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ةمقدم
حيتاج إىل مزيد من البحوت والدراسات للكشف عن ماهيته اجلاهلي مازالاألدبإن 

من الباحثني يف هذا اال مل ان هناك الكثري. وطبيعته وطاقاته يف جمال الشعر والنقد
يتوخوا االنتباه الكايف لدراسة االدب اجلاهلي، رمبا الم يدرسون ادب فترة كانت تسودها 

لغلبة السذاجة الفكرية ،مورهمأبعاد صفة العقالنية يف كل إالباحث ىاجلاهلية مما يسهل عل
ناك شعراء عمالقة تألقوا يف لكن االمر ليس كذلك يف جمال الشعر واالدب الن ه. عن حيام

كانت متنح الفائزين جوائز مادية أدبيةوأسواقمساء الشعر والن هناك مسابقات شعرية 
وكان هناك الكثري من الشعراء الذين يتعصبون . واأللقابواألومسةاألموالومعنوية مثل 

بأمعلما األسواقاحلكام يف تلك ىلشعرهم لكنهم لن ينبسوا ببنت شفة يف االحتجاج عل
كانت مصدرا للمفاخرة األسواقعلما بان هذه وأتفههااألمورألصغركانوا يثريون احلروب 

يتلقون ردودا مفحمة من االبد من ام كانو. )، املقدمةت.داجلمحي، (ومنها أُخذَ اسم عكاظ 
ينفوا أنالباحثني حياولون إن. األمرالء احلكام كما سنذكر بعض النماذج ملثل هذا ؤقبل ه

ذوق فطري صفة العقالنية عن النقد اجلاهلي وأن ينسبوا كل مالحظات النقد اجلاهلي إىل
اجلاهلي من رقي ومجال األدبساذج، وانفعاالت سريعة ال تعرف التعليل رغم ما كان عليه 

وتاريخ النقد على مدارس شعرية األدبوحيدثنا تاريخ . ناضج خللقهأديبوعي حيتاج إىل
كيفية حتسني قول سلمي اليت كانت تعلّمأيبعلّم الشعر للشباب، كمدرسة زهري بن كانت ت

نثبت منهجية النقد أنحناول يف هذا املقال .)١٩، ص١٩٦٧ضيف، (الشعر عالوة على روايته
اجلاهلي يف كثري من املالحظات النقدية اليت وصلتنا عنهم ولذلك قسمنا تلك املالحظات إىل

الفنية والتفضيلية والتوصيفية والتصنيفية، تكلمنا ضمنها عن ماهيهتا هي أقسامأربعة
. من خالل كتابة هذا املقالإليهما كنا دف ألداءوطبيعتها 

سابقة البحث
يتكلموا عن أنلقد تكلم الكثري من النقاد عن النقد اجلاهلي يف كتبهم لكنهم مل حياولوا 

راق ومجيل كالشعر أدبعن منهجيته وطاقته على نقد طبيعته ومستلزمات مرحلته ومل يتكلموا 
سئلة مطروحة أىتبقإذتلبي حاجات الباحثني أندراسام بصراحة ال تستطيع إن. اجلاهلي

سئلة طرحنا بعضها يف املقال حتتم أوهي . كل هذه الدراساتن يوجد هلا رد يف خضمأدون
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هذه أهممن . أيدينااليت بني  النقديةمالحظات اجلاهلينيعلينا أن ننظر نظرة جديدة إىل
عند األديبسس النقد أ«لشوقي ضيف وكتاب» النقد«الدراسات نستطيع أن نذكر كتاب

تاريخ النقد األديب عند«كتابأمني ألمحد» األديبالنقد «محد بدوي وكتاب أألمحد» العرب
. إبراهيملطه امحد » العربتاريخ النقد األديب عند«العزيز عتيق وكتابلعبد» العرب

ة النقد اجلاهليدراسةلكمش
إنّ من اكرب مشاكل دراسة النقد األديب يف العصر اجلاهلي عدم تبويب هذا النقد وما وصلنا

إننا . خباره، مع تشكيك البعض يف تلك األخبار حبجج واهية وواهنة يف اغلب األحيانألينا من إ
ن مث حناول الرد على التشكيكات اليت قاهلا بعض الكتاب والً ومأسنحاول تبويب هذا النقد ودراسة 

. والنقاد حبجج ثابتة ومعقولة وسيأيت هذا الرد يف حمله وبعد كل تشكيك ذكرناه يف هذا املقال
نّ العرب كانت يف بعض األحيان تنقد شعراَءها نقداً أذا نظرنا يف تلك األخبار وجدنا إإننا 

حكامه بوضوح وشفافية نستطيع أن نطلق عليه عنوان النقد أه صرحياً ومعلالً يبني الناقد في
الفين لغلبة الصبغة الفنية يف النقد على تلك األحكام الواضحة والشفّافة وهذا ما يقول عنه 

لكن )٢، ص١٩٩٦بدوي، (، بعض النقاد بان من هذه املالحظات احملدد الفكرة، الواضح اهلدف
ية يف نقدهم بل حاولوا دراسته يف ظل الذوق الفطري أن يعدوا ذلك منهجمل يؤدي ذلك إىل

يف بعض األحيان نقداً تفضيلياً غري معللّ يقوم الناقد بتفضيل شاعرٍ على ىكما نر. البسيط
حكام النقدية الغامضة اليت يصف يضاً بعض األأوجند . شاعر أو على الشعراء امجعهم

يصور أحكامه النقدية بدل أن يشرحها حساسه ورأيه جتاه النص وكأمناإويصور فيها الناقد 
نّ هناك منهجاً رابعاً عالوة أاملنهج التوصيفي أو التصويري يف النقد، كما ألمرٍ ما، وذلك هو

على املناهج الثالثة اليت ذكرناها وهو املنهج التصنيفي الذي حياول الناقد فيه أن يبني 
ذ والثاين هو امللفّق والثالث هو الفحل اخلنذيول هوطبقات الشعراء حسب شاعريتهم فاأل

صوله أويعتمد هذا املنهج الرابع يف . )٣٣صت، .داحلسني، (الشعرور الشاعر والرابع هو
. سنوضح ونبني كالً منها على حده ونبني قيمتها النقدية. وتطبقاته على تلك املناهج الثالثة

ياملنهج الفن

نقدها للشعر لوجود ها العرب يفيتمدت علاعول املناهج اليتأهو من ياملنهج الفن 
قد يةخيالتاريةمن الناحو. شعرهم باتباعها يفنيان الشعراء ملتزمكقواعد عندها وصولأ



٩٨ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

. مر العصورعلى ةريبكات رشهد تطو
مقوماته إىل نظر ويبينفسه دون األدالعمل األديبإىل نظر يهذا املنهج إنّ الناقد يف

عتيق، (مجاله وبحث عن سر قوتهيلية والذاتيةاألدبةميالقوماله من اجليشف عما فيكل
دقق يفوينسجهاوريمجال التعابإىل املنهج هذانظر الناقد يفيما ك،)٢٧٧، صت.د

للعمل يتعطمن األمور اليتك ذلريغية وعن صوره األدبية ويبحثب اللغوياستخدامات األد
ما وصلنا من املالحظات يذا دقّقنا النظر فإو. لنفوسقربه من ايمجاله اليتوروعتهاألديب
ها يفة اليت يرشداملمنهجية من املالحظات الفنريثكالينريالعصر اجلاهليفيةالنقد

يالنقد الفنيفيةالقواعد الشعرواملعىنة وقد درسنا اللغو. السمو بفنهمإىل النقاد الشعراَء 
. ككةمفةبصورياجلاهل

املعاينة وموقفه من اللغي واجلاهلالنقد الفين

مثل ما مات الشاعر اللغويةايدقق يف استخدان كيالعصر اجلاهليفنّ النقد الفينإ
: قولويصف مجلهيس ن العبد عندما مسع املسيب بن علبةعن طرفىروي

بنـــــاجٍ عليـــــه الصـــــيعرية مكــــــدمِ   اهلــم عنــد احتضــارهىوقــد أتناســ

يةعريألنّ الص)١٩، ص١٩٦٤ضيف، ؛٣٨٤، ص١٩٨٣مني، أ(؛اجلمللقد استنوق: ةفقال طرف
. ةخاصةعنق الناقعلى مسه محراء تعلّق يهومما توصف به النوق

حسان بن ثابت ةقصي هينيالعرب اجلاهلعندياللغوالنقد الفينيرويروع ما أمن و
ك واهللا ألنا أشعر من: ه فقال حسانيذ فضل اخلنساء علإ؛اينيالذبةمع النابغينصاراأل
: ثُ أقوليث تقول ماذا؟ فقال حيحةفقال له النابغ. كمن جديك ومن أبو

ىلنا اجلفنات الغر يلمعن بالضـح 
ولــدنا بــين العنقــاء وابــين حمــرق   

وأســيافنا يقطــرنَ مــن جنــدة دمــا 
كــرم بنــا ابنمــا أكرم بنــا خــاالً وأفــ

 مع ريعب بن زهكةقصيه،ياهلالعصر اجليفعن نقد املعىنىرويروع ما أومن 
مل يح قوله الذيتوضىعلةالنابغـــكومذاياً ريان صغوكــتب ـكعان أذا إاينيالذبةالنابغ

: هوو،عجب النعمان بن املنذري
ما مت خفّاًإاألرض تراك

: قال لهو،كتالئم نفس امللت من معان اليهذه البعب له ما يفكصلح أف
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: عم أن تقولاما مينعك ي
فتمنع جانبيها أن يزوالوذاك بأن حللت العز منها 

يا ابن أخيكقد جعلت لو«: قال لهذإ، لهريعب بن زهكاً بنقد ريثكةعجب النابغأقد و
.)٣٧صن، .م(» ما جعل يل
كقال له تراذإ؛اطب النعمان بن املنذرخيهو وهيمعانونتبه أللفاظهيمل ةفالنابغ
حللت العز «ر كفذكمع نفس امللوةثر مالئمكأعباً جعل قوله كن كخفّاً لكند موتاألرض ع

. ما فسد من املعاينكصلح بذلأف» منها

يةالقواعد الشعري والنقد الفن
بنقد سائر قواعد املعىنواللفظعلى ةعالوينقدهم الفن اهتموا يفينينّ النقّاد اجلاهلإ

م جندب أعن يرويكالذي،ذلكما واألوزان والبحور وغريويعي والروية والقافكالشعر 
املمنهج يعن النقد الفنيرويهم ما أة من قياحلقيفيهةهذه القصو. سيالقة امرئزوج

شعر أهما يأها يفيلإما كس احتيالقامرأة وبن عبدةن علقمأىروي. يالعصر اجلاهليف
يةامت يفكفحةواحديةقافوروي واحدعلى ل يه اخليتصفان فاًقوال شعر: فقالت هلما
ةنّ علقمأل)٢٣، ص١٩٨٠عتيق، (؛سيالقزوجها امرئىاحل علقمة وقدمته علاملطاف لص

ها ضرباً يبرح علوجهد فرسهأنه كلوسيالقما فعل امرؤكةها قد وصف فرسه بالسرعيبرأ
. ةعين سركا مل تأدل يبالسوط مما 

منا نريد أن نقول أا إ. انت حمقة يف نقدها وكان حكمها صحيحاًا كأنريد أن نقول وال
القافية اآلخر كانت تعرف دورىفضلية أحدمها علأكانت تعرف وحدة األغراض للحكم على 

على ىصعب يف ذاا من األخرأالنّ بعض القوايف . والروي يف التأثري على شعر الشاعر
ويشكك البعض يف . النقد الفين بعينهوهذا هو. براز أحاسيسه ومعانيه الشعريةإالشاعر و

هذه الرواية وقد يكونون حمقّني يف توخيهم احلذر، لكن برأيي ليس يف هذه القصة ما يدعونا 
البدائية والبسيطة األمورإىل الشك ألن من ميارس الشعر حبكم جتربته سيفهم مثل هذه 

الذين ميارس اغلبهم الشعر كهواية دون ةشعراء اللغة الدارجحىتمور يفهمها وهذه األ. جداً
: مسع النابغة الذبياين ينشدإذكما يروي مثل هذا عن حسان بن ثابت . األديبعلم بالنقد 

يثنـــــــــــاترمنـــــــــــازالً بع اجلـــــــزع للحـــــــي املُـــــــبنيِىعلأفــــــ عرفـــــــــــت

م ممارسته كنّ حساناً حبإف. )٣١، صن.م(ةركمنيةه تبع قافتيراوخيالشكهل: فقال
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يةالشاعر الفنةقدرعلى داللتها يفةالنادريةالقافةميعرف قيان كنقده والشعرةناعلص
يةقضيهيف شعره واإلقواءكما عيب على النابغة الذبياين . ةحاطته مبفردات اللغإةوسع

رفع النابغة الروي يف فقد. )٣٥ص،١٩٨٢احلجازي، (خ األدب العريبيتارجداً يفةمشهور
:بيات يف قوله مثالهو جمرور يف باقي األبياته وأحد أ

ــح أو مغتـــــد    ــن آل ميـــــة رائـــ ىأمـــ
ــدا   ــا غـــ ــوارح أن رحلتنـــ زعـــــم البـــ

 عجـــــالن غـــــري زاد وغـــــري مـــــزود
ــودحــــدثنا الغــــراب األوبــــذلك ســ

)٣٨٤، ص١٩٨٣مني، أ(

،حسنهم شعراًأنه إ«:قال واينيالذبةنه فضل النابغأ،ولبوبكر اخلليفة األأنقدجاء يفو
بنقد ةتامةمعرفعلى انوا كنّ العرب أنفهم ، نّ مما تقدمإ. »عذم حبراأو،دهم غوراًبعأو

انوا ة وكهم بصراحفكانوا ينقدون شعراَء. الشعرقواعدتصل بيل ما كنقد  واملعينة واللغ
. يةهم هفوام الشعريبون عليعي

ه من يعالةدرجعلىاملعاصران مثل النقد كنّ نقدهم إع أن نقول ينستطننا الأإالّ 
نا يتعطيالعصر اجلاهليفيةاملناهج النقديباقةنّ دراسإ. يق الفنيالتدقي و العلمينيالتب
. هايف مانينبوفلندرسهاعلمهم بقواعد النقد، ىذه، حول مدوسع من هأة نظر

يفيالنقد التوص
ر عبين أع يستطيالنقد ال يفمور دقيقةأتعبري عن شعور الناقد بللهو منهج الالمنهجية

نه أل، لعدم علمه ا أو دب والنقدهل األأعند عنها بلغة املصطلحات املوضوعة واملستخدمة 
. هل الفنأها ياتفق علصول والقواعد اليتاألكفوق تليشعر جتاه النص مبا ي

مدلوالا فان ما على نقدية ثابتة للداللةمعانيف هذا النقدوصافوقد حتمل بعض األ
سلوب، وما خيتص منها بالذائقةعلى األدل يوصاف بالبصر مثل التأللؤمن األتصخي

ينفك ن يتخذ من ذلك قاعدة عامة الن التوصيف الأميكن ، لكن الاملعاينعلى دل يواملضغ 
. ن نثق من دالالاأع يف نستطيتمال التوصكننا بعد اأمر األل ما يفكذاته ويفعن النسبية

و تكملة للمنهج الفين يف العصر اجلاهلي فقد استخدمه اجلاهليون إنّ هذا املنهج ه
وندرسه كمنهج نقدي جاهلي، لكن من املؤسف إليهلفت نظرنا ناستخداماً واسعاً يلزمنا أن

خباره يف كتبهم، أاملنهج اهتماما بالغاً، وإن نقلوا وتناقلوا جداً إن الباحثني مل يعريوا هذا
. املتعة الفنية إذ اغلب هذه التوصيفات مجيلة يف ذاا األدبية والفنيةلكنهم فعلوا ذلك رد 
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د حيوسع من أن أفهو . فن النقدةعيطبإىل رجع ييهذا املنهج النقدإىل نّ اللجوَء إ
يقال ما نه أل؛يبدالنقد األإىل يةهلذا ترجع اغلب االختالفات األدبة وصول حمددأوبقواعد

 من احملاوالت ريثكقد فشلت الوالنقدما اختلفوا يفكم من العلوم عللماء يفاختلف الع
مل وعياحملاوالت باءت بالفشل الذركل تلكن كل وللنقد األديبةوضع قواعد ثابتوبيلتبو
. هكدقّه مسالوجماالتهةلسعكذل،)٥٣، ص٢جت، .دحسني، (ريثكٍء يشإىل مل توفق وتفلح

ان يبعض األحد يفاقإنّ الن. قاايتطبومن األصولريثكالتلفون يفخيمازال النقاد 
بوصف آرائهأيبدعبر عنها فينه أن كميس الياً بأحاسيدبأقراءته نصاً أو شعر بعد مساعهي
. صورهاياول أن وحيهايسه فيحاسأو

مبصطلحات ية وعلمةنفسه بلغ ما يفنيبيع أن يستطينه الكشعر ليةهذه احلالإنه يف
القواعدوالصور بدل املصطلحاتوه باألوصافي رأنيبين أحاول يفةقواعد مثبوتة وموضوع

حلديثة إذ يضطر النقاد إىل هذا تب النقد اكيف منه حىتريثكالهذا ما جندو.. األصولو
. د بأصول النقدحين أوسع من أألنّ األدب ؛مراأل

ذ يعرف كثرياً إ؛ه املشاكل يف نقدهحيان يواجه هذغلب األأيضاً يف أنّ الناقد اجلاهلي كان إ
إنه كان يعرف . مور عن الشعر واألدب من جانب لكنه كان جيهل الكثري من هذا الفنمن األ

 وخواصها كما كان يعرف الكثري عن املعاين يفاألخطاء اللغوية والبحور الشعرية والقوا
مثل وحدة النسيح، ىخرأموراًألكنه كان جيهل . واأللفاظ ودورمها يف مسو واحنطاط األدب

ذلك من األصول النقدية اليت كان يدركها يف كنه ذاته واألسلوب وانسجام اللفظ واملعين وغري
نه يدركها بذوقه األديب ومل جيد من املصطلحات واملعايري ما عنها، أليستطيع أن يعبرلكنه ال

. يستطيع أن يعبر ا عما يفهمه من النص األديب
هذا باملصطلحات العلمية، وشرحه يه بدل أن يصف رأيتضطره أن ةالضرورإذن انّ

انوا كينيالعرب اجلاهلمثالً ان. الناقد من جانب آخرةعيطبوفن النقد من جانبةعيلطب
يعبروا عن هذا مبصطلح علمينهم مل كل؛اًيضافإاً يقيملمحاً موسىشعر األعشالحظون يفي

نّ أوالواقع )٤٠، ص١٩٩٨العاكوب، (.العربةفسموه صناجةاحلالوصف هذه إىل ا جلأوبل 
من ةمهمةعد حلقينه أذ إ؛بالصناجةىه األعشيتسمان حمقاً يفكياجلاهلالناقد العريب

يفةخاص واملعاينواملوضوعاتداً واضحاً يفيف جديتضةحلقيهي وحلقات الشعر اجلاهل
نّ أما ك. )٣٦٥، ص١، ج١٤٢٧ضيف، (األحلان ونغامال األمجواألوزانةخفّواأللفاظةسهول

وا الغنوي وعبروا عن ذلك بأن مسلياألسلوب عند طفةجودإىل  انتبهوا ينيالعرب اجلاهل



١٠٢ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

.ديالتجوونيالتحسعينيةاللغ يفرينّ التحبإف)٣٣ص،١٩٩٨العاكوب، (.حمبرا، الًيطف
ام بعض الشعراء يفكاحتي، لعصر اجلاهلايفيفيعن النقد التوصيرويطرف ما أمن و

فقال ةليفات مجيشعرهم بتوصعلى م كفحيبن حذار األسدةعيربإىل جملس من االس 
نّ أكذلمعينو،نتفع بهيئاً فينكرِتالولَكنضج فأُهو أُسخن الألحمٍ ككللزبرقان بانّ شعر

قد نه فأل؛هيغناء فهو فاسد الالنضج بلةبلغ درجيشعر مل ةصورالم يفكشعر الزبرقان 
)٦-٥صص، ١٣٨٥براهيمي، إحاج (. جتعالن له طعماً ممتازاًاجلزالة وحرارة العاطفة اللتني

د يلما أعكف، ها البصريفنّ شعرك كربود مرب يتألألأهتم ببن األشعر عمروىم علكحو
ريبكلو من خيه نكلكد السبيجيسلوبه الشعرأنّ أكذلمعينوها النظر نقص البصريف

لفاظه أنّ إشعره فعلى نطبق متاماً يا والواقع إنّ هذ)٣٥-٣٤صص، ١٩٩٨العاكوب، (.معىن
بن ةقال لعبدو. ئاًيقته مل جند شيحقذا دقّقنا النظر يفإننا كلةبه خلّابيسالأوةبراق
شعره نّ يف أذلك ومعىن. يٌءقطر منها شيس يرزها فل، كمزداة أحكم خب بانّ شعرهيالطب

. املعاينوبياألسالوهناً يفوه ضعفاًيالناقد فيرياسر الةقووامكحأجزالة و
وسيع واحلقيقة انّ العرب مل تكن تطلق هذه التشبيهات والتوصيفات اليت تدلّ على معىن

دبياً ينطبق يف كثري أم كانوا يقصدون ا نقداً إوعميق يف ذاا، رد التفنن والتسلّي بل 
ومثلُ هذا النقد الذي رويناه عن . دبائهم انطباقاً تاماً وهذاأألحيان على شعرائهم ومن ا

. )٣٨٤، ص١٩٨٣مني، أ(جملس الزبرقان حيول أن يفاضل بني الشعراء حسب مزاياهم وعيوم
نّ العرب أويبدو . حكامهم النقديةأفقد اتخذوا التوصيف منهجاً نقدياً اعتمدوا عليه يف جلّ 

حداً حيتج على احلَكم يف هذه الرواية وهو أذا املنهج كمنهج نقدي علمي فلم نر اعترفوا 
. م قبلوا حكمه النقدي واقتنعوا مبا فيهأربيعة بن حذار األسدي وذلك يدلّ على 

كان العرب يقبلون نقد احلكام يف األسواق األدبية واملسابقات الشعرية ومل يكونوا كما
عليهم وعلى أحكامهم النقدية إالّ يف قليل من األحيان كالذي روينا من خيالفوم وحيتجون 

شعر منك ومن أبيك ومن أنا ذ قال له واهللا ألإاحتجاج حسان بن ثابت على النابغة الذبياين 
.مام حكم النابغة الذبياين وقبله، كما ذكرنا ذلك قبل ذلكألكنه بعد املناقشة استسلم . جدك
العرب الشاعر عندوالشعرةميأذهاننا ما مل نعرف قأن نتصوره يفع ينستطل هذا الك

قول يما كفةليان القبكيأصلٍ يفكام بل يجزٍء من حكشعرائهم إىل نظرون يانوا كم أذ إ
صنعت ، وافهنأىيها شاعر أتت القبائل األخرذا نبغ فإمن العرب ةليانت القبك«ابن رشيق 
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تباشر الرجال، وياألعراسصنعون يفيما ، كعنب باملزاهرليالنساء تاجتمعة واألطعم
»رهمكبذةإشادود ملآثرهميختلوحسامأذب عن ، وألعراضهميةنه محاأل، الولدانو
من العرب يةل هذه العصبك.)١٢٨-١٢٧صصت، .دالشرقاوي، ؛٩٧-٩٦صص، ١، ج١٩٥٧زيدان، (

. النقادعلى ر كذيتجوا احتجاجاً حينهم مل كلولتهميقبوشعرهمعلى 
؟ يفينظامهم القبلٍء عندهم يفيشىغلأهو وشعرهمعلى تجوا حيم مل أملاذا حقّاً 

يفيةاجلواب سهل بل غاوتفهها؟أوصغر األمورأون احلروب حول ريثيانوا كم أنيح
مل يالذاألمر. اً مفحماً من النقّاديواجهون عند احتجاجهم رداً علميانوا كألم ؛ةالسهول

الم النقاد يفكنّ إذ إ؛مثلبةواالحتجاج عاراًدون عندجيقد اره بل كنإعون يستطيونوا يك
. البالدرجاءأل كنشر يفويعميشاعرهم قد 

يالعصر اجلاهلبعديفيالنقد التوص
نوا آراَءهم يبينأنهم حاولوا إونقدهمفات منهجاً يفي اختذوا التوصينينّ اجلاهلإقلنا 

على اا يأغلب أحفات تنظر يفيتوصةبصورية، هم فطرم األدبيلإيما تلقوية النقد
. متهايقية والنصوص األدبكتلةقيحق

نهم قد اضطروا أاجلاهليني أعجبوا ذا املنهج كما نّ الذين جاؤوا من بعدأيبدو 
ر ن العرب يف العصوأونعين ذا . الستخدامه لنفس األسباب اليت اضطرت اجلاهليني

وسع من أن حيد وحيصر أنّ النقد أاملتأخرة وإن اتجهوا حنو نقد منهجي علمي لكنهم وجدوا 
ن يعبر عنها باملصطلحات أيستطيع مور الأنّ الناقد يف بعض األحيان حيس بإ. صول وقواعدأب

نّ الناقد يف بعض األحيان مل يستطع أن حييط علماً أكما . النقدية اليت جيدها يف الكتب
. إىل التوصيف بدل الشرح والتعليق النقدي العلميئلنقد لسعته وكثرة مناحيه فيلتجبا

ناهج النقدية هم املأان من كالعصر املعاصر حىتوالعصورمرعلى يفيالنقد التوصنّإ
هذه العصور استخدموا إنّ النقّاد يف. فن النقديفة اليت وقعتاملذهلة ومع التطورات الكبري

تفوق ةها براعيبرعوا فاليتيةب النقدياألسالولّ املناهجكجنب إىل يفيتوصالنقد ال
. تهيسلوبأةصحوهذا النقديةمنهم مبنهجيهذا اعتراف ضمنو. الياخلوالتصور

الزمان عيهذا النوع من النقد منهم بدبرعوا يفواألدباء استخدمواو من النقادريثكإنّ ال
النقد قد استخدموا  يفنين البارعي من النقاد املعاصرريثكالما انّكيرياحلر واهلمذاين

. فيضيشوقونيمنهم طه حسيالعلمي وجنب نقدهم املنهجإىل اً منه ريسيقسماً 



١٠٤ªآدابهاو مجلة اللغة العربية

نبني ىنريد هنا أن نطيل يف الكالم عن النقد التوصيفي وسنورد مناذج قليلة منه حتوال
حكام نقدية أإا . ستخدامه يف نقدهمالعصر اجلاهلي وحجم ااعتماد األدباء بعدىمد

انّ الفرزدق ينحت «: يقول النقّاد مثال عن الفرزدق وجرير. وجيزة ذات دالالت واسعة ودقيقة
. انه حكم نقدي يدلّنا على حقيقة شاعرية كلّ من الشاعرين. »من حجر وجرير يغرف من حبر

ما نشعر بثقل كلمات كالار يحنس جهده الختةإنّ شعر الفرزدق مع مجاله شعر الصنع
كنساب معيانه . قبل أن تقرأهكروعير ين شعر جركل. جالل شعرهة والوقع مع فخام

يتعطةصادقةعاطفعلى انّ شعره قائم يما ترك. ابهيانسواألسلوبةحتس بسهولوفتقرأه
هذا و. الفرزدق فيه تصنع وشعر جرير مطبوعن شعرأوهذا يدل على . اخللودةشعره مس

الفرزدق وعزراعزرأوارق شعرريجر«: قوليذ إيالرأوافق هذايالزمان اهلمذاينعيبد
رم قوماكأ، وثر روماكأالفرزدق وشرف يوماأ، وجع هجواأريجر، ثر فخراكأ، وامنت صخرا

ذا إ، وىجزأذا افتخر إالفرزدق ، وذا مدح أسىنإ، وىذا سلب أردإ، وىشجأذا نسب إر يجرو
.)١٤-١٣صص، ٢٠٠٣، حسين(» ـىوفأوصف 
يذيب «ثال عن زهري قول مينقد شعرهم واصفاً فوينيشعراء آخرصف اهلمذاينوي

النقادتلف بعضخيقد و.)١٣٩، صن.م(» بهيجيالسحر ودعوا القول، ويبهيذيالشعر والشعر
ة انت شائعكيةالنقدةقيانّ هذه الطرأي اهلمذاين هذا، لكن يف احلقيقة مع رنيالباحثو
. جانب سائر مدارس النقدإىل يالعصر العباساشد االنتشار يفةشرمنتو

ة صف بظرافيذ إيديان التوحيبوحأهو يةالنقدةقين ذه الطريمن النقاد املشهور
أمنا كالم متسق النظام كهو حلو ال«: يقول مثالً عن السالميبعض شعراء عصره فةدقّو
ل يمج، ف املغارسيلط، واسع املذهب، خذف األيلطة، السرقيخف، الغمامبسم عن ثغري

قول وي.)٢٢٩ص،١٩٧١عباس، (» دبكالعلى برد وث بالروحوعببالقلبيةالمه لطكل، املالبس
تم يهو مل واً قحاًيون بدويكب أن ، حيالعقدريثكظ اللفظ يفغليما احلامتأو«يعن احلامت

ةقلّة واجلفونهما يفيابه بتش، على النثرو النظمنيجامع ب، احملفوظريغز، اًيحضر
، ىصفيدر ما ويكىفخيربز ما يأمنا كقول ليما يفةالعوريبادك، البعد عن املسلوة والسالس

، تضاَءل متقاعساًيتطاول شاخصاً ف، يذا مخر سدرإوفاق منها مخرأذا إالقول يفةركله س
)٢٢٩صن، .م(.نيذب فهو مشكذا إ، ونيذا صدق فهو مهإ

استخدموا كثرياً هذه الطريقة النقدية ودرسوا يف ظلّها قسطاً غري قليل من إنّ املعاصرين
ن الدكتور شوقي ضيف ينقد الشاعر علي حممود طه إسبيل املثال ىعل. الشعر العريب املعاصر
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،»سلوبا شعرياً براقاًأن يكون لنفسه أاستطاع علي حممود طه «: يغلب عليه طابع الوصفيةنقداً
كثر شعرائنا بعد شوقي توفيقاً يف صياغته الشعرية، أهو من ناحية األسلوب «:ضاًيأويقول عنه 

كأمنا كانت لديه خربة متكنه من أن يقتنص الكلمات الشعري، يف القصيدة اليت يصنعها، 
هاتفيه حب يضاً عن طنني أويقول .)١٦٣صت، .دضيف، (»فإذا هي كعقد من اجلواهر تتألّق

روع خصائصه، فهو يؤلّف القصيدة وكأنه يؤلّف جوقات موسيقية، أوهذه هي «: لفاظه اخلالّبةأ
منا هذا الشرر اللفظي إحساس، واستبطان يف اإلوهي جوقات لفظية، ليس فيها فكر عميق، وال

)١٦٤، صن.م(.لفاظه، تتوهج توهجاأالذي جيعل أشعاره بل 

ع يستطيموراً الأنيبيفهو. ف هنايضينقد شوقغالب يفينّ الطابع الوصفأىما نركف
يتور شوقكتنقل لنا آراء الداليتيةالوصفةمجل من هذه الصورأةعبر عنها بصوريأن 
عقد من كلمات بأنها كاره لليفقد وصف حسن اخت. حممود طهيزاء شعر علإيةف النقديض

لفاظه أار ياخته يف براعتينيلتبةمبالغيهو. هيالعقد تتألّق فكنّ حبات ذلإ:اجلواهر مث زاد
.لفاظه بالشرر تتوهج توهجاًأصف يزه بل يبالبراق لتميسلوبه الشعرأصف يما ك. يةالشعر
كثر من هذا يف النقد التوصيفي يف العصور املتأخرة وخاصة العصر أن نتوغل أنريد ننا الإ

نّ هذا املنهج أثبات إو منا الذي يهمنا هإو. طاقة هلذا املقال بهالنه يستوجب ماأل؛املعاصر
دم وشعرهم أوقد استخدم اجلاهليون هذا املنهج للحكم على . منهج نقدي علمي قدمي

. وللتمييز بني شعرائهم وطبقام

يليالنقد التفض
آخر مستنداً على فضل شاعرا ياولُ أن حيته يفهم من تسميما كهذا النقد إنّ الناقد يف

هذا ما دعا ي والعصر اجلاهلان شائعاً يفكياملنهج النقدهذاإنّ. مستندريغأو ليتعلإىل 
ما جاءنا من واملعللعرفوا النقد األديبي مل ينيالقول بانّ العرب اجلاهلإىل نيالباحثثركأ

. عياالنفعال السرة والساذجيةاألدبةالفطرعلى ةقائميمنا هإمنهم يةام النقدكاألح
على ن يفضلوا شاعراأارادوأذا إفبأشعر الشعراءية، عربون عن األفضليانوا كم إ

ثالً يروي م. كالشاعر اشعر من ذلنّ هذاإ، أو ن قالوا بأنّ فالناً اشعر الشعراءيشعراء آخر
ي بن  علنياملؤمنريمأعن ىرويما ك. شعر الشعراءنه يفضل امرأ القيس ويعده اأعن لبيد 

عندما سئلَ من أشعر الشعراء ،ه من الشعراءغريىس عليالقنه فضل امرأأطالبطالبيبأ
. يالنقد اجلاهل يفريثكمثل هذا و. )٦٩٨، ص١٤٢٢صاحل، (
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يليالنقد التفضالشعراء يفشعرأةدالل
هذا ما و. ينياجلاهلس ذا مدلول واحد عنديل» الشعراءشعرأ«أعين، رينّ هذا التعبإ
على ل يوالدل. ذا األمرةمتعلقيقد اجلاهلام النكحأجلّ ةالنّ دراس، هيلإب االنتباه جي

بن ثابت حسانعلى اخلنساء ةفضل مراينيالذبةنّ النابغإمدلول واحد هو على عدم داللته 
نه أحسانا بةفضل مر، وقبل هذاةرنا هذه القصكقد ذوهيبأا اشعر منه فاحتج حسان عل

. يدب اجلاهلاأل يفريثكمثل هذا و،)٢٩-٢٨ص، ص١٩٨٠عتيق، (شعر أ
هم ينّ ما إ. حاًيصحيليمه التفضكون حيكألن ،ةديالقصدقق يفين أالناقد ان همك

وال. ة وبالغةشتهرون به من فصاحيما وقومهولتهيقبودون الشاعرةديالناقد هو نص القص
نقد نّ الإقول أد أن يرأي بل النقد اجلاهلمل تؤثّر يفيةلنّ العصبية القبإقول أأريد أن 

ستند يان كقومه بل ولتهيقبأو الشاعرةمام شهرأن مطلقاً مستسلماً يكللعرب مل يليالتفض
. انهيحأاغلب يفيفيالنقد التوصي والنقد الفنإىل 
اً متالئماً مع ينقداً فنةديبنقد القصيةقوم بداييليالنقد التفضيفينّ الناقد اجلاهلإ

هذه احلالة ة وديسه جتاه القصيحاسأل يقوم بتسجيالشعر مثواألدبحظه منوقدر ثقافته
من ةأخذ صورياول أن حيمث ــانه ـيحأغلب أاً يفيون لغويكيالذـــي الفنهلنقدةملكون تكت
، من مثّواًيفيله نقدها نقداً توصىتسنيىحتيةاألدبةالفطرعلى ةس القائمياألحاسكتل
. هايم علكحيفات فيالتوصواملعلوماتحسب هذهعلى الشعر والشعراء مكحيان ك

ما ية، كخلق صوره الشعرا يفيون ارستقراطيكد من الشاعر أن يريينّ الناقد اجلاهلإ
ون نسج يكأند يريما ك. يبكيالضعف الترية وداً عن األخطاء اللغويون بعيكأند منه يري

هيماضاإلنسانر كتذيدما فمثالً عن. للمعاينةمالئمثركأاأللفاظون كأن تودته تاماًيقص
 دابته ريسةصف قويعندما ة، والشفقوه للحزنريلمات مثكون الكب أن تجيه ين علوحي
ت يمثل ب. ريالسةسرععلى تدل يةات صوتكذات حرة وصلبية ولماته قوكون كب أن تجي
: قوليذ إصف فرسه يس عندما يالقرئ ام

سـيلُ مـن عـلِ   كجلمود صخر حطّه المكـــــر مفـــــر مقبـــــل مـــــدبر معــــــاً    
) ٣٤، ص١٤٢٩البستاين، (

هذه الفرسيجرةننا صوريعأمام أثّل ميم يسلديبأحساس إبيقُرإذانّ الشطر األول إ
. األرضعلى قدامها أأل آذاننا بوقع ومي
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يطرب هلا ونفعل ايان كإذ يب اجلاهليذوق األدعلى نّ هذه األمور ما كانت لتخفيإ
توصل يإالّ أن يةأدبةبه جتاه مقطوعشعري عما ريد التعبيجيالودجيإن الواشد الطرب

. يفيالنقد التوصيفكذلأسلفناما كيةاملشاهد الذهنكف تليتوصإىل 
قد ل. آخرعلى ل شاعر يلتفضيالناقد اجلاهلعواملأهمانت كهذه العناصر إنإذن

وال نريد أن نقول . هيريمعاوعلم صاحبه بالشعروبصحتهةيعالةدرجإىل انت تثق العرب ك
السريع الذي يقول به بعض لالنفعالأنّ كل نقدهم التفضيلي يعتمد على منهجية فقد يكون 

. الكتاب أثرا واضحا على هذا النقد
أجودهاون كتلميانوا كإذول يمعرفتهم بالشعر تشبه من جانب معرفتهم باخلوانّ علمهم

مها ريغة وطريوان والبيعرف علوم احليان الكإن ك واآنذالعريبإنّ. يةول العربياخليهو
يريحسب معاجواد آخرىجوداً علفضل يع أن يستطيانه إال، تتصل مبعرفتهمن العلوم اليت

إىل نظر يما كصالبتها ومإىل العمر والقوة وطول القوائنظريف؛ ليه معاشرته للخيلإوحتها أ
يالناقد اجلاهلكذلك. ول اياخلعلى م كحيفكذلريغول اخلواصركشوقصر الشعر

أو ىعلى قصيدة أخرةديفضل قصيع أن يستطيان كمزاولته للشعر ية وعته األدبيحبسب طب
. شاعر على شاعر آخر

يفيالنقد التصن
ن جيعل الشعراء يف طبقات خمتلفة حسب شاعريتهم وتفوقهم يف أنّ هذا النقد حياول إ

منهم يف طبقة أو درجة ىخرأومجاعة وىل الطبقة األالشعر فيجعل مثال عدة شعراء يف
؛ةإن تأملناه بدقّي، العصر اجلاهليفيةعجب املناهج النقدأهو يفينّ النقد التصنإ. ثانية

ةامةنّ هذا النقد هو جتربإ. شعرهميفةقيوصاف دقأصنف طبقات الشعراء حسب ينه أل
م قدعلى تدلُّ وداًيداً رويامل روكالتوالتطورخذت يفأةجترب، دمأالتعامل مع ملها يفكبأ

. عاب أسرار مجالهياستوفهمهيفواألدبةفن مزاولتطور يفوعراقة واختصاص يف األدب و
ديب أنّ النقد التصنيفي حياول أن يصنف الشعراء يف طبقات مستنداً على نقد فني وذوق إ

يز بني األدب املطبوع الذي يأيت عفواً ومتالئماً انه مي. رفيع يعرف ما بني كالم وكالم من فروق
جهاد األدب املصنوع الذي يأخذ قسطاً غري قليل من اإلمع املقام ومع أحاسيس الشاعر، وبني

فواه الشعراء أانه يفرق بني الشاعر الثرثار الذي يكرر ما الكته . واالبتعاد عن الصدق الفّين
. ك يف كثري ممن معانيه مع سابقيه من الشعراءوبني شاعر يستقلّ بشعره وإن كان يشتر
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ذ يالفحل اخلنذول هوفاأل. ربع طبقاتأالشعراء يفي، العصر اجلاهلفقد جعل النقاد يف
مرتبته ول يفاأليلييهو الفحل الذالثايني وفنه الشعرتفوق يفوتهيشاعربرع يفيالذ

الرابع ية والشاعريفالثاينوولبلغ األياليالذالثالث هو الشاعرية وفنونه األدبوةيالشعر
. ةعاطفوجاًينسودباًأضعف الشعراء أون يكيالذ،)٣٣صت،.داحلسني،(هو الشعرور 
د يجتوإىل سعون يانوا ة وكشون هذا النقد بشدخيانوا كينينّ الشعراء اجلاهلإوالواقع 

ن ملاذا كلو)٣٣، صن.م(؛خلل فينيبقي فيها اثر من الضعف والالىوتنقيحها حتشعارهمأ
تم يف وكيهذا النقدةميخر هو ما قالسؤال اآلومن هذا النقد؟يةاخلشواخلوفل هذاك

. ةحي صحريغأو انتكةحيصحيةمنهجة وواسعةخربإىل تاج حيكل ذلكف ؟ يالتصن
يهيدباء بعد العصر اجلاهلد من األيها العديلّف فأطبقات الشعراء اليتةركنّ فإ

ع يستطيال، وس باألمر السهليطبقات لنّ وضع الشعراء يفإ. ياجلاهلير النقدكالفةديول
 املعايننيبز ييالتمبراعته يفونقدهودون علمه بالشعريةالنقدةقينتهج هذه الطرياحد أن 

. يةاأللفاظ الشعرو
ه بتاكي يففينقدهم التصن يفينيدباء اجلاهلاألةريمسحممد بن سلّام لقد واصل 

، ١٩٩٨العاكوب، (ة ن طبقيعشرة وثالثإىل ه الشعراء يقسم فيالذ» طبقات فحول الشعراء«
ن عندكمل توماسلّ ابتدعها ابنالطبقات اليتوماتيبعض التقسكنّ هناأال إ،)١١٠ص

الزمان اريمععلى مه يتقسيفيرجيم انّ ابن سلّإفمثالً . يفينقدهم التصن يفينياجلاهل
ية األغراض الشعرعلى مه يتقسنظر يفيما ك. ينيسالمإوينيجاهلإىل اء قسم الشعريف
. )٨١-٨٠ص، ص١٣٨٥صابري، (ماته للطبقات يتقس يفيريمن املعاك ذلريغية وانكاملةئيالبو

العرب فقسم أشعارةتابه مجهركيفيد القرشيزبوأضاً يأةقيانتهج هذه الطرقدو
ألصحاب ةفطبق. األغلبهلا يفيالعرب القدامات يسبع طبقات حسب تسمإىل الشعراء 
املشوباتي واملراثواملذهباتواتيها للمنتقريغوألصحاب امهراتىخرأوالسموط

.)٨٣-٨٢ص، صن.م(امللمحاتو
العصر يفيفيانت استمراراً للنقد التصن، كما بعديقامت فل هذه الدراسات اليتك

تاج حيف يالتصنألنّ الناقد يف، تأملة وبدقّهيإلنا ذا نظرإس سهالً يهذا املنهج لي واجلاهل
على ة عالويريها من املعاريغ واملعاينونقد األسلوب والفيني والنقد اللغوالنظر يفإىل 

. الشعراء مع بعضهم البعضةمقارن
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النتيجة
أنتوصلنا يوصلتنا من العصر اجلاهلاليتيةمن خالل دراستنا للمالحظات النقدوإننا

يةركثقافتهم الفن يفيانوا حمدودكنهم كل، عرفون النقد األديبيانوا كينيالعرب اجلاهل
كذل، ووضوح تاموا عن بعض العيوب الشعرية بصراحة وعبريهلذا استطاعوا أن و. يةالنقد

. يالروية والقافوالبحوروبيعية واملعنوية وتعلق األمر باألخطاء اللغويعندما 
ة تجهون بنقدهم من الصراحيانوا كها ريغإىل م يتجاوز هذه املفاهيان األمر كعندما و

ــما فيها من الغموض ـىعلــلكننا فهمنا إنّ هذه األوصاف ـ. والوضوح إىل التوصيف والغموض
عبر عن يد أن يرييان اجلاهلكفعندما . يالشعر اجلاهلعلى تنطبق يةذات دالالت نقد

أمورعبر عن ياول أن حيكانه بذل. يةات احلسبالتوصيفورقته ورشاقته كان يصفهاألسلوب
. ةمعلليستطيع أن يعبر عنها بصورة واضحة ونه الكذاته لفهمها يفي

يةذا دالالت نقد، وبيالعولكه من املشايما فعلى يلينّ النقد التفضأتوصلنا أنناما ك
أحكامهمع ذلك قد تخطئُ . ماحلكتوصيفي يفال والنقد الفينعلى ان ياغلب األحتعتمد يف

. ين من النقاد املعاصرريثكالكما خيطئُ 
العصر يفيةاملناهج النقدأصعبان من كيفيأن النقد التصنإىل ضاًيأتوصلنا و

يةأدبوية فنةحسب نظرة، طبقات خمتلفىلإقسم الشعراء ياول ان حيان كنه أل؛ياجلاهل
اً يهذا نسبأمرهمن يفيوقد وفّق اجلاهلو. يةبلالقية واسيمن االجتاهات السةخالصة وحبت
. هيألفون فويتبعون خطاهيهلذا املنهج جعلتهم يةمهأن من ياملتأخرإىل به أوحواملا 

ان النقاد كيةصول فنأوهلا طبائعياجلاهلجيب أن نتذكر أنّ مناهج النقدأخرياو
مون ا يفكاريهم ويتحغشعرعلى ا ونمجيدوا يف فطرم األدبية وحيكون ياجلاهل

ية األدبةقواعد هذه الفطروأصولقد وضع املتأخرون بعض و. همريغنقادإىل شعرهم 
.يةعلمةصبغأعطوهاو
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