسًة علميًة وصفية، ويحلِّل وظيفة 

يف تشكيل الرتكيب الخاص، فيبنيِّ ما يتَّصف به النص من خصائص 

أسلوبيَّة متيِّزه من سواه من النصوص.

يف  املنجزة  األسلوبيَّة  بالظواهر  تُعنى  األسلوبيَّة  فالدراسة 

نصوٍص أدبيَّة، وال يعنيها أن تضع قواعد لإلنتاج األديب، أو أن تصدر 

أحكاًما ذاتية أو انطباعيَّة، أو أن تستخدم مقاييس قبليًة أو معياريَّة.

تدرس األسلوبية النص بوصفه ظاهرًة لغويًة ونظاًما من العالقات، 

كاًل  بوصفه  تدرسه  وهي  داللية،  أبعاًدا  ن  يتضمَّ دااًل  إشارات  ونظام 

كاماًل، من أصغر وحدة لغوية إىل أكرب وحدة عىل املستويات الصوتية 

والرتكيبية واملعجمية واالنزياح...، مع محاولة إدراك األبعاد الداللية 

التي تتضمنها السياقات املنزاحة عن مرجعيتها اللغويَّة.

، أو إنتاج مؤلِّف بأكمله، أو  وميكن أن تدرس نًصا أدبيًا مستقالًّ

إنتاج نوع أديب أو إنتاج مرحلة، أو موروثًا أدبيًا، أو إجراء مقارناٍت 

أسلوبية، أو تغريُّ األسلوب وتطوُّره، أو التأثريات األسلوبية يف عملية 

التلقي أو البواعث النفسية للخصائص.

له  ويختار  للتحليل،  الدقيق  الهدف  د  يحدِّ األسلويب  فالبحث 

املمكنة  الوسائل  مختلف  استخدام  إىل  ويلجأ  املالئم،  املنهج 

إنجازات أي  البيانات واإلحصاءات...، ويفيد من  واملجدية، مثل 

علم.

ة اتجاهات، أهمها: تعرف األسلوبيَّة عدَّ

 –  1865( بـايل  الفرنـيس شـارل  يعـدُّ  التَّعبرييَّـة:  األسـلوبيَّة   .1
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ـس األسـلوبية. يـرى بايل أن  1947( قطب األسـلوبية التعبريية ومؤسِّ

األسـلوبية هـي علـم من علـوم اللغـة كعلـم األصـوات والرتاكيب، 

تبحـث يف أسـلوب لغـٍة ما، من حيـث تعبريه عن اإلحسـاس وتبادل 

التأثـري بـني هـذا األخـري والتعبري. وهـذا يعنـي أنها تربط األسـلوب 

باإلحسـاس، وتـرى أنَّ األنـا تحـرض يف كل أسـلوب، وأن العنـرص 

األسـاس فيـه هـو العاطفة.

التي  اللغوية  الخصائص  هو  األسلوبية  موضوع  أن  بايل  ويرى 

التأثري،  أو  نفسه،  االنفعال  وليس  االنفعال،  ـ  التأثري  تحت  تحدث 

لغة  الوجدان،  التعبري عن  لغة  والخصائص املعنيَّة، هي خصائص 

اإلبالغ واإليصال، لغة الحديث اليومي، وليس لغة األدب فحسب. 

ن حًدا أدىن من العنارص  فجميع أمناط التعبري، كام يرى بايل، تتضمَّ

للتعبري  وسيلٍة  مجرَّد  اللُّغة  تكون  عندما  حتى  والعاطفية  الذاتية 

املناسب عن شكل الفكر...

2. األسلوبية الفرديَّة/املثاليَّة: يعدُّ الباحث النَّمساوي ليو سبيتزر 

دة، ويف  )1887 – 1960( الذي كان يبحث يف قضايا أسلوبيَّة محدَّ

أعامل أدبية معينة، مؤسس هذا االتجاه من اتجاهات األسلوبية.

يرى بعض الباحثني أنه ميكن أن نُرِْجع آراء سبيتزر إىل علامء اللُّغة 

الخصائص  تلك  الكالم  يلتمسوا يف  أن  الذين حاولوا  الرومانسيني 

التي تتميز بها »عبقرية« الشعوب يف األحقاب التاريخية. وقد درس 

الدال  الكالم  وقائع  يف  ة«  املعربِّ »الصيغ  الفردي:  االنزياح  سبيتزر 

ل إليه  عىل شخصية الكاتب، مستفيًدا من علم اللُّغة، ويضع ما توصَّ

من معرفة يف خدمة األسلوبية.
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البنيويَّة  األسلوبيَّة  نشأة  الباحثون  يعيد  البنيوية:  األسلوبيَّة   .3

الداخيل،  عملها  يف  اللُّغة  درسوا  الذين  األلسنيني  إىل  وتطوُّرها 

عىل مختلف املستويات التي ميكن إدراكها موضوعيًا...، ويعزون 

س إىل مدرسة الشكليني الرُّوس وحلقة براغ وما تالهام  الدور املؤسِّ

من حلقات بحث، وال يخفى الدور الذي أدَّاه رومان جاكوبسون يف 

هذا املجال، فقد كان رائًدا وقطبًا أساسيًا فيه.

الرتاكيب  دراسة  هي  فيقول:  البنيوية،  األسلوبيَّة  مولينيه  يعرِّف 

د...، وهي البحث يف  اللغوية األدبية املحقَّقة يف خطاٍب أديب محدَّ

النص عن العنارص املوجودة فيه والتي تجعل منه نًصا أدبيًا، وذلك 

يف سبيل تحديد خصوصية هذه العنارص وطبيعة عملها... واألدبية 

اللغوية.  الوقائع  ُحزم من  البحث عنها وفيها موجودة يف  يتمُّ  التي 

يف  األدبية  هذه  دراسة  هو  حديثًا،  يفهم  كام  األسلوبيَّة،  وهدف 

األسلوبية  أن  فريى  مولينيه،  ويضيف  والشكلية.  الكالمية  مكوِّناتها 

هي منهجية بحث ومادَّة تعليٍم يف آن، تتمثَّل مهمتها يف استكشاٍف 

منهجٍي وموضوعي.

يميولوجي 11 - املنهج السِّ

يتداخل مصطلحا »السيميولوجيا« )La sémiologie( و»السيميائية« 

لهام  كأنَّ  ويبدو  والعريب.  الغريب  النَّقدين:  يف   ،)Sémiotique(

»تودوروف«  قاموس  املثال، يف  فنقرأ، عىل سبيل  واحًدا،  مفهوًما 

علم  هي  )السيميولوجيا(  »السيميائية  اآليت:  التعريف  و»ديكرو« 

إن  فيقول:  املصطلحني،  بني  مونان  جورج  ومييِّز  العالمات«، 

إىل  ينتمي  للسيميولوجيا،  ـ  باملصادفة  ـ  »معادل  السيميائية 
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الواليات املتحدة األمريكية، بصفة خاصة، عند شارل موريس مثاًل، 

ويُستعمل أحيانًا ـ بدقَّة أكرب ـ للداللة عىل نظام من العالقات غري 

اللغوية، كإشارات املرور«. ويرى يوسف وغلييس: »يفهم من ذلك 

مفاهيم  عىل  يحيل  ـ  أساًسا  ـ  أمرييك  ثقايف  معطًى  السيميائية  أن 

فلسفية شاملة وعالمات غري لغويَّة، بينام السيميولوجيا معطًى ثقايف 

منه  عموًما  األلسني  واملجال  اللغوية  للعالمات  أدىن  هو  أورويب 

موضوًعا،  وأوسع  تاريًخا،  أعتق  األوىل  فكأن  آخر،  مجال  أي  إىل 

من الثانية، فضاًل عن تباينهام، يف مجال جغرافية التَّداول«)1(. وهذا 

يعني أن السيميائية أكرث عموميًة، فهي ال تستثني من العالمات شيئًا.

د ترجامت هذين املصطلحني فأحىص  تتعدَّ العريب،  النَّقد  يف 

وأحىص  لهام،  ترجمًة  العرشين  يقارب  ما  خلخال  بو  الله  عبد 

أسامء  ن  يتضمَّ جدواًل  ووضع  مصطلًحا،  وثالثني  ستة  وغلييس 

بعضهم  أن  إىل  إضافًة  إليه،  يذهب  ما  يؤيِّد  واملؤلفني  املؤلَّفات 

Seman-و  Sémantiques  يخلط بني هذين املصطلحني ومصطلح

اللة يبحث يف املضمون  tic؛ علم الداللة، والفرق واضح، فعلم الدَّ

فيها، وخصوًصا  الكلامت  ما ودالالت  لغٍة  اللغوي، ويف معجمية 

أو  والسيميولوجيا  الزَّمن.  مبرور  معانيها  عىل  يطرأ  الذي  ل  التبدُّ

السيميائية تبحث يف العالمة، وقد جعل شارل موريس علم الداللة 

1-وغلييس، مناهج النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 99 و100 وراجع:

T. Todorov. O. Ducrot, dictionnaire encyclopédique des sciences du 

langage, éd. Seuil, Paris, 1972, p. 1136 et G. Mounin )et autres(, dictionnaire 

de la linguistique, p. 2966. 

R. Bartes, éléments de sémiologie communications, No 4.

رشيد بن مالك، قاموس مصطلح التحليل السيميايئ للنُّصوص، الجزائر: دار الحكمة، 

2000، ص. 184 و185.
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يميائيَّة يُعنى بداللة العالمات، أي العالقة بني العالمة  »قساًم من السِّ

ومقصدها، أو ما تحيل عليه مقاباًل للتداولية والرتكيب«)1(.

القرن  وأوائل  عرش  التاسع  القرن  أواخر  يف  املنهج،  هذا  نشأ 

العرشين، فبرشَّ به العامل اللغوي السويرسي »فرديناند دي سوسري« 

أن  »بوسعنا  محارضاته:  إحدى  يف  قال  عندما   ،)1913  –  1857(

نتصوَّر علاًم يتّخذ موضوًعا له دراسة حياة العالمات يف كنف الحياة 

من  وتاليًا  االجتامعي،  النفس  علم  من  جزًءا  ويصبح  االجتامعية، 

 ،)La Simuologie( »السيميولوجيا«  يه  وسنسمِّ العام.  النفس  علم 

)من الكلمة اإلغريقية Sémeion، مبعنى Signe عالمة(، وتدرس فيه 

اللغة  التي تحكمها... وليس علم  كيفية تكون العالمات والقوانني 

إال جزًءا من هذا العلم العام. والقوانني التي سيكتشفها هذا العلم 

ميكن تطبيقها عىل علم اللغة...«)2(. وكام نعلم فإن العالمة اللغوية 

هي كيان ثنايئ يتألف من الدال واملدلول والعالقة بينهام اعتباطية، 

ويُستثنى الدال الذي يحايك املدلول، مثل خرير املاء.

يف ما بعد، رأى روالن بارت أنه يجب تقبُّل إمكانية قلب اقرتاح 

العالمات  علم  من  اًل،  مفضَّ ولو  جزًءا،  اللغة  علم  فليس  سوسري، 

العام )السيميولوجيا(، وإمنا هي ـ أي »السيميولوجيا« ـ جزٌء منه.

يف هذا الوقت، كان املفكر األمرييك »شارل ساندرس بورس« 

)1839 – 1914( يبحث يف ما كان »سوسري« يدعو إليه، وإن يكن 

بورس مل يرتك مؤلفاٍت يف هذا العلم، فإن ما تركه من أبحاث يجعل 

1-راجع: وغلييس، املرجع نفسه، ص. 101 – 109.

2-راجع: فرديناند دي سوسري، علم اللغة العام، ترجمة يوئيل يوسف عزيز، بغداد: دار 

آفاق عربية، 1985، ص. 34.
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سبيل  عىل  كريستيفا«،  »جوليا  فتقول  بفضله،  يقرُّون  السيميائيني 

باالستخدام  بورس  ساندرس  لشارل  فعاًل،  َمدينون،  »نحن  املثال: 

الحديث ملصطلح السيميائية«)1(.

وال يخفـى أنَّ هـذا العلـم يرتبـط بعالقـاٍت وطيـدة باأللسـنية 

والبنيويـة، ففي األلسـنية، رأى سوسـري أن اللغة نظـام من العالمات 

تنبغـي دراسـته تزامنيًـا، بوصفـه نظاًمـا مكتمـاًل يف لحظـٍة زمنيـٍة 

معيَّنـة، وليـس تعاقبيًا يف تطـوُّره التاريخـي، ورأى أن العالمة تتألف 

مـن دال )صـورة صوتيـة أو معادلهـا الكتـايب( ومدلـول )املفهـوم 

أو املعنـى(، والعالقـة بينهـام اعتباطيـة، ومل يكن »سوسـري« معنيًَّا 

بالـكالم، أي الـكالم اليومـي واألدب، وإمنا باللغـة، بوصفها نظاًما 

النظريـة  هـذه  لتطبيـق  البنيويـة محاولـًة  وكانـت  العالمـات.  مـن 

األلسـنية عـىل موضوعـات غـري اللغـة نفسـها، األدب، الفنـون، 

الدراسـة  هـي  السـيميائية  تكـن  وإن  القرابـة،...  أنظمـة  األزيـاء، 

املنظمـة للعالمـات، فهـذا مـا تفعلـه البنيويـة، غـري أن السـيميائية 

راسـة، هـو حقل األنظمـة التي  ًدا من حقـول الدِّ تعـنيِّ حقـاًل محـدَّ

تعـدُّ مبثابـة عالمـات، وتسـتخدم املنهـج البنيـوي.

وقد ميَّز »بورس« بني ثالثة أنواع من العالمات هي: 1- األيقون، 

ما،  لشخص  فوتوغرافية  صورٍة  مثل  ميثلها،  ما  العالقة  تشبه  حيث 

، تقرتن فيه العالقة مع ما يدل عليها، فالدخان يدل عىل  2- املؤرشِّ

النار، 3- الرَّمز، ترتبط العالمة مع مرجعها اعتباطيًا أو عرفيًا أو تأويليًا، 

يميائيَّة يف »امليتالغات«؛ حيث يعنيِّ نظاُم عالماٍت نظاَم  ومتيِّز السِّ

1-جوليا كريستيفا، علم النَّص، ترجمة فريد الزاهي، الدار البيضاء: دار توبقال، 1991، 

ص. 15.
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عالماٍت آخر، كالعالقة بني النَّقد األديب واألدب، عىل سبيل املثال، 

دة الداللة، التي تدلُّ عىل غري معنى)1(. وعن العالمات متعدِّ

يف مسار من األبحاث العلمية، تكوَّنت تيارات سيميائية متاميزة 

م نفسها علاًم  ومتعايشة، ضمن هذه »اإلمرباطورية العالمية« التي تقدِّ

فيدراليات  بوصفها  ويحكمها  العلوم،  سائر  عىل  يسلّط  شموليًا، 

علمية مرتبطة بقوانينه املركزية)2(.

12 - ما بعد البنيويَّة، املنهج التفكييك، التَّفكيك

ترادف، يف  التي  البنيوية«  بعد  ظهر هذا املنهج يف مرحلة »ما 

كثري من الكتابات، مرحلة »ما بعد الحداثة«، وقد بلغت الرتجامت 

هذه  عىل  الدال   déconstruction الفرنيس  للمصطلح  العربية 

الحركة النَّقدية ما يزيد عىل عرشة أسامء، منها: التفكيك، التفكيكية، 

الالبناء،  النقضية،  الترشيحية،  الترشيح،  التقوميية،  التقويض، 

»التَّفكيك«،  مصطلح  اعتمدنا  وقد  البنيوية...  التحليلية  التهديم، 

لداللته اللغويَّة، لشيوعه وانتشاره.

التي ُعقدت  الندوة  »التفكيكية« إىل  النقدي ميالد  التاريخ  يعيد 

وكان   ،1966 سنة  األول،  ترشين  يف  هوينكز«،  »جون  جامعة  يف 

اد  موضوعها »اللغات النَّقدية وعلوم اإلنسان«، وشارك فيها كبار النقَّ

العامليِّني، ومنهم: »روالن بارت«، »تزفستيان تودوروف«، »لوسيان 

م  غولدمان«، »جان الكان«، »جورج بويل«، »جاك دريدا«...، وقدَّ

1-راجع: تريي أيغلتون، نظرية األدب، ترجمة ثائر أديب، دمشق: وزارة الثقافة، ط. 1، 

1995، ص. 168 و170 و175 و76.

2-وغلييس، مناهج النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 97.
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فيها األخري بحثًا عنوانه: »البنية والعالمة واللعب يف خطاب العلوم 

نقديٍة  حركٍة  ميالد  أعلن  الذي  األول  البيان  مبنزلة  ُعدَّ  اإلنسانية« 

جديدة.

»جاك دريدا« )1930 – 2004( مؤسس هذه الحركة النقدية فرنيس 

جزائري املولد، يصف نفسه بقوله: »أنا يهودي جزائري، يهودي ال، 

سه داخل  يهودي بالطبع، ولكن هذا كان لتفسري العرس الذي أتحسَّ

الثقافة الفرنسيَّة، لست منسجاًم إذا جاز التعبري، أنا أفريقي شاميل، 

غري  هو،  يقول  كام  »دريدا«،  شخصية  فرنيس...«)1(.  أنا  ما  بقدر 

سها غري منسجمة؟  منسجمة، فهل نقول: إن الحركة النقدية التي أسَّ

لنحاول معرفة هذه الحركة.

»الكتابة  هي:  كتب  ثالثة  »دريدا«  أصدر   ،1967 سنة  يف 

وت والظَّاهر« و»يف علم الكتابة«، ثم أصدر،  واالختالف«، و»الصَّ

»التشتيت«، و»مواقف«... عمل  منها:  كتبًا أخرى،   ،1972 يف عام 

»دريدا« أستاًذا يف جامعة »يال« يف الواليات املتحدة األمريكية، ومل 

يت هذه الحركة  يلبث أن غدا مركز حركٍة نقديٍة تفكيكيٍة أمريكية، ُسمِّ

بـ»مدرسة يال«، وكان من أعالمها »بول دي مان« )1919 – 1983(، 

و»جيفري هارمتان« )1929(.

ملبادئ  بنيويِّني  أعالٍم  مراجعة  مسار  يف  »التفكيكية«  نشأت 

لوا رؤاهم  بنيويني عدَّ البنيوية كانوا  البنيوية ونقدها، فممثلو ما بعد 

هم  البنيوية  بعد  ما  فممثلو   ...« سلدن«:  »رامان  يقول  وطرائقهم، 

توبقال،  دار  البيضاء،  الدار  جهاد،  كاظم  ترجمة  واالختالف،  الكتابة  دريدا،  1-جاك 

1988، ص. 56.
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بنيويون اكتشفوا خطأ طرائقهم عىل نحو مفاجئ«)1(.

فعل  السيميايئ،  قاموسها  يف  دوبوف«،  راي  »جوزيت  تعرِّف 

بناٍء   )déffaire( تقويض  أو  »فّك،  مبعنى  دريدا،  عند  التفكيك، 

إيديولوجي موروث، اعتامًدا عىل التحليل السيوميولوجي«، ويقول 

استخدام  يف  يفكِّر  كان  املصطلح  هذا  وضع  حني  إنه،  »دريدا« 

نرشها  طريق  من  ما  بنيٍة  تحليل  مبعنى  التدمري،  لكلمة  »هيدغر« 

أملانية  كلمة  يف  يفكر  كان  مثلام  الترشيح،  طاولة  عىل  وبسطها 

استعملها »فرويد« تدل عىل نوع من الرتكيب باملقلوب)2(.

فك  عىل  فتعمل  النَّص،  »تقوِّض«  نقدية  حركة  هي  التفكيكية 

إىل  لتصل  املدلوالت،  الدال عن  فتفصل  البنية،  املركز،  مكّونات 

قراءات له، تكون كل واحدٍة منها قراءًة جديدة، ما يفيض إىل النهائية 

القراءات، وإىل عدِّ النص كائًنا مفتوًحا، فكيف يتمُّ ذلك؟

والكالم  العالمات،  من  عاٌم  نظاٌم  هي  البنيوية،  ترى  كام  اللغة، 

والعالمة  الكتابة،  أو  للنطق  فردي،  العالمات،  من  خاص  نظاٌم  هو 

تتكوَّن من دال ومدلول هام أشبه بوجهي العملة الواحدة. وقد الحظ 

»سوسري« أن الكلمة الواحدة )الدال الواحد(، يف أيِّ لغة من اللغات، 

تؤدي مفهومني )مدلولني( مختلفني، فقال: »إنَّ الشق اللغوي سلسلة 

اختالفات ألصوات تتضام مع سلسلة اختالفات ألفكار«)3(.

ذلك،  من  أبعد  إىل  وتذهب  النظرة،  هذه  من  تنطلق  التفكيكية 

دار  القاهرة:  جابر عصفور،  وتقديم  ترجمة  املعارصة،  األدبية  النظرية  1-رامان سلدن، 

الفكر، ط. 1، 1991، ص. 125.

2-وغلييس، مناهج النَّقد األديب، مرجع سابق، ص. 180.

3-النظرية األدبية املعارصة، مرجع سابق، ص. 126.
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ال ال يعطي  ال واملدلول، وترى أن الدَّ فتفصل مكوِّين العالمة، الدَّ

املدلول، الواحد الحارض، مبارشًة كام تعطينا املرآة صورًة، ما يعني 

ومدلول  واحد  دالٍّ  بني  محكمًة  متناسقًة  وحدًة  ليست  العالمة  أن 

واحد، »فاملعجم ال يجزم بيشء سوى اإلرجاء الحاسم للمعنى«، 

«، عىل سبيل املثال،  فلكل داٍل مجموعٌة من املدلوالت، فكلمة »حرَّ

تعني، إذا قرأت معناها يف املعجم: ما خالف العبودية، وبرئ من 

، وخالف الربد...، هذا من نحٍو أوَّل، ومن  العيب، وولد الحية ُحرٌّ

نحٍو ثاٍن فإن كل مدلوٍل من املدلوالت يتحوَّل إىل دالٍّ ميكن تتبُّع 

السياقي:  التداول  يف  دامئة  تحوٍُّل  سلسلِة  يف  وهكذا  مدلوالته، 

»اللغوي والتاريخي«، فعىل سبيل املثال، نأخذ الكلمة نفسها »حّر« 

بليلة  العروس  باتت  فيه،  رمل  ال   : حرٌّ مدلوالتها: طني  توالد  فرنى 

وسطها،  ار:  الدَّ وُحرُّ  ليلة،  أوَّل  يف  بعلها  إليها  يصل  مل  أي  ُحرَّة، 

فرى: أي حرَّة مجال القرط، وُحرُّ البقل: ما يؤكل غري  وامرأة ُحرَّة الذَّ

مطبوخ، حرُّ الرجل يَحرُّ من الحرية، الحرور: الريح الحارَّة، الحرَّة: 

العطش، الحرير: املحرور الذي تداخله غيظ، والّحرَّة: أرض ذات 

ال واملدلول:  حجارة سوداء)1(. يقول »سلدن« عن عملية تحوُّل الدَّ

»ومتيض هذه العملية إىل ما ال نهاية، كام لو كان كل داٍل يتحوَّل 

ل ألوانها مع كلِّ سياق جديد«. ويضيف  إىل نوع من الحرباء التي تبدِّ

»سلدن«: »وينصبُّ قدٌر كبري من جهد حركة ما بعد البنيوية عىل تتبُّع 

هذا التقلُّب امللحاح لنشاط الدال؛ وذلك يف تشكيله مع غريه من 

وال سالسل وتيارات متقاطعة من املعنى...«)2(. الدَّ

تتشكل  النص األديب بوصفه عالمًة  الفهم يصدق عىل  إن هذا 

.» 1-راجع: ابن فارس، معجم مقايس اللغة، مادَّة »َحرٌّ

2-النظرية األدبية املعارصة، مرجع سابق، ص. 127.
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وتتحول  الصورة،  املرآة  تعطي  كام  مدلوالتها  تعطي  ال  دوال  من 

أن  واحٍد  لقارٍئ  ميكن  ال  أنَّه  يعني  وهذا  دوال...،  إىل  مدلوالتها 

ال  واملعنى  د،  تتعدَّ القراءات  وأن  ونهايئ،  واحد  معنى  إىل  يصل 

نهايئ وكأن القارئ هو الذي يعيد إنتاج النَّص، ما يفيض إىل القول 

بـ»موت املؤلِّف«، وبأن ليس من بنيٍة واحدة، وإمنا توجد بنى كل 

منها مختلفة عن األخرى.

يفيد ما سبق أنَّ املعنى منترش، متواصل بني الحضور والغياب 

القراءات،  سريورة  أو  التأويل،  سريورة  تتبُّع  هي  نصٍّ  فقراءة  مًعا، 

بحسبان كل قراءة تأوياًل، ال تستطيع أن تُحِكم قبضتها عىل املعنى 

يف  إيغلتون«  »تريي  يقول  واختالف.  انفصاٍل  سريورة  أو  متاًما، 

اللغة شأٌن أقل رسوًخا بكثري  الشأن: »وفحوى كل هذا هو أن  هذا 

دًة  محدَّ بنيًة  كونها  من  وبداًل  الكالسيكيون،  البنيويون  اعتربه  مامَّ 

االت  الدَّ من  متناظرة  وحداٍت  عىل  تشتمل  التخوم  وواضحة  جيًِّدا 

ال  ما  إىل  ميتد  قامٍش  مثل  بالظهور  اآلن  تبدأ  فإنها  واملدلوالت، 

نهاية؛ حيث تتبادل العنارص، وتدور عىل نحٍو متواصل، وحيث ما 

ًدا بصورة مطلقة، وما من يشٍء إال وهو واقع  من عنرص يكون محدَّ

يف رشاك كلِّ األشياء األخرى، وحامل ألثرها«)1(.

ويقول رامان سلدن: »إن الكتَّاب الطليعيني يتيحون املجال للّغة 

تشاء،  تلد معًنى حني  الدوال يك  السطح، ويحرِّرون  يك تربز إىل 

ر رقابة املدلول وإلحاحه القمعي عىل معنى واحد«)2(. وتدمِّ

1-تريي إيغلتون، نظرية األدب، مرجع سابق، ص. 223.

2-النظرية األدبية املعارصة، مرجع سابق، ص. 128.
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ثباتها،  وال  البنية  منها: عدم رسوخ  مبادئ،  تركيز  ما سبق  يتيح 

سريورة  القراءات،  سريورة  املعنى،  انتشار  االختالف،  االنفصال، 

د القرَّاء، ميالد القارئ وموت املؤلِّف. د القراءات بتعدُّ التأويل، تعدُّ

الفكر  نٌة يف  ُمتضمَّ إنَّ فكرة موت املؤلِّف ليست جديدًة، فهي 

البنيوي، لكن الجديد الذي أىت به »روالن بارت«، يف مقاله: »موت 

فيها  االلتقاء  وتعيد  تلتقي  »ساحٌة  النَّص  أنَّ  هو   )1968( املؤلِّف« 

واألصداء  التكرار  حاالت  من  ال-نهايئ  مخزوٌن  هي  التي  اللغة 

واالقتباسات، واإلشارات عىل نحو يغدو معه القارئ حرًَّا متاًما يف 

هناك طريق هو وحده  فليس  يشاء،  اتجاه  أي  من  النَّص  يدخل  أن 

الذي يعدُّ صائبًا...«. الجديد، عند بارت، هو أن »القرَّاء أحرار يف 

فتح العملية لنص وإغالقها من دون أي اعتبار للمدلول، وعىل نحٍو 

تهم من النص...«)1(. يغدو معه القرَّاء أحراًرا يف أن ينالوا لذَّ

يبدو أن تداخاًل وتفاعاًل قد حدثا بني »النقد القائم عىل استجابة 

أوَّل،  نحٍو  التلقِّي« من  »نظرية جامل  أو  التلقِّي«  و»نظرية  القارئ« 

وفكرة موت املؤلِّف وميالد القارئ وفاعلية القراءة، من نحٍو ثاٍن...

التفكيك  »ليس  دريدا:  يقول  النقدية  باإلجراءات  يتعلق  ما  يف 

عىل  أكّدنا  ما  إذا  خصوًصا  منهج،  إىل  تحويله  ميكن  وال  منهًجا، 

اللة اإلجرائية أو التقنية«)2(. وما ميكن قوله هو أنَّ القراءة التفكيكية  الدَّ

تركِّز عىل عنارص تبدو »أعراضية«، أو هامشية، وتعيدها إىل املن، 

1-املرجع نفسه، ص. 129 و130.

2-الكتابة واالختالف، مرجع سابق، ص. 61.
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الثنائية يك ترسخ ذاتها قد أبعدتها، وتنطلق  بعدما كانت التقابالت 

منها يف قراءة النَّص، فتكشف ما يف الكتابة نفسها من انتشار للمعنى، 

ما  املتداولة،  النقدية  املقاربات  مقوالت  احتواؤه ضمن  ال ميكن 

مثل:  للنظام،  املشكلة  التقابالت  تفكيك  هو  القراءة  هذه  به  تقوم 

أعىل/أدىن، نور/ظالم، طبيعة/ثقافة...، إن هذه التقابالت »تنفي إىل 

وجعلها  املن،  إىل  إعادتها  ميكن  صغرية،  تفاصيل  املن  هامش 

تنزل البالء بتلك التقابالت«.

إنَّ البنيوية تفرُّ من التاريخ، وتلجأ إىل البنية، بوصفها بناًء ثابتًا 

أن  فرتيان  بخاصة،  و»التفكيكية«،  البنيوية«  بعد  »ما  أما  ًدا،  محدَّ

الكتابة تفكِّك البنية، وتتحرَّر من طغيانها، من طريق اإلبداع اللغوي 

الذي  املنفلت  الشخص  ذلك  »هو  بارت  يعلن  كام  فالنص،  الحر، 

يكشف قفاه لألب السياس«، وهذه اإلشارة إىل األب السياس، كام 

 » ة النصِّ يرى إيغلتون، ليست مصادفة، فقد نرُش كتاب »بارت«، »لذَّ

بعد خمس سنوات من انفجاٍر اجتامعٍي هزَّ آباء فرنسا السياسيني حتى 

جذورهم، ففي سنة 1968، اندفعت الحركة الطالبية بقوة عرب أوروبا، 

مرضبًة، ضد سلطوية املؤسسات التعليمية، ووصلت يف فرنسا إىل 

حدِّ تهديد الدولة الربجوازية ملدٍة وجيزة، فكأن ما بعد البنيوية كانت 

نتاًجا ملا شهدته سنة 1968...، وإذ مل تكن الحركة الطالبية غري قادرٍة 

عىل كرس بنى سلطة الدولة، فقد وجدت أنه من املمكن تدمري بنى 

ي موضع  اللغة عوًضا عن ذلك... و»هكذا أصبح كل فكٍر نظامٍي كلِـّ

ية القيام  شبهٍة بوصفه فكرًا إرهابيًا...«)1( ينبغي تفكيكه، ولكل قارئ حرِّ

1-راجع: إيغلتون، نظرية األدب، مرجع سابق، ص. 242 و243.



بهذا اإلجراء، غري أن هذا يفرتض وجود قارٍئ ميتلك األهلية والكفاءة 

اللتني تخوِّالنه إنجاز هذه املهمة وكتابة نصٍّ يلتقط التفاصيل املقصاة 

وتبنيُّ  نظام هذا املن،  وتفكيك  إىل املن،  وإعادتها  الهامش،  إىل 

انفصال الدوال واملدلوالت، وتتبُّع انتشار املعاين، وحضور النصوص 

األخرى، »التَّناّص«... وأداء ما يخلص إليه بلغٍة تعادل لغة النَّص، إذ إّن 

التفكيكية ترى أن كالًّ من األدب ونقده إبداع، ويبدو أنَّه من الصواب 

القول: إنَّ الناقد التفكييك هو مبدع يقّدم قراءًة لنصٍّ مبدع كبري؛ إذ إنَّ 

وال، وال  رجة الثانية، أو الثالثة، ال تتحرَّر فيه الدَّ النَّصَّ األديب، من الدَّ

د قراءاته، ما يعني أن »التفكيكية« تقتيض أن  ينترش فيه املعنى، وال تتعدَّ

يقوم قارئ مبدع بقراءة نصٍّ مبدع كبري، يعيد إنتاج اللُّغة.
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خامتة

يف نقد النَّقد

ديَّة وتكامل تعدُّ

مناهج النَّقد األديب كثريٌة ومتنوعة، وأول ما ظهر منها هو النَّقد التأثري 

م إحساًسا ذاتيًا بالجامل األديب، كان  االنطباعي. هذا النقد، بوصفه نقًدا يقدِّ

يه، غري أنه يحتاج  وال يزال قامئًا، وسيظل قامئًا، ما دام األدب يؤثر يف متلقِّ

إىل إجراءٍت منهجيٍة تجعل معطياته معرفًة مقبولًة من اآلخر. ويف أيِّ حال، 

ميكن أن ميثّل مرحلًة أوليًة يف أي نقد منهجي.                        

النظريات  تطبيق  إىل  يسعى  نقًدا  نجد  الذايت،  النَّقد  هذا  مقابل   يف 

التطور  نظرية  طبَّق  عندما  »برونتيري«،  الفرنيس  الناقد  فعل  كام  العلمية، 

ًفا يف ذلك؛ إذ أقحم  الداروينية عىل نشوء أنواع أدبية وتطوُّرها، وكان متعسِّ

منهج علم تجريبي يف النَّقد األديب.                        

ف، فإن  إن يكن النَّقد األديب الذي يحكِّم مبادئ العلم التجريبي يتعسَّ

ف أيًضا، ذلك أنه يصدر عن معايري مسبقٍة ملا ينبغي أن  النَّقد املعياري يتعسَّ

يكون عليه النص األديب، وهذه املعايري متنوعة، قد تكون  أدبيًة أو اجتامعيًة 

أو دينيًة أو سياسية. صحيح أنه يحقُّ للناقد، كام يحق لألديب، أن تكون له 

رؤيته وحريته يف أن يعبّـر عن هذه الرؤية، لكن  ال يحق له أن يحاكم النص 

األديب عىل أساس معايري متليها رؤيته، فيقول: ينبغي أن يكون، فعىل الناقد 

م أّواًل صورًة أمينًة ملا هو كائن، بكل دقٍة ونزاهٍة وموضوعية، ثم له  أن يقدِّ

بعد ذلك أن يناقش ويحاجج، ويبذل جهده، بروحٍ علمية، يك يقنع بآرائه، 

من دون أن يشوِّه النص أو يطمس حقائقه وقيمه، عىل مختلف املستويات.                        
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اد، وخصوًصا من  يف هذا املجال من مامرسة النقد، نجد كثريًا من الُنقَّ

مبادئ هذا املذهب األديب  اتّباع  يدعون إىل  األدبية،  أصحاب املذاهب 

والتاريخ  املبادئ،  هذه  أساس  عىل  األديب  النص  ويحاكمون  ذاك،  أو 

ه »بوالو« إىل  األديب يعرف كثريًا من هذه املامرسات النقدية، ومنها: وجَّ

الكالسيكية، و»فيكتور هيغو« إىل الرومانسية، و»يل كونت دي ليل« إىل 

الربناسية، و»إميل زوال« إىل الطبيعية، و»أندريه بروتون« إىل الرسيالية...، 

تاريخ  يف  املعروف،  من  أنَّه  ذلك  األديب،  اإلبداع  طبيعة  خالف  وهذا 

األدب، أن الظاهرة األدبية تلدها املرحلة التاريخية، ويأيت النقاد ويستقون 

منها مبادئ املذهب األديب، ويحدث أن يبّشـر أتباع هذا املذهب أو ذاك 

مببادئ مذهبه، ويدعو التِّباعها، غري أن االتِّباع ال يؤيت إبداًعا، وإمنا يؤيت 

تقليًدا، وأن اإلبداع األديب تجاوٌز يلده التجاوز الحيايت، وعىل النَّقد األديب 

د املذاهب األدبية، ثم النقدية  أن يواكب هذا التجاوز، ويصدر عنه، فتتعدَّ

د الظواهر األدبية، فهذه الظواهر هي األم الواّلدة، كام يفيد تاريخ األدب.  بتعدُّ

وإذ يتم إنتاج اإلبداع األديب، يأيت دور نقده. وهنا تتمثل إشكاليٌة كربى ذات 

شقَّني، أولهام واقع النَّقد األديب العريب الراهن، وثانيهام استخدام املناهج 

النقدية الغربية.                        

يف ما يتعلق بالشق األول، ميكن القول بإيجاز يقتضيه املقام: النَّقد 

الثقافية،  اليوم ينشط يف حيِّزين: أولهام الصحافة واملنابر  العريب  األديب 

النَّقد  أن  املالحظ  الجامعة.  وثانيهام  الثقافية...،  واملجالس  كالنوادي  

وتبادل  العامة،  العالقات  مبدأ  الغالب،  يف  يحكمه،  واملنربي  الصحفي 

املنافع، األمر الذي جعل هذا النَّقد عبارًة عن كالم عاٍم ميدح أو يذم، يجامل 

لَليَّة«، وليس من النص، ما  أو يكيد، انطالقًا من العالقات الشخصية أو»الشُّ

الظواهر األدبية،  التي تطرحها  القضايا األدبية والنقدية  أدى إىل أن تغيُّب 

النَّقد دوره يف متييز النصوص وتبنيُّ خصائصها ودالالتها  وإىل أن يفقد 
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وبلورة االتجاهات والظواهر واملشاريع األدبية والثقافية.                        

املهامت. هذه  بأداء  ينهض  أن  املفرتض  الجامعي  النَّقد  إىل  نأيت 

املالحظ أن هذا النَّقد يواجه مشكالٍت كثرية، منها، أواًل، تقليدية كثري من 

األساتذة، وغيابهم، لهذا السبب أو ذاك، عن »املعارصة« األدبية والنقدية، 

املعايري  غلبة  إىل  يؤدي  ما  الجامعة،  السياسية عىل  السلطة  هيمنة  وثانيًا 

السياسية، ال األكادميية، عىل مختلف شؤون الجامعة، وثالثًا، استخدام كثريٍ 

من األساتذة  املناهج الغربية الحديثة استخداًما شكليًا وحرفيًا و»ببغاويًا«، 

إن صح التعبري، ما يجعل النقد، يف كثري من الحاالت، أكرث صعوبًة من 

العريب   النص  يراعي خصوصية  ال  أخرى  يجعله يف حاالت  وما  النص، 

الحديث أو القديم.                        

وهكذا نصل إىل الشق الثاين، وهو استخدام املناهج الغربية الحديثة. 

وهذه املناهج، كام هو معروف، غربيَّة، ونحن  نعرفها من طريق االتصال 

املبارش، أو الرتجمة، ونطبِّقها كام عرفناها. وقد أثار تطبيق كثري من النقاد 

يف  نشأت  مناهج  نستورد  أن  يجوز  ال  أنه  أبرزها  من  كثرية،  انتقادات  لها 

سياق تاريخٍ أديٍب غريب و»نَْستَنِبتها«  يف غري موطنها األصيل، ونطبِّقها عىل 

نصوص مل توضع لها أصاًل.

بغية نقاش هذا االنتقاد، ينبغي أن نعرف، أواًل، ما هو املنهج، ثم نعرف 

إن كان استخدامه ممكًنا وُمجديًا أيًَّا يكن مصدره.                        

املنهج األديب هو طريقة علمية منظَّمة يف دراسة الظاهرة األدبية، عىل 

أسس نظرية ذات أبعاد فلسفية، وذات إجراءاٍت وأدواٍت دقيقة، قادرٍة عىل 

يبدأ عمله: ماذا  فالناقد األديب يسأل قبل أن  الدراسة،  الهدف من  تحقيق 

د الطريقة،  د الهدف، وكيف؟ فيحدِّ د املوضوع، وملاذا؟ فيحدِّ أبحث؟ فيحدِّ

د اإلجراءات واألدوات.                         وبم؟ فيحدِّ
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إن هذا املنهج، وخصوًصا إجراءاته وأدواته، أيًَّا يكن مصدره، هو إنجاٌز 

ولكل  جمعاء،  البرشية  وملك  إنسانيٌة،  الحضارية  واإلنجازات  حضاري، 

شعٍب إسهاماته الحضارية التي استفادت منها الشعوب األخرى، يف هذه 

م العرب، يف زمن ازدهار حضارتهم، ما  املرحلة من التاريخ أو تلك، وقد قدَّ

مل يأنف الغربيون من اإلفادة منه، فلم نقول نحن، اليوم: هذا غريب ال أريد 

استنباته يف أريض!؟                        

كيفية  معرفة  ثم  حقيقيًة،  معرفًة  اإلنجاز  معرفة  هو  األمر  يف  املهم 

املرشوع  خدمة  يف  كله  هذا  وتوظيف  ذلك،  واستطاعة  منه  االستفادة 

التنموي النهضوي العريب.                        

د  يف ضوء هذا الفهم، ميكن للناقد األديب العريب الُكُفء أن يحدِّ

التي  الطريقة  يختار  ثم  تحقيقه،  إىل  يسعى  الذي  والهدف  موضوعه 

هذه  يستخدم  ثم  وأدواتها،  وإجراءاتها  الهدف  هذا  تحقيق  له  تتيح 

يدرسه.                         الذي  املوضوع  خصوصية  متليها  مبرونٍة  الطريقة 

املنهج  اختيار  مسألة  األوَّل،  املقام  يف  هي،  إًذا،  املسألة، 

املالئم، يف اختيار هذا املنهج، تكرث اآلراء، فمن قائل: إن املناهج 

هو  ما  يف  تبحث  واالجتامعي...،  والنفيس  كالتاريخي  الخارجية، 

م  تقدِّ كانت  وإن  األدبية،  خصائصه  تبنيُّ  عن  وتعجز  النص،  خارج 

م ما يفرسِّ ظاهرًة، أو خصيصًة أدبية، وما يسهم يف فهم  شيئًا فهي تقدِّ

األديب.                         النص 

يشبه  املناهج  هذه  من  منهًجا  يتَّبع  الذي  الناقد  إن  قائل:  ومن 

جميع  عىل  فيقبض  الحادث،  موقع  إىل  يأيت  الذي  الرشطي  ذلك 

هذا  ويضيف  ال،  أو  بينهم  من  مرتكبه  يكون  وقد  فيه،  املوجودين 

األديب،  النَّقد  يف  وهو،  املعني.  عىل  يقبض  أن  الناقد  عىل  القائل: 
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املناهج  به  تقوم  وهذا  األدبية،  بهذه  معرفًة  م  يقدِّ وأن  األدب،  أدبية 

                        . مستقالًّ كائًنا  بوصفها  النص،  لغة  بنية  يف  تبحث  التي  اخليّة  الدَّ

ه لهذه املناهج اللغوية، الداخلية، التي تقول باستقالل النص عن  تُوجَّ

مؤلِّفه، ويعربَّ عن هذا االستقالل مبوت املؤلِّف، وعن أي عامل خارجي، 

وإىل  واألدباء،  األدب  تهميش  إىل  يفيض  النَّقد  هذا  إنَّ  منها:  انتقاداٌت، 

وظائفهام  يفقدان  وجعلهام  والتاريخ،  املجتمع  عن  والنقد  األدب  عزل 

االجتامعية والسياسية...، ويف هذا خدمة للسلطة، مبختلف أنواعها.                        

القول: إن أي منهٍج   يف رؤيٍة موضوعيٍة إىل هذه االنتقادات، ميكن 

ًة معيَّنًة، تتمثل يف اإلجابة عن السؤال اآليت:  نقدٍي ينبغي أن  يؤدِّي مهمَّ

ماذا أريد من دراستي لهذا النص أو ذاك؟ فإن أدَّاها بنجاح كان منهًجا جيًدا، 

وإن أخفق كان منهًجا غري مالئم، والخطأ يتمثل يف اختياره، فاملنهج طريقٌة 

د، فمن يعرف ماذا يريد، ويعرف كيف  دٌة  توصل إىل تحقيق هدٍف محدَّ محدَّ

يحقِّق ما يريده هو الناقد الُكُفء.                        

دية املناهج ينبغي  دية«، ما يعني أن تعدُّ هذا الكالم يعني القول بـ»التعدُّ

دية أن ال نلغي منهًجا لصالح منهٍج  أن تسود يف النَّقد األديب، ونعني بالتعدُّ

آخر، وال أن نستخدم خليطًا من املناهج كيفام اتَّفق، وإمنا  أن نختار املنهج 

الذي ميثِّل الطريقة التي توصلنا إىل تحقيق هدفنا من الدراسة النقدية، وأن 

نجيد استخدام هذا املنهج.                        

يحتاج هذا الكالم إىل تقديم أمثلٍة تؤيِّده وهذا ما سوف أقوم به يف ما 

يأيت:                        

ترى املناهج اللغوية النصية أن النص بنيٌة لغويٌة مستقلٌَّة عن مؤلِّفها، 

النص  هذا  بأدبية  نقديٍة  معرفٍة  تقديم  إىل  وتهدف  نشأتها،  عوامل  وعن 

فحسب، ما يعني أن معرفة الخصائص األدبية ال تحتاج إىل معرفة املؤلِّف، 
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وأن القارئ، بعدما يتبيّـن تحّرر الدوال واملدلوالت وانتشار املعنى، يعيد 

إنتاج النص، ولكل قارئ أن يفعل ذلك إن كان قادرًا عىل إعادة الخلق، وإن 

كان النص صالًحا لذلك.                        

ا بأدائها، وأداؤه  يؤدِّي املنهج النصِّ هذه املهمة، بوصفه منهًجا مختصًَّ

هذا ال يحول دون قيام مناهج أخرى  مبهام أخرى تقتيض تحصيل معرفٍة 

باملؤلِّف، فعىل سبيل املثال، إن أراد الناقد تفسري خصيصٍة يف مرسحيات 

اللطيف...(،  جنسنا  املحرتمة،  النائبة  الجديدة،  )املرأة  الحكيم  توفيق 

عىل سبيل املثال، هي بناء شخصية املرأة، يجد أن عليه العودة إىل معرفة 

ن العوامل التي شّكلت تجربته، ويحتاج هنا إىل  سرية حياة املؤلِّف، ليتبيَـّ

استخدام منهَجني خارجينَي هام: االجتامعي والنفيس، وإذ يستخدمهام 

يتبنيَّ أن العوامل التي شّكلت تجربة الحكيم األدبية والتي أملت مرسحياته 

ة، وإخفاق تجربة  املتميِّزة بتلك الخصيصة هي: والدة تركية األصل مستبدَّ

حٍب عنيٍف يف فرنسا، والبقاء مدًة طويلًة من دون زواج، وفقر عامله من 

نفسها،  الخصيصة  تبنيُّ  ا  أمَّ املؤلِّف.  ميت  مل  وهكذا  الحنون،  املرأة 

ية، وال يكون النَّاقد الذي يريد تحصيلها بحاجٍة إىل  له املناهج النصِّ فتحصِّ

معرفة العوامل الخارجية، مبا يف ذلك حياة املؤلِّف.

يستخدم  األدبية  ال  الخصيصة  يعرف  أن  يريد  الذي  األديب  الناقد  إن 

املناهج الخارجية، والذي يريد تفسري اتصاف النص بهذه الخصيصة أو 

ية، فلكلٍّ وظيفته، والخطأ هو أن  تلك، وفهمها، ال يستخدم املناهج النصِّ

يُعهد ملنهجٍ بأن يؤدِّي وظيفة منهجٍ آخر.                        

 يف مثال آخر، وليكن شعر الُكميت بن زيد األسدي، فإن أراد الناقد 

ناتها وأسلوبها وداللتها، فإنه يحتاج إىل مناهج  معرفة بنية قصيدته ومكوِّ

املؤلِّف  مبوت  ذلك  عن  ويعربَّ  الشاعر،  معرفة  اىل  يحتاج  وال  نصيِّة، 

وحياة القارئ. أما إذا أراد ان يفرسِّ مجيء "الطَّلَليَّة" يف نهاية القصيدة، 
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منهًجا  يستخدم  أن  فعليه  الكميت،  قصيدة  يف  بنيوية  خصيصة  وهي 

م له معرفًة مفادها أن الطللية كانت مطلوبًة يف ذلك  تاريخيًا اجتامعيًا يقدِّ

املستمعني  ليجرب  أخَّرها  الكميت  وأن  وأدبية،  علمية  ألسباب  العرص 

انتظار سامع الطللية، وإذا  عىل سامع ما يريد قوله من شعٍر َدَعوي يف 

أراد الناقد أن يفرّس  متيُّز  شعر الكميت بخصائص جعلت شعره شبيًها 

دة، فعليه أن يعود إىل حياة الشاعر ليعرف أنه كان أحد  بالخطب املجوَّ

التأثري  وسائل  من  وسيلًة  شعره  فكان  القامئة،  الدولة  عىل  الثورة  دعاة 

والحجاج واإلقناع، فتميَّز مبا يتميَّز به خطاب الدعاة من جدل، إضافًة 

إىل القصد للتجويد واستخدام معجٍم لغوٍي يكرث فيه استخدام الغريب، 

به.  واالستشهاد  وحفظه  شعره  رواية  عىل  اللغة  وعلامء  الرواة  ليجرب 

ويحتاج الناقد ليعرف أسباب التزام الكميت بالدعوة إىل معرفة العوامل 

التي أسهمت يف تكوين شخصيته وتجربته، ومنها أنه كان من بني أسد 

التي حدثت  السنة  تولَّوا دفن شهداء معركة كربالء، وأنه ولد يف  الذين 

ه.                         فيها هذه املعركة، ما يعني أنه رضع املأساة مع رضاعته حليب أمِّ

قه سواه.  املسألة، إذًا، هي مسألة منهجٍ مختصٍّ بتحقيق هدٍف ال يحقِّ

وهنا يرتفع صوٌت بالقول: إن أي مذهٍب أديٍب غريب هو وليد سياٍق تاريخٍي 

غريب، وميثّل خصوصيًة تاريخيًة للثقافة الغربية، فلم نأيت نحن ونحتذي 

ذلك األدب ومناهج دراسته؟ ومل ال نبدع أدبًا ميثّل واقعنا وخصوصيتنا، 

ويحقِّق وجودنا اإلبداعي يف هذا العامل، ويواكبه نقد يعتمد مناهج مالمئة 

له، يخلص إىل بلورة مذاهب ونظريات أدبية خاصة بنا؟

هذا الصوت الذي ال ينفك يرتفع محقٌّ يف قوله، وهو ينطق باإلشكالية 

مستهلكون،  فنحن  عد،  الصُّ مختلف  عىل  املعارص  تاريخنا  يف  األساس 

ولسنا منتجني. يف سبيل حلِّ هذه اإلشكالية، عىل مستوى اإلبداع األديب، 

يف  يدخل  التي  الكيانية  التاريخية  الحياتية  لتجربته  األديب  يرتك  أن  نرى 
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اثان القومي والوافد، أن تبدع األدب الذي ميثلها. ثم يأيت دور  تكوينها الرتُّ

النقد، فاملفروض أن يصدر هذا النَّقد عن النصوص، وأن يستخدم املنهج 

املالئم لكل نص، والقادر عىل أداء املهمة املنوطة به، وهنا ال ضري يف 

استخدام إجراءات املناهج الغربية وأدواتها، رشيطة أن تنطلق من النص 

ن الخصائص األدبية  ال أن تُسقط عليه مقوالتها. وإذ يتم ذلك، ويتم تبيُـّ

املذاهب  مبادئ  ووضع  وكشفها،  األدبية  الظواهر  رصد  يتم   وبلورتها، 

والنظريات األدبية.                        

قد أكون بحاجٍة إىل تقديم مثاٍل يوضح ما أذهب إليه ويؤيِّده، فاملنهج 

أنواع،  الراوي يف تحليله، ويصنِّفه يف  الغريب يستخدم مصطلح  الرسدي 

وعندما يبحث الناقد العريب يف املقامة، ويستخدم هذا املنهج، يتبنيَّ له أن 

ل املنهج ليالئم  الراوي يف هذا النوع القصص مختلف، فيقرِّر ذلك، ويعدِّ

ل، وال  النص الرسدي العريب، ويتبنيَّ خصائص النص وفاقًا للمنهج املعدَّ

يلوي عنق النص  ليستقيم واملنهج الغريب. وهكذا نرى أن ال ضري يف أن 

أن  أي  مبرونة،  نستخدمها  أن  رشيطة  الحديثة،  الغربية  املناهج  من  نفيد 

نجيد توظيفها يف تحصيل املعرفة التي نريد، ال أن نكون أرسى لها نعيد 

ما تنطق به »ببغاويًا«. املهم، يف هذا الشأن، ويف كل شأن، اإلنتاج وليس 

االستهالك، وحبذا لو ارتقى اإلنتاج إىل مستوى اإلبداع.                        

الناقد  لتكوين  تكفي  ال  النقدية  املناهج  معرفة  بأن  نقرَّ  أن  ينبغي  ثمَّ 

الذي يستأهل حمل هذه الصفة؛ إذ ال بد للناقد الحصيف من املوهبة أواًل، 

واملعرفة ثانيًا، واملعرفة التي نعني ليست معرفًة محدودًة ساكنة، وإمنا هي 

ربة الطويلة ثالثًا، والذوق األديب  دٌة عىل الدوام، والدُّ معرفٌة موسوعيٌة متجدِّ

املثقف املدرَّب رابًعا؛ وذلك ألن املبادئ املنهجية ال تستطيع أن تنفذ إىل 

»لطائف« يف النص األديب ال يدركها إال هذا الذوق املرهف، وإىل هذا 

قصد الناقد العريب الكبري، اآلمدي، حني قال: »إن من األشياء أشياء تدركها 

املعرفة، وال تحيط بها الصفة«، واألخالق العلمية خامًسا، فالنقاد الذين 
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يصدرون عن أهواء أو معايري عقديٍة مسبقٍة يقعون يف أخطاء كربى، وإن 

كانوا يعتمدون مناهج نقديًة حديثًة، كام حدث لـ»أرنست رينان«، فقد أخذ 

هذا املسترشق مقولة العرق عن الناقد الفرنيس »هيوبولت تني«، وطبَّقها 

يف دراسة اآلداب السامية، ومنها األدب العريب، وخلص إىل القول: إن هذا 

األدب يخلو من الخيال الرتكيبي، وإّن قصائده مفكَّكة...، وأعاد ذلك إىل 

طبيعة الجنس السامي الذي ينتمي إليه العرب.                        

يبدو واضًحا أن حكم »رينان« عام، وهذا أسوأ أنواع األحكام  من منظور 

النَّقد املنهجي، كام يبدو أنه يصدر عن رؤية عنرصية تقول بتفّوق عنرٍص 

إىل عنرصيتها، غري صحيحة،  إضافًة  الرؤية،  وهذه  آخر،  وتخلُِّف  برشٍي 

فقد ثبت علميًا أنه ال ميكن تقسيم البرش إىل أجناٍس صافيِة العرق خالَِصِتِه 

تتميز بخصائص ثابتٍة متوارثٍة حتميًا، عدا عن أن هذا التقسيم إىل أجناس 

هو تقسيم لغوي. إضافًة إىل أن اعتامد مناهج حديثٍة مالمئة، نصية، تتبني 

الخصائص،  تشكُّل هذه  تفرّس  البنيوية واألسلوبية، وخارجية  الخصائص 

تفيد أن القصيدة العربية الجاهلية، عىل سبيل املثال، ذات موضوٍع جذر 

هو السعي إىل البقاء يف محيٍط بيئٍي يهدد أبناءه بالفناء، وأن قصيدة املديح  

العنارص يف  مثال آخر، ذات محوٍر واحٍد منتظم، مختلف  السياس، يف 

تشكيله، هو خدمة مرشوع السلطان وإقناع الرعية برشعية حكمه ووجوب 

طاعته. أما مسألة فقد الخيال، فال يحتاج بيان خطئها إىل جهد، فالخيال يف 

ألف ليلٍة وليلة وكليلٍة ودمنة، كام هو معروف، مجنَّح وساحر.

يف ضوء ما سبق، نخلص إىل القول: ال بد من استخدام املناهج يف 

النَّقد األديب، وال بد من أن نعرف أن لكل منهجٍ خصوصيته ووظيفته، وما 

يجعلنا نختار هذا املنهج أو ذاك هو الهدف الذي نريد تحقيقه. هذه الحقيقة 

د  وتعدُّ طريُقه،  هدٍف  فلكِل  وتكاملها،  املناهج  دية«  بـ»تعدُّ نقرُّ  تجعلنا 

الالزمة  ته«  »عدَّ الناقد  ميتلك  أن  واملهم  الطُّرق،  د  بتعدُّ يقيض  األهداف 

والكافية، وأن يتقن عمله، فإتقان العمل أمٌر عبادي، كام يُفهم من الحديث 

الرشيف يف هذا الشأن.
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