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 مقدمة

من يطالع النقد األديب ويرى ما يروى عن اإلمام من أقوال حول األدب ونقد الشعر، لسرعان 

مل يعطَ حقّه يف األدب العريب عامة ويف النقد األيب خاصة. إذ  ما يفهم أنّ اإلمام علي 

طاملا مل يهتمّ النقّاد ومؤلفوا الكتب النقدية بكالم اإلمام ومواقفه ومالحظاته النقدية حقّ 

 االهتمام، وكأنّهم يهملوهنا وال يرون فيها ما يستحقّ الدراسة والتبيني. 

عالية من القيمة وإهنا تستحقّ أن تُدرَس وأن  إنّ نقد اإلمام وآراءه النقدية على درجة

يف  تُشرَح وأن تُعرَّف إىل األدباء. إهنا قد محلت يف طياهتا مع شدّة إجياز اإلمام علي 

هو السّباق يف جمال  كالمه، ما ال حيمله غريها من الكالم يف النقد واألدب، إنّ اإلمام 

 املناهج النقدية وكيفية اكحكم على الشعر النقد، فقد سبق كلّ األدباء والشعراء يف تبيني

 والشعراء. 

من الظرافة والدّقة ما يثري إعجاب أي دارس لألدب؛ ألن  إنّ يف نقد اإلمام علي 

املناهج النقدية هي من عمل النقد األديب يف العصر اكحديث. لكنّ اإلمام كان أعلم اخللق 

 هّله أن يتقدّم بنقده وأدبه على العاملنيبطرائق الكالم وأذكاهم يف فهم الشعر، وهذا ما أ

 طرّاً.

سابقة البحث

وعن مالحظاته النقديّة، لكنّ  كثري هم من تكلِموا عن النقد األديب عند اإلمام علي 

أكثرهم اكتفى بالنقل دون دراستها والتعمّق فيها. ذكرها أكثر النقّاد واملؤلفني يف إطار حركة 

الذوق والسليقة إىل شيء قليل من العقلية، وليس كمنهجية لعقلية النقدية عند العرب من 

 نقدية هلل قواعدها وأصوهلا.

إشارة خاطفة إىل منهجية النقد « عبقرية علي»أشار عباس حممود العقّاد يف كتابه 

وقال عنه كما ذكرنا يف املقال: إنه أول تقسيم لألدب على أساس  األديب عند اإلمام علي 

عن أخذ فكرة « مقاالت يف النقد واألدب»كذلك تكلّم داود سلوم يف كتابه املذاهب األدبية. و

. ولكن مل نعهد أحداً حاول أن املوازنة عند اآلمدي من إحدى مالحظات اإلمام علي 

 يدرس منهجية النقد األديب يف تلك املالحظات كما حاولنا أن نفعل حنن. 



  65

  النقد األديب عند اإلمام علي 

: من أشعر الشعراء؟ إنّه سؤال كان شائعاً ومتداوالً يف العصر اجلاهلي سئل اإلمام علي 

والعصر اإلسالمي إذ كانت العرب تُصّر على أن تفضّل شاعراً على مجيع الشعراء فتعتربه 

أشعر الشعراء وأفضلهم. وقد يكون ذلك لسذاجة يف فكرهم النقدّي؛ ألنّ الفكر النقدّي غري 

ال يستطيع أن ميايز بني الشعراء إالّ بأفضلية أحدهم على اآلخرين. كما إنّه ال املتطوّر 

يستطيع أن يقول باألفضلية لعدّة شعراء واليستطيع أن يعترف بالفضل جملموعة دون أفضلية 

 أحدهم عليهم. 

 إذن إنّ السؤال عن هذا النوع من التفضيل كان شائعاً آنذاك. لكن اإلمام علي 

سؤاهلم بطريقة ختتلف متاماً عمّا ألِفوه وتعوّدوه من أمر نقّادهم وحكامهم يف أجاهبم على 

 األدب. 

رفض أن يفضّل أحداً على آخر دون تبيني بعض املالحظات القيمة اليت  إنّ اإلمام 

إنّ »تدل على أنّه يعرف أموراً يف النقد ال تعرفها العرب من قبله إذ قال يف ردّه على السؤال: 

، «جيروا يف حلبة واحدة تُعرَف الغاية عند قصبتها، فإن كان والبدّ فامللك الظلّيل القوم مل

 (.726، ص1122)صاحل، يريد به امرأ القيس 

يفضّل امرأ القيس على غريه مكرها؛ ألنّه يقول فإن كان والبدّ  فكما نرى أنّ اإلمام 

ل على جوابٍ يتالئم مع عادات فامللك الضلّيل، ممّا يدلّ على أنّ السائل كان مصرّاً للحصو

العرب يف النقد آنذاك. إنّ اإلمام يتكلم عن استحالة اكحكم على أفضلية أحد دون مالحظة 

فنّه والنظر يف مذهبه األديب؛ إذ إنّه يشترط أن تكون مباراهتم يف حلبة واحدة. ويتكلم أيضاً 

للشعر واألدب غاية وال  م ألوّل مرة يف األدب العريب عن الغاية يف األدب. يتصوّر اإلما

 حيبّذ للناقد أن ينقد أدباً وحيكم عليه دون مالحظة الغايات األدبية.

إنّ يف هذا الكالم ويف غريه ممّا يروى عن االمام، من املناهج والنظريات واملالحظات ما 

 يعجر الفكر عن فهمها واستقصائها متاماً وال يستطيع إحصائها. وسنتكلم عنها إن شاء اهلل

 بوضوح وشفافية تامّة. 

ويروى أيضاً عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب كالم يف هذا املعىن، بعد خصومة حادّة 

كل شعرائكم حمسن، ولو مجعهم زمان واحد وغاية »بني جنده حول أشعر الشعراء؛ إذ قال: 
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أراد واحدة ومذهب واحد يف القول لعلمنا أيّهم أسبق إىل ذلك. وكلهم قد أصاب الذي 

وأحسن فيه، وإن يكن أحدهم أفضل، فالذي مل يقل عن رغبة وال رهبة امرؤ القيس بن 

؛ نقالً عن الرسالة الشافية لعبد 56، ص2335)قصاب، « حجر. كان أصحهم بادرة وأجودهم نادرة

النقد األديب  )عتيق، تاريخ« ألنّه أحسنهم نادرة وأسبقهم بادرة»ويروى أنّه قال  (.101القاهر، ص

فنرى اإلمام يتكلم عن الزمان والغاية  (.26-27، ص1؛ نقالً عن: العمدة، ج62ند العرب، صع

واملذهب وإجادة مجيع شعراء القوم وعن عنصر العاطفة واالحساس وصدقه حيث قال مل 

بعض معانيه وجتديده فيها  يقل عن رغبة وال رهبة. كما يتكلم عن سبق امرئ القيس يف

 (.17)اكحسني، ص«زان القولالشعر مي»عن فنّ الشعر: أنّه قال متحدّثاًاإلمام عنويروى أيضاً 

من املؤسف جدّاً أن نرى بعض الكتّاب يفسّر هذه األقوال بسطحية تامّة وكأنّها ال حتمل 

 أي جديد وأي معىن يتسحق اإلشارة إليه. لكنّنا سنتحدّث عن كل ما روينا عن اإلمام علي

يف عصرنا من مناهج نقدية ونظريات أدبية لنرى بإنصاف ــ  على ضوء ما توصّل إليه األدب

من سعة االطالع ودقّة  مع الكثري من القصور فينا ــ ما حيمله كالم أمري املؤمنني علي 

 منفذ بصره يف الشعر واألدب والعلوم. 

  املناهج النقدية املستوحاة من كالم اإلمام 

 « النقد املُقارَن»منهج املوازنة 

نقد املقارَن كان تياراً أدبياً عاجله الكثري من النقّاد يف العصر العباسي، مثل أيب بكر إنّ ال

الصويل واآلمدي والقاضي اجلرجاين، منتهجني به منهجاً جديداً يف النقد؛ إذ مل يكونوا 

ليحكموا بتفضيل شاعر على شاعر إالّ إذا اتّفقا يف أمور جتعل اكحكم عليهم ممكناً فإن 

تلك املؤشرات اليت كان يطالب هبا هؤالء النقّاد، فال نقد وال مقارنة من بعد ذلك  اختلفا يف

 االختالف. 

إنّ انتهاج هذا املذهب يف تلك الفترة كان مما تقتضيه الضرورة، وذلك رغم وجود ثالث 

مدارس نقدية آنذاك يف األدب العريب، وهي مدرسة اللغويني ومدرسة املتكلّمني ومدرسة 

والضرورة كانت تكمن يف أن كل هذه املدارس األدبية مل تكن تستطيع أن تلبّي  الفالسفة.

حاجة الناقد األديب بتفضيل شاعر على آخر يف ظل وجود اخلصومة العنيفة بني األدباء 

اجملددين الذين ميثّلهم أبو متام واحملافظني الذين ميثّلهم البحتري. فوُلِدَ تيار نقدي جديد 
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ينهي اختالف وانقسام األدباء والناس فيما بينهم أو لينتصر لبعض يف األدب العريب ل

وانتصر اآلمدي « أخبار أيب متّام»الشعراء على غريهم فانتصر الصويل أليب متّام فوضع 

الذي ضمّنه نظرات نقدية فيها اعتدال، وذوق أديب رفيع، « املوازنة»للبحتري فوضع كتاب 

الوساطة بني املتنبّي »العزيز اجلرجاين كتاب  ومعرفة بالنفس البشرية. كما وضع عبد

وال نريد أن  (.716، ص1، ج1065)الفاخوري، منتهجاً هذا املنهج النقدي اجلديد. « وخصومه

نقول إنّ هؤالء النقّاد كانوا بعيدين عن األخطاء، أو إهنم وصلوا إىل قمّة النقد األديب، 

مام، خطوة أثّرت على كلّ األدباء والشعراء لكنّهم خَطَوا بالنقد األديب خطوة كبرية إىل األ

والنقّاد من بعدهم. وهذه األخطاء وهذا النقص والقصور يف نقدهم مل يكن ناشئاً عن 

منهجهم، بل كان ناشئاً عنهم؛ حيث إنّهم مل جياوزا املوازنة اجلزئية إىل املوازنة الكلية 

نت تقوم على موازنة بيت ببيت، أو لفظ واألحكام الشاملة إالّ قليالً؛ ألنّ أغلب موازناهتم كا

بلفظ، أو معىنً مبعىن، أو تشبيه بتشبيه، أو مقابلة مبقابلة، إىل غري ذلك من األساليب 

 (.260)عتيق، يف النقد األديب، صالبيانية 

إذن، إنّ هذا املنهج ذا قيمة كثرية وتأثري كبري على مسرية األدب العريب رغم قصور 

راعتهم يف تطبيقه. وكما قلنا، إنّ منهج املوازنة سليم متاماً، وما فيه من فهم روّاده له وقلة ب

 النقص يرجع إىل مطبّقيه على الشعر واألدب. 

إنّ فكرة مقارنة آثار األدبية مشروطة ببعض الشروط يف تطبيقها مأخوذة من األفكار 

 الم اإلمام علي؛ حيث أنّ روّادها ال حمالة كانوا مطّلعني على كاألدبية لإلمام علي 

وغريه من فصحاء العرب وخطبائها. إنّهم اتّخذوا هذا املنهج من قول أمري املؤمنني الذي 

كل شعرائكم حمسن ولو مجعهم زمان واحد وغاية واحدة يف القول لعلمنا أيهم »سلف ذكره 

 إنّ القوم مل جيروا يف»ومن قوله « أسبق إىل ذلك وكلهم قد أصاب الذي أراد وأحسن فيه

كذلك فعل اآلمدي يف كتابه املوازنة، فإنّه بزعمه «. حلبة واحدة تعرف القصبة عند قصبتها

مل يفصح بتفضيل أحد على اآلخر وأخذ يقارن بني قصيدة وقصيدة من شعر أيب متّام 

 (.236-237ص ،1267)سلوم،  والبحتري إذا اتّفقتا يف الوزن والقافية والروي وبني معىن ومعىن

إذ أراد اآلمدي أن جياري  داللة واضحة على تأثّره بكالم اإلمام علي وهذا يدلّنا 

 الشاعرين يف حلبة واحدة وغاية واحدة. 
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لكنّهم مل يفهموه كما جيب  إنّ اآلمدي وغريه من النقّاد وإن تأثّروا بكالم اإلمام علي 

أن يفهم وكما أشرنا قبل هذا، إنّ األمر انتهى هبم إىل حمدودية يف نقدهم، نتيجة إلمهاهلم 

 النظرة الكلية وانشغاهلم باجلزئيات مثل الروي والقافية وغريمها. 

وّل إنّ بعض النقّاد والكتّاب املعاصرين انتبهوا إىل جذور هذا املنهج وكتبوا عن منظّره األ

منهم عبد العزيز العتيق الذي يروى على كالم اإلمام وهو  ورائده اكحقيقي، اإلمام علي 

لو انّ الشعراء املتقدمني ضمهم زمان واحد ونصبت هلم راية فجروا معاً علمنا من السابق »

« هذا هو منهج املوازنة الذي اعتمد عليه بعض النقّاد فيما بعد»ويعلق عليه ويقول: « منهم

كما أنّ العقّاد يشري إىل دقّة اإلمام يف احتاد  (.62النقد األديب عند العرب، ص تيق، تاريخ)ع

وهذا فيما نعتقد أول تقسيم ملقاييس الشعر على »األغراض الشعرية شرطاً للمفاضلة ويقول: 

حسب املدارس واألغراض الشعرية بني العرب. فال تكون املقابلة إالّ بني أشباه وأمثال، وال 

وهذا إشارة ضمنية إىل أنّ  (.121، ص2337)العقاد، « كون التعميم بالتفضيل إالّ على التغليبي

احتاد األغراض واملوضوعات واملذاهب هو أوّل شرط للمقارنة واملوازنة، إذن ال يصحّ مثالً أن 

 نقارن شاعر ملحمي بشاعر غزل وغريمها. 

 املنهج الفنّي

ج النقدية اليت عاجلها النقّاد منذ أقدم األيام، وإن كانت إنّ املنهج الفنّي من أقدم املناه

معاجلته حمدودة وأخذت تتطوّر على مرّ العصور. إنّ الناقد يف املنهج الفين، يواجه العمل 

األديب بالقواعد واألصول الفنية، ويتصّل به اتصاال مباشراً ملعرفة خصائصه الفنية وقيمته 

صره. إنّ الغاية يف هذا املنهج هي البحث عن سرّ الذاتية، بصرف النظر عن صاحبه وع

مجال العمل األديب والنظر يف قيمه الشعورية والتعبريية ومدى انطباقها على األصول الفنية 

 (.277)عتيق، يف النقد األديب، صلنوع األدب الذي ينتمي إليها عمله 

شعرِ شعرائها، لكن إنّ  إنّ العرب من أقدم األيام كانت تسعى إىل اتّخاذ هذا املنهج لنقدِ

الثقافة الفكرية اليت كانوا عليها يف العصر اجلاهلي مل تكن لستمح هلم أن يرقوا إىل أقصى 

 درجاته، لكنّهم اهتمّوا به قدر ما استطاعوا معتمدين على فطرهتم األدبية وذوقهم الفنّي. 

الناقد األديب ال يستطيع أن ينجح يف اختاذ هذا املنهج، إالّ إذا كان له ذوق فنّي سليم، 

يعتمد على املوهبة الفنية الفطرية، وعلى التجارب الشعورية الذاتية وعلى اإلحاطة الواسعة 
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إىل أقصى غاياته، بل  باملأثور من األدب والنقد. وهذا ما كان ميتلكه موالنا اإلمام علي 

 يف قمّة كلّ هذه املواصفات اليت جيب أن يتحلّى هبا الناقد الفنّي.  هو

نفسه كان شاعراً، وإن نُسِبَ إليه قدرٌ كبري من الشعر حُمِل فيه الكثري  إنّ اإلمام علي 

عليه ولكن كما يقول بعض الكتّاب، البدّ أنّ بعض هذا الشعر صحيح النسبّ إليه خاصّة ما 

أكثر مضامينه يف  (621، ص1225)هدارة، د السبك صادق العاطفة ينسَب إليه من الشعر جنّ

 اكحكمة والعرفان واملواضيع األدبية. 

 خصائص املنهج الفنّي عند اإلمام علي 

عُرِفَ اإلمام بالتقوى واإلميان واإلخالص يف سبيل اهلل، وهو أوّل املؤمنني برسوله والقدوة 

أشعر الشعراء كما تقدّم، فضّل بعد اإلصرار وبعد  باألخالق والعفّة. لكنّه عندما سُئِل عن

وقد يتساءَل متسائلٌ ما الذي دعا أمري  بعض اإليضاحات، امللك الضلّيل امرأ القيس.

املؤمنني، أسوة األخالق الكرمية والعفّة، إىل تفضيل امرئ القيس الشاعر الذي عرف بفسقه 

األخالقي هلن ما  بالنساء ووصفه غري وفجوره؟ أليس يف شعره من اجملون والتهتّك والتشبيب

)الشرقاوي،  طردهإىل نبذه وعدم قراءة شعره؟ األمر الذي اضطر أباه إىل خلعه وا يدعو

 أن ينظر إىل شعره من اجلانب األخالقي فقط؟  أال ينبغي على أمرياملؤمنني علي (.233ص

مام هنا يف مقام النقد واجلواب يف الرد على هذه التساؤالت سهل للغاية برأيي؛ إذ إنّ اإل

الفين الذي خيتلف، بل قد يتناقض مع النقد امللتزم. كما أنّ اإلمام يف هذا املقام نفسه ال 

يتخلّى عن النقد امللتزم ويطلب من األديب الفنّان أن يكون ملتزماً يف أدبه. فيجمع بذلك بني 

التفريط والقصور. وسنوضح النقد الفين والنقد امللتزم مجعاً حسناً وبعيداً عن اإلفراط و

 . هذا األمر بتفضيل يف كالمنا عن النقد امللتزم عند اإلمام 

القيس خصائص فنية تدعوا اإلمام إىل تفضيله على غريه من  إنّ يف شعر امرئ 

الشعراء، وهو يف نقده ال يتجاوز اكحق فيغضى كما قلنا مثل أي ناقد فين عن صاحب األثر 

ة، وينشغل بنقد األثر وفنونه ومجالياته. فلو كان قد تطرّق وشخصيته وخصائصه الفردي

اإلمام يف نقده إىل شخصية امرئ القيس وجمونه، وأمهل شعره وطاقاته األدبية، خلالفه 

الصواب وخلرج عن اإلنصاف. األمر الذي مازال واليزال يعاين منه النقد، وهو عدم 

 اإلنصاف والتحزّب لشاعر دون غريه. 
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بأنّه أسبقهم »امرأ القيس على غريه، علّل حكمه النقدي  إلمام علي عندما فضّل ا

فاإلمام فضلّه ألنّه كان جمدداً ومبتكراً يف معانيه وفنونه، وقد سبق «. بادرة وأقلّهم نادرة

الشعراء إىل أمور فنية مل يكونوا يعرفوهنا، وقد أضفى على ما عند املتقدمني من الفنون 

كالببغاء ما ردّده الشعراء قبله. كما إنّ اإلمام ينظر إىل  واملعاين، صبغة جديدة. إنه مل يكرر

فالذي مل يقل عن رغبه وال »بواعث الشاعر وعنصر العاطفة واإلحساس، عندما يقول: 

إذ لو كان الشعر ناشئاً عن عواطف غري صادقة جتعل الشاعر متكلّفاً يف صياغته، «. رهبة

   ستعميه.بعيداً عن التأثري العميق يف نفوس خماطبيه وم

ويشهد الكثري من الباحثني ألمرئ القيس هبذه األمور؛ إذ يعدّه بعضهم أباً للشعر 

اجلاهلي من حيث أنّه أعطى للقصيدة العربية نسقها النهائي، وهو الذي هنج للشعراء بعده 

اكحديث يف بكاء الديار والغزل القصصي، كما أظهر ضروباً من املهارة الفنية. وإنّ ألفاظه 

ئمة ومنسابة ومتناسبة مع موسيقى قصيدته. وقد أهلم فكرة التشبيه واجلمال التعبريي متال

وهذا ما جعل اجلميع يعترف بريادته  (.275-271، صص1، ج 1127)ضيف، للشعراء بعده 

 «. أشهر من قفا نبك»األدبية. وقد ضرب املثل مبعلقته وقيل 

ىل شعر امرئ القيس من منظر اإلمام إنّ الكثري من النقاد القدماء واملعاصرين نظروا إ

واخذوا نظرهتم من أقواله. وهذا بديع الزمان اهلمذاين يقول عن شعر امرئ  علي 

هو أول من وقف بالديار وعرصاهتا، واغتدى والطري »القيس نقداً فنياً يف مقامته القريضية 

ل راغباً ففضل من يف وكناهتا، ووصف اخليل بصفاهتا، ومل يقل الشعر كاسباً ومل يقل القو

 (.10، ص 2330)حسين، « تفتّق للحيلة لسانه وانتجع للرغبة بنانه

. جتديده 1إذن نستطيع أن نلخّص تفضيل اإلمام الفين المرئ القيس هبذه األمور: 

. الصدق الفين الذي يعطي 2وسبقه إىل املعاين املبتكرة وعدم اجنراره وراء املتقدّمني. 

. إلباسه املعاين التقليدية صوراً مجيلة بارعة 0بني األلفاظ واملعاين. لقصيدته انسياباً يالئم 

. ندور فنونه ومعانيه الشعرية مقارنة بغريه من الشعراء 5بتصرّفه يف فنون القول كالتشبيه. 

 وغري ذلك من األمور. « أقلّهم بادرة»حيث قال 

على غريه من وجهة  بتفضيله امرأ القيس أمري املؤمنني  ويوافق الرسولُ األكرم 

، 1225)اخلفاجي، « هو قائدهم وصاحب لوائهم»نظر فنية؛ إذ ذُكرَ امرؤ القيس عنده فقال: 
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 (153، ص1226)العاكوب، كما فضّله لبيد وحسان بن ثابت على مجيع الشعراء  (.21ص

 وغريهم من النقاد وأصحاب الطبقات واألدباء. 

 النقد امللتزم 

األديب والشاعر أن خيرج بأدبه وفنّه عن حدود الطبيعة البشرية، إنّ النقد امللتزم يطالب 

وأن يلتزم مبجتمعه وأخالقياته ودينه، فال جيعل فنّه هاوية جترّ جمتمعه إىل االحنطاط وأن 

 ال يعطل ضمريه األخالقي فيجعل فنّه خارج إطار اإلنسانية. 

ن أن ال حيدّ فنه وال ينقص من إنّ مذهب الفن للفنّ ال يأىب باألخالق، بل يريد من الفنّا

مجاله بالتزامه بأمور ليس هي من الفنّ  يف شيءٍ، وامنا هي خارج إطار الفنّ، فال مينع 

الفنّان أن يصوّر منظراً ال أخالقي مادام هناك اجلمال هو اكحاكم. لكن النقد امللتزم 

 اكحياة. فانّه مل يطالب األديب بعكس هذا كلّه. إنّ الفنّ جيب أن يكون ذا غاية وهدف يف

يكن من الفنّ يف شيءٍ مامل ينظم حياتنا ويبعثنا على فعل اخلري، واكحُبّ والوئام. وليس 

جمرد بعثة املتعة الفنية هي اليت جتعل الفنّ ذا قيمة بل جيب على الفنّ أن يسعد حياتنا 

مرئ القيس كما قلنا عندما حكم ال ويعطينا أهدافاً نسعى إىل حتقيقها. إنّ اإلمام علي 

باألفضلية وبأنّه أشعر الشعراء، كان يف مقام النقد الفين، لكنّه مل ينس النقد امللتزم. إنّ 

اإلمام وإن راقه فنّ امرئ القيس ومل يظلمه لغوايته، فقد عربّ عنه بالضلّيل. فإمنا مسّي 

الشريب امرأ القيس ضلّيالً ملا يعلن به يف شعره من الفسق. والضلّيل للكثري الشراب ك

، 1، ج1262اكحديد،  ايب  )ابنواخلّمري والسكري للكثري الشرب وإدمان اخلمر والسكر والفسق 

 (.530ص

فكما نرى ال يرتضي اإلمام أن يكون الفنّ ضدّ الدين واألخالق، لكنّه يف الوقت نفسه ال 

امللتزمة  يرضى بأن يكون الفنّ خالياً من اجلمال الفنّي واملتعة، فرييد أن تُصاغ املعاين

 بصورة فنية مجيلة رائعة. 

للشعر بصورة  وحنن نستطيع أن نفهم هذه النظرة التوفيقية يف نقد رسول اهلل 

واضحة. إذ نراه يف نفس الوقت الذي يفضّل امرأ القيس، يذمّه وحيطّ من شأنه، حيث 

 (.51العرب، ص )عتيق، تاريخ النقد األديب عند« إنّه أشعر الشعراء وقائدهم إىل النار»يقول: 
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كان أقرب الناس إىل النيب وأشبههم تفكرياً به.  وال غرو بذلك إذ إنّ اإلمام علي 

وإنّهما قبل أن يكونا أديبني إمنا مها إماما هدى وأكثر الناس إمياناً باهلل، إذ كان اإلمام 

 الفن أول الناس إمياناً وتصديقاً برسالة النيب. فما ينبغي منهما إالّ أن جيعال علي 

والشعر يف خدمة األخالق والدين والكرامة اإلنسانية، لكنّهما مل ينسيا اعتدال الدين 

اإلسالمي، فلم يقبال الفنّ متاماً بكل ما فيه من عيوب، ومل يطرداه متاماً. بل جعاله أمراً 

مل بني األمرين. فالفن ما مل يكن يف خدمة الدين واألخالق فهو مطرود، واألخالق والدين ما 

يصاغا بتعبري مجيل ورائق فليسا من الفنّ يف شيءٍ. وهذه أفضل النظرات النقدية وأصوهبا 

وأبعدها عن اخلطأ والتطرّف؛ ألن مصدرها القرآن الكرمي، حيث يقول عن الشعراء: 

والشعراء يتبعهم الغاون * أمل تر أهنم يف كل وادٍ يهيمون * وأهنم يقولون ما ال يفعلون * »

آمنوا وعملوا الصاكحات وذكروا اهلل كثرياً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم إالّ الذين 

 (.227-225)الشعراء: « الذين ظلموا أي منقلبٍ ينقلبون

 املنهج التارخيي

التارخيي منهج لتفسري األدب وتعليل ظواهره يف ظلّ األحداث السياسية واالجتماعية؛  النقد

ألنّ األديب ال يستطيع أن ينفك عن تأثري البيئة، كما إنّ اجملتمع والبيئة يتأثّرا بالعمل األديب. 

 إن هذا املنهج يبحث أيضاً يف األطوار التارخيية اليت مرّ هبا كلّ فنّ من الفنون األدبية

، وقد اهتمّ الكثري من النقّاد هبذا املنهج، ملا يكشف عنه من (266النقد األديب، ص )عتيق، يف

 حقائق دقيقة يف عملية إنشاء النصّ األديب. 

إنّ األديب كما كانت تقول العرب ابن بيئته، وال يستطيع أن يفوق زمانه مهما كان عظيماً؛ 

طى معه وينفعل به. إنّ الوقائع التارخيية ال ألنّه كأي بشر يعيش يف جمتمع جيربه أن يتعا

ميكن فصلها عن سياقها التارخيي واالجتماعي، أو تفسريها بعيداً عن مواقف اكحياة 

. إن كثرياً من الشعراء واألدباء لو كانوا يف زمنٍ غري (123، ص2337)حجازي، الثقافية 

ري الذي كانوا. إنّ هذه قاعدة أزمنتهم أو يف مكانٍ وبيئة غري أمكنتهم وبيئاهتم، لكانوا غ

عامّة يف طبيعة البشر، وهلذا نرى أنّ اكحركات السياسية واالجتماعية تكون ذات تأثري 

مباشر على أدب األمم اليت حتدث فيها. إنّ األمم ختتلف يف آداهبا أو حتّى يف كلّ عصر من 

ن نشري إىل ظهور عصور آداهبا هلذا السبب البسيط. من أوضح األمثلة على ذلك نستطيع أ
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اإلسالم وإىل هنضة الترمجة يف عهد املأمون وكذلك النهضة األدبية اكحديثة يف مصر. فقد 

أثّرت كلّ منها بوضوح على األدب العريب تأثرياً واضحاً وصبغتهُ بصبغة جديدة، وغريت 

 روحه وأساليبه وأدخلت فيه مصطلحات جديدة مالئمة مع روح ذلك العصر اليت تقع فيه. 

ولو ضمّهم »ال يغفل عنصر الزمان يف نقده للشعر، ويقول كما تقدّم:  إنّ اإلمام علياً 

وهذا يدلُّ «. زمانٌ واحد وغاية واحدة ومذهب واحد يف القول لعلمنا أيهم أسبق إىل ذلك

وعلمه النافذ بالنقد. إنّ اإلمام يرفض أن حيكم يف نقده  على فطنة وذكاء اإلمام علي 

حد الشعراء إالّ مكرهاً، مادام الشعراء خمتلفون يف أزماهنم، فيجعل نقده على أفضلية أ

مشروطاً بأن يضمّهم زمانٌ واحد؛ إذ إنّ األحداث التارخيية قد هتيّئُ لشاعرٍ من الشعراء ما 

مل يهيأُ ألحد سبقه يف زمنٍ من األزمان، كما أنّه قد يتاح ملن يأتون بعده من الشعراء ما ال 

سبيل املثال إنّ من الظلم أن نقارن شعر امرئ القيس والنابغة واألعشى بشعر  يتاح له. على

السياب وأدونيس وحممود درويش؛ ألهنم ال جيمعهم زمن واحدٌ. إنّ كثرياً من القدماء الذين 

نبغوا يف الشعر، لو كانوا يف غري عصرهم لكانوا غري الذي نعرفه عنهم. وحتّى يف عصرنا 

عض الشعراء معرفة ثقافات األمم األخرى وآداهبا، ودراسة الفروع اكحديث، قد هتيأت لب

العلمية اجلديدة اليت مل تتهيأ لغريهم، ولذلك اختلف شعرهم وأدهبم كشوقي الذي درس يف 

 أروبا وتعلم آداهبا وحافظ إبراهيم الذي مل تتهيا له هذه الظروف. 

صر التارخيي والثقايف يف تكوين كان عاملاً بتأثري العن على أي حال إنّ اإلمام علياً 

شاعرية الشاعر وأدبه، فرفض أن يساوي يف حكمه بني الشعراء الذين عاشوا يف أوائل 

العصر اجلاهلي وبني الشعراء املتأخرين منهم، وبني الشعراء الذين أدركوا اإلسالم وتأثّروا 

تلك األزمان إجيابية بثقافته وبأساليب القرآن وتعابريه، والتغيريات اليت حصلت فيما بني 

يف وضع  كانت أو سلبية، حبجّة أهنم مل جيمعهم زمان واحد. وال ترى من سبق اإلمام 

هذا العنصر واشتراطه كجزءٍ ال يتجزّأ من عناصر نقد الشعر. وهذا هو الذي تأملته العرب 

رب فيما بعد واختذوه منهجاً يف نقدهم؛ إذ نرى حممد بن سالّم اجلمحي أوّل نقّاد الع

الذين تطرّقوا إليه يف قضية االنتحال يف الشعر اجلاهلي، فرفض بعضه؛ ألنّه خيالف فكر 

العرب وعقائدهم وما كانوا عليه من ثقافة، أي إنّه غري مصبوغ بصبغة جاهلية؛ إذ إنّ كثرياً 

من الوضّاع حاولوا أن ينحلوا شعراً جاهلياً، لكنّهم غفلوا عن العنصر التارخيي، فصبغوا 

 ارهم بصبغة ختتلف عمّا كانت العرب عليه آنذاك. أشع
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 املنهج االجتماعي 

تقدّم فيما سبق أنّ األديب، ابن بيئته، وأنّه ال يستطيع أن يتخلّص من تأثريها عليه، بل لعله 

من اخلري أن ال حياول التخلّص منها؛ إذ لو ختلّص منها لكان شعره غري ذاته؛ ألنّ األدب 

ديب وذاته وجمتمعه وبيئته. وبعبارة أوضح إنّ األدب فن التعبري عن مرآة جيب أن يعكس األ

والشك أنّ لكلّ جتربة  (.102، ص 2337)حجازي، التجارب البشرية وفق شروط أدبية معينة 

بشرية عنصر زماين وعنصر مكاين؛ إذ إنّ كل جتربة تقع يف زمن حمدّد ومكان حمدد. 

ملنهج االجتماعي. وهلذا يعبَّرُ بعض األحيان عن املنهج التارخيي وا  وهذا هو الرابط بني

الناس وجمتمعاهتم بالزمان. كما يفعل أمري املؤمنني نفسُهُ هذا األمر، ويعبّر عن اجملتمع 

بالزمن، حيث يصف حالة جمتمعه وما أصبح عليه الناس من لؤم وضعف يف الدين واإلميان 

د وزمن كنود يعدُّ فيه احملسنُ مسيئاً أيّها الناس! إنّا قد أصبحنا يف دهر عندو»ويقول: 

ويزداد الظامل فيه عتوّاً، ال ننتفع مبا علمنا وال نسأل عمّا جهلنا، وال نتخوّف قارعة حتّى حتلّ 

 (.72، ص1122)صاحل، « بنا

إنّ ترابط األزمنة واجملتمعات أمر ال حيتاج إىل االستدالل واإلثبات لوضوحه، 

كان  تغري كلّما تغريت الظروف التأرخيية. إنّ اإلمام علياً فاجملتمعات موثوقة بالتاريخ وت

ولعلمه بالشعر يدرك تأثري اجملتمعات على شعر الشاعر؛ ألنّه كان يرى برأي العني اختالف 

أشعار الشعراء حسب اختالف جمتمعاهتم وبيئاهتم واختالف ظروفهم املعيشية. وأثّر ذلك 

وق اكحضري الذي سيطر على شعر األعشى إثر ظاهر حتّى يف شعر شعراء اجلاهلية كالذ

اتصاله باملدن واكحضارات، أو الرقّة اليت ظهرت يف شعر اليمانيني الذين كانوا يسكنون يف 

 أرض خصبة وكانت قد قامت حضارات عديدة وحكومات وثقافات خمتلفة يف أرضهم. 

نقد. كما أنّ هلذا نرى اإلمام يشترط عنصر الزمان وصلته باجملتمع كعنصر أساسي لل

اإلمام يتكلم عن الغاية، وهي عند اإلمام هلا معناها اخلاص، كما يقول الشريف الرضي يف 

فإنّ السبقة مقترنة باجلنّة؛ ألنّ « والسبقة اجلنّة والغاية النار» تعليقه على قول اإلمام 

ام االستباق إمنا يكون إىل أمر حمبوب وغرض مطلوب وهذه صفة اجلنّة، وقد قرن اإلم

)صاحل، الغاية بالنار؛ ألنّ الغاية قد ينتهي إليها من ال يسرّه االنتهاء إليها ومن يسرُّهُ ذلك 

زمان واحد »ونستطيع أن نتصوّر لكالم اإلمام عدّة غايات، عندما يقول:  (.72-77، صص1122
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ة وغري منها الغايات االجتماعية والغايات النفسية والغايات الدينية والفكري«. وغاية واحدة

 ذلك من الغايات. 

إنّ لألديب غايات هو يسعى لتحقيقها وغايات أخرى هي تفرض نفسَها عليه، إنّها 

الغايات االجتماعية اليت حيترمها اجملتمع، بل قد يقدّسها. مثالً فإنّ فرق شعراء الصعاليك 

نّهم ال وفرق شعراء القبائل هي الغايات، وإنّ الصعاليك طردوا وخلعوا من جمتمعاهتم؛ أل

ميثّلون غاياتٍ جمتمعاهتم، وهلذا نرى أدباً خمتلفاً ترك تأثريه حتّى على صيغهم التعبريية، 

فعندما نرى شاعر القبيلة يتكلم بصيغة املتكلم مع الغري نرى الشاعر الصعلوي يتكلّم بصيغة 

 املتكلم وحده.

ألن األدب مرآة الشاعر يرى أنّ األديب متأثّر جدّاً مبجتمعه؛  إذن، إنّ اإلمام علياً 

عن هذا املنهج مبقولتني، األوىل مقولة الزمن وكما قلنا إنّ  وجمتمعه، وقد عبّر اإلمام 

اإلمام يعبّر بالزمن عن اجملتمع والناس، والثانية هي الغاية؛ إذ إنّ كل أديب له غايات منها 

 غايات تُفرض عليه ومنها غايات يلزمها هو لنفسه. 

 املنهج النفسي 

إنّ املنهج النفسي هو منهج حديث يف النقد األديب حياول أن يقرأ األديب قراءة متتدُّ خلف 

سطحه الظاهري وتكشف عمّا يف نفسه من األمور اليت تؤثّر يف أدبه، وقد جيهلها األديب 

ما أضمر أحدٌ يف نفسه شيئاً إالّ ظهر » بعينه، لكن تظهر يف كالمه، كما يقول اإلمام علياً 

وقد وضع فرويد األسس العامّة  (.735، ص1122)صاحل، « يف فلتات لسانه أو صفحات وجهه

؛ ألنّه وتالمذته كانوا يرون أنّ األديب يندفع دفعة (132، ص2337)حجازي، هلذا النقد 

ة الشعور األديب وتأثريها الشعورية لتحقيق رغباته املكبوتة يف نفسه، فاختذوا األدب لقراء

 على النص األديب. 

واملنهج النفسي عند فرويد، نظراً إىل صعوبة فهم الكنه البشري، ال ميثّل إالّ مذهباً 

واحداً من مذاهب علم النفس، وقد يكون يعتريه النقص يف كثري من نواحيه. كما أنه حيتاج 

، قد خيطأ يف كثريٍ من األحيان اختصاصاً كثرياً يف جمال علم النفس لتطبيقه. ومع ذلك

 كما قلنا، لغموض كنه النفس البشرية وللنقص النسبّي الذي يالزم دائماً العلوم البشرية. 
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خيتلف عن املنهج النفسي عند فرويد، وأعتقد أن  إنّ املنهج النفسي عند اإلمام علي 

فرويد يبحث عن ذات  أكثر نقاد األدب ال مييلون إىل مذهب فرويد يف النقد النفسي؛ ألنّ

 األديب وأمراضه وهم يبحثون عن أدب األديب وذاته األدبية. 

النفسي ال يسعى لدراسة ذات األديب؛ لكنّه يريد أن يدرس النصّ  إن منهج اإلمام 

ال يعتقد كغريه من النقّاد املتقدّمني بنظرية شياطني  األديب يف ظلّه. إنّ اإلمام علياً 

فالذي مل يقل عن »عن الرغبة والرهبة يف نفس منشي األدب؛ إذ يقول: الشعر؛ ألنّه يتكلم 

فريى لألدب منشأً نفسياً يتأثّر مباشرة بالنفس البشرية، فإذا كان هناك « رغبة وال رهبة

أمر يدعو للخروج عن دواعي النفس األدبية نقصت القيمة األدبية للنص كما يصرّح أمري 

لقيس فاق أقرانه؛ ألنه مل يقل عن رغبة وطمع وال عن رهبة املومنني بذلك، ويقول أنّ امرأ ا

وخوف. وليس معىن ذلك أنّ الرغبة والرهبة ليست من العواطف األدبية، بل على العكس من 

ذلك متاماً، فإنّ بعض الشعراء قد ينتجون أفضل أشعارهم عند الرغبة أو الرهبة. وقد عبّر 

القيس إذا ركب، وزهري إذا رَغِبَ،  امرؤ أشعر الناس »عن ذلك بعض القدماء بقوهلم: 

إمنا يبىن الشعر على الرغبة والرهبة »وقوهلم: « والنابغة إذا رهب، وعنترة إذا غَضِبَ

القيس  ولكن اإلمام يريدُ ذلك بشعر امرئ  (.15، ص1225)اخلفاجي، « والطرب والغضب

ذا إشعر الناس أأنّه القيس ب ئوهذا كما رأينا جعل بعض القدماء يعبّروا عن امر ،نفسه

 ذا رغب كما قالوا عن زهري مثالً.إركب ومل يقولوا 

القيس إىل ذاته ونفسياته  نّ اإلمام علياً يف نقده النفسي يصل من خالل أشعار امرئإ

يرى ذات الشاعر متمثلة وحاضرة يف  رهبة. فاإلمام  نّه مل يقل عن رغبة والأويرى 

مل  نّ اإلمام أي قبل اإلمام مبائة ومخسني سنة تقريباً ونّ امرأ القيس كان قد توفّإشعره. 

فينفذ يف معرفته هذه إىل نفسياته  ،لكنّه يعرفه جيداً من خالل أشعاره ،يره ومل جيالسه

 وطواياها.

 النقد اللغوي 

نراه يتطرّق إىل اللغة واأللفاظ يف  ال قوال النقدية عند اإلمام علي إننا عندما نتأمل األ

ليها من حيث إيشري  نّ اإلمام علياً إي اهتمام. لكن يف اكحقيقة أانّما مل يعرها وك نقده،

نّه مل يكن هناك من علماء اللغة من أيعلم  نّ الذي يعرف حياة اإلمام إف ،ليهاإيشري  ال
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ل من وّأفكان  ،عطاها صبغة علميةأ ذإ املؤمنني علي  مريأخدم اللغة العربية كما خدمها 

يب أكما تدين اللغة العربية له وألصحابه مثل  .(22ص ،1267 )زاهد،وضع قواعدها وحنوها 

صلحوا نظامه ووضعوا ألوّل مرّة اكحركات أ ذإمثل فنّ كتابتها  ى،مور أخرأاألسود الدؤيل ب

 .(16ص ،1267زاهد، )مستخدمني نظام النقط  ،عرابيةاإل

نّ اإلمام أل ؛حد غريه مثلهمل يكن أل ،العربية فضالً على اللغة مام علي ن لإلإ ،إذن

ومل يبدعوا علم النحو  وقد سار النحاة على منهج اإلمام علي  هو واضع علم النحو،

مقارناً لشيوع اللحن يف اللغة إثر ازدياد  نفسهم. وكان وضع علم النحو على يداإلمام أب

 فحاربه اإلمام بالنحو.  ،سالميةرقعة الدولة اإل

معياراً ثابتاً يف تُجعل  ليها والإر ايش فلماذا ال ،كان كل هذا من اإلمام يف جمال اللغةإن 

نّ الذي بني أوهي  ،يضاحات دقيقة تارخييةإنقد الشعر؟ وسنجيب على هذا السؤال لكن بعد 

ري فقد يكون هناك الكث .يدينا من كالم اإلمام يف النقد ما هو إالّ نُتَفاً قليلة من كالم اإلمامأ

ليكم تفسري هذا القول الذي إو وصل ومل نطّلع عليه حنن. وألينا إمن الكالم الذي مل يصل 

يشري  يشري إىل اللغة يف النقد من حيث ال نّ اإلمام علياً أوقلنا  ،ليه قبل هذاإأشرنا 

نّ اإلمام يسلّم بوجود اللغة الصحيحة واخلالية من اخلطأ واللفظ أذلك  ليها. ومعىنإ

ويراه شرطاً الزماً يف الشعر واألدب كما فهمنا ذلك من حياته العلمية  ،واألنيقاجلميل 

ذ لو كانت اللغة ضعيفة وغري صحيحة لفسدت إحيقّ ألحدٍ أن يساوم بشأنه.  وال ،واألدبية

املعاين ولضعفت وخرجت عن اجلمال والشعرية. إنّ اللغة جيب أن تكون صحيحة وبعيدة عن 

 حياتنا اليومية فما بالك بالشعر واألدب. اخلطأ والثقل حتّى يف 

نّ الواقع التارخيي للعصر اجلاهلي والعصر االسالمي يدعونا إىل القول بأنّ اإلمام أكما 

وباختالهلا  ،ساسي والالزم لألدبألنّها الشرط األ ؛مل يتكلّم عن اللغة يف نقده علي 

اللغوي كان يواجه سخرية واستهزاء جلّ نّ الضعف أنّ الواقع التارخيي يشهد بإخيتلّ األدب. 

كما فعل طرفة وكان يومذاك طفالً، خباله املتلمس  ،الناس حتّى العوام واألطفال منهم

ألنّ  ؛«لقد استنوق اجلمل»عندما مسعه ينعت مجلَهُ بالصيعرية فقال طرفة مستهزئاً: 

 .(25-21ص)عتيق، تاريخ النقد األديب، صالصيعرية من صفات اجلمل 
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القيس الذي كان يعرَفُ باهتمامه بلغته الشعرية  ئحكم لصاحل امر نّ اإلمام أكما 

، 1، ج1127)ضيف، لفاظه. فقلّما تلقانا يف شعره لفظه نابية يف حروفها أويعين بالتالؤم بني 

جزل األلفاظ أكان خيتار  ذإ ؛شعره ىوقد عُرِفَ أيضاً بعنايته الواضحة مبوسيق .(275ص

صدار النغم املالئم مع أحاسيسه الشعرية وانفعاالته األدبية. إنّ اإلمام إوأقواها على 

نّ بعض شعراء العرب كانوا إذ إالقيس يهتمّ هبذا اجلانب من النقد.  ئمرحبكمه ال علياً

لفاظهم الشعرية مثل املدرسة األوسية اليت أيتّخذون مذهب الصنعة يف اختيار كلماهتم و

لفاظه أيف تنتقيح  فكان شعراؤها ميضون عاماً كامالً ،كككانت تنتج شعر اكحويل احمل

مهية اللغة يف أعن  يضاً شاهد تارخيي آخر يدلّنا إىل أن سكوت اإلمام أبياته. وهناك أو

ساسياً وشرطاً الزماً يف النقد. والشاهد هو أبل جعلها عنصراً  ،ياهاإمهاله ليس إل ،النقد

نّه على مذهب اللفظيني يف الشعر. فعندما إذ إ ؛اجلاحظ األديب اخلرّيت عمرو بن حبر

نّ الشعر عنده  جيب أن يكون حمشواً باأللفاظ إنريد أن نقول  ال ،نّ اجلاحظ لفظيإنقول 

يذكرها وجيعل اهتمامه  وهلذا ال ،نّه يسلّم بوجود املعاين السليمة يف الشعرإبل  ،دون املعاين

نّه على إف ،مر النقد اللغوي عند اإلمامأذلك ك .(12، ص1267)سلوم، كامالً على قضية اللفظ 

 العكس من اجلاحظ يسلّم بوجود اللفظ ويركز على املعاين. 

 املذهب التكاملي 

وهلذا  ،حكامه النقديةأصدار إعن احملدودية يف  ىن يتخلّأاملذهب التكاملي مذهب يريد 

نّ هذا املذهب إ. وهلذا ىحياول أن ينظر إىل العمل األديب بنظرة واسعة تدرسه من مناحٍ شتّ

 ىيتألّف من املنهج الفين والتارخيي والنفسي ويستخدمها جمتمعة متداخلة كلّما استدع

منا يأخذ من كل منهجٍ ما يراه معيناً إيقف عند حدود معينة، و النقد ذلك. وهو منهج مرن ال

النقد اآلديب،  )عتيق، يفحكام متكاملة على األعمال األدبية من مجيع جوانبها أصدار إعلى 

 .(063ص

نّه جيمع بني مناهج أل ؛استخدام هذا املذهب حيتاج إىل براعة فنية وسعة اطاّلع

وهلذا حيتاج إىل االطالع الكامل على تلك املناهج، كما حيتاج إىل مرونة يف الناقد  خمتلفة،

سباً مع ومتنا ىمتناسباً مع املناهج األخر ،تؤهله إىل استخدام كلٍ من املناهج يف حمله

لكلِّ  ىيتسنّ نّه الأدباء. وهلذا نرى ديب من األأالظروف التارخيية واالجتماعية واألدبية لكلّ 
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خاصّة يف الزمن القدمي الذي مل يكن النقاد فيه ذوي ثقافة فكرية ومهارة  ،حدٍ أن يطبّقهأ

 نقدية كثرية يف تطبيق نقدهم. 

جياز يفوق إي صعوبة وبأدون  ،ك املناهجمجع يف نقده بني كل تل نّ اإلمام علياً إال أ

 ئكراه، حكمه النقدي بتفضيل امرصرار واإلأصدر بعد اإل التصوّر البشري. فاإلمام 

 نّ اإلمام إوتكلّم عن املنهج الفنّي، والتارخيي، والنفسي، ومن مثّ أصدر حكمه.  القيس،

و الزمين أتالف التارخيي ذ تكلم عن االخ؛ إاهتم يف نقده بكل هذه املناهج وزيادة عليها

وتكلم عن سبق امرئ القيس إىل بعض الفنون وحسن  فيما بني الشعراء يف نقده التارخيي،

حاسيسه الشعرية يف نقده الفين، كما تكلم يف نقده أخرين يف معانيه وعدم تقليده لآل

شك  نه والإعن رغبة وال رهبة.   مامالنفسي عن نفسيات الشاعر الذي مل يقل برأي اإل

 مجيع النقّاد من عرب ومن عجم. ليه اإلمام علي إمذهب تكاملي يف النقد، سبق 

 النقد التنظريي 

نّ التنظري خيتلف عن التطبيق يف كلّ جمال من جماالت العلم والفنّ. يف كثري من األحيان إ

دب و األأاالجتماع  وأسواء يف السياسة  ،مل تسمح الظروف للمنظّرين أن يطبقوا نظرياهتم

 ،فكارهمأو غريها من اجملاالت. ويف بعض األحيان استطاع بعض املنظّرين أن يطبّقوا أ

دباء مل يعرفوا نّ الكثري من األإففشل البعض منهم وجنح البعض اآلخر يف ذلك التطبيق. 

حيان  بوأمثل ابن سينا والفارايب و ،لكنّهم عرفوا بنقدهم التنظريي ،بنقدهم التطبيقي

 .(211ص ،1267حسان عباس، إ)هم التوحيدي وغري

خطاءهم الفكرية فقد تكون هناك أيدلّ بالضرورة على  و جناح التطبيق الأنّ فشل إ

نّ إ ،ذنإفشاهلا. إو تؤثرُ يف أالتطبيق التامّ ألفكارهم  حتول بينهم وبني ىمؤثرات أخر

لكنّهما قد  ،األحيانن اجتمعا يف بعض إنّهما وإالتنظري خيتلف عن التطبيق اختالفاً تامّاً و

 افترقا يف كثري من األحيان. 

ديب يف تاريخ األدب العربّي أكرب منظّر أوّل أممّا تقدّم من نقده، و نّ اإلمام علياً إ

حيمل غريه من النظرات النقدية  ال جيازه حيمل ماإوإن كالمه يف النقد األديب، مع شدّة 

وحتلّه حمالً رفيعاً يف األدب العاملي وليس يف  ،داليت تدلُّ على سعة علم اإلمام باألدب والنق

 األدب العريب فقط.
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و مل أنّ الكثري من املنظّرين مل يطبقّوا نظرياهتم إنّ التنظري خيتلف عن التطبيق وإقلنا 

مل يكتف بالتنظري فاتّجه إىل التطبيق عندما حكم  يفحلوا يف تطبيقها. لكنّ اإلمام علياً 

 يل امرئ القيس حُكماً معلاّلً. بتفض

جاء حكمه صحيحاً وذا قيمة نقدية  ذإ ؛صدار حكمهإيف  فلح اإلمام علي أوقد 

ذ يرى إ ،كبرية. يشهد بذلك جلّ األدباء والنّقاد العرب الكبار مثل لبيدبن ربيعة العامري

ذ حكم حسّان إ ،ومثل رسول اهلل وحسّان ،(22)قدامة بن جعفر، صشعر الشعراء أامرأ القيس 

صحاب أكما حكم غريهم من  .(50، ص1اكحديد، ج يبابن أ)اهلل  بنفس اكحكم وصدّقه رسولُ

 الطبقات والشعراء واألدباء املتأخرين. 
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