
 :النقد األدب   

، فاألدب صنعة إبداعية والنقد هو  األدب يسبق النقد، فلوال وجود األدب لما ُوجد النقد األدب  

الذوق لذلك اإلبداع. األديب ُمطالب بالتعبير اإلبداع  والناقد ُمطالب بنقد ذلك التعبير 

 هو 
ً
ض أن يكون النقد إبداعا  .اآلخر بموضوعية وحيادية، وبما أن األدب إبداع فيفير

  النص، أي أنه ال يقترص عىل البحث عن 
يركز النقد األدب   عىّل تقييم الجوانب الجيدة والرديئة ف 

، إال  سس ومعايير يرجع إليها الناقد أثناء تحليله للنص األدب  
ُ
عيوب النص فقط، وتكون هنالك أ

  النص، فقد 
عي  عن وجهة نظر القارئ لما يحدث ف 

ُ
 ت
ً
يرتاح قارئ ما لنص  أن عملية النقد أحيانا

  النص نفسه، فما َيعد جيد وجميل لقارئ معير  قد يكون غير 
ما وقد ال تعجبه بعض األشياء ف 

  زمن ما، وربما 
راء ف 

ُ
 بير  مجتمع الق

ً
الئق وغير جميل لقارئ آخر. قد ال يلقر نص ما رواًجا وقبوال

  زمن آخر. 
 يقفز قفزة نوعية ف 

 

د
ْ
ق
َّ
 :تعريف الن

 
ْ
ق
َّ
ف الن : ُيعرَّ

ً
ف  د لغة

ْ
ش
َ
ء وك  

ْحص الش 
َ
  بمعن  ف

ه تميير  الدراهم وإخراج الزائف منها، ويأبر
ّ
بأن

  .عيوبه

  االصطالح: 
د هو تمحيص )اختبار، تنقيح( العمل األدب   بشكٍل متكامٍل حال االنتهاء  أّما ف 

ْ
ق
َّ
فالن

 يكِشُف مواطن الجودة وا
ً
 صحيحا

ً
ّ تقديرا لرداءة فيه، ويبيرّ  من كتابته؛ إذ يتّم تقدير النّص األدب  

لة  .درجته وقيمته، ومن ثّم الحكم عليه بمعايير ُمعّينة، وتصنيفه مع من يشابهه مي  

ه لألدباء  د الذي ُيوجَّ
ْ
ق
َّ
د؛ فالن

ْ
ق
َّ
ه وأحكامه باختالف الفن الذي ُيماَرس فيه الن د يختلف بمعايير

ْ
ق
َّ
فالن

 
ّ
ه للفقهاء، كما أن د الُموجَّ

ْ
ق
َّ
قاد يختلف عن الن

ُّ
؛ فلكلٍّ والن ثير 

ِّ
د الُمحد

ْ
ق
َ
د األصولّيير  يختلف عن ن

ْ
ق
َ
ن

، ثّم 
ً
 وشكال

ً
ّ وتحليله مضمونا   األثر األدب  

ظر ف 
َّ
ك بينهم هو الن  المشير

ّ
 أن

ّ
منهم أسلوبه وأحكامه، إّل



  مختلف 
  مجال األدب، والسياسة، والفلسفة، وف 

د قد يكون ف 
ْ
ق
َّ
الحكم عليه وتقويمه، والن

خرى، ومن
ُ
د، كالتقييم، والردود،  المجاالت األ

ْ
ق
َّ
 هناك مفردات مقاربة للن

ّ
كر أن

ّ
الجدير بالذ

ه من حيث  ه عن غير  
ِّ
 مصطلٍح ما يمير

 لكلِّ
ّ
 أن

ّ
والمناظرات، والمحاورات، والجدل، والمباحثة، إّل

 .األساليب، واألحكام، والغايات

 

ام
َّ
د الَهد

ْ
ق
َّ
د الَبناء والن

ْ
ق
َّ
 :الفرق بير  الن

م أهل العلم ال اء، وهو الذي يسىع الناقد فيه إىل تقويم الخطأ ويحاول إصالحه قسَّ
َّ
د َبن

ْ
ق
َ
د إىل ن

ْ
ق
َّ
ن

ام، وهو الذي 
َّ
د
َ
د ه

ْ
ق
َ
ب، وإصدار األحكام الُمسَبقة. ون  عن التعصُّ

ً
ُسس علمّية، مبتعدا

ُ
بناًء عىل أ

د لهم، بإظ صُّ ْيل من اآلخرين، وتشويه سمعتهم، والير
َّ
د من أجل الن

ْ
ق
َّ
هار أخطائهم من يكون فيه الن

ة وال برهان  .غير ُحجَّ

  مجال  -
 عىل أساليب علمّية ف 

ً
 قائما

ً
صا  ُمتخصِّ

ً
دا
ْ
ق
َ
م ن

ِّ
اء ُيقد

َّ
د الَبن

ْ
ق
َّ
  الن

 الناقد ف 
َّ
فيظهر من ذلك أن

ام ينتقد من غير إنصاف، وقد يقوم عىل تجري    ح الناس؛ 
َّ
د الَهد

ْ
ق
َّ
  الن

صه، بينما الناقد ف  تخصُّ

به لفكرة م   غير مجال دراستهبسبب تعصُّ
  .ا، وقد تكون ف 

صح  -
ُّ
ّ تصويب األوضاع؛ لذلك يسىع الناقد إىل تقديم الن اء يكون هدفه األساس 

َّ
د الَبن

ْ
ق
َّ
كما أن الن

ضِّ 
َ
ام هو االنتصار، بغ

َّ
د الهد

ْ
ق
َّ
  الن

للناس، أو التلميح لهم دون تجري    ح، بينما يكون هدف الناقد ف 

 .يث يعمد الناقد هنا إىل الثأر من اآلخرين وفضحهمالنظر إن كان عىل صواب أم ال؛ ح

-   
ض، لكنَّ الناقد ف 

َ
ذ به أو قد ُيرف

َ
 رأيه قد ُيؤخ

َّ
اء أن

َّ
د الَبن

ْ
ق
َّ
  الن

ومن جانب آخر، يرى الناقد ف 

  
ضح الفرق الثالث ف 

َّ
ض، بينما يت

ْ
ق
َّ
 رأيه هو الحقيقة المطلقة غير القابلة للن

َّ
ام يرى أن

َّ
د الهد

ْ
ق
َّ
الن

اء؛ إذ ال يهمه صاحب الرأي بقدر ما يهمه ترحي
َّ
د الَبن

ْ
ق
َّ
  الن

ب الناقد بجميع اآلراء المطروحة ف 

ام ال يهمه تقديم حلول ومناقشتها، بقدر ما يهمه االنتقاد 
ّ
  النقد الهد

الرأي ذاته، لكن الناقد ف 



  النقد البناء يفصل ب
  أن الناقد ف 

ير  كل فكرة بحسب مكانة األشخاص، ويتجىل الفرق األخير ف 

  
  تصدر من الشخص ذاته الذي انتقده، بينما ف 

خرى، ويتقبل األفكار اإليجابية األخرى النر
ُ
وأ

  تصدر من الشخص الذي انتقده، حنر لو كانت ذات 
النقد الهدام يرفض الناقد جميع األفكار النر

 أهمية. 

 

دية
ْ
ق
َّ
 :مراحل العملية الن

د لمجموعة من اإلجراءات 
ْ
ق
َّ
ورّية، فيمّر بثالث مراحل. ه  يخضع الن  :والخطوات الرص 

 :   هذه المرحلة توضيح مضمون النص والمعن  العام الذي أراد الكاتب  مرحلة التفسير
ويتّم ف 

ّراء
ُ
  .إيصاله إىل الق

  التعبير عن أفكاره وعواطفه مرحلة التحليل: 
ح أسلوب األديب ف    .ويتّم فيها ش 

  الحكم عىل العمل األدب   إّما وه  المرحلة األخير  مرحلة التقويم: 
دية، وتعن 

ْ
ق
َّ
  العملّية الن

ة: ف 

 بنجاحه، وإما بفشله. 

 

  الناقد. منها
وط الواجب توافرها ف  وط الناقد هناك بعض الش   :ش 

ِّ  العمل  الموهبة النقدّية:  ؛ فيمير
ً
 صحيحا

ً
ر األشياء تقديرا

ِّ
  يستطيع الناقد من خاللها أن ُيقد

والنر

د من العمل   .الرديءالجيِّ

صه، وأن يمتلك  األهلية العلمّية والكفاءة:    مجال تخصُّ
د األعمال ف 

ْ
ق
َ
ص الناقد بن وذلك بأن يتخصَّ

له إلعطاء رأيه بكلِّ ثقة
ِّ
ؤه
ُ
  ت
  مختلف الميادين؛ والنر

  .الثقافة الواسعة ف 



ب؛ العدالة واإلنصاف:   عن الهوى والتعصُّ
ً
وذلك بأن  بأن ُيصِدر أحكامه بكل شفافّية ونزاهة بعيدا

ُسس علمّية غير خاضعة لعاطفته أو ميوله الشخصية؛ فال 
ُ
ل أحكامه وُيفشِّ رأيه بناًء عىل أ

ِّ
ُيعل

ل من قيمة أحد
ِّ
، أو من أجل أن ُيقل

ً
  .يصدر حكمه لك  يحاب   أحدا

ام األدب:   عن اإلساءة لآلخرين باأللفاظ الخارجة عن األدب؛ الير 
ً
د بعيدا

ْ
ق
َّ
حيث يجب أن يكون الن

 .   الرأي حنر وإن كانوا ُمخِطئير 
د للفكرة دون إيذاء المخاِلفير  ف 

ْ
ق
َّ
ه الن  فُيوجَّ

 

  التاىل  
 :أهمية النقد األدب   تتلخص أهمية النقد األدب   ف 

  خدمة األدب، ألنه لو وجد األدب فقد وجد النقد -
 .لقد وجد النقد األدب   لك  يكون ف 

مواطن الجمال فيه، ويمكنهم من الحكم عىل النقد يساعد الطالب عىل فهم األدب وتذوق  -

  .النص األدب   بشكل صحيح

  األديب بلغ أقىص  -
  لو توفرت ف 

يساعد النقد األدب   النقاد عىل التعرف عىل العنارص االدبية النر

  بفنهم األدب   واالتجاه نحو الجودة والفائدة 
غايته. يعمل النقد عىل توجيه األدباء عىل الرفر

 .والكمال

يساعد النقد األدب   الطالب عىل المحاكاة للنماذج اإلبداعية وتربية الذوق األدب   الناضج لدى  -

الطالب، وهذا يمكنهم من التميير  والحكم عىل مستوى النصوص األدبية من حيث األفكار، 

  .واأللفاظ والصور الجمالية والموضوع

  تجديد األدب  النقد يعتي  أحد األسباب األساسية لبقاء األدب وحفظه، -
ويساهم النقد ف 

  .ويحسن منه



ييش النقد األدب   عىل الطالب طريقة القراءة النافعة واختيار الكتب الجيدة لقد وضع النقاد  -

  تعير  الطالب ومن يدس األدب، حنر تثقل المواهب 
وط النر بعض األصول والمقاييس والش 

  بالذوق العام لدى الطالب
  داخلهم وترتقر

 .األدبية ف 

 

 :  
 النقد اليوناب 

  خالد"
  بأنه: " أدب إنساب 

  األدب اليوناب 
 نستطيع أن نقول ف 

  دراسة اللقد كان 
تفكير األدب   عند اليونان يمثل جانبا مهما من الحياة الفكرية، كما كان التعمق ف 

 ، ألنه قضايا األدب ومشكالته العامة، يشكل هاجسا ذهنيا قويا لدى الفالسفة والنقاد اليونانيير 

ي.    العقل البش 
 يمهد لهم السبيل لدراسة تلك اآلثار األدبية بصورة بعيدة الغمور ف 

ولهذا نالحظ الكثير من النقاد اليونان، هم من طبقة العلماء الفالسفة، تماما كما كان كثير من 

  األعمال األدبية والنقدية،
والسبب  الفالسفة، هم من طبقة النقاد األدباء، الذين لهم باع طويل ف 

  تمثل الموقف 
  شعرا وخطابة عىل األفكار والعقائد النر

  ذلك إنما يعود الشتمال األدب اليوناب 
ف 

. وهذا ما جعل الفالسفة اليونان ينهضون إما مدافعير  أو   
  لدى الشعب اليوناب 

الفكري والدين 

ان يتصل منتقدين، لجملة هذه األفكار والمعتقدات والقيم، بكل حماسة وقوة، خصوصا ما ك

 منها باألشكال األدبية المختلفة. 

 

 سقراط: 

، وهو استاذ أفالطون   شهير
، كما يعتي  مؤسس علم األخالق، وهو أول من هو فيلسوف يوناب 

. وقد اتهم بأنه يحتقر آلهة يونان، وأنه بالتاىل     معامالت الناس عىل أساس علم 
حاول أن يبن 

 بير  أمرين ال كان يفسد الشباب بتعاليمه، ولهذا السبب وغ
ّ
ها، حوكم مخاطمة قاسية، إذ خير ير



ة، أو أن يتجرع السم، ففضل الموت دفاعا  ت خطير   اعتي 
اجع عن آرائه النر ثالث لهما: إما أن يير

 عن المبادئ. 

 

 :)  النقد السقراط  أو )الحوار السقراط 

يستولد عن طريق الحوار السقراط  يبدأ بكرح السؤال عىل محدثه، ثم يسوقه إىل اإلجابات. أي 

ء ما، ويصلح ألن يكون   
ض أن يكون تعريفا جامعا مانعا لش  االستقراء أو اإلدراك العقىل  ما يفير

دد عن النقد والبحث والتعليق عىل جميع  أساسا لحقيقة ثابتة ومعرفة سليمة. وكان سقراط ال يير

  كانت تطرح عليه، حنر ولو كانت تتصل بمعتقداته ا
لدينية. وقد أتهم كما المسائل القضايا النر

ذكرنا سابقا من خالل ذلك بالكفر باآللهة اإلغريقية التقليدية، وعىل أثره حوكم بموجبها وأعدم 

 ق.م.  399سنة 

، الذي نشأ  ، كما األدب العرب    
نشأة شفهية وكان يعتمد عىل  ومن الجدير بالذكر أن األدب اليوناب 

  الحديث، ال عىل الكتابة، فيسمع، فإن النقد ال
  نشأ أيضا نشأة شفهية، وإن الناقد اليوناب 

يوناب 

ه من العلماء، أن يسمع لم يكن يحاول أن يكتب نقده. فقد كان همه الوحيد   كما يفعل غير

  اآلداب عن طريق التحدث إليهم. وكان الجمهور هو الحكم بير  الفنان والناقد. 
الجماهير آراءه ف 

  تلك المرحلة، 
  ف 
 نقدرا فيه الكثير من األحكام الذاتية. كما كان النقد اليوناب 

  كتابات أالطون 
  هذه البيئة، وكان له آراء وكتابات حيال األدب ونقده، ونجد ف 

وعاش سقراط ف 

  نسبها ألستاذه سقراط، والذي يجعله محورا للمناقشات والحوار. 
ا من اآلراء النر  كثير

 

 

 



 آراؤه النقدية: 

يقول سقراط: أنه ال يجب البالغة الكالمية، وانه يفضل التمسك بالحق والعدل عىل  -1

  الكالم الذي يلفق تلفيقا. فالبالغة عنده، ه  بالغة الحق. أما 
الزخرف والتثقيف ف 

 . )الفخور( إليها إال المخادعون والمختالونالفصاحة أو البالغة فال يلجأ 

وأن تكون لغة باعتبارها يجب أن تكون مطواعة إىل اليرفض سقراط نظرة السفسطائيير   -2

اف( صالحا لتقرير    وأضدادها واآلراء )االعير
جميع اآلراء، تستطيع أن تكون حاملة للمعاب 

ونقائضها واألفكار وما يعاكسها. كل ذلك باألدلة الخطابية، وبواسطة البالغة الخالبة. فهو 

 أن البالغة عندهم، ه  سبيل الخداع والغش. يرى 

  علما، بل  ه   خطابة عند سقراط ليسال -3
 عادة وتمرين. وفكرة الخطابة ال تجد سببها ف 

الطبيعة، ألن العلم الذي تقره الطبيعة ال يقر بالتشوي  هات واألساليب المخادعة والمزيفة 

للحقائق، بل يقر الحقائق نفسها. وألن الخطيب ال يلزم نفسه بالحقيقة، بل بغرض فردي 

به عن طريق بالغته، فإن البالغة خارجة عن الحقيقة وعن قانون  والذي يلزم الجماعة

م الحقائق. فالخطابة عنده نوع من الدجل )الكذب(.   الطبيعة الذي يلير 

عارض سقراط الشعراء، تماما كما عارض الخطباء. فقد وجد أنهم ال يعنون ما يقولون،  -4

شعراء يخدعون الناس عن الحقيقة. ويقول أن الوال يقصدون إىل الحكمة وال يبحثون 

  شعرهم من 
بشعرهم، فحير  تحّرى الشعراء قاصدا الحكمة منهم، وجدهم ال يملكون ف 

ب من النبوغ واإللهام.    الشعر عن كلمة، ولكنه رص 
 الحكمة شيئا، ألنهم ال يصدرون ف 

عنهم، كان وإذ يحنق )يحقد، يكره(  سقراط عىل الشعراء، غير أنه، وكما ظهر لنا من كالمه  -5

  الشعر، بينما يعت
  الشعر والفنون كافة. وأن اآللهة ه  مصدر اإللهام ف 

قد بفكرة اإللهام ف 

(  هو مصدر )الحكمة(. والشعراء ينطقون بالشعر من دون أن يفقهوا منه يرى أن )العقل

  حياتهم 
  المقابل، أن الحكماء يقولون الحكمة ويعتقدونها ويطلبونها ف 

شيئا، فإنه يرى ف 



)طبيعته اإلنسانية( فتكون بالتاىل  من بنات عقولهم،  نها تصدر عن قرائحهمباستمرار، أل 

 ولهذا فضل سقراط الحكماء عىل الشعراء. 

  وضع فيها  -6
  نفس المرتبة النر

م سقراط الحكماء عىل الشعراء، فإنه لم يضعهم ف 
ّ
إذ قد

أنهم ال الخطباء. ألن الخطباء بنظره دجالون مزيفون، أما الشعراء فهم ملهمون، غير 

 يفقهون ما يقولون وال يعملون به. 

ا يقول سقراط أن عىل اإلنسان أن يعرف نفسه ويحررها من الزيف والعبودية،  -7 وأخير

 لتستحق اإللهام كما تستحق الحكمة. أليس هو القائل: "أيها اإلنسان اعرف نفسك". 

 

 أفالطون: 

 عام  )
تالميذ سقراط وأشهر ( ق.م. وهو يعتي  من ألمع 337-428عاش أفالطون بير 

  النصف األول من القرن الرابع قبل الميالد. 
  ظهرت ف 

وقد  الشخصيات األدبية والفلسفية النر

  األول. 
 عرف بأنه شاعر الفلسفة أو فيلسوف األدب اإلغريقر

اجيدية.  ، فكتب الشعر، وأنتج بعض المشحيات الير بدأ أفالطون حياته باالشتغال باإلنتاج األدب  

اشتغل بالرسم، وكان من هواة التصوير. وهو إذن فنان منتج، قد عرف الفن عن قرب، كما أنه 

 كما عاش الفنون بحسه وعاطفته معا عىل حد السواء. غير أن صحبته لسقراط دفعته  لهجرة

وبلغ به هذا األمر حدا عظيما، حيث اقدم عىل تمزيق الفنون جميعا، والكف عن االشتغال بها. 

  كان قد كتبها. غير أن الروح األدبية كانت جميع مشحياته ال
  نفسه، ولذلك نراه قد نر

استنقعت ف 

  
  تاري    خ األدب اليوناب 

يقدم لتالميذه فلسفته باسلوب أدب   رائع، مما جعله يحتل مكانة مرموقة ف 

 الرفيع. 

م ويرص أفالطون عىل تأكيد الرسالة األخالقية لفن الشعر. وعىل الشاعر أن يقول الشعر الملير  

 بهذه الرسالة، وإال أصبح شعره فاسدا. 



بوسع الباحث الذي يتقىص آراء أفالطون وتعاليمه وفلسفته، أن يقع عىل الكثير منها، غير أن ما 

  
  نسب قسم منها إىل استاذه سقراط، فه  تحمل ف 

  األدب، والنر
يهمنا هنا، إنما ه  آراؤه ف 

. ثناياها جملة من األفكار النقدية العامة. ولم يك  تب مؤلفا خاصا بالنقد األدب  

 

 فكرة اإللهام: 

مثلما يقر سقراط بأن الشعر ال يصدر إال عن إلهام، وأن الشعراء ال يصدرون عن حكمة أو صنعة 

  فكرة اإللهام، بأن 
وإنما بنبوغ وإلهام اختصوا به، فإن أفالطون، كان يرى رأي أستاذه سقراط ف 

يتلقون الوح  من ربات الشعر. وألن أفالطون كان يحمل عىل الشعراء الغنائيير  الممتازين كانوا 

  يهذين ويفقدن 
  هذا األمر، بكاهنات )باخوس( الالب 

الشعراء بصورة عامة، فقد شبههم ف 

 وعيهن، إذا نزل عليهن الوح  من األلهة. 

ي مقدس ذو جناحير  ال يمكن أن يبدع قبل أن يلهم، وقبل  ويرى أفالطون بأن الشاعر كائن أثير

وأن األلهة هو الذي يفقدهم صوابهم وعقلهم، وهو الذي يتخذهم أن يفقد صوابه وعقله، 

ولذلك فإن كل شاعر يعي  عن األلهة الذي يحل فيه. ومن هنا فإن واسطة فيحدثنا بألسنتهم. 

، وبات الشعراء وكأنهم  ب من الهذيان يجري عىل ألسنة المحمومير  الشعر يستحيل إىل رص 

وهذا الرأي الغريب إنما يعكس عداوة اآللهة عىل ألسنتهم. م وتسلطت مجانير  فقدوا وعيه

 أفالطون للشعر والشعراء وه  عداوة ورثها عن استاذه ومعلمه سقراط. 

 

 

 

 



 نظرية المحاكاة:  

نرى أالطون يصف الشعر بأنه تقليد سخيف، يشوه الحقائق ألنه يحاك  أشياء الطبيعة الناقصة 

ا ما يقلد  المقلدة لعالم المثل. وهذا  ما يوح  بأن الشعر عند أفالطون هو تقليد للتقليد. وكثير

 الشاعر األمور الخيالية، مما يفسده، ولذلك باتت وظيفة الشعر مفسدة إىل أقىص الحدود. 

 

 المثال: 

  عالم المثل. وأما الشير الذي يصنعه 
  الطبيعة هو تقليد للشير ف 

يقول أفالطون أن الشير ف 

  الطبيعة. النجار فهو تقل
  وصف شير النجار، فإنه يقدم لنا يد للشير ف 

  دور الشاعر ف 
وحير  يأبر

  
  الطبيعة. وهذا الشير األخير يعتوره النقصان، ألنه هو ف 

صورة عن شير النجار المقلد لما ف 

  عالم المثل. ويستنتج أفالطون أن فن التقليد قد طلق الحقيقة بتاتا. وأن 
األصل تقليد للشير ف 

الذين انطلت عليهم أصحاب الفنون ومن بينهم الشعراء قد خدعوا الصغار والسذج من الناس، 

  الشعر، 
خيلتهم فظنوا تقثليد الحقيقة، عىل أ نها الحقيقة نفسها. ويزيد أفالطون عىل ذلك ف 

فيقول: "إذا فرض الشعر وزنا وقافية واتساق )انسجام(، ووصف به أي موضوع من الموضوعات، 

  أحكامهم. إذ تخلب عقولهم التطبيقات فإنه 
يعجب الجاهلير  ألنهم  يعتمدون صورة البيان ف 

  تفير  النفوس. وإذا ما تجّرد عنها، فإنه سيظهر بمظهر حقير للغاية. 
 الموسيقية النر

 

 :  موقفه من الشعر والنير

وس، فإنا. لقد وقف أالطون من قضية الشعر، موقفا مبدئي ه لم فهو رغم اعجابه بشعر هومير

وط، الفضيلة    جمهوريته، إال بش 
( يسمح بإباحته ف  )تعظيم( والتمجيد  )تقديس( والتسبيح)الخير

 . لآللهة



. وقد كان موقف أفالطون من الخطبة ال يقل شدة من موقفه من الشعر، بل كان أشد منه بكثير 

الشباب وطالن   عرف السفسطائيير  وعارص ازدهار فن الخطابة عىل أيديهم، وكيف كانوا يعلمون 

  الدولة. 
 المجد، عىل التملق من أجل الحصول عىل المناصب العليا ف 

  
فون ف  ، علما أنهم كانوا يعير ويطعن أفالطون بالسفسطائيير  ألنهم كانوا يسمون أنفسهم بالمربير 

قرارة نفوسهم أنهم يعلمون أمورا باطلة. وغرضهم هو تملق الجماهير وليس الوصول إىل الحقائق 

. العلم   تخدع الجماهير
 ية. كذلك كانوا يفتنون الناس بمنطقهم األخاذ واللغة المنمقة النر

ومع ذلك فإن أفالطون ال يرفض الخطابة نهائيا، بل يقبلها إذا اعتمدت لنقل الفلسفة، لذلك نراه 

اها مقرونة  يقف عىل موضوع الخطبة، ويعالجه معالجة دقيقة. ويشيد بالخطبة القضائية، فير

  بالعدال
  ف 

  عىل الشكل اللفظ 
ة والحق والبعد عن الباطل. وبذلك يقدم أفالطون المعن  األخالفر

 الخطابة بخاصة وفن النير عامة. 

 

 أرسطو: 

، وهو المؤثر األكي  عىل جميع نقاد األدب وإىل يومنا حق مؤسس علم النقد األدب   يعتي  أرسطو ب

. ق.م. كان والده طبيبا، كما كان  384هذا. ولد عام  طبيب الملك )فيلبس( والد االسكندر األكي 

وهذا ما جعله يتعرف عن كثب عىل كثير من العلماء والشعراء والخطباء، مما أتاح له فرصة 

  آفاق العلم والسياسة واألدب واالجتماع عىل حد سواء. 
 التوسع ف 

  والده سنة 
عاما  20رابة ق.م، فقدم ارسطو إىل أثينا، وتلمذ عىل يد أفالطون، وظل ق 367توف 

. فعمل   
  بالط فيلبس الثاب 

  األكاديمية، فارتحل إىل ميسيا ومنها إىل مقدونيا، ليعيش ف 
يدرس ف 

  القرص... رجع أرسطو عام 
أثينا وأسس مدرسته المسماة  ق.م  إىل 335مؤدبا لإلسكندر ف 

 ب )الليكون(.. 



وكانت هذه المدرسة تضم فناء مسقوفا، استخدمه أرسطو وتالميذه كممش  يتجولون فيه أثناء 

 .  الدراسة. ولذلك سم  أتباعه بهذا األسم، فعرفوا بالمشائير 

  معظم العلوم فيما عدا الرياضيات 
  جميع فروع الثقافة تقريبا، وبحث ف 

كتب أرسطو ف 

. وقد نسب إليه زهاء  مؤلف تقريبا. علما أنه لم يصلنا من مؤلفاته  1000إىل  400والموسيقر

  هذه المؤلفات ابتعادا مطردا عن استاذه أفالطون، عىل الرغم  47سوى 
مؤلفا. يظهر أرسطو ف 

وإذا أردنا الوقوف عىل المبادىء النقدية  من أنه بدأ التأليف بتقليده استاذه حير  كتب محوراته. 

  ا
  قال بها أرسطو، أو جميع آرائه ف 

وري العودة إىل كتابيه الخالدين النر لشعر والخطابة، فمن الرص 

 اللذين وضعهما: كتاب فن الشعر وكتاب فن الخطابة. 

: عدم التطرف من جهة والدقة    بأمرين أساسيير 
ويمتاز الفكر األرسظ  عن الفكر األفالطوب 

هجرهما إىل الزهد. المتناهية من جهة أخرى. فلم يكن أرسطو عقالنيا بحتا وال تجريبيا رصفا، ولم ي

 .   السياسة فلم يكن من السهل تصنيفه ديمقراطيا أو ارستقراط 
وقد أوحت ألرسطو،  وأما ف 

، بتصنيف العلوم إىل: نظرية وتطبيقية، وإيجاد المصطلحات    تمير  بها فكره العلم 
الدقة النر

،  
  ال تزال مستمرة إىل يومنا ك : العام والخاص، والكىل  والجزب 

واإلحتمال والواقع،  الفلسفية النر

  مجال النقد 
  أوجدها ف 

وال يزال النقاد المحدثون يعتمدون عىل هذه المصطلحات النقدية النر

 والتطهير وغير ذلك... األدب   مثل: المحاكاة والوحدة العضوية والوحدة الدرامية 

 

 فن الشعر: 

وب المحاكاة،  ب من رص  مثله كمثل سائر ينظر أرسطو إىل الشعر بمختلف فنونه، عىل أنه رص 

  ذلك نهج استاذه أفالطون، غير أنه لم يحمل عىل الشعراء ولم يقل 
الفنون اإلنسانية. وقد نهج ف 

ا فنهم، فنا تجميليا وتزينيا، ال فنا  بطردهم من المدينة، بل أقرهم وثبتهم ودافع عنهم، معتي 

 مشوها للطبيعة. 



  يصف فيها الطبيعة، فإن فإذا كان أفالطون يرى أن الطبيعة، أجمل من قصيدة  
الشاعر النر

  تصف الجيفة أو ترسمها، ه  أفضل من الجبفة 
  مقابل ذلك أن قصيدة الشاعر النر

أرسطو يرى ف 

ل، بينما ترم الجيف    صدر المي  
بحد ذاتها. ألن األوىل تمثل لوحة فنية يمكن أن تنش  أو تعلق ف 

 النتنه بعيدا. 

. ومن المدائح نشأ شعر ويرى أرسطو، أن الشعر، ظهر منذ نشأت : المدائح األهاح     نوعير 
ه ف 

اجيديا(. أما شعر الهجاء فقد تطور إىل فن الملهاة  المالحم، والذي تطور إىل فن المأساة)الير

.  )الكوميديا(.    شعر المآس 
  شعر المالحم، تصح أيضا ف 

  تصح ف 
كما أن   ويقول: إن القواعد النر

  شع
 ر الملهاة. قواعد شعر الهجاء صحيحة أيضا ف 

 

 المحاكاة عند أرسطو: 

يرى أرسطو أن جميع أنواع الشعر وجل صناعة العزف بالتاىل  والقيثارة، ه  بمجملها أنواع من 

. ذلك أن  المحاكاة رغم أنها تحاك  إما بوسائل مختلفة أو موضوعات  متباينة أو بأسلوب متمير 

  الفنون سالفة الذكر، فه  كلها تحقق المحاكاة 
بعضها اآلخر يحاك  بالصوت، كذلك الحال ف 

أي بغير إيقاع وال –اسطة اإليقاع واللغة واإلنسجام. أما الفن الذي يحاك  باللغة وحدها بو 

( فإن أرسطو لم يجد له اسما أو لقبا  -انسجام  . )المقصود هنا كما هو معلوم النير

إضافة إىل ذلك، فإن للمحاكاة لذة تعليمية مفيدة، ال بوصفها محاكاة بل بسبب اتقان صنعهتا 

وتجديد موضوعاتها بأشكال مختلفة. كذلك فإن المحاكاة تنقسم بحسب الموضوعات وألوانها 

  انقسام الشعر عىل حسب اختالف طبيعة الشعراء. 
  تحاكيها، وه  بذلك تتسبب ف 

 النر

فمن الشعراء من يمدحون اصحاب الفضائل والمثل العليا، ومنهم من يشيد بالرذائل ويدافعون 

 ائل والشمائل الكريمة. عن أصحابه وي  هاجم أصحاب الفض



 :   المحاكاة لسببير  أساسيير 
 يقول أرسطو أن الناس يجدون لذة ف 

  الطبيعة،  -1
  تقتحمها العير  يراها ف 

يستساغ النظر إليه إذا أجكم تصويرها، أن الكائنات النر

، ال مروءة له، بخيل، ناكر مثل صورة الجيفة وبعض الحيوانات الخسيسة )تافه،  حقير

ل، 
ْ
ذ
َ
 . (وضيعللجميل، ن

  تعلم فن المحاكاة من أجل نوع من  ه   ان المحاكاة -2
المعرفة. ولذلك يجد الناس لذة ف 

  المعرفة واإلستكشاف. 
 الحصول عىل لذة المعرفة والرغبة ف 

 

ويستنتج أرسطو أن المحاكاة ه  غريزة طبيعية، وأن أكي  الناس حظا منها، هم الذين ارتجلو فيها، 

 ومن ارتجالهم ولد الشعر. 

  
  المحاكاة، ترصفا يبعد عن صورة األصل، إذ يبالغ ف 

ا ما يترصف ف  ويقول أرسطو أن الفنان كثير

  بعض األحيان بمحاكاة األشياء 
  ف 

  قبح ما هو قبيح. أو قد يكتق 
تحسير  ما هو حسن، أو يزيد ف 

  طريقة المحاكاة، 
  الواقع. وبسبب وجود هذه الفروق بير  المحاكير  ف 

تختلف وتصويرها كما ه  ف 

  حير  أن كوميديا تمثل 
اجيديا تمثل أناسا أفضل مما نعهدهم، ف  اجيديا عن الكوميديا، ألن الير الير

 أناسا أخس مما نعهدهم. 

، فماذا كان يراه يقلد؟ برأيه أن الشعر يقلد )الرجال 
ً
وإذا كان الشعر عند أرسطو محاكاة أي تقليدا

  الحركة(. فهو لم ينظر إىل وصف المناظر الطب
يعية أو الحديث عن حياة الحيوان أو التأمالت ف 

ورة  الفلسفية، فهذه الموضوعات جميعا ال تصلح للتقليد الذي يقوم به الشعر، وإنما كان يرى رص 

  التقليد الشعري. وجود ال
 حركة والحكاية ف 

  

 



 كتاب الخطابة: 

  بدايته
ا من اآلراء النقدية. فهو يتحدث ف  عن الخطابة  يحوي كتاب الخطابة ألؤسطو كثير

  
ها متصلة به أشد االتصال. وه  تقوم بير  اإلنسان واإلنسان اآلخر، ف  وعالقتها بالجدل، إذ يعتي 

هان تقوم بير  اإلنسان ونفسه. ويقول إن بعض الناس يمارس الخطابة والجدل  حير  أن صناعة الي 

  اكتسبوها من مقتض
 يات الحباة. فطرة وسليقة، وإن بعضهم اآلخر يمارسونها بالمرانة النر

ورة هذا الفن وبخالف سقراط وأفالطون فقد أشاد أرسطو بالخطيب والخطابة  وذلك نظرا لرص 

  وفائدته له من الوجوه التالية: 
  المجتمع االنساب 

 ف 

 فمن مهمات الخطابة إحقاق الحق وإقرار العدل لمواجهة الجور والباطل.  -1

اعتمدنا عىل أدقها، ألن العلم مستمد ليس من الميسور أن نصل إىل اإلقناع بالعلوم، ولو  -2

 .   الموقف الخطاب  
 من النظر، وهو صعب التطبيق ف 

  عىل الخطيب أن يكون مستعدا للدفاع عن الموضوع وعن نقيضه. وليس هناك فن  -3
ينبىع 

  إىل نتيجة متناقضة. آخر 
 غير الخطابة والجدل يمكن أن يصل بمعونة القياس المنطقر

النسان بنفسه أن يعطل جوارحه، وبخاصة إذا كانت هذه يعتي  أرسطو إنه من سخرية ا -4

 الجارحة ع  اللسان والبيان الذي يتمير  به اإلنسان من سائر المخلوقات. 

ر أو إىل  -5   إىل الرص 
اض عىل الخطابة بأنها قد تقىص  يقول أرسطو أنه من غير المعقول اإلعير

  كل قدرة أ ملكة أو عمل م
، ألنه من الممكن أن تجد ذلك ف  ن أعمال اإلنسان مثل الش 

ور  وة.. فهذه كلها تؤدي إىل الخير إذا حسن اإلنتفاع بها، وه  كلها ش 
القوة والصحة والير

ء استعمالها.   إذا أس 

 

 



 يعرف أرسطو الخطابة فيقول: 

  كل ما يوصل إىل اإلقناع 
  إنها القدرة عىل النظر ف 

  أية مسألة من المسائل، أو ه  القوة النر
ف 

  كل واحد من األمور المفردة. ذلك أن الخطابة بخالف كل الصنائع تتكلف اإلقناع 
الممكن ف 

  أية مسألة من المسائل، من ناحية ما يوصل إىل اإلقناع، وه  
األخرى، موضوعها النظر ف 

 تصلح للدفاع عن جميع الموضوعات. 

 

يرى  تقوم الخطابة عىل ثالثة عنارص: الخطيب والخطبة والجمهور، فإنها تكون عادة كما 

  ثالثة أنواع: 
 أرسطو، ف 

 الخطابة االستشارية ورسالتها التحذير والنصيحة.  -1

 الخطابة القضائية حيث تتوجه إما إىل اإلتهام أو إىل الدفاع.  -2
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  اقناع الجمهور، وهو ان يكون رجال فاضال معروفا 
وط الخطيب الناجح ف  ويرى أرسطو أنه من ش 

  يكون بها أهال الن يصدق. ويقرر ايضا 
بير  الناس بالفضيلة. وعليه أن يثبت فضيلة نفسه النر

  قوة ا
  يمتاز بها الكالم، أكي  األثر ف 

ه، فإن للصفات الخلقية النر إلقناع. انه بخالف ما يقوله غير

  الخطابة. وهذا يدل عىل تمسك أرسطو 
وط األخالقية ف   بالش 

 

 

 

 



 :  النقد العرب  

 :   العرص الجاهىل 
 النقد ف 

، ما رشحت به حكومة أم جندبالطائية بير     العرص الجاهىل 
من أقدم ما عرف من اآلراء النقدية ف 

  كتابه الشعر وال
إن علقمة شعراء فيقول: أمرئ القيس وعلقمة الفحل، إذ يروي لنا ابن قتيبة ف 

احتكم مع امرئ القيس إىل امرأته أم جندب لتحكم بينهما،ىفقالت: قوال شعرا تصفان فيه الخيل 

 عىل روي واحد وقافية واحدة. فقال امرئ القس: 

: مّرا ب   عىل ام جندب
ّ
  حاجات الفؤاد المعذب  خليىل 

 لنقىص 

 وقال علقمة: 

  كل مذهب
 كل هذا التجنب  ولم يكن حقا  ذهبت من الهجران ف 

 ثم انشدها جميعا، فقالت المرئ القيس علقمة أشعر منك، قال: وكيف ذلك؟ قالت ألنك قلت: 

 
ٌ
 وللزجر منه وقع أخرج مهذب  فللسوط ألهوب وللساق درة

 فجهدت فرسك بسوطك، ومريته بساقك، وقال علقمة: 

 يمر كمر الرائح المتحلب  فأدركهن ثانيا من عنانه

به بسوطه، ولم يمره بساقه ولم يزجره، فقال فأدرك طريدته وهو  ثان من عنان فرسه، لم يرص 

، ولكنك   
 له عاشق! فطلقها وخلف عليها علقمة، فسم  )الفحل( لذلك. لها: ما هو بأشعر من 

، سواء وتتابع هذه المأثورات  ( الجاهليير  اث عىل ألسنة )المحكمير 
  أوردتها كتب الير

النقدية النر

هم، إذ نجد أن الجميع قد كانوا من النساء أو ا لرجال، من الصغار أو الكبار من الشعراء أو غير

  تدل عىل إلمامهم باألدب 
  نقد األشعار فكانت لهم أحكامهم العفوية والبسيطة والنر

كوا ف  اشير

 والشعر، واستحسان الشعراء لها أو الخوف منها. 



 حكومة النابغة: 

  الذي ال يرد 
  سوق )عكاظ(، وكان حكمه يقوم مقام القاض 

  أحد المحكمير  ف 
كان النابغة الذبياب 

ب له قبة  ، أنه كانت ترص   
  كتاب األغاب 

، ف   
  أوردها له أبو فرج األصفهاب 

  أخباره النر
حكومته. وف 

له، فتعرض عليه أشعارها. فمن نوه به وحكم حمراء من أدم، بسوق عكاظ، فتأتيه الشعراء، 

  الشعراء 
  أثناء ذلك، يبدي بعض المالحظات عىل معاب 

  اآلفاق. وكان ف 
طارت شهرته ف 

 وأساليبهم. 

عىل بنات جنسها، وفضل شعرها ويقال أنه فضل األعش  عىل حسان بن ثابت، وفضل الخنساء 

 عىل شعر حسان. فكانت ثورة حسان عليه، إذ قال له: وهللا ألنا أشعر منك ومن أبيك ومن جدك. 

 قال حيث أقول: فقال له النابغة حيث تقول ماذا؟ 

ّر يلمعن بالضىح
ُ
 وأسيافنا يقطرن من نجدة دما  لنا الجفنات الغ

  محرق
  العنقاء وابن 

 فأكرم بنا خاال وأكرم بنا ابنما  ولدنا بن 

 فقال له النابغة: 

  رواية أخرى، 
إنك لشاعر لوال قللت عدد جفنائك، وفخرت بمن ولدت ولم تفخر بمن ولدك. وف 

  الضىح، 
. وقلت يلمعن ف  فقال له: إنك قلت الجفنات فقللت العدد، ولو قلت الجفان لكان أكير

  المديح، ألن الضيف بالليل أكير طروقا. وقلت يقطرن من 
قن بالدح  لكان أبلغ ف  ولو قلت يي 

، النصباب الدم. وفخرت بمن دما، فدللت عىل قلة القتل، ولو قلت  نجدة يجرين لكان أكير

 ولدت، ولم تفخر بمن ولدك. فقام حسان منكشا منقطعا. 

من خالل هذه الوقائع يتبير  لنا أن شعراء الجاهلية كان يراجح بعضهم بعضا، وانهم كانوا يبدون 

  و 
  المعاب 

  ثنايا مراجعاتهم بعض اآلراء ف 
 األلفاظ واأللفاظ بطرق مختلفة. ف 

 



 :   العرص الجاهىل 
ات النقد ف   ممير 

  هذا العرص، كانت عبارة عن 
  ذكرنا بعضا منها يتبير  لنا أن النقد ف 

من خالل الوقائع النقدية والنر

  ثناياها أول صور الن
. وه  برأينا: وقائع، تحمل هذه الوقائع ف   قد من العرص الجاهىل 

استدعتها مناسبات الشعر بالمواسم واألسواق والمجامع محاوالت أولية ساذجة،  -

 والمحافل. 

يبدون بآرائهم عىل ما تلهمهم طبا ئعهم االدبية، وسليقتهم العربية،  وكان الحكام الناقدون -

 وأذواقهم الشاعرة. 

فجاءت أحكامهم ذاتية محضة، تقوم عىل آرائهم الخاصة، وبوح  أذواقهم الشخصية،  -

 أو مقاييس مألوفة، أو أصول مقررة أو قواعد مرعية.  معروفة،أسس دون استناد إىل 

  صورة مجملة: يصدرونها باألستحسان او األستهجان، غير مفصلة  -
أو مسببة، ال تبير  وف 

  قامت عليها. 
 وجوه النقد، وال تتعرض للعلل واألسباب النر

ن فكر علم  ال تعتمد هذه اآلراء عىل دراسة، أو بحث أو تحليل، فإنما يصدر مثل هذا ع -

 منظم، يحسن التعليل واإلستنباط، وإن طبيعتهم لم تؤهلهم له. 


