
بئ-:لضض!في
لحححسسحع!وابئهاقطقطوو

يسلمكهانيمكنواحديقطرمناكثرهناكان،شكولا،تعروون

المؤتمر.هذاموضوعاتفيالباحث

ي!نطد!قانكن5واحدةزاويةمناكثرثمةانكذلكوتهركون

يقترحهالذيمالطالخطضوءعلىموضوء4فيللنكرالدارسمنها

المسففبلخدمةفيوائرهاالمعاصرةالادبيةالاتجاهاترصدوهو6المؤتمر

انسانيا.و،وقوميا،وطن!يا،لعربيا

الذيوللمنظور،ينهجالذي!للكلالباحثاختيارانالا

وبالموقف،ةلمتاريحالاءد-ولوجيبالمهـومالنهاء"فيصرتبط،يلتزم

وذلكالموقفهذاالباحثوعيسواء،والحه!اةالأدبمنالفلسفي

.والوضموحالوجم!درجةؤيهماي!بلغلمأمالمفهوم

الاالعرويئالنقديةالحركةبواقعللاحاطةسب!لاحدى،لعل

النقدإ"الا.كجاهاترصدعلىالموصوعهذافيالباحثينجهودتمصب

وأبعاده"خصائصهاعنالكشفضبالتوغلدونالعاما/)عربياطارهافي

حدة.علىعربيقطركلفي

فان،االت(نيبينالكتاباتحادبعثةؤىع!ضوابوصفي،ولذا

من،عندفاالادبيالنقدعنحركةللكشفمحاولةسيتغمناليكمحديثي

سمادتانتيالكبرىالاتجاهاتحيثومن،وت!رها"نشأتهحيث

تطورههـا.مراحهـلمختلفؤي

الىمسشنداالاجاهاتلتلكتقييمانفسهالوقتفيسيتضمنكما

.النةدوالادبولقغ!اياالمتارلأإخجدليمفهوممنالنرمهما

بايجازاق!دمانمن،تقييماوءرضايمباشرةقبل،بدولا

يس!ننجيبانهاعتقدلكقدمفهوممنعندييستقيملماالاساسيةالملامع

،الانحتىالمجالاتمختلففيامتناحققتهالذيالتقدملهواعي

المستقبل.فيتحقيقهالىتطحالذيالتقدمادواءييستجيبكما

يستندو،للاثاراكقدي1الوعب!بيعةالىجهةمنبص!ندمفهوموهو

افكرابحر!سكأوارتباطهالوعيذلكاتجاهالىاخرىاناحيةمن

ومنهجيتها.

***

للد!ئارتقي!يمءمليةهوبى!النقدان:اقولالتوضهبممنولمزيد

احىسدعلىتتمانيمكنالتقييميالوصهداط!بيعةؤؤن،الادبية

اكثلاكة:االمستويات

.العثهءوريالحدصاوطفيالط*نطاعء-ءوى-ا
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.العقلايالفهـرمس!توى-2

الفلم!فية.الممن!ومةمستوى-3

اوعياءمليةفيهاتتماندمكنالتيالثلا!لةالمستوياتهدهان

،المراحلاثلاثحقيقتهـافيتواف،والففكأالادبيةل!بمل!ارالتقييمي

الادراكمستوىمنرارتقائهانيالانشاوعيالتظور،الثلاثالمراتباو

الفلسفيةالاحاطةمستوىفالىليالعونالادراكمستوىالىالحسي

الف.ولية.

عنالمعبرالادبيا!نقدطبيعةانا)ىالاث،رةمنهنابدولا

نفسواهي،واةفنيها،دبة"!ثارتجاهآتنسعوريةاالانفعالاتمجمرد

.والاد:اكالوء!ه!مراقإمندرجاتهادنىفإالانسانيافكراكليعة

كاناذاانهو!ميما،حالابهاالتنو،"صجبكبرىمفارق!4ثمةانفي

الموغهموءيالعا"حقيقةلاكتناهكاؤطع!ير-اءبالاشالحسيالائفعال؟محرد

فدفي،او،عقلانيتوجه!كلالوجودلازملثر؟!يظلفانه،وامتلاكه

الادبياصقدافانهناومن.والاحداثالاشياءحقصقةحتناهيليه

اطوارلجميعملازمةظاهرةبالاثارشعوريالانفهعنتقييصيكتعبير

مجردةتكونحهنانهـاسوى.اتجاهاتهلصميعاساساوملزمة،ال:قد

الرؤبط"وكعفيعهاالنقديكل،العقلانيالاثراكضوابطمن

الحدسصبيةالالتماعاتحدودفياصورام!ويبقى،ا!ثارالىالطفويىقي

منصءئذبهيتمتطعقدمابرغم،القاصرالذاتيوالكتنصف،الخاطفة

الدافقة.اثاعر،4والاثارة،اًلدهشةعناصر

التىإفت!لك،العقلانيالفهـرمستوىء!لى،النقدطبيعةأما

يبلغلملدن"واًلانمفعاللطامرحلةتجاوزقدالفكركونمنتنبثق

هذافي،هناوالنقد.شموليفلسفي2فكرفيالانت!امموتبةبعد

4ظاهراتسمنوظاهرة،العقلانيافكراوجوهمنوجه،المستوى

منخاصةكظاهرة-ال!قداي-وهو.والفنا،دبايابقضمرتبطة

بلاثارالنسعوريالاحساسىيسبطنانما،العقلانيالفكرظواهـر

بلوعيالراكهااىا،نفسهالوقتفي،بهىهوادالادبية

ئظرإصةمفاهيماىاالشعوريةالانفعالاتتحويلالىويعمد،ا!قلي

كطبيعة،المرتبةهدهفيا!نقدطبيع!ةانعير.واعبيةعقليةكاتومدر

منواحدسلكينتظمهالاومواقفوارا،خواطرهي،ذاتهالفكر

.والابداعالحسياةالىشاملةنظرة

لفاملة،افسمفيةمنظومةمنجزءهوارزياالنقدطييعةاخببراثمة

الامثلالستوىهذاوفبى.والحياةالكونالىعام!ةرويامنوجانب

وا،شعوريرةانفع؟لاتمجردالنقديبيتلاالفلسفيالفكرطبيعةمن



وافما.وتستبطنهاالشعورقيالاحاسيستزاوجراء7وخواطرمجرد

قضايافيضوئهاعلىيبحثالفلسفةاغراضمنعرضاالنقديصبح

نظروككل.والفنالادبفلسفةنفسطهويصبحبل.والفنالاب

شعورياحهاس،نانطلاؤ،وامتحهالعالماكتناهاصلايحاولفلسفي

الاحاسيىس-ستطنكليعقلانيوعيمنوانطلاقا،بالاشياءضمصي

يرصبح،القاصرةفكريةاةالخاطرةيستبطنكما6العهـفويةالوجدانية

بالطبيعةوعلاقاتهاوالفنيالادبيالابداعحقائقفج/ؤلمسميانالراالهـنقد

وابعادها.امتداداتهاثشىف!،ظبخالصاًي.والمجتمعوالانسان

لأ**،

العمومعلىالادبيالفهـروبطبيعة،النقدبطبيعةيختص!تماهذا

الف!رانالىاستناداانهالقولفيمكنالنقديالانجاهبدمدداعا

اصذاتابينالهـتفاعليةالعلاقةحصيلةهوالذي،ظسةالاثسانئي

بل،مختلفةوجهات،التفاعلهذااطارثيلأيبمهقذ،والموضوع

الموضوبةغلبةوبين،ناحيةمنالذاجمبهغلبةبينتراوج،ومننناقضة

ار!كر،!اعاتاحدباعتبارهالنقد!فانولذا.اخرىناحيةمن

واحدفيالاخرهويتجهانمنبدلا،ظاهراتهمنمتخههـصةوظاهوة

وبي-ص،جهةمنالمثاليةالذاتيةبينمتراوحاالاتجاهاتتلك"ن

."ثانهجهةمنالعلميةاواقعببةا

النقدي!ةالاعماللق!اسمتلازمينمعيا-ينامامنجدناوهكذا

وتإيه!ا:

الفكويسصة.طبيعتهحيثمنالنقدهويةتحد*ديفرة!الاول

يبتهع.الذيالأأف!ريجالاهالا!حيثمنهويتهتحديديفرضوا!ثائي

ارتقائهفيك!الاولالم!،رفيللنقدالايجابيةا!ويةاىوكدي

الفكرالذاشموليةمن!ومةفيوانخراطه،السك!اًلفكرمستوىالى

هبوطاتداعيهفيتكمنالهويقيلتلكالسلبيالوجهسهاتانح!ينفج

المتقلب.الشصريوالانفعال،الخواطر!شوىاىا

تكونال!ثانيالمعيارفجاللنقدالايجابيةال!ويةانكذكوعندي

الائارالادبي!ة،اىالن!رةفيا*لم!واالواقه!ي*"لجاهاقئامهدرجالةاهـي

الى،لفسهوالعله!الواقعكطالا.لجاهفي،العامةنظرتهصصمنمن

الجد!طالصراعاساسعلىالتاريرخي"طورهمافىوالمجتمعالحياةالى

أنحينفي.والاستبدادالحريةوقوى،والتخلفاالنموقوىبين

الف!-ريالخظهذاعنأضقداابتعادفييكمنهـهناالسلبهةوجه

وتوجهه،والفنيةالادب!يةالمضامببنلتقببيماساسيكمرتكرالموضوعي

السسالىالعامةالنظرةاؤك!المثاليةوالرؤيا،الذاتيةخظنحو

.واًلاحداث

-!ثر،ميدانهفي،انهاعضقدالنيالادبيالنقدفانههـناومن

اؤ-كطيرتفعيألمآذالنقدهو،العوبيالمستقبلفيالاءجابيالطثير

يتجهالذيوهو،والفنالادبفيالفلسفيالفكرم!مشوىالىطبيعته

فهمؤالطا2الجديىكأالنهجيةديالفلسفيالفكر7لجاهاًالمستوىهدافي

هـلمىدائبةبصورةالتقدموالانسانيمجراهفيوالتائيرالتاريخ

.!موامال

الكبرىالمعادلةتحقيقوحدهيستطيعللنقدافهومهداولعل

ذدوةالاصميلةطبيعتهفيوهوالفنجوهر:!ناؤضينجوهرينبين

،ال!تملاشالادراكقمةاساساوهو،الفكروجوهر،بالاشياءالحس

.وابعاده4وحركتللواقعا،شموليوالوعي

ومراحر4نشاته،د!ناناؤمبماالادجميالقدعنماذا،والان

وا؟بخاهاته؟

لانخراظءواكبةعنرناالنقدبداياتانءامةبهـصورةالقوليمكن

الصديثة.النهضةبداياتمنذالعربيالتاريخحركةؤيالمعاصرلبنان

عشرالتاسهعالقرنجعلعلىاصطلحواقدادللىرخونكانواذا

اءضدتقدالعربيةاليقعةجثورفانالحديثللانبعاثالاولىالقرنهو

بينهاومئالعربيةاةلمغةمواطنمنفيرفيعهـشرالتاسعفذبلماالى

اللبنافية.المنامحق

واتجاهاتهالنقدعبيعةانكذلكعامةبصورةالقوليمكنكما

،لبنانفيواتجاهاقهام!رابطبيمةوثيقاارتباطامرتبطهعندنا

والتاريحي.الاجتماءلأيتطورنالحركةومواكبة

لمحطوالغكويالاجتمط!طالتطورحركةتهكسالتيالمراحلولعل

اجة:ا)نا!بما،لبناى

بالفصصداةمنمعطياتمعالاولىالمواجهةموحلة-ا

.وتفكيره

التربية.لحضارةامعطياتمعالتفاعلمرحلة-2

والعالمية.التواثكأالاصالةتحقيقنحوالتوجهمرحلة-3

الحضاريوجودناوجهالحمقيقةفيتعكسالثلاثالمراحلهذه

بخصائصءنهامرحلةكلإؤالبمايتسموجودوهو،الحديثةالعصورفي

ذكرهابنايحسناساسيةبميزاتوتفكيرفاثقافهـتناتطبعتارلأيخية

سادالذيالنقديالفكرمميزات26نفس!هاتوفيتفيلانها،بايجاز

المراحل.تلكمنمرحلةكلخلالالادبيةحياتنااؤ!ط

.،لبنانفيالعربيةاللغةأنهوبهالتنويهفيجمفيماأولولهل

الساثسالقرنبعدسيمالا،الانحطاظعصوراثماءلهاوج!تف

المساجدواروقةالسح!يينالرهبارأديرةفيتمس!تكللهاواحات،عثر

اةالجيبنسغوامدها،اله!لفمنكيانهالهاحفظت،الاسلامببة

واستوارها.لبقائهااللاذم

القرنبينالممتدةالحقبةفيالمننانيةالمناطقانوالواقع

لطياتالاولىالمواجهةاؤكرةعهاشت،عشروالتا-س!عشرالسادس

طريقعناماالينابذورهاانتقلت،وثقافهـتهالغربحضارةمن

لبعثاتاقىجمرعثواما،الازمنةتلكفيقليلانشطتالتيالتجارة

من2)بنانالىجالمتاو،لبنانمنالغربامتالتيوالديئيةالملمية

.الغرب

انبثقت"الغربيبالحضاىةالاو!طالاحتكاكمنالنوعلذلكونتيجة

التطورأا؟"قانغير.وانن!جاوزا!تحركثوافعاللبنانيينحياةفبم

ؤطوظر9،القوميةالذاتعنالتغربظرو!فيتعنيتكنتمانداك

والاستجابةمنهبالنفورالطارىءالجديدمواجهةسوى،المطبقلجهـلا

وهي،اللغةسيمالأ،احيائهومحاولةبالتراثبالاستمساكلدواعيه

منبدلاالذيوالجسر،والماضيالحاصربينالمبالبرةالوصلحلقة

.والانبعاثالتقوقربينالفاص!لةالهوةلاجتيارعبوره

ن!وا(آضوجهيصيالاولىالمرحلةتلكفيالتقممكانوهكذا

وفيالفكر،ؤ!طالسالفةالانماظوتمثل،الغابرةالأمجاداستع!ادة

تراثيةوجهةعنسنهاوالابحاثالنقدحركةاتجهتهناومن.الابداع

اجلمنالمأضبمنحوتوثبهفيالفكرلحركةمجاراة،ولغويةدينية

كانتكما.التاريخمسيرةفيمجدراوالانخراظالحاضرفيالدخول

ديالمنساق،الناشيءالفكرطي!قىنفسهاهيوالابحاثالنقدطبيعة

ومنهجيته.نماذجهتقليدالىوا،شاعيالتراثخظ

تسحصرش!ىدراسيةومحاولاتتصانيفتطالعناالمجالهذافي

اسماءتطالعناكما.واللعويةالديفلةوافتع!ليقاتالشروجفياساسا

فبمالدبئيةالطوائفمعظماىاينتسبون،ولغوييندينلفقهاءءدة

.لبنان

0167)فرحاتبررما،نوسالمطرانهوالفثرةتلكبحاثيبرراولعل

احياء،ؤجم!الترا!هألمبحاتةالامثلالنموذجبمح!يعتبرالذي(1737-

سارةالحصءنطارئةلمهطيياتالاولياللواجهةخلكلاللغويةالعلموم

العربية.

الحياةفيالغربيةالمؤثراتنطاقويشهـععالزمنعجلةوتمور

فيمرمفلا،والغربالنترفىبينالا.لصالاسبابتزايدبفضلاللبنانية



االمفكر.رريىلجانبالى،لبنانيعرفانقبل!شرالتاسعالقرن

المجددين،والبحاثينالادباءمنمتعاظمالىعيلا،.المحافظينوالنقاد

ت،معطيى-معالتفاعلمرحلةوالنقدلفكراتاريخ؟فيادشنواالذين

است!ورارت!ررالمقابلفيآءلارهمظلتالذينباراء،الغربيةالحضارة

وبعثاًثاضىيباحياءالاستمساكقىنزء،الب!تالتراثية"ل!نزعة

ومناهجه.مفاهييمه

(1871س0018)ايىازب!ه!ناصيفالشينيكانحينففي

دبالا-ابراهيموالشيخ(0918-1815)الاسيريوسفوالشيخ

اثارهموفي،ألادبيتفكيرءـمفيينهجونوغيرهم(0182-1883)

برزالتراثعلىوالازغلاققوقعالتيارويشكلون،القدعاءنهح

اىالكل!مالتراثيةالمواقعاساسايتجاوزوالمخرون2وباحثونادباء

فكانوا.الحياةوفيالفكرؤ؟الطارىءالجديدبمعصاتتاملرواماحد

جهالثقافبالموروثوالاعتصامالحدائةعلىالاقبالىبينوصهمزة

وانماطه.مفاهيمهعلىالبالغةوالمحاؤظة

ابراه.مالشيختمثيلاوضحعندنايمثلهالتطوريالتيارهذا

(1887-5018)امشدياكافارسواحمد(6091س7(18)اليازجي

م!وسلب(0188-1825)حسوناللهكرزىال!ابمنوغيرهما

ونرجب(1885-1856)اسحقواديب(ا884-1848)البستاني

ؤ(يلكنهمالقديممواقعمنانطلقواممن(9918-1867)الحداد

معينه.مناستطاعواماونهلواالجديدعلىاقبلوانفسهالوقت

الظسعالقرنفيوالمرالىاتاكقدحقلفىلبنانشهدوهكذا

نايرحاولتطوريتيارنشاة،منهالثانيالئصفؤيسيمالا،عثر

.استىراًرمقابللمحي،الفكروفىالحياةفياطارىءالحديديجاري

المحاالنلى.التراثيالتيار

الملحة،اللغو؟"الاهتماماتنطالىمنهمااييتجاوزلمولئن

فان،عامةالادبوفيالث!هعرهه!متفرقةاساسيةمفاهيمرصياغة

صون!التوجهمرحلةالاخرىهيتتجاوزلمكليهمافيالفكرطبهـيعة

والاحكامالانفعاليةالعصبيةقببودمنلتخلصوا،العقلاديالمنطق

هـعالمتفاءلاالتطوريالتيارنتاجافيهـيمالا،المحدودةالعاطفية

الطارئة.الغربيةالحضارةمطيات

س-5

خنىمبنانيةالهجرةحركةتساعوا،العشرينالقرندخولىومع

العربيةالبلدانالىبحهمافة،الاميركيتينالقارتينشملتحتى

قبيلاللبئاليةالحيإةفيالغربيةاوثلراتتزايدومع،والاوروبية

والابحاثالنقدحركةشهت،بعدهاوماالاولىالعالميةالعرب

الىقفزة،والمغتربينمنهمالمقيمين،اللبنانييننشا!فمحالادب!ية

بحقكانثالملثاتياراوالتطوريالمحافأ!نقداتياريعلىادخلتامام

.الفترةتلكالىبالنسبةوالتغيبيرالحداثةتيار

الكتابمنبنفرعنالناالنقداقيالرياديالتيارهذاتمثلولقد

2591(-)1856البشاننسلبصانهمثلالةطليعتهمفبموالباحثين

.(0491-1876)الريحانيوامين،(1886)نعيمهوميخائيل

هوميروسلالياذةالهوبيةترجه4مقدمةفياررضاليسليمانفمع

علىتقومابحثافيمنهجيةمنجديداعهداالنقددشن،4091)

الحقائقتحرياقطالدقةومن،والتحلإلالدرسمنموضوينراصول

ءهمدالهربية6ابلادوفيعندنااكقددشنكما.عهـنهاوالكشف

.*داببينالمقارنةالصراسة

28

ائقدايعرؤط(23!ا)"الخربال"كأ،بهفينعيمةميخائيلومع

بمعطجا.لهاو!رتبطالجد،!ةا!حياة،وأكبادبالىالداعية؟ثنان

لفى،فدآشخصيةاالذائقةعنتعبيراشيءكلقبليك!ورواى،الماثلة

الطموحأكقديعرف!ء"4.سإئدةتراًثيكأممفا!اقي2نالءظربغض

وااستصس!انروجردولي!ىوابداعخلقعملية))لميمونانالى

."استهجان

أرائهفيمثلهالنقديرقىآرائهفيكا!قد9الرءحاقياام-ناما

بالحرءةا"نالذيالمتقممالليبراليالمفكرذلكوالاجتماعيةاهـه،سي!

والتبعيةافنخلفلموأقعوتجاوزه،الفردحررةمنانطلافاالاجتماعية

،ل!لاءصارجحث"الشعراءانتم"أسهامقاوفبم.وادبهفكرهفي

يا،والفئية4الادبالاصالةالتزامطى،الاقلامحملةولجميع

بدلا،ووجدانهالكاتباحس!اسمنال!يص/.ب!ضمونهاا!كامةربط

الادبفيسائدةكانتالتي،المشاعروتلزييفالتقل!سئةمن

.يومذاكوالشعر
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الانرتدابظلفيي.رفلت،نفاداخطوةالتاريحؤيونتقدم

الفبرنسيةالثقافهـةمناخفيكثبءنويعيشاغربباوثيقاحتكاكمرحلة

والريحاننونعيمهأبستانيأااسهمادنيوالابحاثالنقدحركةاوادا

العالميةالحربقهلمافترةخلالا!لأقهافيالطليعةادباءمنونفر

التدقببقمنمز!!اوالاربعيئات:،تالثلاثه!تكنم!ب،ومعدهاالاولى

اكتسبت،كم،وتقيهمهماثارالامتذوقفيالحداثةمنوءئريداالمنهجيا

بندرةوالادبالفنمواجهةمنمكئتهافكريةعافيقىنفسهالوفتفي

مواقعنحو4وال"وبرا)شمو)"ةالاحاط!ةطويقعلىوضعتهامنفنحة

ا!الية.واالتراف"الاصالة

فياصحابهاعمل،عديدة15ءاسزتالقاكقديالمجالهداف!

بدظ!جميعاذكرهاالمتعذرمنكانواذا.ا!تلأريسفياوالصحافة

اؤراًمفؤادءثلمن،الحصرلااصالاسهبيلءلمىببهضهاالتنويهمن

اعلابمءنادبرجةدداساتوهي،الروافعسلهملةصاحب،البا!ط

فيعميقاثرلهاكان،ا!رويالادبتار،غفيوالناثرينهـاءالش!

-1886)عبودمارونمثلومن.عندناأ!ادإميالادبيالفكرتكوين

فويةالبرهافةالمتمةاكقدرةوالابحاثالمقالاتصاحهـب،(6291

منبدلاكما.وا!تعمقالكتءفلىلاؤفيكىرغئىعلىالسخريةوبراءة

-احول!التفوقد"المكتوفط"مجلةرتحراسرةبجهودالتنويه

راعيحرهنالثلا!ليناتاواخرفيونقادهماللبنانيهبئالادباءنخبة

.اًدلجرداملارواالادبرابطةالاةعقبمنقىرابطتجمعهم

حينوؤي،الاربعيناتمطلعفي،الاستقلالفجبرمنذاز"ءيلى

طوالظلمحاءؤفؤيمريتيماربينموزعةلبنارزفىلنقداخرطةكانت

نحويرذكرت!ولايدونالترابئمقولاتحزا!اقيكأارم!هودميح

الذيللخطابستمرار!!ددفكريتياروبن،ا/اتطوروالحدائة

((المكفوف"واسرةعبودمارونالىالبستاقىسلبماىمنانفارسمناه

ؤ-مه!الانضوائيةبمبدأيؤمنونكتاباللبنانيا&قدساحةإؤبابرر

والمجتهسع،ارربباسةفيالدتمقراطيةقغ!اياويلتزمون،الادب

والوهـ-سدة3ية5شماالاصوالعدالةالوطنيالتحورخطفيويناضلون

هـلىالمدو(آقىشموليءفهومتثم!الىبع!ضهمتوصلوف!.العربية

ورذالنقدؤراج.والفكرءالتاريخلمجرىالماركسيةالجدليةاساس

رونيالادبتفكهرنايالفبمالهاطل!!تيارولادةعندنايشهدالحيندلك

اعتبارحهثومن،والفقالادباىااكظرةاتساعحيثمن،قبل

ألتاريفصيالوضعتعكس4بيولوجيةوا"ثقافىظاهراتوا/لفنالادب



وتوجيهه.تطويرهعلىالعملمهان3قيوشصع

تلكفي(6791-1391)خوريرئيفصوتارأهعوهكذا

.جماطفهـهلانهمابمقدارلاريخيفعلالادبانعلىووكد،الفترة

،وفيانضوافيادببمفىقدألمنظرلمصصةطليهؤكطخوريرئيفكانوكما

ارراضلينطيعة!كيافي*،كان،مشرفاانضوائياارباءنالمبدعطليعة

لية.والعاال،ربيةالتحرروحركةالوضنيالاستفلالأجلمن

صفحاتعاىتههـركانتنفسهوا!فكريلسياسم!االنمطهذاوفي

.متمينةؤ-يئنكوكأذاتادبيةاصىوات؟خارجها"الطرلمث"مجلة

،قضابدعمأىوا،والفانتيةاننازيةضداخضالات!!!الىتملو

ونبدع،المضوائطآدبالىتدمموكانتوكما.والنن!حررالاستقلال

للفكرالا-،سءةالمفاهبم!صوغانتحاولكانت،منهمختلفةاشكالا

نا!يشكولا.نظر-انهوبلورةمواءررهونرسجخالانضوائياالادبي

كتاب؟ينخاصةاوليةمكانةيحتل(1691-ا698)ماخوريعمر

المرحلة.فلك
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صف،سيالسبامراعاواحتدام،تالحسيئفيآلدخولومع

رفضعنكتعب!روثوراتهوتفجرحرريألونالمدوتعاظم،عربية1المنطقةا

التحررية،المنجزاتتعميفعلىوامرارمسمطينفبمالعربيةالؤيمة

التيعيةوافعءنلاخروجواسمعاقحركالبنان!جمطانفكرحركةشهدت

باجمالوالوطيمنأرر،ريونالكنآباستمو!نودبم.والتخلف

وتصميسققلال!يةالاس!ولاتالتحترسيخ!طيكمنالتجاوزانيرون

يعتقداخرفريئراح،والاشتراكيةوالديمقراقيقىالحريةمغاهيم

ادىسبعيللاوا!،حضاريتخلفازهةهيانما؟،-مربهيئجلازمةا!

.المتفدمالليبواليالفربمفاهيمباعتناقالاتجاوزها

مطل-!ع!ذ،آلعامالفكريالنشاظهذاانهدكسوهكذا

والنقد"ةالادبيةألحياةفي،السضئاتاواخروصىالخمس-يات

متهارة..يئ،منطلقينهـنالتجاوزالىلمب!،ننبارببروز،ء:دنا

ويض!3المالتزمالادبقيارالأول،متنادضتهبئآيديرولوجيتبنومن

الحديثالادبته،رآثانيوا.عامبوجهاوظ؟-ن!ااريميناليسالكناب

مشاربهماختلافءيلىالمىبرالييناالادباءكنألرامضونحولهويلتف

والوانهم.

الطر؟--قى""مجلةلهممبراايسري،ءالتيمآتخذحينوفي

هـصوسواهما،المست!اللةالوطفقى"الاداب"ومجلة،الشيوع!ة

!ولالحببثالادببرماء،ت!ةتا،4التقدميموالم!جلاتالصحف

والفنالفكرفيلانتاجهامنبرأوانخذته،اساسا"شعر"مجلة

الاتجاهداتالصحفمنوغيرها"حوار"مح،4اتمدتكمآ،والادب

الرافض.الليبراليالتجديدي

الفترةتاكطوالويتعاظمينموا)تقد"4الته،ركارومثلما

كالشيخجددوطلائع،خوريرئيف3عتاقيرواداسماءافهـيهوزتالق

ادريرمسوسمو-لي،سليمانوكلءشال،مروةنوحس،العلايرعبدالله

كان،وسوا!م،سىءدابواحمدش،س!دوعلي،ا،أشهالورضوان

عديدةا!ءماءؤجهوتننآلقالاخرك!ووونجم!ع!ضصرالحديثالادبتيار

وانسى-!ع،وادونيس،الخالش!هـووسفمجلةصاحبابرزهامن

مؤسم!كهمنوعيرهم،شقراابووشوؤي،محفوظوعص،م،الحاج

الفنيحضورهم!مكاناخرينادباءعنفضلا،تحريرهاواسرةلمجلةا

كرمغطاسانطونطليعتهمومي،خارجهااوالمجلةطالكميف1

الحداثةلواءيحملونممنوغيرهم،سعيدوخالدة،حاويوخليل

الييتع!دونهاولا،اللي!براليةالحهضاريةالمفاهيماطارؤدروالتصير

والحرقي.ا،أخجاوزالىكسنيلبالاشتراكية/الاخذ

ت!يناتالساواخرحتىالنفدلحالةالكبرىال!،وينهيهذي

.لت،نفي

الاكاديميينالدارسينمندذليلغيرنفرجهودطبعااليعهايضاف

نذكر.4الاصويىالادبيةالابحاثحقلفيمكانتهلبلدفاءحفظون)ذينا

عناس،واحسانبعلبكيمهـنير،اللبنانيينالكتابأتحطدفيبيننامنهم

خارجهمممناؤ!ضلاحاويوايليانجميوسفومحمدنبمةونديم

المختلفة.أجامعيةاالابحاثحقلفيويعملونالكتاباتحاد
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فياثرهاوما6الراههلآالادبيالنقداتجاهاتءنماذااخبراً

وصيرورته؟العربيالتاريحمجرى

بعيورحدالىتزالمآالسبع.ةاتفيالتقدخريطةانيبرو

السالفينالعقدينفيسائدةكانتالتيالكبرىبالاتجلهاتتحتفظ

.ذاكاوالاتجاههذاؤطناشئةجديلحةاسماءبروزعنالنطربغض

يزالونماالذينالاكاديميينالبحانينتيار،ناحيةمن،فههـناك

اهـىظاهرميلمعالاصوديئالرراساتخظفياآ-ءطيواصاون

مي!لومع،ومفاهيمهالتراثمقولاتمنوالتحررالتقليدؤيودمك

بينهما.المتبادلوالطليربالحياةالادببعلاقةالاخذالىمحسوس

الادبيةالنواحيمنوفاندتهاودقتهاتنوعهاعلىهؤلاءامحمالانالا

اليمةاطار.ؤ!محصورةبعيدحدالىتزالما،المجردةوالغنية

القيمةوالاجتماعيةالفقريةابعادهاتوليولا،لموصلاروالشكليةالجمالية

عامفكربم!منطلقبعدلهقيوافرلامعظمهاانكما.تستحقطال

عليهيثتملماجملة!!موءششملوالمجتمعالمحيماةمفهـومايحتضن

الىطلئ.وذلكالمفهومدلكضمنمنوالادبالةنمنموقفا

الدخولبآنءومنالذيال!داثةبار،اخرىجهةمن،و!اك

التق!معريقلأؤبطواورجمياتراثمنبالخروجمرهونالمصرفي

الكلاقة.وابداء،اهاالل!ببراليةطريق،الغربيالحضاري

عؤهـصالذيايهاريواالتقبملتياراثا،أثةجهةمنوهناك

وان،الاشتراقينحووالتوجهالليبراليةتجاورفيتكمنالحداثةبأ!

التخلفباوضاعالمرتبطةالتراتيةالمفاهيمتجاوزفيتكمنالاصالة

الادبواعتبار،التوجهذلكمعمنهاينسجمماواحياء،البائدة1

الاستبدادوضدالطخرضدالعربيخوضهاالتيالمعركةفيسلملاحا

والوانه.اشكالهبجميع

اللهبراليةالمفاهيمنحووا)نقديالفكريالتوجهانؤيريبولا

المتخلفة.الترافيكأبمغاهيمهماوالنقدالغكرعلىمتقدمةخطوةللحدائة

!خفيوالنقدالفكريجعلالاشتراكية؟ا،فاهيمفحوالضوجهانالا

التاريخحركةعلىايجابياتأثيرالهماويضمن.والمستقبللريادةا

والانسانن.والقوميالوكأ!لأاطارهافيلعربيا

فيمتعذرةالاتجاهاتهذهمنكلبلونياتالاحاطةكانتواذا

صعوبةاقلليسفيهاالعاملينلاحصاءالتصديفانالمقامهذامثل

واستحالة.


