
 المحاضرة األولى / مادة دراسات في النقد األدبي القديم 

 إعداد : أ . م . د . مرتضى عبد النبي الشاوي 

عنووواا المحاضوورة خ موودطب فووي مبيلووب المعووموا بشووحب عووام والمعووموا 

 النقدي بشحب طاص ( 

 :حد المعموا لغب واعالحا 

المعموا لغب تلني االتفاق واالجتماع وجذره الثالثوي خ عووا ( والعوال  

 :ضد الفساد ويلني الطير واالستقامب 

والعوووا : السوووم حيوو  يوواوب الطعووام بوويا المتطاعووميا والعوووا يلنووي 

االحسوواا نقوووب : أعوووا الدابووب أي أحسووا إليحووا ي والعوووا يلنووي أيضووا : 

 .عالحيب الشيء أنه نافع ومنساب 

المعموا : بأنه أداة ما أدوات التفحيور ووسويوب موا وسوالب التقودم  ويلرف

اللومووي واألدبووي وغووو لغووب مشووترحب بحووا يووتم التفوواغم والتواعووب بوويا النووا  

عامب أو عووى األلوب بويا مبقوب وفلوب طاعوب فوي مجواب محودد موا مجواالت 

 الملرفب والحياة .

لب التقودم اللوموي أداة ما أدوات التفحير اللومي ووسيوب موا وسوا يضا  وغو أ

واألدبي وغو لبوب ذلول لغوب مشوترحب بحوا يوتم التفواغم والتواعوب بويا النوا  

 .عامب 

ف الحفوووي فووي حتابووه الحويووات المعووموا : خ اتفوواق القوووم عوووى وضووع عوور  

الشيء ي وليب غو اطرج الشيء عوا الملنوى الوغووي إلوى ملنوى بطور لبيواا 

 .المراد ( 

ت : خ االعمال  عبارة عوا اتفواق عرف الجرجاني عاحب حتاب التلريفا

لوووم عوووى تسووميب شوويء باسووم مووا ينقووب موضوووعه واطوورج الوفوو  مووا ملنووى 

 .لغوي إلى بطر لمناسبب بينحما ( 

لساا اللرب البا من وور أيضوا عوا االعومال  خ اتفواق مالفوب  وجاء في 

 .عوى أمر مطعوص ( 



شويء وجاء في تاج اللرو  لوابيدي عنه خ اتفاق مالفوب مطعوعوب عووى 

 .مطعوص ولحب عوم اعمالحاته ( 

 .وغيرغم اتفقوا في الرؤيب والملنى عا ملنى المعموا واالعمال  

فحنال عاللب بيا الملنى الوغوي والملنوى االعومالحي لوحوموب عووى الورغم 

ما االطتالف عند البلض بواا الملنوى الوغووي عوام والملنوى االعومالحي 

 طص .

( الذي يشمب معوموحات عوووم عديودة  وما نقعده غنا خ المعموا  النقدي

 واللروض والقافيب حالنقد والبالغب واألدب 

 .المعموا النقدي حغيره ما معموحات اللووم األطرى  ىوغذا ينمبق عو

فالمعووموا النقوودي شووأنه شووأا المعووموحات األطوورى يبقووى بأعوووه الوغوووي 

 فوي  ما الضرورة أا يقمع األلفا  عا ملانيحا األوليب . 

وا ال بد لوه موا رابوم بلود نقووه موا موضووع الوى بطور يوربم بينوه فالمعم

 وبيا الوغب األعويب وذلل عا مريق المشارحب أو المشابحب .

 لى شروم في المعموا ما أغمحا : ولد نبه الدارسوا إ

 أا يتفق اللوماء عويه لداللب عوى ملنى ما الملاني اللوميب .-1

ته الوغويب األولى موع وجوود مناسوبب أا تطتوف دالالته الجديدة عوى دالال-2

 أو مشترحب أو مشابحب تبقى تربم بيا مدلوله ومدلوله .

 أا يحتفي بوف ب واحدة لوداللب عوى ملنى عومي واحد . -3

لومعموا أغميب حونه لف ا يموق عوى ملنى مليا ما لبب مجموعب اتفقوت 

لرفوب وحوذلل عوى استلماله وألنه وسيوب ما وسالب نشر الثقافب وتسوحيب الم

 .حونه أداة ما أدوات توحيد الفحر عند األمب الواحدة 

فاألغميب تحما في فحرة المعموا اتي تنشوأ اعوال لتحووا فوي طدموب الحيوب 

والفحر ملا وتمور اللوم والملرفب وحذلل المعموا غو االلودر عووى لموموب 



لوي المفاغيم المشتتب في الذغا ونقوحا موا مجورد أفحوار ذغنيوب إلوى ملنوى دال

 واضا . 

ولد تنبه اللرب الى أغميب المعموا وعودوا ملرفوب االعومالحات الوغويوب 

 والدينيب فضيوب وضرورة ما ضرورات اللوم بحتاب هللا القربا الححيم .

ولطووص احموود ممووووب فووي حتابووه ملجووم النقوود اللربووي القووديم موورق اللوورب 

  القدماء في وضلحم لومعموا واغتمامحم به بوسالب عدة منحا :

 اطتراع اسماء لم تحا ملروفب -1

امالق االلفا  القديمب لوداللوب عووى الملواني الجديودة عووى سوبيب التشوويه -2

 والمجاا 

التلريووب وغووو نقووب االلفووا  االجنبيووب الووى اللربيووب بنحوودى الوسووالب عووا -3

النحاة والوغوييا ودعا الى أا يحوا التلاموب بالتلريوب بحوذر وأا ال ينبغوي 

عند الضرورة القعووى طشويب ضوياع الوغوب اللريوب فوي غمورة االطذ به اال 

 الدطيب والقضاء عوى فاعويتحا . 

فووي اللعوور الحوودي  ااد االغتمووام بالمعووموا بسووبب اتسوواع الحيوواة اللوميووب 

 ومبيلب الحضارة الملاعرة المتلددة وحانت اللنايب تسير في اتجاغيا : 

  التوي تنشور غوذا اللووم اتجاه فردي يقوم عوى تأليف الحتب ونشر االبحا-1

 وتوضيا وسالب البح  فيه وشروم نقوه الى الوغب اللربيب .

اتجوواه جوواملي يتمثووب بننشوواء المجووامع الوغويووب الرسووميب فووي بلووض الوودوب -2

التي لام بلضحا عووى شوؤونه والولووف عووى متموبوات البحو  فيوه واللموب 

 عوى نشره .

 ح  .لحب لوم ألفا  ولحب عناعب ألفا  حم يقوب الجا

 فالسؤاب الممرو  غب نشأ المعموا النقدي والبالغي عربيا ؟

ال شوول أا المعووموا النقوودي والبالغووي نشووأ عربيووا ومووا أا بوودأ االتعوواب 

الفلووووي بتووورا  االموووم والشووولوب حوووالفر  واليونووواا والحنووود والرومووواا اذ 



تسووربت بلووض المعووموحات الفحريووب والفوسووفيب الووى النقوود اللربووي واالدب 

ولود أفواد اللربي عاموب وغوذا التوأثر والتوأثير غوو دليوب عوحب تفاعوب طوالق 

التاللا الفحري ولد شرعوا اللوماء والنقاد والمفحروا  النقد االدبي ما غذا 

 .اللرب في وضع اعمالحات نقديب وبالغيب 

 

لنقودي والمعوموا البالغوي يمور  سوؤاب أيحموا أسوبق عند تتبع المعوموا ا

 المعموا النقدي أم المعموا البالغي 

طالب ععور االدب المطتوفوب لوم يحوا غنوال فعوب بويا النقود والبالغوب فقود 

 ال القواعد البالغيب مطتومب بمسالب النقد حتى القرا الرابوع الحجوري الوى 

ولى البالغب عنايوب حبيورة اا جاء ابو غالب اللسحري اذ فعب بيا الفنيا وأ

 فحاا حتاب العناعتيا نقمب تحوب النقد الى البالغب

وغذا يدب عووى حونحموا فنواا وتجواواا او غموا عومواا يحموب أحودغما ا طور 

فحانووت البالغووب عبوور لووروا مويوووب  رافوودا مووا الروافوود التووي غووذت النقوود 

 بمعموحات جديدة ومفاغيم متمورة وساعدت عوى حشف طعالص النص 

 . حاا النقد عامال ما عوامب توسيع مباح  البالغب وتموير مناغجحا و

 فالفعب بيا النقد والبالغب امر فيه شل وارتياب وتلسف .

نشووأ المعووموا النقوودي والبالغووي نشووأة نشووأ فمريووب متواضوولب عوووى شووحب 

 مالح ات متفرلب .

فالنقوود منوووذ للعووور الجووواغوي لوووم يلرفووووه معوووموحا ولحوووا عرفووووه مفحوموووا 

سب جاءت عوى شحب مفاضالت أو مقارنات شلريب حما فوي مفاضووب وممار

 النابغب الذبياني بيا الشلراء في سوق عحا  وغيرغا .

ثم طذ النقد يستمد معموحاته ما مطتوف مياديا الملرفب ما عوم أو فا أو 

 فوسفب في الححم والتوضيا والتحويب 



د األدبي وتحديودا فوي حاا لوبيلب أثر واضا في الفترات األولى ما حياة النق

اللعوور الجوواغوي فحانووت المعووموحات منتاعووب مووا البيلووب مسووتوحاة مووا 

 المجتمع وملبرة عا الذوق السالد  .

فمثال الفحولب ما الفحب موا  حات االعملي في حتابه الفحولب فمثال معمو

فوووي عووووم ومعوووموحات الطويوووب بوووا احمووود الجمووواب فوووي تعوووور الشووواعريب 

 واللمود ما بيت الشلر في العحراء وغحذا اللروض مثال معموا البيت

 فالمعموا في النقد والبالغب نابع ما بيلته واالجواء التي نما فيحا .

وحوويا انتشوور الووديا االسووالمي حوواا القووربا الحووريم والحوودي  النبوووي غمووا 

 الطوفيب االدبيب لجميع ممارسات المسوميا ما شلر ونثر .

لطدمب القربا وحشوفا عوا جوانوب جاءت محاوالت البح  النقدي والبالغي 

 االعجاا فضال عا المعموحات الشرعيب والنحويب وغيرغا .

شحب القرنيا األوب والثواني ارغاعوا ومطاضوا انتحوى بحوووب القورا الثالو  

 الذي شحد الميالد الحقيقي لومعموا النقدي والبالغي وانماللب التأليف .

الثواني موع الطويوب بوا أحمود المعموا الوغوي واألدبي بدأ يشويع فوي القورا 

الفراغيدي وتالميذه الذيا رحووا الى الباديب  ليأطذوا الوغب موا أعوولحا موا 

أعراب الباديب لفعاحب ألسنتحم وبلد لحجوتحم عوا التوأثر بالوغوات االعجميوب 

 وعالتحم ولوب احتحاححم بغيرغم .

ويرى بلض النقاد اا ملاني القربا لوفراء ومجاا القربا البي عبيوب يلوداا 

المرحوب األولى ل حور المعموا البالغي في الدراسات القربنيوب وبعوورة 

 أوليب لد استفاد النقاد منحما في المرحوب التاليب في القرا الثال  . 

ه البيوواا يلوود الجوواح  مووا أوالووب الووذيا التفتوووا الووى المعووموحات فووي حتابيوو

وموور  معووموحات نقديووب وبالغيووب حثيوورة اسووتفاد منووه والتبوويا والحيووواا 

 . الدر  النقدي والبالغي في ععره وما بلده 

جاء ابا الملتا بحتابه البديع طموة اعومالحيب متقدموب اضوافحا الوى جحوود 

 السابقيا 



وبمجوويء القوورا الرابووع الحجووري شووحدت المعووموحات النقديووب والبالغيووب 

حو ا حما ونوعا  حر نقد أثروا في مسويرة النقود والبوغوب اللربيوب تمورا مو

 امثاب ابا مبامبا في حتابه عيار الشلر .

وحذلل الرماني في حتابه اعجاا القربا الحريم والبوالالني فوي حتابوه اعجواا 

 القربا 

وحتوواب المواانووب ل موودي  والحوواتمي فووي حتبووه حويووب المحاضوورة والرسووالب 

الموضحب والقاضوي الجرجواني فوي حتابوه الوسوامب ابوا  الحاتميب والرسالب

 وحيع في حتابه المنعف .

ثوووم مجووويء القووورا الطوووام  الحجوووري وبووودأت جحوووود بووواراة فوووي تأعووويب 

قيروانوي فوي حتابوه المعموا النقودي والبالغوي وتمووره عنود ابوا رشويق ال

ا في حتابه سر الفعاحب وعبد القاغر الجرجاني في حتابيوه اللمدة وابا سنا

 .سرار البالغب وداللب االعجاا ا

 وحذلل في القرا الساد  عند اسمب با منقذ في حتابه البديع 

وفي القرا السابع تمثوب عنود السوحاحي فوي حتابوه مفتوا  اللوووم وفتورة حتوب 

 التوطيص عند ابا االثير الجاري وابا ابي االعبع والطميب القاويني .

اا مر بموريا أو مرحوتيا نستشف عا تاريخ المعموا النقدي والبالغي 

 : 

حوواا يجووري الترحيووا عوووى عمويووب تحوودي  المعووموا النقوودي عووا مريووق -1

 النقب والترجمب والوضع 

يتسووم بوودطوب النالوود اللربووي ميووداا المعووموا األدبووي مترجمووا أو ممبقووا -2

 لمناغج نقديب حديثب .

 حاا لولرب وسالب متلددة لوضع المعموا يمحا اطتعارغا : 

سووماء لووم تحووا ملروفووب فووي مجوواب عوووم الحووالم وعوووم اللووروض اطتووراع ا-1

 والحساب 



امالق االلفا  القديمب لوداللب عوى الملاني الحديدة مثب التشوبيه والمجواا -2

 في عوم البالغب  اللربيب 

نبيب الى اللربيب باحودى وسوالب النقوب عنود التلريب وغو نقب االلفا  االج-3

 وم الفوسفب وعوم المنمقالنحاة والوغوييا  حما غو حاعب ع

نقب بلوض المعوموحات موا عووم الوى بطور موثال نقوب معوموحات عوووم -4

القووربا الوووى البالغوووب والنقووود التفسووير والنسوووخ ونقوووب المعوووموحات الوغويوووب 

 البالغب والنقد حاالستثناء واالعتراض وااللتفات .

السوووؤاب الممووورو  غوووب اسوووتماع اللومووواء اللووورب اا يوتامووووا بالملوووايير 

 ووبب النتاج المعموا  ؟المم

الجواب  : ال حواا لولورب الحريوب فوي وضوع المعوموا وادت غوذه الحريوب 

 الى :

اه المبورد -1 تلدد المعموا لوداللب عوى شيء واحود موثال خ االلتفوات  ( سوم 

اه ابا وغب خ العرف (  خالبدب( وسم 

امالق معموا واحود لوداللوب عووى عودة مفواغيم مثوب معوموا التضوميا -2

 عوى مفاغيم مطتوفب .يموق 

اطووتالف داللووب المعووموا فقوود ذغووب لدامووب الووى ااخ  المبوواق ( غووو مووا -3

 .يشترل في لف ب واحدة بلينحا وغذا غو خ التجني   ( عند األطريا 

 ما المؤلفات في المعموا النقدي : و

 بدوي مبانب  -لدامب با جلفر والنقد األدبي -1

 ميشاب عاعي –مفاغيم الجماليب والنقد في أدب الجاح  -2

 احمد ممووب –معموحات بالغيب -3

الشواغد  –معموحات نقديوب وبالغيوب فوي حتواب الجواح  البيواا والتبيويا -4

 البوشيطي 



 أحميدة النيفر  –مفردات  البالغب والنقد عند لدامب -5

 لوري ادري  النا–المعموا النقدي في نقد الشلر لقدامب -6

 محمد عاام  -المعموا النقدي في الترا  االدبي اللربي-7

د ابراغيم محمود محموود –المعموا النقدي في حتاب اللمدة البا رشيق -9

 الحمداني 

 


