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تدور غالبا يف إطار املال والعملة املعدنية من دراهم ويلحظ أن هذه الدالالت 
وهي سنة وفاة ابن منظور مل يكن مصطلح ) ه٧١١( أي إنه حىت سنة .ودنانري

ولذا مل يستعمل القدماء يف كتبهم النقدية هذه . قد دخل املعجمية العربية) النقد(
  .الطبقات، بل سموها مرة املوازنة ومرة الوساطة ومرة )النقد(الكلمة 

ولكن التطور الداليل من املادي احملسوس إىل املعنوي ارد حول الداللة 
على أن .  للنقد إىل داللة جمازية، وأدخلها حقل الدراسات األدبية واللغويةاحلقيقية

إذ إنّ معظم . الداللة اجلديدة للكلمة ظلَّت على صلة وشيجة بالدالالت القدمية هلا
وقد غلبت داللة النقد .  حتت الدالالت الست اليت قدمنا امضمونات النقد تنضوي

حىت كاد ينسى الناس داللتها األصلية املعجمية وحىت صار النقد ) النقد األديب(مبعىن 
باملعىن اجلديد هو احلقيقة، وباملعىن القدمي هو ااز، ومعظم الكَلم تغلب دالالتها 

بكلمة الدراهم لكان ) األدب(ولو استبدلنا كلمة . قيةاازية دالالتها األصلية احلقي
  .مفهوم القدماء متطابقًا إىل حد كبري مع مفاهيم احملدثني للنقد

  :النقد مفهوم )١
وحتليل وإطالق أحكام على نشاط يقوم على عملية انتقاء «النقد مبعناه التقليدي 
. )٢(».يل والوصف والتأويلوقد ينصرف إىل التحل... األعمال أو املفاهيم األدبية
واحلكم على ذلك ... ئهد األدب من ردييإنه متييز ج«: وأوجز تعريف للنقد يقول

هو « أو .)٣(».األدب، وإنزالُ املنقود يف منـزلته، مث تقومي األديب الذي أنتج النص
لنقد ال  وكل هذه التعريفات ل.)٤(».حتليل القطع األدبية وتقدير ما هلا من قيمة فنية

  ).نقد(خترج عن الداللة املعجمية ملادة 
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 مندغما  كالنحو والصرف والبالغةوقد كان النقد واحدا من علوم العربية
.  وتشعب النقد إىل أنواع عدة حبسب مرجعيته ومناهجهها،فيها، مث بدأ ينفصل عن

والنقد ي فثمة النقد اإلبداعي والنقد التارخيي والنقد العقائدي والنقد التفسري
  ...ري أو االنطباعي، والنقد االجتماعي والنقد الوصفي والنقد النفساين وغريهاالتأث

اد،  مل يرِد بني أنواع النقد اليت عددها النقَّ)النقد اللغوي(ويلحظ أن مصطلح 
 أن النقد كان متضمنا يف علوم العربية، فأئمة النقد العريب  إىلومرد ذلك
  . وبكل مستوياا، وأمثاله كانوا من أئمة اللغة أصالًكاجلرجاين

  :مفهوم النقد اللغوي) ٢
المة اللغوية من معايري احلكم على جودة النقد اللغوي هو النقد الذي جيعل الس

  .النص األديب أو رداءته
من املعروف أن اللغة منظومة للتعبري والتواصل اللفظي تتضمن أربعة أنظمة و

 .اليلالنظام الصويت والنظام الصريف والنظام النحوي والنظام الد: هيأو مستويات 
والنقد اللغوي هو النقد الذي يتخذ من هذه األنظمة مرجعيته يف التحليل والتقومي 

سالمة التركيب النحوي : فاجلودة مبقتضى هذا النوع من النقد تعين. واحلكم
  . الداللةوصواب البناء الصريف والصويت صحةو

  :فئات النقّاد و، نشأة النقد اللغوي)٣
ن فما إ. العربية وهو النحونشأ النقد اللغوي مرافقًا والحقًا لوضع أول علوم 

عبد اهللا بن أيب إسحاق احلضرمي  ووضع النحاة األوائل كعبد الرمحن بن هرمز
 بعض قواعد النحو العريب حىت راحوا حياولون حماسبة الشعراء ،وعيسى بن عمر

بل نكاد جنرؤ على القول إن أقدم أشكال .  شعرهم وإخضاعهم لتلك القواعدونقد
لعريب كانت لغوية، فمما يروى أن النابغة الذبياين كان حيكم بني الشعراء يف النقد ا
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  :سوق عكاظ، وأنه قدم اخلنساء على حسان بن ثابت ناقدا بيته

 نات الغر يلْمعن يف الضحى    فَلنا اجلَ 
  

 فُنا يقطرن من نجدة دما    وأسيا 
  

صان وأن نقده انعلى قول حس وهي من مجوع القلة ) اجلفنات واألسياف(ب
ن النقد كان لغويا أي إ). اجلفان والسيوف(رة حنو وكان الفخر يقتضي مجع كث

اصا دالليمن . رفي م رأير وأتفهفوأنا أُقدعل  هذه الرواية بأن مصطلحات مثض
 النحو مل يكن قد  ولكن إذا كان.)٥(مجع القلة والكثرة مل تكن قد وضعت بعد

ضع حىت ذلك الوقت وال مصطلحاته، أمل يكن العريب يعرف سليقة ودون و
 أن مثة مجوعا تدل على الكثرة وأخرى تدل على القلة، فاألعرايب ،مصطلح لغوي

) هانئ(عرف متاما داللة اسم الفاعل كان ي) نأهإنما سميت هانئًا لت: (الذي قال
اخلرب ال يعين نفي  ر نصواملعروف أن إنكا. ن يعرف مصطلح اسم الفاعلأدون 

إنه :  وإذا شكَكْنا يف هذا اخلرب، فهل نشك يف خربٍ آخر يقول.مضمونه كامالً
  :عندما مسع أهل يثرب من النابغة قصيدته الدالية حيث يقول

  مغتـدي  أمن آل مية رائح أو    
  

       دـزوم النَ ذا زاد وغـريجع 
  

 زعم البوارح أن رحلتنا غـدا     
  

     األسـود رابرنا الغوبذاك خب 
  

نبهوه على ما وقع يف البيت الثاين من إقواء، إذ إن الروي مكسور يف القصيدة 
يف حني جاء يف البيت الثاين مضموما، وأم حملوا جاريةً على أن تغين هذين 

  : بيتني ومتد احلركة فيهما، فانتبه النابغة وغير الشطر الثاين من البيت الثاين إىل قولهال
)الغرابِ األسود عابنوبذاك ت.(  

 املدينة ويف دخلت إىل: (قالوينقلون عنه أنه بعد أن نبه إىل هذا العيب فتنبه 
  ).شعري هنةٌ، فخرجت منها وأنا أشعر الناس
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قد كان -  وهو نقد لغوي حنوي بامتياز- هذا اخلرب أن هذا النقد منفهم وي 
 عند حدود وا وقَّافنيفهم أن الشعراء أو بعضهم كانكما ي. من أوائل أشكال النقد

  .ل أن تقَعد يف علم النحوكة يف الذائقة اللغوية قبردقواعد النحو املُ
اه الذي يقوم على النقد إذا قصد بالنقد معن«: ومع ذلك يبقى صحيحا القول

املنهجي وتطبيق املقاييس النقدية املتعارف عليها وحتري القيم اجلمالية يف النص والقيم 
  .)٦(»فإن ذلك مل يكن يف العصر اجلاهلي ...التعبريية يف األثر الشعري أو النثري

  .الشعراء والنحاة والقراء واللغويون: هيولقد توىل النقد اللغوي أربع فئات

  : الشعراء- ١

والشعراء الذين مارسوا النقد هم أولئك الذين . كان الشعراء هم النقاد األوائل
ذاع صيتهم وعال كعبهم بني العرب كالنابغة الذبياين الذي روي أنه كانت تنصب 
له قبة من أدم يف سوق عكاظ، وأنه احتكم إليه األعشى واخلنساء وحسان بن 

 على صنويه، وبتفضيل اخلنساء على حسان مما ثابت، وأنه قضى بتقدمي األعشى
أنا أشعر منك ومن أبيك، فرد عليه النابغة مبا : ، فقال للنابغة)٧(أغضب حسان

  .أَخنسه فلم يحر جوابا

ولعلَّ مما يدخل يف النقد اللغوي ما قاله الشاعر طرفة بن العبد يف بيت الشاعر 
  :املُتلمس

  ادكاره وقد أتناسى اهلم عند   
  

 بناجٍ عليه الصيعرية مقْـدم     
  

 نقد لغوي داليل، - على ما أرى -والنقد هنا ). استنوق اجلَمل: (فنقده طرفةُ قائالً
  .سمةٌ أو عالمة تكون يف عنق الناقة، يف حني جعلها املُتلمس يف عنق البعري) الصيعرية(ألن 
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  : النحاة-٢

و يف اية القرن األول اهلجري وبدأت مصطلحاته وأحكامه ما إن وضع علم النح
: تشيع، حىت انتقل النقد من أيدي الشعراء إىل أيدي النحاة واللغويني، قال أمحد أمني

ويف آخر العصر األموي ظهر النحو، وجد بعض علمائه يف وضع قواعده، وما يهمنا «
وبدؤوا نوعا جديدا من النقد،  .أن علماءه بدؤوا ينقدون الشعر على منطهم وأسلوم

  .)٨(».وهو أن الشاعر أخطأ حنويا ومل جيرِ على منحى العرب يف اإلعراب

 مناذج من نقْد النحاة - بالتواتر -وتروي لنا كتب األدب أخبارا مؤكدة 
 وحماولتهم إخضاع الشعر والشعراء لقواعدهم، ورد الشعراء الغاضب على ،الشعراء

  :ومن ذلك. النحاة أولئك النقاد

 ابن أيب إسحاق احلضرمي  أنوأخربين يونس«:  يقول ابن سالم اجلمحي-أ
  :قال للفرزدق يف مدحيه يزيد بن عبد امللك] وهو حنوي[

 وعض زمان يا ابن مروان مل يدع      
  

      جلَّفا أو متحسمن املالِ إال م 
  

  .كوؤينك و ما يسوؤعلى: ، فقال الفرزدق)مجلَّف(عالم رفعت 

كذا قياس النحو يف هذا و) مسحتا أو مجلَّفًا(إمنا هي : قال ابن أيب إسحاق
 ألهجونك ببيت يكون شاهدا على ألسنة النحويني :املوضع، فغضب الفرزدق وقال

  :أبدا، وإذا به يهجوه بقوله

 فلو كان عبد اهللا مولَى هجوته     
  

 ولكن عبد اهللا مولَى مواليا     
  

  .)٩()موىل موالٍ( أخطأت مرة أخرى، فإمنا هي :ل له ابن أيب إسحاقفيقو
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 ورد يف معجم األدباء أن الشاعر عمارا الكليب ضاق ذرعا جبراءة النحاة –ب 
 على الشعراء، وهم يف نظر أنفسهم أمراُء البيان واللسان، فراح يهجوهم مدال

م من املستعربني املوايل، وقد تعلَّموا بعرقه العريب وسليقته اللغوية على النحاة وجلُّه
  :)١٠(النحو صناعة، فقال

 ماذا لَقينا من املستعربني ومـن     
  

 قياس حنـوهم الـذي ابتـدعوا       
  

 إن قلت قافية بِكْرا يكـونُ ـا       
  

 بيت خالف الذين قاسوه أو ذرعوا      
  

 قالوا لَحنت، فهذا ليس منتـصبا     
  

 وذاك خفْض، وهذا ليس يرتفـع      
  

  قَومٍ قد احتالوا ملنطقهم    كم بني 
  

 وبني قوم علـى إعـرام طُبعـوا        
  

 ما كان قويل مشروحا لكم فخذوا     
  

 ما تعرفون وما مل تعرفوا فـدعوا       
  

 ألن أرضي أَرض ال تشب ـا      
  

 نار اوس وال تبنـى ـا البِيـع         
  

أ يفشو يف كالم العامة ولكن هذا الرد العاطفي املوتور ال يغير من حقيقة أن اللحن بد
  .واخلاصة والشعراء، فكان ال بد حلماية لغة األمة من أن يقوم هذا اخلطأ حيثما ورد

 ومن مشاركة النحاة يف نقد الشعراء، ما كان يدور يف جملس سيف الدولة - ج
، وبني كبري شعراء العربية )ليس يف كالم العرب(بني ابن خالويه صاحب كتاب 

  :ومنها أن ابن خالويه خطَّأ املتنيب يف مجعه املصدر يف بيته املطلع). ه٣٥٢(املتنيب 
ــاء   ــات لألكف ــا التهنئ  إمن

  

ــداءِ    عــن الب ــدين م ــن ي  ومل
  

هل هذا : فما كان من املتنيب إال أن التفت إىل بعض اجللساء حوله وسأهلم
يوم مخس مرات املعترض مسلم؟ يريد املتنيب أن السائل لو كان مسلما ويصلِّي كل 

وإذا كان . ملا سأل هذا السؤال...) التحيات هللا(ويقرأ دعاء التشهد يف كل صالة وفيه 
الصواب قد خالف ابن خالويه، فإن اخلرب يؤكد تصدي النحاة لنقد الشعراء لغويا عن 

                                                           
 .٢٦/ ٥ معجم األدباء -ياقوت احلموي ) ١٠(
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  .أو عن وهم كما يف حالة ابن خالويه) ه١١٧(حق كما يف حالة ابن أيب إسحاق 
  :لقُراء ا-٣

ومعظم . القُراء هم العلماء الذين شغلوا بالقراءات القرآنية ضبطًا وتعليما ونقالً
ومن املعروف أن . القُراء هم من علماء اللغة والنحو كأيب عمرو بن العالء والكسائي

اختالف القراءات يعود يف سبب من أسبابه إىل اختالف التوجيه النحوي للجملة يف 
فال عجب أن يشارك القُراء يف النقد . قرآين، حبسب املعىن الذي يراه القارئالنص ال

اللغوي، ولكن ليس للشعر أو اخلطابة، وإمنا لقراءة قرآنية بعينها، ال يروا على 
فالنقد الذي كان يوجهه القُراء ليس إىل النص القرآين الكرمي . الوجه الذي يرتضونه

وكلُّ . إىل الضبط اللغوي والنحوي لبعض القُراء يف قراءامفهو منزه عن ذلك، وإمنا 
  :ومن ذلك. حنوية وصرفية وصوتية: نقد القُراء كان ذا مرجعية لغوية

وما أَنتم : فيمن خفَض الياء يف قوله تعاىل) معاين القرآن( يقول الفراء يف -أ
يرِخصبِم ]م «] ٢٢: إبراهيمهم لعلها من ولس ناء طبقة حيىي، فإنه قلَّ مالقُر

خافضةٌ للحرف كُلِّه، والياء ) بِمصرِخي(ولعله ظن أن الباء يف ... منهم من الوهم
  )١١(».من املتكلم خارجة من ذلك

 قرأ من أهل املدينة نفأما قراءة م«:  ويقول املازين وهو من كبار اللغويني-ب
أٌ فال يلْتفت إليها، وإمنا أُخذت عن نافع بن نعيم، ومل يكن باهلمز فهي خطَ) معائش(

وكذلك فعل املربد النحوي يف . يدري ما العربية، وله أحرف يقرؤها حلنا حنوا من ذلك
اختلف الشعراء مع  وكما. )١٢(، والزحمشري اللغوي النحوي يف الكشاف)املقتضب(

 ناء مع مفْق مرجعية لغويةالنحاة النقّاد، اختلف القُرقَدهم واقد من . نسواء أكان الن
هم مطابقةُ القراءة لشروط الرواية، ال مطابقتها ينعفقد كان ي«القُراء أم من النحاة، 

يقول أبو عمرو . ومن ثَم اشتد نكريهم على هذه اجلماعة من النحاة. للقياس النحوي
                                                           

 .٧٥/ ٢ و١٦/ ١عن معاين القرآن للفراء . ١٨:  مصادر البحث اللغوي-حممد حسن عبد العزيز. د )١١(
 .٣٠٧/ ١: والتصريف للمازين. ١٩: حممد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د )١٢(
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 من حروف القرآن على اَألفْشى يف اللغة وأئمة القُراء ال تعمل يف شيٍء«: الداين
  .)١٣(» يف النقل بل على األثبت يف األثر واألصح،واألقيس
  : اللغويون واألدباء-٤

ونعين م علماء العربية الذين عنوا بفقه اللغة وأصوهلا واألدب والداللة، ومل 
 ،)ه٣٩٥(وابن جين ) ه٢٤٩(يغلب النحو عليهم، كابن قتيبة وابن السكِّيت 

  ).ه٥١٦(واحلريري 
وإذا كان نقد الفئات الثالث األول انصب على نقد الشعر خاصة، فذلك أن 
الشعر كان ديوان العرب، وكان املصدر األول من مصادر العربية الفصحى، ولذا 
كانت مهومهم متجهةً إىل ذلك النوع من التعبري بصفته مرجعا يحتكَم إليه يف 

  :أن يقع يف خطَأ قد يقعد عليه ومن ذلكاألداء اللغوي، ال جيوز 
هلذا عيب على أيب الطيب املتنيب و«:  جاء يف درة الغواص يف أوهام اخلواص-أ

  :يف قوله) بوقات(مجعه بوق على 
 فإن يك بعض الناس سيفًا لدولة     

  

 )١٤(»ففي الناس بوقات هلا وطُبول     
  

روط مجع املؤنث السامل ال تتوفر يف ، وأن ش)أبواق(ألم يرون أن مجع بوق هو 
  .هذه الكلمة

  :ومن هذا القبيل ما نقد به قول الشاعر
      فن أو طَـرةٌ من رياض احلَزوضلَر 

  

 من القُرية حـزنٌ غـري محـروث        
  

 أَحلَى وأشهى لعيين إن مررت به     
  

  من كَر    وثان والتم١٥(خِ بغداد ذي الر( 
  

  .بالتاء املثناة) التوت(فهي ) التوث(ط كلمة وذلك أنه أخطأ يف ضب

                                                           
 .١١ -٩/ ١ النشر يف القراءات العشر –ابن اجلزري ) ١٣(
 .٤١٠:  درة الغواص يف أوصام اخلواص-احلريري  )١٤(
 .٢١٣:  أدب الكاتب- ابن قتيبة )١٥(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٢

بابا للفروق بني مدلوالت األلفاظ مما يخلِّط فيه ) ه٢٧٦( عقد ابن قتيبة -ب
وهو صوت ) اهلَمس(وهو صوت حركة اإلنسان، و) اجلَرس(الكُتاب فال مييزون بني 

  )١٦(.اإلنسان اخلفي

نه الحظ أن بعض األدباء ، أل)إلقامة اللفظ على األفصح(كما عقد بابا 
والكُتاب يف عصره كانوا جيعلون الفصيح واألفصح على درجة واحدة من 
: الصوابية، يف حني يرى ابن قتيبة أن على األديب اختيار ما هو أفصح؛ يقول

فعلت ذلك : اجلُهد الطَّاقة، وتقول هذا جهدي أي طاقيت، واجلَهد املَشقَّة، تقول«
  )١٧(.»ن جيعل اجلُهد واجلَهد واحداومنهم م.. جبهد

  :ي النقد اللغويمناح) ٤
ومن . النحوي والصريف والصويت والداليل: قدمنا أن مستويات املنظومة اللغوية هي

ومبا أن املستوى الصويت ال . الطبيعي أن يتوزع النقد اللغوي على هذه املستويات األربعةُ
 أن النظام الصويت العريب كان أقلَّ األنظمة تغيرا أو يظهر يف الكتابة والنصوص، عدا عن

. تعرضا للخطأ، فإن ما ورد عن النقد الصويت قليل، وهو متفرق يف كتب القراءات والتجويد
  .وعليه، فأظهر مناحي النقد اللغوي جتلَّت يف املستوى النحوي والصريف والداليل

  : املنحى النحوي- ١
ويعد . ذ تصحيح اخلطأ النحوي يف النص منهجا لهونعين به النقد الذي اختَّ

هذا املنحى أعظم وأدق مناحي النقد عند أكرب النقاد العرب اإلمام عبد القاهر 
فهو ). النظم(الذي جعل مدار البيان وسر اإلعجاز مجلة على ) ه٤٧٤(اجلرجاين 

ديب والشاعر إال يرى أن النقص ال يدخل على األ. ..«صاحب نظرية النظم، إذ 

                                                           
 .١٢٤:  أدب الكاتب-ابن قتيبة ) ١٦(
 .٢٨: حممد حسن عبد العزيز، مصادر البحث اللغوي. د) ١٧(
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واعلم أن «: وخيتزل اجلرجاين النظم يف النحو، قال. )١٨(»من جهة نقصه يف علم اللغة
، وتعمل على قوانينه )علم النحو(ليس النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه 

حتفظَ الرسوم اليت رسمت فال وأصوله وتعرف مناهجه اليت نهجت فال تزيغَ عنها، و
يٍء منهاتلَّ بشأن ينظر يف كل «) ويعين به الشاعر واألديب( وأن على الناظم .)١٩(»خ

زيد : وفروعه فينظر يف اخلرب إىل الوجوه اليت تراها يف قولك] من أبواب النحو[باب 
زيد ت : ويف الشرط واجلزاء، يف قولك... منطلق ومنطلقجج وإن خرأخر إن خترج

تا، وجاءين ويف احلال ... خرجإىل الوجوه اليت تراها يف قولك جاء زيد مسرع
وينظر يف احلروف ... فيعرف لكلٍّ من ذلك موضعه وجييء به حيث ينبغي له...يسرِع

لنفي ) ما( حنو اليت تشترك يف معىن مث ينفرد كل واحد منها خبصوصية ذلك املعىن
 اليت تسرد فيعرف موضع وينظر يف اجلمل... إذا أريد نفي االستقبال) ال(احلال، و

ويتصرف يف التعريف والتنكري والتقدمي والتأخري، ويف ... الفصل من موضع الوصل
احلذف والتكرار واإلضمار، فيصيب بكل من ذلك مكانه ويستعمله على الصحة 

فلست بواجد شيئًا يرجع صوابه إن كان صوابا وخطؤه إن كان ... وعلى ما ينبغي
ظم، ويدخل حتت هذا االسم، إال وهو معىن من معاين النحو، قد خطأً إال إىل الن

  .)٢٠(»أصيب به موضعه ووضع يف حقِّه
ولكن ال بد من التنبه إىل أن اإلمام اجلرجاين ال يفهم النحو على أنه جمموعة 

يسمه أصول النحو القواعد النحوية فحسب، بل يوسع مفهومه ليشمل ما ميكن أن ن
وعلم املعاين والبالغة، فإن العبارات اليت ذكرها توضح ذلك، بل يفصل القول يف 

وبرأيه فإن كل حسن أو قبح ال يعود إىل . كُلٍّ مما قدم ويضرب األمثلة املؤيدة
الكلمة أو اجلملة جمردة بل إىل طريقة وضعها وانتظامها يف مسلك النص أو 

                                                           
 ).٧: املقدمة حملمود حممد شاكر( اإلعجاز  دالئل–عبد القاهر اجلرجاين ) ١٨(
  .٨١: املصدر السابق) ١٩(
 .٨٣ -٨٢ :املصدر السابق) ٢٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٤

ا يهالنظم هو توخي معاين النحو يف معاين الكلم وأن توخ« :القصيدة، وذلك قوله
  .)٢١(»يف فنون األلفاظ محالٌ

ومبا أن النقد يعين إبراز وجوه اجلودة والضعف يف األداء األديب، فإن اجلرجاين 
يعلِّل ما استحسن من األدب بالتزامه معاين النحو وقواعده، فهو يرد جودة ما استجاد 

  : ىل ما فيها من استثمار ألحكام النحو ومعانيه، يقولمن الشعر إ
فانظر إىل ] أي أثر النحو يف جودة املعىن[وإن أَردت أظْهر أمرا يف هذا املعىن «
  : إبراهيم بن العباس للوزير حممد بن عبد امللك الزياتقول

      كَر صـاحبوأن با دهرفلو إذ ن 
  

       لِّط أعـداٌء وغـاب نـصريوس 
  

  على األهواز داري بنجوة    تكونُ
  

       وأمـور تـرج مقـادير ولكن 
  

 وإين ألرجو بعد هـذا حممـدا      
  

       ووزيـر جـى أخرألفضل ما ي 
  

فإنك ترى ما ترى من الرونق والطالوة ومن احلسن واحلالوة، مث تتفقد 
على ) إذ نبا(السبب يف ذلك، فتجده إمنا كان من أجل تقدميه الظرف الذي هو 

، مث أن )فلو إذ نبا الدهر(مث أن نكَّر الدهر، ومل يقل )... تكون(امله الذي هو ع
وكلُّه من معاين النحو كما ). وأنكَرت صاحبا(ومل يقل ) وأُنكر صاحب(قال 
، وفضلٍ )النظم(وهكذا السبيل أبدا يف كل حسنٍ ومزية رأيتهما قد نسبا إىل . ترى

  .)٢٢(»ما عليهوشرف أُحيل منه
والنحو عند عبد القاهر يشمل علم املعاين أيضا كما قدمنا، فهو يعد مراعاة 

  :الفصل واالستئناف من حماسن النظم، ويرد إليه جودة بيت ابن الدمينة

 تعالَلْت كي أَشجى وما بك علَّـةٌ      
  

     بذلك لي؟ قد ظفرت٢٣(تريدين قَت( 
  

                                                           
 .٣٦١:  دالئل اإلعجاز–عبد القاهر اجلرجاين ) ٢١(
 .٣٦١: املصدر السابق) ٢٢(
 .٩٠:  السابق)٢٣(
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عاد الشعر إمنا يعود إىل عدم مراعاة أحكام النحو وباملقابل فإن اجلرجاين يفَس د
  :ومعانيه، ومن ذلك أنه يفَسد قول الفرزدق

 وما مثلُـه يف النـاس إال مملَّكًـا        
  

 أبو أمـه حـي أبـوه يقاربـه         
  

 أو حذف أو إضمار أو  أو تأخريٍصنع يف تقدميٍ«ومرد فساده إىل أن الشاعر 
  .)٢٤(» يصنعهغري ذلك مما ليس له أن

، إذْ أنكروا عليه )املتنيب(ومل يسلم من النقد النحوي كبري شعراء العربية 
  :تشديد النون يف قوله

ــه نلَد ــصلْن تشــعر ي فأرحــام 
  

 وأرحام مالٍ مـا تـين تتقطَّـع        
  

مما دعا املتنيب إىل ]... أي هي لَدنه[ألن التشديد غري معروف يف لغة العرب 
  )٢٥( ...فأرحام شعر يتصلْن ببابِه: عبارة فيقولأن يغري ال

  :ويعلق اجلرجاين على بيت املتنيب
 وإين ملــن قــومٍ كــأنَّ نفوســنا

  

 ا أنف أن تسكُن اللَّحم والعظما      
  

إن هذه القضية إذا استمرت على ظاهرها واقتصر على القدر وأقول «: بقوله
 الضمائر ومل ينفصل غائب عن حاضر أو املذكور منها اختلطت الكنايات وتداخلت

... وله مواضع ختتص باجلواز وأخرى تبعد عنه وبينهما فصولٌ تدق وتغمض. خماطب
غري أن أبا الطيب عندي غري معذور بتركه األمر القوي الصحيح إىل املُشكل الضعيف 

ن واحد، ولو من الوز) نفوسنا ونفوسهم(الواهي لغري ضرورة داعية إذ موقع اللفظني 
  .)٢٦(»قال نفوسهم ألزال الشبهة ورفع القالةَ وأسقط عنه الشغب وعناء التعب

                                                           
 .٨٣:  دالئل اإلعجاز- عبد القاهر اجلرجاين )٢٤(
 .٨٣: املصدر السابق) ٢٥(
  . ٣٤١:  الوساطة بني املتنيب وخصومه-بد العزيز اجلرجاين علي بن ع )٢٦(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٦

يرى يف اخلروج على قواعد «على أن بعض النقاد احملدثني كمحمد مندور 
وهو اخلروج على قواعد ) كسر البناء(ونه اليوم يف علم األساليب النحو أمثلة ملا يسم

ونه  وإمنا يباح ذلك لكبار الكُتاب، وهم ال يأت، وروعتهاللغة التماسا جلمال األداء
 رصعن جهل بالقواعد أو غفلة يف العبارة، وإمنا يقصدون إليه ألغراض ال ح

  .)٢٧(»هلا
وال شك يف أن رأي اجلرجاين هو الصواب، أما أن يترك الكالم دون ضوابط فإن 

ه إذا كان اإلبداع الفين واجبا ومطلوبا، مث إننا نرى أن. ذلك مما يهدد احلقيقة اللغوية
  .وبه يتفاضل األدباء والشعراء، فإن احلفاظ على املنظومة اللغوية فرض الزم

  : املنحى الصريف- ٢
وهو النظر . ونعين به النقد الذي اعترض فيه على النص من زاوية علم الصرف

ما قصد إليه قدامة بن ولعل هذا . إىل الكلمة املفردة أو اللفظة من حيث سالمتها
واشترط . اللفظ والوزن والقافية واملعىن: جعفر عندما ذكر أن عناصر الشعر أربعة

  )٢٨( .يف اللفظ أن يكون سهلَ املَخرج، عليه رونق الفصاحة مع اخللو من البشاعة
 ولعل من أقدم النقد الصريف ما ذكره البالغيون من تنافر األحرف يف -أ

  : ببيت امرئ القيس- وناقدين - الكلمة مستدلني 
 غــدائره مستــشزِرات إىل العــال

  

 تضلُّ املُدارى يف مثَنى ومرسـل      
  

  .فاشترطوا لفصاحة الكلمة خلوها من الغرابة والتنافر وخمالفة القياس
  :يف قول أيب متام) تفَرعن(كلمة ) سر الفصاحة( وانتقد اخلفاجي صاحب كتاب - ب

 املَوت مبد حـر صـفْحته     جلَبت و 
  

  تفَرعن يف أفعالـه اَألجـلُ      وقد 
  

على غري مساعٍ، وألن اخلفاجي كان من ) فرعون(مشتقة من ) تفَرعن(ألن 
  .منكري القياس على ما يبدو

                                                           
 .٢٦٥: النقد املمنهجي عند العرب-حممد مندور . د )٢٧(
 .٧ -٣:  عن نقد الشعر لقدامة بن جعفر٦٥: املصدر السابق )٢٨(
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  :يف قوله) ابن نباته(يف شعر ) أَوجعتها(كما اعترض على كلمة 
 لْـدة بفقد رفَعت أبصارها كلُّ     

  

 من الشوق حىت أَوجعتها األخادع     
  

  )٢٩(»ألفاظ العامة املبتذلة«من ) تفَرعن وأوجعتها(ويعد اخلفاجي كلميت 
  على بوقات يف بيته املشهور) بوق( وسبق أن احلريري نقد املتنيب يف مجعه -ج

 إذا كان بعض الناس سيفًا لدولـة      
  

ـ      ات هلـا وطبـول    ففي الناس بوق
  

  . نقد صريف، إذ اجلموع من مباحث الصرف العريبوهو
 نقد القدماء اللغوي منصبا يف أغلبه على املستوى النحوي، فإن إذا كانو

والواقع أن مسائل . احملدثني انصب معظم نقدهم اللغوي على املستوى الصريف
  .الصرف أدق وأبعد من مسائل النحو

  :ان خليل جربان ومن ذلك الضجة اليت أثريت حول بيت جرب-د
 تنشفْت بنـور  هل حتممت بِعطر و   

  

ولكن ميخائيل ). استحم(وحجة املنتقدين أن ما ورد يف العربية ومعامجها هو 
ملاذا جاز لبدوي ال تعرفونه وال «: نعيمة يرى أن ذلك من حق الشاعر، إذ يقول

) حتمم(فونه أن جيعلها وال جيوز لشاعر تعر) استحم(أعرفه أن يدخل على لغتكم 
  .)٣٠(»وأنتم تفهمون قصده

ال يعين كالمنا هنا أننا مع املانعني واملنتقدين، ولكن يف الواقعة مثاالً على النقد 
  .اللغوي على املستوى الصريف

  : املنحى الداليل- ٣
  :ونعين به النقد الذي يتخذ املعىن الدقيق للكلمة مقياسا لصحتها، ومثال ذلك

                                                           
 .٧٩ و٦٩:  سر الفصاحة- ابن سنان اخلفاجي )٢٩(
 .٢٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة  )٣٠(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٦٨

  :أ اآلمدي أبا متام يف وصف الربع وساكنه يف قوله خطَّ-أ
  كُنت معهودا بأحسنِ سـاكنِ     قد

  

 ثاوٍ وأحـسنِ دمنـة ورسـومِ       
  

  .)٣١(ألن الرسم هو األثر الباقي بعد الرحيل وال يوصف به الربع، ألن الربع مأهول
  : من هذا القبيل ما نقد به املتنيب يف بيته-ب

 يب      ليس التعلُّـل باآلمـالِ مـن أر 
  

      العيش من ش كنبض وال القُنوعميي 
  

فما كان من املتنيب إال .. ، أما القُنوع فهو املسألة)القناعة(ألن مصدر قنع هو 
  :أنه غيره إىل قوله

 ليس التعلُّـل باآلمـال مـن أَريب       
  

 وال القَناعةُ واإلقالل من شـيمي      
  

  :يف قوله) تفَاوح(مة  أنكر قوم على املتنيب كل-ج

 إذا سارت األحداج فَـوق نباتـه      
  

 تفاوح مسك الغانيات ورنـده     
  

  .ارد يؤدي الداللة نفسها، فال حاجة للمزيد) فاح(ألن 
والذي نراه أن هذا النوع من النقد أعين النقد الداليل مل يكن موفقًا وال 

ألدب، واللغة إذا توقفت عن التطور صحيحا، ألن تطوير الداللة من أهم أغراض ا
كما أن الواقع يوضح أن هذه الكلمات الثالث اليت انتقدها . الداليل مجدت وماتت

بعضهم يف زماا قد شاعت بني العامة واخلاصة، ومل تعد كما ذكر اخلفاجي من 
 أبو قالا ملَّ«: وهذا ما رمى إليه ابن جين يف قوله... العامي املبتذل، بل من الفصيح

  .)٣٢(»، أنكرها عليه قَوم حىت حقَّقوها)تفاوح(الطيب املتنيب 
وأنا مل أذكر هذا املنحى من النقد وهو النقد الداليل مؤيدا له، بل ألن بعض 

  .النقاد نحوا حنوه قدميا، وما زالوا

                                                           
 . النقد املنهجي عند العرب-ور حممد مند. عن د )٣١(
  .٣٩٦/ ١ اخلصائص يف اللغة - ابن جين )٣٢(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٦٩

  : موقع الضرورة الشعرية من النقد اللغوي)٥
عر ما مل جتز لغريه، وأباحت له ولكن العرب أجازت للشا: ولقائل أن يقول

فلماذا ال . اخلروج على كثري من األحكام والقواعد اللغوية بداعي الضرورة الشعرية
  يحمل ما خرج فيه الشاعر على أحكام اللغة على تلك الضرورة؟

ولو أبحنا للشاعر كُلَّ ضروب . والواقع أن باب الضرورة الشعرية واسع جدا
فتلك الضرائر تزيد . حبنا له اخلروج على قواعد اللغة وأصوهلاالضرائر الشعرية أل

على الستني حالة، يف احلذف والزيادة والبدل، والتقدمي والتأخري وتغيري اإلعراب 
  ...عن وجهه، وتأنيث املذكر وتذكري املؤنث و

) ال بد من صنعا وإن طال السفر: (فإذا جاز للشاعر أن يقصر املمدود فيقول
أي غىن، وإذا جاز )... فال فَقْر يدوم وال غناء: (له أن ميد املقصور فيقولوإذا جاز 

  :له أن يصرف ما ال ينصرف فيقول

 ــك نيأْتــصائٌدفَلْت ــركَبنق ولْي  
  

 قوم إليـك قـوادم األكـوار       
  

وإذا جاز للشاعر أن يفك اإلدغام يف  .املمنوعة من الصرف) قصائد(فيصرف 
فإن مما ال جيوز له خمالفة النظام النحوي الذي  ). ألقوامٍ وإن ضنِنواإين أجود: (قوله

  :فإذا أجزنا لشاعر أن يقول .هو أثبت أركان املنظومة اللغوية

ــكأمل  ــي يأتي ــاء تنم   واألنب
  

 مبا القـت لَبـونُ بـين زيـاد         
  

  :وإذا أحبنا له أن يقول .بإثبات الياء يف اجلزم
 وجــدنا الــصاحلني هلــم جــزاٌء

  

ــاٍتو  نــسبيالج ــا سل وعين  
  

  :وإذا أحبنا لشاعر أن يقول .بالعطف على املرفوع بغري الرفع
       وفيـه كـلُّ سـابغة ماحفيه الر 

  

 سـالَّم بيضا محكَّمةً من نسج      
  

  ).سليمان(ويريد بسالَّم 



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٠

أقول إذا أجزنا للشاعر مثل هذه الضرورات فأين تصبح ثوابت اللغة؟ وأين 
لغة وهي التواصل واإليضاح، إذا سمح لشاعر أن يبدل سالَّم تصبح وظيفة ال

  :يف بيته) معنى(وهو يقصد به ) معن: (ومسح آلخر أن يقول) بسلَيمان(
 لَعمرك مـا طـولُ هـذا الـزمن        

  

 ــن عــاُء م ــرِء إال عن  علــى املَ
  

حتت أي لذا نرى أن اخلروج على قواعد اللغة وقوانينها الصرفية غري جائز و
مسمى إذا كان يمس القوانني والقواعد اللغوية الرئيسية، أو يخرِج األدب من 

  .وظيفته يف اإلبانة واإلفصاح والتأثري، وينتقل به إىل اللَّبس واإلام
كثرة الضرائر «وقد تنبه إىل خطر ما يسمى بالضرائر الشعرية ابن قتيبة، إذ إن 

وقد جعلها من عيوب الشعر ناظرا يف عيوب . عندهالشعرية إحدى آيات التكلف 
القافية، والعيب يف اإلعراب، وجاء حديثه عن الضرورة يف ابتداء حديثه عن العيب 

  :ويعلِّق على بيت امرئ القيس )٣٣(.».يف اإلعراب
  غـري مـستحقب    أشـربْ فاليوم  

  

ــلِ    ــن اِهللا وال داغ ــا م  إمثً
  

 وحيتجون به يف تسكني ، البيتولوال أنَّ النحويني يذكرون هذا«: فيقول
  : وأن كثريا من الرواة يرددونه هكذا لظَننته،املتحرك الجتماع احلركات

أي [وهلا «:  وحيتج ابن قتيبة لرأيه قائالً)٣٤(.» غري مستحقبأُْسقىفاليوم «
 يف – لنظامها، وفارقًا  الذي جعله اهللا وشيا لكالمها، وحليةًاإلعراب] للعربية

 وهو يفرق بني )٣٥(». بني الكالمين املتكافئني واملعنيين املختلفَين- حوال بعض األ
اخلطأ النحوي والضرورة الشعرية، فاألخرية هي اليت ال أثَر هلا يف تغيري املعىن من 

  )٣٦(.»حنو قصر املمدود وترك اهلمز
                                                           

  .١٤١:   نقد الشعر عند ابن قتيبة-عبد الكرمي حسني .  د)٣٣(
 .٩٨/ ١ وينظر الشعر والشعراء البن قتيبة ١٤١: املصدر السابق) ٣٤(
 . املصدر السابق نفسه)٣٥(
 .١٤٢املصدر نفسه  )٣٦(



  ممدوح خسارة.  د-النقد اللغوي يف التراث العريب 
  

٩٧١

  : موقع النقد اللغوي بني أنواع النقد األخرى)٦
وأن النقد وأشكاله متعددة بتعدد مناهجه ومراميه ووظائفه، من املتعامل أن أنواع 

  )٣٧(.عرفة العلم واملا وأنه الزم لتسديد خطاملرجع النهائي يف النقد هو الذوق،
وحنن ال نعي أن النقد اللغوي هو الفيصل مننبني كل كر هذه املسلَّمات، فال ند 

 اللغوي هو ضرورة اليوم كما إن النقد:  ما نريد أن نقولهأشكال النقد األخرى، كل
ةينا من القدماء كان بغموا به وأفادوا يف املاضي، بل إن كثريعنه، ومع ذلك فقد قُو 

  :منه يف تصحيح عبارام، وذكرنا كيف أن املتنيب املعتد بسعة لغته والقائل فيها
 أنام ملء جفوين عن شـواردها     

  

 ويسهر اخلَلْق جراها وخيتصم    
  

اعر الكبري مل ير غضاضة يف أن يغير صوغ أبياته اليت نبه النقاد على هذا الش
أليس غريبا أن يصدع كبري شعراء العربية للنقد اللغوي، مث أن يأيت . خطئها اللغوي

، )بالضفادع(كاتب وناقد تعلَّم العربية بأخرة من حياته ليسمى النقاد اللغويني 
ال يكاد الكاتب خيرج «لتقليدية العمياء على اللغة وأنه ويصفهم بأم دعاة احملافظة ا
على املألوف يف التعبري ليفادع بِشالض ع بذلك حاجة من حاجات روحه حىت تضج

  )٣٨(.»قية من األجدادنبالنقيق وتنادي حبماية لغتنا الشريفة اليت تسلَّمناها 
أداة هذا اإلبداع أجل، حنن مع تطوير اللغة وجتديد البيان واإلبداع، ولكن 

أجزنا فإذا «ووسيلته ووعاءه جيب أن تكون اللغة العربية البيانية السليمة حصرا، 
لكل أديب أن يدخل يف اللغة ما شاع يف بيئته، فأين تصري اللغة اجلامعة هلذه 

على .. البيئات كلها، واملوحدة لنظام تفكريها وتصورها لصاحل اموع أوالً وأخريا
ومهه العميق أن القواميس : يقع يف ومهني أساسيني، األول] ومن مثْلُه[أن نعيمة 

اعتقاده بأن كل من ينادي بضرورة احملافظة : والثاين... ميتة ال حياة فيها وال خري
                                                           

  .٦:د املنهجي عند العرب النق-حممد مندور . د) ٣٧(
  .١٠٣:  الغربال-ميخائيل نعيمة ) ٣٨(



  )٤(اجلزء ) ٨٤( الد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق 
  

  

٩٧٢

أال ميكن أن نكون ممن يرون أن ... على اللغة تابع ملن يحصر غاية األدب يف اللغة
رورة احملافظة على هذه الوسيلة حىت تؤدي الغايات اللغة وسيلة لغاية، مث أن نرى ض

املقررة يف سرعة ووضوح؟ أال ميكن أن يتم ذلك دون إهدار اللغة واالستهانة 
مث إن إقرارنا بأن اللغة وسيلة لغاية ال يعفينا على اإلطالق ... بروابطها وقواعدها؟

وكل أولئك .  الوسيلة الغاية منوط بشرف فَشرف،)٣٩(»من تبعة احملافظة على اللغة
، عادوا بعد )نعيمة(الذين دفعت م سورةُ الشباب ومجوح التغيري والثورة ومنهم 

نضج جتربتهم ليعترفوا بأن اللغة جيب أن تكون لباسا مجيالً للفكر، وأا حني تكون 
  )٤٠(».أمساالً بالية تحطُّ من قدر ذلك الفكر

ر اإلبداع بنظرية النظم اللغوي اليت قال ا فإذا كنا لسنا مع حص .   ..وبعد
ألن املعرفة باللغة مصدر يسرٍ وقوة للشاعر، « على أمهيتها، -عبد القاهر اجلرجاين 

فإننا ...  وال من غري الكاتب كاتبا)٤١(»ولكنها ال جتعل من غري الشاعر شاعرا
 قْدقام «باملقابل لسنا مع نيقول إن .. البالغةفيه وزن لعلوم اللغة وال ي نلسنا مع م

نقد القدماء مضى وراح وأن أغالط اللغة هنات هينات، وأن نقَّاد العامل اليوم ال 
 واألدبية يف - ذلك أم يف العامل الراقي ال يقْدمون على نشر الكتب ... يأون ا
 أن جيدوا يف  ما مل يكونوا متمكنني من لغتهم، لذا يصعب على النقَّاد–مقدمتها 

  . )٤٢(»لغة األديب شيئًا من اخلطأ ولو فَتشوا عنه باهر
ال إلقصاء ... نعم للتجديد واإلبداع يف النقد.. نعم للتجديد واإلبداع يف األدب

  .اللُّغة وقواعدها وأصوهلا عن مقاييس النقد احلديث ومعايري اجلودة األدبية

                                                           
 .٥٨ -٥٧:  معامل يف النقد العريب احلديث-عبد الكرمي األشتر .  د)٣٩(
 .١٠٣:  الغربال- ميخائيل نعيمة )٤٠(
 .١٣:  النقد املنهجي عند العرب- حممد مندور )٤١(
 .٢٣٥:  جمددون وجمترون- مارون عبود )٤٢(


