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 والناقد  النقد طبيعةفي 

 النقد األدبي هو درامة النصوص بغية تقديم معرفة نقدية موضوعية بها .

يقتضي تحصيل هذه المعرفة إعرا  عملية وص  وتحليل تمتند إلى أمس منهعية ، وترضي إلى 
 تمييز النص موضوع الدرامة .

 األصل اللغوي العربي هو تمييز العملة من زائرها .والنقد في معناه اللغوي يريد هذا المرهوم فري 

 .وفي األصل اللغوي األوربي هو التركير في الشي  والحكم عليه 

والهنند  مننن درامننة النقنند األدبنني هننو معرفننة الصننور العماليننة للقطعننة األدبيننة بعنندما ت خننذ القواعنند 
م علننى القطعننة األدبيننة ، االعتبننار، ثننم وفننا هننذه المعرفننة نمننتطي  أن نحكننواألمننس النقديننة بعننين 

 حمنة أم قبيحة أم غير بديعة .

 البد من تضل  الناقد بالقواعد وومائل النقد المكتمبة اضافة إلى حدة الذكا  والرطنة والملكة .

وهنندفنا مننن درامننة النقنند ال يقنن  عننند معرفننة الصننور العماليننة للقطعننة األدبيننة ، بننل هننناك أهنندا  
أخننري يمننعى إليهننا الناقنند كمعرفننة أمننلوب األديننب فنني عننرب أفكنناره مننن حينن  البرهننان عليهننا أو 
تقننديمها للمعتمنن  ثننم نننوع تلننك البننراهين ، اضنن  الننى ذلننك يهنند  الننى درامننة نرمننية األديننب ونننوع 

واألفكار التي يعرضها في نتاعه كما يهد  النقد الى الكشن  عنن حضنارة أمنة أو عينل منا اآلرا  
 لرترة من الرترات .   –قدر الممتطاع –بغية الوصول إلى تاريخ حقيقي 

الناقد ال يكون ناقدًا إال بعد مران طويل وخبرة كبيرة وحرظه لعملة من النصوص األدبينة واألمنس 
 العمالية .

ن بصيرًا برنون األدب وأغراضنه وتطنوره ومعرفتنه باللغنة ومررداتهنا والبالغنة وفنونهنا وال بد أن يكو 
ها ونظرياتهننا وعلننم النننرس ى عملننة مننن المعننار  كالرلمننرة ونشننوئوالكننالم وأمنناليبه  وأن يطلنن  علنن
 والخلعات والشعور الباطني . 

لننص األدبني أم شنلنه لما كان العمل النقدي يرتبط بالنصوص مباشنرة هنل منن شنلن النقناد يرمنر ا
 اصدار الحكم فحمب ؟ 



اختلنن  النقننناد فنني تحديننند العننواب فمننننهم مننن ععنننل منننه  الناقننند منهعننا ترمنننيريا و خننرون صنننيروه 
 منهعا حكميا .

فالطريا االملم في نظر النقاد المتميزين ان يتب  الناقد األموب العام  بين المنهعين وهو الحكم 
 م يرد  حكمه ذاك بالتعليل والترمير .على النص األدبي بالحمن والقبح ث

 هل القواعد النقدية ثابتة في كل عصر 

ليمت ثابتة بل متغيرة ألن قواعد النقد األدبي ال ترنرب علنى األدينب فرضنا وال يمكنن لأدينب أن 
 قواعد وأمس فنية ليس لها أي ارتباط عاطري أو اعتماعي أو ثقافي أو نرمي أو طبيعي .يلتزم 

 وكل نتاج أدبي صورة حية عن تعربة ذاتية مادتها الشعور والعاطرة .

النقنند األدبنني فلننو اخننذنا شننعر أمننرد القننيس ونرينند اصنندار الحكننم  وللبيئننة  أيضننًا  لهننا األثننر علننى 
النقدي البد من درامة بيئة الشاعر والم ثرات الطبيعينة والنرمنية فالحيناة المترفنة والبنذس واالمنرا  

 ق  الميامي له االثر في طبيعة الشاعر وانعكامه على شعره . والمو  والتر  

 العالقة فيما بين النقد والبالغة وما بينهما من فرا أو مبا 

 النقد عند القدما  هو تخليص عيد الكالم من رديئه وهو علم عيد الكالم الكالم من رديئه .

احد بطرا مختلرة في وضنو  الداللنة علينه . وهنو علنم يندرس والبالغة هي معرفة ايراد المعنى الو 
ثالثننة عوانننب مننن الكننالم : علننم المعنناني وينندخل فنني تركيننب الكننالم وتحليلننه وعلننم البيننان ويشننمل 
البحنن  فنني الصننورة وتلثيرهننا فنني التعبيننر وعلننم البنندي  يضننم ألننوان التحمننين بعنند أن تتمننا العبننارة 

 ويتعلى المعنى بلروع تصوير . 

 لمعاصرون بين النقد والبالغة .فرا ا

 قالوا ان البالغة ترشدنا بقواعدها الى الطرا والومائل التي تععل كالمنا نافعا م ثرا .

 والنقد يض  لنا المقاييس العامة التي تقدر بها ما في الكالم من فائدة أو قوة أو عمال .

 بداع وانها اكثر تعنى باألملوب .فالباغة أقرب الى الناحية الرنية ما دامت قواعدها تقود الى اال



 ويعرب األدب على مقاييمه ليحكم له أو عليه .النقد يلتي دوره بعد أن تتم عملية االبداع 

أو يتناول المعناني واألمناليب ولنذلك كاننت دائرتنه أرحنب ميندانا ولنيس هنذا دقيقنا ألن البالغنة وان 
منن ومنائل النقند أي تشناركه فني الحكنم كانت ترشد األديب تشمل المعاني واالماليب وهني ومنيلة 

 وترشد الناقد مثلما ترشد األديب في ابداعه ، وهي حقيقة العالقة  بينهما .

 فالنقد العربي بهذا المعنى قواعد بالغية وال يمكن معرفة األحكام النقدية اال من خالل أصولها .

نقنند العربنني وال خصننائص اللغننة ومننن هنننا عننا  الرصننل بننين النقنند والبالغننة افتعنناال ال يقننره واقنن  ال
 العربية . 

 العالقة بين النقد والبالغة  

إن أصننول النقنند والبالغننة تشننهد بامتزاعهمننا فنني طننور النشننلة والتكننوين ، بننل ت كنند علننى وحنندة     
هندفهما واشنتراكهما فنني نقطنة االنطنالا وممنناحة العمنل. وهننذا االمتنزاج ععنل مننن العمنير الرصننل 

يات، فقنند تننداخلت المباحنن  البالغيننة والنقديننة تننداخاًل يصننعب معننه وضنن  بينهمننا فنني مرحلننة البنندا
الرواصننل والحنندود بمننا يميننز كننل علننم عننن اآلخننر قبننل مرحلننة التقعينند.   ولعننل مننن أمننباب ذلننك أن 

علًمنا  –عنند ظهورهنا  -علًما ممتقاًل بنرمنه ، ولنم تظهنر البالغنة  –عند ظهوره  –النقد لم يظهر 
لم يظهر غيرهما علًما ممتقاًل بنرمه أيًضا ؛ وذلك يعود إلى طبيعة التللي  ممتقاًل بنرمه ، وربما 

فنني العلننوم فنني المرحلننة األولننى التنني تننم فيهننا تثبيننت المعننالم األوليننة لكننل علننم.     فكننان النقنند نقننًدا 
 بالغًيا ، والبالغة بالغة نقدية ، بمعنى اعتماد النقد على مقوالت البالغة ، واعتماد البالغة على

 الحس النقدي ، لذا كان النقد العربي القديم ، في غالبه نقًدا بالغًيا

إن أصول النقد والبالغة تشهد بامتزاعهما في طور النشلة والتكوين ، بل ت كد على وحدة هندفهما 
واشتراكهما في نقطة االنطالا ومماحة العمل. وهذا االمتزاج ععل من العمير الرصل بينهما في 

، فقنند تننداخلت المباحنن  البالغيننة والنقديننة تننداخاًل يصننعب معننه وضنن  الرواصننل  مرحلننة البنندايات
والحنندود بمننا يميننز كننل علننم عننن اآلخننر قبننل مرحلننة التقعينند.   ولعننل مننن أمننباب ذلننك أن النقنند لننم 

علًمنا ممنتقاًل  –عنند ظهورهنا  -علًما ممتقاًل بنرمنه ، ولنم تظهنر البالغنة  –عند ظهوره  –يظهر 
يظهنر غيرهمننا علًمنا ممنتقاًل بنرمننه أيًضنا ؛ وذلننك يعنود إلنى طبيعننة التنللي  فنني  بنرمنه ، وربمنا لننم

العلوم في المرحلة األولى التي تم فيها تثبيت المعالم األولية لكل علم.     فكنان النقند نقنًدا بالغًينا 



لحنس ، والبالغة بالغة نقدية ، بمعنى اعتماد النقد على مقوالت البالغة ، واعتماد البالغة على ا
 النقدي ، لذا كان النقد العربي القديم ، في غالبه نقًدا بالغًيا.

فالبالغنننة نبنننت تمتننند عنننذوره منننن رحنننم النقننند األدبننني ، وعالقتهنننا بنننه عالقنننة العنننز  بالكنننل ، والرنننرع 
باألصل ، فن  النقد. .. هو المنب  ، وهو األماس النذي امنتقت مننه وقامنت علينه قواعند البالغنة ، 

ذا كان هد  الن قد البح  عن العمال ، ومحنناولة إحصنا  مظناهره ، وادشنادة بنه ، وذكنر القنبح وا 
فننني معنننرب التنديننند بنننه والتحنننذير مننننه ، فننن ن البالغنننة هننني ثمنننرة هنننذا البحننن  ، ومعتمننن  مظنننناهر 
العمنننال ، صننيغت فنني فصننول وأصننول وقواعنند ، لكنهننا ليمننت قواعنند قنند منننها الركننر أواًل ؛ ليعننري 

 يعة األدب موعنودة من قبلعليهنا األدب ، بل إن طب

ذا كانننت نشنننلة النقننند األدبنني منننابقة علنننى نشننلة البالغنننة فننن ن طبيعننة كنننل منهمنننا تننوحي بنننلن هنننذه  وا 
األمننبقية هنني أمننبقية فنني تلصننيل القواعنند ، وليمننت أمننبقية فنني الوعننود الرعلنني ، فننالحس العمننالي 

تنني تعمنن  البالغننة الننذي تعبننر عنننه البالغننة هننو مننن طبيعننة األدب ،   والحنندي  عننن األصننول ال
بالنقد القديم إنما هو حدي  عن الحبل المنري الندقيا النذي يصنل البالغنة بالنقند. أمنا منبب وعنود 
هذا الحبل وعلته فهو الطاقة العمالية التي تررزها البالغة العربية ، ثم اعتماد أمنباب هنذه الطاقنة 

 م أحكام تمتند إلى هذه العناصرفي األحكام النقدية ، فالبالغة عناصر عمالية ، والنقد بوعٍه عا

البالغنننة مشنننتقة منننن كلمنننة ل بلننني  ل ، التننني تعنننني الوصنننول إلننني النهاينننة ، فهننني تعنننني فننني اللغنننة : 
 . إيصال المعني كامال إلي ذهن القارد والمام 

ذا ربطنا بين علوم البالغة والعناصر األمامية للعمل األدبني وعندنا لمناذا انقمنمت البالغنة إلني  وا 
 كل علم منها يختص بركن أو عنصر من عناصر األملوب كالتالي: -ثالثة علوم 

علنم المعناني: ويخننتص بعنصنر المعنناني واألفكنار ، فهنو يرشنندنا إلني اختيننار التركينب اللغننوي  -1
كمنا يرشندنا إلني ععنل الصنورة اللرظينة أقنرب منا تكنون داللنة علنى الركنرة التني المنامب للموق  ، 

تخطر في أذهاننا ، وهو ال يقتصر على البح  في كل عملة مرردة على حدة ، ولكنه يمد نطاا 
لي النص كله بوصره تعبيرا متصال عن موق  واحد ، إذ  بحثه إلي عالقة كل عملة باألخري ، وا 

 اديعاز وادطناب ، والرصل والوصل حمبما يقتضيه الموق  أرشدنا إلي ما يممي :



نريع العاطرنة والصنور الخيالينة معنًا -2 ألن الخينال وليند العاطرنة ،  -علنم البينان : ويخنتص بعنص 
وقد ممي علم البيان ألنه يماعدنا على زيادة تبيين المعني وتوضيحه وزيادة التعبير عن العاطرة 

 .هات واالمتعارات وأنواع المعازوالوعدان ، بامتخدام التشبي

البدي  : ويختص بعنصر الصياغة ، فهو يعمل على حمن تنمنيا الكنالم حتني يعني  بنديعا  -3
منننوا   -، منننن خنننالل حمنننن تنظنننيم العمنننل والكلمنننات ، ممنننتخدمًا منننا يمنننمي بالمحمننننات البديعنننة 

 اللرظي منها أو المعنوي .
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