
ثصاوثضص!م!"صاار
لمخا!لعرمج!!فى

هـ!يمااصفلاصءيئ/حولاان4كرفيدلمطن)*اوالتجديدالاصالة
ذا-كنبلغاولماص،لملاصيئاكوناانداربتاانهمااًما.ألادبيالنقد

واهـا،طلملأحالاصلمحييرتر!اذبم!احديدلةاالىتفتقرانفلا!ما

اجدلاوكثرةالا!لامعلىفلتسوء،ما،الادبرحالاصطلاحرائحةفيهماان

موض!ع،داموما."لاحيهالاصاكلماتافينفآن1اهوكطحولهما

أمححديدزحطولأن!:قي((والتجديدالاصالة"هواتندوةهذه

حتىى،طلملأحالاصآدىالاصطلاحشبهمنبهماوالخروجمفهوميهما

نعالجها.الض!يألمثكلهحدودمنبفةعلىنكون

كلفلالهالاصل)):الاصطلةفكلمةالمعجمية!الدلالاتلنرك

بارضناا"خلأأنو-ورلى..اصلذاصارالنتيءوأصل..شيء

."اصالةذوايأصيلوم!د..يمننىولايزآللابههوايلاصيل

الحديث.ادعصرفيالكلمةاستعمالعنولئبحث

ائقدياادحصادفيوءنتشقاتط"الاصتة))كلمةوروديقل

المتقاب-لملاتمنواحدةالاصالةتكنفلم،والثلائيناتللعشرينات

اقدب-م!ا،والابتكارالتقلىب.العهدذلكبهاشغلالتيالاربعة

اننمهمنلمصنى5!د)الابتكار))عنالحديثونكن.والجديد

عنحدي!نهمستهلفي9،)مقاد0بعدفيماسنصادفه((الاصالة"

ديوالجمودالركوددورمنالاش!لفياربضءراحللمميزالبارودي

اضعيفاادتظ+بدوراوأ،!اةوالاجادةالنهضةدورالىالشعر

التيلعقلإدااوالمحكمالتقليددوروثانيهط.للتقليدالتقليداو

الا؟ة!اروثالهما.اقدرةامنونت?الضلمنشيءفيهللمقلد

منالناشىءآلابتلكارورابعهما.اقوميةاةبالحرشورمنالناشىء

.)1)أمرديةابآ!حويةشعورمنآوالثخصيةااستقلال

واعلى.بعدالتقلبداتنهـضةمدارجفيزآتيمرحلةاذنفالابرضكار

اًلشخصية.استقلالاوالتؤدمنواتياذكبماذلكهوالابتكاردرجات

وعندهـ!ا.)2(لم،(إ+بئالذاببروز"لالس!هنىالمههفآعنهببكلويعنر

ء:-فىبدأذنكانواربرع-الشيوعفي((الاصالة"كلمةااخذت

والة.خلض("نوالابضكارازراقيقىامعانيه،مندآن-الخمسيناتاواسط

هالةالاهمؤتمرعنأءدداهذافيلقاهرةااةرسآراجع(*لم

اعطومواوا!ثقمافةللتربرءبئ4الهرببالمنطمةال!4دعتالذيواننجديد

اه-مالهددهـفا!بتثمرازريوا،العربيةلدول1ااجاءعةالتابعة

ابحاثه.

"كتبة،3ف،اولضكبابء!لافيوبيئاتهمممرلتغراء)1)

012ص،ت-دالقاهرة،المصريةالنهضة

9ص،.د.ت،القاهرة،مصرمطبعة،الابثورة(2)
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جمطىلمجنب.

لاعزء

عنالجواهـريقيءدثا-امرائياارراههم!لدكتورفا.التقكداوهام

وربره،((:فيولوئرا!بالهرألثمرو!ابدو)بئالشعبيةابالمدرسةوصلمته

ء-لىال!يةأهـرسةأهذهآنارالحواهريشعر9!هي!نجداننعلأملا

نطاقفيالافيكارعلىو!درتهات*راوكه!الجواهـرياصالةمنالرغم

فييكلته!'برز!،،ي)).اتزهاويعنويؤل.)3(المووهـ((النئعر

وءسا*!،لملاءيةالاسالعربرءةالتنرفبةالثقا!"منثقفهماعلى4ثقافض

بصة،الربأىاالمنقولىالحديتالعلمفيونطرياتافكارمنجدما

محءفر--اصلولقنهأألزهآويؤكر.لكونالثقافيازيجاهذاومن

يقولو.)؟)طبعوالىألاصالهنى11مفتقرا،اتبعيةواالاخذبطابع

ا!رري!اا)ضمةءلمناقتترر!4-نتالحديمههـضفيالحكيمتو!ق

يىدا.بصنريفنللالارصبيعيأور*،ر((هوهذاان:الفربيينعن

وينههيالمحاكاةمنيبدآ،الاصالةالىاوينتهيا&قلمندالماالفن

.)5("الابتكارالى

.اكقليدصلكونانفرقولا،اً)!تيدضدالمعنىبهذافالاصالة

من1لتسخلصا.ءنياةدالاءما،ابرنبيةلغةفياولعربيةااللغةفبملاثار

.حالكلعلىالتقلبيدهذا

نمىصةاندلى.آلملأصالةاةوحبفإء:ىاهمليسهذاولكن

،اكتابابعضعندءطرجهآواهـ،نجقالمعنىيرجأورقداكأرمعنى

وه-و،لفلألمةاظفويالاستعم،لاصلمنقريبالثانيالمعنىوهذا

ا*ام-!قىاهذهي!م!ةخدمالحكيموتولمحيق،،(الواقة))بمعنىشبيه

2-،!ةالاورمبقتافيآفهـ-اوضعحءوةفيالاصالةيعرفبنفعلا

!ف*(ئا"الاييسشصفيراقة51ايسممونهمولوان)):فيقول،اليه

ه-ك!والاحباءباءالالففيالاصالةوان،الحقباعماقهـناتوارثةا

40!صةوصلمظ،كابرعنكابراا!روتةبالمزاير،ا؟صلاالاحتفا!ذلك

!بطإفالوهكذا،جوادبورصلآوشعبفييقالوهكذا.حلقة

النحى-هـر"حغو!ضابه"هيالادبعراؤة.ادباوعلماوفن

.)6("بعيدمناجناا

افيا،-رالاصنىآلمهبهـتآالاصالة"انالاولىلوهلةيبدوقد

اب-تا.الاوللمعناهامناقضة،تعريفقالبفيالحكيم4يصوغ

!:--صاتعةيببتط،1ءابقةاا)نماذجتآثبرمنالضخلصهـناكتعني

،د.ت.،ببروتالثقافةدار،جيلينبينالتعرلغة(3)

03ص

،7ص،السابقالمرجع(4)

اً.ص،6791اقاءـرةا،داب7اءكتبة،ا!سرحيقالبنا(5)

ا،ص،.ت.د،ةاقاهرا،بالاد1مكتبة،يبداولملكا)6)



وجدئاؤآمئااذااك!ضاو؟اف،ذجاه)"تالممبئرةبالخصالهىالاحمتفاظ

سبساقفيرالاولىالمعنىسب،ولان،فقط،ظاهرانت"افضهذا

،اءردبرةالوهب"اءناحديتاهوالاوللسي،ق!ا،الثانيالمعنى

فت!بول!خا.الفومهةاءصانصاعنالحديثهوالاننوالسياق

من!ماكلىأء-بارو()يةآ)ةرد))و((أقوميةا))ب!بنالننمييزحدالى

رز.عرا?!ر))عناوردزاهأ-ذيااتصافيالعقادفهلدهامرحلة

فكبماهولنترةص!أنأمرديمةواافوميةااننرىواكنئا،إ)وبهثاتهم

ب---وصةطالمبةكروآلادب،ءتفاوتهف،بءلمى((إي!تجراالادب))

افوء--قيأاخصا؟صاءنمع:رآفيكون:الاعتيارينعلى((بالاص،لقى))

ي!ونكما،بلآذباانتيالعةوا،ؤجهآنتجاـزريااثءبايزة51ا

افادهو"ل،1004تراثمن.ئ!فه*"لت!8ارةجمط4ء"،حبذافيةعنمعبرا

ن4محتاف/!ء!!كةء،ناذثبعنامر،الابرنبيةا)تقآؤةثمراتمن

ني!يى--نأ-5بهبئفالجاءعالسيافياختلافمنارغماوعلى.سابقي4

القوميالادباىاظرتآاذاالاا"ةذا.ية:اشخ!ههقىااوالذانجبةووو

انتآجهمقارز--االىتظرنااذاأغرداالكاتبوذاتية،مجموعهفي

واخته.قوء4ؤكي4ومعاصريرزظرالهبانتاج

ة-اعدبىااولا!ةاءشكاقىهوافتبراؤ"مااوالذانيت!نواجتماع

ؤ،نف((الاء"،لة((كامةفي*.ةكلمنانالمهنيينانوبما.عصرنافي

ا*لماصرة.االعربر-ةا)!قاةلآءثكلةتلخص((الآالاصا((بآنالقولنستطءج

و!-طدا،4قرد/ت.داكيداىايتجهالمعاصر!ماالعربطنالافان

الافكارمن9ءرةننوربما،واةمحاظ،وراالادبطؤ!،يئ"رالاتجاه

.المثالسب!بلعلىاقصءمياادبنافيالم!ورية

بازط--4.مسهايوقتفييرشمرالمصامرأ)عرببىالانسآنواكن

احض-ةرةاءواجهةفيالهريئبتراثهيرستمسهكلماذاضائعانسان

فف،ءل((يرمثلانذانومهخى،ك!أصء،"4عليمهزقتحماةكطاا)فربر"ة

((.المتوارثةشعبه

نت!أءسل-ءناكببربوضوحالموقفهذاذدركانوئممتطيع

أسلفن-اكما((ا)تجدإب((و.((اؤتصديب((م!*طلمح،الاخر!حإءا

نؤئرضو!-و.ائلاأ-ناتواال!رفياتفيالسصائرةاكلماتامنكان

((اترديدا))انالا،الملأصا)قى"راًدقايةءانيمكنولتاث،اق!قلبد

كى-لاوتجدبردل3ي!ء،نيكونمااما!ه،!ذإكفيا)تقلبهـ(())و

،اقد"،ءاائئاوثمعراوردماءارناكا.!قليديرعنءلتقإجدا3انبرلى،تقليد

طبيور-!-ةاىااقريبةاالغربر-ةالضهاذجءنالاؤ،دةيعنك!لإ.جديدوالى

الادبرردة"ونكازواالمج!دينوبهض.قي-اثناءن1(فنفة،عمرنا

افطاب"ءظمرآس،موعاى،مثهموالمعضداون،جملةا)قدإماعربيا

ارفديرما.ربجمطاالادبدراسةان.برونكاروا،الحديثالعرجمطالادب

-ةالحديثالاغاتءنالاسص!أرة"عتت:،قضلاءنهوالاؤادةوتذوقه

افرفىايمبقىو)*ن.)7(للاديبضزوريةكل!ني!هاانبل،الاوروبببة

؟افدداوبر-ان!الكلعلمى.أ(المقلد"و"المجدد"بين

.رهااوين!يصادي،1المقادوان،مة،1ويرفيداخرببةاا)ثقافة

مىنبنوعيوحيآني!مفىكماهذهنطو/)ناعنوانقانولذاك

لم،تماهبا)ع!ريوحيانيرهكنجديدوالىالاص،لةب!بن1راًدفا

هـ.اسا"عااواهمارىءااستحضساذاوذاك،بيثهـماالمقابلااي

.التملشداوبرالمحاؤظةفهربط،5،،اقدماو4ال!راًؤمعنىلةالاصل"

لة"الاما))كله"في،جمع،م:4امعاةرأيناوقد6ضعمالالاسو)كن

عنإبالادتهبيربر-نقيهايجمعءه؟،والابتكارإحافظةابينوحدها

نهساذجالاديبيسشوعبانيصعولا،فرديتهعنوتعبيرهقومه

ثقافت"طاب-س-عحاءللاذلكبعد4انصاصيئرنيانبشرط،غريبة

القومية.

وءلافقىا)!ردياةمببرواأـ!وءباااضعبصرا-ثهجنالمهواجةهاع

داًر،3صالاربعبءص-!يث،حسينطه:مثلاانكر(7)

5ء*-ل،ص-ينوم!هد،26-13ص،6291،بممرلعارؤطا

82ص،الادبلورة

ننقلهالذيالنصهذاءنيرظهـر--الغريبةا)نماذجبراسفعابةلك

والثعراللغة"يتتولحيتا)سامراليأبراهيمددذور2لن

دونالادبمنالجديدهذاانامولاناريد؟لا((:((الحديت

قد1ظدبيناهؤلاءأنذلث،أنفربيينطندمهروو!هوفىنقليدي

هـتمعهد"؟وذلك،اصالةذاعرببأادبايتمواانا!ملهيا

.لهـ(((وطبعوهوىدرسلهـمفي!كونبالجديديتطبعواان

الخصائصعناننعبيرةادطبينهذينبينالكلمةروموع

حضاريبموففيرضي،الغرديةالثخصي4عنوارهصبيرالقيو"ئرة

ادبعية.حديقةعنيعهـبركما،"*-بئ

إزدهرانيمفنلاألفرديةالمو!بهانفهيالادرجهالحقيقةاما

لفة،خلالمنتف"عنلعبرافرد"أد،فيهبة.التراثعنبعيدا

علي!اوت!فب،طويلةاجبلخلممهلمردطتالمعمنلظامهيوالاخة

يرمكنولا،جميع!المواهبهذهعطر4تحملفصبحت،ننشىمواهب

يعر!مداخللماذاتعبعررهفي-ذأتيااي-اصيلاالكاتبيؤنان

ودقالقظ.ولطالةالا،ومخارص!االلغةهذه

.نعقيدااكتركأنقربرماالحضاريالموقفواما

،ئراثاالفردنموذجهوألحديثاتعمرفيالعربيالاديبفنموذج

يخل!قوان،عصرهيعيتىآني!ةولالذي،ادتقاليدجمودعلى

ا!ااثبااصالةمنفدريقونانبد9لملاثمومن.الخاصةللأيته

جديدةدعوةحأمليركلونوان.الاؤماهـالمورونةءواجهةفيلذاتيته

يخنقماديالمعافييعبشاخرىناح!بةمنواكنه.اقديمبا"صطدم

الصايم،بهذايركفرفهـوولهذا،لمقوالبفيابشرايهععو،الفردير"

4عفيحدثهالذيالط)مالى،انهانيةاكثراخرعالممالىويفر

صدقااكثرانهويشعر،مكتوباامشعبياتراثااكأنل!واء،!رانه

4محاقظتفياصالتهلكونوهنل.القديملمالعاذ"اكفينفمهامع

تراثه.على

يوفقفكيف.المعاصر2العربيالاديببينهما،ميشنقيضان

بقيمالجماعةفيمقيهتتمحد،تسقاطابعااةالاصااتونبينهما

الجديد؟بخصالصالقديموخصالص،الزرد

فينج!واوانذيرص.المعاصسهيئاعردااًلثقافةاش!ألهوهذا

طريقين:عنذلكفهلمواانماإاضياالجيلاادباءمنكالالالفهذاحل

الجديد.منوالاختار،اقديمانقد

السافطينكرونتماوينرونهاتقديرمعلىيثورونصيمافهم

4ازطيرونسمئ4يتعه!ونانمآويتعهدونهبهإمنونهـاوحيت،منه

ل!طط-صورباؤمنونلانهمبالتجديديؤمنونوهم.بالبقاءجدير

()01شدوالاصلفربباالاتصاليتضمناجديدوا،)9(اقىوالاستحا

مسىارعنيختلفلملاميوالاسالعربيالضاريخاكتطاروالممن،منه

ثقافتنلاحاضري!ونانيجبفلملاواذن،افربااممفيالتاريخ

وهـفه.)11)كذلكيكونانيمكنلابل،الغربثقاقة"نء.ورة

التطورلان،وا-لتحالةظورجديدلةابانسلمن،اذاضبصيةنه.جة

نقلاوليست،احيابالكائنخاصنمطوؤقتسيرحمويرةعهلية

اخر.حيكالنعن

اجيلافيالتجديداعلامارسما!آنتيالمبادىءهيهذهكانت

ع!-نالبحثاوالامالةمعتاصااتغاقاتت!فقمب،دىءوهي.اولضيلم

اذا،نادرااولاقلبالكلمةلهـذهاستعهالهمكانوان،اةاالاص

ذلكمنبريثة،"الصدق))معنىالىاقبربكأنتكلامهمفيوقعف

إلتيالاسطرهذه!يكما،اليومتحتوير4اذيالثقافياالتناقض

6(1ص،جيلينببنالشعراعة(8)

3،03؟،؟اص،الاربعاءحديث!9)

13،62ص،السابقالمرجع(01)

((،وال!ضارةالادبفي))خاتمةمقال،الادبثورة(11)
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هيكل:حسينمخمدالدقىورعنف!نقلها

اًالمذاننراهماوالجطلوالحق،بضنته"يذكرهاأتياوالحقيقة))

كلديصورهم،منز"ت،آش!ينعش!،جه-يلادنابوصفهالادبغاية

كان!مايختلفاو،!جفهانذكماآاجيلاكي3"ءرو!ايلنلممافييل

هـ-ورفيالخلا!ىنذدثوءلى..سبفها.فياجيلاميمعروفا

الواءداجيلاادبوصور،اواحدةااولفة!!بمااالمختلفةالاجيالادب

حغا،اديبايكونانإبىيدلمنمالرلاكانلدلث.المختامهاللفاتفي

وؤوفا.هولغتهادابعنىيفأنمن،زا!*ء/غيراصيلااديبا

ديوآرابهوفلسفتهءصرهبعلوماستقعيحههـ-"،وانصجيحا

ف!بماماباوغالىادنىكاناحاعةاكهركانوجملما.لمفةالمخضاللغات

ص-ورةديءلمناسبخهأىوا،وجميلحقمنأوبرودأأوالحياة

.)12(4عتممتليروتواكامواهبهمتلاووءءهـنادلأماقاىااقرب

واعادةاةراثافيدراسةان!تيرحقققدالجيلذ،اكاننشكولا

نلكوحسبك،الاءصي!لهقيمهعنالبحثيتضصوذءك،.دفسيره

الضراحمتلكوحسمبك،الروميوابنالمعريحولاكذير"أت15الدرا

هـ!الجيلانلثكولا.الاسلاملاعلاميىبوالاسطاكأهجالئةددة

منالأس!لملال،كبركه،1نطرةافربا،ادباىافيظرانايض!استطاع

اوررس-ةادباءلأثرعنادعقارذكركما،يناسلبهماصنهيتختروان

اوائضلذكهاظ!رواالذيننالممريوالاد؟ءوثان":بهـ،زلتالحديثه

ويروبدونويقراونهبذكرهويشعيدونبر"،زلتعجبوناعشرينا!رن

لانه،دومهعامةمنومفروهاوضنه!كبمامهملا!زل!كانيومفراءنه

يد!ون"اغيراةى4والوضفوا)-ياسةوالفنالادبفييد!كان

ولانامقلد-لابه2آلأع!،بلمحي!ضدعينالمصريونالادبئءفثطن،اليه

الاداب-قردونعن!-لمماارآيراقلالالاتءلمىعانهمو،مسوفين

ء-،امايردخلوالمحلمذاكا؟نناءكا9وذلكدنيادبهـمقرأواانهمالاجنبيقى

وكما.أ!)2((وا)نهجيزالرايمنخواآوءم!ضينضب"الاصالاداب

اوروباديالعلإ،ض!دراساتمواالذينالتضبأناعجابعنهيكلذكر

الاوريبالادب-وامثار4نلأسهويقصد-الاواىالعالمي!ةالحربقبهل

ما!آن!ن!ا،إ)ا!كبرالادب))سماهوقد،اهترةاتاكفي

هـشضراكان،ازنهتاواعلنتدرالكبرىاحرباوكانت،يعودواان

انصزافبسببيستريحانلهآنقدأوروبافياكيراالغربيالادب

ا)نف-وسانأتىالانصنادءهذاومرحع.عنهالغربفيالض"وس

ن!-"الومتفيتحرتكها،في!،!ئلبؤاغاحربابعدشوت

ههـتاثرمنوكأن..ء"ي!أاناضهاااىابر!اادىلح!باةبئباستهظر

ارة.،لهاا!ىاكأابامنكثيراضهـوانالادبهمطالن!-ةالحال

مختماف-قىولكنطصفبرةنت"واتامن؟"الاستمتاعيدتربماوامتاعها

.جمبء،،اكفسثش!واتارضاءا)فاتفصدلانهامتؤفة

اءبةاهي-راتلأفتتأدذيهوألادبمناصغيرااننوعوهذا

"طامع!-!اإسدلانهبل،!(اعجاباولااياهمشهافدرالا،عليه

.141))للمظعوثهمها

اثقافةباوازةفاعهك!7امرا)ضرازنانقدهفي!رالماضاتحيلكان

مبذايستأدي،والاحن.ارئقدأمنقوي!نهجعلىي!جراورربيةا

القومهقىان1،قاداقررواداك.((اص!قا))وهو"بدلهمناهـاد-ا

فياظهرمماجداكثهرااكثرافنفوسابمخوا.!وازما))الادبفي

اسضطش-اعوهكذا.)15("والاشخاه!المدنوعضاوينامالمعااسماء

*--الواننض،والقو"جمة4اثذافيألثكالءلىيتبابانالماضيالججل

ازش---4معولأي!بدددرجةاىا،الاجبءكأوالموتراتالوميالتراث

هـ-،نذلكفيالسرانواحس!ب.الاطرافهذهبهنشاقضلا

الاوروب-بئ،النتقاؤ"في((آيبيراالادب))هيكلهسطبماالتصاقهم

82-27ص،الادبثورة(ا2)

؟91ص،الىضيلىالجبفياو؟يئتهمممرث،راء(13)

8-7ص،الادبثورة(؟ا)

102ص،الماء"باجيلافيوبلئاتهم"مرشعراء(115

هدابنمقارت"ولكن،الوضوحكللنا.لتضحلاتسميةوهمي

بازضءيوحيالاولىالضلميةاالحرببرهدراجاتياالادبوبنالادب

احمرب!ضرةاتتاجمنلانالذيا!سيرياقطارتياراءساباءتيىف!

علإ-"تتهادتادب))بئلهيوص!انيمكنلا9ذيوا،برعدهاوما

شكبلايهبرو،حه"،((دلمذعون!مهـامطا!هآيسدلانهالجماهير

الف!-ن.منالمنطقية"لملىشثالصبر!ضه،الحضارةقيماهـزازعن

ءئاس:-اتفيصراحةاعقاداالبرهدقدهيكلتجلهالهانالتيارهذا

دونامامههنيزيحهانيس!.*،.ع-خ!هـمالحافرالجيلولتن،كثرة

ةالاوروبص!التقاق"فيخطرهاادانهلامتاءهـجمحانبعد،اكثراث

ووهازاء.للادابلودلجانزة((بي!كيتلمةق!حتى،المعاصرة

جوهـرية،كلمةالاصادةكالمةاصبحتالادبكلا)حديثةالتيارات

-القوميةاولرديةوا-بذاًنه-جتفطعلىانالاديبؤدرةبهتقاسمص،را

((الامالة))كلمكأانا)به!!وإخيل.اخارحيةاالموتراتمنارغماعلى

ءاحصااملكلاكأتوان)الفترةءـبئهفياست!عمالهاشاعانما

صاتالضهـرفيبننف،عور((التجديد))اصطلاحانكما(لدورانها

اةالاصاكلمةعالي!تحوياكفياعئا!فصاتاهذهوتطهر.والاربع!ب!نات

ومفد"ت!،ال!كيم!تو!بمهق((اأشجرةاعضايا))منلعهلفيايوما

فقدز--،فبما((الاصالة))ءمهـومف!حديدفيلنماهادياتكونانيمكن

احكبماتوفيقان.نصا((ا!ةالاصا))كلمةديهاترداموان،المعامر

:)التمث!لبهـرزافيةردو-كاد)المعاعرادبئافي!أمةحلقةيمثل

،والعنسادوهيمح!جنضهامظل((المتجددين"!لررءنحلقة

ح-زءاوماءاادرن،يجعذواانيرحماولونا!لميئا)المحدءين))وج!يل

الاخيرينهدفيحققأنيشولانحكيموتواليق.العالميةالادابمن

والواكد.اجديداوبناتراثابينالملاء(مةاسلوبالاوببنبا!لموب

والادباكببراالادبعنغامصشاكلامايت!لملاالحكهم!يوفيقان

منالحدإتا!فند!ما،اءظهـرةاسمةا((انصراحةي!قرربل،الصفير

ا!وادع،بضيراوامعاعنآضع:يراهي،أغا...ومسرحونحتتصوير

--داعواة،فهـدئنماكلجم!اواللامئطقياللامع!ولالىجاءوالاك

يرددضولكئ4م،،جديدةو"ونراتايقاعاتالىأوصولافيا)تجريد

افد،ب--حاففنناعرفهقتذاككلان)):بقوا4اننهريراالىهذا

تسبمالاطرافوهكذاً.)16)()ارقدممنذبلادناارنرعلىواثعبي

ااتنفافةاضكالوينحل،وآلجديردآلاصبلوينلاءم،المتنامض!ة

.المعاصرةالعربية

يؤبةظ!رؤرر،دالبجهـدبغيريئملاكالالانفهذاحلانعلى

هـو،اءددناجيلارسأهأذىاالمبدآان.جديدةاشكالاتزضاياه

صح!ييح،"بدأ،ء)ءعب!ببرغىالصدقمع،افنقاكةفيالالساعمبدأ

هـ-فىهبجن،عدواره،الادبصبئالاثكالفيالمستمهـةاثورةا"عواكنه

،(الاصالة((ا"حزنقدباىيرعد)!،ارسبماالادبياتراثئابربئوالاشكال

س-ةالادبالاثلمكالبىنالمعلادةءميقنقديدرسأىايم!تندانالا

رسمي!--"اصولااكأنتسىواء،اعرب"ااةالاصاوبينال!افدة

.)اضآصيليا"ز-ميهمأهيادراسه-ةاوهذه.ثشءبيةام

ات-كما!االادإب!4و!ومعهل،ادببقىقاصةللاهمل،واتصيل

قيىلى،شدناصكطالمسؤالادب.اررارسثالظبهيمقومانقيل

ءئشد،متعدرةتأصصلملياتبعمرقد((اثجرةاكلالعيا"نرجررقى

الضن!--اتي،التمث!بلبقىاوالاو؟رإتزوعاختاراتياأضقاثراروارون

ا-ا،لطربواابن!اءاالىالعربب-كأاثوروبمبيل"عقيفق4لاز

ءربه---!ؤكرايوزافية5اموضوء،نهلىاستمالذيالقباتيخليلابي

بدأتازضىاأتجديدصر؟4-يرىفيما-مضمما،عربيةواساكلبى

اتاثلمااقرنامئذايونافي"ابالفلسفةا،1باتصاالعربي!ةاثقافةافي

.اأهجري

ا!ث--ى:الاديبعند10.1انطرناسواء((الظصل"وعماية

51عى،.د.ت،الادابمكض:4،النض.جرةطالعيا(16)

32-لأ2ص،اوديبالملك(17)

،



ل.الاصبين،ستمرح--دالعلىتنطويادارسااك،قدعندام

لثس-4ا،ةمتطورو4نسببعملية((41صاالا))-بدوثرحبز،فدااواو

عنالمقوماتنبحثانيرمكنناايضاوهنا.ابداوؤولء،لامطردبتببار

اجموداورعنىالثباتمننفهمالابشرط،المتغيرةمأتوالصاثإبتةا

اديموءصةاءعنىبهونقصدنستعمسلمهمجازهووانما،والمحافطة

.ارلاس!ن!مراو

ازهمالناوضحاتجديدوالةالاصامفهوممناقشةمنسنوفيما

ئةا)عرالامةتعيشهاتيااحضارياالموقفالىقريبفي-بءمتان

اكلمتهبئااستعم،لكانوان،و"ستقبلهاوحاضرهاما!بسابهنالان

!وانكانواذا.الادبيالانتاججانبعلى!صورشبهاومقصورا

جامصا((اصرةالمعاعربهلأاا!ثقاف"فيوالتصديدلةإالاص))الندوة

رو-سءيفملبرحيثاضقافةامفهـوملاتساع،والش.ميماضحديدابءيئ

هـعيشملحيث4و،تشكبلميةوغيرثربقيمنامبوناسالرالادب

جمريةالتحضاللجنةفان،احياةاواسلوبالفكرنتاجوالفنونالادب

!.ؤتب((امواهةاافنونا))علىتقمرهاانرأتقداندوةال!ه

وبناقوا-قىاالفضونيئ4اوثيقةاارعلاقةنجسهـفيالاجبذلكولكن

اجت!مع.اديإراةابمكانةارزلكمثلاونضرب.ءعافي،،باعملمثقإفةا

)حضارة10يزةاالاساس+4السماتمنسمةم!معأيفياراةافدور

ء---نوءظ"للمرأةالقانونبمالوضع"مشملسم*،المجتمعذلك-

وقت1افيواكئهـا،اغا...العامةةاحإافيومشاركتهاالتعليم

ء،طة!ةمناختلةقىاالالوان!تءدد،الادبعلىآثارهالملمجعنف4

اذانغلولااننلبرل،*الادببالاعمالمنكثيرءحورهي9تياالحب

و!س.عامبوجهالاديبحساسيةتشكيلفيمهمعاملان،؟قلنا

اتضرإفواارواا):ادرقىبر+صا!ثقافياواًلاختلاف.واحداءضلاالاهذا

وقس.اثثاءثلء،لالاصبببنوالعلافاتةالاسوتكلوين،ثان!نل

.هـتاءلى

امرا((ا)قيوا+بئاهنونبا))موضوع!لثقافةاتحديدكانواذا

كلمت---كآنالاصطلاحهذاورتح،اكدوةهذهفي4علباصطلح

!ا!ر/5115!

!ء!مل!مر

رايشرايموتتاليف

03'.القمالىجليلةخدمةيقدمالعاميبالكتلهذا((

التياإحرماتالغيبيةاعنا:كلراو!صروط،سليم4منهـجب"

الجئم!الحياةمسا"لل،نجر!بيث؟ظري،واحصائىبعامياساس

الاميركلاكمحدةوالولاياتالاتحاديةالمانياجم!ورية:المتطورة

الاحتكارا!أسم،لياالاستثمارنيرتحتا)محبميةوا)ملاؤات

اشعبيةفاالطبقات"تعافيالذياحقيقىاالقمعضدللنضال

مشط3تطبعالتيسيةالرقياعللاىء4يدهلفالمؤويضع

النداخلالامةفئاتاجميع4الحنباحياةاكلادماجوهي

البثالجسدوحرهـ،ن،ا!تهديغرضوظيفةواعطاوها

و)ءسا..موبر،"عدشان!4نزء"نحوالشمم!يةالغرائزومرف

اء،افيالامكانهـا./ءدلن"اءضه-"ةاضراتبجيةالاس))هـ-أ)ة

..وهجوميا

:ء؟:اقض..ندبدوانفدمضجبنعلىالمؤلفاعتمدوقد

!فدانيمكنو،الشهوا-لآلأصة-هـ"اساورياؤانونا

وممارسلمطاهر.يىلياتفاارأ-مالبماالتكهءفقازون((وهو

((انتجيناههراءملالاضطهادولاسهـثمارا

هـ-ناكثرآلادبمجالف!تستصلان((ا.جديدا))و((اةاالاص"

!تااناذ،4خاصوقفةأىامفيسحتاجالمصاصرة"غهومفان،غبره

بتحديداتحضهريةااللجضةاكتفتوقد،بطببعتهمحددغيرالمفهوم

اضا!عاالقرناواخرمن((:وهوهناالمقصودة،صرةللمهتقريييزمنب

في،لمه،صرةتحديدخيران.((احاضراوقتناحتىالميلاديءث!ر

ى1انطرتاعلىصادقاذاككانوربما.احاضرباالبدءهو،إنظري

واكن،اء،ضراطاربهدالم!االماضيالىقيفضحن،؟لمهالتاريخ

9*-نت!متدورنتجانسةحقبةتعئيانهـااذ،ذلكمناحصىالمعاصرة

ا"حنقيلو)5.ءشكلانهبدايةاءىااي،دداياتهالىوتضبعهاحاضرا

احقبة.الهـذهبدارةعثرا،اتاسعالقرناواخراعتبرتحينتبعدلم

مصر"علىالفرنسيةلحملةااعتبارعلىاتفقواؤداؤرحونكانفاذا

هـتهلانوثقاقياسياسياالحدصثللعصربدايةاقرنامضعرجعند

"!ه!ؤيمةالىاخربا"نبيهعلىاثرهايقتصر9م4ا)فرنسباحملمةا

ه-زانفسهامالعاهذاهزتبلودم!كرياهـ.إ!ياالعربيوالمعا)م

اضاس!ءنترؤدإالقرناواخرفإن،ظةاليهبدايةكانعني!فافهـريا

-اسيالسبتاثيرهاحهثمنخطراتقللاسيابةاحداثاثهدت

،1881سنةتوسرلالاصةواءضك!،جميع؟والفكريوالصسهـري

لالواحتى،1882سنةالعرابيةاثورةااعقابفيمصرواًحتلال

الهزائمالمتلاحقةفهذه.8918سنةالمهديةالثورةاعقابفىالسودان

،4وقافعلىليحافظنفسهيجددانيجباعربيالماعااانائنتت

القومبقىالشخصياتعلىاهضاءااةومحاوضعماريالاسالوجوددعابينط

دهـوةبرزتوهكذا.؟)ضراثالاهتماممنمز.يدالىالعبرببكأللبلاد

--روفالظاننرجحكناوان،الاصا)قىدعوةبرزتكماجديدارت

ارهـعافياصوتااعلىالاولىالدعوةجعلتالادبيئةبالحإاخاصلأا

ا!رر--عفكبماصوتااعاىبئاثازاالدعوةجعلتكما،القرنمنالاول

اهـءونيناانلائباتكاو-4ة(ربخهقى9اال!حةهذهواهل-.امنها!طاثا

وركاءلمتانانهماظهركما،اكث،ةحبثمنمتكاملتان-ذاكمعس

عهادشكري".النقديالمصطلحباعضبار

01ص!5،-ش!ر!!

صص- و!صى
!4

عيتاسمحمدكرجمة
اسسيعلىلمشعلهمصحيحةحلوللياسهامعنببحعون!ذين

علس،يعرسفهو..العصرهذافيمكانمنلهايعد

ارأله.ماببةاإجتمعاتامنبيناساسءجتمعينف-يومشاكلها

الحياةلاوضاع-*فضلنحوليس-ارطوريحدثنيث

مس!بقا،توفرهاالضروري،وا!نفسيةالاقتصاديةالثروط

الجضسبقي.،وبالتالي،والمعاشيةالا!ضصادية؟ضاعها

الطيقي،والصراعالجنسميدانفيالراسماليةاثضمعاتته

سلعة،مجردوجعلفاالجنسيةالحياءومسخ،القائملاءتكاري

والوجدانية،الجنسيةمزاياهمن-ا)رالعةالطبعةمعجزة-

.فانولذلك..إلرأسماليللاستثمارالراهناضئكلسوىلمه

دفاعيا،لإراسمالب"المضاداًلسياسيالنضالمنالمتلاحم

ليؤكد(التفسيالتحليلعلم)الفرويديةاولريقةواالماركسيمكهـح

الةربي،مجتمهخافيهابما،الناميةالمجتمعاتسالرفيطبقه

مجتمع،اراسمالياالمجهمعلخدمةالحسيةوالحياةاعلاقات

.ل.ق006حدبمثاصلر
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