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األدبي
القيم الشّ عور ّية و القيم ال َّتعبير ّية في ال َع َمل
ّ
*

مسعود اكبريزاده

**

الملخص

هدايتاهلل تقيزاده ،ستاره مشايخي

الکلمات الدلیلیة :القیم الشعوریّة ،القیم التَّعبیریّة ،العمل األدبی ،اللفظ و المعنی،
العاطفة ،الخیال.
* .أستاذ مساعد بجامعة آزاد اإلسالمية في زاهدان (استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد زاهدان).
** .طالبا اللغة العربیة و آدابها بجامعة آزاداإلسالمية في قم (دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد قم).
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التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

األدبي و غايته و أنوع الموازين النّقديّة
قدمنا في هذه المقالة بتعريف العمل
ّ
ّ
الشعوريّة و
المساعدة َع َلى النّاقد في تقويم العمل
ثم بينا فيه العالقة بين القيم ّ
األدبيّ ،
ّ
األدبي.
التّ ْعبيريّة في العمل
ّ
الشعوريّة و
حدثنا عن الذّ وق و الجمال في العمل
األدبي ،كم ّا بيّنّا القيم ّ
ثم ّ
ّ
ّ
عناصرها (فإنّها هي بإيجاز :العاطفة ،و الخيال ،و المعنَى ،و )...و المقاييس النّقديّة عند
حدثنا عن العالقة بين ال ّلفظ و المعنَى .و أخيرا ً شرحنا القيم التّعبيريّة
ثم ّ
العرب فيهّ ،
األدبي من البحث في فصاحة األلفاظ و فصاحة
ثم بيّنّا موضوعات النّقد
و عناصرهاّ ،
ّ
التّراكيب و البحث في مقدار الكالم و صيغته و صفات المعاني.

التراث األدبی

المقدمة

العمل األدبي هو «التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية» و غايته هي :تصوير

مكون من عناصر و عوامل
المشاعر واألحاسيس للتأثير على المتل ّقي .وكل عمل أدبي ّ
وهي« :العاطفة ،واألفكار ،واأللفاظ والعبارات ،والتصوير والخيال ،والموسيقا» .و أهم

الموازين النقدية التي تساعد الناقد في تقويم العمل األدبي هي :الوضوح ،وامتزاج الفكرة

والجدة واالبتكار،
بالشعور والعاطفة ،والعمق والغزارة ،واإلقناع ،والوجدان والمنطق،
ّ
والصحة وعدم االضطراب.
النص مع القيم اإلنسانية،
انسجام ّ
ّ

ينقسم العمل األدبي إلى نوعينِ  :الف ـ الشعري :ويشمل الشعر الغنائي أي القصيدة

توجهاتها ،و يضم أكثر األشعار العربية ،و نعني به الشعر الذي ينبثق من إحساس
بمختلف ّ

الشاعر و وجدانه ،يدخل في نطاقه المدح ،و الفخر ،و الهجاء ،و الرثاء ،و الوصف ،و
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الشعر الزهدي ،و الخمري ،و الوجداني ،و السياسي ،و االجتماعي .والشعرالقصصي،
والتعليمي ،والشعر الملحمي أو الحماسي .ب ـ النثري :ومن أبرز فنونه هي :الرواية،

المقامة ،القصة ،األقصوصة ،الفكاهة والمقالة ،الخاطرة ،ترجمة الحياة ،البحث ،الرسالة،

الخطبة ،المحاضرة ،والنقد األدبي.
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

فالشعور،
الشعوریة و القیم التّعبیریةّ .
و العمل األدبی وحدة مؤل َّ َفة من عنصرینِ  :القیم ّ

الشعوریّة و
ثم یلیها التَّعبیر عنها فی صور َة لف ِظیَّة .فالقیم ّ
مرحلة تسبق فی نفس صاحبها ّ

ورة التعبیریّة إ ّ
ال
القیم التّعبیریّة کلتاهما وحدة ال انفصام لها فی العمل
األدبی و لیست ّ
الص َ
ّ
الشعوريّة ،إذن هی مادة التعبیر األدبی فی الفنون
الشعوریة القيم ّ
ثمرة لالنفعال بالتّجربة ّ

األدبیة سواء کان الفن شعراً ،أو نثراً ،أو قص ًة ،أو مقال ًة ،أو غیرها.

أی عمل أدبی،
و أما دور الذوق ،و الجمال فی العمل األدبی ،فهام جدا ً ّ
ألن فی ّ
یتالئم بین الفنّان و ّ
تصورا ً لما حوله أو لبعض
الطبیعة ،ففی تجربته الفنیّة یشکل باأللفاظ ّ

یضمنه أحاسيسه و أفکاره .و أداة إلی
ما حوله و ّ
یقدمه لنا فی إطار یحرص علی أن ّ
المتذوق لذة فنیّة و هو مادة الشعور و هو وسیلة التی ترفع
اإلدراکات التی تثیر فی نفس
ّ
به إلی المستوی الجمال الذی یستشرف الکلی فیما جزئی .فالذوق الفنی هو اإللتفات
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نحو جمالیات الموضوع الناجمة عن وحدة العناصر و التّالئمة بمادة التی تعطیه شکله

الفنی.
ّ

عد جمی ً
ال و لکن الجمال فی
أی شئ ّ
الصفات الّتی إذا توفّرت فی ّ
ّأما الجمال فهو ّ

الفن فهو شئ آخر و هو تصویر جمال الشئ.
ّ

تصوره للعالم
العناصر أو األدوات الّتی یستعملها األدیب بطریقة معینة للکشف عن ّ

أو للتعبییر عن تجربة إنسانیّة واعیة هی بأیجاز :العاطفة ،و الخیال ،والمعنی ،واللغة ،أو

العبارة.

و ّأما العاطفة أو اإلنفعال أو اإلحساس فهی :حالة شعوریّة تندفع من النّفس البشریّة
فإن غایة األدیب من خلق األثر
إثر انفعالها بحدث تراه أو تسمعه أو بمشهد یوثر فیهاّ .

األدبی هی أن یعبّر به عن عاطفة یشعر بها فی نفسه لینقل ذلک الباعث الّذی أثار عاطفة
ّ
إلی األخری حتّی یثیر عواطفهم.

وأهم مقاییس نقد العاطفة عند النقاد هی :صدق العاطفة و نوعها ،ومدی حرارتها
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تنوعها...،
وقوتهاّ ،
وعمقها ّ

أولهما وصف أحوال األشیاء الّتی فیها القول و ثانیهما وصف
و ّأما المعنی فصنفانّ :

صرف فی المعانی سواء تلک الّتی لها
بها و من ّ
ثم ینبغی أن تتوفّر الحاجة إلی معرفة التّ ّ

وجود خارج ّ
الذهن و تلک الّتی لیس لَها وجود خارج الذهن فی األصل و إنّما تحصل

الدالَة علیها و ترتیبها و إسنادها ،فکأنّه
فی الکالم بتنوع طرق التألیف و اختبار األلفاظ ّ
المتصورات أو إلی الخیال.
یشیر هنا إلی
ّ

الص َحة والخطأ ،واإلبتکار والتّقلیدّ ،
والطرافة،
و أهم مقاییس العرب لنقد المعنی هیِّ :

والشعر ،والقیاس النّفسی ،والمقیاس اإلنسانی،
والشعر ،والمنطقّ ،
والوفاء بالمعنی ،والعلم ّ

والصدق والکذب...،
واالتّباع واالبتداعِّ ،

األدبی .و عرف العرب ألوان ًا من
وأما الخیال ،فهو وسیلة إبراز العاطفة فی العمل
ّ
الشخصیّات من العدم و منها ما انطلق الحیوان و النّبات و الجماد و
الخیال منها ما ابتکر ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

أحوال القائلین أو المقول علی ألسنتهم و هذه و تلک تلتزم معانی أخری تکون متع ّلقة

التراث األدبی

األسطوری کما فی ألف لیلة و لیلة و ...فملکة الخیال ،موهبة فطریّة ظفر بها اإلنسان
منها
ّ
األدبی.
بعد العاطفة فهوکجناح یح ّلق بها األثر
ّ

الصور الخیال ِّیة ،واإلبداع فی الخیال أو الخیال
و مقاییس النقاد لنقد الخیال هی :بالغة ّ

الصور الخیالّیة.
ومدی تأثیر ّ
اإلبتکاریَ ،

ومما يلتفت النظر بين القضايا النقديّة من العصور السالفة إلى عصرنا الحاضر ،هو
قضية اللفظ و المعنى ،و انهما لدى األدباء يعتبران ركنين مهمين من أركان النصوص

األدبية التي اشتغل بها كثير من األدباء فتفاوت مذاهبهم تفاوت ًا ،يضطر بنا أن نصنّفها إلى
أكثر من أنصار اللفظ أو «اللفظيين» بريادة الجاحظ و هم جعلوا المكانة األولى في
الحكم على األثر األدبي للفظ و يدعون األدباء إلى العناية به و يقولون إن المعاني جارية

على ألسن األدباء و لكنها ال تدخل ميدان األدب إال بعد ما عبّر عنها األديب بعبباراته
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الرائعة التي يستطيع أن يثير بها مشاعر الناس .و أنصار المعنى أو «المعنويين»
الفنيّة ّ
بريادة عبد القاهر الجرجاني و هم جعلو غزازة المعاني و وحدة األفكار مقياس التفاضل

بين األدباء و أساس الحكم لهم أو عليهم .فقالوا إن االرتباط بين اللفظ و المعنى كارتباط
الروح بالجسم.

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

واللفظ وحده قد یکون له معنی ولکن مفهومه قد یتغیر بتغییر استعماله فی العبارات

و تعبیره عن اإلحساسات أو المعانی و هذا اإلمتزاج یعطیه بعدا ً شعوری ًا و مفهوم ًا جدیدا ً

و تأثیرا ً خاص ًا .و اللفظ عند العالم یختلف عما هو عند األدیب ،فالعالم یستعمله بمعناه

أول ن ُ ّقاد العرب
األصلی بینما یستعمله األدیب بمفهومه الشعوری .و لقد کان ابن قتیبة ّ
الشعر َعلی أرب َ َعة أضرب:
أن ّ
فقرر ّ
الّذین ُعنوا بتوفیق العالقة بین األلفاظ و المعانیّ ،
األول ،ضرب َح َسن لفظه و جاد معناه والثانی ،ضرب حسن لفظه و لم تجد هناک فائدة
تأخر معناه
فی المعنی و الثالث ،ضرب جاد معناه و قصرت ألفاظه عنه والرابع ،ضرب ّ

أی إحساس أو شعور بالجمال ،إذا کان مجرد اللفظ
و ّ
تأخر لفظه .فاللفظ ،الیثیر فینا ّ
و لکنه ،حینما تآلف و تناسق لتعبر عن مشاعر ،أحسسنا هذه المشاعر و اإلحساسات.

إذن هذا اإلحساس نابع من التناسق بین األلفاظ مع المعنی و انسجامها و التعبیر الصادق
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عن المشاعر و اإلحساسات.

أهمها هی :البحث فی فصاحة األلفاظ و
تعددت موضوعات النّقد
قد ّ
األدبی و ّ
ّ
التّرکیب ،والبحث فی صفات المعانی ،والبحث فی مقدار الکالم ،والبحث فی صیغة

الکالم و...

العمل األدبي و أنواعه و أهم الموازين النقدية في تقويمه

العمل األدبي هو «التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية» (قطب1983 ،م ،ص

 ،)52فالتجربة الشعوريّة ما دامت في حنايا النفس لم تظهر في صورة لفظية معينة ،فهي
احساس أو انفعال ،و ليست عم ً
ال أدبي ًا .فالتجربة الشعورية التي يعيشها األديب ،تدفعه

للتعبير عنها في صورة تعبيرية ذات داللة.

و غاية العمل األدبي هي :تصوير المشاعر واألحاسيس للتأثير على المتل ّقي ،فيعيش

مكون من عناصر و عوامل وهي:
هذه اللحظة اإلبداعية باستمتاع .كل العمل األدبي ّ
«العاطفة ،األفكار ،األلفاظ والعبارات ،التصوير والخيال ،الموسيقا»( .المصدر نفسه ،صص
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26ـ)27

1ـ الوضوح :وضوح الفكرة ،من خالل لغة تعبر عما يريد بسهولة ويسر.

نص إنما هو تجربة شعورية كما
2ـ امتزاج الفكرة بالشعور والعاطفة:
فالنص ّ
أي ّ
ّ
أشرنا.
3ـ العمق والغزارة :مدى إحاطته بالفكرة ،وخروجها عن مألوف اإلنسان العادي.

4ـ اإلقناع الوجداني والمنطقي :دعم األفكار باألدلة الوجدانية المستمدة من ثقافته

وعاطفته وخياله ،واألدلة العقلية المستمدة من ثقافته ورؤيته الفكرية.
الجدة واالبتكار :عدم التقليد أو التأثّر بالغير.
5ـ ّ

النص مع القيم اإلنسانية.
6ـ االمتداد اإلنساني :ونعني به مدى انسجام ّ

الصحة وعدم االضطراب :أن تكون الفكرة صحيحة مفيدة بعيدة عن التناقض.
7ـ
ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

أهم الموازين النقدية التي تساعد الناقد في تقويم العمل األدبي هي:

التراث األدبی

أما أنواع العمل األدبي فهو نوعان:

توجهاتها ،و
الف ـ الشعري :ويشمل على1:ـ الشعر الغنائي أي القصيدة بمختلف ّ
يضم أكثر األشعار العربية ،و نعني به الشعر الذي ينبثق من إحساس الشاعر و وجدانه،
يدخل في نطاقه المدح و الفخر و الهجاء و الرثاء و الوصف ،و الشعر الزهدي و الخمري

و الوجداني و السياسي و االجتماعي.

2ـ القصصي :و يدخل في نطاقه األقصوصة ،و المنظومة ،و الملحمة ،و الخرافة،

والشعر المسرحي.

3ـ الشعر الملحمي أو الحماسي.

4ـ التعليمي.

ب ـ النثري :فينقسم إلى قسمين1 :ـ النثر القصصي و يشمل على النثر الموضوعي
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(المسرحية و المالحم) و على األسطورة ،و الرواية ،و المقامة ،و القصة ،و األقصوصة،
و الفكاهة2 .ـ النثر غير القصصي و يشتمل على المقالة ،والخاطرة ،وترجمة الحياة،
والبحث ،و الرسالة ،و الخطبة ،و المحاضرة ،و النقد األدبي( .نظام طهراني 1386 ،ﻫ  .ش،

صص 8ـ)9
التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

عالقة بین القیم الشّ عور ّیة و القیم ال َّتعبیر ّیة فی العمل األدبی

الشعور مرحلة تسبق
الشعور و التّعبیرّ .
العمل األدبی وحدة مؤل َّ َفة من عنصرینِ ّ :
صورة لف ِظیَّة (قطب1983 ،م ،ص  ،)٢١ولکن
ثم یلیها التَّعبیر عنها فی
َ
فی نفس صاحبها ّ
ورة ال َلف ِظیَّة و
فی العمل
األدبی ،فال ُوجود لهذه التّجربة قَبل أن یعبر عنها فی هذه ّ
الص َ
ّ

حین یُد ِر ُکها اآلخرون ،فأنّما يُدركونها من ِخالل التعبير ال ّلفظي الذي وردت فيه ،فال
َ
يوجد تعبيران مختلفان أ ْدنی اختالف أن یرسما صورة واحدة لتجربة شعوریّة معینة .و
الشعور و
من هنا النستطیع أن نقسم العمل
األدبی إلی عنصرین :اللفظ أو المعنی أو ّ
ّ
األدبی
الشعوریّة و القیم التّعبیریّة کلتیهما وحدة الانفصام لها فی العمل
ألن القیم ّ
التعبیرّ ،
ّ
ورة التعبیریّة إ ّ
الشعوریة
الشعوریة ولیست القیم ّ
ال ثمرة لإلنفعال بالّتجربة ّ
و لیست ّ
الص َ

القيم الشّ عور ّية و...

إ ّ
ال ما استَطا َعت األلفاظ أن تُ َص ِّوره و أن تنقله إلی مشاعر اآلخرین .و السبیل لنا إلی
الشعوریَة إ ّ
ال من خالل القیم التّعبیریِّة ،و القیم التّعبیریّة وسیلتنا إلی القیم
تَقدیر ال ِقیَم ُّ

الشعوریّة و
نتحدث عن العالقة بین القیم ّ
ّ
الشعوریّة( .زکی ،التا ،صص 75ـ .)76و من هنا ّ

القیم التَّعبیریّة فی العمل األدبی و ّ
الذوق و الجمال فیه ،فنبین القیم الشعوریة و عناصرها

و مقاییسها النقدیة عند العرب فیه؛ ثم نتحدث عن العالقة بین ال ّلفظ و المعنی و أخیرا ً
نشرح القیم التّعبیریِّة و عناصرها و أهم موضوعات فی النقد األدبی.

ّ
الذوق والجمال فی العمل األدبی

الصورة یتالئم بین الفنّان و ّ
الطبیعة ،ففی
فی ّ
أی عمل أدبی کما فی التِّمثال أو فی ّ

یقدمه لنا فی إطار
تصورا ً لما حوله أو لبعض ما حوله و ّ
تجربته الفنیّة یشکل باأللفاظ ّ
ٍ
حینئذ أن یضعنا وجه ًا
یضمنه أحاسیسه و أفکاره و یکون علی النّاقد
یحرص علی أن ّ
لوجه أمام هذه األحاسیس و األفکار منسجما ً فی أثناء تر ّدد بین المادة و الموضوع،
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األدبی و
حد التأثر الذی ینقله النّاقد إلی المتل ّقی من العمل
ثم یجب علیه الوقوف عند ّ
ّ
ّ
کونت موضوع ًا له وجوده المحسوس بوصفه
بعد ذلک یعالج العمل من حیث أنّه مادة ّ

الفنی.
(إلتئامه) بمادة التی تعطیه شکله ّ

الشئ الذی ال
إذا کان من شأن العمل
فإن ّ
األدبی أن یلهب الخیال بإثارة الحواس ّ
ّ

شک فیه ،أن الناقد الذی یحکم فیه یحتاج دائم ًا إلی نوع من اإلدراک ،یختلف کل
العملی و اإلدراکین :العقلی و الغیبی .و یمتاز بأنّه قادر علی أن
اإلختالف عن اإلدراک
ّ

یکشف له عن طریقة معنی الموضوع و مدی ایحاءاته و اشعاعاته ،أعنی یکشف عن
جمالی یعمل علي أن یصرفنا عن ذاتنا
التعبییر و من هنا فإن هذا اإلدراک و هو إدراک
ّ

إلی االهتمام بالموضوع .غیر أن هذا العمل من شأنه أن یزید من خصوبة ّ
الذات ،ألنّه
الذوق و ما ّ
عادة ما ینمی لدیها ملکة ّ
جمالی معیّن.
الذوق إال وسیلة نحو إصدار حکم
ّ
(المصدر السابق ،صص )٧٧-٧٠

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

قصة أو مسرحیّة ...ـ و عند النّاقد لیس الذوق الفنی فی نهایة األمر،
شیئ ًا ـ قصیدة أو ّ
ِسوی اإللتفات نحو جمالیات الموضوع الناجمة (الناشئة) عن وحدة العناصر و التّالئمة

التراث األدبی

ّأما الذوق فهو فی األصل ملکة تدرک بها طعوم األشیاء و اصطالح ًا أداة إلی
المتذوق ّلذة فنیّة فهو قدرة علی المعرفة الجید من غیر
اإلدراکات التی تثیر فی نفس
ّ

تحدث عنه ابن
الجید و هو اإلمر الفطری الذی یکسبه اإلنسان بالدراسة و المطالعة .و قد ّ

حسی ًا ـ عالج
خلدون فی
ّ
فقرر أنه حصول ملکة البالغة للسان ،فکما أنه ـ ّ
«المقدمة» ّ
للتعرف علی ما فیها
للتعرف علی طعمها یعالج ـ فنیّ ًا ـ األشیاء بالنّفس ّ
لألشیاء باللسان ّ

فن.
القوة التی یُ ّ
قدر بها األدب من حیث هو ّ
ِمن جمال فهو بإیجاز ّ

الشعور ّ
بکل ما نبصره أو نسمعه أو نتخیّله و
یؤکد «کانط» بأن الذوق هو دائما ً ما ّدة ّ

هو یصدر حکمه بالرضی أو بعدم الرضی علی موضوع و الذوق هو الوسیلة التی ترفع به

الکلی فیما هو جزئی ،فیتوقّف فهم الناقِد لذلک
إلی المستوی الجمالی الّذی یستشرف
ّ
العمل علی مدی قدرته علی إلغاء جزئیّته بقمع ذاته نفسها( .المصدر نفسه ،صص 79ـ)٨٠
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عد جمی ً
الصفات
أی شیء ّ
الصفات الّتی إذا توفّرت فی ّ
ال و هذه ّ
أما الجمال فهو ّ
أی موجود معیّن و ال إلی أکثر من موجود و إن تکن بین هذه الموجودات
الترجع إلی ّ

الصفات ک ّلها أو بعضها ،لکن هذا هو الجمال فی ّ
الطبیعة
معالم مشترکة تظهر فیها تلک ّ
الفن فهو شیء آخر َدفع بأساتذة علم الجمال إلی أن یقولوا «الجمال
و ّأما الجمال فی ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

ّ
الفنی تصویر لجمال شیء».
بیعی شیء جمیل ولکن الجمال ّ
الط ّ

القیم الشعوریة و عناصرها فی العمل األدبی

سمی
لجأ النّاقدون من أقدم العصور إلی تقدیم أبعاده (العمل األدبی) عن طریق ما
ّ
بعناصر األدب و قد أراح العرب األولّون أنفسهم بطرح القضیّة فی مقولة اللفظ و المعنی؛
الفنی الصادق و
و ّأما النّاقدون فیعتقدون بأن األنواع األدبیّة هی نتیجة عملیّات الخلق ّ

عملیات الخلق هذه مهما تختلف المذاهب حولها تحتاج إلی أدوات ذات استعماالت

محددة و یجب أن یلتفت إلیها النّقاد علی أنّها أصول نسبیّة متماسکة و هکذا وجدت
ّ
تصورة
العناصر األربعة أو األدوات الّتی یستعملها األدیب بطریقة معیّنة للکشف عن ّ
للعالم أو للتعبیر عن تجربة إنسانیّة واعیة .فإن هذه العناصر هی بإیجاز :العاطفة ،و
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الخیال ،والمعنی ،واللغة ،أو العبارة.

الشعوریّة و عناصره
األول القیم ّ
نقسم هذه العناصر األربعة إلی قسمینّ :
و اآلن ّ
العاطفة وصدق المعنی و الخیال و العمق و الشمول و الثانی القیم التعبیریّة و عناصره
األلفاظ و التعابیر.

و ّأما العاطفة و هی ما یناقشه النّقاد فی المحتوی ،فتقوم هی بتکوین شخصیّة األدیب

و فی ضوء الدِّ راسات و التَّطبیقات المختلفة یقصد بهذه العاطفة اإلنفعال أو اإلحساس .و

الحب و الکراهیّة؛ و العاطفة هی انفعال نفسی ّ
منظم یجتمع حول
کالهما نابغ عن قطبی
ّ

تتکون عادة من اتّصال الفرد بموضوع العاطفة فی
شخص أو شیء أو معنی معیّن و إنّها ّ
مواقف مختلفة ،فإذا أرضت دوافع صاحبها أثارت فی نفسه مشاعر لذیذة سارة و إذا

اُحبطت دوافعه أثارت فی نفسه مشاعر مؤلمة مریرة .و العواطف ترتبط بالمثَل األعلی

الّذی یسعی اإلنسان لتحقیقه و هذا اإلرتباط من شأنه أن یزیدها سموا ً و رقی ًا .و المثل
الحق و الخیر و الجمال وعلی هذا
العلیا لإلنسان المرتبطة بمظاهر شعورة ثالثة :هی
ّ
الحق و العواطف
یمکن القول بأن العواطف أنواع ثمنها العواطف الفکریّة
بحب ّ
ّ
الخاصة ّ
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بحب الجمال وتکتاز العاطفة
بحب الخیر و العواطف الوجدانیّة
الخلقیّة
ّ
ّ
الخاصة ّ
الخاصة ّ
ا ،ص )100

إن العاطفة ـ أو االنفعال ـ فهی «حالة شعوریّة تندفع من النّفس البشریّة إثر
کما قیل ّ

انفعالها بحدث تراه أو تسمعه أو بمشهد یوثر فیها» .فإنّک إذا أحببت شیئ ًا أو أبغضته

داخلی بالفرح أو
الحب أو البغض هو العاطفة و هی شعور
ما ّدی ًا کان أو معنویّ ًا ،فهذا
ّ
ّ
فإن غایة األدیب من
الحزن أو
الحب أو البغض و مخبوء فی ضمیرک الینکشف لغیرک؛ ّ
ّ

األدبی هی أن یعبّر به عن عاطفة یشعربها فی نفسه لینقل ذلک الباعث الّذی
خلق األثر
ّ

األدبی
أثار عاطفة إلی اآلخری حتّی یثیر عواطفهم و الناقد فی دراسته النّقدیّة لألثر
ّ
یتحدث عن تلک
الصورة إلی ماوراءها من خیال و عاطفة؛ فإذن
ّ
ینطلق من دراسة ّ
العاطفة أو اإلنفعال کما تحدث عنها النّقاد القدماء و یبیّن فیها:

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

خاص ًا تدور علیه( .القيرواني1988 ،م ،ج
بأنّها استعداد ثابت األثر نسبیّ ًا و ان لها موضوع ًا ّ

التراث األدبی

الفن هو لغة العاطفة و إنّا النلمس
١ـ مدی حرارة العاطفة :و یحسن بنا أن نقول ّ
إن ّ

الرموز الّتی استعان األدیب إلبرازها
هذه العاطفة فی األدب إلاّ من خالل األلفاظ و ّ
فاألدیب یحاول أن یثیر فی نفس اآلخرین ما فی نفسه من روعة اإلعجاب أو لوعة
الحب أو لهیب الحماسة؛ فَعلی النّاقد أن یدقّق النّظر فی األثر حتّی یعرف مدی حرارة
ّ

فإن العبارات الّتی تؤ ّدی
العاطفة أ کانت عاطفة األدیب فی ذلک األثر ثائرة أم هادئة؟ ّ

المتوسطة تعتمد علی سهولة
العواطف فهی تختلف باختالف تلک العواطف .فالعواطف
ّ

العبارة و جمال التصور و اإلیجاز کما أعجبنا بجمال الوردة .و العواطف العمیقة تعتمد

تتصل
الصور باستخدام الوجوه البیانیّة کما فی العواطف الّتی ّ
علی جزالة التعبییر و إحکام ّ
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بأصول الحیاة و الشؤون االجتماعیّة.
دینی و
٢ـ نوع العاطفة :هناک انفعال ینشأ عن شعور ّ
قوی و انفعال ینشأ عن شعور ّ

الدراس أن یبیّن نوع العاطفة الّتی یحملها النّص ،هل
انفعال یعکس نفسیّة قائله ،فعلی ّ
هی ذاتیّة أو قومیّة أو إقلیمیّة أو دینیّة؟ أو...

الشاعر و یبعث شعوره
٣ـ صدق العاطفة :و هو أن یکون الباعث الذی یثیر اعجاب ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

مشاعر صادق ٍة و
ولید
باعث ًا صحیح ًا ال مصطنع ًا خداع ًا أو بعبارة أخری یکون األثر َ
َ
عواطف طبیعیّة.
کالح ّب و
تنوع العاطفة :و هناک شعراء یثیرون فی نفوس القراء عواطف مختلفة ُ
٤ـ ّ

(تنوع العاطفة) یستلزم بُعد النّظر و سعة التّجارب و
ّ
الشفقة و اإلعجاب و اإلجالل ،فهی ّ

القدرة علی إثارة العواطف.

مقاییس نقد العاطفة

مو :یعنی نوع العاطفة و درجتها من حیث رفعتها و صنعتها.
الس ّ
١ـ ّ
الصدق :یتج ّلی بصدق اإلحساس و صدق التّعبیر عنه.
٢ـ ِّ
قوة العاطفة تقاس بمقدار تأثیرها فی النّفس.
القوةّ :
٣ـ ّ
قوتها.
٤ـ العمق :عمق العاطفة یالزم ّ

القيم الشّ عور ّية و...

نوع( :حاج ابراهیمی 1376 ،ﻫ  .ش ،ص .)133
٥ـ التّ ّ

و ّأما المعنی؛ و ماذا یعنی النّقاد بهذا العنصر الّذی ّ
یشکل مع العاطفة مضمون النّص

تصور کامل و
األدبی؟ فالجواب هو قدماؤنا و معظمهم کانوا بالغیین ،لم یکن لدیهم ّ
ّ
الدالالت فی أصول الفقه و البالغة و المنطق
واضح للمعنی حتّی لقد درست مسائل ّ
دراسات أوفی و أعمقّ .
أن ثمة ظاهرة فنیّة تسمی
ولعل أوضح ما قیل فی ذلک ک ّله هو ّ
للبالغة و هذه البالغة تتح ّقق إذا بلغ المعنی مبلغه من نفس المتلقی .ولکن هذا المعنی
فی األعمال األدبیّة یرد بطرق مختلفة ،و تحدید هذه ّ
الطرق منوط بصاحب«علم البیان»

الخاصة للمعانی .فإذا اختلف البناء أو النّظم بالنّقص أو
الّذی یتع ّقب دالالت األلفاظ
ّ
ألن األلفاظ صور المعانی أو أجسادها کذلک
بالزیّادة أو بترتیب األلفاظ اختلف المعنیّ ،
محدد و
یختلف المعنی إذا أ ّداه الفنّان بالحقیقة عنه إذا أداه بالمجاز ،ألن حقیقة المعنی ّ

مجرد معنی من ٍ
الزم و ّأما المجاز کالتّشبیه مث ً
معان کثیر ٍة غیر الزمة من حیث أنّها
ال فهو ّ

الخاصة للحیاة.
فنیّة تخضع لمزاج األدیب و لرؤیة
ّ
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ِ
أولهما وصف أحوال األشیاء الّتی فیها القول و ثانیهما وصف أحوال
والمعانی
صنفانّ :

القائلین أو المقول علی ألسنتهم و هذه و تلک تلتزم معانی أخری تکون متع ّلقة بها و

خارج ّ
الذهن وتلک الّتی لیس لها وجود خارج الذهن فی األصل و إنّما تحصل فی

الدالَة علیها و ترتیبها و إسنادها ،فکأنّه یشیر
الکالم بتنوع طرق التألیف و اختبار األلفاظ ّ
المتصورات أو إلی الخیال.
هنا إلی
ّ

مقاییس العرب لنقد المعنی

الشاعر ک ّلها و إثبات ما لها و ما علیها؛ ولکن اإلحاطة
هذا العنوان یدعو لتف ّقد معانی ّ

أهم مقاییس العرب لنقد
بمعانی شاعر و نقدها جمیع ًا یَسلِم الناقد للصعوبة و اإلطالَةّ .
المعنی ،هی (المصدر السابق ،صص ١٣٣ـ:)١٣٥

الشاعر بمراعاة مقاییس الحیاة و التّاریخ و
١ـ ِّ
الص َحة و الخطأ :طالب ن ّقاد العرب ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

صرف فی المعانی سواء تلک الّتی لها وجود
من ّ
ثم ینبغی أن تتوفّر الحاجة إلی معرفة التّ ّ

التراث األدبی

عدوه مخطئ ًا إذا جاءت معانیه مخالفة لذلک الواقع.
ال ّلغة و ّ

الشاعر بمعان جدیدة مبتکرة لم یسبق إلیها و قد
٢ـ االبتکار و التّقلید :و قد یأتی ّ

یتناول معانی غیره ،فیکون مق ّلداً.

٣ـ ّ
الطرافة :و تعنی الغریب النّا ِد َرة ،هذا یدخل فی باب المبتکر ببعض خصائصه و

الشاعر للجوانب الخفیّة فی األشیاء من باب ّ
الطرافة
ینفرد بالغرابة فی بعضها و مالحظة ّ
الّتی تمیّزه عن العادی من النّاس.

٤ـ الوفاء بالمعنی :و ذلک بإستیفائه من جمیع وجوهه و قد أعجب النّقاد بطریقة

بتقصی المعنی حتّی الیدع فیه بقیّة( .ابن خلکان1968 ،م ،ج  ،1ص
الرومی الّتی تعنی ّ
ابن ّ

)351

الشعر«تعبیر عن تجربة شعوریة بصورة موحیة»( .قطب 1983 ،م،
الشعرّ :
٥ـ العلم و ّ
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علمی ،فیکتب عنه شعرا ً جمی ً
ال و قد یصف
الشاعر أمام موضوع
ص  .)٢٣فقد ینفعل ّ
ّ
الشعر العربی منذ الجاهلیّة حتّی الیوم ،ولکن
الشاعر معرکة أو حادثة و هذا معروف فی ّ
ّ

الشعر و العلوم و الفلسفة و روایة األخبار ،فإذا ما
ذلک الیعنی ّ
بالضرورة أن یکون قوام ّ
الصواب.
تناول ّ
الشاعر شیئ ًا من هذا عرض نفسه للقیاس بمقیاس الخطأ و ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

والشعر :المنطق هو آلة العلوم موضوعه صورة العلم ،الما ّدته لذلک لم
٦ـ المنطق ّ

العمی .یبحث المنطق فی الفکر
ظری و ال العلم
یدخل أرسطو المنطق فی أقسام العلم النّ ّ
ّ
العامة الّتی یتّبعها العقل اإلنسانی
من ناحیة صحته و فساده و یبحث فی القوانین العقلیّة ّ

فی تفکیره؛ فالمنطق إذن آلة قانونیّة تعصم مراعاتها ّ
الذهن عن الخطأ.

الشعر(األدب) یقاس بمقدرته علی التّأثیر علی النّفوس
أن ّ
أی ّ
٧ـ القیاس النّفسیّ :
حرک ّ
الطباع ،فهذا هو
کما قال صاحب العمدة «إنّما ّ
الشعر ّلما أطرب و ه ّز النّفوس و ّ

الشعر الّذی وضع له وبنی علیه الما ِسواه( ».القیروانی1988 ،م ،ج  ،١ص )٨٣
باب ّ

الشعر عن حقائق النّفس اإلنسانیّة ،ک ّلما کان رائع ًا
٨ـ المقیاس اإلنسانی :ک ّلما عبّر ّ

فسی ألنّه یعبّر
قویّ ًا واعتبر معناه سلیم ًا ،العیب فیه و هذا المقیاس یلتقی مع المقیاس النّ ّ
السابق.
عن النّفس فیؤثّر بها و ذلک ّ
لب المقیاس ّ
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الشاعر فیه وقائع العالم
الصدق و الکذبِّ :
9ـ ِّ
الشعر صدقان :صدق یطابق ّ
الصدق قی ّ

الصدق
الخارجی ،فیکون مصیب ًا و صدق یطابق وقائع الحالة النّفسیّة الّتی یحیاها و ذلک ِّ
الفنّی أو صدق العاطفة( .المصدر السابق ،ج  ،1ص 73؛ اصفهاني 1988 ،م ،ج  ،2ص )200

١٠ـ االتّباع و االبتداع :من ن ّقاد العرب من اعتقد أن األقدمین حازوا الفضل و

اتّباعهم واجب ،ولم یعتبر المحدثین شیئا ً إلی جانبهم و من النّقاد َمن إعترف بفضل
المتأخرین (القيرواني 1988 ،م ،ج  ،1ص  )133ولکن معظم النّقاد ظ ّلوا علی ضرورة اتّباع
الشعرا لم یذعنوا جمیعهم آلراء
المحدثین
للمتقدمین فی بناء قصائدهم و معانیهم ،ولکن ّ
ّ

کلی للقصیدة.
النّقاد و ثاروا علی التّقلید ّ
الش ّ

األدبی .وعرف العرب ألوان ًا من
و ّأما الخیال ،فهو وسیلة إبراز العاطفة فی العمل
ّ
الشخصیّات من العدم و منها ما انطلق الحیوان و النّبات و الجماد و
الخیال منها ما ابتکر ّ
أن نقاد
منها
قوة عقلیّة غیر ّ
ّ
األسطوری کما فی ألف لیلة و لیلة و درسوه فلسفیّا ً علی أنّه ّ

العرب لم یدرسوا من ألوانه إ ّ
صور هذا العلم تعنی
ال ما ّ
یسمیه البالغیون علم البیان و ّ
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الدراسات النّقدیّة
التشبیه بما فیه االستعارة بأنواعها و المجاز و الکنایة .و الخیال فی ّ
والرفعة ،والخصوصیّة،
یرادف المجاز و وقفوا عند األستعارة و اشترطوا لجمالها القربّ ،
أن ملکة الخیال ،موهبة فطریّة ظفر بها اإلنسان بعد العاطفة و هو کجناح
نحن نعرف ّ

األدبی ،فقد جعلت هذه الملک ُة النّقا َد أن یقسموا الکالم علی قسمین:
یح ّلق بها األثر
ّ
یعدوا العبارة ذات المجاز أبلغ و أفضل من العبارة التی اقتصرت علی
الحقیقة و المجاز و ّ
الحقیقة .فَ َعلی النّاقد أن یشیر فی هذه المرحلة من دراسته النّقدیّة إلی الوجوه البیانیّة الّتی
أشاعت الجمال فی النّص؛ کالمجاز ،والتّشبیه ،والکنایة ،وأنواعها ،وجمالها ،وبالغتها .و

یقیسها بمقاییسها النّقدیّة و هی:

الصور الخیالیّة
١ـ بالغة ّ
٢ـ اإلبداع فی الخیال أو الخیال االبتکاری

الصور الخیالیّة( .المصدر السابق ،ص)٥١٠
٣ـ َمدی تأثیر ّ

التراث األدبی ـ السنة األولی ـ العددالثانی

ّ
والطرافة.

التراث األدبی

األدبی
العالقة بین ال ّلفظ و المعنی فی العمل
ّ

أن ّ
أدبی یتألّف من عنصرین أساسیین :من شکل
مما الیخفی علی أحد هو ّ
و ّ
کل أثر ّ

ٍ
بواحد من طرفی المعادلة فی شعره
األدیب االهتمام
و مضمون أو بنی و معنی .و الیقصد
ُ

و یغفل عن الثّانی أو یقتصر علی واحد و یهمل اآلخر و کما التُستعمل شفرة واحدة من

الرکیکة و األسالیب الغامضة
شفرتی
ّ
المقص دون اآلخری ،فمحال أن تشتمل األلفاظ ّ
الشریفة ،فجمال ال ّلفظ یؤثر فی جمال المعنی کما تتأثّر األلفاظ
المضطربة علی المعانی ّ
الصیاغة ،کما یُراعی
فی جمالها بجمال المعانی،
ّ
فالبد لألدیب أن یراعی فی أثره ُحسن ّ
جودة المعانی لیکون ظاهر أدبه مطابقا لباطنه و مبناه مالئم ًا لمعناه( .صابري1384 ،ﻫ .
ش ،ص )110

الیتکون العمل األدبی من اللفظ و المعنی فقط ـ کما قلنا ـ بل البد من الصور
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المبتکرة التی تزیده جما ً
ال و وضوح ًا .و لیس المعنی سوی الشعور و االحساس الذی

نرید التعبیر عنه ،و أن المشاعر و االحساسات لیست واحدة عند البشر ،ألن لکل إنسان
مشاعره و احساساته الخاصة النابغة من حیاته و ثقافته و بیئته ـ ألن إالنسان ابن بیئته
ـ  .وال یمکن للناقد أن ینقد المعنی أو االحساسات ما لم تتجسد فی األلفاظ و العبارات.
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فالعبارات إذن؛ هی الهدف األول لتحلیالت الناقد و دراساته.

واللفظ وحده قد یکون له معنی ولکن مفهومه قد یتغیر بتغییر استعماله فی العبارات،

و تعبیره عن اإلحساسات ،أو المعانی ،و هذا االمتزاج یعطیه بعدا ً شعوری ًا ،و مفهوم ًا

جدیدا ً و تأثیرا ً خاص ًا و اللفظ عند العالم یختلف عما هو عند األدیب ،فالعالم یستعمله
الشعوری .و هذا المفهوم ینبغ من التغییر
بمعناه األصلی بینما یستعمله األدیب بمفهومه
ّ

فی تنسیقه فی العبارة أو عرض الموضوع أو تناسبه مع الموقف الذی یعبر عنه ،فیزید
من موسیقاه اللفظیّة أو ینقص( .نظام طهراني 1386 ،ﻫ  .ش ،صص  6و  ،11بتصرف)

أی إحساس أو شعور بالجمال ،إذا کان مجرد اللفظ و لکنه،
فاللفظ ،الیثیر فینا ّ
حینما تآلف و تناسق لتعبر عن مشاعر ،أحسسنا هذه المشاعر و االحساسات .إذن هذا
االحساس نابغ من التناسق بین األلفاظ مع المعنی و انسجامها و التعبیر الصادق عن

القيم الشّ عور ّية و...

المشاعر و اإلحساسات.

القیم التعبیر ّیة و عناصرها فی العمل األدبی

نصل اآلن إلی العنصر األخیر من العناصر األربعة و هو قسیم الخیال فی الشکل،

نعنی العبارة و إن شئنا ،قلنا ال ّلغة فی تنسیقاتها ال ّلفظیّة و ترکیباتها الجمیلة علی نحو

تأملنا ما قدمناه عن العاطفة و
رفیع یطابق مقتضی الحال کما قال قدماؤنا و نحن إذا ّ

بالرغم من أنّنا نعجز عن فصل بعضها عن بعض ،محتاجون إلی
المعنی والخیال ،نراناّ ،
تقرر ذلک ،و لنقول أنّها هی نفسها مع العاطفة و المعنی و الخیال لیست ِسوی
اللغة الّتی ّ

األداة التی تبرز عالقة ّ
کل منها باآلخر .و إن أیّة عبارة شعریّة تفتقد ذلک (العبارة) تفتقد

البد أن تکون موحیة بالقدر الّذی تخضع فیه
ّ
فالج َمل بل الکلماتّ ،
بالضرورة شاعریّتهاُ .
لنوع العاطفة الّتی ّ
یشکلها الخیال و هذا الخیال مهما تکن درجته الفنیّة سامی ًا أو ُمبتذ ً
ال
الیتجسد إ ّ
بالضرورة عن األداء فی الجغرافیا
ال بال ّلغة فی ُمستَوی معیّن مع األداء یختلف ّ
ّ
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مثال أو ّ
الطبیعة أو الفلک أو الفلسفة و ّ
لعل هذا یفضی إلی نتیجتین:
ً

أمام ّ
الذوق الستیعاب حقیقة التّعبیر ال ّفنی و تفهم اإلیحاءات التی لها القدرة علی معانقة

أول ن ُ ّقاد العرب الّذین ُعنوا بتوفیق العالقة بین األلفاظ و
اإلنسانیّة .و لقد کان ابن قتیبة ّ
الشعر َعلی أرب َ َعة أضرب :األول ضرب َح َسن لفظه و جاد معناه والثانی
أن ّ
فقرر ّ
المعانیّ ،
ضرب حسن لفظه و لم تجد هناک فائدة فی المعنی و الثالث ضرب جاد معناه و قصرت
تأخر لفظه( .ابن قتيبة ،التا ،ص )9
تأخر معناه و ّ
ألفاظه عنه والرابع ضرب ّ

أن البلغاء وافقوا علی
و ّأما ما شروط العبارة البلیغة و الکلمات ال ّفنیة؟ فالجواب هو ّ

الشعر هو نظامها فی النّثر إ ّ
ال أن تکون للوزن ضرورات ،فإنّهم علقوا
أن نظام العبارة فی ّ
ّ
موافقتهم بأمور کثیرة منها مالحظة الفوارق بین األدوات و وضع األلفاظ فی مواضعها و
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ثم
األولیّ ،
أن لغة األدب هی فی جوهرها لغة ّ
تجسم الخیال و تبرز العاطفة و من ّ
الجمالی و لهذا فهی إنفعالیّة.
الحس
تختلف عن لغة العلم و الثّانیة ،أنّها محک فی إثارة
ّ
ّ
األدبی و هی الّتی تعطیه شکله وتفتح ّ
الطریق
وال ّلغة بعد أو قبل هر ما ّدة الموضوع
ّ

التراث األدبی

لغویة لها شکل متمیّز.
تجوید ال ّزخرفة إذا کانت هناک حاجة إلی تراکیب ّ
تنقسم القیم التعبیریّة إلی قسمین:

الف) األلفاظ :یرمی اللفظ المفرد صورة المعنی تارة بجرسه الّذی یلقیه فی األذن و

تارة بظ ّله الّذی یلقیه فی الخیال و تارة بالجرس و ّ
الظ ّل مع ًا( .قطب1983 ،م ،ص)٣٩

ب) التّعابیر :و هی مجموعات من األلفاظ و رتّبت و نسقت بشکل معیّن و علی
ترتیبها و تنسیقها وتآلف مجموعاتها تتوقّف قیمتها األدبیّة ،فالعبارة إذن؛ مرکبة من معانی
الکلمات اللغویّة کمفردات و من معانیها النّاشئة عن التّراکیب و من اإلیقاع الموسیقی
الصور و ّ
جمع و المتناسق.
النّاجم عن النّظم و من ّ
الظالل المنبثقة من التّ ّ
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األدبی
موضوعات ال ّنقد
ّ

أهمها هی:
تعددت موضوعات النّقد
قد ّ
األدبی و ّ
ّ

١ـ البحث فی فصاحة األلفاظ :و من النقد األدبی یبحث أصول انتقاء األلفاظ حتّی
یسمی بلعم
تکون مستعذبة فی السمع و مأنوسة فی الفهم و متی تکون مستکرهة و هو ما ّ
وضدها لفظة «النّقاخ»
فصاحة األلفاظ ،مثال ذلک لفظه «الماء» فإنّها واضحة المعنی
ّ
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الشاعر أو الکاتب عن استعمال
فإنها غریبة مردودة برغم من معنی «الماء» فإذا أعدل ّ

لفظه الماء إلی استعمال «النّقاخ» کان مخ ً
ال بأصول فصاحة األلفاظ و یشترط فی األلفاظ

مد هلل ِ العلی
فإن ّ
الح ُ
الصرفیّةّ ،
المفردة أن تکون صحیحة حسب القواعد ّ
الشاعر الّذی قال َ
األج َللِ  ،قد خالف القاعدة حین ّ
ّ
«األجل»( .خؤري ،التا ،ص )293
فک ادغام

األدبی جانب یبحث ترکیب الکالم ،هل
٢ـ البحث فی فصاحة التّرکیب و من النّقد
ّ

یُوافق قواعد النّحو و هل یطابق الوزن و هل یقع فی السمع وقف ًا موسیقیّ ًا سائغ ًا و هل
یسمی بعلم
السهولة لخ ُّلوه من الغموض و التّعقید و ...و هو ما ّ
السیر و ّ
یتناوله الفهم فی ّ
فإن قول المتنّبی:
فصاحة التّرکیبّ ،

محمد
أنّی یکون أبا البر ّیة آدم
و أبوک و الثقالن أنت ّ
محمد» بجملة معترضة «و
ألن ّ
جاء مع ّقدا ً ّ
الشاعر فصل بین المبتدأ و خبره«وأبوک ّ
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أن ضرورة الوزن
محمد و الثّقالن أنت» غیر ّ
الثّقالن أنت» و کان ح ّقه أن یقول«و أبوک ّ

اضطرته لهذا الخروج علی فصاحة التّرکیب.
و القافیة
ّ

األدبی جانب یبحث صفات المعانی نفسها
٣ـ البحث فی صفات المعانی و من النّقد
ّ

الشاعر ،هل هی ِ
مناسبة أم مخالفة للمقام؟ عمیقة أم سطحیّة نادرة أم
معانی الکاتب أو ّ

مبتذلة مترابطة أم ّ
مفککه؟

جانب یبحث فی مقدار الکالم هل
األدبی
٤ـ البحث فی مقدار الکالم ،و من النّقد
ٌ
ّ

یحمل من المعنی أکثر من مقدار لفظه أم هو مسا ٍو له أم زائد علیه ،فإذا کان الکالم أوجز
بالمساواة و إذا
من المعنی عرف ذلک باإلیجاز و إذا کان مساوی ًا ذلک عرف ذلک ُ
کان زائدا علیهُ ،عرف باإلطناب و لکل مواضع و مناسبات یتوقّف اختیارها علی مهارة
األدیب و ُحسن استعداده.

٥ـ البحث فی صیغة الکالم و صیغة الکالم هی کیفیّة بنائه و تکون علی نوعین:
إنشائیّة و خبریّة.
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الصدق و الکذب ،کاإلستفهام مث ً
ال فإذا سأل
حد الکالم
و ّ
اإلنشائی أنّه الیحتمل ّ
ّ
أنت
أحدهم من هو األعشی؟ أو ما هو ّ
الشعر الغنائی؟ لم یصح أن یکون جوانب له َ

النتیجة

و أخیراً؛ نستنتج بأن العمل األدبی هو«التعبیر عن تجربة شعوریة فی صورة موحیة»

و غایته هی :تصویر المشاعر و األحاسیس للتأثیر علی المت ّلقی.

فالشعور،
الشعوریّة و القیم التّعبیریةّ .
و العمل األدبی وحدة مؤل َّ َفة من العنصرین :القیم ّ

الشعوریّة و
ثم یلیها التّعبیر عنها فی صورة لفظیّة .فالقیم ّ
مرحلة تسبق فی نفس صاحبها ّ

الصورة التّعبیریّة إ ّ
ال
القیم التّعبیریّة کلتاهما وحدة الانفصام لها فی العمل
األدبی ولیست ّ
ّ
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الصدق و
الخبری ،أنّه بعکس
حد الکالم
صادق أو أنت
کاذب .و ّ
ٌ
ّ
اإلنشائی یحتمل ّ
ٌ
ّ
الکذب.
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الشعوریّة ،إذن هی مادة التعبیر األدبی فی الفنون
الشعوریِّة و القیم ّ
ثمرة لالنفعال بالتّجربة ّ

األدبیة سواء کان الفن شعرا ً أو نثرا ً أو قص ًة أو مقال ًة أو غیرها.

و أهم الموازین النقدیة التی تساعد الناقد فی تقویم العمل األدبی هی :الوضوح،
وامتزاج الفکرة بالشعور والعاطفة ،والعمق والغزارة ،واإلقناع ،والوجدانی و المنطقی،
والصحة و عدم االضطراب.
النص مع القیم اإلنسانیة،
ّ
والجدة و االبتکار ،انسجام ّ
ّ
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