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 ّي وتطّورهـى: في مفهوم النقد األدبـمحاضرة األولـال

 مفهوم النقد: ـ1

ن عألدب تربط األدب والنقد عالقة تكاملية منذ ظهورهما، فال يمكن أن يستغني ا

الّ يته إوفنّ  النقد كما ال يمكن أن يستغني النقد عن األدب، فاألدب ال تظهر جماليّته

صوص يع ونال يتطّور إالّ في وجود أدب رفبالنقد والتحليل والتأويل، وهذا األخير 

 .أدبيّة وفيرة

 النقد لغة:  1ـ1

بن اللعرب النقد في اللغة هو تمييز الدراهم الصحيحة من الزائفة، ورد في لسان ا

ْيِف من» منظور:  يبويه:نشد سها؛ أ  النْقدُ والتَّْنقادُ: تمييُز الدراِهم وإِخراُج الزَّ

ي دَّنانِيِر ت ْنقادُ ن ْفي  ال  رةٍ،  ص ى، في كّلِ هاجِ ت ْنِفي ي داها الح                 اِريفِ الصَّ

ها.  وقد ن ق د ها ي ْنقُدُها ن ْقداً وانت ق د ها وت ن قَّد ها ون ق د ه إِياها ن ْقداً: أ عطاه فانت ق د ها أ ي ق ب ض 

النْقدُ مصدر ن ق ْدتُه الليث: النْقدُ تمييز الدراِهم وإِعطاؤك ها إِنساناً، وأ ْخذُها االنتقادُ، و

ها. ونق ْدُت  ه. ون ق ْدتُه الدراِهم  ونق دُْت له الدراهم أ ي أ عطيته فانت ق د ها أ ي ق ب ض  دراِهم 

ْيف   ْجُت منها الزَّ  . (1)«الدراهم وانت ق ْدتُها إذا أ ْخر 

ومن معاني النقد أيضا المناقشة في أمر ما واختالس النظر، جاء في لسان 

قْدُت فالناً إذا ناقشته في األ مر... ونق د الرجُل الشيء  بنظره ي ْنقُدُه نْقداً ونق د  نا» العرب:

ه إِلى الشيء إذا لم يزل ينظر إِليه.  ر  إِليه: اختل س  النظر نحوه. ومازال فالن ي ْنقُدُ بص 

 .(2)«واإِلنساُن ي ْنقُدُ الشيء  بعينه، وهو مخال سةُ النظر لئال يُْفط ن  له

وفي حديث أ بي الدرداء أ نه قال: إِْن نق ْدت   »عاني النقد ذكر عيوب الغيرومن م

ْكت ُهْم تركوك؛ معنى نقدتهم أ ي ِعْبتهم واغت ْبت هم قابلوك بمثله  .(3)«الناس  ن ق دُوك  وإِن ت ر 

عن  لحديثمن هنا فمعاني كلمة نقد تدور حول: التمييز والتفّحص وتدقيق النظر وا

  لكلمة.ذه اة فيه، وهي معاني تقترب كثيرا من المفهوم االصطالحّي لهالشيء والمناقش

 النقد األدبي اصطالحا: 2ـ1

يظهر من خالل المعاني اللغويّة للفظة نقد أّن هناك نقد غير أدبّي، وهو نقد الدراهم 

وغيرها، أّما النقد األدبي فهو نتيجة اتصال النقد باألدب، ولم يعرف المعنى 

للّفظة إالّ في عصر متأّخر، وأّول نص وردت فيه كلمة نقد كان االصطالحّي لهذه ا
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وللشعر » في كتاب طبقات فحول الشعراء البن ساّلم الجمحّي، حيث جاء فيه:

صناعة وثقافة يعرفها أهل العلم، كسائر أصناف العلم والصناعات... ومن ذلك 

ز وال وسم وال الجهبذة بالدينار والدرهم، ال تعرف جودتها بلون وال مس وال طرا

صفة، ويعرفه الناقد عند المعاينة، فيعرف بهرجها وزائفها... فكذلك الشعر يعلمه أهل 

، ، فابن سالم ربط بين الناقد الخبير بالدراهم والعالم بالشعر وصناعته(4)«العلم به

 .باعتبارهما خبيران في صناعتهما

رن الثالث الهجري مع ولم تأخذ لفظة نقد معناها االصطالحّي إالّ في أواخر الق

علم جيّد الشعر من » قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر، وقد عّرف النقد األدبّي بأنّه

، أي تمييز النصوص الشعريّة الجيّدة من الرديئة، أو بمعنى آخر الحكم  )5)«رديئه

 على نّص شعرّي بالجودة أو بالرداءة.

بل يتعدّى إلى أمور أخرى، كما بيّنه  والحقيقة أّن النقد ال يقتصر على ما سبق ذكره

مجموعة » :هة في اللغة واألدب في قولهما أنّ مؤلّفا معجم المصطلحات العربي

األساليب المتّبعة) مع اختالفها باختالف النقّاد( لفحص اآلثار األدبيّة والمؤلِّفين 

ليه القدامى والمحدثين بقصد كشف الغامض وتفسير النص األدبّي واإلدالء بحكم ع

. فهناك أعمال كثيرة (6)«في ضوء مبادئ أو مناهج بحث يختّص بها ناقد من النقّاد

يقوم بها الناقد من تمييز وتحليل وتعليل وتفسير وتقويم، باالستعانة بوسائل تساعده 

على ذلك، فالنقد األدبي إذًا ال يعني مجرد تشخيص العيوب إنّما يعني تقدير العمل 

 ثمة الحكم عليه بالحسن أو القبح.  الفني وكشف أسراره ومن

 تطّور النقد األدبّي عند العرب وجغرافيّته: ـ2

ا، رجائهأاستوطن العرب شبه الجزيرة العربيّة في العصر الجاهلّي وانتشروا عبر 

كنوا قد سحيث سكن العرب القحطانيّون جنوبها في اليمن، أّما العرب العدنانيّون ف

دم تى حدود الشام والعراق، وهذا ال يعني عوسطها وشمالها في نجد والحجاز ح

 ما حدثكمال انتقال القبائل جنوبا وشماال، فقد رحلت بعض القبائل اليمانيّة إلى الش

 لكندة قبيلة امرئ القيس. 

لم تذكر كتب تاريخ النقد األدبي عند العرب تاريخا دقيقا لبدايته، وذلك ألسباب 

ب كما هو معروف أّمة أميّة، ويظّن بعض كثيرة لعّل أهّمها غياب التدوين، فالعر

النقّاد والمؤّرخين لألدب والنقد أنّه لهذه األسباب ضاع الكثير مّما قالته العرب، سواء 
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ما انتهى إليكم مّما » أكان في األدب أو النقد، قال أبو عمرو بن العالء في هذا الشأن:

 .(7) «ر كثيرقالت العرب إال أقلّه، ولو جاءكم وافراً لجاءكم علم وشع

فالعامل األساس في ضياع النصوص النقديّة في العصر الجاهلي يعود إلى قلّة 

أّن انعدام تسجيل النصوص واآلثار فّوت علينا كثيرا » الكتابة، ومن هنا يمكن القول:

من المعلومات التي لو وردت إلينا لعلّمتنا ما لم نكن نعلم عن البيئة األدبية في 

 . (8)«ادهم الذين ضاعوا في التاريخالجاهليّة وعن نقّ 

ظ من أللفاوقد كان النقد في هذا العصر نقدا ذوقيّا انطباعيّا، يرّكز على بعض ا

 قواء،القوافي كاإلاألوزان والقصيدة وبعض معانيها، كما يالحظ بعض العيوب في 

 بعض الذي هو اختالف حركة حرف الروّي في أبيات القصيدة الواحدة، فقد تحدّثت

 مصادر النقديّة عن النابغة الذبيانّي أنّه أقوى في البيتين: ال

 اٍد وغير مزّودِ أمن آل ميّة رائح أو مغتدي         عجالن ذا ز                     

 زعم البوارح أن رحلتنا غداً         وبذاك خبّرنا الغداف األسودُ 

عوه إياه فقالوا للجارية: إذا ثّم قدم المدينة، فعيب ذلك عليه، فلم يأبه لهم حتى أسم 

صرِت إلى القافية فرتّلي. فلّما قالت: الغداف األسود علم وانتبه، فلم يعد فيه. وقال: 

 .(9)قدمت الحجاز وفي شعري صنعة، ورحلت عنها وأنا أشعر الناس

 ربيّة،ل العثّم تطّور النقد بعض الشيء خاّصة في األسواق التي كانت ملتقى القبائ

شعراء يعرضون بضاعتهم مّما جادت بها قرائحهم، ومن أشهر هذه حيث كان ال

م يحتكلاألسواق سوق عكاظ، حيث كانت تضرب للنابغة الذبيانّي قبّة من أدم أحمر 

 إليه الشعراء. 

فاإلسالم لم يحّرم الشعر  بمجيء اإلسالم جدّت دوافع عديدة الزدهار الشعر ونقده،و

ً يتحّرى فِيِه الصدق هه وجهة توافق تعالضبطه ووجّ إنّما  ً مستقيما يمه، ليكون كالما

 الرسولويؤدّي وظيفته في خدمة قيم التسامح والمحبّة، و من غير تْفِريط أ ْو تعدَّي،

كان يستمع للشعر ويقّومه، مستحسنا ما وافق مبادئ اإلسالم صلى هللا عليه وسلم 

كالم مؤلّف فما وافق إنّما الشعر  »:صلى هللا عليه وسلم ومستهجنا ما خالفه، قال

، وهو معيار وضعه (10)«الحّق منه فهو حسن، وما لم يوافق الحّق منه فال خير فيه

 الرسول الكريم بأن يكون الشعر موافقا لتعاليم اإلسالم.
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ةٍ  أْصد قُ  »:قولهصلى هللا عليه وسلم ومن أمثلة نقده  ِلم  ا ك   أال: ل بِيدٍ  ق ْول   الّشاِعرُ  ق ال ه 

ال ما ش يءٍ  كل   إن » ُروي أّن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال:، كما « ب اِطلُ  هللا   خ 

عر لِحكمة من البيان لِسْحراً، وإنّ   .(11)«من الّشِ

عديّ  النابغةكما روي أّن   نشدهأف ، صلى هللا عليه وسلم هللا رسول على قدم الج 

ه  :إلى أن قال شعر 

ْظه   ذلك فوق ال نرجو انّ وإِ        وسناؤنا نامجدُ  السماء   ب ل غنا ام   ر 

 هللا رسول يا لجنةا إلى: فقال ليلى؟ أبا يا أين إلى: صلى هللا عليه وسلم النبيّ  له فقال

شاعر يه نبوّي لل. وهذا توجللاّ  شاء إن الجنة إلى: صلى هللا عليه وسلم النبيّ  فقال .بك

 حتّى ال يتجاوز الحدود.

سلم الشعراء المسلمين على شعراء قريش الذين كما استنصر النبّي صلى هللا عليه و

ردّ عليهم حسان بن فوقفوا ضدّ الدين اإلسالمي وراحوا يكيدون للنبّي وللمسلمين، 

كعب بن مالك وعبد هللا بن رواحة، وكلّهم أحسن الردّ على شعراء المشركين، وثابت 

ت عبد هللا بن رواحة أمر» وقد وازن رسول هللا صلّى هللا عليه وسلّم بين الثالثة فقال:

فقال وأحسن، وأمرت كعب بن مالك فقال وأحسن، وأمرت حّسان بن ثابت فشفى 

 .(12)، وهذا من النقد«واشتفى

أّما الخلفاء الراشدون فقد كانوا جميعهم يتذّوقون الشعر ويحفظونه وينظمونه، فأبو 

العرب، وأّما  بكر الصدّيق رضي هللا عنه كان راوية للشعر عالما به وبأنساب وأيّام

يقول عنه ابن عمر بن الخطاب رضي هللا فكان هو أيضا متذّوقا للشعر ناقدا له، 

أُثِرت عليه  قد ، و(13)«كان من أنقد أهل زمانه للشعر وأنفذهم فيه معرفة »رشيق 

الكثير من األحكام النقديّة التي تقوم على نظرة موضوعية ودينيّة، توحي بمعرفة 

كان يقدّم زهير بن أبي سلمى عن غيره من ء، منها أنّه واسعة للشعر والشعرا

كان ال يعاظل في الكالم وكان يتجنّب » يقول عنه:ويستحسن شعره، الشعراء، 

 . (14)«وحشّي الشعر، ولم يمدح أحداً إاّل بما فيه

 حين أنشد قول زهير:كان من متذّوقي الشعر، فأّما عثمان بن عفان ف

 علمتلناس اٍئ من خليقٍة       وإن خالها تخفى على ومهما تكن عند امر          

 لناس.اث به أحسن زهيٌر وصدق، لو أن رجالً دخل بيتاً في جوف بيت لتحدّ » قال:

  «.نك بهال تعمل عمالً تكره أن يتحدّث ع» وقال: قال النبي صلى هللا عليه وسلم:
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الشعر ميزان  »:هالشاعرا ناقد، ومن أقو علي بن أبي طالب رضي هللا عنه كانو

علي بن أبي وذكر ابن رشيق أّن ، (15)، ورواه بعضهم: الشعر ميزان القوم«القول

لو أّن الشعراء المتقدّمين ضّمهم زمان واحد ونُصبت لهم  »قال: طالب رضي هللا عنه

، وهي نظرة نقديّة متقدّمة في الموازنة (16)«راية فجروا معا علمنا من السابق منهم

رأيته  »م بينهم، إآلّ أنّه كان يقدّم امرأ القيس عن غيره، قال عنه:بين الشعراء والحك

 .  (17)«أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة

والتي  ،هم لهبالشعر ومدى تذّوق ة الخلفاء الراشديننظرات نقديّة تنّم عن معرفوهي 

ّرض التعتقوم على مقاييس الجودة وااللتزام بالقيم األخالقية والبعد عن الفحش و

 .اض الناس بما يوافق مبادئ الدين الحنيفألعر

شط نء العصر األموي ظهرت بيئات ثالث هي: الحجاز والشام والعراق، يجمع مو

فرق فيها الشعر لعوامل عديدة لعّل من أبرزها العامل السياسّي الذي أفرز ال

دق لفرزواألحزاب المتصارعة على الحكم، ودار النقد حول ثالثي النقائض) جرير وا

 حيث مركز الخالفة، فكانت مجالس الخلفاء تعجّ  في الشاموغيرهم خطل( واأل

لك بن د المنقّادا، أبرزهم عب بالشعراء واألدباء والنقّاد، بل كان الخلفاء أنفسهم

في شعر الغزل خاّصة شعر عمر بن أبي ربيعة، وظهر في الحجاز راج ومروان، 

ة في بيئو ،سينوُسكينة بنت الح ي عتيقعبدهللا ابن أبهذه البيئة نقاد يأتي على رأسهم 

 من ثمّ و، التي كانت مسرحا لتالقي الشعراء والتنافس بينهم نشطت األسواقالعراق 

 صرة. بالب والمربدبالكوفة الكناسة الحكم على أشعارهم، ومن أبرز هذه األسواق 

يقّي، وعموما بقي النقد في العصرين: صدر اإلسالم واألموّي بعيدا عن التطّور الحق

قام على اجترار المالحظات القديمة منذ زمن الراشدين، ثّم إضافة » حيث

 . (18)«المالحظات المستجدّة للرّواة واألعراب واألمراء واألدباء والشعراء

ثّم جاء العصر العباسي الذي شهد تطّورا كبيرا في جميع الميادين، نظرا لتوّسع 

افات من فارسية وهندية ويونانية وغيرها، رقعة البالد اإلسالميّة وتالقي مختلف الثق

أّما عن النقد فقد ازدهر ازدهارا لم يشهد له مثيل من قبل، فقد ظهرت طوائف ثالث 

تنظر في األحكام النقدية وتناقشها وتضع المؤلفات النقدية، فالطائفة األولى هي طائفة 

واية الشعر ونقده األدباء من شعراء وكتاب والثانية طائفة اللغويين التي اهتمت بر

كاألصمعي، أما الطائفة الثالثة فطائفة المتكلمين التي أسهمت في تطوير أمور النقد 

والبالغة، وهنا بدأ النقد يتوّجه نحو العلميّة ويتطّور من النقد الذوقي الفطرّي إلى النقد 

ت الموضوعّي، خاّصة مع نهاية القرن الثاني الهجري وبداية القرن الثالث، حيث بدأ

تظهر المصنّفات النقديّة انطالقا من الفحولة لألصمعي فطبقات فحول الشعراء البن 
                                                             

  .28 ص: ،المصدر نفسهـ  15

 .41 ص: ،المصدر نفسهـ  16

 .42 ص: ،المصدر نفسهـ  17

 .23ص:  ود سلوم، النقد األدبي القديم بين االستقراء والتأليف،داـ  18
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ه(  255ألبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ )التبيين والحيوان سالم الجمحّي فالبيان و

 فالمؤلّفات األخرى التي ظهرت فيما بعد، سواء في المشرق أم في األندلس والمغرب.
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