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:الملخص
 تَسِمه تبعاً لنصوص محدودة ونماذج تقصر،اعتاد بعض النقاد في العصر الحديث محاكمة التراث النقدي األدبي عند العرب وفق مقاييس تعميمية
 منطلقين من رؤيتهم لتقسيم النقد حسب تركيزه على النص، والمالحظات السطحية المباشرة، النقد عند العرب على االنطباعية واألحكام العابرة
 النقد الذي يرى أهمية دراسة النص من خالل السياق الذي أُنتج فيه: ويقصدون بالنقد السياقي، قسم سياقي وآخر نسقي:أو محيطه إلى قسمين
، فهو النقد الذي يُهمل أية عوامل سياقية محيطة بالنص: وأما النقد النسقي، والذي يُعطي أهمية لدراسة العوامل المؤثرة المحيطة بالنص،النص
 ورأوا أن النقد الحديث بطرائقه ومناهجه األدبية نقد نسقي لم يتعرف عليه القدماء الذين اعتمدوا الذوق واالنطباع،ويُعطي كل األولوية للنص
.للحكم على النصوص األدبية
 لم يتركه علماء العرب،- وكان أداة من أدوات الناقد في تناول النصوص– وليس كل األدوات، غير محدد المعالم،وألن الذوق النقدي واسع المعنى
 عدا أنه، وقيدوا استخدامه بشروط كثيرة لكي ال يُساء للنقد من خالله، فعنوا بتحديد مفهوم الذوق في النقد،القدماء نهباً لغير الناقد الحقيقي
 وتنقله بين عدة، فالباحث المنصف ال يُمكن أن يغفل تفاوت المنجز النقدي القديم،من الظلم اعتباره أداة الناقد الوحيدة في تراثنا العربي
 بل تتجاوزه إلى النقد المنهجي الذي يرقى إلى المناهج األدبية، ولكنها ال تتوقف عنده، قد تبدأ بالنقد الذوقي االنطباعي المباشر،مستويات
. كما في كتب الطبقات والموازنات والبحث اللغوي، الحديثة أحياناً كثيرة
 وقد اتبع الباحث المنهج التكاملي في البحث للحاجة،يتناول هذا البحث الذوق النقدي والنقد االنطباعي بين النقد األدبي القديم والنقد الحديث
والمنهج – القديم
االنطباعي
النقد
– النقدي
:مفتاحية
 ثم الفرق بين،الحديثتعريف المصطلحات يتتبع رؤية القدماء للذوق النقدي
 وبعد،التحليلي
،يخي
التار
الذوقوالمنهج
كالوصفي؛
كلمات المناهج
لعدد من
 ليخلص البحث إلى أن النقد القديم تنقل، ثم الفرق بين الذوق واالنطباعية، ثم االنطباعية كنظرية نقدية حديثة،الذوق األدبي والذوق النقدي
The taste of Criticism and the Impressionistic Criticism between old and modern criticism
.بين عدة مستويات من النقد االنطباعي إلى البحث المنهجي

Abstract
Critics used to judge literate heritage of criticism in Arabic according to general criteria with samples of Impressionism or built
in ideas or superficial direct notes considering either one of the two approaches, contextual or coordinative. Meaning by
contextual from their vision of dividing the critics according to it’s focusing into the text or circumstances to two sections the
critics that studying the text through events that created it. Which give essence to study the factors influence the text. The
second approach, the coordinative, the type of critics which ignores any other contextual factors around the text, giving priority
to the text. Ending their vision that Modern approaches and literary methods of criticism is coordinative style that ancients did
not recognize when they preferred their own taste and impressions to value the different texts. Moreover, the wideness and
indifference of the criticism taste itself. Because that taste was broad, meaningless, and was a tool of the critic in dealing with
text, ancient Arab scientists did not loot non-specialized critics deal with it freely. They decided to define the concept of taste in
criticism, and restricted it to use on many conditions so that it would not be abused to criticize it, except that it is unjust as the
sole critic of our Arab heritage, the fair researcher cannot ignore the difference of the old criticism achievement, and move it
between several levels. It may begin with direct impressionist criticism of taste, but it does not stop at it. Rather, it goes beyond
systematic criticism, which reaches to modern literary approaches often, as in the books of classes and
comparative and linguistic researches.
This research deals with the critical taste and impressionist criticism between ancient literary criticism and modern one. The
study adopted the integrated approach considering the study need to use several research methods such as descriptive
approach, historical approach, and analytical approach. After defining the terms, it follows the vision of the ancients for the
critical taste, then the difference between the literary taste and the criticism taste, then the impressionism as a modern critical
theory and finally, the difference between taste and impressionism. The research concludes that ancient criticism moves
between several levels of impressionist criticism to systematic research.

Keywords: taste of Criticism - Impressionistic Criticism - old - modern
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المقدمة:

المبحث األول :الذوق النقدي Tasting Criticism

مارس من قبل الناقد
اليزال الذوق النقدؼ أحد أنواع النقد األدبي المستخدم في نقد األدب الحديث ،وحرّؼ أن ُي َ
المتخصص ،إال أنو ليس مقصو اًر عمى المحترفين ،وقد شممو الناقد الفمسطيني األمريكي إدوارد سعيد ضمن األنواع األربعة لمنقد
()1

مارس
الم َ
األدبي الحديث ُ

.

المتداول بين قدماء النقاد العربُ- ،يطمق عميو حديثاً النقد االنطباعي -كان أحد الوسائل التي يستخدميا
والذوق النقدؼ ُ
الناقد األديب في محاكمة النصوص األدبية  ،ولموقوف عمى الفروق الدقيقة بينيما نبدأ بالتعرف عمى مفيوم الذوق عند العرب:
ويمدح ،فاستعمل مجا اًز لمنقد
الذوق في األصل المغوؼ تذوق الطعم ،وأداتو في اإلنسان المسان ،والذوق يكون فيما ُيكره ُ
األدبي الذؼ أداتو لسان الناقد الذؼ يجيد تذوق النص فيميز الجيد من الردؼء:

وم َذاقاً ،فالذواق والمذاق يكونان مصدرين ويكونان طعماً ،والمذاق :طعم
ال ّذ ْوق لغة :مصدر َذ َ
اق الشيء َي ُذوُقو َذ ْوقاً وَذ َواقاً َ
وب ْرتُو ،واستذقت فالناً إذا خبرتو فمم تحمد
ويقال ُذ ْق ُت فالناً :أؼ خبرتو ُ
الشيء ،وتقولُ :ذ ْق ُت فالناً وُذ ْق ُت ما عنده :أؼ خبرتوُ ،

( )
للا لباس اْل هجوع واْلخ ْوف]  ، 2وقول أبي سفيان لما رأػ حمزة رضي
مخبرتو ،والذوق يكون فيما ًيكره ُ
ويحمد ،قال تعالى[ :فأذاقها ه
هللا عنو مقتوالً :ذق ُعَقق ،من المجاز أن ُيستعمل الذوق وىو ما يتعمق باألجسام في المعاني(.)3

أما الذوق النقدي اصطالحا في العصر الحديث ىو " :قدرة اإلنسان عمى التفاعل مع القيم الجمالية في األشياء ،وخاصة

في األعمال الفنية ،وىو نظام اإليثار لمجموعة محددة من القيم الجمالية نتيجة تفاعل اإلنسان معيا ،والذوق العام :ىو مجموع
()4

.

تجارب اإلنسان التي ُيفسر عمى ضوئيا ما ُيحسو أو ُيدركو من األشياء ،ويسمى اإلدراك السميم"
نمى باالطالع والمعرفة ،وىذا ما يؤكده النقاد في العصر الحديث ،فيي تشمل العقل
الذوق موىبة وممكة فطرية تُ ّ

وضح أحمد أمين ،بناء عمى فيم بعض اآلراء النقدية لمذوق عند القدماء" :
والعاطفة ،وىي ممكة ُمركبة من عدة عناصر ،كما ّ
تسمى الممكة التي يتكون بيا ىذا التقدير الذوق ،وىذا الذوق ليس ممكة بسيطة ،بل ىي مركبة من أشياء كثيرة يرجع بعضيا إلى
قوة العقل ،وبعضيا إلى قوة الشعور "

()5

.

( )1أنواع النقد األدبي مرتبة حسب ظيورىا :أوالً :التذوق األدبي والتأويل ،ثانياً :النقد العممي التطبيقي والنقد الصحفي :وىو نقد يتوسط النقد الذوقي والنقد
األكاديمي من حيث اقترابو من النقد المنيجي حيناً ،أو من النقد التذوقي التفسيرؼ حيناً آخر ،ثالثاً  :النقد األدبي األكاديمي  :وىو نقد تاريخي أكاديمي ينحدر
من االختصاصات التي كانت قائمة في القرن التاسع عشر كدراسة األدب الكالسيكي والفيمولوجيا -التحميل التاريخي المقارن لمغات-وتاريخ الحضارة ،وىو

نقد متخصص يعتمد المناىج األدبية لقراءة النص ،وأضاف نوع ًا رابعاً ىو النظرية األدبية  :وىو نقد خاص يناقش النماذج األوروبية السباقة  ،مثل البنيوية

والداللية والتفكيك  ،وقد ظير كموضوع لممناقشات األكاديمية والعامة في الواليات المتحدة بعد حين من ظيوره في أوروبا ،ينظر سعيد :إدوارد ،العالم والنص

والنقد (ص.)4

( )2النحل.112:

(ُ )3ينظر ابن منظور ،لسان العرب (ج.)112/10
( )4وىبة والميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)173
( )5أمين :أحمد ،النقد األدبي (ص.)13
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ويرػ بعض الباحثين أنيا كانت األداة الوحيدة لمناقد القديم لتمييز النصوص ومحاكمة بالغتيا " :الذوق وحده ىو العمدة

في الحكم عمى بالغة الكالم "( ، )6وليس لمباحث أن يغفل تعدد مستويات النقد عند القدماء ،إذ لم يقتصر نقدىم عمى الجانب

الذوقي العاطفي فحسب ،فممكة التذوق ال يحوزىا غير الناقد الخبير ،وفقاً لمشروط التي وضعيا القدماء لممارسة الذوق.
المتمقي ،وىو نقد ال يقتصر عمى
ويمكن تمخيص مفيوم الذوق النقدؼ بأنو النقد القائم عمى إظيار انعكاس النص عمى ُ

النقاد ألن التذوق النقدؼ يقوم عمى إحساس المتمقي – الذؼ قد ال يكون متخصصاً -وتفاعمو العاطفي مع النص ،وقد يمجأ المتذوق

وفقو إلى تفسير النص وفق االنطباع الذاتي ،لذا تنبو العمماء القدماء إلى ضرورة تخصيص ىذه األداة ،لكي َي ْح ُسن استخداميا بيد
الناقد الحقيقي ،فعمدوا إلى وضع حدود ليذا المصطمح في النقد ،لكي ال ُيساء استخدام ىذا المفيوم ،ألن الذوق النقدؼ واسع
المعنى ،وغير محدود المعالم يمكن لمعالِم وغير العالِم التصدؼ لو ،والذوق النقدؼ قديم عند العرب ،يرتبط وجوده بوجود النص
األدبي فيو منذ أقدم نصوص العصر الجاىمي وصدر اإلسالم ،والعصر األموؼ ،ويظير اىتمام النقاد بوضع قواعد صارمة لو منذ
اىتمام القدماء بوضع كتب النقد المتخصصة ،ولمتعرف عمى أىم آراء العمماء لمذوق النقدؼ ،نرصد التالي:

 -1يقرن ابن طباطبا(322ىـ) في كتابو عيار الشعر الذوق(العاطفي) الذؼ يجب أن يمتمكو الناقد بالفيم الثاقب (العقل)،

ليتمكن من الحكم عمى جودة الشعر أو قبحو ،ويرػ أن امتالك الذوق ضرورة لمناقد والشاعر:

" وعيار الشعر أن يورد عمى الفيم الثاقب ،فما قبمو واصطفاه فيو واف ،وما مجو ونفاه فيو ناقص ،والعمة في قبول الفيم

وتكرىو لما ينفيو أن كل حاسة من حواس البدن إنما
الثاقب لمشعر الحسن الذؼ يرد عميو ،ونفيو لمقبيح منو ،واىت اززه لما يقبموّ ،
()7
تتقبل ما يتصل بيا مما طبعت لو ،إذا كان وروده عمييا ورداً لطيفاً باعتدال ال جور فيو ،وبموافقة ال مضادة معيا " .

ظم
وذىب أن الذوق عند الشاعر-يقصد الذوق األدبيُ -يغني عن الصنعة الضرورية لمعرفة القواعد والقوانين التي تَُن ّ
ط ِر َب عميو الذوق
الشعر " :فمن صح طبعو وذوقو ،لم يحتج إلى االستعانة عمى نظم الشعر بالعروض التي ىي مي ازنو ،ومن اض ُ
()8
لم يستغن من تصحيحو وتقويمو بمعرفة العروض و ِ
الحذق بو ،حتى تعتبر معرفتو المستفادة كالطبع الذؼ ال تكمف فيو " .

 -2يحتاج الذوق الفني عند اآلمدؼ(370ىـ) إلى العمم بالشعر ونقده ،ويجب أن يتصدػ لمنقد من يمتمك ىذا العمم الذؼ

شبيو بالصناعة التي ُيطمب العمم بيا من أىميا ،ويرفض الذوق النقدؼ غير المعمل باألسباب:
" فيذا الباب أقرب األشياء لك أن تعمم حالك في العمم بالشعر ونقده ،فإن عممت ما عمموه ،والحت لك الطريق التي بيا

قدموا من قدموه وأخروا من أخروه ،فثق حينئذ بنفسك ،واحكم ُيسمع حكمك ،وان لم ينتو بك التأمل إلى عمم ذلك فاعمم أنك بمعزل
عن الصناعة...فإن قمت :إنو قد انتيى بك التأمل إلى عمم ما عمموه ،لم ُيقبل ذلك منك حتى تذكر العمل واألسباب ،فإن لم تقدر

عمى تمخيص العبارة عن ذلك فحتى تعمم شواىده من فيمك ،ودالئمو من اختياراتك وتمييزك بين الجيد والردؼء "
والذوق األدبي عند اآلمدؼ ثالثة أقسام :

()9

.

أ -الطبع :وىو القوة التي ُفطر عمييا الناقد .
ب -الحذق :وىو القوة التي يكتسبيا الناقد بالمران والدربة .

( )6وىبة والميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)79
( )7ابن طباطبا ،عيار الشعر (ص.)20-19
( )8المرجع السابق (ص.)6-5

( )9اآلمدؼ ،الموازنة بين شعر أبي تمام والبحترؼ (ص.)419-418
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ج -الفطنة :امتزاج الطبع بالحذق ،والذوق عند العرب ُيعد أحد مقاييس النقد الفني(.)10
 -3تنبو القاضي الجرجاني(392ىـ) الختالف الذوق األدبي باختالف البيئة والعصر ،فرأػ أن األدب يتأثر بسالمة
الطبع التي تتبع البيئة التي قيل فييا األدب ،فمن شأن البداوة أن تُحدث تغيي اًر جوىرياً في األلفاظ ودماثة الكالم وطبيعة التراكيب،
فيما يختمف أدباء الحضر برقتيم وألفاظيم ،كما أن ىناك اختالفاً َبّين بين أدباء العصور المختمفة ،خاصة بين الشعر الجاىمي

واالسالمي  ،وقد سبق الناقد في رأيو النقد المعاصر الذؼ يدعو إلى النقد الثقافي الذؼ ييتم بالبعد الثقافي والتكوين العقمي لممبدع
منتج النص:

" فإن سالمة المفع تتبع سالمة الطبع ،ودماثة الكالم بقدر دماثة ِ
الخمقة...وترػ الجافي الجمف منيم كز األلفاظ ،معقد

الكالم ،وعر الخطاب ،حتى إنك ربما وجدت ألفاظو في صوتو ونغمتو ،وفي جرسو وليجتو ،ومن شأن البداوة أن تُحدث بعض
ذلك...فمما ضرب االسالم ِب ِجرانو ،واتسعت ممالك العرب وكثرت الحواضر ،ونزعت البوادؼ إلى القرػ ،وفشا التأدب ،اختار الناس

من الكالم ألينو وأسيمو ،وعمدوا إلى كل شيء ذؼ أسماء كثيرة اختاروا أحسنيا سمعاً وألطفيا "

()11

.

كما أنو يرفض النقد الذؼ يخضع لألىواء الشخصية (العاطفة فحسب) ،وىو يقترب بذلك من الفيم العممي لمنقد ،إذ يرػ

ضرورة اتباع نفس المعايير لمموازنة بين الشعراء ،والنقد عنده ال يكون إال وفق االنتاج األدبي " :وانما خصمك األلد ،ومخالفك
ومحاجتو ،من استحسن رأيك في انصاف شاعر ،ثم ألزمك الحيف عمى غيره،
المعاند الذؼ صمدت لمحاكمتو ،وابتدأت بمنازعتو
ّ
وساعدك عمى تقديم رجل ،ثم كمفك تأخير مثمو...فأبو الطيب واحد من الجممة ،فكيف خص بالظمم من بينيا ،ورجل من الجماعة
()12

.

فمم أفرد بالحيف دونيا...ىذا ديوانو حاض اًر وشعره موجوداً ممكناً ،ىمم نستقرئو ونتصفحو ،ونقمبو ونمتحنو "
َ
ق
وعندما ينتصر القاضي الجرجاني لمطبع عمى الصنعة ،سواء عند الناقد(الذؼ يعتمد الذو ) ،أو الشاعر في قصائده(الذؼ
يستخدم الفطرة والتمقائية) ،فيو يحض عمى االبتعاد عن العفوية ،ويقترب من الخبرة والدراية ،ويضع شروطاً لصحة الطبع " :ومالك

التعمل ،واالسترسال لمطبع  ،ولست أعني بيذا كل طبع ،بل الميذب الذؼ صقمو
األمر في ىذا الباب خاصة ترك التكمف ،ورفض ّ
()13
.
وتصوَر الحسن والقبح "
األدب ،وشحذتو الرواية ،وجمتو الفطنة ،وأُْل ِيم الفصل بين الردؼء والجيد،
ّ
 -4يشمل الذوق -يقصد الذوق األدبي -عند المرزوقي(421ىـ) المفع و المعنى:

"عيار المعنى أن يعرض عمى العقل الصحيح والفيم الثاقب ،فإذا انعطف عميو َج َنبتَا القبول واالصطفاء ،مستأنساً بقرائنو،
يجنو عند العرض عمييا فيو
خرج وافياً ،واال انتقص بمقدار َش ْوِب ِو
َ
ووحشتو ،وعيار المفع الطبع والرواية واالستعمال ،فما سمم مما ُي ّ

المختار المستقيم ،وىذا في مفرداتو وجممتو مراعى ألن المفظة تُستكرم بانفرادىا ،فإذا ضاميا ماال يوافقيا عادت الجممة ىجيناً "
ً
(.)14
 -5ربط عبد القاىر الجرجاني(471ىـ) نظرية النظم التي عدىا سر اإلعجاز البالغي بالذوق األدبي ،ويرػ أن البالغة

توصل إليو إال بالبحث والتعمق في النص ،وىذه الممكة خاصة بالناقد الذؼ
درك دون امتالك الذوق النقدؼ األدبي ،الذؼ ال ُي َّ
ال تُ َ

( )10ينظر وىبة و الميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)173
( )11الجرجاني :عمي بن عبد العزيز ،الوساطة بين المتنبي وخصومو (ص.)18
( )12المرجع السابق (ص.)53

( )13الجرجاني :عمي بن عبد العزيز ،الوساطة بين المتنبي وخصومو (ص.)25
( )14المرزوقي ،شرح ديوان الحماسة (ج.)9/1
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يمتمك المعرفة المغوية والبالغية ،وال تتأتى لو إال بامتالك الصدق والموضوعية ،واعادة التأمل في النص ،والتسمح باالطالع الدقيق
والمثابرة ،وامتالك الشخصية المستقمة الواعية ،وقد وضع الجرجاني عدة قيود عمى الناقد ُيقيد فييا مفيوم الذوق:
األول :يجب أن يتوفر عند الناقد ممكة الذوق مع المعرفة – يقصد الموىبة والتعمم ،-فالبالغة تُدرك بالذوق واحساس
النفس مع المعرفة.

الثاني :يرػ أن عممية الذوق ىي عممية صعبة ،ألنيا ال تخضع لقاعدة ثابتة ُمطردة كبقية العموم ،وعمى الناقد أن يكون
موضوعياً صادقاً مع ذاتو.
الثالث :ليست عممية التذوق عممية آنية ،بل تحتاج إلى جيد ومعاناة وطول معاودة وتأمل ،وعمى الناقد أن يتسمح بالصبر

واليمة العالية ،فقد يحتاج النص إلى عمق نظر وتدبر.

ليكون شخصية مستقمة.
الرابع :االبتعاد عن االتباع والتقميد ،وتربية الثقة في نفس الناقد ّ
الخامس :قد ال يستطيع الناقد اإلحاطة بكل قضايا النص ،عندىا عميو االبتعاد عن اليأس والتكاسل ،والواجب عميو

اتخاذ ما ال يعرفو وسيمة إلى ما يعرفو (.)15

 -6كانت الرؤية النقدية لمصطمح الذوق في غاية الوضوح والتحديد ،عندما وصل الرأؼ البن خمدون(808ىـ) ،الذؼ يرػ

أن الذوق األدبي يجب أن يرتبط بالمنطق العقمي ،وبالوجدان والشعور معاً ،فسبق بذلك ما اشترطو النقاد في العصر الحديث
لممارسة الذوق النقدؼ ،فالذوق النقدؼ عنده:

"حصول ممكة البالغة لمسان ،والبالغة مطابقة الكالم لممعنى من جميع وجوىو بخواص تقع لمتراكيب في إفادة ذلك،

والذوق ال يحصل لممستعربين من العجم ،وىو لمعرب في لغتيم كأنو طبيعة و ِجّبمة ،ألنو ترسخ في أقواليم وأذىانيم ،وىذه الممكة
تيدؼ البميغ إلى جودة النظم ،وحسن التركيب الموافق لتراكيب العرب في لغتيم ونظم كالميم ،لذا فالذوق ال يتأتى بالمعرفة العممية
لقوانين لغة العرب فحسب ،بل البد من ممارسة كالم العرب ،وتكرار سماعو ،ومعرفة خواص تراكيبو ،وال يوجد لمذوق قوانين يحتج

المفادة باالستقراء ،وىذا أمر وجداني حاصل بممارسة كالم
بيا كما في النحو والبيان ،وانما يتم االستدالل بما َّ
حص َل من القوانين ُ
العرب حتى يصير كواحد منيم" (. )16
وينحصر الذوق الفني عند القدماء في نوعين محددين :

 -1الذوق األدبي  :وىو من أىم أدوات المبدع إلنتاج النص .
 -2الذوق النقدي  :وىو من أدوات الناقد لمحاكمة النص.
الذوق األدبي

ويمكن التفريق بينهما كما هو موضح في الجدول :

-1أىم أدوات األديب إلنتاج النص.

الذوق النقدي

من أدوات الناقد لمحاكمة النص.

-2الذوق عند األديب ممكة وموىبة تؤثر فييا الذوق النقدؼ ممكة خاصة ،وأمر وجداني تمتمك بالتجربة
ظروف البيئة والعصر كما عند القاضي الجرجاني.

والعمم ،كما عند ابن خمدون.

-3غير ُم ّقيد فكل األدباء يمارسون الذوق األدبيُ ،م ّقيد ،من حق الناقد الحقيقي فقط استخدامو ضمن شروط
( )15ينظر الجرجاني :عبد القاىر ،دالئل اإلعجاز (ص.)557-546
( )16ابن خمدون ،مقدمة ابن خمدون (ص.)562-561
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الذوق النقدي

الذوق األدبي

بدون قواعد أو قوانين.

وضعيا النقاد .

-4الشعور والعاطفة والسميقة ىي العوامل الرئيسة ،رفض النقاد القدماء احتكام الذوق لمعاطفة وحدىا ،وانما
يجب أن ُيضاف إلييا الفيم والمعرفة ،كما عند ابن
طباطبا والقاضي الجرجاني ابن خمدون ،أؼ أن :

كما عند اآلمدؼ ،أؼ أن:
الذوق األدبي= الطبع  +التجربة .

الذوق النقدي= العاطفة  +العقل .
ُيفسر النقد وفق التذوق الذاتي ،ولكنو يحتاج إلى تعميل.

 -5يصعب تعميمو كونو عممية مركبة تراكمية.

-6يشمل الذوق األدبي المفع والمعنى ،كما عند يشمل الذوق النقدؼ البالغة ،فقد ربطو عبد القاىر
الجرجاني بنظرية النظم.

المرزوقي .

المبحث الثاني :النقد االنطباعي Impressionist Criticism

يحوؼ المعنى المغوؼ أىم ما يذىب إليو المعنى االصطالحي ،كالفطرة والسجية والطبيعة غير المتكمفة:

طَب َعو هللا
ط ْب ُع وال ّ
طَب َع ،وطبع :ال ّ
طَبيِ َع ُة :الخميقة والسجية التي ُجِبل عمييا اإلنسان ،و َ
االنطباعية لغة :مشتقة من مادة َ
ط ْب َعاً :خمقيم،
طَبائع التي خمقيا فأنشأىم عمييا ،وىي خالئقيم ،ي ْ
عمى األمر َي ْ
طَب َع هللا الخمق عمى ال ّ
طَبعيم َ
ط َره ،و َ
ط ْب َعاًَ :ف َ
طَب ُعو َ
طَباع :ما ُرّكب في اإلنسان من جميع األخالق التي ال يكاد ُيزاوليا من الخير والشر
طِب َعيا ،وال ّ
طِبع عمييا و ُ
بيعتُو التي ُ
وىي َ
ط َ

(.)17

االنطباعية اصطالحا  " : Impressionisنزعة أدبية ال تشدد النبر عمى الواقع ،بل عمى انطباعات الكاتب أو إحدػ

يطر عمى الذىن والوجدان
أ
الشخصيات ،وىي نظرية أدبية أو فنية عموماً تذىب إلى أن اليدف األساسي لألدب ىو تفسير ما

طور بو الكاتب الشخصيات،
والضمير ،ال تفسير أوصاف تفصيمية لممناظر واألحداث ،واالنطباعية أسموب شخصي في الكتابة ُي ّ
ويرسم المناظر كما تبدو لو في لحظة معينة بدالً من تقديميا كما ىي في الواقع ،أو كما قد تكون في الواقع (.)18
ويصح القول إن االنطباعية مذىب نقدؼ وأدبي ُيناقض ما أنذر بتحويل األدب إلى قضايا منطقية وعالقات سببية
ونظريات معرفية من جية ،أو التحول باألدب إلى فمسفة غامضة تحتاج إلى مثقفين متخصصين لفك لطالسمو من جية أخرػ،

وىو ما ُعد انتصا اًر لروح األدب كمؤثر في حياة األمم:
واالنطباعية :وصف لالنطباعات التي ُيثيرىا الموقف في النفس ،واالنطباع :تمرير ذاتي لممؤثرات الخارجية ويقصد بو
في األدب الشعور األولي الحاصل بعد قراءة عمل ما

()19

.

فاالنطباعية الغربية بيذا الفيم تعود باألدب إلى الماضي النقي الذؼ كان يحمل البساطة التي تحقق ىدف األدب في

عرف كارلوني وفيممو االنطباعية بأنيا المقاء الساذج بين النص والقارغ،
االلتقاء الطبيعي بين المبدع والمتمقي من خالل النص :لذا ُي ّ
(ُ )17ينظر ابن منظور ،لسان العرب (ج.)232/8
( )18فتحي ،معجم المصطمحات األدبية (ص.)54-53

( )19ينظر عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة (ص.)141-40
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والتبدل الذؼ ينتج عن ذلك في نفس القارغ ،وىكذا فإن النقد االنطباعي يعدو إلى المفيوم النقي والبسيط لردود فعل الناقد الذاتية
أمام نتاج أدبي ،وبالتالي فيو يبتعد ُبعداً كبي اًر عن الغاية التي حددىا سانت بيف لمنقد – رغم أنو لم يصل إلييا  ،-أال وىي
الوصول إلى النفس والى ذاتية غريبة (.)20
كان سانت بيف قد أعجب بمناىج البحث العممي التجريبي فحاول أن يستخمص منيا مبادئاً طبقيا عمى النقد األدبي،

وبذلك حاول أن يصبغ النقد األدبي بالصيغة العممية ،ويتحول عمى أساس منيا إلى عمم موضوعيا (.)21

واالنطباعية كمدرسة أدبية غربية نشأت لوقف توغل العممية البحتة في األدب ،ولمدعوة إلى تقريب األدب من المتمقي

العادؼ ،الذؼ لن يستطيع فيم تزاحم المصطمحات العممية وسيضيق ذرعاً بالتعقيدات الرمزية ،فاالنطباعية  " :نزعة شكمية ظيرت
في القرن التاسع عشر ،وجاءت كرد فعل ضد الطبيعية والرمزية معاً ،كتعبير عن مدركات الحس"(.)22
واالنطباعية تقترب من النقد األدبي الذؼ يعتمد عمى تجربة القارغ ،فيي رد الفعل الطبيعي من القارغ تجاه النص ،ولكن

ىذه التجربة ال تمتاز بالعمق والخبرة:

ركزت الرومانسية عمى عاطفة الكاتب وأحاسيسو وعواطفو ،وينظر النقد الماركسي لألدب باعتباره سياقاً
في الحين الذؼ ّ
اجتماعياً وتاريخياً ،وتُرّكز النظريات الشكمية عمى طبيعة الكتابة نفسيا معزولة عن كل ما عداىا ،وترػ البنيوية النص بناء يمتمئ
بالرموز التي تبني المعنىُ ،يركز النقد الفينومينولوجي  )23( Phenomenologyعمى تجربة القارغ (. )24
ويدعو الجماليون إلى اقتران االنطباعية بالنقد العممي ،لمتخفيف من جفاف المادة العممية والتاريخية أثناء دراسة األدب" :

دعا كروتشيو إلى ضرورة ربط النقد األدبي ،وخاصة النقد التاريخي بالذوق الفني "

()25

.

وتوجد بعض الفروق بين النقد الذوقي الذؼ مارسو عمماء العرب ،وبين النقد االنطباعي الغربي ،القادم حديثاً من الغرب،

فاالنطباعية الغربية كنظرية نقدية حديثة جاءت رداً عمى إيغال الطبيعية العممية ،وغموض الرمزية في مناىج النقد الغربي،
فاالنطباعية الغربية تم تعريفيا بأنيا :

" حركة دولية انتشرت في أواخر القرن التاسع عشر بكل الفنون ،ولكنيا ظيرت أوالً في التصوير فاألدب ثم الموسيقى،

والغرض من ىذه الحركة التي ظيرت أول ما ظيرت في فرنسا ،أن تثور ضد نواميس المذىب الطبيعي من ناحية والرمزؼ من
ناحية أخرػ ،وتعتمد االنطباعية عمى التقاط ما ىو متغير سريع الزوال ويكاد ال ُيممس من تأثيرات العالم الخارجي عمى مشاعر
النفس وحساسيتيا ،والتأويل الفمسفي لذلك أن االنطباعية محاولة لمحو التفرقة بين الذات والموضوع ،فكل ما ييتم بو ىذا المذىب
ىو التعبير عن مدركات الحس مستقمة عما تمميو الذاكرة وممكة التفكير عمى اإلنسان من صور العالم الخارجي "

()26

.

وىذا الفيم لالنطباعية يدنو من النقد األدبي العربي القديم ،وىنا ىو رؤية حديثة لمفن ال تقصر األدب عمى فئة محددة،

وكأن االنطباعية كمذىب أدبي غربي ينتصر لنقاء أدبية النقد القديم بما ال يدع مجاالً لمتشكيك في القدرة العممية لمنقد التراثي ،فال
( )20ينظر كارلوني وفيممو ،النقد األدبي (ص.)68-67
( )21ينظر درويش ،نظرية األدب المقارن(.)23-22

( )22ينظر عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة (ص.)141

23
كون من مقطعين  Phenomenaتعني الظاىرة ،و Logyوتعني عمم  ،والمصطمح يعنى الظاىراتية التي تعتمد الخبرة الحدسية لمظواىر ،و
( ) يتُ ّ
الفينومينولوجيا في النقد األدبي ىو النقد الذؼ يعتمد عمى تجربة القارغ  ،ينظر سمدان ،النظرية األدبية المعاصرة (ص.)21

( )24ينظر المرجع السابق( ،ص.)21

( )25ينظر ش اررة وآخرين ،في النقد األدبي (ص.)50

( )26وىبة والميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)65
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يمكن أن نتصور النقد االنطباعي ىروباً من مواجية النص ،كما يرػ مونسي أن النقد االنطباعي ىو العجز عن مواجية النص

( ، )27فقد يصح ذلك إذا كان المقصود ىو النقد االنطباعي في العصر الحديث الذؼ يعمد إلى البساطة والوضوح لمواجية النص
ويجانب الصواب إذا كان المراد تقييم النقد العربي القديم ،إذ لم تكن قد ظيرت
بتمقائية  ،لالبتعاد عن عممية وتعقيد النقد الحديثُ ،
الدراسات النقدية المنيجية الحديثة ليوصف بالعجز عن مواجيتيا .
ويعد مدخالً لتبرير دعوة
االنطباعية كمصطمح نقدؼ ىو مصطمح حديث نسبياً ،وان أُطمق عمى ممارسة القدماء لمنقدُ ،
بعض الباحثين لالنقالب عمى مفيوم النقد القديم ،فقد ذىب بعض النقاد في العصر الحديث لمتقميل من شأن النقد القديم بزعم
االنطباعية والنقد السطحي المباشر ،وقد ال ينطبق ما ُيفيم من المعنى السطحي لالنطباعية عمى تمك القدرة النقدية المتفاوتة
المستوػ التي مارسيا النقاد العرب القدماء في إبداء آرائيم النقدية لمحكم عمى النصوص األدبية.

ومن أبرز الفروق الدقيقة بين الذوق النقدؼ في األدب العربي ،واالنطباعية كنظرية حديثة ،مسارىما :صعوداً نحو
النظرية العممية كما ىو الحال في مفيوم الذوق النقدؼ اليارب من العفوية والتمقائية مشترطاً استخدام العقل إلى جانب العاطفة بحثاً
عن النظرية العممية النقدية ،وىبوطاً من النظرية العممية وىروباً من التعقيد الرمزؼ كما ىو الحال في االنطباعية كنظرية غربية

تيدف إلى العفوية والبساطة والتمقائية .

نموذج توضيحي حول اتجاه مسار الذوق النقدي عند العرب  ،واتجاه مسار االنطباعية عند الغرب :

وقد ظيرت الدعوة إلى االنطباعية النقدية بعد االنطباعية األدبية ،ألن النقد األدبي عانى أيضاً من مظاىر العممية
واإلسراف في الغموض :وقد اشتير أناتول فرانس  ،)28( Anatole Franceكما اشتير قبمو الناقد الفني االنجميزؼ والتر بيتر

Walter Pater

()29

باالنطباعية في النقد  ،ويمكن تعريف ىذا النوع من النقد بأنو ذلك النقد الذؼ ال ييتم فيو الناقد بتحميل األثر

( )27ينظر مونسي ،نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي (ص.)7

( )28أناتول فرانس 1844( Anatole Franceم1924-م)  :ناقد وروائي فرنسي .
( )29والتر بيتر 1839( Walter Paterم1894-م)  :ناقد وكاتب إنجميزؼ .
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األدبي ،وال بترجمة حياة مؤلفو ،وال بمناقشة قضايا جمالية مجردة ،وانما ُي َّ
قدم في أسموب جذاب حي انطباعو ىو ،وتأثره ىو نفسو
باألثر األدبي الماثل أمامو (.)30
فاالنطباعية النقدية تيتم بالشعور وتعمي من شأن العاطفة في النقد ،فيي " :ضرب من الشعور يجيء رد فعل لمؤثر

خارجي ،ويراد بو ذلك الشعور الذؼ ُيحس بو القارغ نتيجة لقراءتو األثر األدبي ،وقد يكون ىذا الشعور بالرضا أو بعدم االرتياح
نتيجة لما يستنبطو من أفكار أو صور ذىنية " (.)31

فميست االنطباعية عيباً إذن ،إذا ما وقفنا عمى المعنى الحقيقي ليا ،بل ىي مدرسة أدبية ونظرية حديثة نسبياً نشأت

الصرفة ،ومن اإليغال في تعقيدات الرمز ،وانتقمت من الفن إلى النقد :ليغدو النقد االنطباعي -بيذا
بيدف اليروب من العممية ّ
الفيم " -تقديماً جذاباً لمنص األدبي انطالقاً من تأثير النص عمى الناقد" (.)32
بعض الفروق الجوهرية بين الذوق واالنطباعية ،من خالل الجدول التالي :
الذوق النقدي عند العرب

االنطباعية كنظرية نقدية عند الغرب

 -1ترجع أمثمتو في القدم إلى العصر الجاىمي نظرية حديثة ظيرت في أوروبا أواخر القرن التاسع عشر
واإلسالمي.

وأوائل القرن العشرين .

لتفسير النص وفقاً لالنطباع الذاتي .
 -3ركز الذوق عمى األدب والنقد .

تركز االنطباعية عمى الفنون كالرسم والموسيقى  ،وقد

 -2الذوق أعم من االنطباعية فقد يمجأ الناقد االنطباعية تشمل الذوق الفني .

شممت كل فروع األدب والنقد.

 -4حاول النقاد القدماء تحديد مفيوم الذوق ليقترب حاول النقاد االنطباعيون االبتعاد بقصد عن النظريات
من النظرية المنيجية ،وليشمل البالغة ،وقيدوا العممية والمنيجية ،واالقتراب من العفوية والتمقائية،
المفيوم بضرورة مزج العاطفة والعقل.

والتخمص من التعقيدات العممية والرمزية في األدب والنقد.

المحيطة بالنص.

المتمقي .
في تناول أثر النص عمى ُ

-5يقترب مفيوم الذوق من البحث األدبي الشامل ال ُيعنى النقد االنطباعي بتحميل األثر وال ترجمة حياة
في األدب والنقد ،وقد يمجأ إلى مناقشة القضايا المؤلف وال مناقشة قضايا جمالية  ،ويعمد إلى البساطة

المبحث الثالث :مسارات النقد األدبي عند العرب

بعد ىذا العرض الموجز لمفيومي النقد الذوقي واالنطباعية النقدية ،يجد الباحث ما يوجب التفريق بينيما ،وعمى

المختصين مراعاة ذلك إال إن كان اطالق أحد المصطمحين عمى اآلخر من باب المجاز .

وباالنتقال لتحديد مسارات النقد األدبي عند العرب ،وتحديد مدػ مالئمة وصف بعض النقاد في العصر الحديث لمنقد

القديم بالقصور والجزئية واالنطباعية :
( )30ينظر وىبة والميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)417
( )31المرجع السابق (ص.)65

( )32عموش ،معجم المصطمحات األدبية المعاصرة (ص.)141-140
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يمكن التأكيد أ ن النقد األدبي عند العرب تراوح في مسارات مختمفة ،تمتد من النقد الذوقي حتى النقد المنيجي ،فمن
التعميق العابر والمالحظة االنطباعية مرو اًر بالتردد بين داخل النص وخارجو ،وصوالً لمتأصيل الذؼ تتم فيو مواجية النص فحسب،
لذا من اإلجحاف قصر التراث النقدؼ جميعو بالنقد التأثرؼ أو الذوقي فحسب ،أو كما يصفو النقاد المعاصرون باالنطباعي ،إذ لم

يكن يجرؤ الناقد أن يتصدػ لدرس األدب إال بعد المرور بعدة مراحل ُيختبر فييا امتالك الناقد ألدواتو .
ويمكن التأكيد أن النقد العربي لم يقتصر عمى النقد البسيط الذؼ تُطمق فيو األحكام العابرة ،والمالحظات السطحية
المباشرة فقط ،بل تنقل النقد بين عدة مستويات ،منيا:

 -1المالحظة العابرة واألحكام المباشرة  :أو التعميق النقدؼ السريع ،مثال ذلك مالحظة أبي بكر الصديق رضي هللا عنو

عمى بيت لبيد :أال كل شيء ما خال للا باطل ،قال :صدقت ،وأكمل لبيد :وكل نعيم ال محالة زائل ،فقال :كذبت عند للا نعيم ال

يزول ( ، )33فالشاعر لم يقصد التعميم عمى الدنيا واآلخرة في البيت الثاني ،ويجوز إضمار – في الدنيا -بعد قولو :وكل نعيم،
وأمثال ىذه المالحظات النقدية أقرب ما تكون إلى النقد المباشر ،البعيد عن التأمل ،وفيو ُيحاكم الناقد النص وفق فيمو اآلني
لمنص.

وقد يترك الناقد النص الرائع كامالً ليستاء من عدم استحسانو لوقع اسم ورد في القصيدة ،كما حدث لمشاعر جرير الذؼ

" أنشد بعض خمفاء بني أمية قصيدتو التي أوليا :

ط برامتين فوّد هعــــــــــــــــــــــــــوا
ئبان الخمي ه
اء ول ْم أج ْد هم ْذ بْن هت هم
كْيـــــــــــــــــــــف العز ه

أو هكّمما جّدوا لبْي ٍن ت ْجــــــــــــــز هع
ــــــــــــــــع
قْمبا يقُّر وال شرابا يْنف
ه

()34

وىو –أؼ الخميفة -يتحفز ويزحف من ُحسن الشعر ،حتى بمغ إلى قولو:
()35
ــــــــــوز هع
قد دبْبت عمى العصا
ع ْ
ول ب ْوز ه
هّال هزْئت بغْيرنا يا ب ْ
وتهق ه
()36

.

قال لو :أفسدت شعرك بيذا االسم ،وَفتَر "
فالناقد ال يحتكم سوػ إلى انطباعو األول الذؼ قد ال يكون دقيقاً أو موضوعياً ،وأحياناً ما يكون النقد مباش اًر سطحياً.

وجو األدب لمقارغ أو المستمع الخبير ،أو الناقد صاحب السمطة
 -2سمطة األديب الناقد أو القارئ الخبير :وفيو ُي ّ
المطمقة في إجازة النص ،واألمثمة كثيرة منيا قول ابن سالم " :لمشعر صناعة وثقافة يعرفيا أىل العمم...من ذلك المؤلؤ والياقوت،
ُ
()37
ال تعرفو بصفة وال وزن  ،دون المعاينة ممن يبصره...ويعرفو الناقد عند المعاينة  ...فكذلك الشعر يعممو أىل العمم بو "  ،وقد
أستحسن ُو فما أبالي ما قمت أنت وأصحابك ،قال :إذا أخذت درىماً فاستحسنتو فقال
نقل قول القائل لخمف " :إذا سمعت أنا بالشعر
ُ

( )33المرزباني ،الموشح مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة أنواع من صناعة الشعر(ص.)84
( )34ابن قتيبة ،الشعر والشعراء (ص.)70
( )35المرجع السابق (ص.)70
( )36المرجع نفسو (ص.)70

( )37الجمحي ،طبقات فحول الشعراء (ج.)7-5/1
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لك الصراف :إنو ردغ ،فيل ينفعك استحسانك إياه " ( ،)38فالناقد ىو الخبير الذؼ يعرف الشعر حق المعرفة ،وىو صاحب الكممة
المطمقة لمناقد كانت تضعو في خصومة مع الشعراء خاصة إذا فضل شاع اًر عمى
الفصل في جودتو أو رداءتو ،وىذه السمطة ُ
ليقر عميو شيئاً من الشعر " :رأيت أبا عباسكم
شاعر آخر ،فقد ُنقل عن البحترؼ قولو لصديق لو أراد التوجو ألبي العباس ثعمب أ
ىذا فما رأيتو ناقداً لمشعر وال ممي اًز لو ،ورأيتو يستجيد شيئاً وما ىو بأفضل الشعر " (.)39

 -3الخمط بين النقد البالغي والنقد المنهجي  :فكثير من النقاد كان ُيحاكم النصوص وفق المقياس البالغي  ،ولم يتم
الفصل الواضح بين النقد والبالغة إال في وقت متأخر  ،مع بقاء التداخل بين العممين " :كان لممتكممين نشاط واسع في نقد الشعر

والنثر ،غير أن مسائل النقد اختمطت لدييم بمسائل البالغة...فكانوا ينقدون الشعراء ويوازنون بينيم عمى أسس بالغية ،وربما كان
ىذا ىو السر في أن النقاد العرب كانوا يخمطون بين النقد األدبي والبالغة من القرن الثالث اليجرؼ حتى العصر الحديث ،وحتى
()40

.

في ىذا العصر لم يتميز النقد األدبي عندىم تمي اًز تاماً عن البالغة "
واذا خمط المتقدمون عن غير قصد بين البالغة والنقد ،نجد بعضيم ينحى بالبالغة بقصد نحو النقد البالغي كعبد القاىر

الجرجاني في نظرية النظم التي ربطيا بالذوق الفني والبالغيون من بعده.

موجو لممستمع ،وعميو أن ًيخاطبو ويؤثر
 -4سمطة المتمقي :فقد حظي القارغ باألىمية القصوػ عند األدباء ،فاألدب ّ
فيو ،فدعا الجاحع إلى مطابقة الكالم لمقتضى حال السامعين فقال " :ومدار األمر عمى إفيام كل قوم بمقدار طاقتيم والحمل

عمييم عمى أقدار منازليم " ( ،)41وقال " :وقد أصاب كل الصواب من قال لكل مقام مقال " ( ،)42ونبو ابن قتيبة إلى أن مقصد

القصيد من تنويع أغراض القصيدة " :ليميل نحوه القموب ،ويصرف إليو الوجوه ،وليستدعي بو إصغاء األسماع إليو...فإذا عمم أنو

قد استوثق من اإلصغاء إليو ،واالستماع لو ،عّقب بإيجاب الحقوق" ( ،)43وذكر ابن طباطبا أىمية التأثير في المتمقي " :النفس

تسكن إلى كل ما وافق ىواىا ،وتقمق مما يخالفو ،وليا أحوال تتصرف بيا ،فإذا ورد عمييا في حالة من حاالتيا ما يوافقيا اىتزت لو

وحدثت ليا أريحية وطرب ،فإذا ورد عمييا ما يخالفيا قمقت واستوحشت " ( ، )44فالشعر عند ابن طباطبا يجب أن يقوم بإثارة نفس
المتمقي ليييئيا لقبول النص .

وربط البالغيون حسن الكالم وقبحو بانطباقو عمى مقتضى حال السامعين ،فقال السكاكي " :إن مدار حسن الكالم وقبحو

عمى انطباق تركيبو عمى مقتضى الحال وعمى ال انطباقو "

()45

 ،وقال القزويني " :إن ارتفاع شأن الكالم في الحسن والقبول

بمطابقتو لالعتبار المناسب ،وانحطاطو بعدم مطابقتو لو ،فمقتضى الحال ىو االعتبار المناسب وىو الذؼ يسميو الشيخ عبد القاىر

( )38المرجع السايق (ص.)7

( )39ابن جعفر ،نقد الشعر (ص.)38

( )40وىبة والميندس ،معجم المصطمحات العربية في المغة واألدب (ص.)417
( )41الجاحع ،البيان والتبيين (ج.)93/1
( )42المرجع السابق (ج.)43/3

( )43ابن قتيبة ،الشعر والشعراء (ص.)75/1
( )44ابن طباطبا ،عيار الشعر (ص.)20
( )45السكاكي ،مفتاح العموم (ص.)84
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بالنظم " ( ،)46ويرػ ابن رشيق أن األثر النفسي لمشعر في نفس السامع ىو من أىم مميزاتو ،وىو صفة لصيقة بالشعر ال تفارقو،
يقول " :وانما الشعر ما أطرب وىز النفوس وحرك الطباع ،فيذا ىو باب الشعر الذؼ وضع لو ،وبني عميو ال ما سواه " (. )47

 -5االهتمام بالنص مع بقاء المؤثرات الخارجية :فيعمد الناقد لمحكم عمى النصوص من داخل النص ،مع االحتفاظ

باالنطباعية والذاتية ،ومثالو احتكام امرغ القيس وعمقمة الفحل عند أم جندب ،وتفضيميا لعمقمة لبيت أجيد فيو امرؤ القيس فرسو

ليدرك طريدتو ،فيما أدرك عمقمة طريدتو وىو ثان من عنان فرسو لم يضربو بسوطو وال مراه بساق وال زجره ،وقد رفض امرؤ القيس

حكميا ،واتيميا بالخيانة قائالً :ما ىو بأشعر مني ولكنك لو وامق( ،)48ويرػ مونسي أن نقد أم جندب وىي زوج أحد المتبارزين

ينطمق من النص وما تمميو قواعد الفروسية لتُغمق باب االحتجاج من زوجيا عمى الحكم لخصمو ( ،)49فيما يرػ نبيل أبو عمي أن
انصب عمى " :بيت واحد قارنتو بنظيره ،عمى حين أنو كان ينبغي أن يكون حكميا منصباً عمى النصين كاممين،
حكم أم جندب
ّ
()50

ولكن ىذا يؤيد قولنا بأن اآلراء النقدية في ذلك العصر كانت جزئية"

.

وكذلك مثال نقد النابغة في سوق عكاظ لشعر حسان بن ثابت " :إنك لشاعر لوال أنك قممت جفانك وأسيافك ،وفخرت بمن

ولدت ،ولم تفخر بمن ولدك "

()51

.

وىذان المثاالن وأمثاليما دليل انتباه النقد العربي منذ الجاىمية ألىمية النص -رغم جزئية النظرة النقدية -إلى جانب الميل
واالنطباع ،كمادة لمنقد والمفاضمة بين النصوص األدبية.
 -6االكتفاء بالنص :وفي كتب النقاد القدماء في الطبقات والموازنات مواجية لمنص أقرب ما تكون لمنقد المنيجي،

واكتفاء بالنص بعيداً عن العناصر المحيطة والمؤثرات الخارجية لممبدع ،كما برز النقد المنيجي المتخصص عند المغويين والنحاة،
وىذه المباحث المتخصصة في كتب العمماء منذ القرن اليجرؼ الثاني " :أتاحت ليم فرصة لمتأمل والتروؼ ،وامعان القراءة والبحث

عن أسباب المفاضمة ودواعييا الداخمية ،فانصب االىتمام عمى المغة واألساليب والصور  ...فاعتمدت النص أوالً وتروت أدواتو

وتممت محاسنو ،وحاولت أن تُخرج لمناس –في ثوب من الموضوعية -أحكاماً أخرػ تتخمص تدريجياً من سمطة االنطباع األولي
والذوق الخاص ،واالستحسان الغامض ،إلى آراء يشيد بصحتيا الذوق والعقل ،فكانت الموازنة والوساطة عناوين ذلك التجرد
الموضوعي "

()52

.

( )46القزويني ،اإليضاح (ص. )35-33

( )47القيرواني ،العمدة في صناعة الشعر ونقده (ج.)135/1
( )48ينظر ابن قتيبة ،الشعر والشعراء (ج.)219-218/1

( )49ينظر مونسي ،نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي (ص.)15
( )50ينظر أبو عمي ،النقد األدبي في تراث العرب النقدؼ (ص.)45
( )51المرزباني ،الموشح (ص.)78

( )52مونسي ،نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي (.)18-16
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خالصة :اجتيد قدماء النقاد العرب لوضع حدود واضحة لمفيوم الذوق النقدؼ ،رغم الخمط بين الذوق األدبي والذوق

النقدؼ عند البعض ،نجد العديد منيم من حاول تطوير النقد الذوقي ليصل إلى النقد العممي ،متجياً نحو موضوعية النقد ،وقد
رصد البحث الفروق الواضحة بين النقد الذوقي عند العرب وبين االنطباعية كنظرية أدبية غربية ،بما ال يصح بعد الوقوف عمييا
وسم التراث األدبي النقدؼ باالنطباعية.

وباستقصاء بعض األمثمة النقدية عند العرب يمكن الوقوف عمى الكثير من النماذج النقدية اإلبداعية ،التي يمكن القول :
إنيا نماذج نقدية منيجية متطورة راقية تقترب من النقد األدبي في العصر الحديث.
لقد ترك القدماء من الجيود النقدية األدبية المتنوعة ،ما يتراوح بين النقد الذوقي والنقد المنيجي ،وتعددت المدارس بتعدد

العصور األدبية ،وانتقمت من دراسة موضوعية إلى بحث منيجي ،مع استمرار الذوق النقدؼ والمالحظة المجتزأة والحكم المباشر
أحياناً ،لذا ال يمكن لباحث منصف أن يضع كل ىذه الجيود في صعيد واحد ،لتأخذ حكماً سطحياً.
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