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لدررت!لمخمىصعبت!را

محص!روف1لر!عبمؤ

سسسىسسحعيه-غسسمسسحيم.؟

والحكموذكاء،وت!حربةبصرصبئفيهمابجميعالجسى(1)

ومناتيز.ءلىوقدرةوذوقفهممنيتفمنهمابكلالادبنظرياتفهـمءلىيقومالنقدان*مررحين

الخبرةهذهالنبل،خبيرايكونأنللخاقدبدلاكانتملهونص!،ناحيةمئألف!انبنفسميةنربطهفان!نا،وتطبيقها

وعندمالنتفص!درالفنىلالحكملحكمولول!خه!قعرو!لئبعليهافيوالاقتصاديةالجماليةباي!عتبساراتاخرىناحيةمن

-".ء."وطالشرطتهيمنالتيهيشكغيرفيالحقيقةوهذه.والسياسية

ا!ي.الحكمذلكيصدرأنقبلموتقروناولكنب4صيفتماوفسقولكنهـا!اغ،ا!اد!حىلى
يكونفقد،حكماولوقعمت؟حىددأنح!اا!هـيرومن،بعضهمعندبلاغيةعحاولاتمجردتبدوبر!يث،مداوكهـم

قالىأنهالعر!لعضمعحدلاافترضنااذاأدمألامهذا..،الاخىربعضهمعندالمميزالنفسيالطابععنكشفاأو
..،معينهاجتماعيةفلموافتكريسالحيانابدتووبما

بوسطن!لقملحميرتنحاااالحملةقدرري!كوكارايامفىولتحع!الامر()،(1جوهرهيالتيالانسسا؟يةللروجاستكناهاأخرىوأحيانا

....ء...لآ.!الخالدةالحقيقة

فيق!دألاشبعرفأالتقممرمنذقض!حرتكومنالناساقدطيرالحالسماأمثسالمنالكبارأعمالتختلفالنحوهذلوعلى

--.":..لاءفي-وناجيوشوقيوابسنولامارتنومونتنيشيكسبير
بالرصد.تا.عهانم،وقننهاالمنادينتمحاوليلور"يهملمشلاالبلاغيونيتقبلهماواذا،النقادنظر

عافلالزمى-أفالعنىلطمالعالك-الثقافىلنا13التحضيكنلدالاتويرفضهالاجت!ماعيىونتهيهللوما،الايديولوجيون

.....لا......"".،الحقيقةتبددمشكل"هنمامنالمشكلةوتصبح.النفسيون

اذاشيئالحسربدورلاورحن،الىلزمىطلاولمسب!يلحددليهغنيصدرأغلبهمأوالنقادمبنكثيراأنالر،وعفييلقيمما

...معينةتحيزاتأوخاصةأهواء

عنديدتا!ر!لاؤحأنذا!كمعالدارسونويعررالادائمابظونأنهمغير،النقادياعنذلكأجلومن

فيعصر!وهيسيودوس!وصيروسبيننغبالمللأءريقالدؤسم"!لىا،هـالمتوضسحالطولجةخبراتهمومن.اللعنفوق

وكاحقيقةالشماعر*طتيعةيىعهولدورسباحوولايمبمبقبيرياقخلاحمف.الكبارعندالتفوقمعالموتتحدد،الناشئةأمامالطريق

ازدهرتعندمافيهالنظرةتعمقتوقد.قيمتهأوانتاجه(؟)

عنمحاالفترتالميلالحممدرووفيقبلوانلسمافمماآلحالقرزآلعربكالفنامحاولاتهأولىعلصاالانسانأقدميومالنقدنشدولقد

الاسطورةحمكوفماالقرليةالقصبدةصجاغةفىحادةلا،عودهاستقامقدالفنيكنولم،الاشياءبينيميزأن

........ة.."المراجعة"عريزةفكانت.الجمالقيمبعدتتصحولم

الننمعبي.المثلوصياعهوارتمط،والرفضىالقمولحريةالاجتماع!للوجودتكفل

الهـ-بسنتمفنيالقاءألنزننعمأننستتلطيعااو،الاالدرأهمنقدفقيل.المطلقةالمماديئبالحابةهنامنالنقد

وفيها-التاريخكتبكانتوان،تفترءفيغريقتسدوقيل،)1(الرديءمنجيدهماايعرففحصهاأى

فعلا.واقعاكانالاروميا"قاءأنتور-أسطوريتاريخقيلثم،رهـصهيختارفيهبمنقارهضربأىالحبافطائر

واشتقت2هذانحوبشيءخفاجةصقرالدي"ورويقول،المعرفةفيبيكون.النظرليهأطالآينفدءدلكبعد

أوسعكانالعربيالمدلولوللكن.الحكمأواللقاضيبمعنى!هـ؟-طاأحدهما:ينمحورحولتدورنرىكماالمدلولاتوزلك

الناسنقدتان"اللدرداءأبيحديثوفي،الصبببضملحتىذللكمن.)2(ألحكموالاخر،المجس

:اللعربقولمناللضربالمعنىويحتمل"لركوكتركتهموان،نقدوك

ضربتها.اللجوزةونقدت،ضرقي"اذاباصبعيراسهنقدت."نقد"بعنوانقريباتشركتمابمنؤصل)ك!(

ذا!هـننم(ذجهشامابصوسبرةمنبهمنوووبتي!جانفي)3(!ضا(معربةفارسية)واللجههفظ،بااجهبذالرجلهذايسمى)1(

.!وعالموصاثعرناقدعلىمجازاتطلقوللكنها،اللدراهممنواللصحاحالزيوفنقدعملية

راجع-شعرمن!؟لاءالىيضاؤطماالجمحي!لامارطا!صقط)4(..المدققالعلم

(7ذخطلر،المعارفط.)الشعراءؤحولطبقاتكتابهمن؟2صفحةا!يدللهذامرادفالاورسبنعند!ثص،زو!الدلول)2(

الاشوريسرجونغلبهاالتيالبلادجملةفيذىتثموداأنوالمعروفوت!ه"!ؤهـ8هـشك!الليو!اورةالللفظةمدلولمنقريبوهو،تقريبا

فرعفهيحمررولةوأما،عادمنحدث5وهذءالميلادقبل7ءاس*،هـول+ط4+ء8هأكأبهفيواهـونحورجويورد،النظر!!يمأويحكم

وانالميلادقبل.2سنةالىكتبهمفيالي!ونانيذكرهاوللمالسإيينمن..

يقولكما525سنةلواسبذيوازتهتنجقرن.كامللذللكقهعاشتتكناللذيهواللناقدأنفيأرسطورأي(3هامش11ص-)ك!4؟-كاس-

ا؟ا.76،77،ص"الاسلامقبلاللعرب"كنابهفيزيدانجرجركيكتاباتيجاوزللملهحدداللذياللفنبمبالمصلحولكنهالحكميحسن



ينقدونالمسرجلثمعراءظهرنفسهالوقت؟وفيأبيلقحطانشقيقاالاغريقأبو"يوز،ن"كانلقدبل

ساخرينسبقهم!ناعمالفيءوينظرون،بعضابعضهمويلعب.)5(شالخبنعابرولدمنوكلاهما،!ينالميما

اريستوفانسى،؟فيتنلول.منهمويبرز.اياهامادحيناًومنهاسيرةفيسيماولا-النشعبيةالعربسيرفييونان

بالنقدالمعاصرةالادبيةاتحركةمسرحياتهمناربعفيبالغبصبوالمعلمالحكمةصاحبدور-بيبرسالظاهر

.(9)يللتحلاو!لسمحراو

علىيحمل،بالطهورلافلاطونالزصنيسعفاواذ/العربعند-ع!دهماالشعرازدهارأياموفي

لطبيعة"ايون)ءمحاورةفيويعرض،شعواءحملةالادباءمراهـزأوائلمنو!يالحسفرىاسياكانت-والاغريق

حق!يقتهمفياليسواءأنالشعررأىقدو.قسامهوأالشعراتصلتوكذلك،بالساميينتتصلالقدماءلا-وزانالتجمع

المشكمجللايدعلابماقررثم،فيهمتحللالهةابواقاالاعنطريقالمميااًواسطمنتنزحكانتالتبالقبا!لترإكبها

-.)01(المراكاةصور-احدىال!.فنمنكفيرهاثوررانجنوبيفيتستقرأنقبلزراقياالىالالم!ودالبحر

وأحكامهفيالنقدفأثرالاغريقء؟-دحدثالذياهذ.اليونان

نرىألاغريبماوبدا،للعربو.بينبينهمقةفيا:*بدأيةهوالخيالسيرولكنه،حالأيءلىعنيشالاذإككل

الادبيةنهضتهميصش!ونكانواانهممع-ش.فمتذللثنسووالاتريقالعربعنرتضكمابهجماليةبقيمنلتقيحيث

يعالجأرسطونرى،وبينه.وا-لأدةلغةلهاازعق!دتالتمئيإوررؤونوإجاز،الاالىلالتطوعن،عدلونفالاولون.جكليعا

النقدا!-يم،وخط،بةوصا-ءةدرامامنالف"يةال-ء!وب)6(التءرسطهـربئنعصهارؤ"ر؟ت-بمح؟كرو-،ءربين

أز،قل!تالاظسيرخطعنللك!-ف!محاولاتقيالعربيفيضمع!وناليوزانوأما.واقتداربعفويةيصدروشاعر

بر-دأتكيفتماما.زج!لثمومن.الادب)غةفيتتلاقىوينلدي،الدائرة+لإلكعنتبعدلاالتيالفنقوازين

ولمادأ،يهعر-فت/الذفيالتوعيبرالىلتتتهـيالكهانأسجاعالشعرانرقرركمماا)ت-عبيرفيلقصسدبا)7(برزرراروس

.؟.وهكذايتشادؤونالخطباءكانعالطبدونفيهالمكتسبةالمهارةوانالالهةعندمنالهام

يظهر،حضارتهماللاتينليبداالاغريقينهاروعندما.النفوسيسمحربماينطقالذي

الميلاد-قبل8عاممات-وقد83!ع!"ىكهوراسواحدجمنلموانحتى-الشعبينعندالفنبداياتان

منتعتبرقضاياعدة"ا)صحمعرفن"كتابهفيفيجمعوالانسانتكونلاوكيف،واحدةكا؟ت-لقاءبينهماوقعقد

لالااالعربنرىبينما.الار،مهذءحتىالنكقداحكامأخطرممفمختلفيغرائزهالىيركنزمنأيوفيبيئةكلفي

"حضارتهم،شكلعنالباحثينديأفيضائعينيزالونأش!صالمنشكلالحالهدهفيوالطبيعة؟تعبراته

مباالىروجهـونألذينالنقادوصودبعدستلانكنوانبعد.ف!يمالسيقررماعلى،مالواقعيةمنجزءلاالنفمى

ويرسمون-2الادبيةالإغةخ)قفيحتى-يكونأنلنبعييقررونالذيناترومانسيينبعضنظريةيوضحهذاولعل

!والصوابدةالاجلزحوآلطريقالا"راءزللتقيصعيدهاوعلى،المعرفةليؤرةهيالذاتأن

فىالعربيةالجزيرةفييسكونأناسضبعدلاأنيءلىحوليجمعهمماحالأيعلىهناكولكن.تفترقمابقدر

ة+دق!8؟فرجيلشهرةفيثف،عربالذاتالسفترةهمذءعلىوهنالكهناواعتمادهابدائيتهاؤائيالحياةطبيعة

بروبرتيوسمسصإكهفمص(ك،الشعرصقلالىيدعووكانح!يكنولم،وامكا؟ياتهوعاداتهبتقاليدهالقبايالنطام

علىخرجواممنفكا؟ا!"53فيدوأو3!!ولىز8!"هيكنلمكماالاغريققبائللدىموجوداالحقيقيالقشمية

ماولكن.ا(الالنقدفىالاسكندريةمدرلعةاتجاهاتمنهكلكانوان،العربيةالجزيرةقبائلبينمعروفا

ثم.ومن،هداعنربمشفلاالانحتىعربيتراثمنبعثواللغةالدم!يالاحرىحعوب/للنتبمغابرتهيشعركمجموع

العصرفي-الادبب-"الحيلةانافتراضءلىسنظلالشعورهذايظهرونوحين.الاجتماعيةوالظروف

انهبصار2قربوأ؟ها،المناقشةتقبللا-المتقدما)عجا!ايماوعيالىبهمترتفعاندون،بالهمجيةءيرهميرصون

-ألاسلاماظهورقبل-الفرسصعوصراعهماالروماندولةنترجمهالذي!8!+كل.هم!ع!ولفظة.اد-ياسيةبالش-دة

الذىللنقدنرصدأنيصعببحيثطفجأةناضجةظهرتحينالمعنىهذابعضعلىلانطوائه"همجي"ليافظالان

تنب-رة.4وكأمثلاالثمعرفيبدو،لنضاجهاعلىعمل"أعجمي"كلمة،"يعادلالجرمازيةالقبائلءلىالاعريقا7طيقه

غيرهم.ء)ىاإعربأطإقهااتتي/

بل!!-،براف"روج!اؤدلاهـونوىن،اليوؤ(رثعراءاؤدمروى)7(الاعريقعندالنقدنممامقد،شيءمنيكنومهما

واللحقيقة.دلجماليرالميلادقبلالخامسىالقرنفىفسممااء!ينالسوبظهور

"!!ولمنذاكالم"اصا*!ذي11ا"ممثينالمعنكطدلرب!)8(مالثهر!وص-ن.)8(ربيانبلم!غةاءءاءأكاجو!اؤلاءو

أ-بابتلقينهدفهمثصبحفقدلمالمعلصيمىجباللب!وطةمسطا؟نظعررزمقدللىوجورجياس،اللغةدراسةفيتشصصوتاجوراسالذيبر

والنسااخونايوأروا!لمبا!ض!ارعهيالى!صءإتووذ!9(وساوىللخطابةقوانينووضعوالنثرالشعردرسالذي

دبمترأع!ادفىكانمنالذيأفلاطونعابهملوهو،والاطنابالارجاربين

هكاا.!-00.5515..بة-..الايجازدعاة
!.كلممث!هأمما.8)*لملم!أ"!ول43ـ!.ولووك!،8.4.!.243هـ125()

الاهلا!،علىأؤلاطونمحاوراتأصغر8*ةايونهمحاورةان!الملاحظالممريرلمةار"،يةط.)178:ا"عوديللمساللف!بءروجراجع()5

.ايونوتاميذهسقراطبنوهىوجودتقررلليونانقديمةنظريةعنعليجوادتحدثوقر(6،91سنة

*له!هوله*سلأ!8"؟لأ!8!ل!8كتبهفيسم!ولئهن!4؟88!"*ئراجع)11(.طعلامالالهقبلاللعربتاريخأوالاغريقاللعرببعضبيندءوياصلى

ول(!!ول!!هـ!،)5)218-161،7.2-142،158-"13من.(5191سنةبغداداللتفيض

انصدرءببئوعفئعواالميلارر-كهوداسحول!كافواجميعاهؤلاءأنوالمعروفواللحطيئةزءـجر:يقولالاصمعيوكا1،طيعةوالحكزهير)6(

اليي*سكنمر-ييندعوةاتغمحتححم!م-كوفىإلاوغسطيةرومافيالحديتوالشعراءالشعرراجع-نقحوهلانهمالشعرعبيدالشعراءمنوأشباههما

ارسلا.بالسليقةاللشعرارسال.(ا364ًسنةالحلبيط.)23
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عنلنهمنثاثيمافددركهناتفقكيفماوتتفرع،جذورولااصلبلاتنموشيطانية

المتحلبالرائحكمريمركانالتيالحياةيلائمهذاكانلقد.مقررةقواعدبلااو

وفينفسهألرويعلىقالقدالقيسامرؤوكانبعدلاتدخللمساذجةحياة،الجاهليونفيهمايضطبرب!

ذاتهالبحرفي!وانينالعفويةالاحكامينظمالذيالواعيالتفكيرمرحلة

درةوللساقفللسوهـالهوب.محددةعامة

منعبأخرجوقعمنهأوللزجروفي،الهذليينشعرقييسحكمالهذلىاالمتنخلكان

بليدالثانيوالفرس،يضربلانشيطالاولالفرسقبةوكانت.الاخرىالقبائلفنانىمنيقصدءمنشعر

اللحيساةعنيبعداويقتربوكلاهما.اهاجةالىيحتاجءفيقصدءالمشهورون،عكاطسوقفيللنابغةتضربحمراء

هذاوكان،خبرةمنالناقدنظرةتستوعبهمابمقدارقصائدهميسمعونهوالخنساءوحسمانالاعتتذىأمثالمن

معتشتركوهي،الطائيةجندبأمتدعىامرأةالناقدالشعر،فيرأيايرونقريشنقادوكان.فيهافيحكم

أغلبفيسذاجةمعبسمدادللنقديتصدىممنغيرها،الدهرسمطىالفحلعلقمةأشعارمنقصيدتينوسموا

نصحعنتكشفكانتربمماذاتيةعلىوتنطوي،الاحيان:أزضمدلماالشاعرالمتلمسأقويروى

ةالاحيانبعضفيوارشاداحتضارءعندالهماتنالسىوقد

!نذاذعربأخذأنالىالنقدظلالنحوهذأوءالمامكدمالصيعريةعليهبنياج

مختلفةبحوثفنشمأت،الكلامبهص!اعةيعنونللثانيالقرنومن.(1)2الجملاستنوق:العبدبنفةطرصاح

وأمتكلمااوكانشاعراالفنهانعنهيصدرأنينبغيفيما)13(،اقوا?الذبيانيالنابغةالشعرا?لىعاباخرىناحية

بنعمروابياراءمنلكثيرغالباالادباءواستجاب،كاتباعلقمةوامتدح،نفسهبالعيبحهازمأبيبنبنثروأخذوأ.

والمفضلالمثنىبنمعمرضلبيدةوأبىوالاصمعىالعلاحووصفم!حينالقيسامرىءويحنبينهالموازنةمعرضفي

النقدولكن.ا()؟سلامأبنثممرالاصوخافالضبي":قلئلاالطرائدخلفوهوفرسه

اكمعراءحضنفينمتا!ريبةاللبلاعةاننقولانالممكنمن)14(ارراعرجعلهافاما،الناقةعنقفيتكونعل!مة:الصيعرية)12(

أكثرالاخيرةالفئةكانتربمابل.ا!فقهوعلماءاللفصيجورواةواللكتابوصففيهذاويغلب،3-سجمل:ناج،عليهاخذتاللجملعنقفي

الىتدفعهماللدينيةدراساتهموكانت،البلاغةعلىألراالاخرىاللفات.(76الموشح)صلب:مكدم،ناجيةفييقالالناقة

احتلتهناومن،الاصوللوضعفهمهوطر!اللقرآنأسلوبفياًللبحث؟لاو!و،الواحدةاللقصي!دةفيالرويحركةاختلاف:الاقواء)13(

والمعالي.ائبيانعلميمنكثيراالللغويةمق!ماتهم.اللقصيدطفولهبقايامن.شك

سحو6.ء

!"لآ-لو.السبحوإهاو!!اإوةفى

006.للالتمنالثانيالمجلد.6..للالثون*ولا!لد

المالتكسمبكيبف.اللخجلعاىتغلب.

القلقعلىتغلب.نفسكعلىسيطر"

الفوفع!تفلىب..الت!شا؟معاماتغلب

الذاتيالاييح!ء.الارادةسلطان

بيدكسعادت!ك.كلحظمفننماح"

النجاحطريق.الشخصيةسحر"

شعبانبهيج-الحاجلويسى:ترجمة4شرارةاللطيفعبد:ترجمة

صادردار--بميروتدار:الناننر

\؟3ء



عنألتشبي!فيهيتحردألذيوهوبا"دعبارةالخاصالقسمآحروكان،الجيلهذاماتانبعدالايظهرلمالمنهجي

...الخوالمق،بلةوالمجازحولالقرنأيهجرية276سنةفىالمتوقتيبةابناقطابه

كتابينقلتممنذانهحسينط4الدكتورويذكرحيثأوروبافيالظلامقرونمنوهو،الميلاديالتاسع

فلاسفةعدهماالعربيةاللغةالىوالشعرالخطابةهذءوفي.العصرطابعباللاتينياتفيهالاشتغالكان

بالتحايلوتناولوهما،أرسطولمنطقمتممينالمسلمينلارلسطو"الخطابة.كتاب"ترجصةظهرتفسمهاالفترة

وتخليل،وشرحهرشدابنتحليلذلكمن.والشرحبنالل"عبدفميهلوضعكط،اسحاقبنحنينيدعلى

.)18(الشفاءكتابفيلهماوشرحهسيناابنسبقهقدهـوكان،6؟سنة"البديعكتاب"المعتز

الم!صلملكتابيهذينفهمأنهولحطالذيانغير.لخصهأو"الشعرفن"أرسطوكتابفاخنصرالكندي

كانفهمهمابل،الدقةمنواحدمستوىفييكنلمالاول7.بالعربية

بعضلمسلميلألجواونبااعكند!ببقيةالنقدعلىاخدظهركاللحطالفذلأدمن(3)

السديدالتوازنويظهر.أخرىجوانبمنأفسدءفقدهـنالحقبىةهذهفيالعربذجاوزأنالعبثمن

قمتها.في371سنةماتالذيالامدىيوضعطائفةعندوتتغنىالملاحمعصرفيتعيشأوروباكانتفقد،التريخ

النقدروحفيبسطآلطائيينبينيوازنعندماوذلكقصة"بوولف"افرغتالتيمثلافانجلترا،المفاخر-بأنالشصيد

وفيعمليات،الشعرنسبةتحقيقفييتمثلالذيالعاميبالنقائضأميةبنيفحوليهدركانأيامالشعريقالبهافي

تمامأبيمنلكلالمتنتميعينحججوسوقالموازنةفيجنواللاتللاغريقواهنةمخلفاتعلىتعيشكانت

الاربعةأرسطوءالمناقشمةالىبالاضافةهذا.والبحترياسكندينافياعنشيئمانفسهل،(بولأولف"كانتبلى،النقد

وقد،الغائيةوالعلةالفاعلةوالعلةوالصورةالمادةوهيمجتمعهاداخلتتغنىفرنساوكانت.)15(الدنماركوملك

والعلةالصوريةوالعلةالهيولانيةبالعلةكتابهفىاسماها،أنتضعقبقكه!ه!!تىس!*لح!!هـئالمفاخربأناشيدالاقطاعى

)91(التماميةوالعلةالفاعلةهـربيحكيهاكانكماالحكاياتوتحكي،رو،نملحمة

الناقدوكان،بناءزلمقداالرابعالقرنفيالنقدوبدا.ا()6اسبانيا

رتمدالذيفاال!مطي،فكرتهقواعديرسيبمافيهيتسلحعربى،اطارفياغريقيةالجماليةاللمحاتوكأنتلا

"،الاغريقبعللميتسلحثمقدامةويناقشالعربيالتراثعلىواًول!اؤلآء،المسلمينبالعربننفردأنالاسبيلمنفلش

الار!ح.-!"بطهعقبيقولكماالفرسحكمةيتعرفلمنة!أتا!زىالبغداديا!كاتبحعفربنقدامةنظرىفى

الذيالواعىالثقفالىيحتاجكانالعصرأنهذاومعنى..!جرة337

المستمر.الماضيبروافدالعصرتياراتيربط

كانوانما،ذلكفي!حمرهوحيدلامدييكقولمجميعا،والنثرالشعرفيكثيوونقبلهمنتكلمحقا.

والصاحبالجرجانيالحسنأبوبعدءفمن.عامةظاهرة.قدامةفعلكماحقهاالنقديةالمباحثيوفوالمأنهمالا

وابنجنيوابنالعسكريهلالوابووالصابىءعبادابن"والتبيينالبيان"في!ثلاالجاجظدملسيظلثمومن

وابنرشيقوابنوأبو"العلاءالجرجانيالقاهرعبدوالعميد،البيانفيمتكاملةزظريةتقدملامفرقةلمحاتمجرد

ق-مملحنىتتسعثقافتهمكانتهيؤلاءوبعض.شرفالنيصدراقبل"منسلامابنولاقتيبةابنيستطعلمكذلك

الضنيالخلقفيمسددرأيلهموكان،كلهاالحياةعلومللهما.نهقديمذهبأيتصويرمعهايمكنواضحةبقواعد

تطوروفيوالرديثالقديمروحوفيالشعرطبيعةوفي"الششرنقد"و"ا!رنقد"قدامةوضعولقد

الرحبز.ءنواخ!للأفهالقصيد.-الاهرةأرسطوأصابععنفيمهماالقارىءيكضمفكتابين

"الاعجازدلائل"و"البلاغةأسرار"وأماميفيرأثريشككاناذاأحداأنحسبنطهالدكتور،ويقرر

القاهرعبدفتألبمنالاولان"الانتقادرسائل"و!شىترجمهقدوكان-الشعرفيأرسطوكتابقدامة

شرفبنمحمدالل"عبددبى!وضعمنوالاخير،الجرجانيفلىن-لهالكنديتلخيصبعدالرابعالقرنفيرونسىابن

،الهجريالخامسىالقرنفيماتالمؤلفينوكلا،القيروانيالخطابةبكتابتامةاحاطةعلىكانأ؟"فيقطيشك

العربيالبيانفييكتبأني!مكنماأنفسعلىكتباماودل4فهى!اوطبقبهينتفعأنيمكنماكلروخهفهموقد"

.الص!وموجهعلىاراءبعضنجدذهـكوبصد")17(العربىالشعرءلى

بالطابعشرفابنيحشفظبينماأررلحفأظءلى"أنالوطيقى،"4كتاببفيوردمماسهيماولاأرسطو

يستعين،والذاتيةالانفعالعلىتقومالضبواتجاهاتهالعربىالاءجازفيجدسباقلاستشسهماداتنجدكمما"طوبيقا"و

قدمهوبما"العبارة"فيسيناابنكتببماالقاهرعبدفىالاولالعامقال"لماوادراكا،الاطنإبفروجالينوس

ربنالتدلففيجهدهانعنفضلا،2(0)المجازفييقالاغر.!!هك!!!ك!!:ول3!أءهـلمه"ا87هي!كهز3كر53ولكافا-!88+لاصمح!ذط3ةء8!ا)15(

الاعجاز--دلائلكتابهفيظهرماعلى-العربىالنحواعدقو!98!!صدأكام(

العرليالنقديمعذكاروالحمالةالاسلو!فيأرسطهوآراء.........
-..ء...-..رالمرنميايطاللياميداتيظهورمنكاملفرنمبلدللككان)16(

السهلمناًصبحلمومن،عامهبصمهالعر!ماروحهعنوهناالانجليز.عئدتتنصوسرظهورمنتقريباقرنينوقبل،عشرالثاللث

.؟2السابقا()8موجز"!ئك!!ءده+ه!أهـ3!ه!)من.كاب11صفحةمراجعةتحسن

."173،17اللطائيبنبينالموازنة)91(ك!نابمن91وصفحه،ء!ةئاث!هء"الفرنسيالادبتاريح

...ن!ولور4هـ!دهـ4،!ك!*ه3؟!ك!!طكمحع!5!
نا"النثرنفلى"مقممهمن92صفحةمي!ينطهيرى).2(وعنواله

،صورةأرسطوويسميهاللتشبيهعلىيقومالذيوالمجازالمرسلالمجازء*إبمن17وص!ح!ةهـ.*لها،!"ك!؟،"صلأةل!ه!!8-،ك!6ك!ة"وو!884لا

.استعارةاللثانييسمىيكنواناللقاهرب!عندبوضوحظهرا(ههـ!ص!!8)"الايطاليالادبتاريخموجز"

-54الصفحةعلىالتننمة-".(38!اسنةمصرط.)ا!دمةمن23النثرنقدكتل!)17(
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علىالقادرهناكلكونأناثص!ماكل؟عدأءمام!-امكلىفثص!فحةبيأظلمئتنضوح-!
طميعهبيارعلىلمحالمهالحعسعمهالمسكلهالىعير.الا!وال

مخالفنظمهأنالىراجعاالقراناعجازالس!،النظم

لنظ

تأليفمراتبنقول"ولهذاا،س!اليبضبطلمحىيتحكم.أن

الىابعضهاالبسوطةالحروفضمالاولىا:خمسىالكلامخلال-كل"النقديحولانالعسكريهلألأبيعلىجدا

.والحرفوالفعلالاسم،الثلاثأللألماتلعتحصلبعض"سركت،فيوذلكبلاغةالى-الهجريالخامسالقرن

لتتخصلبعضالىبعضهاال!لماتكاهذهتأليفوالثانية."الصناعتين

جميعاالناسيتداولهالذيالنوعوهي،المفيدةالجملالاصفهانيكالزاغبالقدماءأنالخولىأمينويرى

منالمنثورلهويقال،حوائجهموقضاءمخا!اتثمفيهـجالمتبهاتقبلتالتنالادبيةالدرا!ساتأنأدركوامثلأ

ميىلملألهضه،بعضألىذالثبعض!بفمواكالثة.الكلاموأهلالعجمطريقةءلىالرلملأغةهماأولا:بلاغتينأوجدت

ألنوالرابعة.المنظوملهويذفال،.ومخارجومداخلومقاطعؤحولهـ"ومن،واك-روا)تزكالفرسربكنحيثمم!فةالؤل

المسجع.لهويقالتسجيع،ذلكمعالكلامأواخرفييصتبرالدينوسعدالسكا!بروسفيعقوبوابوالزمخشري

الشعر.لهويقال،وزنذلكمعيجحلأنوالشا!سةوالبلغاءالعربطريقةعلىالبلأغةوثازيشهمما.التفتازازكب

وبقالمكات"وامل،الخطابةلهوإور،لمحاورةأماءظوموالمروادهاومن،والعراقوالثاممصرفيالعريبةمهدحصكه

)23(".الاقسامهذءعنتخرجلاالكلامفأزواعإلررر-!اول،ول)21(المصريوالسمبكيالاثحيروابنأ)-ح!اجيت،نابن

دندنراء-يلالليةطبيعتهقي-ن!سمههذا!؟)

احتكاكهملعدسيماولالالعربتأثروالانهملا،الاوروبيينفاللميلادوو1226عامتدحالكادإوفا"إت"ااذا

ة..ةدلا...التفتازانيماتبعدهماومنللم!يلاد1338قربالقزويني

لم،!سطؤبئظركانوألمالعححونعمثرلصليبيةءآل!الحرلمىألقرناذنفنحن،الجرجهانيلنتريفالمحمدبنعليثموالعلوي

الشكلوهي-الأشياعتجعلوالتيالمسلكلونفهمهاالتيأحذت،التيالفترةوهي،الاوروبىالبعثعصورفي

اليهذهحبمابرغمهذا،مستقلاكيانا-الالفا!اوفيالقوميةاللغاتلتظهرالاضمحلالفياللاتينية.جمها

قط.ينؤصلانلاوالمحتوىالشكلإنمقأفلاطونهذءوبظهوروا"في،وان!ضلتراوفرنساواسبانياايالاليا

هرمنترجمهوقدلارسطورشدأبنولمخيصنولكنثموبتراركوتشوس.كداك!اوروبارواديسظهراللغات

ال-معر"لمحن"كتابهنقلثم-عشرالثالثالقرنجم!الالانيواراسموكما(ء137-081313ى!هكه!)بروكاشيو

كوريمودييدعلىوشرحه،894-اسئةاللاتينيةالى"3ه3!3و!يميس(1536-ا66؟)علا*3!"!

مع!بهيرتبط-؟5شه8"؟..)2؟(وغيرهم(ا؟ء.-21!،)

ارسطو"قواعد8وحودبحيثهأعالردثهما*لسيةسمنةنقالسيمقملوألاترأكالمغولتسودفترةهىلفس!!االفترةوهذه

.ةهاوفيأواخرمنغربيه،!البربروتمكنالالملاميألعالمقيشر

جمعكمااوروبايجمعكاناولئككل..)!12اسباليافيعمدابىالسمانيابفرارمنلعربهـخرج798سنةأى-

فيهايتحكمالتيالنقديةارسطونظراتعلىالمجقفي.المسلمينملسوكخر7وغرناطةصاحبمحمدالقه

العبارةجصالنعتبران6لسهلمنيصبحبحيثالمنطقومن،الاولينبتأثرال!يغرىألوأقعالادجمإلاوء،ن!لاندلس+1-

دقةمناساسعلىاسلوبهماىوغرابة،خارحي"زينةحولويدورلهابشكرلآالبلاغيةصورتهفيالنقدظلثم-

.)125ص"المتوراتضصنضرورةألا!،م!شىالتهـ"يبوسبللةإصبحبل،القدمأءلفهمهاكلنكماالفصاحةمعنى

فيالغربلسايرواالعربالننزعملاؤنحنذلك؟ومعمعن!القزويهنيحددوقد.آلكلامفنونالاديببهالتعرف

ويترجمارسطويشرحونالايطاليونكانفبينما،نهضتهانعلىيرشدالذيالعلمبأنهاعشرالرابعال!قرنفيآلبلاغة

رأس!!وءلى.-الالمانويعش،وهوراسلسشيكاالؤر.-وناحازر"،السورتعمالهابالىذتميزالتيالكلاماجمباسا-الى

هذاكانبينما..الاغريقبمسرح-الكبيرقدالنللبمءلمماءخو7وهو-السيوطيالدينحلالنظربقرنوبعده

،مدالظلامعصوريدظونا!لموناخذاوروبافىيحدثالنظرةهـ-9ا01سنةبمصر؟وماتوأعظمفمالفترةتلك
اذعثمانين.لس!للطانسماسيأخضعواان".ة---،.ة

...مرالبحمسالعبارلمأليفوحعلرمسها

بهتبهبملداظحومملابيبرفىأعنديتبغؤلعذبدقةالالحلارغةلظاكاهرالنمقدتعرضهاالاشياءهذءوأن،أشباءهناكأنرأى

القديمة،الآداببحياةصؤيل!ةبكننوزكهاتحتفظاريحبوالمعروف!ار،ا!للاميةالمعارفداسةفي"برد!غة"مادةراجع؟()1

والصارة،الصذمةعلىيعقومالذيالادبسمةالمنوقوأملامعدىالثلاةالبلاغةعدومفيمنظمابحثا623سنةطتاللذي!هـكاكي

واللغة،المفاضاناشيدتطبعانيجببالعزةالمفعمةالفخمةوقد"العلممفتاح"ء"ابهمناللثاللثاللجزءضمنه،الليهازتهت"ا

عليهايعلبالتيالعلاقاتلتحديدأ،توجدلمجملتهافيوهدا"المقناحتدخيص"ب!ئواظ.73لسئةا(موفيالقزوينياص!صره

...و!كذا،اوهـلثمالتفتازاني،الدينلسعدفعلماعلى،مراراوالتعليقبالشرحتدول

محمدالمثريفبنعلي!ثنبمافيمالهذانموذجاونجد.وهكذااللشرحتنوح

.5191(سنةاللحلبي.!).2:12اللقرانعلومفيالاتة،ن)23(تلخيصالمغتاح،علىالتفتازانيلاتعليقاتحول816سنةاءوفيااللجرجاني

!ئالرءباررء"تورتر!قىمنب!د!،وما12ا!مرؤن)؟2(و.يشرح،الهلمكيمفتاجمنالثالثاللجزءيثرحنفسهالوقتفيوكان

.(9ع3سنةالمصءررةالنهضةط.)بدوي،7.138013،طماد!اهرة!اتفيوردماءلىالزهـخريفف

قىخارجزي!ةالجمالاءةبارانجروفي"و.مفوزءجوستاؤطيرى)25(المةض!نالطرازكتاب"،همهاكتبأساسبرر؟دهال!ننابوهذأ،1318

عص!رخىأوروبادباءواللعربعندوالنادربالعجيبالاديبواتيانسئةالمتوؤىاللعلويافهأو!د"الاعجازحقائقوعلومالليلاغةلاسرار

دراساتكتابمنا؟12،13،ص-أرسطوطاليسيتانفكرتاذءاكهضة.لللهحرة974

.(91!هسنةفرانكببنمعبالالفشراكب!ببروتط.)اللوبيالادبفيول!،ه80*ل!ممأكم!،ك!*رها"!+8.!.2253غ4)22(

54



الشاعروهل،الظواهرامكانيإتحدودفيالقصةحبكةخلالمثلافرنساقيالمجهولالشاعروجدومنذ

!وهكذا،بيئتهمع4تفاعلفيصطد!اكمانكبار-وموسب"ولامارتينهوجوالىالظلامعصور

تينهيبوليتيضعاتبعد-نشوزافلصسىسواءالدارس!بنشغلالبلاغةقضيةظلت-الروملنسية

قاعدتهبعد-فيما(3!82818-ا)كاهكر5هـ؟لم؟)ههـولف+عمليماتفيسافرةظهرتاوالفصاحةثيابفيتنكرت.

والزمنالجنسعل-ىاسماسايعتمدالادبانتقررالتي.والتوجيهالعرض

تصبحانيمكنبحيثحتيلمج!ءلذ!كوهو،وا!كانقواعدارلساءفيشرععندماشهبءكلتضخمثم

كانفاذا.مادىمسسمانتاجكالسحكررزسئاعندهالفضبلةبعلومذلكفىواستعين،محددةعلميةالسسعلىالنقد

.....:.....وا،نثروبولوجياوالجمالوالاجتماعوالاصواتاللغة

"لكتاب"علميه"طريد"يجدانيحاولزولاكاميلواحد!ار!خربنالدارهـونغرقوقد.والميثولوجيياوالاثنولوجيا

ام!امط!مثلكانت!بنخيالانفيشكمنفليس،الرأوايةجو!لحاولاتجاهاتعندهموظهرت،نقدهوبينالادب

علىاقتصرتقدالثلاثةاقانيمهتكنوان،لغيرءتمثلكمافيبداياتهاعنيكشفأن(93!ا-1875)سبنجارن

والروحي.الماديبشقيهاللبيئةاوالمكانودأن)126"ءشرالسهحابعالقرن!ن"نقدمقالات"كتابه

سنة"الجديدالنقد"القيملكتابهيخططانقبلذلك

صنة(معابصمف!ة6منهما8"كثرلأ!ماكاآرةالمعا3!+4ام!!هلكن..الاا!ا

..........لل.لابعدالنقدفيالفبماقائمةنسوقانيعنيناوليس

أهطراختمالعلمنيهسمقوحممابعطييمنقا!د"(ئمابلىيعتبر،وألاكادباالعناءمدىتبين"وهي،معقدةوهي،كثيرةفهي،ذلك

بفيرولكن،البيئةبصدداليهوصلماساعدو?لىبمما،الحقاحقاقسبيلفيالنقاديتجشمهالذيالرهيب

!الاحكاممنفيالىر!لانللمدارسيمكن!4لياتيحتىوتتشابكتكثرانواعاتضعذلكقبلولكنها
هيفقطثلاثةجعلهاقترحاواطسونكجورجواحد

فيينقدهمالشعراءنحوهمهيوجهبيفسنت،كان.)27(النظريوألنقد،الوص!فيوألنقد،البلافيالنقد

الاساسيثرالممزهيالشاعرشخصيةانويقرد،الصحف.لا.

هووكان.لطبيعتهانعرضانحاولنااذاالقصيدغفيينديبل،مالعاجامعاليسالتحديدهداانعلى

الشا!ربحياةيتصلفيماالتكهنكساحرذكيمانفسهماوصدولاناحيةمنال*ديمةالمعاييراضطرابحقيقة

رهـحانا!لاعثمومن،مزاجشررلورءوهـاار!ا!ةمثلاالاولىالناحيةففي،اخرىناحيةمناليومعنهيخرج

نافهقرر،اسبابمنحولهملعل!الذاتيةحاجاتهطغيانسن!ةقيإرصمويلكتبهنقديمقالءلىسبنجارنيقفنا

التيالقوىنطاقفيبحريةيتصرفانيسشأعالاديبالعصرمسرحياتيقيسونالذينآلنقادفيهيغمز1678

بايسرسبيل.تينقاعدةفيهدم،بيئحتهلهتتيحهاالنزيهالناقدعنصورةيعطىكمما،)28(القدماءبمقاريس

3،88ء-وو*8!كلجيمسهنريايضاالمعارضينومنمافيطرياهوا?يغلبانمننزاهته.تمنعهلاالذي

اكثرربما-تمامالدركوكان(اا!ا6-3801!ا)الامريكيكتبوقد،بالاطراءجديرهوفيماويقدحالذميسمتحتي

كانالتيالمسمائلحقيقة-الؤيكخوريينمعاضريهمنكتابعلىتعليقما3!16لسنةدزيسجونالمقالهذا

.شرعبل،عمثرالتالسعالقرناحرياتفيالناةديواجههاموجزعرض"بعنوانهـحر*ء8ريمراحرجه
ليجعلها-خاصةبصسفة-القصةفنمبادىءعنيححث

يحس"انالناقدمهمةتجعلالتينظريت"لظكيدمجالار!ومعيستفقمما،فيىوذاك!ذأومثلأ!2(اجيديالا!ر

خلقالىيدعوفهو"يعبرحتىيفهم")وأن"يفمحتىيترسمالفترةهذهحتىالنقدوكان،لأوتطورهاالاشياء

الذيبيفبسنتمعجبدلكاجلمنوهه،جديد--كا------.واللاتينالانجريقخطى

الىالجزئيةالعلاقاتم!ختافمنآلعاسمتبطا؟"يتدضعومفاقاتمتحتوقدعنترالثامنالقرناواخرومنذأ-!يرنه!-حم!ىح

الحكم،عإسىالتحلملنزعةتإجتنواحيهشتىفيالعلم

قدشسيءكلفسنجد،تقح!جمهيطولامرهذأأنعلىحقللتفسيرتابىكينالنفادبعصاليومبهيتمسكماوهذا

يبةالغرطللأحاتوالاصالتشش!ابكوسنجد،انا9كممالضمحمالخضوعكانفقد،للاخرينبالنسب"اما،المباشرعيرالحكم

الاخلاقبينالفصلتستهدفالتي،ولاتوالمص،والطريفةالادبببةقةالحقبراؤيةالممكنمنانيعمي-اكعلوملانواع

بينوالرب!،والالهامالاخلأقبيناودبيةالاوالعهلمياتباصطلاحاتكد"ذلكعنعبيروالش،تقييمهاثموتفسيرها

،4وطبيعفالفنيالع!لديسنامي"افهموالمرتوىالشكلمفلملأالعلميةالقوانيناشهرادراكانبمعنى.نقدلةفنبية

...وهكذا،والذوقالعبقرر"بينوالاتحادعلىسيطرالقاصهلليعرفالناقداماما-لطريقيرسم

.(931!-ل875)ألعنترينالقرنفيسبشجارنان.+.ءثء!888ء3:ح83ء8ا!ةل!3لمرص33عمم!ول"ث!3؟8!!3ءهـل!ك!!كا2(

فيمش!ا"مناكثرعنعويجيب،للقضايامنكثيرفييبت!ودمةللهاقعدمأجزاءولارةوهوكم،448!ولء35+هسه(94!!ه94كا)6

كتابهفيوا!11سنة4وضعالذى(،يدألحدألض!د"كتاله

!.......لا.المذكوراللقرنفياللنقدصورةءرزطويلة
.اتلى-وبسمبعلدذبعدصهـرألدي"ال!لملأقلن!دا"خر1!5.!،!7*3وله!ولء3*ء3!؟!!،8*!3

"الدرالسةكتابهفيادائهبعصىءنيعدلانهصنالرعموءإى8+ح8)ل!ل!خكي3!ده*؟33ء8ك!؟م!3؟"،!3م!ول؟88388!كهئأ!3"ول213
)27(،..

)ايصلىهـمفا؟"أ؟؟!سنهأصدرءوقد"وألنقد)28(

والخطل،ألاسرافعنفيهزكزههانيمكنالذيالمستوى.!.!27

كتابصاحب"جوردان"ألدارسينبعضاعتبرربمابل.84"*3.اه،3.!فى.19248،
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حسينطهبينمحتدمةالنقديةالمعركةكانتوبينما).3(ألثقافيالنظامنظريةوصاحب"النقدفيمفا،ت"

نايحاولمنثصةكان،والعقادالرافعىوبينوالرافعي.للهدسفاصابةمنهانجح

بل،كثيرايوفقفلاالنقديةالقضايامنكثيرعنيجيب(5)

رشيق.وابنوالجرجانيالامديمفاهيمفيتورطربور،العثمانيينحكمانهياربعد-الجديدةبدايتناكاثت

اصيل-عربيبيانصاحبوهو-مفتاحرمزيفالدكشورقضادف،اوروبافىالرومطنسيونوقفحيثمن-

العصبيةالعقدلن"النقدرسائل"كتابهفييوضححملتهانالا.!العربالنقادنفوسىمنهويبيفسنت

عنتجيبقدالكونوطبيعةوالغموضوالغرائزوالموسيقىكما،منهمقبولاتلقلمولامارتينكهوجوالعصرشعراءعلى

يزدلمانهغير،كناظمالعقادعندوالمحتوىاذشكلقضيةكدانتيبالقدماءالإتصالنحوالرومانسميناتجاهاتان

د!فالدارسذلكومع.قديماالصولييفعلهكانماعلىلمماءالتر،ويمعلىشجعوبوشكينوسكوتوشيكسبير

نىماءلىكشاهد"العقادنفس"كتالهفصولمنيذكرنزوقد-النمدارتبطثمومن.سواءحدعلىاوروبل

.....نا...منالاستفادةفيوالرغبةلتفقبما-والاقتباسالنقل
متنوعه.علميهمباحثمنامدالىيتسربقاما!ميشدونيزالونلاالتققيديونوكان.الكنوزتلك

الشاعرمهمة"قطبسيديضع3291سنةوفياثرمنوكان،الاولينببلاغياتالتجدلدنزعاتفاختلطت

لشيفن"عنسدحلتكماالقض!!ةيحلفلا"ألحماةفيالبيانتقتلانتعتطعلىالوأفدةالرومانسيةانذلك

!ولاجرأهاا)تيتهمناقشوكانت.بعدفمما"لسبندرةهـشواسلوبالمجطلماذانفهمهنامنولعلنا.العربى

"فوالفيسصالشاهـر"و"اور!ةا!منونكمة"فرحترجمةكانتكيفو،المتنبىاومثلاالبحترياسلوب
الجاحظبيانمنصورة"وفرجهـينيبول"لروايةانطون

احممعىنشهمحال!ننتكمتهحفقرعى!اكاالمثمعرلنةألطمالمم!في.كناكد!المقفعوابنحيانوابي

....."..-..ونعوا،المهجرادبلءالىالبلاغييننفوذامتدوقد

محال!ايكونانيمكنمللمهدءدييظهرملم،وستتبي!مناراصغفهذاكانبل،اللغوينسيجهمضعفعليهم

.القدملء)جلاغييناالمازنيالقادرعبدابراهجمامثالمنالمجدديناعتراض

ا!عر"نقد"عازارنسيبيضع9391سنةوفي.حسوطهالعقادمحمودوعسباس

دلكأدكاليةاقط!لدرالعمةفهلا)نهالنقدفمالخوظفرظمريضعنرلاكثرالقرنعشريناتخلالالنقديالموقفتصويرويمكن

....:اًلتالىالنحوهذاعلىالصثرين

الادبية؟العصرلنظرةمدى

التعبيربنظريةمتمسمكةظلتوقد،القدماءجملعة

نا-الممكنمنكانغيرهملولالاهمماولكن،ندريلسنا.الراً!عىصادقمصطقىاقطابهاومن،القدلمةالفني

بعضها.فى-!فرقاتالآيكنولم،معينلمنهجايحددوا،الديوانوجماعة،حسم!بنطهوفيهملتجديداانصآر

ذكيةوملحوظات-ثسيبعنديظهرماعلىوعمقسدأدربطهاتجاهالهحددالاول.بالمهجرالقلميةوالرابطة

ميخائيليوودءمابعضيبدوبحيث،.الكثيرينعندتطردالمجاهدهه"؟الادبفي"كتابهفيظهرماعلىديكارتبفلسفه

"الديوان"فيالعقاديقولهلماصدى"الغربال"فينعيمةاعمالهفيالقديمالنقداصولمنكمثيرعنيتخللم(ومنه

والذوقالعاطفةحوليلاراءوكانت.الديوانغيروفيوالمازنىاًلعقادمثلها،التيمالديوانوجماعة.الاخرى

خطراتمجردالذاتيوالمنهجالتجربةوحقيقةالناقدومهمةبقراءاتمستعينة،.التقليديلادبعمالقةنقدألىعمدت

ممينةنظريةتضعلا-جوانبهابعضفيتتعارضوقد-دمفيهللتسفح"الديوان"واصدرت،ج!ادةاجنبية

التعبير!فيوالرابطة.)31(المنفلوطىاطف!بومصطفىقيشواحمد

رو..م-.-..لا..وفمخائملعمعدهاحمراًنخليلحصرانكانالتىالقلممة
العظيم2الدباهميهلععر!اىايمكنورهداومع-ص"-......

واحداسوواالذينهموبانهم،الرواد!ؤلاءلعبهالذىعلىاللقديمعلىاًلثيرءبتنظيمنادت،مستشارها؟عيمة

واالعالممحموداواللقطالقادرعبداومندورحمدم!ل.)؟3(الناهضةالغريبةالتياراتمنتستمدءماضوء

العربيالنقدادخلواممنغيرهماواسماعيلالدينعزمننظام،جزءاباعتبارءالنصالىيتجهان،جبالنقدانيقول).3(

الاسلوبنظرياتلمناقشةمتصدين،طريفةميادلنالحديثالنظامظلفيكذللكبل،فحسبالاربظلفيكفهملامثلافاللقصيدة

فإضافوأ.المجتمعفيالادبودور"التكنيك"وطبيعةمننظموحدةاللنظمهذان2الساسىعدى،العصورمنللععركلهالثنفافي

مباشرةتلبيه-شكغيرمن-كلنتآراءشتىللنفدالى"الادبيالنقدفيهحاضرات"كمل!راجع.00الخبراقتصادبةدينية

الناقدانعلىالدليلوقدموا،والمحتوىالشكللقضيةسنةالعربيةالدراساتمعهد)!30؟،2"اللقدماويسهيرللدكتور

الناقدسماتفيضعالنقديه.تبريراتهفيذاتهيحقققد.(5ء91

.الخلاقالعري
عشرةفييقعنقدياكتابا"الديوان"يكونأنالمفروضكان)31(

الامس،نقادمنافضلاليومنقادنااننقوللااننل.اثنينجزئينسوىمنهيصدردمودكن،اجزاء

مشكلاتمنتعقيدااكثرمشكلاتامامانهمقؤكدولكننا"العشرينالقرنفياللعرببلاغة"رضااللدينمحييكتابفي"32(

العمليةباخصابكفيلالتعقيدوهذا.الماضىالجيلصورةيعتبر،،للغتكمدكم"بعنوانلجبر)ـنمقال9133سنةاللقاهرةظ.

تفتحه!عواملمنوعامل،النقديةكتاب!لماللغربالى(نعيمهميخ!ائيليق!محيئفيدلحملعلاللقديم،صوشة

انلوضعالىالدكلوةوفيهاوالرصانةا!لزانفيهامختلفةمقالاتمتدممنا

زكيكمالاحمداًلقاهرة.للعصرملائمةجديدةمقاييسالعربيللاب

ء6س


