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فالمصطمح النقدي   ,الكتب النقدية العربية القديمة في لممعجم النقدي  جذور عربية واضحة  المعالم      
واكب  الدرس البالغي العربي والسيما  الكتب  المغوية والنقدية  القديمة  التي اسيمت  بوالدة المصطمح  

واالشارات النقدية مثل الفحولة والطبع وغيرىا  من المصطمحات   التي تعد   النقدي   وتقسيمات الشعر 
 .لى  لبناء  معجم  نقدياالو المبنة 

كما يمكن أن تعد مؤلفات اليونانين الرحم االول الذي نشا منو المعجم جنينا من حيث اسس عمم       
ة اذ تشير السيرورة التاريخية لمنقد والنقاد الى ان المعجم النقدي فكرة قديملمصطمح المتعمق بالمادة االدبية، ا

كما  ،يت  بالمفيوم االصطالحي لمنقد ومداراتو العممية العالمية( وانتبدأت طالئعيا في مفيوم )المقدس
يمكننا القول إن مؤلفات اليونانين الرحم الذي نشأ فيو المعجم فقد أخذت المادة المعجمية بالظيور عند 
 فالسفة اليونان منذ أن كان االنشغال بدراسة قضايا االدب ومشكالتو العامة يشكل ىاجسا ذىنيا قويا لدييم.

 (.المقدس ،اليونان ،الفحولة ،الشعر ،الجذور العربية ،الكممات المفتاحية: )معجم النقدي

The Arab and Western roots of the monetary lexicon 
Prof. Hadi Shaalan 

Zainab Khalil Mazyed 
Dhi Qar University / College of Arts 

 Abstract: 
     The monetary lexicon has clear Arab roots in the ancient Arab critical books. 
The critical term coincided with the Arabic rhetorical lesson, especially the 
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ancient linguistic and critical books that contributed to the birth of the critical 
term, divisions of poetry and critical references such as virility, typography and 
other terms that are the first building block for building a critical dictionary. 
      The works of the Greeks can also be considered the first womb from which 
the dictionary arose in terms of the foundations of the science of the term related 
to literary material, as the historical process of criticism and critics indicates that 
the critical dictionary is an ancient idea whose precursors began in the concept 
of (the sacred) and ended with the conventional concept of criticism and its 
global scientific circles, as We can say that the works of the Greeks are the 
womb in which the lexicon was born. Lexical material began to appear among 
Greek philosophers since the preoccupation with studying literature issues and 
its general problems constituted a strong mental obsession for them. 
Key words: (critical dictionary, Arabic roots, poetry, virility, Greece, the sacred.) 
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 الجذور  العربية  لبناء  المعجم النقدي :  أولا 

ن االصطالح النقدي بدا ينقش مع رواة الشعر الذين مارسوا النقد وابدوا احكاما إ       
حمر ومثاليم ولكن االصطالح وتقسيمات لمشعر  كاالصمعي والمفضل الضبي وخمف األ

صمعي ولى مثل كتاب فحولة الشعراء لألالنقدي وجد طريقو الى المصنفات النقدية األ
ثارت القضايا أولى التي وىذه المؤلفات تمثل النواة  األ وطبقات الشعراء البن سالم وماتالىا

النقدية والتي عني النقد بيا فيما بعد  وقد رافق ذلك ظيور المصطمح النقدي الذي تطور 
 .شيئا فشيئا من جيل الى اخر

لكيان البدوي انو صور إن الشعر ولد في البداوة وليذا فإوخالصة موقف الخميل     
وليذا التفت اوائل النقاد الى الحياة البداوة في ,خذ من ذلك الكيان ن يؤ أومصطمحو يمكن 

مستمدا من  ىـ( 012) ختاره االصمعي إختيار المصطمح فكان مصطمح الفحولة الذي إ
واستعار  صاحب كتاب قواعد الشعر مصطمحو  –طبيعة حيوان الصحراء وخاصة الجمل 

ه االول مرة عند االمدي فانو وثيق الذي نمقا (عمود الشعر )من الخيل وحسبنا مصطمح 
 .(1)الصمة بالخباء 

وثمة أثر واضح لعالقة االنسان بالبيئة البدوية ومكوناتيا في صياغة المصطمح      
فمصطمحات الخميل وثعمب وغيرىا دليل واضح عمى ىذا االرتباط كما كان ما اداة الخميل 

ربط ذلك المصطمح ربطًا وثيقًا بين في مصطمح العروض دليال ييتدي بو اوائل النقاد فقد 
 .الخ ( ...االيطاء –السبب  –الوتد  –الشعر وبيت الشعر) البيت 

ويمكن أن نطالع في كتاب االصمعي عددا من المصطمحات التي قدر ليا ان تالقي       
حضورًا فيما بعد كمصطمح الفحولة الذي شغل مساحة واسعة  من النقد  فيما بعد والغالب 

ه المصطمحات  إنيا في مرحمة انتقالية من الداللة المغوية الى الداللة االصطالحية  عمى ىذ
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واليبعد أن يكون المؤلفون قد استعمموىا  بداللتيا المغوية الشائعة  ,اذ إن عممية ازدواج 
الداللة فيما يتعمق بالمغة  واالصطالح  التبدو قضية مركزية في ذلك الحين حتى تمكن ان 

لناقد ليباعد بين الداللتين مع االحتفاظ بالجذر الذي تشترك فيو الداللة تشغل ذىن ا
فاالصمعي في كتابو فحولة الشعراء  تضمنت ارائو وافكاره النقدية  والتي تمخض عنيا 
بعض المصطمحات  اذ نرى في مقدمة الكتاب اذ يقول :)  مازال العمماء منذ ظيور االسالم  

قديم وينتقدونو ويحفظونو ويشرحونو ويقمدونو  والرسالة التي ليا حتى يومنا  ييتمون بالشعر ال
العالم الناقد والمغوي والرواية في  -تمثل لونا من ىذا االىتمام فقد تضمنت اراء االصمعي

 0فحولة طائفة من الشعراء الجاىميين  ( 

الداللي والنجد في الرسالة تفسيرًا نقديًا واضحًا لمعنى الفحولة ولم يضع لنا المعنى 
االصطالحي لذلك المصطمح  الذي وسم كتابو بو, اذ نجد تقديم بسيط لتمك المفردة في 
مقدمة كتابو اذيقول: )فقد سال ابو حاتم استاذه االصمعي عن معنى الفحل  فقال  من كان 

 .3لو مزية عن غيره كمزية الفحل عمى الحقاف ( 

شارات البسيطة لمصطمح الفحولة  دون ومن خالل تصفحنا لذلك الكتاب النقدي نجد اإل     
التوغل في المعنى الداللي لذلك المصطمح اما ابن سالم الجمحي  ا يذكر لنا بعض 
المصطمحات النقدية   مع توضيح بسيط جدا  ويؤمن ابن سالم لما يؤمن غيره من العمماء 

سالم  بأن من الشعر الجاىمي ماىو مصنوع وتمك فكرة ذاعت قبل ابن سالم ولكن ابن
يعرضيا فيحسن العرض ويبرىن عمييا فيجيد واستند ابن سالم الجمحي في كتابو طبقات 
الشعراء عمى اراء السابقين من االدباء والنقاد في عرض طبقات الشعراء دون المجوء الى 

 .تحديد مصطمحات نقدية واضحة المعالم
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ة تنطوي عمى ابواب في اقسام في كتابو الشعر والشعراء   قدم لو بمقدم  اما ابن قتيبة     
الشعر وعيوب الشعر واالقواءواالكفاء  ويذكر لنا المصطمحات النقدية دون االشارة  الى 

ا الشعر بين )وىذ  4المداليل الخاصة بيا ونممح  ذكره لمصطمح التكمف والصنعة اذ يقول : 
وااليطاء والسناد من الشعر  وايضا يذكر لنا مصطمح  المطبوع  (    التكمف وردىء الصنعة

وغيرىا من المصطمحات النقدية وسمك مسمكو الجاحظ في كتابو البيان والتبين   فنجد 
  .االشارات العابرة البسيطة لممصطمح النقدي

ال يغني عن العودة الى األصول األولى لممعجم النقدي عند العرب  متمثمة بالمصطمح     
النقدي التي تعد بمثابة خطو ة اولى تجاه   صناعة اولية لداللة المصطمح معجميا الذي 
ارتبطت مفرداتو إرتباطا وثيقا بالسيرورة التاريخية لالدب والنقد العربين وكانت بدايات ىذا 

اشكاال ادبية ناقدة لم تبمور بمصطمحات ناضجة أول االمر يعد النواة االولى   تأخذالمعجم 
  5لمتأسيس المنيجي لمعجم نقدي 

المصطمح في قولو  تأسيس( يحدد آليات بعينيا من اليات  085ولعل ابن وىب الكاتب )ت 
 .)) اما االختراع فيو مااخترعت لو العرب اسماء مما لم تكن ((

ح النقدي ومحاوالت تاثيمو في مرحمة مبكرة من مراحل الحركة النقدية وظيور المصطم     
في تراثنا العربي ومنيا فيما يتعمق بمصطمح الفحولة عند االصمعي  والتسويم والتحجيل عند 

 .ثعمب

والتزال بحاجة الى مراجعة االلفاظ والتعابير التي كان يتداوليا  الشعراء ورواة الشعر     
الثاني اليجري  النيا ىي المنبع  االول لممصطمح النقدي  الذي استمد منو حتى نياية القرن 

النقاد العرب القدامى عمميم المصطمحي وطوروا مصطمحاتيم انطالقا من تمك الجيود 
 النقدية االولية .
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أما ابن المعتز بكتابو البديع ضمن مصطمحات التجنيس ورد العجز عمى الصدر      
حدث المصطمحات في فنون البديع  أي إنو من المؤسسين العرب في والمطابقة و الذي است

ىذا المجال ومن اصحاب البصمات الخالدة في تأسيس مصطمح نقدي بالغي عربي اليوية  
فقد جاء عمى ذكر عدد من المصطمحات   ويعد خطوة أولى نحو بناء المصطمح  النقدي,

م تقيد بداللة تحدىا  أي دون التوغل لكن دون ان تستكمل متطمبات شكميا اذ جاءت غفال ول
بذكرىا المعنى الداللي لممصطمح من ذلك قولو : )  الباب الرابع من البديع وىو رد اعجاز 
   6الكالم عمى ماتقدميا وىذا الباب عمى ثمثة اقسام فمن ىذا الباب مايوافق  اخر كممو فيو(

ول : ))  من يحكم عميو الن البديع اسم اال انو يعود ليذكر لنا مفيوم البديع عند النقاد اذ يق
موضوع لفنون من الشعر يذكرىا الشعراء ونقاد المتأدبين منيم فأما عمماء لمغة والشعر القديم 

فمم يذكر مصطمح  7فاليعرفون ىذا االسم وال يدرون وما ىو وما جمع من فنون البديع (( 
 .البديع في الكتب التي سبقتو

تابو نقد الشعر قد اىتم بالمفظ والمعنى واشار الى الوزن والقافية وقدامة بن جعفر في ك     
وجيد الشعر ورديئو والتقسيم ووجدت بوادر عمم النص في مصطمح العبارة الذي قسمو الى 

ىـ(   )) فأنني 306ويقول قدامة بن جعفر ) 8منظوم ومنثور وفرعو بدوره الى خطابو وترسل 
و من يضع لمعانيو وفنونو المستنبطة اسماء  تدل عمييا لما كنت اخذا في معنى لم يسبق إلي

احتجت ان اضع لما يظير من ذلك واالسماء ال منازعة فييا  إذ كانت عالمات  فان قنع  –
بما وضعتو من ىذه االسماء واال فميخترع كل من ابي ما وضعتو فييا ما احب فانو ليس 

 .9ينازع في  ذلك ((

المصطمحات وفتح الباب لكل من لديو الكفاية أن يضرب  وىنا دعوة لالجتياد في وضع   
 .غيو بسيم وىي دعوة لما يسوغيا في مراحل تاسيس الجياز المصطمحي
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وظير ابن طباطبا في كتابو عيار الشعر شذرات لممعجم النقدي وبما تضمنو  من نظرية 
معرجا الى مصطمحات رفدت المعجم النقدي العربي  قريبة لنظرية استجابة القارىء  لالديب

 .12منيا  االعتدال واالضطراب والسارق والمبدع 

ثم اضاف االمدي منيجًا جديدًا رفدًا الساحة  النقدي بمجموعة من المصطمحات وذلك  
بجعل الطبع والسميقة حكما في المشكالت وفاصال في الشبيات فربط بين المصطمحات 

 والسالمة والمعنى والصحة.كربطو بين المفظ 

كما أنو عرض قضية العصر قضية الجديد والقديم ذاكرا الصنعة والغموض والسيولة      
والقرب عاد لممعنى والتقصير عنو سرقة ذلك  مع اعتماد الموازنة وىو من اسس مصطمح 

 نقد النص بتحويمو الرد الشفوي الى رد مكتوب عمى صعيدي الشكل والمضمون.

ن كتب التراث وبالخصوص المؤلفات  التي تنوعت في اصناف العموم العربية وعمى وال      
رأسيا ما الف في النقد االدبي القديم كانت والتزال   تجذبنا وتستيوينا ومن تمك الكتب 
القديمة الزاخرة بالمصطمحات النقدية في كتابو فيو اراء ووجيات نظر كان في الكثير منيا 

ن كان  من سبق القاضي في الحديث عن ىذه القضية قد اطال مخالفا لسابقو ومعا صريو وا 
وفصل غير ان الباب مفتوحا لكل ناقد بصير لو القدرة عمى االضافة فجاء القاضي 
الجرجاني وطور اراء سابقيو وامعن التدقيق والتحميل في ىذا المصطمح النقدي واستغرق 

 385بة من صفحات الوساطة فمن   )الكثير في الحديث عن موضوع السرقات الشعرية نس
( صفحو  واوغل في  179(  صفحة تضمنيا كتاب الوساطة وحاز موضوع السرقات  ) 

ىذا المصطمح النقدي ويضيف ليذه المصطمحات مصطمحات أخرى واعتمدىا الشعراء  ال 
 خفاء  سرقاتيم فكان من تمك  المصطمحات النقل والقمب والنقص والتأكيد والزيادة.
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وفي القرن الخامس اليجري توجت الجيود في  التمييد لممعجم النقدي العربي بواضع       
اصول البالغة عبد القاىر الجرجاني في كتابو اسرار البالغة ودالئل االعجاز وفي كتابو 
التصنيف والتعريف يتسم منيجو بالعمومية فيو كتاب يشمل عمى تعريفات تنتمي الى عموم 

و  وقد سمك الجرجاني في ترتيب معجمو ترتيبا ىجائيا بحسب لفظ مختمفة ومعارف متنوع
المصطمح ال بحسب جذره مع مالحظة اىمال الم التعريف في الترتيب والتزم في الترتيب 
االصطالحات وتفرعاتيا بالمنيج نفسو أي التزاما بالترتيب اليجائي بغض النظر عن اصل 

 11 .ن او اكثر ان كان يدل عمى تعريفينالكممة وجذرىا المعجمي  ويورد المصطمح مرتي

ه(  عن احترام الحضارة االسالمية ليذه 471وقد عبر عبد القاىر الجرجاني )ت      
السمة العالمية لممعرفة في سياق كالمو عمى قضية الح )المصطمح ( مفارقا بين الحقيقة 

اظ الدالة ونظير والمجاز  قائال :  )) فمن حق الحد أن يكون بحيث يجري في جميع االلف
ىذا نظير ان نضع حدا لالسم والصفة في انك تضعو بحيث لو اعتبرت بو لغة غير لغة 
العرب وجدتو يجري فييا جريانو في العربية النك تحد من جية ال اختصاص ليا بمغة دون 
لغة  اال ترى إن حدك الخبر بأنو ما احتمل الصدق والكذب مما ال يخص لسانا دون  

كثيرة وىو احد ماغفل الناس عنو ودخل عمييم المبس فيو  حتى ظنوا انو ليس ونظائر ذلك 
ليذا العمم قوانين عقمية وان مسائمو كميا مشبية  بالمغة في كونيا اصطالحا يتوىم عمييا 

 10النقل والتبديل ((

ثم خمفو السكاكي في مفتاح العموم بالعنوان الثابت وىو البديع فمع كل منيما تشكمت معالم 
 . 13لمعجم النقدي العربي بتحدد مصطمحاتو وتميز حدوده  ا
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والمصطمح النقدي العربي القديم  نجده في الكتب القديمة منيم التيانوي اذ عمد الى      
المعاني المختمفة واوردىا عمى مختمف دالالتيا متدرجا من الداللة المغوية الى الداللة النقمية 

 فالعقمية ثم العممية.

ننا نممح بداية لتأسيس معجم عام يشمل المصطمحات النقدية في كتاب التيانوي اذ إال إ     
عمد الكاتب الى جعل انتاجو المعرفي في بناء معجم يشمل العموم العربية ومنيا النقد اذ 
عرج الكاتب الى ذكر المصطمح النقدي وبيان داللتو العقمية ,اذ يمكننا  أن نعد ىذا الكتاب 

عمى اساس نظام معجمي منيجي في مرحمة متقدمة يتجاوز المعجمية  معجما عربيا بني
المغوية نحو المعجمية االصطالحية وال جرم ان معرفتنا بمثل ىذا التراث العربي ولمزيد من 
االقتراب من واقع الصناعة المعجمية المتخصصة في مجال المصطمح االدبي والنقدي وجب 

بمرحمة التأسيس اذ يمكن القول إن بدايات الوعي أن نتتبع  المصطمح في التراث العربي 
المصطمحي عند العرب المسممين ترتبط بالتحوالت الحضارية وقد كانت التحوالت المغوية 
واحدة من أىم االثار التي ترسميا نزول الوحي ومع االلفاظ الحديثة يبدأ ياخذ المعاني 

ثم صار لكل جماعة تشتغل بعمم  الجديدة وبدأت الحاجة الى ثقافة المعاجم المغوية تظير
واحد  لو الفاظيم ومصطمحاتيم الخاصة وقد شرع اصحاب تمك العموم والصناعات يحددون 
معاني الفاظيم وحدودىا ورسوميا ونشات اثر ذلك حركة تاليف مصطمحي تمثمت في كتب 

 -خاصة باصطالحات العموم المختمفة ومنيا 

 لجابر بن حيان –الحدود  -

 -ه387عموم لمحمد بن احمد بوسف الكاتب الخوارزمي ت مفاتيح ال -

 525رسالة الحدود البي حامد الغزالي ت   -

 السامي في االسامي الحمد بن محمد ابي الفضل -
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 720االقتراح في بيان االصطالح لمحمد بن عمي بن دقيق العبد   -

 702اصطالحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق الكاشاني  -

 749التعريف بالمصطمح الشريف  البن حنضل العمري    -

 -ه816التعريفات لمشريف عمي بن محمد الجرجاني  -

 906الحدود االنيقة والتعريفات الدقيقة لزكريا بن محمد االنصاري ت  -

 1295الكميات البي البقاء الكفوي ت   -

 1128كشاف اصطالحات  الفنون لمحمد عمي النيانوي  -

ومع أن ىذه الكتب التجمعيا منيجية محددة المعالم اال انيا تمثل وعيا عمميا باىمية       
ضافة   باال وجود معجمية تجنبنا فوضى المصطمح وتشكل مرجعية موحدة في التعامل معو,

الى ىذه االشارة تكثف جيود اخرين عن مالمح الوعي بمواصفات الجياز المصطمحي  في 
تأثر المجال النقدي عند العرب بالدين االسالمي وىذا الفن يعد جزءا تراثنا العربي ومن وجوه 

ن الترتيب  التاريخي لنشوء  من الدراسات العربية بفروعيا المختمفة المتعمقة بالقران الكريم ,وا 
النقدي ضرورة واقعية ال مجال لميروب من نقميا امام الدراسين إال أن عمييم  المصطمح

مام التاريخ في ايصاليا لممتمقي المعجم النقدي القديم والمعاجم مسؤولية  انسانية كبرى ا
 .العربية

ومما الشك فيو إن المصطمح النقدي يشكل العمود  الذي يقوم عميو المعجم  النقدي فيو    
رمز لغوي مفرد او مركب احادي الداللة  وفق داللتو  المعجمية   والمصطمح  النقدي جزء 

المفظ الذي يسمى مفيوما نقديا لدى اتجاه نقدي ما ويعتبر من من المصطمح  العام  وىو 
الفاظ ذلك االتجاه  او مصطمحاتو لذا يحتاج  الى معجم لترجمتو  والسيما  إن نشاة 
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المصطمح النقدي القديم  في الكتب القديمة قد شكمت من خميط التصورات  واستمد بعضيا 
ن عالم سباق الخيل  ) المجمى والمصمى( ( ومالعمود -البيت من عالم االعراب وخياميم )

ومن عالم الثياب  )حسن الديباجة و رقيق الحواشي وميميل (   ومن عالم الحروب  
 –الرفادة   -السرقة –والشجاعة ) متين االسر (  ومن ظروف التسارع  القبمي  )  النقائض 

م التطور  الذي  الت اليو   ث  -االغارة(   وىكذا نجد إن البواكير االولى لممصطمحات النقدية 
 14.دفع بالكثير من النقاد  الى خمفيات تأسيسية لممصطمح   وفق معجم نقدي

والمصطمح اداة من ادوات التفكير  العممي ووسيمة من وسائل التقدم العممي واالدبي       
و أو عمى االقل بين طبقة أوىو قبل ذلك لغة مشتركة بيا يتم التفاىم والتواصل بين العامة 

فئة خاصة فكل دارس لممصطمح النقدي  بحاجة ماسة الى استخدام المعجم  لعدم وجود 
القدرة المطمقة عمى استيعاب المصطمحات في غاية الصعوبة بمجال ثقافتو ومستوى  

تي االلحاح الى انتاج معجم نقدي كي يستمد منو بغيتو وعن طريقو ان أتحصيمو من ىنا ي
و اىمية المعجم النقدي والحاجة اليو وليدة   اكثر في عصرنا والسيما صار    الى مرادهيصل 

العالم  قرية صغيرة وتبادل الثقافات  والعموم  والسيما المصطمحات النقدية   بفضل الترجمة 
واختالف مناىميا  احوج المجوء الى صناعة معجمية نقدية معاصرة لممواكبة التطورات 

 .لمجال النقدي خاصة وعمم المسانيات والدراسات النصية عامةالحاصمة في ا

ن نظرية النقد االدبي اليوم تخمو من االسيام العربي او تكاد بسبب أواخيرا يمكن القول ب    
ثر االخر بيذه النظرية عمما أعدم تنظيم المنجز المصطمحي في النقد في تراثنا القديم فست

والبالغة العربيين قدما اصوال نظرية توازي احدث المدارس ن النقد إن دراسات كثيرة ترى أب
واالتجاىات بل قد ادى غياب ىذا االسيام عن النقد االدبي الى فترة طويمة  من التخبط في 

 تاريخ النقد االدبي عامة
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 .الجذور الغربية لممعجم النقدي  ثانياا:

الرحم االول الذي نشا منو المعجم جنينا من حيث اسس  يمكن أن تعد مؤلفات اليونانين     
عمم المصطمح المتعمق بالمادة االدبية  ,اذ تشير السيرورة التاريخية لمنقد والنقاد الى ان 
المعجم النقدي فكرة قديمة بدأت طالئعيا في مفيوم )المقدس ( وانتيت  بالمفيوم 

 االصطالحي لمنقد ومداراتو العممية العالمية 

يمكننا القول إن مؤلفات اليونانين الرحم الذي نشأ فيو المعجم فقد أخذت المادة المعجمية  كما
بالظيور عند فالسفة اليونان منذ أن كان االنشغال بدراسة قضايا االدب ومشكالتو العامة 

 .15يشكل ىاجسا ذىنيا قويا لدييم

ىو يسير في اتجاىين  يمكننا مالحظة إن الجيد النقدي العميق الذي قدمو ارسطو و      
الذي لم يسمم بما وصل اليو  فأرسطو ,تكار قد طال عممية االصطالح ايضاالمراجعة واالب

نما عمد الى مراجعتيا مراجعة دقيقة وفق رؤية الناقد ال رؤية الفيمسوف أو  من اراء نقدية وا 
الى االخالقي التي كانت تشغل افالطون  من قبل قد امتدت تمك المراجعة الشاممة 

المصطمح نفسو فالمحاكاة التي ىي عمود  النظرية النقدية اليونانية ليس ليا داللة واحدة من 
نما داللة مختمفة اختالفاً عميقاً  جعل ما يترتب عمى ذلك االختالف  افالطون الى ارسطو  وا 

لحرفية الداللي من اثار مختمفو اختالفًا بعيد ًافالمفيوم الذي ينسبو افالطون )) المحاكاة  ا
الفعال الناس ((  قادة الى احكام سمبية تنتقص من شان الفن وان الفنان دون الصانع ألنو 
ينسخ ما يفعمو ليذا يمكننا القول إن المعنى غير النقدي لممحاكاة  قاد لمواقف غير نقدية 

 ىونت كثيرا من الشعراء والفنانين عامة  .
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عميو احكام نقدية تكشف عن قيمة الفن  خالف ذلك حين ينسب ليا معنى نقدي ستترتب    
وجوىره في الحياة ويعتقد ارسطو أن المحاكاة التقف عند حدود نسخ االعمال نسخًا آلي 
اليتدخل فيو الفنان وانما تحاكي الواقع عمى ماينبغي ان تكون عميو المحاكاة فشخصية البطل 

ينبغي ليا أن تجر من  ينبغي ان تكون مرآة  من الخطأ   والضعف وغيرىا وشخصية الشر
النوازع االنسانية  لتمحض الشر والواقع بوصفو مصدرا لممحاكاة ليس فيو خير مطمق )البطل 

 (   والشر مطمق )الشرير(

نما ىو مزيج من ىذا وذاك ليذا تبدو محاكاة ارسطو محاكاة مفحمو ,ومن أسس المعجم  وا 
اتخذت شكميا العام فيما بعد عند  النقدي التي وطدتيا جيود أرسطو النظريات الكبرى التي

النقاد والفالسفة والدارسين، فكتاب فن الشعر يمثل نصائح وقواعد عامة ليست بقاطعة لكنيا 
تعين الشاعر عمى التأليف الممتاز بعد أن بنى أول مرة في التاريخ نظرية لفن الكممة؛ لم 

نما ىي تقترح قاعدة فكرية مفروضة عميو من خارجو كما فعل البالغيون  وأفالطون؛ وا 
مستسقاة من تجربة األدب اليوناني، فأسند أسموبو الجديد في تقويم األداء إلى تغيير ذىني 
جدي لممتعة الجمالية وربط بين جمال الكالم من ناحية والمعرفة التي ينقميا من ناحية 

ادة المعجم أخرى، وىكذا فالكالم الممتع ىو الذي يعمم وينقل المعرفة. ويمكننا القول إن م
كانت  في الثقافات  القديمة متضمنو في المؤلف  النقدي ,فالناقد  يأتي عمى داللة 
مصطمحاتو ويكشف عن حدودىا وعالقتيا بغيرىا من ىذه المصطمحات  لكن ىذا لم يكن 
مطردا في المؤلفات القديمة , اذ كثير ما يستعمل الناقد مصطمحا من غير أن يميد لذلك 

تو  وىذا ماقاد النقاد والشارحين فيما بعد الى جدل طويل  حول تمك الداللة  بالكشف عن دالل
عند ارسطو الذي كان عرضة االجتيادات   ca tharesisكما نطالع مصطمح التطيير  

ومن صور بداياتو المبادئ النقدية التي جاءت ردود أفعال لمكتّاب بالنسبة إلى محتمفة 
القرن الخامس قبل الميالد، كالمسرحيات اليجائية التي كانت مستويات الكتابة الخالقة في 
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تنقد أحوال المجتمع وأنشطتو المختمفة، فمن الممكن أن نستخرج منيا تحميالت نقدية كثيرة 
عن البناء األدبي والبحور والبيان، وبالتالي تتوفر المادة المعجمية الخام المطموبة وتطور 

ضوح أّن القواعد الجمالية التي نادى بيا كانت نظرية أكثر األمر عندما جاء أفالطون فبدا بو 
منيا تطبيقية ،...، وبينت كتاباتو النقدية أّن اىتماماتو كانت أخالقية وتعميمية ألّنو أصر 

، فتحدث عن فن الشعر في محاوراتو التي تستنبط 16عمى تأكيد الرسالة األخالقية في الشعر
كتاباتو حول حقيقة األدب وأثره تأتي عرضًا وتيدف منيا آراؤه حول األدب، وكانت جميع 

أساسًا إلى تبيان أثر الشعر في سموك المواطنين ففي جميوريتو المثالية صنف الناس وحدد 
  17وظائفيم.

أي أنو وضع األسس األولى لقسم المصطمحات النقدية السموكية أو االجتماعية، وأسس 
 ة.لمعجم نقدي مختص في مجال العموم االجتماعي

فيو )يرى قبل كل شيء أن لمشعر قدرة عمى جعل المجتمع يماثمو، والذي يجتذب اىتمامو 
نما جانبيا التمثيمي الذي يرتكز عمى  في الصيغة الكالمية ليس جانبيا النحوي أو المعنوي وا 

 18أسموب الكاتب في نقل المحتوى(.

بين المصطمحات النقدية ومن ىنا يمكن القول إن اىتمامات ارسطو أسس لحالة مقارنة      
عمومًا؛ أي أنو جعل باب الدخول إلى المعجم النقدي ذا صفحتين عريضتين ىما المزايا وما 
يؤول إلييا من مصطمحات والنقائض وما يتبعيا من صفات أو نعوت أو مآخذ أثرت المعجم 

 من زاوية النظر إلييا.

ألدباء اليونانيين يسيم إسيامًا من جانب آخر نمحظ التأثير المتبادل بين النقاد وا     
اقتضائيًا تبادليًا في رفد المعجم النقدي برافد جديد، بذلك يتبين أن جيوده انصبت عمى بيان 
أثر األدب في السموك اإلنساني وعمى دورانو حول األخالق والمعضمة األخالقية، لذا يعد 
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تبدأ شجرة النقد بالتفرع الواضح أول من ميز بن النقد األخالقي والنقد الجمالي، ومن ثم عنده 
إلى فرعين كبيرين، يؤسس كل منيما بدوره النقسام المعجم النقدي إلى نوعين من المفيومات 

 والمصطمحات ىما المادة المعجمية الجمالية والمادة المعجمية األخالقية.

النقدي حين لقد جعل أرسطو المغة بحرًا يمفظ من حدوده المترامية األطراف الى المعجم      
رأى أن )الكالم عممية متتابعة وىذه العمميات تستمزم عنده مبدأ العالمية في المعاني وىو ما 
تستخدم بو المغة أداة لمصالت بين الناس وليذا كمو كانت المغة من مقتضيات الحياة المدنية 

ثر في المادة ومستمزماتيا وبفضميا نشأت العموم اإلنسانية والفنون عامة وفن القول خاصة لتؤ 
والفكر فتتوافر التربة الصالحة ولذا كان بحثو عن قواعد اإلبداع الكالمي التي تسمح 
باالحتفاظ باألعمال اإلبداعية الحائزة عمى اعتراف جماعي من أىم البحوث في نظريتو 
 النقدية فيو يربط استيعاب العمل الفني بالذىن ارتباطا وثيقًا ويقوم من خالل ذلك الجميل في

 19الفن تقويمًا جديدًا(.

كما أكد أن الشعر يكتشف ماىية األشياء وأن كل جنس من الشعر يمتمك القدرة عمى     
إحداث متعة جمالية خاصة بو ويتجمى ىذا المفيوم الجديد في تحميمو لمتراجيديات في فن 

عر الشعر الذي احتوى بطبيعتو إرشادات وقواعد لمحترفي فن الكممة إنو ينظر إلى الش
بمختمف فنونو عمى أنو ضرب من ضروب المحاكاة وقد سار في ذلك عمى نيج أستاذه 
أفالطون لكنو لم يياجم الشعراء بل دافع عنيم معتبرًا فنيم يعمل عمى تجميل الطبيعة وليس 

 02عمى تشويييا.

فإذا كان أفالطون يرى الطبيعة أجمل من قصيدة الشاعر فإن أرسطو يرى أن األديب حين 
ال ينقل فقط بل يتصرف في ىذا المنقول ثم ذىب إلى أبعد من ذلك حيث رأى أن  يحاكي

الشاعر ال يحاكي ما ىو كائن ولكنو يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون 
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بالضرورة أو باالحتمال فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرًا طبيعيًا فعميو أال يتقيد بما يتضمنو 
يو ويرسمو كأجمل ما يكون أي بأفضل مما ىو عميو، فالطبيعة ذلك المنظر بل أن يحاك

ناقصة والفن يتمم ما فييا من نقص لذلك فإن الشعر في نظره مثالي وليس نسخة طبق 
  .المعجم مفيومات جديدة كالمثالية األصل عن الحياة اإلنسانية، أي أنو أدخل إلى

تي يقدميا حتى يمكننا القول إن لغة من ىنا نالحظ الكثافة في المادة المعجمية النقدية ال
أرسطو النقدية ىي أساس ذلك المعجم وجذره العميق وكل ما نبت فيما بعد يتمقى نسغو 

 منيا.

وتحدث أرسطو عن الفرق بين التراجيديا والممحمة فأكد أن موضوع كل منيما محاكاة 
محمة سرد مباشر أو األشخاص العظماء لكنيما تفترقان في طريقة المحاكمة فالطريقة في الم

ورأى أن الفكرة في التراجيديا تمثل القدرة عمى إيجاد  01غير مباشر في التراجيديا حركة ممثمة
 المغة التي تطور الموقف.

ورأى أرسطو أن الشاعر قادر عمى خمق الصور الشعرية الحية التي تمكنو من االرتقاء بمغة 
وىنا تغدو المغة مثيرة وتؤدي اثرىا  الكممات العادية إلى مستوى عال أكثر غنى وخصوبة

الفاعل المؤثر في جميور المشاىدين ويرى أن الممحمة تتفق مع التراجيديا في الحكايات 
 00والشخصيات والمغة.

مما سبق نجد أن المصطمح  النقدي في القرن الرابع قبل الميالد ارتكز عمى مجموعة       
من المرتكزات منيا أنو جاء تصنيفًا لإلنجازات، وتقسيمًا لألنماط والرسائل المختمفة، كما أنو 
كان تحمياًل لمقواعد البنائية في النقد والفمسفة، ليمثل مواده المعجمية كل ما يشمل تفسير 

ال األدبية التي استخدميا الكتاب القدامى، وكل ما يعبر عن اكتشاف تمك القواعد التي األشك
اتبعوىا، وأنو ركز عمى مصطمحات متعالقة فيما بينيا كاإلليام نقيضًا لصنعة، وألقت مفرداتو 
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الضوء عمى أىمية التاريخ األدبي، مثمما كانت أىداف األدب مادة غزيرة في حديثيا 
 03الدائم.

تستمر الحركة التراكمية لممادة المعجمية الداعمة  04وفي العصر اليمنستي )اإلسكندري(     
والرافدة لممعجم النقدي فيو ذو أىمية عظيمة في النقد األدبي، إذ يؤثر التاريخ تأثيرًا كبيرًا في 
اإلبداع الفني؛  ينعكس بدوره عمى النقد؛  والتبدالت الجِمية في الظروف االجتماعية 

اسية تبدي تغييرًا تبّدالت واضحة في األدب حيث )تفقد البالغة أىميتيا، وتنتعش والسي
المالحم والقصائد الغنائية، ويزدىر النقد والفمسفة، وتتطور مناىج النقد النصي المستندة 
أساسًا عمى القيم الجمالية، وقد قسم فن الشعر إلى شعر وقصائد وشاعر، ونوقشت 

ة كنقيض لمصنعة، واليدف كنقيض لمتسمية، واألسموب كنقيض موضوعات نقدية مثل الزخرف
 05لممضمون، والقيم التقميدية كنقيض لألصالة.

وعمى المنوال نفسو اشتير العصر الروماني بأنشطتو العقمية المتعددة كاستمرار     
التصنيف، والمعارك األدبية بين مختمف المدارس المتصارعة والمفاىيم المتنوعة واالختالف 

ين العصرين الروماني واليوناني ىو أن ىذا األخير خالل العصر الروماني لم يتطور ب
بالسرعة نفسيا التي كان يتطور بيا في العصور السابقة، فاألشكال الجديدة في تمك الفترة 
ىي القصة والسيرة الرومانسية، ومن ثم  كان دخول المواد المعجمية الداعمة عمى أساس كل 

جم النقدي.و اسيام الرومان  يمثمو احسن تمثيل كتاب ىوراس وكذ اعمال منيما لرفد المع
 .06تدور حول البالغة والنقد من تاليف سيشرون وكينتيميان 

وقد أظير بعض المفكرين المتأخرين من اإلغريق والرومان إعجابًا مشوبًا بالنقد       
م، ويتضح ىذا في سوء الفيم بالمفكرين اليونان القدامى الذين شعروا بالنقص بالنسبة إليي

( فقد كانت تعني ألفالطون وأرسطو محاكاة األحداث الفعمية ولكن mimesisلكممة التقميد ) 
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أدباء العصر الروماني فسروىا عمى أنيا محاكاة اإلنجازات األدبية القديمة في المنيج أو 
ضوعية فيناك تجانس األفكار مما أدى إلى كتابة أىم مشاريع الدراسات النقدية وأكثرىا مو 

في النقد الفردي ودراسة القصيدة الغنائية القديمة كنتاج لعصر سابق أىمل لقرون متعدد 
 07بسبب سوء الفيم.

اما تطبيق نظرية  المثل االفالطونية عمى الفنون فقد انجب في ارسطو مااصطمح        
تقل عن سالفتيا تعقدا  اذ النقاد بنظرية التقميد او الميسيس  بعبارة واضعيا  وىي نظرية ال

افالطون الرياضي يبنى قبابة الجميمة من زجاج ممون يسترق البصر ىو جممة الفروض 
الوىمية التي تسمب العالم الخارجي صفة الحقيقة وتسندىا الى عالم الفكر والمجردات واداتو 

يقة  في ذلك االستنتاج ارسطو الطبيعي يفحص كل شيء عمى ضوء االستقراء فيعترف بحق
عالم المحسوسات الفن في عرفو تقميد لمطبيعة والطبيعة في نظرة حقيقة الخيال  لمذىب 
التقميد حكاية وذيول التقل طوال عن حكاية مذىب التطيير  وذيولو فمن الحكمة ان يدعيا 

 08جانبا حتى التصرفنا عن الفكرة الرئيسية 

طمح النقدي فقد بدأ النقاد في ىذه المرحمة النقدية حصل تطور واضح في المص       
بالتوفيق بين الزخرفة والبساطة، وطرح مصطمح الوسطية القاضي بأن األسموب الرفيع 
أسموب وسط بين الزخرفة والبساطة، مثمما أقّرت أىمية العاطفة في الدراسات النقدية، وأصبح 

دباء الذين أبدعوىا النقد عندئذ محددًا، )وزودت التحميالت والتفسيرات لإلنجازات األدبية واأل
 09بالوثائق الدقيقة(.

لقد بدأ النقد الالتيني في عصر اإلمبراطورية الرومانية يصبغ المصطمح النقدي بصبغتو      
الجديدة، حيث تطورت دراسة المغة اليونانية, فكان ليذه الدراسة أثر عظيم في تعريف مثقفي 

األولى لتنظيم النقد بعد إيضاح التطور روما باألفكار واألساليب اليونانية، ووضعت األسس 
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التاريخي لفن الخطابة مع تحميالت أساليب خطباء الرومان، وقدمت دراسات تحميمية لمبادئ 
الخطابة وأىدافيا، كما نوقش النثر المستخدم في الخطابة والتاريخ، ووضعت جذور 

 32المصطمحات النقدية في الالتينية.

ل عمى دعم جديد لممصطمح النقدي وتغير ممحوظ في إن دل ىذا عمى شيء فإنو يد     
المادة المعجمية ألن نقاد روما قد حددوا أىم نقاط األسموب من حيث الصحة والوضوح 
والزخرفة المالئمة، وألن نتائج ممحوظة قد تحققت عمى المستوى المعجمي النقدي بفضل 

، فتم تأكيد مبادئ تأسيسية الصراع النقدي بين األسموب الخطابي السيل واألسموب المزخرف
في األصل المعجمي النقدي كمبدأ الذوق، وأىمية النقاء بالغ الدقة واالستخدام الواعي 
لمكممات القديمة. كما تأكد مبدأ التدرج بطريقة محدودة، ووضعت لكل درجة قوانينيا الخاصة 

 بالتطور العضوي.

لمشعر ببحوره الخاصة، وبرزت أىمية ويمكن أن يقال الشيء نفسو عن األنواع المختمفة      
اإليقاع والصوت وترتيب الكممات والتشبييات واالستعارات والمظاىر الشكمية األخرى 
الموجودة في النثر ويعود ىذا التأكيد عمى الشكل إلى االتجاه نحو محاكاة القدماء، كذلك 

المحاكاة سرقة أدبية إال تحدد الفرق بين مفيوم السرقة األدبية وبين المحاكاة، فمم تكن ىذه 
 31إذا لم تتضمن توسعًا أو أصالة.

أي أّن المصطمح النقدي الروماني تضمن مواد معجمية دلت عمى خصائص لفظية       
لنقده كاالعتدال المغوي، والكممات الدقيقة، والعبارات المالئمة، والتمييز الصوتي، وسيولة 

ص الجمالية كاالحتفاظ بوحدة العمل النطق، مثمما تضمن دوالَّ واضحة عمى الخصائ
 األدبي، ومالءمة الفكر والعواطف لمنوع األدبي المستخدم. 
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إال أنو افتقر إلى بعض المواد المعجمية ذات الدالالت النفسية حين تجاىل حقائق عمم       
النفس المعروفة في ذلك الوقت بعض التجاىل، بسبب استعداده لتقبل تقاليد كانت سائدة؛ 

 30ت بدورىا بمبادئ نقدية تطورت إلى عقائد جامدة.جاء

أما االشارات  االولى  المصطمح النقدي في العصور الوسطى فقد جاء محاكاة         
لسابقو في روما القديمة، مع وجود بعض التغييرات، ولكنو انقسم بانقسام النقد نفسو إلى نقد 

لكينوتي بسمات متأثرة باألحكام التي كينوتي ونقد مدرسي، فاتسمت مواّد المعجم النقدي ا
أصدرىا رجال الدين عمى كتب العصور الوسطى، إذ كانت تمك األحكام مبنية عمى قيم 

 أخالقية ودينية.

أما المسرح والدراما فمم يتأثرا بالنقد عمى الرغم من قسوة اليجوم عمييما، حيث بدأت       
وثنية، مما اضطر البعض منيم إلى الدفاع  الكنيسة تنظر إلى الكتابات الكالسيكية ككتابات

عن اتجاىو المسمى بالوثني، وىذا األمر شاىد عمى أن مفيوم المقدس كان يظير من وقت 
 إلى آخر كمعيار لإلطالق الحكم النقدي.

أما في فرنسا فقد بدأت عجمة المعجم النقدي بالدوران مع ترجمة كتاب البالغة       
الدين بوضع أولى التفسيرات النقدية لمكتابات الكالسيكية ذات ألرسطو، ومع قيام رجال 

الشعبية الكبيرة؛ في شكل تعميقات عمى اليوامش؛ ما أدى إلى أن يصبح النقد أكثر تحديدًا 
 وتطورًا، وبالتالي رفد المعجم النقدي بأوجو اصطالحية قائمة عمى أساس الترجمة والتعميقات.

الي )دانتي الغييري( برز تطور ممحوظ في بنية المعجم ومع األديب والناقد اإليط     
النقدي، فتحدث عن المالءمة والنبل والرقي حين )رأى أن الميجات المحمية أكثر مالءمة 
نسانية  لمشعر من المغة الالتينية فيي في نظره أكثر نباًل، بيد أن الميجات أكثر طبيعية وا 

 (canzoneن أرقى أشكال الشعر "الكانزونا"؛ )وأقل خضوعًا لمقواعد المغوية، وانتيى إلى أ
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( التي تناسب األسموب التراجيدي، كما تناسب أسمى الموضوعات وقد canzonettaأو)
عّرفيا بأنيا مجموعة من المقاطع الشعرية تتكون أساسًا من أبيات تتضمن مقطعًا لفظيًا 

 33وليذه األبيات قافية وىي من دون ال زمة(.

عن األسموب حيث قسمو وفق مبدأ الرقي عمى النحو اآلتي: األسموب وتحدث دانتي       
التراجيدي: وىو أرقى األساليب وأسماىا، واألسموب الكوميدي: وىو األسموب المعتدل، 
واألسموب الرثائي: وىو أسموب البؤساء ويمحظ أن أكثر الموضوعات التي عالجيا من حيث 

العصر الوسيط كالحرب والسالم والحب السمو واالرتقاء ىي تمك التي ترتبط بقصص 
والفضيمة والدين إلخ وكان التأكيد عمى وجوب كون األسموب التراجيدي ساميًا وجادًا يتعارض 

 34مع المناداة بأن تكون التراجيديا قصة ذات نياية حزينة.

وىناك تغير إيجابي واضح في المصطمح النقدي بدأ بالنمو في ىذا العصر فقبل دانتي       
كان النقد يركز عمى دراسة البالغة والنحو ويرى في تمك الوسائل العمدة الرئيسة في تحميل )

النصوص الشعرية ويعد دوناتوس في طميعة من ركزوا عمى االتجاه البالغي النحوي في 
النقد والتحميل ويبدو أنو قد تأثر بسرفيوس الذي قدم تعميقات وافرة عمى فرجيل في القرن 

في حفظ النقد الكالسيكي من ناحية وعمل عمى حصر التفسيرات االستعارية الرابع فأسيم 
 35داخل حدود ضيقة(

اتخذت المواد المعجمية في ذلك العصر منحى دافع معو النقاد عن قيمة المغة الشعبية       
وىاجموا ىيبة المغة الالتينية، وعاونيم عمييا فكرة أن الكممات الحديثة أكثر مناسبة 

الجديدة وترجمات التوراة إلى غير المغة الالتينية، كما حاكى النقاد األدب  لمموضوعات
الكالسيكي الروماني أكثر من اإلغريقي، ولكن اإلحساس بأن وراءىم مباشرة ماضي 

 العصور الوسطى جعميم يفتشون عن أشكال أخرى في عصرىم. 
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ع كانت مطمبًا منشودًا أكثر أي أن المادة التي تغذي المعجم النقدي وتحفز نموه السري      
وواقعًا ممموسًا أكثر من كونيا تاريخًا مفروضًا، ألن الفكر النقدي األرستقراطي احترم لغة 
الطبقات العميا واحتقر المغة الشعبية ورحب باالبتعاد عن التعبير العضوي، فأثرى المعجم 

البناء االجتماعي وارتباط كل والتراكيب إثراء صناعيًا، العتماد ممارسة األنواع األدبية عمى 
نوع بطبقة معينة من الناس في المسرح مثاًل تشير المأساة والممياة والمسرحية اليزلية إلى 
التفاوت بين طبقات المجتمع ومن بين المجموعات العديدة التي عرفيا عصر النيضة، وفي 

ء بعمل الشاعر ىذا العصر صيغ قانون الوحدات المسرحية المكان والزمان، وتم االحتفا
 36وصعوبتو لكي يمتع الجميور جماليًا.

 on theوفي الحقبة المسيحية محاولة نقدية تجمت في عمل كونجنوس الموسوم 
sublime37 

ويمكن أن تتمخص معطيات المصطمح النقدي إلى نيايات القرن الثامن عشر باتجاىات      
النقد التي حممت جذور االتجاىات النقدية الظاىرة فيما بعد، وبأن النقد جعل مرجعو الوحيد 
اإلنجازات الفنية مع عدم إىمال القيم األخالقية االجتماعية، كما يجعل معاييره تشمل 

التي تطبق عمى القيم الموجودة فيما وراء الذوق، ليجد النقاد في  استخدام المصطمحات
سمسمة المصطمحات )الفن، الفنان، العمل الفني، الجميور( المنيج المثالي لمعالجة العمل 

 األدبي.

وأن المصطمحات النقدية كانت مستمدة عادة من التمييز البالغي أي اإلبداع والترتيب     
لعمل األدبي كان اإلبداع يشير إلى األفكار والصور المثبتة في ىذا والتعبير، وفي معالجة ا

العمل، وكان التعبير يشير إلى األسموب، والترتيب يعني القدرة عمى التنسيق بين االثنين، 
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بينما كان اإلبداع عند تقويم األديب نفسو يشير إلى القوى اإلبداعية، والترتيب والتعبير 
 ة قواه اإلبداعية إلى أعمال أدبية.يشيران إلى قدرتو عمى ترجم

ولكي يتمكن النقاد من مناقشة مشكالت العمل األدبي األساسية كانوا يمجؤون إلى عدد كبير 
من المصطمحات التي ورثوىا عن اإلغريق والرومان أما المصطمحات األخرى التي أضافوىا 

جديدة إال في بداية القرن إلى مصادر أخرى فيي قميمة نسبيًا ولم يمجأ النقاد إلى مصطمحات 
 38التاسع عشر، مثمما بدا بوضوح عند نقاد الرومانسيين.

وكان النقاد الكالسيكيون ييتمون بتصنيف األنواع األدبية فأية معالجة لعمل أدبي دون 
تصنيفو تعد ناقصة والمصطمحات المرتبطة بيذه األنواع الرئيسة أي الدراما والممحمة تستمد 

رسطو رغم أن تأثير البالغة الرومانية واضح إال أن النقاد في إنجازاتيم من كتاب الشعر أل
 39األدبية ال يفرقون بين األديب وأعمالو األدبية.

ومن األوجو الواضحة لتييؤ المادة المعجمية النقدية وغزارتيا أن )الناقد كرس أعمالو إما 
ما لتقويم عمل أدبي.   لوضع قواعد نقدية، وا 

ي الوقت نفسو طبيعة األديب وعبقريتو وخيالو من ناحية ويعالج من ناحية ولكنو كان يؤكد ف
وىذه األشكال األربعة  42أخرى العوامل التي خمقت األديب أو ساعدت عمى نجاحو(،

لممعالجة تعزز فرصة غزارة الروافد الداعمة لمادة معجمية وتستقصي االحتماالت المتفرقة 
 ى الصعيدين النقدي والمعجمي في آن واحد.لذلك التييؤ وتبز آثارىا المنتجة عم

ومن مبادئ النقد التي ذكرت أىمية العواطف المتأججة والشخصيات الحية،      
االستعارات، الوحدات الدرامية الثالث، المتعة الموجودة في التراجيديا رغم حوادثيا المحزنة، 

ة، التحامل، القارئ العادي، الجميور"القراء الذين يتمتعون بفطنة كافية"، المقدرات العقمي
 41الفطرة السميمة، نقاء البديية، صفاء التعميم، التفوق الشعري.
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وقد اثرت كتاباتو واغنت المعجم النقدي بصورة عامة اذ افالطون وارسطو من المؤثرات    
وقد وضع اليونان والرومان معاجم نقدية يييمن عمييا  ,40الميمة في تاريخ المعجم النقدي

االدبي النقدي منيا معجم ىالديوس االسكندري اذ وضعت االمم ذات الحضارات الطابع 
االنسانية القديمة االسس االولى لممعجم النقدي في شكل تصنيف رسائل وجداول وجدت 
اثارىا في بعض المكتبات وكما اشرنا اىميا امم بالد الرافدين كالبابميين والسومريين اذ عرف 

ة مثمما عرف االف الثاني قبل الميالد  بانو عصر النشاط االدبي االشوريون المعاجم النقدي
والتاليف ومن خالل ما وصمنا من مؤلفات قديمة تظير البوادر المعجمية النقدية متناثرة في 

  43النقد االفالطوني 
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