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ملّخص: 

معياًرا  الّذوِق  بو�صِف  العربّي  الّنقد  مدّونِة  يف  الّذوق  منزلَة  الورقُة  هذه  تقارُب 
من  قدمًيا  العربّية  الّنقدّية  املدّونة  يف  املنزلَة  هذه  وت�صتك�صُف  الّنقد،  معايرِي  من 
بو�صِفه  الّذوِق  وبروُز  نقِدهم،  الّذوِق يف  على  النّقاِد  واّتكاُء  الفّنّي،  الّذوق  ُل  ت�صكُّ حيُث: 
للمتذّوق؛  فردّي  م�صتوًى  على  الختياِر  يف  ّثًرا  موؤ وعامًل  فيه،  والّنظِر  للإبداِع  حمّدًدا 
ة،  واخلا�صَّ العاّمة  بي  طَبقّي  م�صتوًى  على  الّذوِق  �صاأِن  يف  النّقاِد  بع�ص  تف�صيُل  ثّم 
الّتحّولت  يف  ونظُرهم  والّنقد،  الإبداِع  حركة  يف  واأثِره  ِله  وت�صكُّ ال�ّصائد  العاّم  وِق  والذَّ
ًة  خا�صّ ف�صلًة  الورقُة  وُتفرُد  البيئات.  واختلِف  الأزمنِة  بتعاُقِب  عليه  تطراأ  التي 
ناِته  وتلوُّ الع�صوِر،  عرب  الثقافّية  وحتّولِته  الفّني  للّذوِق  القريواينِّ  ر�صيٍق  ابن  بروؤيِة 

البيئات.  وفَق 
العرِب  النّقاِد  َوعي  عن  ُمِبينًة  َح�ْصُب،  املنزلِة  هذه  جِللِء  هنا،  الورقُة،  وت�صعى 

عليه.  تطراأ  التي  والتغرّيات  الإبداعّي،  امل�صَهِد  ت�صكيِل  يف  الّذوِق  بقيمِة  القدماء 
نة الّنقدّية، ِمعيار، حتّولت الّذوق، الإبداع.  ة: الذَّوق الفّنّي، املدوَّ الكلمات املفتاحيرَّ
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Stature of Taste
In Arabic Criticism Corpora 

Abstract: 

The current research paper approaches the stature of taste in the Arabic 
criticism corpora as a criticism criterion and explores it in the old Arabic 
criticism from the perspective of the critic’s reliance on taste. It highlights 
the emergence of taste as a determinant of creativity and decisive factor 
in selectivity on the level of individual’s taste, and by corollary the critics’ 
elaboration of taste on the social class level among both the public and the 
elite, in addition to the formation of the general and prevalent taste and its 
impact on the movement of creativity and criticism as well as the critics’ 
views on the transformations through which taste has undergone over 
successive periods and various environments. The present paper devotes a 
special section to Ibn Rasheeq Al- Qairawani’s vision of artistic taste and the 
cultural shifts over several ages and the shapes taste has assumed by virtue 
of environments. 

The paper endeavours to manifest the stature of taste and delineates the 
Arab critics’ awareness of the role taste has played in creativity together with 
the subsequent changes. 

Key words: taste, criticism corpora, criterion, taste shifts, creativity. 
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هدُف البحِث وأهّميَُّته: 
القدمي،  العربّي  الّنقد  نِة  ُمدوَّ يف  الفنِّيِّ  الذَّوِق  َمْنِزلة  عن  الك�صِف  اإىل  البحُث  يهدُف 
الأدبّي، والختياِر،  احلراِك  واأثِره يف  ِله،  ت�صكُّ ِة  بكيفيَّ القدماِء  العرِب  الّنّقاِد  َوعَي  م�صتك�صًفا 
ِة يف ما يطراأ  الّزماِن واملكاِن والبيئِة احل�صاريَّ اأثَر عاملي   ُ ا، ثّم يتبيَّ وكوِنِه ِمعياًرا نقديًّ
الّنقدّي  الفكِر  على  ًزا  مركِّ َة  الق�صيَّ ُيعالُج  اأّنه  من  البحِث  ُة  اأهّميَّ وتتاأّتى  حتوُّلت.  من  عليه 
ًل لروؤيِة النّقاِد العرِب بو�صِفهم ُكتلًة واحدًة مهما  ، وموؤ�صِّ العربّي القدمي يف اجلانِب الّنظريِّ
ٌة ما زالْت يف حاجٍة اإىل مزيٍد من البحِث يف اجلوانِب  تتنوَّع م�صارُبهم واجّتاهاُتهم، وهي ق�صيَّ
ة.  ة الّنقديَّ الّتطبيقيَّة؛ ومن اأّنه يرتقي بق�صّية الّذوِق يف الّنقد العربّي القدمي اإىل رتبِة الّنظريَّ

أسئلُة البحِث وإشكاالُته: 
ٍة عماُدها اأّن م�صطلَح الّذوِق الفنِّيِّ ميرُّ بِه كثرٌي من  ٍة اأ�صا�صيَّ ينطلُق البحُث من اإ�صكاليَّ
ف�صًل  القدمي؛  العربّي  الّنقِد  �صياِق  يف  ُيَتناَوُل  حَي  الّدللِة  �َصلبيَّ  ناجًزا  بو�صِفه  الّدار�صَي 
َة ُترِبُز  قِد القائِم على الّذوِق الفّنيِّ بو�صِفه نقًدا ِخَداًجا. ولعّل هذه الإ�صكاليَّ عن النَّظِر اإىل النَّ

َة العلميَّة؛ وتقت�صي االإجابَة عن االأ�صئلِة االآتيِة لَدْفِعها:  اعت�صاًفا ُيجانُب املنهجيَّ
ِة القدميِة بالّذوِق الفّنّي؟ . 1 نِة الّنقدّيِة العربيَّ ما مدى َوعِي املدوَّ
ِل الّذوِق الفنِّّي؟ . 2 ِة ت�صكُّ هل كاَن الّنقُد العربّي القدمُي واعًيا بكيفيَّ
ما علقُة الّذوِق الفنِّيِّ باختياِر النُّ�صو�ِص ا�صتقباًل وحفًظا وروايًة؟ . 3
كيَف عالَج الّنقُد العربيُّ القدمُي اختلَف الأذواِق؟ . 4
ة يف الّنقِد العربّي القدمي؟ . 5 ِة والنَّقديَّ ِة الإبداعيَّ ما مْنِزلُة الّذوِق الفنِّيِّ من العمليَّ
ُل الذَّوُق الفّنيُّ العامُّ وفَق روؤيِة الّنقِد العربّي القدمي؟ . 6 ملاذا يتحوَّ
كيَف عالَج ابُن ر�صيٍق القريوايّن، بو�صِفه ممثًِّل للّنّقاِد العرِب القدماء، ق�صيَّة الّذوق . 7
الفّنّي؟ 

منهجيَُّة البحث: 

ي�صتمُل هذا البحُث على ف�صلنِي اثننِي، كالُهما ي�رضَُع ملباحِثه مبقدرّمٍة، وهما: 
واختلُفه.  ُته،  وفرديَّ ُته،  ومعياريَّ ُله،  ت�صكُّ  ، الفّنيُّ وُق  الذَّ ل:  ورّ االأ الف�صُل 
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الآتية:  املباحَث  ُن  ويت�صمَّ
ُل الذَّوِق الفنِّّي.  - ت�صكُّ
الّذوُق الفرديُّ والْخِتيار.  -
اخِتلُف الأذواِق الفنِّيَّة بَي الّنا�ص.  -
ا.  - الذَّوُق الفنِّيُّ ِمعياًرا نقديًّ

ُن املباحَث الآتيَة:  لُت الذَّوِق الفنِّّي. ويت�صمَّ الف�صُل الثرّاين: حتوُّ
الذَّوُق الَفنِّيُّ العامُّ ال�ّصائد.  -
ة.  - حتوُّلت الذَّوِق الفنِّّي الّثقافيَّ
لِت الّذوِق الفنِّّي.  - اأثر الزَّماِن وامَلكاِن يف حتوُّ
عاُته عنَد ابِن ر�صيق.  - حتوُّلت الّذوِق الفّنيِّ وُموا�صَ

الّدراسات الّسابقة: 
البحَث  اأّن هذا  الّنقِد احلديث؛ ومبا  ، يف  الأدبيَّ اأو   ، الفنِّيَّ الّذوَق  تتناوُل  درا�صاٌت  ثّمة 
نِة الّنقِد العربيِّ القدمي، فقد اكتفى الباحُث بالعتماِد على الأ�صوِل  ُيعالُج الق�صيََّة يف مدوَّ
نِة، وجانَب النَّظَر يف تلَك الّدرا�صاِت؛ فالغايُة اأن ي�صتك�صَف  والّن�صو�ِص الواردِة يف هذه املدوَّ
ٍر مبا يف  ِة واأثِرها يف عملّيتي الإبداِع والّنقِد دوَن تاأثُّ وعَي الّنّقاِد العرِب القدماِء بهذه الق�صيَّ
هذه الّدرا�صاِت. غرَي اأّنه وقَف على بع�ِص املقالِت التي تناولِت امل�صاألَة تناُوًل �رصيًعا غرَي 

ِته.  ِته وُجزئيَّ ِة الّنقِد العربّي القدمِي وانطباعيَّ منهجّي، ورّكزت على ذوقيَّ
وقد وقَف الباحُث على درا�صتنِي ر�صينتنِي: 

�صُه الأ�صتاذ اأحمد ال�ّصايب يف كتابه "اأ�صول الّنقد الأدبّي"  اإحداُهما الف�صُل الذي خ�صّ
وعنَوَنُه "يف الّذوق الأدبّي" )1( ، عالَج فيه الّذوَق الأدبّي، ماِزًجا بي علم الّنف�ِص والّدرا�صاِت 
ابن  »مقدِّمَة  ًة  خا�صَّ القدمي  العربّي  الّنقد  م�صادر  وبع�ص  له  املعا�رصِة  ِة  والغربيَّ ِة  العربيَّ
اأمثلٍة  بالعتماِد على  القدمِي  العربّي  الّنقِد  ِة  ذوقيَّ بع�ص مظاهِر  بَي  فيه  َف  خلدون«، وطوَّ
ة، وبَي اإ�صافاٍت ا�صتقاها من علم الّنف�ص والّدرا�صاِت الّنقدّية احلديثة. وقد ذكَر  ة ونرثيَّ �صعريَّ
الأ�صتاذ ال�ّصايب العوامَل املوؤّثرة يف تغرّي الّذوق الأدبّي، فعّد فيها الّزمان واملكاَن والرّتبيَة 

واجلن�َص. 
والأُخرى درا�صٌة للباحث يو�صف رزقة بعنوان »القاعدة والّذوق يف بلغة ال�ّصّكاكّي« )2( 
ُز على الّروؤيِة البلغّيِة عنَد ال�صّكاِكّي يف كتابه »مفتاح العلوم«، واّتكائه  ، وهي درا�صٌة تركِّ
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الّذوِق  وبَي  العلوِم  تعلُِّم  بَي  فا�صًل  القراآيّن  الإعجاِز  ا�صتك�صاِف  يف  الّذوِق  مفهوِم  على 
ًدا كوَن البلغِة بعلَمْيَها: البياِن، واملعايِن، اأداًة لتنميِة الّذوِق وحت�صيِل املَلَكِة  الّنا�صئ، موؤكِّ

للإح�صا�ِص بالإعجاز. 
ِة القدميِة، بو�صِفها  ِة العربيَّ نِة الّنقديَّ ومّلا مل يجد الباحُث درا�صًة �صاملًة ت�صتنُد اإىل املدوَّ
ِله بَي الفرديِّ منُه  ِة ت�صكُّ ا متكامًل، يف درا�صِة الّذوِق الفّنّي، وكيفيَّ يًّ ُكتلًة واحدًة وحقًل ن�صّ
لِته تبًعا لعوامِل الّزماِن واملكاِن  والعاّم ال�ّصائد، واأثِره يف الإبداِع والّنقِد، والك�صِف عن حتوُّ
اآثَر  الفّنّي، فقد  الّذوِق  القدماء بتفا�صيِل  العرب  الّنّقاِد  ِة للمجتمع، ووعِي  واحلالِة احل�صاريَّ
َة، ف�صًل عن ِجلِئها يف  َة واملنهجيَّ موَل والّدقَّ تخ�صي�َص بحٍث لهذه الق�صيَّة بحيُث حتّقق ال�صُّ

ِة.  ِة الّنقديَّ مباحَث ترقى اإىل ُرتبِة الّنظريَّ

الفصل األّول:

الذَّوُق الفّنُّ، تشكُُّله، ومعياريَُّته، وفرديَُّته، واختالُفه:

مقّدمة: 

�صوَن يف الأدب العربّي قدميه وحديِثه، عباراٍت مغزاها اأّن الّنقَد العربّي  يتداوُل املتخ�صّ
القدمَي َذوِقيٌّ بامتياز، واأّنه ِخلٌو من املنهجيَّة، ول يعتمُد على قواِعَد واأ�صوٍل، ولي�َص فيه من 
اأو  ُتلقى بل متحي�ٍص  التي  الأحكاِم  يكوُن ملثِل هذه  وقد   .  )3( نا�صًجا  يجعُله  ما  املعايرِي 
ا قد تكوُن �صادرًة عن الّده�َصِة  تدقيٍق، اأو ِدرايٍة مبنّيٍة على اّطلع، ما يربُِّرها؛ غرَي اأّنها اأي�صً
بالفكِر  ال�صتغاُل  بلغُه  ما  لقّمِة  بو�صِفها جت�صيًدا  الغربّيُة،  الّنقِد  نظرّياُت  بها  ُت�صَتقَبُل  التي 
ِة على مداِر ُقروٍن متعاقبة واعت�صاِفها، اأو  نِة الّنقِد العربّي املمتدَّ الّنقدّي، اأو عن جتاُوِز مدوَّ

ُر بل بحٍث اأو تثبُّت.  ة ُتَكرَّ عن الّتعميِم امل�صَتِند على انطباعاٍت عامَّ
وقد يكوُن اإطلُق اأحكاٍم على الّنقِد العربّي يف بداياِته بالقوِل: اإّنه نقٌد ُجزئيٌّ انطباعيٌّ 
ى  اأو معايرَي، �صحيًحا على عّلِته؛ لكْن كاأنَّ موؤدَّ َذوقيٌّ غرُي ُمَعّلل، وغرُي م�صتَنٍد اإىل قواِعَد 
لُب مّمن عا�ُصوا قبَل األف وخم�صمائِة عاٍم مثًل اأن يبلُغوا يف الّنقِد والفل�صفِة  هذه الأحكاِم الطَّ
والبحِث واملنهجيَّة مثل ما منتلُكه اليوم! والقوُم عا�ُصوا حياًة الكتابُة فيها قليلٌة حم�صورٌة 
ْر من اأمِر انت�صاِرها، واأدواُت الكتابِة والّتدويِن فيها نْزَرٌة مهما نُقْل يف اأمِرها.  مهما نت�صوَّ
ي�صَمُعون؛  والّنا�ُص  والأ�صواِق  املحافِل  يف  وُين�َصُد  ُيقاُل  عنَدُهم  عاّمًة  والأدُب  عُر  ال�صِّ كاَن 
واُة فيبّثوَنه يف الّنا�ص. واإذا كانت هذه حاَلهم يف  يتلّقفوَن منُه ما ا�صتطاُعوا، ويتحّفُظه الرُّ
البداياِت، فقد انتَهْوا اإىل التاأليِف والّتدويِن والتاأ�صيِل والّتقعيِد حَي واتت املدنيَّة، وواَتِت 

ِل وق�صَوِة الَعي�ص.  الإقاَمُة بعَد الرّتحُّ
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ًة، ومتثيًل جُلهوٍد متباِعَدة متباِيَنة،  اإًذا، كاَن الّنقُد العربيُّ يف بداياِته حماولٍت فرديَّ
َجمِة بداأنا َنْلَحُظ اعتماَد ناقٍد، اأو جمموعٍة  ومع امتداِد حركِة الّتاأليِف والّن�ْصِخ والّن�رِص والرتَّ
من النّقاِد، على فكرٍة برَزت يف كتاِب اأحِدهم، والنَّظر فيها لتطويِرها وتو�صيِعها ومناق�صِتها، 
وا�صتخل�ِص روؤيٍة جديدٍة منها ومن غرِيها؛ األي�َصت هذه حاَل نظرّية الّنظِم التي اأر�صى اأركاَنها 
يف  املعتزيّل  اجلاحظ  لدى  اأ�صوٍل  على  اعتماًدا  الأ�صعريُّ  اجلرجايّن  القاهر  عبد  واأ�صوَلها 
« و«احليوان«، والقا�صي عبد اجلّبار الأ�صداآبادّي املعتزيّل يف كتابه  كتابيه »البيان والتبيُّ
»امُلغني يف اأبواب الّتوحيد والعدل«؟ اأولي�صت هي حاَل نظرّية عموِد ال�ّصعِر التي اأبرَزها يف 
�صورِتها الّنهائّيِة املرزوقيُّ يف كتاِبه »�رصح ديوان احلما�صة« باّتكائه على مبادِئها لدى 

الآمدّي وابِن َطباَطبا، وامتداِده بها تقعيًدا وتاأطرًيا؟ 
ليحاوَل  ا،  نقديًّ ِمعياًرا  اأو  نقدّية،  ًة  ق�صيَّ بو�صِفه   » الفّنيَّ »الّذوَق  الف�صُل  هذا  وُيقارُب 
ِلِه، ومنزلِته يف الّنقد،  جتلَيَتُه يف الفكِر الّنقدّي العربّي، وي�صتك�صَف ُروؤيَة النّقاِد العرب لت�صكُّ
ِ وعي املدّونة الّنقدّية العربيَّة  واأثِره يف احلراِك الإبداعّي الأدبّي يف الواقع، متطّلًعا اإىل تبيُّ
بهذه الق�صيَّة، واإدراِكها للأثِر املتباَدِل بَي تاأ�صي�ِص الأدِب للّذوِق الفرديِّ والعاّم من جانب، 

وتوجيِه الّذوِق العاّم للأدب من اجلانِب الآخر. 

املبحث األّول - تشكُُّل الّذوق الفّنّ: 

جاء يف )ل�صان العرب( : »من املجاِز اأن ُي�صَتعَمل الّذوُق، وهو ما يتعّلق بالأج�صاِم، يف 
املعاين«، ونقل ابن منظوٍر عن ابن الأعرابيِّ قوَله اإّن »الّذوَق يكوُن بالفِم وبغرِي الفم« )4( . 
اإّن  ولعّل ال�رّصيَف اجلرجايّن كاَن قد جّلى ارتباَط الّذوِق يف اأ�صِل و�صِعه بالأج�صاِم بقوله: 
ُعوُم مُبخالطِة  ِب املفرو�ِص على ِجْرِم الل�صاِن، ُتْدَرُك بها الطُّ ٌة يف الع�صَ الّذوَق »هو قّوٌة منبثَّ
ب« )5( ، وهو ما جنُده يف )املعجِم  اإىل الع�صَ ُعوِم، وُو�صوِلها  ِة يف الفِم للطُّ الُلعابيَّ الّرطوبِة 
بو�صاَطِة  ُة  ْعميَّ الطَّ الأج�صاِم  َخوا�صُّ  بها  ُز  مُتيَّ التي  ُة  »احلا�صَّ فيه  فالّذوُق  ا؛  اأي�صً الو�صيِط( 

اجلهاِز احل�ّصّي يف الفِم، ومركُزه الل�صان« )6( . 
وكما انتقَل ابن منظوٍر يف تعريِفه للّذوِق نقلًة باجّتاه املعاين حَي نقَل روايًة عن ابن 
َع الفكُر العربيُّ قدمًيا مبعنى هذا امل�صطلِح ليدلَّ على معاٍن اأُخرى نا�صئٍة.  الأعرابّي، فقد تو�صَّ
ُة احلا�ّصِة الّظاهرِة  ففي )تاج العرو�ص( روي الّزبيديُّ عن بع�ِص �ُصيوِخه اأّن الّذوَق هو »ُمبا�رَصَ
ِة الفِم يف لغِة القراآِن، ول يف لغِة العرب« )7( ، وهو يّتكُئ يف  والباطنِة، ول يخت�صُّ ذلَك بحا�صَّ
ذلَك على وروِد لفظِة )ذاَق( اأو م�صتّقاتها يف القراآن الكرمِي ع�رصاِت املّراِت مع ُندرِة وروِدها 
ا؛ فهو يف  ِف اكت�صَب الّذوُق معنًى جديًدا خا�صًّ يف �صاأِن الّطعام وال�رّصاب )8( . وبن�صاأِة الّت�صوُّ
وفّيِة »منزلٌة من منازل ال�ّصالكَي اأثبُت واأر�صُخ من منزلِة الوجد« كما جاَء يف  ا�صطلِح ال�صّ
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)تاج العرو�ص( )9( . وقد عّرفه ال�رّصيف اجلرجايّن بقوله: »والّذوُق يف معرفة اهلل عبارٌة عن 
اأولياِئه، يفّرقوَن به بَي احلّق والباطِل من غرِي  نور عرفايّن يقذُفه احلقُّ بتجلِّيِه يف قلوِب 
�ُصهوِد احلقِّ  »اأّوُل درجاِت  باأّنه  الكا�صايّن  ؛ وحّدده   )10( اأو غرِيه«  ذلَك من كتاٍب  ينُقلوا  اأن 
اأو�صَط  زاَد وبلَغ  ِقّي. فاإذا  الرَبْ الّتجلِّي  ُلْبٍث من  اأدَنى  الَبوارِق املتواليِة عنَد  اأثناء  باحلقِّ يف 
ِّ عن حُلوِظ  فاء ال�رصِّ ا، وذلَك بح�صِب �صَ ى ِريًّ ًبا. فاإذا بلَغ الّنهايَة ُي�صمَّ ى �رُصْ ُهوِد ُي�صمَّ َمقاِم ال�صُّ
الَغري« )11( . والّذوُق لدى اأهل الت�صوُّف ا�صطلٌح مّت�صٌل بطبيعِة املعرفة؛ فهي عندهم »لي�صت 
ًة، اأو ا�صتدللّية عقليَّة، واإمّنا هي حا�صلٌة عن طريِق الّذوق، وهو مرحلٌة اأوىل من ثلٍث  يَّ ح�صِّ
كِر بالأحوال، ثّم الرِّيُّ الّدالُّ على  ُب الّدالُّ على ال�صُّ هي: الّذوُق الّدالُّ على فهم املعاين، ثّم ال�رصُّ

حو باحلقِّ املقرتِن بالفناء عن كلِّ حّظ )12( .  ال�صَّ
ُن�صو�ٍص  ا�صتقباِل  يف  ُي�صِهُم  الذي  الفرديِّ  بوجَهْيِه:  الّنقد  يف  ما  منزلٌة  الَفّنيِّ  للّذوِق 
ها ُدوَن بع�ص؛ والعاّم الّر�صِي الذي يوؤ�ّص�ُص لروؤيٍة عاّمة يف  ورف�ِص اأُخرى، اأو اختياِر بع�صِ
ُل فيِه ِحراَك الأدِب والّنقد بتوجيِههما ومناق�َصِتهما. بل  جمتمٍع ما للّن�صو�ِص الأدبيَّة، وي�صكِّ
ا وفَق منهٍج  يكاُد الّذوُق يكوُن الُعن�رُصَ الأ�صا�صيَّ يف اختياِر الّن�صو�ِص لتناُوِلها تناُوًل نقديًّ
الّذوِق،  القاهِر اجلرجاينُّ على  اّتكاأ عبد  ا. وقد  اأي�صً اأو يف اختياِرها للّتدري�ِص  من املناهج، 
َقُبوِله،  اأو  القوِل،  ِم الإعجاِز واجَلماِل يف  القدرِة على تفهُّ اأ�صا�َص  مقروًنا باملعرفِة، بو�صِفه 
القوُل يف هذا  اأّنه ل ُي�صادُف  اأبرُزها قوُله: »واعَلْم  الّذوِق بن�صو�ٍص متعدِّدٍة  وا�صًفا منزلَة 

الباِب موقًعا من ال�ّصامِع، ول يجُد لديِه َقُبوًل، حّتى يكوَن من اأهل الّذوِق واملعرفة« )13( . 
ومنزلُة الّذوِق الفّنّي يف اإدراِك اأ�رصاِر الإعجاِز وجمالّياِت القوِل وا�صحٌة لدى ال�ّصّكاكّي 
الفّنّي  اأ�رصاِر اجَلماِل  اإدراِك  ِة »الّذوِق يف  اأهّميَّ الذَّوَق ُمدرَك الإعجاز، كا�صًفا عن  الذي جعَل 
يف الرّتاكيِب والّن�صو�ص، وتقديِر وجِه الإعجاِز...؛ ذلَك اأّن اإدراَك الإعجاِز يف نظِره م�صاألٌة ل 
ِة واخلطاأ الذي مُيكُن اأن ُتفتَي باأمِره القاعدُة املقّررة، واإمّنا تتعّلق باأموٍر بعَد  حَّ تّت�صل بال�صّ
عور« )14( . قال ال�صّكاكّي: »اإّن ملَك الأمِر يف علِم املعاين  ذلَك مّما له علقٌة بالإح�صا�ِص وال�صُّ
– وهما  ال�صّكاكيُّ علمي املعاين والبيان  ؛ ويعدُّ   )15( ال�ّصليُم، والّطبُع امل�صتقيُم«  الّذوُق  هو 
من  البلغَة  اإّن  اأي  الفّنّي،  الّذوِق  لتنمية  الأ�صا�صّيِي  احلقلِي  يرى-  فيما  البلغَة  ي�صّكلِن 
اأداٌة تعليمّية ل غايٌة يف حّد ذاِتها، وهي تزّود »الّناقَد بقواعِد العلم واأ�صوله،  وجهِة نظِره 
وتك�صُف له عن فل�صفِة اللغِة وطرائِقها، وُتف�صي بعد ذلَك اإىل اكت�صاِب الّذوِق الذي ِبه ُيْدرُك 

اإعجاَز القراآن« )16( . 
ُر بها الأثُر الفّنّي، اأو هو ال�صتعداُد الفطريُّ املكت�َصُب  ٌة »يقدَّ ، ُقوَّ والّذوُق الفّنّي، اأو الأدبيُّ
اأعماِلنا  الذي نقدُر به على تقديِر اجلماِل وال�صتمتاِع به، وحماكاِته بقدِر ما ن�صتطيُع يف 
ٍز  واأقواِلنا واأفكاِرنا« )17( ، مع �رصورِة الّتنبُّه على ما يف عبارِة »الفطرّي املكت�صب« من حترُّ
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بامِلراِن  ُمكَت�َصبٌة  مَلَكٌة  اأو  ٌة،  اأُهو موهبٌة فطريَّ الّذوِق:  �صاأِن  احَلريِة يف  اإىل  الإ�صارُة  به  ُيراُد 
بالقراءة  يتكّون  ال�ّصليَم  الفّنّي  الّذوَق  اأّن  ال�ّصاأِن  هذا  يف  ال�ّصايب  الأ�صتاذ  ي�صيُف  والّدربة؟ 
الأخلِق  من  ُخُلٌق  الّذوَق  لأّن  اجلديد؛  وقول  واملروَنة  اللِي  من  »�صيًئا  ويكت�صُب  والّدر�ص، 
ا على الّتجربِة  القابلِة للّتهذيِب والّتنقيح، بالقراءة والفهِم والّدر�ص، بحيُث يكوُن ذوًقا مبنيًّ
حيُح ين�صُج ويرتّبى بالّنقد، والّنقد  مّما قراأ الإن�صان وفهم من العلوم والفنون؛ فالّذوُق ال�صّ

يتهّذُب بالّذوِق لأّنُه ُمعٌي وُم�صاعٌد على الفهم« )18( . 
ها ابُن َخلُدون  بِع، اأو بالكت�صاِب، جّلى غوام�صَ واحَلريُة يف �صاأِن الّذوِق الفّنّي اأُهو بالطَّ
بَع اإمّنا ين�صاأُ عن الكت�صاِب، واأنَّ املَلَكَة  ة، ومقرًِّرا اأنَّ الطَّ ٍة �صّديَّ ا اأن يكونا طريَفْ ُثنائيَّ راف�صً
ا وموهبًة، بل هي ا�صتقباٌل وتلقٍّ وتعلُّم وتاأّمٌل حّتى ُي�صِحَي املكَت�َصُب  لي�َصت ا�صتعداًدا فطريًّ
ٍة وَطبٍع وموهَبة )19( . قال:  را�صًخا يف الّذهِن والوجداِن فكاأمّنا ي�صدُر �صاحُبه بِه عن �صجيَّ
البلغِة  ملَكِة  ُح�صوُل  ومعناها  البيان،  بفنوِن  امُلعَتُنون  يتداوُلها  الّذوِق  لفظَة  اأّن  »اعلْم 
لل�صان. وقد مّر تف�صرُي البلغِة واأّنها مطابقُة الكلِم للمعنى من جميِع وجوِهه بخوا�صَّ تقُع 
اإفادِة ذلك؛ فاملتكّلُم بل�صاِن العرب، والبليُغ فيه، يتحّرى الهيئة املفيدَة لذلك  للرّتاكيِب يف 
على اأ�صاليِب العرِب واأنحاء خماطباِتهم، وينظُم الكلَم على ذلَك الوجِه جهَدُه، فاإذا اّت�صلت 
و�صُهَل  الوجه،  ذلَك  على  الكلم  نظم  املَلكُة يف  له  لْت  العرب ح�صَ مُبخالطِة كلم  مقاماُته 
عليه اأمُر الرّتكيِب حّتى ل يكاَد َينُحو فيه غرَي منحى البلغة التي للعرِب، واإْن �صمَع تركيًبا 
ُه، وَنَبا عنُه �صْمُعُه باأدَنى ِفْكر، بل وبغرِي فكر اإّل مبا ا�صتفاَد  غرَي جاٍر على ذلَك املنحى جمَّ
من ح�صوِل هذه املَلَكة؛ فاإّن املَلَكاِت اإذا ا�صتقّرت ور�َصَخت يف حمالِّها ظهرت كاأّنها طبيعٌة 
واَب  وِجِبلٌَّة لذلَك املحّل. ولذلك يظّن كثري من املغّفلَي مّمن مل يعرْف �صاأَن املَلكاِت اأّن ال�صَّ
للعرِب يف لغِتهم اإعراًبا وبلغًة اأمٌر طبيعّي، ويقول: كانت العرُب تنطُق بالّطبِع! ولي�َص كذلك، 
واإمّنا هي مَلَكٌة ل�صانيٌَّة يف نظِم الَكلم متّكنْت ور�َصَخْت فظهَرْت يف بادي الّراأي اأّنها جِبلٌَّة 

وَطْبع« )20( . 
ُيعالُج  الفرَد  اأّن  فكما  لّل�صاِن،  البلغّية  امللكِة  ُح�صوَل  َيعِني  الّذوِق  ُل  ت�صكُّ كاَن  واإذا 
الأ�صياَء بالل�صاِن ليتعرََّف طعَمها، فاإّنه يعالُج النُّ�صو�َص فنِّيًّا يف نف�ِصه ليتعرََّف ما فيها من 
اأو ُقبح )21( . ولعّل هذا ما يجعُل ملَكَة الّذوق الفّنّي ملكًة ُمعّقدًة يدخُل فيها احل�صُّ  َجمال، 
والعقُل مًعا، ول تخُل�ُص من الآثاِر الّنف�صيَّة والعاطفّية الوجدانّية، وتقرتُن بالّذكاِء، ول بّد لها 
د �صبًبا  لتكوَن نا�صجًة من اكت�صاِب اخلرباِت واملعارِف )22( ؛ مّما يجعُل هذا الرّتكيَب املعقَّ
اّتفاًقا  اثناِن  يّتفَق  اأن  يندُر  اإّنه  حّتى  الأفراِد،  باختلِف  الفّنّي  الّذوِق  اختلِف  اأ�صا�صيًّا يف 
كامًل يف تقديِر اأّي اأثٍر اأدبّي لبياِن ما فيِه من عنا�رَص َجماليَّة، ومن ُهنا ِقيَل: اإّن هناَك ذوًقا 

�صحيًحا اأو �صليًما، كما قيَل: اإّن هناَك ذوًقا فا�صًدا اأو �صقيًما )23( . 
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ِف والّذوِق اخِلَداج؛ وقد حر�َص الّنقُد العربّي القدمُي  وهكذا، ميكُن احلديُث عن الّذوِق املثقَّ
بالّنقِد  َيْرَقى  الّناقد، وهو ما  ق  املتذوِّ ِله يف  ت�صكُّ ِة  املثّقِف، وكيفيَّ الّذوِق  بياِن طبيعِة  على 
القواعِد  بتعلُِّم  ِف  املثقَّ الّذوِق  هذا  وعلقُة  الآخر.  اجلانب  من  بالأدِب  ويرَتِقي  جانٍب،  من 
ُل املتعلُِّم القواعَد والأ�صوَل والقوانَي  وابِط والأ�صوِل علقٌة غرُي ا�صرتاطيَّة؛ اإذ قد يح�صِّ وال�صّ
ُل �صاحُب الّذوِق  الّنحوّية وال�رّصفّية والبلغيَّة ول يكوُن قادًرا على تنميِة ذوِقه؛ وقد ل يح�صِّ
من تلَك القواعِد �صيًئا ويكوُن قادًرا على الإبانِة عّما يف نف�ِصه ف�صًل عن الّتمييِز بي احل�صِن 

ِق لتلَك القواعِد يكوُن ُمعيًنا ل ريَب.  والّرديِء من الّن�صو�ص )24( ؛ غرَي اأّن امتلَك املتذوِّ
ويف هذا ال�ّصاأِن قاَل ابن خلدون: »وهذه امللكُة كما تقّدم اإمّنا حت�صُل مبمار�صِة كلِم 
القوانِي  مبعرفِة  حت�صُل  ولي�صت  تراكيِبه،  خلوا�صِّ  ِن  والّتفطُّ ال�ّصمِع،  على  ِره  وتكرُّ العرب 
العلميَّة يف ذلَك، التي ا�صتنبَطها اأهل �صناعِة الل�صان، فاإّن هذه القوانَي اإمّنا تفيُد علًما بذلك 
الل�صان ول تفيد ح�صوَل امللكِة بالفعِل يف حملِّها؛ ...، فملكُة البلغِة يف الل�صاِن تهدي البليَغ 
ْظِم وُح�صِن الرّتكيِب املوافِق لرتاكيِب العرِب يف لغِتهم وَنْظِم كلِمهم. ولو راَم  اإىل وجوِه النَّ
نِة والرّتاكيِب املخ�صو�صِة مَلا قِدَر عليه، ول  ُبل امُلعيَّ �صاحُب هذه امللكِة َحيًدا عن هذه ال�صُّ
وافَقه عليِه ل�صاُنه لأّنه ل يعتاُده ول تهديِه اإليه ملَكُته الّرا�صخة عنَده. واإذا ُعِر�ص عليه الكلُم 
ه، وعلَم اأّنه لي�َص من  حائًدا عن اأ�صلوِب العرِب وبلغِتهم يف نظِم كلِمهم اأعر�َص عنُه، وجمَّ
كلِم العرِب الذيَن مار�َص كلَمهم، ورمّبا يعِجُز عن الحتجاِج لذلَك كما ي�صَنُع اأهُل القوانِي 
ا ح�صَل من القوانِي امُلفاَدِة بال�صتقراِء، وهذا اأمٌر  الّنحوّية والبيانيَّة؛ فاإّن ذلَك ا�صتدلٌل مِلَ

وجدايّن حا�صٌل مبمار�صِة كلِم العرِب حّتى ي�صرَي كواحٍد منهم« )25( . 
الّذوِق  يتكّلم على �صنَفِي من  فهو  اأُخرى؛  الّتو�صيِح مرحلًة  بهذا  الأثرِي  ابُن  ومي�صي 
َة التي ُيدِرُك بها  هما: الّذوُق ال�ّصليُم، وينُحو به منَحى ابِن خلدون حي يجعُله املَلَكَة الفطريَّ
الأدِب  الذي �صَقَلْتُه مدار�َصُة  الّذوُق  الّتعليِم، وهو  الأدِب؛ وذوُق  الإن�صاُن مواطَن اجلماِل يف 
وقواعد البلغِة والّنقد. قال: »اعَلْم اأّيها الّناظُر يف كتابي اأّن مَداَر علِم الَبياِن على ُحكِم الّذوِق 
ال�ّصليِم الذي هو اأنفُع من َذوِق الّتعليم« )26( . وقد ذهَب ابُن اأبي احلديد املعتزيلُّ مذهًبا اأّكد 
اإّن متييَز  الّذوِق، فا�صًل بينه وبَي القواعِد والأ�صوِل املقّررِة يف العلوِم بقوِله:  فيه منزلَة 
اإقامُة  مُيكُن  ول  بالّذوِق،  اإّل  ُيْدَرُك  ل  الكلِم،  من  والأر�َصِق  والّر�صيِق  ِح،  والأف�صَ »الف�صيِح 

الّدليِل عليه« )27( . 

املبحث الثّاني - الّذوُق الفّنُّ الَفردّي واالخِتيار: 

عر، وتكلَّم على  م الّذوِق الّتقليدّي امُلحافِظ يف رواِة ال�صِّ كان اجلاحُظ قد ك�صَف عن حتكُّ
ها  م يف اإق�صاء بع�ص الأ�صعاِر من دائرة الّنقِد والنت�صار، ف�صًل عن اندثار بع�صِ اأثِر ذلَك الّتحكُّ
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لأّن الّرواَة اأهملوها، ومل يلتفتوا اإىل ت�صجيِلها وتوثيِقها وبثِّها يف الّنا�ص )28( . وتدّل رواية 
ويّل، تلك التي ذكَر فيها تعاُمَل ابن الأعرابّي مع الأ�صعار التي تخالُف ذوَقه الّتقليدّي  ال�صُّ
ال�ّصعر  من  كثرًيا  ة  عريَّ ال�صِّ ناِتهم  ُمدوَّ من  اأ�صَقُطوا  قد  املحافظَي  الّنّقاد  اأّن  على  املحافَظ، 
ِبه، اإ�صافًة اإىل رواياٍت اأُخرى يف الأ�صمعّي و�صيِخه اأبي  املحَدث، وحّثوا على الُبعِد عنه وجتنُّ
ويّل يف ابن الأعرابّي اإّنه اأورَد كثرًيا من اأ�صعاِر امُلحَدثَي يف كتابه  عمرو بن العلء. يقول ال�صّ
»الّنوادر« بغرِي علٍم اأّنها من اأ�صعاِر اأولئَك، واأّنه »لو علَم بذلَك ما فعَله« )29( . وهذه الّروايُة، 

عر العربّي كبرًيا قد اأُ�ْصِقَط وُطِوَي ومل يبُلْغنا.  و�صائُر مثيلِتها، تدلُّ على اأّن قدًرا من ال�صِّ
عر  واة جُتاَه ال�صِّ ا على اأ�صحاِب الّذوِق امُلحَدِث من النّقاِد والرُّ َم اأي�صً وقد ينطلي ما تقدَّ
الّتقليدّي القدمي، بل ميكُن ترِجيُح ذلَك لول اأّن اأ�صعاَر املحَدثَي كانت يف ع�رِص الّتدويِن. ولعّل 
ة يف  امُلحَدِث، والّطريقِة اخلا�صّ الّذوِق  اأبا مّتام �صاحَب  الذي دَفع  ال�ّصائَد هو  الفنِّيَّ  الّذوَق 
َنها كتاَبه »احَلما�َصة« على ذوٍق فّنيٍّ ُيخالُف  عرّيِة التي �صمَّ عر، ليعتمَد يف خُمتاراِته ال�صِّ ال�صِّ
. وهو ما   )30( ال�ّصائِد  الفنِّيِّ  للّذوِق  لعّله كاَن م�صايَرًة منُه  عر، مبا  ال�صِّ َة يف  طريقَته اخلا�صَّ
حي  يف  جَلْوَدِته«،  يختاُره  ما  »يختاُر  كاَن  مّتام  اأبا  اإّن  بقوله  قدمًيا  املرزوقّي  عليه  نبَّه 
اأبي  الّتمييِز بي  اإىل  ال�ّصعِر ب�صهَوِته« )31( ، كاأمّنا ي�صرُي بذلَك  اأّنه كان يقول »ما يقوُله من 
مّتام الّناقد، واأبي مّتام ال�ّصاعر )32( . وهي م�صاألة جديرة بالّنظر والعتبار؛ اإذ كيَف يكوُن 
هما ينَبِني اأّوًل  الّذوُق يف الختياِر خُمالًفا للّذوِق اخلا�صِّ يف الإبداِع لدى ال�ّصاعر نف�ِصه، واأيُّ
هما ي�صتِمدُّ معايرَيُه يف ممار�َصِة الفنِّ الآَخر: الّناقُد  يف الّذاِت امُلبِدَعة: الّناقُد، اأو املبِدع؟ واأيُّ
ي�صتمدُّ معايرَيُه من ال�ّصاعِر، اأو ال�ّصاعُر ينظُم �ِصْعَره اعتماًدا على معايرِي الّناقِد فيه؟ ويف كلِّ 
ا نتيجَة امِلرا�ص والدُّربِة واخلربِة  َل الّناقِد يف ال�ّصاعِر اأمٌر يكاُد يكوُن طبيعيًّ حال، فاإنَّ ت�صكُّ
ا ب�صبٍب من ملحظِتها  ها، اأو خارجيًّ ا مُبعاينِتها لُن�صو�صِ املكت�صَبِة على م�صتوى الّذاِت داخليًّ
ِق  وتعمُّ اآفاِقها،  واّت�صاِع  ِة،  اخلا�صّ الّتجربِة  ِل  تاأ�صُّ ونتيجَة  ها،  لن�صو�صِ اجُلمهوِر  ل�صتقباِل 
الّناقِد،  ال�ّصاعِر يف  ُن  تكوُّ اأّما  ه.  ُد ن�صَّ اأدواِته، ويجوِّ ُن  ال�ّصاعَر ويح�صِّ ُي�صانُد  والّناقُد  ثقافِته، 
فاأمٌر يكاُد يكوُن نادًرا اإّل اإذا كاَن ال�صتعداُد »الّطبُع« قائًما يف الّنف�ِص كامًنا قبَل ذلك؛ فاإذا 
ة، واملعايرِي املنهجيَّة امل�صتقاِة  بَنى ال�ّصاعُر املتكوُِّن يف الّناقِد �ِصعَرُه على الّتوّجهاِت الّنقديَّ
َة بعقِله، ويفتقُر �صعُره اإىل الّتاأثري  من الّنقد، ف�صيكوُن ظاهًرا متاًما اأّنه ميار�ُص الكتابة ال�ّصعريَّ

الذي هو غايُته! 
ُقَتيَبة  ابن  عند  ًة  جليَّ تبدو  بالختياِر  وعلقِته  الفنِّّي  الّذوِق  يف  الّنظِر  بداياِت  ولعلَّ 
بَي  للمفا�صلِة  قتيبَة  ابن  اّتخذُه  الذي  املعياِر  باعتباِر  ًغا  ُم�صوَّ ذلَك  يكوُن  وقد  الّدينورّي، 
فيهما  الإ�صاءِة  اأو  الإجادِة  ومدى  واملعنى،  اللفِظ  ِة  ُثنائيَّ على  قائٌم  وهو  نف�ِصها،  الأ�صعاِر 
مًعا، اأو الإجادِة يف اأحِدهما مع الإ�صاءة يف الآَخر. لكّنه اأو�صَح، بعَد هذا املعياِر، اأنَّ الّنا�َص 
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عر وحفِظها. قال )33(  خمتلفوَن يف اأذواقهم، مبا يقوُد اإىل اختلِفهم يف اختياراِتهم من ال�صِّ
اللفِظ واملعنى، ولكّنه قد ُيختاُر وُيحَفظ على  : »ولي�َص كلُّ �ِصعر ُيختاُر وُيحفُظ على جودة 
ُيختاُر  وقد   ،... الّرِويِّ ِة  ِخفَّ على  وُيختاُر  ُيحَفُظ  وقد  الت�صبيِه...،  يف  الإ�صابُة  ِمنها  اأ�صباب؛ 
وُيحَفُظ لأّن قائَله مل َيقل غرَيه، اأو لأّن �ِصعَره قليٌل عزيٌز...، وقد ُيختاُر وُيحَفظ لأّنه غريٌب يف 

َمعناُه...، وقد ُيختاُر وُيحفظ اأي�صًا ِلُنبِل قائله«. 
وهي  نف�ِصها،  ِة  عريَّ ال�صِّ النُّ�صو�ِص  من  ًة  م�صتَمدَّ تكوَن  اأن  اإّما  اإًذا،  الأذواِق،  فمعايرُي 
الّت�صبيه  واإ�صابِة  الّروّي،  اللفِظ واملعنى، وخّفِة  ثنائّية  الإجادة يف  هنا تقوُم على مقيا�ِص 
والو�صف، واإّما اأن ُت�ْصَتَمدَّ من اأ�صياَء اأُخرى متعلِّقٍة بالّن�ص مثل: قائِله، وزماِنه، وقّلِة �ِصعِره، 
اخَلَفاجّي للم�صاألة، وكاأّنه  وُنْبِله، وانفراِده به. وهو ما جنُد قريًبا منه يف روؤيِة ابن �صناٍن 
اأُخرى من الّتف�صيل، كا�صًفا  ا بها اإىل مناٍح  يقتدي بابِن ُقتيبَة ويكّرُر بع�ص عباراِته، ممتدًّ
والّروؤيُة  و�ُصْهَرِته.  وتداُوِله  الّن�صِّ  وغرابِة  الختيار،  يف  الُقْرَبى  و�صلِة  ِة  املذهبيَّ اأثِر  عن: 
ها ابُن �صنان، وعر�َص جوهَرها ابن قتيبَة قبَله، ما زالت قائمًة يف زماِننا هذا؛  التي يعر�صُ
روؤيٍة  على  ا  مبنيًّ دائًما  يكوُن  ل  قراءِتها،  بل  نقِدها،  اأو  لتدري�ِصها  الّن�صو�ِص  اختياَر  لأّن 
كلًّ  اأنَّ  �ِصنان  ابُن  يرى  اأحياًنا.  ال�ّصخ�صّية  والّرغباُت  الأهواُء  فيه  تعِر�ُص  اإمّنا  ة،  مو�صوعيَّ
ه«، َفتِجُد قوًما يذهبوُن »اإىل اخِتيار ما مَلْ ُيَتداول  عر »ما ُيوافُق ِطباَعُه وَغر�صَ ُل من ال�صِّ ُيف�صِّ
منه؛ حّتى يكوَن للوح�صيِّ الذي مَلْ ُي�صَتَهر مزيٌة عنَدهم على املعروِف املحفوظ. وُيخالُفهم 
عَر  عر على خاِمله، وم�صهوَره على جَمهوله. وي�صَتح�صُن قوٌم ال�صِّ اآخروَن فَيختاروَن �صائر ال�صِّ
لأجِل قائله؛ فيختاروَن اأ�صعاَر ال�ّصاداِت والأ�رصاِف وروؤ�صاِء احلروِب، وَمْن ُيوافُقهم يف النِّحَلة 

�َصب« )34( .  ِة اأو النَّ واملذهب، ومَيتُّ اإليهم باملودَّ

املبَحُث الثّالُث - اخِتالُف األذواِق الفنِّيَّة بنَي النّاس: 

وهي  قي،  املتذوِّ باختلِف  الأذواِق  اختلَف  ُح  يو�صِّ ِل  الأوَّ املبحِث  يف  تقدَّم  ما  لعلَّ 
ِة  الّثقافيَّ م�صارِبهم  ُع  تنوُّ ها:  اأهمُّ ِعّدٍة  اأموٍر  يف  الّنا�ِص  اختلِف  اإىل  بالنَّظِر  ٌة  طبيعيَّ م�صاألٌة 
ُن  وتلوُّ اأذواُقهم،  َوفَقها  ُل  وتت�صكَّ بها  يّت�صلوَن  التي  الّن�صو�ِص  م�صادِر  ُد  وتعدُّ ة،  والعَقِديَّ
والعاداِت  ِة  الجتماعيَّ املوؤّثراِت  عن  ف�صًل  واأهواِئهم،  وِطباِعهم  ورغباِتهم  �صخ�صّياِتهم 

ُظِم ال�ّصائدِة يف بيئاِتهم.  والنُّ
الأ�صعاِر  يف  الفّنّية  الّنا�ِص  اأذواِق  اختلِف  بتف�صرِي  الّذروَة  العلوّي  َطباَطبا  ابُن  ويبلُغ 
عَر لي�َص واحًدا مهما يُكِن ا�صُمُه دالًّ على ذلك؛ فاختلُف  ًة، وكاأّنه كاَن ينظُر اإىل اأنَّ ال�صِّ خا�صَّ
وكاأّنه،  واأذواقهم.  الّنا�ص  مذاهِب  اختلُف  بال�رّصورِة  �صيقابُله  الفّنّيِة  اأذواِقهم  عراِء يف  ال�صُّ
الواحِد  مواقِف  واختلِف  نف�ِصه،  الّن�صِّ  من  الّنا�ِص  مواقِف  اختلِف  يف  ينظُر  كان  كذلك، 
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منهم حَي ينُظر يف ن�صو�ٍص متعدَِّدة، وهي م�صاألٌة غرُي قابلة للح�رِص والّتحديد. واللطيُف 
وِر،  ال�صُّ واأذواِقهم يف  عر  ال�صِّ الّنا�ص يف  اأذواِق  الِقراَن بي  َطباَطبا هو عقُده  ابن  تف�صرِي  يف 
لفهِم  اللزمِة  ِة  العقليَّ القدراِت  املتذّوقَي يف  باختلِف  الأذواِق  اختلِف  تف�صرِي  ف�صًل عن 
ِة التي ُت�صِدُر اأحكاًما جازمًة تاأمُر مبقاربِة ن�صٍّ اأو  الّن�صو�ِص و�َصرْبِ اأغواِرها، والقيم الأخلقيَّ
مَلة، ُمتفاوُت  عُر على حَت�صيِل ِجن�ِصه، ومعرفِة ا�صِمه، ُمت�صاِبُه اجْلُ تنهى عنه. قال )35( : »وال�صِّ
الّتف�صيل، خمتلٌف كاخِتلِف الّنا�ِص يف �صَوِرهم واأ�صواِتهم وُعقوِلهم وُحظوِظهم و�َصمائلهم 
�صِن على  واأخلِقهم؛ فهم ُمتفا�صلوَن يف هذه املعاين، وكذلَك الأ�صعاُر هي متفا�صلٌة يف احْلُ
عندهم،  احل�صَنِة  ور  ال�صُّ َكَمواقِع  اإّياها  الّنا�ص  اخِتيار  من  ومواِقُعها  ن�ص،  اجْلِ يف  َت�صاويها 
ِبعه، وُبغَيٌة ل ي�صَتبِدل بها،  واخِتياِرهم مِلا ي�صَتح�ِصنوَنه منها. ولكلٍّ اختياٌر يوؤِثره، وهوًى يتَّ

ول ُيوؤِثر �ِصواها«. 
ه املتقدَِّم يف غايِة الأهّمّية، وقد تبدو م�صلِّلًة  اإّن العباراِت التي خَتَم بها ابُن َطباَطبا ن�صَّ
الأهواِء؟  مبِنّياِن على  والختياُر  الّذوُق  فهل  وتاأطري؛  بغرِي حتديٍد  عواِهِنها  اأُِخذت على  اإذا 
والتاأطري؛  والّتحليل  للفهِم  حماولٍة  باأّي  والّنّقاِد  للّنقِد  �صاأَن  فل  كذلَك  امل�صاألُة  كانِت  اإذا 
لأّن الأهواَء ل يحُكمها اإّل ال�ّصهواُت والَغرائُز، وهذه ل ي�صُبُطها �صاِبط، ول ميكُن حتديُدها 
وِر،  عَر قبَل هذه العباراِت بال�صُّ والّنظُر فيها اإّل �صمَن درا�صاِت علِم الّنف�ص. اأّما وقد قَرَن ال�صِّ
اأكرث، ففي �صياِق تف�صرِيه  ُح امل�صاألَة  اآخَر تو�صِّ فامل�صاألُة خمتلفٌة جّدا. ولعّل املتابعَة بن�صٍّ 
عِر يف الّنفو�ِص، و�صنيِعه بها، قال ابُن َطباَطبا )36( : »والنَّف�ُص ت�صُكُن اإىل كلِّ ما  لتاأثرِي ال�صِّ
عليها يف حالٍة من  وَرَد  فاإذا  ِبها:  تت�رصَُّف  اأحواٌل  ولها  ُيخاِلُفه،  مِبا  وتقَلُق  َهواها،  وافَق 
ْت له، وحدَثْت لها اأرَيِحيَّة وطرب، واإذا ورَد عليها ما ُيخاِلُفها قِلَقت  حالِتها ما ُيواِفُقها اهَتزَّ
ة، اإمّنا هو الّذوُق الذي مَنا مَعها،  وا�صَتوَح�َصت«. الَهوى، هنا، لي�َص ال�ّصهوَة واحلاجَة الغريزيَّ
: اإذا واتاها ما ُيحرُِّكه وُيثرُيه اهتزَّت وطرَبت،  ِلها، فاأ�صبَح ِمعياَرها اخلا�صَّ َن مع ت�صكُّ وتكوَّ

ت!  واإذا �صادَفها ما ُيخالُف ذوَقها َنَفَرت منه وا�صماأزَّ
عر قوًل وا�صتقباًل، حّتى  وتّت�صُع فكرُة اختلِف الأذواِق، وتنّوِع مذاهب الّنا�ِص يف ال�صِّ
تبلغ الّتناُزَع يف اأمِر تقدمِي �صاعٍر وتاأخري غرِيه، اأو تف�صيِل ن�صٍّ واإق�صاِء اآخَر، وكاأّنا نعوُد من 
جديد اإىل فكرة ابن قتيبة التي برَزت نا�صجًة فيما بعُد عند ابن َطباَطبا؛ فالّتوحيديُّ ُيجيُب 
ام والبحرتيِّ بقوِله  َلِة بَي اأبي مَتّ عن �ُصوؤال الوزيِر اأبي الوفاء امُلهنِد�ص له يف �صاأِن املفا�صَ
)37( : »اإّن هذا الباَب خُمتَلٌف فيِه، ول �صبيَل اإىل َرفِعه، وقد �صبَق هذا من الّنا�ص يف الفرزدق 

وجرير، ومن قبلهما يف زهري والّنابغة«. وعلََّل الآمديُّ للختلِف يف اأمِر )اأيُّ ال�ّصعراء اأ�صعُر؟( 
باخِتلِف »اآراء الّنا�ص يف ال�ّصعر، وتباُين مذاهِبهم فيه« )38( . وهكذا كاَنت روؤيُة ابن ر�صيٍق 
العرب، واأّنهم يقدِّمون  اأكرُب علوم  ال�ّصعر وهو  الّنا�َص »خمتلفوَن يف  اأّن  القريوايّن حي راأى 
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روَن، وُيِقّلون وُيكرِثوَن، واأّن كلَّ واحٍد منهم »قْد �رَصب يف ِجهة، وانَتحَل مذَهًبا هو  ويوؤخِّ
فيِه اإماُم نف�ِصه و�صاِهُد َدعواُه« )39( . 

وكاَن املرزوقيُّ قد تنبَّه على الّذوِق الفردّي واأثِره يف ُمقاربِة الأدِب والإعجاِب به من 
اأذواُقها، وتبًعا لذلَك تختلُف مواقُفها من الأدِب عاّمًة، ومن بع�ِص  عَدِمه؛ فالّنا�ُص تختلُف 
ِة هنا بالرتكيِز على م�صطلحاِت  ًة. وُيعالُج املرزوقيُّ اختلَف الأذواِق الفرديَّ ه خا�صّ ُن�صو�صِ
اأو  ُمواَرَبة  بل  الّذوِق  على  قائمٌة  وهي  والجِتواء،  وال�صتهجاِن  وال�صِتحلِء  ال�صتجاَدة 
اأْن  ا ي�صَتجيُده زيٌد َيجوُز  مِمّ حاَجٍة للّتحليل. وجنُد ذلَك �رصيًحا جليًّا يف قوِله باأّن »كثرًيا 
َبه  ال�صَّ ُي�ْصَتهَجُن َنظرُيه يف  ُثمَّ  ُي�ْصَتح�َصُن البيُت وُيْثنى عليه،  ل ُيطاِبَقُه عليه َعمرو، واأّنه قْد 
لفًظا وَمعنًى حّتى ل خُماَلَفَة، فُيْعَر�ُص عنه؛ اإذ كاَن ذلَك موقوًفا على ا�صِتحلِء امل�صَتْحلي، 
ام، اإىل الك�صِف  ، يف تقديـِمه ل�رصِح َحما�صِة اأبي مَتّ واْجِتواِء امْلُجَتوي« )40( . ويْنَتهي املرزوقيُّ
�صاِع  ُد الّظاهرَة يف اإطاٍر كّلي، �صاعًيا حَل�رْصِها يف فكرِة اتِّ عن اأ�صباِب الخِتلِف التي تر�صُ
الأفكاِر  ان�ِصعاِب  من  ُي�صيُبُه  وما  احِتماٍل،  من  فيِه  مِبا  املختلَف  لي�ْصَمَل  اللغويِّ  طاِب  اخْلِ
اإىل طرائق  َميِلِه  على  مبنيٌّ  اأَْوىَل  عِر  ال�صِّ القِت�صاَد يف  راأى  فموقُف من  ؛   )41( فيِه  الّناظرِة 
عَر يكوُن اأ�صَبَه بطراِئق الأَْعراِب، وعلَُّة مْيِل املائلَي اإىل الإغراِق رغبُتهم يف  الأقَدمَي لأّن ال�صِّ

الّدللِة على »َكمال الرباعِة، واللِتذاِذ بالَغرابة« )42( . 
)اأيُّ ثلثٍة من  الّنّقاِد يف  اآراَء  َف  املرزوقيِّ حَي �صنَّ اإىل  اأقرَب  كاَن  ر�صيٍق  ابَن  ولعلَّ 
ها: امل�صتوى الفّنّي  عراِء اأَْوىل بالّتقدمِي؟( . وقد نبََّه يف حُماولِته لتعليِل ذلَك على اأ�ص�ٍص اأهمُّ ال�صُّ
�ُص ال�ّصاعر اأو ت�رصُّفه. لكّن ابَن ر�صيٍق ميتدُّ  لل�ّصعر، ومو�صوُعه وغر�ُص ال�ّصاعر منه، وتخ�صُّ
بالّذوِق لي�صَف مواقَف �رصائَح من اأهل الأدِب وامل�صتغلَي به، اأي اإّنه نقَل الّنقا�َص يف امل�صاألِة 
مواقَفُهم  يبُنوَن  الذيَن  قَي  املتذوِّ من  �رصاِئَح  ِل  ت�صكُّ على  لينبَِّه  الفرِديِّ  الّذوِق  م�صتوى  من 
القي�ِص  َب على راأِي من قدَّم امراأ  ة؛ وذلَك حَي عقَّ عريَّ ال�صِّ الّن�صو�ِص  بالنَّظِر يف َجوانَب من 
ٍة الّت�صبيَه على َجميِع  ل البديَع، وبخا�صَّ ّمة وابَن املعتزِّ بقوِله )43( : »هذا قوُل َمْن ُيف�صِّ وذا الرُّ
اأ�صحاب اخلمِر  »َمذهُب  فهَو  بِن هانئ  والأخطِل واحل�صن  الأع�صى  تقدمُي  اأّما  عر«.  ال�صِّ ُفنوِن 
اأبي ربيعَة  َل ُمهلِهًل وابَن  ِف وِقلَِّة التكلُِّف«. واأّما َمن ف�صَّ وما نا�صَبها، وَمْن يقوُل بالت�رصُّ
نعِة والتَّجويِد يف  والعّبا�ص بَن الأحنِف، فهَو »ُيوؤِثُر الأَنَفَة و�ُصهوَلَة الكلِم والقدرَة على ال�صَّ

فنٍّ واحٍد«. 
�ُصمويّل  نطاٍق  يف  الأذواِق  اختلِف  ظاهرة  لتف�صرِي  املتقّدُم  ر�صيٍق  ابن  راأُي  وي�صُلُح 
ممتّدة،  �صعرّيٍة  مناذَج  عن  يتحّدث  فهو  فردّية،  م�صتوياٍت  على  الأذواِق  اختلف  من  اأو�صَع 
�صماٍت  وعن  ال�ّصعر،  يف  دللّية  مو�صوعّية  ُحقوٍل  اأو  الآماد،  متطاولِة  ال�ّصعِر  يف  مذاهَب  اأو 
وخ�صائ�َص فّنّية تكاُد تكوُن م�صرتكًة لدى �صعراء املجموعة الواحدة املمّثلي لذلك احلقل، اأو 
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عر كلِّه باعتباِره واحًدا يف اجلن�ِص وال�صِم، متعّدًدا باعتباِر  تلك املدر�صة. ولو نظرنا يف ال�صِّ
احلقول والدللت واملعاين واخل�صائ�ص، لقاربنا امل�صاألَة كما قارَبها ابن ر�صيق. ويبدو اأّن 
ِعلََّة الختلِف كامنٌة يف اأنَّ الّن�صَّ الواحَد له م�صَتوياٌت وَطَبقاٌت متعّددة، وحَما�ِصُن ومثاِلُب، 
قْد ل َتظَهر للِعياِن َدفعًة واِحدة، وهو ما َيقوُد اإىل َتعدُّد مناِحي الّنظِر فيه باختلِف الّناظرين؛ 

اإذ َينُظر كلٌّ منهم يف الّن�صِّ اإىل م�صَتوًى خمتلٍف، اأو جانٍب حمدَّد، ل َينُظر اإليه غرُيه )44( . 
ملبِدع  متعّددٍة  ُن�صو�ٍص  من  نف�ِصه  الفرِد  موقِف  اختلَف   ُ ُيف�رصِّ ا  اأي�صً َم  تقدَّ ما  ولعلَّ 
واحٍد، اأو ملبِدعَي متعّدديَن؛ لأّنه اإمّنا َينُظر اإىل مقدار ذلَك امل�صتوى، اأو و�صوِح ذلَك اجلانِب 
ِة وُروؤيِته  يف الّن�ّص، وَي�ْصَتَهْدِي يف تذّوِقه له بذوِقه اخلا�ّص، وحالِته الّنف�صّية، وقيِمه الفكريَّ
املتلّقي  نف�ُص  متار�ُصه  حتليًل  يكوَن  اأن  ي�صبُه  ِر،  الّت�صوُّ هذا  وفَق  فالّذوُق،   .  )45( اجَلماليَّة 
القارِئ ب�رصوره ور�صاُه عّما  اإذ �صعوُر  اأو امل�صموع؛  الّذاِت يف املقروِء  ملا يقراأ، وبحًثا عن 
وُميوِلها  نف�ِصه  نابٌع من خوا�صِّ  اإليه، وهذا  يحبُّه ومييُل  ما  ُعثوِره على  نا�صٌئ عن  يقروؤُه 
الّذاتّية العميقة؛ فكاأّنه وجَد نف�َصه فيما يقراأ ل نف�َص الكاتب، واأُعِجَب مُبيوِله واآراِئه وتطلُّعاِته 
نف�َصه  له  َر  �صوَّ اآخَر  اإن�صاًنا  وجَد  كهذه  ولعّله يف حالٍة  وتطلُّعاِته،  واآرائه  الكاتب  ل مبيول 
ُ عن اأفكاِره، فاإذا فهَم ذلَك فاإمّنا يفهُم ذاَته ونف�َصه )46( !  ب�صورِتها احلقيقيَّة، ووجَد غرَيه يعربِّ

املبحُث الّرابُع - الّذوُق الَفنِّّ ِمْعياًرا نقديًّا: 

دوَن  الفّنّي  الّذوق  »�صفاء  على  ال�ّصعر«  »عيار  كتاِبه  يف  العَلوّي  َطباَطبا  ابُن  اعتمَد 
عِر من  ال�صِّ ا لتمييِز  اأ�صا�صيًّ الذَّوَق معياًرا  )47( ، وجنُده يعتمُد  ا  �صواُه« باعتباِره ِمعياًرا نقديًّ
الّذاِت  من  ُجزًءا  ي�صبحاِن  بحيُث  واإيقاِعه  نظِمِه  ِق  تذوُّ على  بالعتماِد  الأدِب،  األواِن  �صائِر 
ِن الّطبِع فيه، والّذوَق  عر جاعًل النَّظَم ِعياًرا لتكوُّ املبدعِة واملتلّقيِة له. قاَل يف تعريِفه لل�صِّ
ركًنا يف متييِزه: »كلم منُظوٌم بائٌن عن املنُثوِر الذي ي�صتعمُله الّنا�ُص يف خُماطباِتهم مِبا 
ْتُه الأ�صماُع، وف�َصد يف الذَّوق. ونظُمُه معلوٌم  ُخ�صَّ بِه من النَّظِم الذي اإْن ُعِدَل به عن ِجَهِته جمَّ
عِر بالَعُرو�ِص التي هَي  حمدوٌد، فَمن �صحَّ طبُعه وذوُقُه مل َيْحَتْج اإىل ال�صتعانِة على َنظِم ال�صِّ
ِميزاُنه؛ ومن ا�صطرَب عليِه الّذوُق مل َي�ْصَتْغِن عن ت�صحيِحه وتقومِيه مبعرَفِة الَعُرو�ِص واحِلْذِق 

به حّتى ُتعَترَبَ معرفُته امل�صتفاَدُة كالّطبِع الذي ل تكلَُّف فيه« )48( . 
خ هذا الّتوّجه يف الّنقِد العربّي باعتماِد الّذوِق الفّنّي معياًرا؛ حّتى اإّن الآمدّي  وقد تر�صَّ
عر، »فكما  ًل للَبتِّ فيما يختلُف فيه املتذّوقون ونّقاد ال�صِّ اّتخذ من »عُموِد الّذوِق« )49( َفي�صَ
اأّن على ال�ّصاعر اأن يلتزَم عموَد ال�ّصعر، فاإّن على الّناقد اأن يلتزَم عمود الّذوق« حتقيًقا لأثِر ما 
ُي�صَتفاد باملرا�ص والّدربة وتقليِب اأ�صعار ال�ّصابقي )50( . وميتّد حتكيُم ذوق الّناقد املبنّي على 
اإ�صاءِته، اإىل ما يجوُز ا�صتعماُله من الألفاِظ واملعاين  اأو  ُدربِته للُحكم على اإح�صاِن ال�ّصاعر 
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الّتفا�صيِل املتعّلقة: باللغِة  اإىل  عِر  العاّم لل�صِّ اأي من الإجماِل يف الإطاِر  ور؛  والأخيلة وال�صُّ
ل عبارِة الآمديِّ اأنَّ »عموَد الّذوِق« هو  ، وباخلياِل والّت�صوير. ويّت�صُح من تاأمُّ األفاًظا وَمعايِنَ
ربِة  عر والدُّ ال�صِّ النَّظِر يف  الّنّقاِد مبمار�صِة  ُل لدى  الّر�صِي يت�صكَّ الفّنيِّ  الّذوِق  اجّتاٌه عامٌّ يف 
ُمقابَل  قِد  النَّ يف  ًة  – منهجيَّ الفهِم  – بهذا  يقابُل  ويكاُد  فيِه،  والبحِث  ونقِده  تفتي�ِصِه  على 

عر«، اأو »طريقُة العرِب« يف نظِمه!  عر قواُمها »عموُد ال�صِّ ٍة يف اإبداِع ال�صِّ منهجيَّ
التاأّمل  ُيعّد �صبًبا يف اجُلموِد من جانب، فاإّن  الّنقِد  اأّن معياَر »عمود الّذوق« يف  ومع 
ر واإن ببطء،  يف�صي اإىل اأّنه يتغرّي بتغريُّ الأع�صاِر والبيئاِت، مبا يتيُح قابليَّته للتبدُّل اأو الّتحوُّ
النّقاِد  َميِل بع�ِص  ا كامنٌة يف  الّذوق معياًرا نقديًّ اعتماِد  ِعلََّة  اأّن  الآَخر. ويبدو  من اجلانِب 
لإقراِر طريقة العرِب وذوِقهم يف ال�ّصعر، وهم مييُلوَن اإىل »الّنغمة العذبة، واللفظة املاألوفة 
واإجهاِد  اخليال  واإعمال  والّتعمية  والإبهام  الُغمو�ص  عن  بعيًدا   ،  )51( املاألوف«  واملعنى 
ياغة املكدودِة والإ�صاراِت العميقة، ف�صًل عن َميِلهم  الفكر، وبعيًدا عن الأفكار املتفّردة وال�صّ
اإىل اجَلماِل الب�صيِط يف الّت�صبيِه والُقرِب فيه، وامُلنا�َصَبِة يف ال�صتعاَرة، وُنفوِرهم من الّتعقيِد 

ًة.  فيهما، ويف املجاِز عامَّ
ودليُل ما تقدَّم، من رغبِة بع�ص النّقاد يف تغليِب طريقة العرِب وذوِقهم حّتى اأ�صبَح 
ِل مع مرور الأّيام، اأّن الّذوَق العاّم  ذلَك الّذوُق معياًرا لل�ّصعر، ومن اأّن معياَر الّذوق قابٌل للتبدُّ
لوه  وف�صَّ املحَدَث  الّنا�ُص  تقّبَل  حّتى  وامُلْحَدِث  القدمِي  اأن�صار  �رصاِع  من  حٍي  بعَد  اختلَف 
اأواخر  الّنّقاد يف  اأعطاُن  العربّي على هذا حّتى �صاَقت  الّنقد  القدمي، وا�صتقرَّ الأمُر يف  على 
القرن الهجرّي اخلام�ِص بغَلبِة الّذوِق امُلحَدث وُطغياِنه. و�صهدنا يف هذا ال�ّصياِق اأواخر القرن 
الّنهج  لهذا  املعّرّي  العلء  اأبي  واّتباَع  القدمي،  اإىل  للعودِة  اخلالدّيِي  َدعوَة  الهجرّي  الّرابع 
وت�صّدى  واملَخ�رْصَم،  اجلاهلّي  ال�ّصعر  تداُر�ص  على  الّنا�ُص  »فاأقبَل  به،  للحتذاِء  ودعَوَته 
نِّفت �رصوُح: املرزوقي والّتربيزّي حلما�صة اأبي مّتام، و�رصوح التربيزي  ال�رّصّاح ل�رصِحه« ف�صُ
ولعّل   .  )52( اجلاهلّيي  ال�صّتة  واأ�صعار  للمعّلقات  الّزوزيّن  و�رصوح  لّيات،  واملف�صّ للمعّلقات 
ًة الوقوَف  املتنّبي كاَن قد اأ�صهَم فّنيًّا يف اإعادِة الّذائقِة العربّية مّرة اأُخرى لتقّبل القدمي، خا�صّ

بالأطلل والغزَل باملراأة والّرحلَة ونعَت الإبل )53( . 
ا فيما وّجهه ابن �رَصٍف القريواينُّ لأبي ُنوا�ص  وقد برَز الّذوُق العامُّ ال�ّصائُد معياًرا نقديًّ
وىل  الأُ ال�ّصريَة  وترَك  العاّمة  اأفهاِم  ُم�صَتوى  اإىل  عر  بال�صِّ نزَل  باأّنه  اّتهمه  اإذ  انتقاداٍت؛  من 
عَب �َصهل«، ولذلَك اأقبلِت العاّمُة على اأ�صعار اأبي ُنوا�ص َكما راأى ابُن  فجعَل »اجلدَّ َهْزًل، وال�صّ
عيِف منُه مع اأّن اأبا ُنوا�ص قادٌر على ال�ّصعِر القوّي اجَلزل؛ غري  �رَصف، وَكِلَفت بال�ّصخيِف ال�صّ
الذي تعّلق بخّفِة ظلِّه وُطَرِفه وكلِمه  اإىل ما ينُفُق يف �صوِق اجُلمهوِر  اأّن عنايَته ان�رصَفت 
اأنَقِد  امللُحون؛ قال ابُن �رَصَف )54( : »ف�ِصعُر اأبي ُنوا�ص ناِفٌق عند هذه الأجنا�ِص، كا�ِصٌد عنَد 
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الكربى؛  اإ�صكالّياته  اإ�صكالّيًة من  بو�صفها  الّنقِد  قائمًة يف  زالت  ما  ٌة  ق�صيَّ ولعّلها  الّنا�ص«. 
ِة ومينُحهم  عُر باأذواِق العاّمِة اإىل ُرتبِة اأذواِق النّقاد، اأو اأّنه ي�صايُر اأذواَق العامَّ فهل يرتقي ال�صِّ
ِة  َة التي ت�صوُد فيهم؟ وهل املطلوُب من ال�ّصاعِر اأن ُيعِجَب ب�ِصعرِه فئَة اخلا�صَّ املتعَة اجَلماليَّ
َة؟ وملاذا ل ُيَعدُّ ذوُق العاّمِة جزًءا اأ�صا�صيًّا من  من اأهل الفهِم والّذوِق، اأو اأْن يطُلَب اجَلماهرييَّ
الّذوِق العاّم؟ لقد كاَن الّنقُد العربيُّ ذاَت حٍي من الّدهِر نقًدا فيه جانٌب »َطبقّي« ي�صَتِمّد روؤيَته 
ة؛ وبقي هذا  للّن�ّص من جانٍب اجتماعّي ينظُر اإىل املجتمِع بو�صِفه طبقَتي: العاّمِة، واخلا�صَّ
الَكماَل،  التي تطلُب  امُلتعاليِة  ِة  الّنقديَّ الّتوجيهاِت  ب�صبٍب من  الأدِب،  الأمُر قائًما فيه، ويف 
ِة ُعِرَف بالأدِب الّر�صمّي، واآخَر  حّتى انق�صَم الأدُب م�صاَريِن: م�صاًرا للأدِب ُيراعي ذوَق اخلا�صَّ

ُيراعي ذوَق العاّمِة ُعِرَف بالأدِب ال�ّصعبّي. 
غرَي اأّن حازًما القرطاجّني راأى يف هذا راأًيا اآخَر؛ فغايُة الأقاويل ال�ّصعرّية عنده اإحداُث 
الّتاأثري يف نفو�ص ال�ّصامعَي، واإثارُة النفعال فيهم لُيحَمُلوا على عمل �صيٍء اأو ترِكه، اأو اعتقاِد 
به؛ ولهذا كانت اأدخُل املعاين يف الأقاويل ال�ّصعرّية عند حازٍم هي تلك املتعّلقة  اأمٍر اأو جتنُّ
ة بل متييٍز بي ال�رّصيحَتي؛ وذلَك  بالأغرا�ِص الإن�صانيَّة، التي تتقّبلها نفو�ُص العاّمة واخلا�صَّ
مثريًة  وُموؤّثرًة  ماألوفًة،  معروفًة  تكوَن  اأن  ُهما:  اثنِي  اأمريِن  بَي  املعاين  تلك  َمَع  جَتْ باأْن 
للنفعاِل الّنف�صيِّ يف اآٍن مًعا. وهو ما ميكُن اأن جنده �رصيًحا يف قوله )55( : »فاأّما بالّنظِر 
ُة دوَن العاّمة وبي ما �صارُكوهم فيه، ول  عر، فل فرَق بي ما انفرَد به اخلا�صّ اإىل حقيقة ال�صِّ
ُعْلَقُته بالأغرا�ِص املاألوفة وبَي ما لي�َص له كبرُي ُعْلَقة«. والعلَُّة التي  ميزَة بي ما ا�صتّدت 
اإّل جناُح ال�ّصاعر يف املحاكاِة.  اأّن حقيقَة ال�ّصعِر ل يقرُِّرها  ي�صوُقها حازٌم لهذا قائمٌة على 
ّي«  وهو يف ذلَك من�صجٌم مع روؤيِة ابن َحزٍم للبلغِة بو�صِفها »ما فِهَمه العاّميُّ كفهِم اخلا�صّ
واإن يُكن بلفٍظ يتنّبه عليه العاّمّي لأّنه »ل عهَد له مبثِل نظِمه ومعناُه« )56( ، مع املحافظِة 

على الفارِق بَي الّروؤيتي. 
ِة تاأ�صيًل لطيًفا،  العاّمة عن اخلا�صّ اأذواِق  البريوينِّ لختلِف  الّريحان  اأبو  َل  اأ�صَّ وقد 
ُمعيًدا  الّتفكري والهتمام،  الّنظر وطبيعِة  الفئتِي يف حمّدداِت  وبنى تاأ�صيَله على اختلِف 
باِع. والعلقُة وا�صحٌة بَي الّذوِق من جهة، والّطبِع من جهٍة اأُخرى،  امل�صاألَة اإىل اختلِف الطِّ
للمح�ُصو�صاِت  العاّمِة  وق�صِد  والكّلّيات،  للمعقولِت  ِة  اخلا�صّ بَق�صِد  للأمِر  تو�صيَحُه  اإّن  بل 
ِن الّذوِق الفّنّي، كما َي�ِصي قوُله )57(  واجلزئّيات الّتف�صيلّية، يجعُل كلَمه اأدخَل يف باِب تكوُّ
ة ُتنازُع املعقوَل،  : »اإمّنا اختلَف اعتقاد اخلا�ّص والعاّم يف كلِّ اأّمة ب�صبب اأّن ِطباَع اخلا�صّ
ول  بالفروِع،  وتقتنُع  املح�صو�ص،  عنَد  تقُف  العاّمة  وِطباَع  الأ�صول،  يف  الّتحقيَق  وتق�صُد 

ْت فيِه الآراُء، ومَلْ تّتفق عليه الأهواء«.  ًة يف ما افَتنَّ َتروُم الّتدقيَق، وخا�صّ
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الفصُل الثّاني: 

حتوُّالت الّذوق الَفنِّّ: 

مقدَّمة: 

عر اأن ي�صمَد ثابًتا اأماَم التغرّياِت اجلذرّية التي قد تطراأ على املجتمعات؟  هل ميكُن لل�صِّ
َد الُفنوُن والآداُب والأذواُق من الوقوِع حتَت تاأثرِي التغرّيات التي  يَّ ُر اأن حُتَ وهل ميكُن ت�صوُّ
ُت�صيُب البنى الجتماعّية والثقافّية؟ واإذا كانت الفنوُن والآداُب هي البنيَة الفوقّية – وفق 
يج�ّصد  مبا  عميقًة  ًة  و�صيا�صيَّ واقت�صادّيًة  اجتماعّيًة  بنًى  تعك�ُص  التي  الّتكوينيَّة-  البنيوّية 
احِلراَك الجتماعّي، فاإّنها هي التي ُترِبُز اآثاَر تلَك التحّولِت التي ُت�صيُب الفل�صفَة اجلمالّية، 
ر: يف الّذوق العاّم،  ُر اأو تغرّيُ منظومَة الّذوق الفّنّي. لقد كان »الإح�صا�ُص بالّتغريُّ والّتطوُّ وحُتوِّ
اأو طبيعة الفّن ال�ّصعرّي، اأو يف املقايي�ص الأخلقّية التي ي�صتنُد اإليها ال�ّصعر، اأو يف العاداِت 
اأو يف  اأُخرى،  اإثَر  الّثقافة يف فرتة  اأو يف امل�صتوى الثقايّف ونوع  والّتقاليِد التي ي�صّورها، 
ًة تلك  جمموعٍة من القيِم على وجِه الّتعميم« )58( ، اأحَد اأهّم ركائِز الّنقد العربّي القدمي، خا�صّ

التي اأ�ّص�صت ملجالٍت �صاحلٍة للّنقد وتطويِره وتراُكِمه. 
وراأى اإح�صان عّبا�ص اأّن الّنماذج ال�ّصعرّية الُكربى التي ظّلت �صائدًة حّتى بدايات الع�رص 
لًة له، كانت معياًرا للّنقد، وُمفَتتًحا لتطّور الّنقِد  العّبا�صّي، م�صيطرًة على الّذوق العاّم وم�صكِّ
اإىل مناذَج جديدٍة ُمباينة، وهكذا بداأ  اأخذت بع�ص الأذواِق تنفُر منها، وتتحّول عنها  حَي 
َبعة،  املتَّ والّتقاليُد  العاّمة،  والقَيُم  الأخلقّية،  املقايي�ُص  اأخذت  »حي  ويتغرّيُ  يتطّور  الّنقُد 
وتبايَنت  الثقافّية،  املنابُع  تعّددت  وحي  بها،  ت�صطدُم  اأو  جديدة  تّياراٍت  اأمام  تنحني 

م�صتوياُتها« )59( . 
اأيدي �صعراء من  ال�ّصعِر على  ا كبرًيا وعميًقا يف  ً العّبا�صّي تغريُّ الع�رص  وقد �صهَد مطلُع 
اأمثال: اأبي نوا�ص، واأبي العتاهيِة، واأبي مّتام، والعّبا�ص بن الأحنف، وغرِيهم من املحَدثَي 
الذين اعتمَدت ثقافُتهم على »كليلة ودمنة وعهد اأرد�صري وكتاِب مزَدك« مبا اأّهلهم ليمّثلوا 
الّطبقة املثّقفة يف املجتمع البغدادّي العّبا�صّي )60( . ومل يُعد مقيا�ُص اجَلزالِة والقّوة والُفحولِة 
نافًعا للّنظر يف اأ�صعار هوؤلء؛ اإذ ترّقق العّبا�ُص واأبو العتاهية واأبو نوا�ص، واأغرَق اأبو مّتام 
تقّدمه  العربّي لأزمة حقيقّيٍة ناجتٍة عن وقوِفه عنَد حدِّ ما  الّنقد  البديع. هكذا تعّر�ص  يف 
جديدة،  نقدّية  نظرٍة  اإىل  حاجٍة  يف  ال�ّصعُر  اأ�صبَح  حي  يف  للقدماء،  َته�صُّ  ذوقيَّة  نقوٍد  من 

ومقايي�َص خمتلفٍة ُتعاجُله )61( . 
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املبحث األّول - الّذوق الفّنُّ العاّم الّسائد: 

ًة يف اإطار الّنظِر اإىل الّتفا�صيِل الّدقيقِة التي  ما من �صكٍّ يف اأّن الّذوَق يظلُّ م�صاألًة فرديَّ
ِله؛ وقد تقّدم احلديُث عن �صيٍء من ذلَك حي عر�صِت الّدرا�صُة لختلِف الأذواِق  توؤّدي اإىل ت�صكُّ
ُل  يت�صكَّ ا  ا عامًّ فّنيًّ باأّن ذوًقا  ي�صهُد  ا،  اأي�صً الّتاريخّي، واحلا�رَص  الواقَع  اأّن  الّنا�ص. غرَي  بَي 
وي�صُود يف جمتمٍع ما يف ع�رٍص ما، واأّن هذا الّذوَق ي�صتمدُّ عنا�رَصُه من مناٍح متعّددة؛ فيها 
ا. والغايُة يف هذا  ، وال�ّصيا�صيُّ اأي�صً ، والقت�صاديُّ ، والجتماعيُّ ، والأدبيُّ العتقاديُّ الّثقايفُّ
ِة والّذوِق العامِّ ال�ّصائِد، واحِلراِك الذي  ِة اخلا�صَّ ُر الّتاأثرِي امُلَتباَدِل بي الأذواِق الفرديَّ كلِّه ت�صوُّ
َق  ِق انت�صاِر ذوٍق فّنيٍّ بي اأفراِد املجتمِع لتتحقَّ ، هنا، من حتقُّ ينتُج عن هذا الّتاأثري. ول بدَّ

ال�ّصيادُة لذلَك الّذوق! 
املجتمِع  يف  بعيِنها  بيئاٍت  يف  ٍة  خا�صَّ فّنّيٍة  اأذواٍق  ب�صياَدِة  الّتاريخيُّ  الواقُع  وي�صهُد 
العربّي قدمًيا، يف حقٍب زمنيٍَّة حمّددة؛ كما ي�صهُد ب�رصاٍع بي الأذواِق الفّنّيِة يف تلَك البيئاِت 
الغزَل  َي  �ُصمِّ ما  اه  جُتَ احلجاِز  بيئة  يف  وانت�رَص  �صاَع  الذي  الّذوِق  �صيادُة  ذلَك  ومن  ا.  اأي�صً
جُتاَه  البوادي  بيئِة  يف  لُه  ُمناظٍر  ذوٍق  و�صيادُة  ربيعَة،  اأبي  بُن  عمُر  ا�صرتَعه  حَي  يَّ  احِل�صِّ
اأبي ربيعَة كاَن وليَد عوامَل  اأ�ّص�َص له ابن  اأّن ذلَك الّذوَق الذي  . غرَي  َي الغزَل الُعذريَّ ما �ُصمِّ
متعدِّدة، وواجَه يف بداياِته �رصاًعا مع الّذوِق ال�ّصائِد عربيًّا يف تلَك البيئِة، لكّنُه- بو�صِفِه 
ا لل�ّصائِد- متّكن من المتداِد والنت�صار. وكذلَك ميكُن احلديُث عِن ال�رّصاِع بَي ذوَقِي  َك�رْصً
ال�ّصائَد  الفّنيَّ  الّذوَق  امُلحَدِثَي  اإذ ناق�َص ذوُق  العّبا�صّي؛  الع�رِص  الأّوِل من  القرِن  اثنِي يف 
امُلعَجَب بالقدماء والقدمي، وحَي متّكن الّذوُق امُلحَدُث واجَه نقلٍت متعدِّدًة بدًءا باأبي ُنوا�ص 
ُق للذَّوِق الفنِّيِّ اجلديِد الذي ُي�صايُر َزماَنه  ُة تتحقَّ فاأبي مّتام ثّم املتنبِّي. وكانِت اجلماهرييَّ
ا، ويك�رُص َرتاَبَة الّذوِق الفّنيِّ ال�ّصائِد وُجموَده! بل اإّن ال�ّصعراَء الذيَن اأ�صهُموا  ثقافًيا وح�صاريًّ
َة الّذوِق ال�ّصائِد، هم الذيَن  وا منطيَّ ًة، وك�رَصُ عر العربّي القدمِي، ونقِله نقلٍت نوعيَّ يف تطويِر ال�صِّ
العلِم بالّنقِد والأدِب مل تتقبَّل  اأهِل  َة من  اأّن اخلا�صَّ اأي  اأ�صعاِرهم؛  ٌة على  قاَمْت ثوراٌت نقديَّ
ًة يف الّذوِق الفّنّي  لت نقلٍت نوعيَّ اأ�صعاَرهم، يف حي انت�رَصت اأ�صعاُرهم بي اجُلمهوِر، و�صكَّ

العاّم )62( . 
ة، فقد اأعاَد ابُن الأثرِي  نِة الّنقِد العربيِّ القدمِي ملحاٍت من تاأكيِد اجلماهرييَّ وجنُد يف مدوَّ
اآخَر  ُبعٍد  اإىل  الّذوِق من جديد منت�رًصا لذوِق اجُلمهور، بل م�صى يف امل�صاألٍة  ِة  عر�َص ق�صيَّ
ينحو فيه منحى تف�صيِل الكرثِة العددّيِة التي ُت�صحي عنَده مقيا�ًصا للُحكم على تفّوق ال�ّصاعر. 
واإذا كاَن هذا الّراأُي قد واتى ابَن الأثرِي يف اأثناء مناق�صِته ملنزلِة املتنّبي و�ِصعره وراأي الّنا�ص 
وا منه، فاإّنه راأي طريٌف  اآراء الذيَن تنّق�صُ ا  فيه، وحاوَل به اأن ينت�رَص ل�صعر املتنّبي راف�صً
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اإىل  اإ�صارٍة  اأّي  الأثرِي هنا  ابن  نلَمُح يف كلِم  ول  باِبه.  وفريٌد يف  القدمي،  العربّي  الّنقد  يف 
و�رصوِبه  بال�ّصعر  اخلبرية  الّناقدة  الفئَة  اأو  املثّقفة«،  »الأكرثّية  تعني  عنَده  »الأكرثّية«  اأّن 
وم�صالِكه؛ فالوا�صُح متاًما اأّنه يتحّدث عن »الكرثِة العددّيِة« ل غرَي. ولعّل جممَل كلم ابن 
قا�صًدا  العامَلِ  بلفِظ  ؛ فهو ي�رصُِّح  امُلعا�رصِ بفهِمنا  يَّة  العامَلِ دالٌّ على مفهوِم حتقيِق  الأثرِي 
يقُف  اأو  املتنّبي  ل  اأهليها فيمن يف�صّ ليذُكَر  الأر�ِص  اأ�صقاِع  َله بي  تنقُّ لكّن  الّنا�ص،  اإىل  به 
منه موقًفا اآخَر، يحّقق لهذه الكلمِة معناها بفهِمنا امُلعا�رصِ تقريًبا، واإن يُكْن هوؤلء جميًعا 
ينطقوَن بل�صاِن واحد. قال )63( : »وماذا ُيقاُل يف رُجل خم�صُة اأ�صدا�ِص العامَلِ جُمِمعون على 
ي ل يَتماَرْوَن يف  ِمه؟ وذاَك اأّن جميَع بلد امَل�رِصق من اأَذرَبيجاَن اإىل ُحدوِد ال�صّ ف�صِله وتقدُّ
عراء قاطبًة، وهذه البلُد اأكرُث من ن�صِف املعمور؛ واأّما باقي البلِد من املغرِب  اأّنه اأ�صعُر ال�صُّ
ال�ّصعراء قاطبًة، ومنهم  واجَلُنوب وال�ّصماِل فاإّن منهم َمن وافَق امل�صارقَة يف تف�صيِله على 
عراء، ومنهم َمن يُغ�ّص منه ويَقُع فيه؛ وعلى هذا فاإّن  َمن ي�صوِّي بينه وبي امُلِجيديَن من ال�صُّ

الأكرَث له وجزء َي�صرٌي لي�َص له«. 
اأمُر بع�ِص  ُمْعَلن، ومهما يُكن  ا غرَي  َخِفيًّ واإن كانت مطلًبا  للُمبِدع  َمطَلٌب  ُة  اجَلماهرييَّ
عراء الذي اأْزَرْوا بالعاّمِة من حيُث ل تتفّهم اأ�صعاَرُهم، اأو ت�صتقِبُلها بَقُبول ح�َصن، وقد كاَن  ال�صُّ
ا، بل تخّطى املتنّبي ذمَّ العاّمِة اإىل ذّم  اأي�صً اأبي مّتام، وظهر لدى املتنّبي  هذا ظاهًرا لدى 
ى �صوًطا اآخَر يف الّرفِع  ة كما هو م�صُهوٌر من اأمِره. ومل يكتِف ابن الأثرِي مبا تقّدم، فم�صَ اخلا�صّ
ى اجُلمهوِر َمْطَلًبا، وما دامِت البلغُة تتج�ّصُد يف  من �صاأِن الّذوِق العاّم ال�ّصائد. اإذا كاَن ر�صَ
ي معرفَة الّثقافة العاّمة، واهتماماِت طبقِة  ة، فاإّن ذلك يقَت�صِ ِة كاإفهاِم اخلا�صَّ اإفهاِم العامَّ
ناِتها وتف�صيلِتها. وهكذا، جعَل ابُن الأثرِي اجُلمُهوَر من امل�صادِر الأ�صيلِة  العاّمة بكّل تلوُّ
ِة للمعايِن، فنزَل اإىل الّطبقاِت ال�ّصعبّية يف اأ�صواقها ودكاكيِنها ونواحيها ومزاِرعها؛  احلقيقيَّ
الّن�صاء،  بي  الّنادبُة  تقوُله  »ما  معرفِة  اإىل  �صديدًة  حاجًة  حمتاجاِن  والأدَب  الأديَب  لأّن 

واملا�صطُة عند َجلَوِة الَعرو�ص، واإىل ما يقوُله امُلنادي يف ال�ّصوق« )64( . 

املبحث الثّاني - حتّوالت الّذوق الفّنّ الّثقافيَّة: 

ا عميًقا حَي ظهَر الإ�صلُم،  ا وثقافيًّ �صهَد املجتمُع العربيُّ يف جزيرة العرِب �رصاًعا فكريًّ
ل�صالِح  نهايِته  يف  الأمُر  ا�صتقرَّ  حَي  كلُّه  الّثقايفُّ  امل�صهُد   َ تغريَّ ال�رّصاِع  هذا  من  وب�صبٍب 
العقيدِة اجلديدة. وقد اأ�صبَح يف �صياِق ال�ّصائِع املاألوِف اأّن هذه الّنقلة الّنوعّية يف الّثقافة، 
عر ب�صورة  ا، قد اأّدت اإىل روؤيٍة جديدٍة للأدِب والفّن ب�صورٍة عاّمة، ويف ال�صِّ ويف الوجداِن اأي�صً
هم  عِر كلبيِد بن ربيعَة، وخفَت �صعُر بع�صِ ة، حّتى لقد عزَف بع�ُص ال�ّصعراِء عن قوِل ال�صِّ خا�صّ
كلِّها، يف خدمِة  القوِل  عِر، وفنوِن  ال�صِّ ت�صخرِي  اإىل  يدُعو  فّنّي  ذوٌق  و�صاَد  اخلن�صاء،  من مثل 
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جِن  الّر�صالِة اجلديدة؛ بل ُعوِقَب بع�ُص ال�ّصعراء كاحُلطيئِة و�ُصحيم عبد بني احل�صحا�ص، بال�صِّ
والّتقريِع على اأ�صعاٍر ُتخالُف الأخلقّياِت العاّمَة التي اأر�صِت العقيدُة اجلديدُة اأركاَنها. 

ِة �صهَد املجتمُع العربيُّ يف بيئاِته املتعدِّدة  ِة وال�ّصيا�صيَّ وب�صبٍب من ال�رّصاعاِت املذهبيَّ
العّبا�صّي؛  الأذواُق يف املجتمع  ان�صعَبت  ثّم  الأموّي.  الع�رِص  الفّنّية يف  الأذواِق  ان�صعاًبا يف 
الأعراُب  �صعره، وكذلَك  البحرتّي يف  الذي كان ميّثله  التقليدّي  العربّي  الّذوِق  اإىل  فاإ�صافًة 
واأهل البوادي، ت�صّللت الثقافُة املنطقّية والفل�صفّية اإىل طبقة املثّقفي، واأ�صعلت حركة العتزاِل 
احلمّية لتقدي�ِص العقِل، واأّدى ذلَك اإىل تف�صيِل الّنرِث على ال�ّصعر لأّن الّذوَق العقلّي املنطقّي 
اأميُل اإىل و�صوِح املعاين. واأّدى ذلَك الن�صعاُب اإىل اختلف الّرواة يف فهمهم لوظيفة ال�ّصعر 
واأهداِف روايِته، حّتى ذهَب كلُّ فريٍق منهم مذهًبا يج�ّصُد الّذوَق اخلا�صَّ به. وقد تنّبه اجلاحُظ 
اِت التي طراأْت على َذْوِق ُرواِة املربدّيِي وامل�صجدّيي يف ال�ّصعر، وعدَّ اأربَعًة منها،  على الّتغريُّ
ِ الّذوق الفّني لدى تلَك الفئِة، وعلى انِقلباٍت اأدبّية نقدّيٍة �َصهَدها  مبا يدلُّ على �رُصَعِة تغريُّ
ا. قاَل ُملحًظا )65( : »ومَلْ اأَر غاَيَة الّنحوّيَي  املجتمُع العّبا�صّي يف مّدة زمنّية ق�صرية ن�صبيًّ
وراأْيُت  َثل.  وامْلَ ال�ّصاهُد  فيه  �ِصعٍر  اإّل كلَّ  الأخباِر  ُرواِة  غاَيَة  اأَر  ومَلْ  اإعراٌب،  فيه  �ِصعر  اإّل كلَّ 
العذَبة  الألفاِظ  وعلى  املنَتَجَبة،  واملعاين  املنَتَخَبة  الألفاظ  على  اإّل  َيِقفوَن  َتهم… ل  عامَّ
بِك اجلّيد، وعلى كلِّ  ال�صَّ ن وعلى  الّطبع املتمكِّ الكرمية، وعلى  والّديباَجِة  ال�ّصهلة  واملخارج 
من  َلحْتها  واأ�صْ َعَمَرْتها  دوِر  ال�صّ يف  �صاَرت  اإذا  التي  املعاين  وعلى  وروَنق،  ماٌء  له  كلٍم 
، وعلى األ�ِصَنِة  الف�صاِد القدمي…، وراأْيُت الب�رَصَ ِبهذا اجَلوَهر من الكلِم يف ُرواِة الُكّتاِب اأعمَّ
عَر و�صيلًة  اأْظَهَر”. وعلى ُح�صن ما ترويِه هذه الفئُة الأخرية، فاإّنها تّتخُذ ال�صِّ عراء  ُحّذاِق ال�صُّ

لتقومِي الل�صاِن وحت�صِي البيان؛ فهو عنَدها و�صيلٌة ل غاية )66( ! 
ى العلَم عليِهم  ِع مذاهِب َمن تلقَّ ويبدو اأّن هذه الّروؤيَة قد برزت لدى اجلاحظ نتيجَة تنوُّ
عر والأدب، واختلَف روؤاُهم للأدِب ووظيفِته، وتباُيِن معايرِيهم اجلماليَّة  من الأعلم يف ال�صِّ
فيه؛ وذلَك اأّن ابن ر�صيٍق القريوايّن روى عنُه اأّنه طلَب علم ال�ّصعر عند الأ�صمعّي فلْم ُيح�ِصن اإّل 
غريَبه، والأخف�ص فلْم ُيتِقن اإّل اإعرابه، واأبي عبيدة فَلْم ينقل اإّل الأخباَر والأّيام، ووجد بغيَته 

عنَد اأُدباء الكّتاب )67( . اإّنها الأذواُق والختياراُت وال�صتحلُء وال�صتح�صاُن من جديد. 

املبحث الثّالث - أثر الّزمان واملكان يف حتّوالت الّذوق الفّنّ: 

ا لأّن بناَء الّذوِق الفّنّي يتطّلُب امُلراَكمَة  ِل الّذوِق موقًعا جوهريًّ يقُع تاأثرُي الّزماِن يف ت�صكُّ
اأ�صًل؛ اأي اإّن تعرُّ�َص الفرِد، واجلماعة كذلك، لتجارَب متلحقٍة من خلِل ا�صتقباِل الّن�صو�ِص 
ها.  قها، هو الذي ي�صّكل ذوَقه، اإ�صافًة اإىل امَلعارِف واملناَق�صاِت التي يكت�صُبها اأو يخو�صُ وتذوُّ
ل الّذوِق  ا على اجَلماعة. غرَي اأّن تاأثرَي الّزماِن يف ت�صكُّ وما ي�صُدُق على الفرِد ُهنا ي�صُدُق اأي�صً
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والفنوَن  الأدَب  ُت�صيُب  التي  ِة  واحل�صاريَّ ِة  الّثقافيَّ اِت  التغريُّ تاأثرُي  هو  اآخَر  منحًى  ياأخُذ 
واجَلماعاِت  وال�رّصائِح  الأفراِد  نظرِة  يف  بلَبلًة  تنِتُج  اِت  التغريُّ هذه  ولعّل  ُمناظرة،  اٍت  بتغريُّ
اإىل الآداب والفنوِن التي ُتنَتُج يف حقبٍة ما، والّنا�ُص عادًة منق�ِصموَن اأق�صاًما ثلثًة يف هذا 
هم ينظُر بعِي الّتقديِر للحا�رِص  هم ينظُر نظرَة تقدي�ٍص للما�صي مبا فيه، وبع�صُ الإطاِر: فبع�صُ
ٍة، اأو بِحياٍد جُتاَه امل�صاألِة الَزمانيَّة، ويبحثوَن  مبا فيه، واآَخروَن يحاولوَن الّنظَر مبو�صوعيَّ

ِة وقيِمهم.  عِن اجَلميِل املمِتع، والّر�صِي امُلفيد، واملن�صجِم مع روؤيِتهم الفكريَّ
واإذا دّققنا الّنظَر يف املدّونِة الّنقدّيِة العربيَّة ف�صنقُف على جمموعٍة من الّن�صو�ِص الّداّلِة 
ِة  ل الأذواِق، ويف مواقِف العاّمِة واخلا�صَّ على وعٍي حقيقّي مب�صاألة الّزماِن، وتاأثرِيه يف ت�صكُّ
ِة  املو�صوعيَّ الّنظرِة  �صاحَب  يكوُن  ُقتيبة  ابَن  ولعّل  عر.  ال�صِّ ًة  خا�صَّ الأدبيَّة  الّن�صو�ِص  من 
لل�ّصعِر  اإىل اجلانِب املفهومّي  القوَل فيها، ونظَر  َل  ال�ّصياق؛ ذلَك لأّنه ف�صّ الأ�صا�صّيِة يف هذا 
الع�صوُر.  فيه  تختلُف  مّما  �صاأِنهما  يف  ِة  الّتف�صيليَّ الّتباُيناِت  عن  الّنظَر  وغ�صَّ  والبلغِة 
تتقاَدم  الّن�صو�ِص  كلُّ  اإذ  وروؤيِته،  موقفِه  لفهِم  ُمهّمة  ُقتيبة  ابن  ن�صِّ  يف  الّتقاُدم  وم�صاألُة 
ال�صتح�صاُن  وانبنى  ال�صتجادُة  ترّتبِت  فاإذا  ُتنَتج؛  حَي  بها  تّت�صُم  التي  معا�رَصَتها  وتفقُد 
ِة، اأو الّتقاُدم، كاَن تاأثرُي الّزماِن وا�صًحا. هذا من جانب، ومن اجلانب الآخر  َ على املعا�رصَ
ميكُن حتييُد الُعن�رص الّزمايّن وتاأثريه يف املعا�رصِة والّتقاُدم، وبهذا يبقى تاأ�صيُل ارتباِط 
الّذوِق باأ�صوٍل نابعٍة من الإجادِة والإح�صان، اأي من جمالّياِت الّن�ّص نف�ِصه بقطِع الّنظِر عن 
العلَم وال�ّصعر والبلغَة على زَمن  »مَلْ يق�رُص اهلل   :  )68( ابن قتيبة  متعّلقاِته اخلارجيَّة. قاَل 
دوَن َزمن، ول َخ�صَّ به قومًا دوَن قوم، بل جعَل ذلَك ُم�صرَتَكًا َمق�صوًما بَي ِعباده يف كّل 
ًة يف اأّوِله«، وحَي راأى من ُعَلماء  دهر، وجَعَل كلَّ قدمٍي حديًثا يف ع�رِصه، وُكلَّ �رَصٍف خاِرِجيَّ
لُه  عيَب  ول  الّر�صَي  ال�ّصعر  ويرِذُل  ِم قائله، …،  عَر ال�ّصخيَف لتقدُّ َع�رِصه »َمْن ي�صَتجيُد ال�صِّ
عنَده اإّل اأّنه قيَل يف َزماِنه، اأو اأّنه راأى قائَله”، ذهَب َمذهًبا ُمغايًرا فَلْم َينُظر “اإىل املتقدِّم 

ِره”.  ر منهم بعي الحِتقاِر لتاأخُّ ِمه، واإىل املتاأخِّ منهم بعِي اجلللة لتقدُّ
العربّي زمًنا  الّنقد  ان�صغَل به  الذي  ل للم�صاألة يف �صياق اجلَدِل  اأ�صّ كاَن ابن قتيبَة قد 
ز  اأو املتقّدمي واملتاأّخرين. واإذا كان جلُّ الُهجوِم قد تركَّ طويًل حول املحدثَي والقدماء، 
على  القدمي  لوا  ف�صّ مّمن  الأعرابّي  وابن  والأ�صمعّي  العلء  بن  عمرو  اأبي  اأمثاِل  اآراء  على 
الّنّقاد  لدى  هذه  الفعِل  رّدة  فاإّن  اأ�صعار،  من  عا�رَصهم  ما  لكّل  العداَء  ونا�صُبوا  امُلحَدث، 
كانت كا�صفًة عن َوعٍي َعميٍق بتحّولِت ال�ّصعر العربّي املناظرِة لتحّولٍت ح�صارّية وثقافّية 
. راأى  واجتماعّية. وكما كاَن ُهجوُم اأبي عمرو واأتباِعه حامًيا، كاَن الّردُّ عليهم كذلَك واأ�صدَّ
ابُن �ِصنان اخلفاجّي مثًل اأّن ِعَلَل من َذهبوا مذهَب تقدمِي القدماء على املحدثَي واملتاأّخريَن 
كاّفًة، ومَل ُيجيزوا اأْن ُيْلَحَق بهم اأحٌد ِمن الع�صور املتاأّخرة واإْن اأجاَد، حم�صورٌة يف ثلث هَي: 
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ِم الّزمان، وهوؤلء جعلوا ال�ّصعراَء يف َطبقاٍت بح�صِب اأع�صاِرهم واأزماِنهم؛ و�َصبُق  ُد تقدُّ جُمرَّ
املتقّدمَي اإىل املعاين يف اأكرث الألفاِظ املوؤّلفة، وكوُن املتقّدمَي قالوا ال�ّصعَر من غري تكلٍُّف. 
املحَدثي،  اأ�ْصعار  دوَن  املتقّدمَي  باأ�صعار  ا�صُتِدلَّ  العّلة  »ولهذه   :  )69( بقوِله  هوؤلِء  وانتقَد 
اأْن َيظهَر لهم مذهٌب فيه«. وراأى  اإىل معرفِة قائله قبَل  ال�ّصعر  واحتاَج هوؤلء كّلهم يف نقد 
ا َيراُه الُبَلغاُء …  حاِزٌم القرطاجّنّي اأّن راأَي اأمثال اأبي عمرو »راأٌي َنحويٌّ هو يف الّطرِف مِمّ
َة، واإمّنا ُيعَترَبُ بح�صِب ما ُهَو عليِه يف  ول ُيْعَترَبُ الكلُم بالّن�صبِة اإىل قائٍل ول اإىل َزماٍن األَبتَّ
اأو  اأكرِثها،  ا�صتيفاء  اأو  فيه،  والف�صاحة، بح�صِب ما وقَع  البلغة  �رُصوِط  ا�صتيفاء  نف�ِصه من 

ها اأو اأكرِثها” )70( .  ُوقوِع اأقلِّها فيه، اأو َعَدِمها باجلملِة منه، ووجوِد نقائ�صِ
عات يف اخِلطاب بتغريُّ الأزمنة والدُّول؛  وتنّبه ابُن �صناٍن على تغريُّ العاداِت واملوا�صَ
اإذ يرى اأّن العادَة القديـمَة ُتهَجُر كلَّ حي، وي�صَتِجدُّ الّنا�ُص بعَدها عاَدًة بعد اأُخرى، واأ�صاَف 
ع ر�صومًا ُنوِجُب اقِتفاءها، لأّنا  حُّ لنا اأن ن�صَ )71( : »واإذا كاَن الأمُر على هذا جاريًا، فلي�َص َي�صِ

ا جرى الأمُر فيما بعَدنا«. ول  �صَم املتقدِّم قبَلنا، وكذلَك ُرمبَّ نا الرَّ نحُن يف هذا الّزماِن قد غريَّ
ع ر�صومًا ُنوِجُب اقِتفاءها« باعت�صاِفها؛ فهو ل  حُّ لنا اأن ن�صَ ينبغي فهُم عبارِته »فلي�َص َي�صِ
يدُعو اإىل عَدم و�صِع ُر�صوٍم )اأ�صوٍل وقواِعَد ومعايرَي( ، واإمّنا يرف�ُص اإيجاَب اقتفاِء الأدباء 
ُل لرف�ِص اعتداِد  وال�ّصعراء لها، اأي اإّنه يدُعو اإىل حتريِر املبِدع من كّل قيٍد اأو اإلزاٍم، كما يوؤ�صّ
الّنّقاِد باملعايرِي الّنقدّيِة التي ت�صوُد يف ع�صوِرهم، فهذه املعايرُي �صتتحّوُل وُتغريَّ بعَد حٍي. 
وكاأّن ابن �صنان اخلفاجّي ينّظُر لتحّولٍت يف الّنقِد ينبغي اأن ُتناظَر حتّولِت الأدب وتواكَبها، 

وهي حتّولٌت تّت�صُل بالّذوِق العاّم الذي يكاُد ل يثُبُت على حاٍل بَي ع�رٍص واآخر. 
واإذا كانت روؤيُة ابن �صنان مَت�صُّ جانًبا من الأدب ل كلَّه، وهي اأمَيُل اإىل ما مي�صُّ اجلانَب 
الّر�صميَّ منُه، فاإّن املدّونة الّنقدّية العربيَّة مل َتخُل من بياِن ما قد ُي�صيُب الّذوَق من تغيرياٍت، 
ناٍت ب�صبب اختلِف البيئِة والع�رِص ب�صورة �صبِه وافية. ويرُبز ن�صٌّ فريٌد لعبد الكرمي  اأو تلوُّ
ل فيه القوَل يف تنّوعاِت الأذواِق بح�صِب البيئاِت والأع�صار واملقامات. ويدعو  الّنه�صلّي يف�صّ
عبُد الكرمي �رصاحًة اإىل اأن ينُحو ال�ّصعراء املناحَي التي ُتلئُم بيئاِتهم وع�صوَرهم، ويتنّبهوا 
من  اخلا�ّص  ذوِقه  ا�صتمداِد  اإىل  ال�ّصاعَر  يدعو  اإّنه  اأي  ة؛  الأكرثيَّ لدى  ويروُق  َيُروُج  ما  على 
الّذوِق العاّم ال�ّصائد، دون اأن يتنا�َصى مبداأ الإجاَدة ومطلَب العتدال، بقوله )72( : »قد َتختلُف 
املقاماُت والأزمَنُة والِبلد، فَيح�ُصُن يف وقٍت ما ل َيح�ُصُن يف اآخر، وُي�صَتْح�َصُن عنَد اأهل بلد ما 
ُد ال�ّصعراء احلّذاَق ُتقابُل كلَّ زماٍن مِبا ا�صُتِجيَد فيه، وكرُث  ل ُي�صَتح�صُن عند اأهل بلد غرِيه، وجَنِ
ا  نعة، وُرمبَّ ا�صِتعماُله عنَد اأهله، بعَد اأْن ل َتخُرَج من ُح�صِن ال�صِتواِء وحدِّ العِتداِل وجودة ال�صَّ

ا�صُتعِملت يف بلد األفاٌظ ل ُت�صَتعَمل كثرًيا يف غرِيه«. 
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العاّم  الفّني  الذَّوِق   ِ تغريُّ عن  حديِثه  َثنايا  يف  امل�صاألَة  اجلرجايّن  القا�صي  وُيناِق�ُص 
ا ُي�صبُح عليه املجتمُع من ميٍل اإىل اللِي  ، وباأثٍر مِمّ لدى املتلّقَي واملبِدعي بِفعل الّتح�رصُّ
فلي�َص   ، الإن�صاينُّ الإبداعيُّ  الّن�صاُط  مِنها  �صِ كلِّها، ويف  احلياِة  َمظاهر  واجلمال يف  والّتاأّنق 
معقوًل اأن تتغرّي ثقافُة املجتمِع َجماليًّا يف بع�ِص اجَلوانِب، وتبقى جامدًة يف جوانَب اأُخرى؛ 
تقييِم  يف  مهّم  عامٍل  على  وتنّبه   . كلٌّ هي  اإمّنا  اأًة؛  جمزَّ لي�َصت  َة  احل�صاريَّ احلالَة  لأّن  ذلَك 
الّن�صو�ص الأدبّية، وذلَك هو مقارَنُتها بغرِيها، وقراَءُتها يف �صوِء غرِيها، مبا ُيك�صُبها مزيًدا 
من القيمة، اأو ي�صلُبها ما لها من قيمة. راأى القا�صي اجلرجاينُّ اأّن املحدثَي من ال�ّصعراء قْد 
قوا ما اأْمَكَن، وَك�َصوا معانَيُهم األَطَف  ق ان�صجاًما مع بيئتهم احل�صارّية، »وترقَّ مالوا اإىل الّتاأنُّ
عًفا،  ُ فيها اللُي فُيَظنُّ �صَ ما �َصنَح من الألفاِظ، ف�صارْت اإذا ِقي�َصْت بذلَك الكلِم الأّوِل يتبيَّ
 .  )73( وُلْطًفا«  َر�صاقًة  عًفا  �صَ ْلَته  َتخيَّ ما  و�صاَر  وَرْوَنًقا،  فاًء  �صَ اللُي  ذلَك  عاَد  اأُْفِرَدْت  فاإذا 
ًة يف �صاأِن القدمي وامُلحدِث:  وينَتهي اجلرجايّن اإىل عدِّ اخللِف بي الّنا�ص عاّمًة والّنّقاِد خا�صَّ

»اخللَف الأكرَب« )74( . 
ل  ًرا على م�صَتوًى اآخَر يف احلراِك الأدبّي والّنقدّي، ويف ت�صكُّ ويبدو العامُل الّزماينُّ موؤثِّ
َة  ا، مبا لعّلُه اأ�صدُّ ُخطورًة مّما تقّدم، وذلَك حَي مَي�صُّ الأجنا�َص الأدبيَّ الّذوق الفّنّي العاّم اأي�صً
باأحِد  املتلّقَي  اهتماَم  ويثرُي  اآخر،  جن�ٍص  وتراُجِع  منها  جن�ٍص  ارتقاِء  اإىل  فيوؤّدي  نف�َصها، 
وُم�صتوَدَع  ِديواَنهم  العرُب  كان  منذ  عُر  ال�صِّ كاَن  الأُخرى.  الأجنا�ِص  ح�صاِب  على  الأجنا�ِص 
ُعلومهم، وكان اهتماُمهم بِه �صديًدا ناهَز اهتماَمهم بكتاِب اهلل العزيِز وحديِث ر�صوِله الكرمي، 
اإليه،  عراُء  ال�صُّ اأ�صاَء  اأُخرى، حّتى  وفاَق الأجنا�َص الأدبّية الأُخرى من خطابٍة واأمناٍط نرثّية 
عرّيِة فيه اإىل  وانخرطوا يف �ِصلِك الّتزييِف والبهَرجِة والّتزويِق والّتلفيق، وان�رصفوا عن ال�صِّ
اأ�صكاٍل َجوفاَء فارغٍة من اجلماِل احلقيقّي ففقَد بريَقه بعَد اأن تراَجعت وظيفُته الُكربى وهي 
خرى، كالّر�صائل والكتابة الّديوانيَّة. وهذا ما تنّبه عليه حازم  الّتاأثري، وتفّوقت عليه اأجنا�ٌص اأُ
ُل قوِل  القرطاَجنِّي يف ن�ّص فريد جاء فيه )75( : »اأّما ال�صتعداُد الذي َيكوُن باأْن ُيعَتَقد ف�صْ
َكثرٌي من  بل  الّزمان،  هذا  باجلملِة يف  فاإّنه معدوٌم  يقوُل،  فيما  باحلكمة  دُعه  و�صَ ال�ّصاعر، 
َتعظيِم  القدماُء من  وكاَن  و�َصفاهة.  َنق�ٌص  عَر  ال�صِّ اأّن  – يعتقُد  اأكرَثَهم!  – وما  العامِل  اأْنذاِل 
دَّ ما يعتقُده هوؤلء الّزعاِنفة... فانُظر اإىل َتفاُوِت ما بَي  ناعة ال�ّصعر، واعتقاِدهم فيها �صِ �صِ
ُل فيها َمْنِزلَة اأخ�صِّ  ِلهم، وحاٍل �صاَر ُيَنزَّ ُل فيها منِزلَة اأ�رَصِف العامَلِ واأف�صَ احلالْي: حاٍل ُيَنزَّ
األ�صنِتهم واختلِل  ِلُعْجَمِة  ِهم”. وعلَّل حازٌم لذلَك باأّن ال�ّصعَر هاَن على الّنا�ِص  العامَلِ واأْنَق�صِ
باحلقيقة  والّنق�ُص  نعة،  ال�صّ اإىل  الّنق�َص  الكلم...، ف�رصفوا  اأ�رصاُر  “فغابْت عنهم  ِطباِعهم، 
راِجٌع اإليِهم...، ولأّن ُطُرَق الكلِم ا�صتَبهْت عليهم اأي�صًا؛ فراأَْوا اأِخ�ّصاَء العامَلِ قْد حترَّفوا باعِتفاء 
ًة، من غري اأْن يكوَن  عر من جهة الوزِن والقافية خا�صَّ الّنا�ص... بكلٍم �صّوروُه يف �صورٍة ال�صِّ



191

2014 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثالث والثالثون )2( - حزيران 

عر” )76( . ولعّل هذه الّروؤيَة التي قّدمها حازٌم  ُم بها ال�صِّ اآخُر من الأموِر التي يتقوَّ اأمٌر  فيه 
عر يف زماِن الّنا�ص هذا ل�صالِح اأجنا�ٍص اأدبّية اأُخرى  تكوُن �صاحلًة للّنظِر يف تراُجع منزلِة ال�صِّ

كالّرواية مثًل. 
اأثر  عر، واإىل  ال�صِّ العاّم يف طبيعة  الّذوق  اإىل حتّكم  اآخَر  الإ�صارُة هنا مبثاٍل  وقد جتُدر 
على  وتنّبههم  الّذوق،  مب�صاألة  اهتماِمهم  على  يدّل  مبا  النّقاد،  لدى  وُبروِزه  الّنقد  يف  ذلَك 
اأثِرها يف ا�صتقباِل الّن�صو�ِص ال�ّصعرّية ومواقِف املتلّقَي منها. وهو مثاٌل م�صَتمدٌّ من الأندل�ص 
التي ن�صاأ الّذوق الأدبّي العاّم فيها متاأّثًرا بال�ّصعر امُلحَدِث الذي طراأ يف الع�رص العّبا�صّي؛ اإذ 
كاَن الأندل�صّيون ُمعَجبَي بدايًة باأ�صعار اأبي مّتام والبحرتّي وابن الّرومي وابن املعتّز واأبي 
ا، حّتى كانت رحلُة اأبي علّي القايل اإىل ُقرطبَة يف القرِن  الَعتاهيِة، وباأمثال اأبي ُنوا�ص اأي�صً
الّرابِع الهجرّي، وحّتى اّطلع الأندل�صّيوَن على ما ا�صطحَبه القايل مَعه من َدواويِن امل�صارقِة 
وطريقِة  القدمي  نحو  ما  ًل  حتوُّ ت�صَهُد  الأندل�ُص  فبداأت  وتداوُلوها،  والإ�صلمّيي  اجلاهلّيَي 
ة، ولي�ص معنى ذلَك اأّن امليَل اإىل امُلحَدِث انتهى، اأو تراجَع ل�صالِح القدمي، اإمّنا  العرِب الّتقليديَّ
ن�صاأ ذوٌق جديٌد يف الأندل�ِص هو ما كاَن قدمًيا لدى امل�صارقِة، وتعاي�َص الّذوقاِن والنَّمطاِن 
جنًبا اإىل َجنب )77( ؛ بل اإّن الّذوَق امُلحدَث ظّلت له ال�ّصطوُة حّتى بي العاّمة، وحيَنما رثى 
الّتقليدّية وجانَب فيها طريقَة  ُبِنيت على طريقِة العرِب  اأحمَد بن ُمو�صى بق�صيدٍة  الّرياِحيُّ 

امُلحَدثَي، مَل تتقّبلها العاّمُة )78( . 
ِ الأذواِق عرَب  ًها على تغريُّ اأكرَث تنبُّ ِقيا�ًصا مَبن تقدَّمه  ابُن �ُصهيد الأندل�صّي  ورمّبا كاَن 
�ْصم« عنَد الّنا�ص بي الأزمنة، ويخ�صُّ الأدَب يف  الع�صوِر، وهو يتكّلم على تغريُّ »العادة والرَّ
كلمه هذا. ولعّله يرّكز على الّنرِث والكتابِة الأدبّية اأكرَث من ال�ّصعِر يف ن�صٍّ فريٍد ر�صَد فيه 
الّتغرّياِت التي طراأت على الّذائقِة الأدبّية لدى العرِب بي ُع�صوٍر ُمتلحقة، مبيًِّنا اأثَر طرائِق 
بع�ِص الُكّتاِب يف ت�صكيِل تلَك الّذائقة. قال كا�صًفا عن الّتحّولت التي طراأت على الّذوق يف 
�ْصِم الأّول يف هذا الفّن  الكتابة الفّنّية )79( : »األ ترى اأّن الّزماَن مّلا داَر كيَف اأحاَل بع�َص الرَّ
ْنعُة  البيان؟ فال�صَّ اأهل  ع و�صهِل بن هارون وغرِيهم من  اإىل طريقِة عبد احلميِد وابن املقفَّ
اأف�َصح باًعا واأ�صّد ذراًعا واأنوُر �ُصعاًعا، لُرجحاِن تلَك العقول واّت�صاع تلك القرائح يف  معهم 
الُعلوم؛ ثّم دار الّزماُن َدَوراًنا فكانت اإحالٌة اأُخرى اإىل طريقِة اإبراهيَم بِن العّبا�ص وحمّمد بن 
الزّيات وابَني َوهب وُنظرائهم، فرّقت الّطباع وخفَّ ثقُل الّنفو�ص؛ ثّم داَر الّزماُن فاعرَتى اأهَله 
ِة الكلِم َكَلف، فكانت اإحالٌة اأُخرى اإىل طريقِة البديِع و�َصم�ِص امَلعايِل  َلف، وبرقَّ باللطائِف �صَ

واأ�صحاِبهما«. 
ا بها اإىل بياِن ما اأ�صاَب الّذوَق العربّي  وتابَع ابُن �ُصَهيد يف كلِمه على التحّولِت ممتدًّ
العاّم  الّذوِق  اأثِر  يك�صُف عن  لأّنه  والعادة  الّذوق  ل  بياًنا يف حتوُّ اأكرُث  عر، وهو هنا  ال�صِّ يف 
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عراء، وعبارُته »ما يجوُز فيه وته�ّص له قلوُب اأهله« وا�صحُة  عِر وال�صُّ ال�ّصائِد يف توجيِه ال�صِّ
ُنفوِق �ِصعِره وانت�صاِره بي  ال�ّصاعِر يف  اإىل رغبِة  د مبا�رصًة  امُلراد؛ وكاأّنه يق�صُ الّدللِة على 
الّنا�ص، وا�صتقباِلهم له بقبوٍل ح�صن. ال�ّصاعُر ل يبني الّذوَق مبقداِر ما ين�صجُم معه يف حاٍل 
ه على خروِجه  نعِة واجلنا�ص، ون�صَّ كهذه، غرَي اأّن كلَم ابن �ُصَهيٍد عن اإمعاِن اأبي مّتام يف ال�صّ
امُلّتبعَة، دالٌّ  العادَة  انت�رَص واأ�صبَح هو  الّنا�ص« حّتى  العاّدة فـ«طاَب ذلَك منُه وامتثَلُه  عن 
قال  العاّم.  الّذوق  وحتويِل  العادِة  تغيرِي  يف  اأحياًنا  ُي�صِهُم  ال�ّصاعَر  اأّن  على  ا  اأي�صً بو�صوٍح 
نعِة بانتقاِل الّزمان، وطلَب كلُّ  ابُن �ُصَهيٍد )80( : »وكذلَك ال�ّصعراُء انتقُلوا عن العادِة يف ال�صّ
ذي ع�رٍص ما يجوُز فيِه وَتَه�صُّ له قلوُب اأهله؛ فكان من �رصيِع الَغواين وب�ّصار واأبي ُنوا�ص 
واأ�صحاِبهم يف البديِع ما كان من ا�صتعماِل اأفانيِنه والّزيادِة يف تفريِع ُفنوِنه، ثّم جاء اأبو 
�صعر  فكلُّ  الّنا�ص،  وامتثَله  منُه  ذلَك  وطاَب  العادِة  عن  وخرَج  الّتجني�ِص  يف  فاأ�رصَف  مّتام 
ل اأهُل  ط يف الأمر اأعَدل، ولذلَك ف�صّ ه الآذان؛ والّتو�صُّ اليوَم ل يكوُن جتني�ًصا اأو ما ُي�صبُهه متجُّ
الب�رصِة �رصيَع الَغواين على اأبي مّتام لأّنه لب�ص ديباجَة امُلحَدثي على لأَْمِة العرب، فرتّكَب 

ب«.  له من احُل�صِن بينهما ما تركَّ
ومن َلطيِف ما تنبَّه عليه اأبو العلء املعّري َتعاُلُق الأوزاِن مع التغرّيات التي تطراأ على 
ا�صتعماِل بع�ص  بَي  رابًطا  العرو�ِص  اليقظِة حي حتّدث عن  �صديَد  كاَن  فقد  الفّنّي،  الّذوق 
البحور من جهة، والأوزاِن والبيئاِت والأزمنة من اجلهة الأُخرى، جاعًل الّذوَق الفّنّي عامًل 
الأوزان  اأ�رصُف  والّطويل  الب�صيط  اأّن وزيَن  اإىل  العلء  اأبو  ال�صتعمال. ذهَب  اأ�صا�صيًّا يف ذلك 
وعليهما ُجمهوُر �صعراء العرب، واأّن املديَد وزٌن �صعيف ل يوَجد يف اأكرِث دواويِن الُفحول، 
واأّن الأوزان الِق�صاَر اإمّنا ُتوَجُد يف اأ�صعار املّكّيي واملدنّيَي كعمر بن اأبي ربيعة ومن جرى 
اح اليَمن والَعْرِجّي، وقريٌب منهم عدّي بن زيد العبادّي لأّنه �صكَن احِلرَية )81( .  جمراُه كو�صّ
وراأى املعّرّي اأّن وزَن اخلَبِب »املتداَرك« َرِكيك، واأّن الُفحول من ال�ّصعراء هجَرته يف اجلاهلّية 
والإ�صلم حّتى ع�رِصه )82( ، وهو يف هذا ال�ّصياِق ير�صُد تغريُّ الأذواق يف اإيقاع ال�ّصعر العربّي 
ا  عر على ح�صِب الَعُرو�ِص رمبَّ وِر الفّنّية؛ قال )83( : »وقد �صاهْدنا بع�َص من يقول ال�صِّ ويف ال�صُّ
�ص معتقًدا اأّن غرائَز الّنا�ِص اليوَم ل تنُفُر من مثِل ذلك؛ وقد �رصَفت  رّكب وزَن ق�صيدِة املرقِّ
ال�صيِِّد بالَفِنيِق واليع�ُصوِب والَعرْي،  العاّمة عن ت�صبيهاٍت كانت العرُب ت�صتعمُلها مثَل ت�صبيِه 

واأ�صبَح مثُل هذا الّت�صبيِه َمِعيًبا لدى العاّمة«. 

املبحث الّرابع - حتّوالت الّذوق وُمواَضعاُته عند ابن رشيق )84( : 

ا لبياِن اأثر العاملي الّزمايّن واملكايّن يف جت�صيِد اختلٍف  اأ�ّص�ص ابُن ر�صيٍق تاأ�صي�ًصا مهمًّ
نوعّي يف الّذوِق الفّنّي، ويف ال�ّصعر نف�ِصه. ولعّلنا با�صطلحاِتنا احلديثة جنُده يتحّدث عن 
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اأّي اختلٍف يف البيئة والع�رِص ُينتجاِن  اإّن  اأي  اآثار عميقٍة ُت�صيُب بنية املجتمع والثقافة؛ 
مًعا اختلًفا نوعّيا يف احلالة احل�صارّية للأّمة، اأو لل�ّصعب، اأو يف بع�ص �رصائِحها وَجوانِبها؛ 
اأي يف ذوِقها الفّنّي العاّم. ول تقت�رُص هذه التحّولُت احل�صارّية على اأ�صكاِل احلياة واأمناِط 
وامل�صاكَن  امللب�َص  بتاأثرِيها  تطوُل  ول  واملوجودات،  والآلت  الأدوات  وطبيعة  العي�ِص 
جديد،  لذوٍق  لتوؤ�ّص�َص  كّله  هذا  تخرتُق  اإمّنا  َح�ْصُب،  والّزينة  والأ�صلحة  والّركوَبة  والأطعمَة 

وُتر�ِصَي مقايي�َص وقيًما َجمالّيًة جديدة يف خمتلف مناحي احلياة الإن�صانّية. 
اإّنه جاَء مبا مل  القوُل  الذيَن تقّدمُوا ابن ر�صيٍق  العرِب  النّقاد  اإجحاًفا بحّق  وقد يكوُن 
يتفّطنوا له، واأّنه �صاحُب الف�صِل يف التنبُّه على الّنقلِت الّنوعّية التي اأ�صاَبت الّذوَق الفّنّي، 
ة، فهم منذ البداياِت اأعاُروا الّذوَق واأثَره يف ت�صكيِل احلراِك الأدبّي  �صواٌء لدى العاّمة اأو اخلا�صّ
ر�صيٍق  لبِن  احُلكُم  ميكُن  ولكْن  وا�صحة.  اأ�ُص�ٍص  على  فيه  مناق�صاُتهم  ودارت  مهّمة،  منزلًة 
لٍة،  باأّنه اأر�َصى قواعَد تف�صيلّيًة مل�صاألة الّذوق، وناق�َص اأبعاَدها ب�صورة جلّية وا�صحٍة مف�صَّ
ة،  واأ�صاَف بع�َص الإ�صافاِت الّناجمِة عن �ُصمولّيِة اّطلِعه على الأدِب عاّمة، وال�ّصعر خا�صّ
قدمِيه وحديِثه، اإ�صافًة اإىل اّطلعِه على جُمَمِل الإنتاِج الّنقدّي العربّي الذي �صبَقه. وقد واتاُه 
اختلف  واآثاِر  لها،  امل�صاحبِة  عر  ال�صِّ وحتّولِت  الّذوِق  لتغرّياِت  متمّيًزا  را�صًدا  ليكوَن  ذلَك 

احلالِة احل�صارّيِة للأّمة يف تاأ�صي�ٍص ذوٍق فّنّي جديد. 
الّرحيِل  ِذكُر  الباديِة  اأهِل  فطريُق  تختلُف:  الّنا�ِص  »ومقا�صُد   :  )85( ر�صيٍق  ابُن  قال 
الإبِل  بحني  ُق  والت�صوُّ واحُلمول،  لول  الطُّ و�صفُة  منُه،  والإ�صفاُق  البي،  ُع  وتوقُّ والنتقاِل، 
التي يحلُّوَن بها من  والّريا�ص  يلتقوَن عليها  التي  املياِه  الّن�صيم، وذكُر  الرُبوق ومرِّ  ِع  ومَلْ
ة الذي تعرُفه  ُخزاَمى، واأُقُحوان، وَبَهار، وَحْنَوة، وظّياٍن، وَعرار، وما اأ�صبهها من َزْهِر الربِّيَّ
حارى واجلباُل، وما يلوُح لهم من الّنرياِن يف الّناحيِة التي بها اأحباُبهم،  العرب، وُتنِبُته ال�صّ
ُدوِد،  ِلهم يف ذكِر ال�صُّ ُلوا ون�َصُبوا... واأهُل احلا�رصِة ياأتي اأكرُث تغزُّ ول َيْعُدوَن الّن�صاَء اإذا تغزَّ
َقباء، ومَنَعِة احُلّرا�ِص والأبواب، ويف ِذكر ال�رّصاِب والّنداَمى، والورِد  والهجراِن، والوا�صَي، والرُّ
ة، والّرياحِي الب�صتانيَّة، ويف ت�صبيِه  والّن�رصين والّنيلوفر، وما �صاكَل ذلَك من الّنواويِر البلديَّ
الّتّفاِح والتحيَّة به، وَد�صِّ الُكُتب، وما �صاكَل ذلَك مّما ُهم به منفرُدون. وقد ذكُروا الِغلماَن 
ا: منهم من �صلَك يف ذلَك م�صلَك ال�ّصعراء اقتداًء بهم، واّتباًعا  ت�رصيًحا، ويذُكروَن الّن�صاء اأي�صً
ملا اأِلَفْتُه ِطباُع الّنا�ِص معُهم، كما يذُكر اأحُدهم الإِبل، وي�صُف املفاِوَز على العادِة امُلعتاَدة، 
ولعّله مل يرَكْب َجَمًل قّط، ول راأى ما وراَء اجَلّبانِة، ومنُهم من يُكوُن قوُله يف الّن�صاء اعتقاًدا 
َر فَجْرًيا على عاَدِة امُلحَدِثي، و�صلوًكا لطريقِتهم؛ لئّل يخُرَج عن �صْلِك اأ�صحاِبه،  منُه، واإْن ذكَّ
ِته، اأو حبِّ ر�صاقِتِه... وهذا  ويدُخَل يف غرِي �ِصْلِكه وباِبه، اأو ِكنايًة بال�ّصخ�ِص عن ال�ّصخ�ص لرقَّ

مّما ل ُيْطَلُب عليه �صاهٌد لكرثِته«. 
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والطريُف يف فقرة ابن ر�صيق الآنفة تف�صيُله وتعليُله يف �صاأِن من ظّل من املحدثَي 
على التغّزل بالّن�صاء، باأّن منهم من نهَج نهَج القدماء مّتِبًعا ما كاَن �صائًدا يف الثقافِة من 
لت يف طباع الّنا�ص،  منٍط، ومتوافًقا مع ما اأ�ّص�صه ذلَك الّنمُط من ثقافٍة ذوقّية يف ال�ّصعر تاأ�صّ
وتراُه كذلَك ي�صلُك م�صلَك القدماء بذكر الّرحلة والّراحلة واملفاوز واملياه الآجنة... ومنهم من 
نهَج ذلَك الّنهَج اعتقاًدا منُه، اأي اإّنه لي�ص مقّلًدا لغرِيه، ول مّتبًعا للقدماء، ولكّنه يج�ّصد ب�صعره 
ِر ان�صجاًما  ما ر�صَخ فيه من طبٍع وذوق، فظّل �صمَن الّنمط ال�ّصائد؛ لكّنه اأحياًنا يتغّزل باملذكَّ
منُه مع ع�رِصه واأهل زمِنه والّثقافة الّذوقّية التي تاأ�ّص�صت حديًثا. يظّل ال�ّصاعر املحدُث هنا 
قائًما بي الّنمط ال�ّصائد والنموذج اجلديد، وتتناَزُعه رغبتاِن: اأن ي�صُلَك م�صلَك القدماء مّتبًعا 

مقّلًدا، اأو اأن ين�صجَم مع ع�رِصه واأهل زماِنه. 
اأ�صابت  التي  وهي  الآن،  ر�صيق حّتى  ابن  ناق�صُه  مّما  الّظاهرة،  التحّولت  كانت  واإذا 
ال�ّصعر العربّي يف ع�رص احلداثة ال�ّصعرّية، قد بّينت اختلًفا حقيقّيا بي القدماء واملحدثي 
يف املو�صوعاِت ال�ّصعرّية، من حيُث اختفاُء بع�صها وُحلوُل غرِيه مكاَنه، كاختفاء الأطلِل 
والّديار وُظهور اخلمريات مكاَنها، ومن حيُث اختلُف معاجلة املو�صوع نف�صه، ك�صيوِع الغزل 
ًة  اإزاَء �ُصيوع الغزل باملراأة عند القدماء، فاإّن ثّمة اختلفاٍت حقيقيَّ باملذّكر عند املحدثَي 
اأُخرى قد اأ�صابت لغة ال�ّصعر بي املحدثي والقدماء، فاأ�صبحت لغُة املحدثي اأميَل اإىل الّرّقة 
والإغراب عند  اخُل�صونة  لغة  اإزاَء  والّتزيِي  الّنق�ص  ُلغة  اإّنها  وال�ّصريورة؛  والّطلوة  واحللوة 
لب  ورُة ال�ّصعرّية يف ال�صّ القدماء. لكّن لغة ال�ّصعر لي�صت مق�صورة على الألفاِظ وحَدها؛ بل ال�صّ

من اللغة ال�ّصعرّية، ولعّلها مناُط تركيِز القدماء واملحدثي يف اأ�صعارهم. 
وزاَد ابُن ر�صيٍق على هذا ف�صَل بياٍن بقوله )86( : »والعادُة اأن يذُكَر ال�ّصاعُر ما قَطع من 
َم من َهوِل الليِل و�َصَهِره، وُطوِل الّنهاِر وَهِجرِيه،  املفاوِز، وما اأن�صى من الّركائب، وما جت�صَّ
ِد، وِذماَم القا�صِد،  وِد؛ لُيوِجَب عليِه حقَّ الق�صْ وقّلِة املاء وُغوؤُوِره، ثّم يخُرَج اإىل مْدِح املق�صُ
اآَخر؛ فلذلَك  اإىل  اأ�صحاَب ِخيام: ينتقلوَن من مو�صٍع  وي�صتحقَّ منُه املكافاأة. وكاُنوا قدمًيا 
اأّوُل ما تبداأ اأ�صعاُرهم بِذكر الّديار، فتلَك دياُرهم، ولي�صت كاأبنيِة احلا�رصة؛ فل معنى لِذكر 
احل�رصيِّ الّدياَر اإّل جماًزا؛ لأّن احلا�رصَة ل تن�ِصُفها الّرياُح، ول ميُحوها املَطر؛ اإّل اأن يكوَن 
ُهم الإِبَل لكرَثِتها،  ذلَك بعَد َزماٍن َطويل ل ميكُن اأن َيعي�َصُه اأحٌد من اأهل اجِليل... وكاَنْت دوابُّ
بالذِّكِر دوَن  وها  ا خ�صُّ اأي�صً املاء والعَلف، فلهذا  الّتعِب وقلَِّة  َغرْيِها، ول�صرِبها على  وُعْدِم 
غرِيها، ومل يُكْن اأحُدهم ير�صى بالكِذِب في�صَف ما لي�َص عنَدُه كما يفعُل امُلْحَدُثون؛ األ ترى 
اأّنه مل  الربيد- على  – يعني  الربيِد والَفرانق  القي�ِص مّلا كاَن مِلًكا كيَف ذكَر خيَل  امراأَ  اأّن 

ي�صتغِن عن ذكِر الإبِل للعادِة التي جَرْت على األ�صنِتهم؟ «. 
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الأ�صعاُر  تتغرّي  وبهذا  املوجودات،  يف  وينوُِّع  احلاجاِت  ُيغرّيُ  البيئاِت  اختلَف  اإّن 
احلوا�رُص  وكرُثت  املحدثي،  ع�رص  يف  البيئُة  اختلفت  وقد  والأ�صاليب.  والّطرق  واملقا�صد 
وعا�ص الّنا�ص يف بيئة مرّفهة، ف�صارت بيوُتهم متينًة ل ت�صفيها الّرياح الُهوج، ول تعّفيها 
الأمطاُر، ول حتوُل اأطلًل اإّل بعَد اأجيال، فكيَف تظهُر الأطلُل يف اأ�صعار املحدثي، وكيَف 
يبدوؤون ق�صائدهم بذكر الّديار؟ اإّل اأن يكوَن ذلَك على �صبيِل املجاز والقتداء والتقليد الذي 
ُيخّل ب�صدقّيته. ومن هنا كان ُظهوُر الإبل والّديار والأطلِل يف اأ�صعار املحدثَي دليًل على 
العي�ص  اأمناط  مع  الن�صجاِم  مبداأ  عن  وخروِجهم  حياِتهم،  طبيعة  مع  وتناق�صهم  كذِبهم، 
دق: الواقعّي،  اجلديدة التي عرفوها وجّربوها. مبثل هذا املعيار الذي ينتمي اإىل مبداأي ال�صّ
اأنف�صهم، ومن�صجمي مع بيئاتهم وع�رِصهم؛ وكان  والفّنّي مًعا. كاَن القدماء �صادقَي مع 
املحدثوَن يقبلوَن الكذَب لأّنهم اأحياًنا ي�صفوَن ما لي�َص عنَدهم، وما مل يجّربوه يف عي�صِهم. 

وزاَد ابُن ر�صيٍق على هذا مبا ينا�صُب ع�رَصه واأهَل بَلِده )87( : »ولي�َص يف َزماِننا هذا، 
ًة، �صيٌء من هذا كلِّه، اإّل ما ُيعدُّ ِقلًَّة، فالواجُب اجِتناُبه، اإّل ما كاَن  ول من �رصِط بلِدنا خا�صَّ
حقيقًة، ل �صّيما اإذا كاَن املادُح من �صّكاِن بلِد املمدوح: يراُه يف اأكرِث اأوقاِته؛ فما اأقبَح ِذكَر 

الّناقِة والفلِة حينئٍذ! «. 
�ِصواُه  عن  الأدب  متيُز  التي  وهي  الأدبّية،  اللغة  ُلبَّ  هي  ال�ّصعرّيُة  ورُة  ال�صّ كانت  واإذا 
من اأ�صناِف القول، وهي التي مّيز بها الفل�صفُة ال�ّصعر والقول ال�ّصعرّي من اخلطابة والقول 
اخلطبّي، بالّتكاء على اأّن ال�ّصعر حماكاٌة وتخييٌل، وعلى اأّن الّت�صبيَه وال�صتعارَة ُهما ِعماُد 
املحاكاة والّتخييل – فاإّن اأّي تغرّي ح�صارّي يطراأ على املجتمع يف حراِكه ينبغي اأن يرتّكز 
ُه ابُن ر�صيٍق على  ورة ال�ّصعرّية: عنايًة و�صياغًة وطبيعًة وذوًقا وَعنا�رَص. وقد تنبَّ على ال�صّ
خُمالفة املحَدثي للقدماء يف بع�ص ا�صتعاراِتهم وت�صبيهاِتهم، وذلَك ليكوُنوا األيَق بع�رِصهم، 
اأو ت�صبيهاِتهم وما كاَن يرت�صيِه  اأولئَك  والأنرّ الذرّوق يف ع�رِضهم ينُفرُ من ا�صتعاراِت 

ذوُقهم منها، ومن ذلك: 
يجتنُبها . 1 باأ�صياَء  ال�صتعاراِت  من  القَدماُء  ياأتي  »وقد   :  )88( ال�صتعارة  يف  قوُله 

امُلْحَدُثون، وي�صتهجُنوَنها، ويعاُفوَن اأمثاَلها َظْرًفا ولطافًة، واإْن مل تُكْن فا�صدًة ول م�صتحيلًة؛ 
فمنها قوُل امرئ القي�ِص: 

واأفَلَت منه���ا ابُن َعْم���ٍرو ُحُجْروِه���رٌّ ت�ص���يُد ُقل���وَب الررّج���اِل

ُنه، وقرائُن  ... ل على اأّن امراأ القي�ِص اأتى باخلطاأ على جهِته، ولكْن للكلِم قرائُن حُت�صِّ
تقبُِّحه«. 
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وقوله يف الّت�صبيه )89( : »وقد اأتت الُقدماُء بت�صبيهاٍت رِغَب املولَُّدون اإّل القليَل عن . 2
مثِلها ا�صتب�صاًعا لها، واإن كانت بديعًة يف ذاِتها، مثل قول امرئ القي�ص: 

ُه اإ�ْصِحِلوَتْعُطو بَرْخ�ٍس غرِي �َص���ْثٍن كاأنرَّ اأو َم�صاِويُك  اأ�صاريُع َظبٍي 

ى جماعُتها  فالبنانُة ل حمالَة �صبيهٌة بالأُ�رصوَعة، وهي ُدودٌة تكوُن يف الّرمل، وُت�صمَّ
ُه  ًة، وُحمَرَة راأ�ص، كاأنَّ ا، وُطوًل، وا�صتواًء، وِدقَّ بناِت الّنقا... فهي كاأح�صِن البناِن: ِليًنا، وبيا�صً
ِد اإذا �صِمَعت قوَل  ُظْفٌر قد اأ�صاَبُه احلّناء، ورمّبا كاَن راأ�ُصها اأ�صوَد؛ اإّل اأّن نْف�َص احل�رصيِّ امُلولَّ

اأبي ُنوا�ٍص يف �صَفِة الكاأ�ص: 

فُّ َمَداِري ُتعاِطيَكه���ا ك���فٌّ كاأنرَّ َبناَنه���ا ْتها العنُي �صَ  اإذا اعرت�صَ
اأو قوِل عليِّ بن العّبا�ص الّرومّي: 

ق�رضًا بالررّ�ص���افِة �صاَقني �صقى اهللُ 
َعْت ُقمِّ رِّ  ال���دُّ اأ�رْضَن بُق�ص���باٍن م���ن 

يُّ ال���درّالِل ُر�ص���ايف ِ باأع���الُه َق����رضْ
َيواِقي���َت ُحْم���ًرا فا�ص���تباَح َعفايف

اأو قوِل عبِد اهلل بن املعتزِّ: 
ٍة َعِقي���ُقاأ�رَضَْن على َخوٍف باأغ�صاِن ف�صرَّ اأثماُرُه���نرَّ  َم���ٍة  ُمقورَّ

كاَن ذلَك اأحبَّ اإليها من ت�صبيِه الَبناِن بالدُّوِد يف بيِت امرئ القي�ِص، واإن كاَن ت�صبيُهُه  
اأ�صدَّ اإ�صابًة... فاأّما قول امرئ القي�ص )اأو م�صاويُك اإ�صحِل( فجاٍر جمرى غرِيه من ت�صبيهاِتهم؛ 
لأّنهم ي�صُفوَنها بالَعَنِم والأقلِم وما اأ�صبَه ذلَك، والبناُن قريُب ال�ّصبِه من اأعواِد امل�صاويك: يف 

القْدِر، وال�صتواء، والإمل�ِص، اإّل اأّن الأّول على كراهِتِه اأ�صبُه بها«. 
ا: . 3 وزيادُة قوله يف الت�صبيه )90( : »وقد ا�صتب�صَع قوٌم قوَل الآخِر ي�صُف رو�صً

في���ِه النُّعم���اِن  �ص���قائَق  ِثي���اٌب َق���ْد َرِوي���َن م���ن الدِّماِء كاأنرّ 
 

فهذا واإْن كاَن ت�صبيًها ُم�صيًبا فاإّن فيه ب�صاعَة ِذكِر الّدماء، ولو قاَل: من الع�صُفِر مثًل، 
اأو ما �صاَكَلُه، لكاَن اأوقَع يف الّنف�ص واأقرَب اإىل الأُن�ص. وكذلَك �صَفُتهم اخَلمَر يف َحباِبها ب�َصْلِخ 
َبِه، فاإّنه غرُي  َجاِع وما جرى هذا املجرى من الّت�صبيه، فاإّنه واإن كاَن م�صيًبا لعِي ال�صَّ ال�صُّ

طيٍِّب يف الّنْف�ص، ول م�صتقرٌّ يف القلب. ومن ذلَك قوُل ابن اأبي عوٍن الكاتب: 

ًة امِل���زاِج حمبرَّ ك���فُّ  ُتالعُبه���ا 
فُتزِب���ُد م���ن ِتيٍه عليه���ا كاأنرّها

 َلها، وليجري ذاَت بيِنهما االأُن�ُس
امَل�سُّ َطها  ق���د تخبرَّ ِخْدٍر  غريرُة 
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ُه بَزَبِد  فلو اأّن يف هذا كلَّ بديٍع لكاَن مقيًتا ب�ِصًعا، ومن ذا َيطيُب له اأْن ي�رصَب �صيًئا ُي�صبَّ
؟ «.  امل�رصوِع وقد تخبَّطُه ال�ّصيطاُن من امل�صِّ

وزيادُة قوِله يف الت�صبيه واختلف الّذوق )91( : »وكاأيّن اأرى بع�ص من ل ُيح�ِصُن اإّل . 4
العرتا�َص بل ُحّجٍة قد َنعى عليَّ هذا املذهب، وقال: ردَّ على امرئ القي�ص! ومل اأفَعْل، ولكّني 
عر قد ُخوِلَفْت اإىل ما ُهو األيُق بالوقِت واأ�صكُل  بّينُت اأّن طريَق العرِب الُقَدماِء يف كثرٍي من ال�صِّ

باأهله«. 
ويف باب الُغُلّو والإفراِط نقل اأقواًل لنّقاٍد �صبُقوه، وفيهم القا�صي اجلرجاينُّ بقوله . 5

)92( : »الإفراُط مذهٌب عامٌّ يف املحَدثَي، وموجوٌد كثرٌي يف الأوائِل، والّنا�ُص فيه خمتلفون: 

«، واأ�صاَف )93( : »وزعَم بع�ُص املتعقِّبَي اأّن الذي كرثَّ هذا  من ُم�صَتح�صٍن قابٍل، وُم�صتقِبٍح رادٍّ
الباَب اأبو مّتام، وتِبَعُه الّنا�ُص بعُد، واأيَن اأبو مّتاٍم مّما نحُن فيه؟ فاإذا �رصَت اإىل اأبي الطيِّب 

ا«.  َت اإىل اأكرِث الّنا�ِص ُغلوًّ �رصِ
القدماء  اأ�صعار  الآن، بي  ر�صيق، حّتى  ابن  ها  التي عر�صَ الفنِّّي  الّذوق  تباُيناِت  ولعّل 
واألفاَظه،  عر  ال�صِّ لغة  مت�صُّ  ق�صايا  وهي  الق�صايا،  من  جمموعًة  طالْت  املحدثَي  واأ�صعار 
ورة الفّنّية فيه، واختلف مقا�صد املحدثي عن  ومعايريه اجلمالّية الّذاتّية، ف�صًل عن ال�صّ
مقا�صد القدماء يف ال�ّصعر مبا يجعُل ذوَق ال�ّصاعر من�صجًما مع ذوِق ع�رِصه واأهل بيئته. لكّن 
ال�ّصعر نف�صها،  اأغرا�ِص  ْت منُه تاأ�صيَلها على �صعيِد  التباُيناِت اقت�صَ اإجماِل هذه  رغبَته يف 
نف�صه من اختلف بي  ال�ّصعر  تتغرّيُ مهما يطراأ على  ال�ّصعر ل  اأغرا�َص  اأن  �صائًعا  وقد كاَن 
القدماء واملحدثي، فكل الطرفي لديه الّن�صيُب والغزُل، واملديُح، والهجاُء، والّرثاُء، والفخُر، 

... و�صائُر الأغرا�ِص املعروفة. 
الذرّوُق يف  عر يقُع  ال�صِّ خرى من  اأُ اإىل َجوانَب  امتدرّ بامل�صاألِة  ابن ر�صيٍق  اأنرّ  غري 
عر،  اِت التي اأ�صابِت الذرّائقة العربيرَّة يف اأغرا�ِس ال�صِّ ل القوَل يف الترّغريرّ �ُصلِبها، وقد ف�صرّ

ومن ذلَك اأنرّه: 
تكلَّم يف باب الّن�صيب على �رصورة منا�صبة الّن�صيب ملا يليه من اأغرا�ِص الق�صيدة . 1

من مديح مثًل، ثّم تكلَّم على بناء الق�صيدة وتلُحم اأجزائها ونقل قول احلامتّي )94( : »اإّن 
واحٌد  انف�صَل  ببع�ص، فمتى  اأع�صاِئه  اّت�صاِل بع�ص  الإن�صاِن يف  َخْلِق  َمَثُل  َمَثُلها  الق�صيدَة 
ُن حما�ِصَنه، وُتعفِّي معامَل  الرّتكيِب، غادَر باجل�صِم عاهًة تتخوَّ الآخر وبايَنُه يف �صّحة  عن 
ناعِة من امُلحَدِثَي يحرت�صوَن من مثِل هذه احلال  َجماِله، ووجدُت ُحّذاَق ال�ّصعراء واأرباَب ال�صّ

احرتا�ًصا يحميهم من �صوائِب النُّق�صاِن، ويقُف بهم على حمّجة الإح�صان«. 
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ه، ذكر يف باب الّن�صيِب قوَله )95( : »واأنواُع الّن�صيِب كثريٌة،  ويف اأبواب ال�ّصعر واأغرا�صِ
وهذا الذي اأن�صْدُته اأف�صُلها يف مذاهِب املتقدِّمي، وللمحَدِثَي طريٌق غرُي هذه، كثريُة الأنواِع 
ا«. و�صاَق اأمثلًة و�صواهَد كثريًة على الّن�صيب من اأ�صعار املتقّدمي، ثّم قال )96( : »ومثُل  اأي�صً
هذا كثرٌي يف اأ�صعار القدماء، ول�صُت اأرى مثَلُه من عمِل املحَدِثي �صواًبا، ول علمُته وقَع لأحٍد 
منهم«. وهو ُحكٌم دالٌّ على ا�صتق�صاٍء معريّف ونقدّي وا�صٍع لأ�صعاِر الفئتي، ل �صّيما اأ�صعار 

املحَدِثي. 
2 . )97( القدماء  طرائق  عن  املحدثَي  طرائِق  اختلَف  مبيًِّنا  قال  الّرثاء  باب  ويف 

ال�ّصالفة،  والأمم  ة،  الأِعزَّ بامللوِك  املراثي  يف  الأمثاَل  ي�رصبوا  اأن  القدماء  عادة  »ومن   :
والُوعوِل املمتنعِة يف ُقَلِل اجِلبال، والأ�صوِد اخلادَرِة يف الِغَيا�ص، وِبُحمر الوح�ِص املت�رصِّفة 
يف الِقفار، والّن�صور، والعقباِن، واحلّياِت؛ لباأ�ِصها وُطوِل اأعماِرها، وذلَك يف اأ�صعاِرهم كثرٌي 
موجوٌد ل يكاُد يخُلو منُه �ِصعر... فاأّما امُلحَدُثوَن فُهم اإىل غري هذه الّطريقة اأميُل، ومذهُبهم 
واأخًذا  بِهم  اقتداًء  قبَلُهم  َمن  �صنِن  على  جَرْوا  ورمّبا  وقبَلُه،  هذا  وقِتنا  اأمثُل، يف  الّرثاِء  يف 

ِتهم«.  ب�صنَّ
فيه . 3 القدماِء  طرائق  عن  امُلحَدِثي  طرائِق  اختلَف   ُ يبيِّ قال  الو�صِف  باب  ويف 

الأ�صناف: فمنهم من  �صائر  الأو�صاف، كما يتفا�صلوَن يف  ُلون يف  : »والّنا�ُص يتفا�صَ  )98(

اآخر، ومنُهم من ُيجيُد الأو�صاَف كلَّها واإن غلَبْت عليه  ُيجيُد و�صَف �صيٍء ول ُيجيُد و�صَف 
الإجادُة يف بع�صها: كامرئ القي�ِص قدمًيا، واأبي ُنوا�ٍص يف ع�رِصه، والُبحرتّي وابن الّرومّي 
يف وقتِهما، وابن املعتزِّ، وُك�صاِجم؛ فاإّن هوؤلِء كانوا مت�رصِّفَي جُميديَن الأو�صاَف، ولي�َص 
بامُلحَدِث من احلاجِة اإىل اأو�صاِف الإبِل وُنعوِتها، والقفاِر وِمياِهها، وُحُمِر الوح�ِص، والبقِر، 
فاِت،  لماِن، والُوعوِل؛ ما بالأعراِب واأهل الباديِة؛ لرغبِة الّنا�ِص يف الوقِت عن تلَك ال�صِّ والظِّ
عراِء قدمًيا، وقد �صَنع ابُن املعتزِّ  وعلِمهم اأّن ال�ّصاعَر اإمّنا يتكلَّفها تكلًُّفا ليجِرَي على �َصنَنِ ال�صُّ
ِة احل�َصِن  واأبو ُنوا�ٍص قبَلُه، وَمْن �صاَكَلُهما، يف تلَك الّطرائِق ما ُهو م�صُهوٌر يف اأ�صعاِرِهم: كرائيَّ

ِة ابِن امُلعتزِّ«.  يف اخل�صيِب، وِجيميَّ
اأّما ما يليُق بع�رِصه، وبيئته بعد تغريُّ مَنط احلياِة، واختلِف الّذوق، فهو ما بيَّنه . 4

كاَن  وما  �صاكَلُهما،  وما  والقياِن  اخَلمِر  فاُت  �صِ الوقِت  هذا  يف  بنا  »والأَوىَل   :  )99( بقوله 
ُبدَّ  ل  ما  اإىل  الّزهِر  وباقاِت  الّتحّياِت،  وُتّفاِح  والأباريِق،  والَقنايِن  كالُكوؤو�ِص  لُهما  ُمنا�صًبا 
ُغوِر، والأرداِف،  ُعوِر، والّريِق، والثُّ ُهوِد، والُوجوِه، وال�صُّ فاِت اخُلدوِد، والُقدوِد، والنُّ منُه من �صِ
ِديَن؛ فاإن ارتَفعِت الب�صاعُة  ِك والُق�صوِر، وما �صاكَل امُلولَّ فاِت الّريا�ِص والرِبَ واخُل�صوِر، ثّم �صِ
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 ، والِق�ِصيِّ والّدروِع،  والّرماِح،  وال�ّصيوِف،  اخَليِل،  ِذكر  من  بها  يّت�صُل  وما  اجُليو�ص  فاُت  ف�صِ
بوِل، والُبنوِد، وامُلنحِرفاِت )*( ، واملنجِنيقاِت، ولي�َص يّت�صُع  ْبِل، اإىل َنحو ذلَك من ِذكِر الطُّ والنَّ
بنا هذا املو�صُع ل�صتق�صاِء ما يف الّنْف�ص من هذه الأو�صاِف؛ فحينئٍذ اأدلُّ على مظانِّها دللًة 
جُمملًة، واأذكُر مّما قلَّ �ِصْكُلُه وعزَّ نظرُيه �صواهَد واأمثلًة يعرُف بها املتعلُِّم كيَف العمُل فيها، 

ومن حيُث امل�صَلُك اإليها«. 

اخلامتة: 
ميكُن للباحِث اخُللو�ُس اإىل النرّتائج االآتية: 

الفردّي . 1 الّذوِق  �صعيِد  على  العربّي  الّنقد  عنا�رِص  من  اأ�صا�صّيا  ا  ُعن�رُصً الّذوق  مّثل 
والّذوق الفّنّي العاّم، وكان له وجوُده امَلكُي يف املدّونة الّنقدّية العربّية مبا يج�ّصُد اهتماَم 

الّنّقاد العرب به بو�صِفه ركيزًة من ركائز الإبداِع والّنقد. 
عليه، . 2 وتدّل  بالّذوِق  تّت�صُل  العربّية  الّنقدّية  املدّونة  يف  كثرية  م�صطلحاٌت  دارت 

مثل: ال�صتجادة، وال�صتحلء، وال�صتح�صان، والختيار، والَكراَهة، والجتواء، وغريها مّما 
ظهر يف البحث. 

ِل الّذوِق الفّنّي، وعلقِته بالقواعِد والأ�صوِل . 3 ا بت�صكُّ قُد العربيُّ اهتماًما جليًّ اهتمَّ النَّ
والعلوِم، واأّكد اإفادَته منها، وعدَم اعتماِده الكّليِّ عليها. 

اأبرز الّنقد العربّي القدمُي وعًيا وا�صًحا مب�صاألِة اختلِف الأذواِق الفّنّية بي الّنا�ص، . 4
ة.  وباأّن لذلَك الختلِف م�صوِّغاِته املو�صوعيَّ

ة، . 5 ج�ّصد الّذوُق وحتّولُته اأثًرا وا�صًحا يف حراِك الأدِب العربّي عاّمة، وال�ّصعر خا�صّ
وتنّبه النّقاد العرُب على الّتعاُلِق القائِم بَي حتّولِت الّذوِق والّتحّولِت احل�صارّية والثقافّية 

والأدبّية. 
الفّنّي، وفيها: تعاُقُب . 6 الّذوِق  املوؤّثرة يف حتّولِت  العوامِل  العرُب على  النّقاُد  تنّبه 

والعوامُل  والجتماعّية،  اجلغرافّية  البيئِة  وتنّوعاُت  والعادات،  والّر�صوم  والّدول  الأع�صار 
الثقافّية. 

وطبيعِة . 7 جهة،  من  الفّنّي  الّذوِق  بَي  اجلوهرّيِة  العلقِة  على  العربيُّ  الّنقُد  تفّطن 
وُره الفّنّية، واخلياُل الأدبيُّ  ، و�صُ ًة، من حيُث لغُته األفاًظا ومعايِنَ الأدِب عاّمة وال�ّصعر خا�صّ

من ت�صبيهاٍت وا�صتعاراٍت، ف�صًل عن بناء الق�صيدِة ووحَدِتها. 
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جّلى الّنقد العربّي �رصورَة حتريِر املبدعَي من القيوِد اأو اإلزاِمهم بالقواعِد والأ�صوِل . 8
القواعَد والأ�صوَل مبا  واملعايرِي التي تطراأ يف ع�صوِرهم، وك�صَف عن حتّولٍت ُت�صيُب هذه 

تتعاقُب الأع�صاُر وتتغرّي البيئات. 
الهتماِم . 9 ارتقاء  الفّنّي يف  الّذوِق  على  تطراأ  التي  الّتحّولت  اأثَر  العربيُّ  الّنقد  بّي 

عر،  ببع�ِص الأجنا�ِص الأدبّية كالّر�صائل والكتابة الّديوانيَّة، على ح�صاِب اأجنا�ٍص اأُخرى كال�صِّ
واهتماِم اجُلمهوِر بتلك الأجنا�ص. 

ة . 10 ظهَر يف بداياِت الّنقد العربّي ميٌل اإىل اعتباِر الفوارِق بَي طبقتي العاّمة واخلا�صّ
يف م�صاألة الّذوِق الفّنّي، ثّم تل�صى هذا امليُل وتاأ�ّص�صت روؤيٌة متيُل ل�صالِح الّذوِق الفّنّي العاّم 

ا( معياًرا من معايري احُلكِم بالإجادِة واملنزلة.  ل لعتباِر العاّمِة )عدديًّ مبا اأ�صّ
"عموِد . 11 اإىل  ثّم  نقدّي،  ِمعياٍر  اإىل  الفّنّي من حمّدٍد للختياِر،  الّذوِق  تطّورت منزلُة 

الّذوِق من ا�صطلٍح غرِي حمّدٍد مبنّي  عر"، وتطّور معها مفهوُم  الّذوِق" املقابِل لـ"عُموِد ال�صِّ
على الّرغبِة الّذاتّية والّروؤية ال�ّصخ�صّية اإىل مفهوٍم قائٍم على املعرفِة واخلربة. 

الّدينورّي، . 12 قتيبة  وابن  كاجلاحظ،  القدامى  العرِب  الّنّقاد  كباَر  اإّن  القوُل:  ميكُن 
�صنان  وابن  الأندل�صّي،  �ُصَهيد  وابِن  اجلرجايّن،  والقا�صي  العلوّي،  طباَطبا  وابن  والآمدّي، 
ًها على منزلة الّذوِق  اخلفاجّي، وابن الأثري، وحازٍم القرطاجنّي، كانوا اأكرَث النّقاد العرب تنبُّ

يف الأدب والّنقد. 
لِت التي تطراأ . 13 ا بالّتحوُّ ا يكاد يكون تف�صيليًّ اهتّم ابن ر�صيق القريوايّن اهتماًما جليًّ

على الّذوق، وبّيَ بالأمثلِة ما طراأ على الّذوق الفّنّي لدى املحَدثَي من تباُيناٍت عميقٍة عّما 
كاَن �صائًدا لدى القدماء. 
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