
مر!اسبسب!!!ثف!لش

بر!بح!الأائرفي

-ا-
إلام!سائرلدىبدأكما-عندالعربالنقدب!دأ

لاكا،حلاماحكامه.قاطعاتمتذوشابسميطا-والشعوب

علىطرأفدكانكبيراتغيراانومع..النقضتحتمل

العباسيالعصراوائلوحتىالاسلامبعدالعربيالمجتمع

عمليةيقودونكانواالذين-اللغةعلماءاحساسانالا

اللغةقضيةانذلك،بطيضاًثانالتغيربهذا-النقد

..المفردوالبيتوالغريبةالفصيحةالمفردةعنوالبحث

((النموذج"يتجاوزواانلقدرشافلموقتهمجلاستغرق

الجديد((النموذج"ليبحرواالجاهليالشاعرقدمهالذي

والذيالجديدالمجتمعفيالجديدالشاعرمدمهالذي

احدثحيثالهجريالثانيالقرناواخرطلائعهبدأت

.والمحدثالقديمبينبالصراععرففيمأتمثلانقساما

رخروجالحضارةالىالبداوةمنالعربيالمحجتمعخروجان

بدلاكان،المكتوبةالكلمةالىالشفويةالرشايةمنالادب

الناقدفكانكلاتمثويثيرمعينةخ!ائصمعهيحملان

هذاجوهررؤيةعلىقادرغيرألبداوةعصرمنالقريب

هذهاستيعابعنعاجزاوبالتالي.ومحركاتهالتحول

فيمباشراتأثيراتؤثرظواهرمنتفرزمابقدرالاالمشكلات

سيرورتهفيالعربيالمجتمعولكن.الاشياءجماليات

احدثتكثيرةمتغيراتالىتعرضانلبثماالتطورية

والفكراحمسياسةواالاقتصادمجالاتفيجذرياتغيرافيه

تكنولمكبيراوالانسانيةالعلممة-الثقافةنصيبوكان-

عنبمعزلفيهصبتالتيوألفكريةالبشريةالروافد

الثقافةفيالتحولهذا.الثقافيوالاحداتالتغيرهذا

ومصطلحمنهئىبلورةعلىكثيراساعدالمجتمعحركةواتساع

والثقافيس-4الفكريةبىالتياراتبعيدحدالىمتأثر،نقدي

وطبقاتفئاتبينواسعةاصداءلهاجدتوشسادتالتي

المجتمع.

مثلاوالبحتريتمامابيحولاثيرتالتيفالمعركة

،ومذهبالصنعةمذهباصحاببيناختلافمجردتكنلم

الثقافةادخالدعاتبينخلافاتعكس!!/فكرياولكنهلالطبع

ودفقاعاطفياانفعالاالشعريرونالذينوبينالشعرفي

المحقفةالفئةعقلية:عقليتينبدورهيعكسوهذا.عفويا
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اخذتوالتىالمجتمعفيالناهضةالجديدةالفئة،المتنورة

تزالملالتيالفئةوعقليةوالاجنبيةالعربيةالثقافةباطراف

لوجيامعايديوكثيراتتوافقوالتيالقديمةالمفاهيمترسم

فىالستقرارالمصلحةوصاحبةالمجتمعفيالسمائدةالطبقة

النقدولكن.فيهجذريتغييراياحداثوضهـدمالمجتمع

اد-خطاعوالعلومالثقافةميدانفيالشاملالتطورنتيجة

تطورالمجتمعاثارهاالتيالمشكلاتمنالكثيريستوعبان

المشكلاتبطبيعةانفعلعندماالنقداننرىاننايعني

الاجتماعيبالواقعالصقمصادرمن،ونبعالقوميةالثقافية

الىاكبراقترابايحققانأم!نالقوميالثقافيوالتراث

تلعبالاخرىالانسانيةالثقافةانحقا.الابداعيةالتجربة

الانسانيةالثقافاتكلولكنالابداعيالتحربكفيدورها

وا،الخاصةالبيئةبهتسمحلاشيئاتوجدانتستطيعلا

لوالعربانالمثالسبيلوعلى.عطائهعلىقادرةغيرهي

لتيايالكوميدوابااجيدللترالاصليهرلجوافهموااوافوعر

قادراذلككانهل(الشعرفن)رسطو1كتابعنهاتحدث

نشكنحن؟عندهمالدراميالفنهذايخلقانوحده

قتيبةوابنالجاحظان.-اصلانستبعدهلمانذلكفي

قدامةوطباطباوابنوالصوليوالامديوالقاضيالجرجاني

وغيرهمالقرطاجنيوحازمالجرجانيوعبدالقاهرجعفرابن

النقد.يواجههاانينبغبىاوواجهوهاالتيالمشكلةتلمسوا

تطورهمرحلةفيالمجتمعافرزهاالتيالمشكلاتوهي

هذامعوعمودياأفقياتتوازىمتطورةوثقافة،الكبير

تحديدالمشكلاتمسألةفيجميعااتفقواوقد.التطور

والجديدالقديمبينوالصرساع/الشعرعمودكقخية

والصدلىوالمعنىاللفظبينوالمشاكاطة،الشعريةقاتوالسر

ذلكوعلاقةالقصيدةوعملالشعريالخيالاو-والكذب

والاجتماعيةقيةالاخلاوالمثلكالذوقالعامةفةلثقاوالبيئةبا

منبهيسمحلااويسمحالذيوالقدهوالصنعةوالطبع

دونشيءجوهري/وهذاالخ..الشعرفيالعامةالمعرفة

الىالطريقفياولىخطوةيشكلالمشكلةتحديدلانشك

الثابتةوالانماطالقيماستنباطليوقى،لناوتعليلهاوعيها

معينة.فتراتاولفترة.الثقافيةالظاهرةمنوالمتغيره

واقليلااختلفواولكنهمالمشكلاتتحديدفياتفقوااقول



وارتباكتبهاالمشكلةطبيعةوعيدر!"اووعيفيكثيرا

الاجتماعي!التياراتبمشنهلفوالخاجالمتحركالحياةبواقع

القديمالعربيالنقدولكن.الخ..والفنيةوالفلسفية

قيمححالبوكبيرةمهمةانجازاتيحققاناستطاعذلكمع

يوجدانضلا3استلاعفقدالتطبيقيوالنقدالنظريالنقد

النبمندرجةعلىكانلانهالكافيالنقديمصطلحه

خاصة-تمبيقيا-ناقدانجدلماننالدرجةوالحيوية

منعل!!الرغبمبغيرهالعربىالنقديالمصطلحاستبدالحاول

انلخبم)11(رةوادخعإالشعرفناأرسطوكتابيشهرة

كاتواالذينالنقادلدىخاصةقليلةاستفاداتالا

والفارابئيسجناكأبن-تطبيقيينمنهماكثر"نظريين"

مصطلحاتنجدحيث.خاصبوجهالقرطاجنيوحازم

النا!دلان؟لماذا.الشعريةوالاقاويلوالتخييلالمحاكاة

نفسهاالعربيةالحياةمناساسامصطلحاتهصاغالعربي

،ومناللفظيةصناعتهاوالشعرعروضحولدارماسواء

الخيل)الحيواناتبعضواوصافالمسناصكاتأسماء

وعل!الفلسفةمصطلحاتمنبعضهااخذكمسا(والابل

خحالباوالاتواءمنالنضجقدرعلىمناهجوكانت.الكلام

الأحكامفيالخطأاوالصواب،اليومبنظرفامهمافليسى

ووضوحه.المنهحنضحهوالمهممابقدروالتطبيقات

دائص،يقاسلاعباساحسانالدكتوررأيعلىفالنقد

منهحفييقاسوانماللتطبيقالملاءمةاوالصسحةبمقياس

قدقدامةاومخبامحذباابنوضعهكالذيفمنهج.صاحبه

نظرتناحسبالشعرتقييمفيالخطأتهللىمؤسسمايكون

ريف!موقفابعاديرسملانهبالتقديرجديرولكف!اليوم

.)2(مختلغير

س-2

يد.عليبغدادفيالعربية،رةالحضلىنخووربين

ختلاا!بالا--ءوانتغالمغوليالغزوسابتداءالاجانمبههالغزاة

خطفم!*يخظاع،ححسا..الحديثةالنهضةوبينالعثماني

وعالموف!جصفبعانتيجتىمنكانالحضارىالتتابع

فيه:نحنالذي

العربىالحضاريبالتراثالاتصالانقطاع-ا

الابداعى.

اتجاهاتومضها.الاجنبيةالثقافةالىالتوجمه-2

الاتالوكانالادبيةومدارسا/الغربهـبالادب؟النقد

متأخرااحوالهافضلفيالنقديةوالاتجاهاتالدارلسىبهذه

فيموطنها،هدأتقدالاتجاهاتتلكتكونانبعداي..

11(

)2(

ظيوقالتواذا..):فيهارسطو.لأثيرالاث!ابننفيمثلاخذ

هذاانصاحبحينئذعلمتسمجلداتوهيعدة-ومكاتباتيرسائلي

اليهإ-خاجلاوانهكلهدلكمنبنجوةوالنثرالنظممنالعلم1

(..ايدا

.01صالىربع!الاربيالنفدتاريخ

مضمحلايكوناثرهاويكاد،الحياةمع(تهامشت)او

لم،الوعيفيوتيارأدبيةكحركةمثلاياليةفالسر..

هـ!قرنالتصفيقاربمابعدالاالعربيا،ديبتحسل

االشيخكوخة،بعدمااوالشيخوخةمرحلةفيايعمرهاة

تقريبا.قرنبعدوالرومانتيكية

،لاالمختلفةالنقداتجاهاتعنالقوليمكنهكذاو

اضحتاو،سلأتتقدتك!نانوبعدمتآخرةالات!لنا

)3(البشريةالنفسىوحركةالادبتوجب4فيالتآنيرضعيفة

حركةايمامعوالناقدانمتقفدفاعلانفيهشكلاومما

وهيمعهاتعاملإعنجدامختلفاسيكوق،قوتهاشوهي

جثهغدتقدت!ونعندسااو!ا!عصاعلىتدب

!باردة

الأبداعي،إحربيااسحضارياالتراثبأمكانكانوتد

منالكثيرعلينايوفرانثمسحتمرابهالاتصالبقيلو

وكانالنظريةتلكاوالمصطلحهذاوراءواللهاثالجد

اليوم.حتىبهولقومقاممامعاناةانجايكورنهاانبامكانه

بحتاوقماماتهالتاريخمقابربنبشطالعونالموالاكاديميون

والشهر5قياتوالكرالحياةبهلتكسحبونرثوهزيلكلعن

لزائغة.ا

معركةونمتزل،ذاتيانكتفيسوفانناطذايعنىلا

العالميةالساحةتملأالتيالايديولوجياتوصراعالتقافة

نايمكنانس!انفأي..الانسانيةالخبرةعنوتستغنى

الوجودحاضرفيموجودانهيتبتانويستطيعبهذايفكر

؟.البشري

(اشعبيبن!نظلاننرغبو*اخرىجهةسظولكننا

فنفقد..يأتيماوننتظر:الاخروظلنايقدمهمانلتهم

بكونناحسنانفقدوقد،العملبلذةاحساسنابذلك

،والابداعالمملألايحترملاعالمفيموجودين

3-س

فيالمعا!سهـمنالختدالعربيالادريالنقدقع،ءاين

شكدونموجودالمعا!هـ.العربيالادبيالنقدان؟العاهـم

حياتنافيفاعلوغيرهامشيامعظمهفيكانوانحتى

رئطناتجاهينبيننرىفيمامورعولكنهالثقافية

وهما:نادر2استثناإجنهماما-

الميت.الذميمبمعناهاكاديميمنيبماواتجاه-ا

الكشفاوالتحليلعلىالقدرةيستعيراتجاه-؟

اتجر!طبيعةعلىغريبةغربيةمناهحمنوالتفسير

الاسكيموبرجلالاكاديميالمنهجبىشبهناواذ(،الادبية

لسوفبدونهاانهمنهظناالباليةبتقاليدهيتمسكالذي

نقادنامنالبعضفدن)((شيءكلويخسرالعالمينهار

)3(

)"(

مجلة،المعاعرالادبيالعرجميالنقدمشكلاتمئ:الكبيسبمطراد

.7791تموز،01العددالاقلام

والسيالسةالتربية:ؤرحالياسد.
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الى*جنبهيةألادإبمنحديثةمناط!جيستعيروهوالمعاصرين

توكسبرشيشبهالادبيةبتناتجىىهاقدعلىألتفصلا

حجمقدرعلىضمفهجرميفضلالذىالسريرصاحب

هـاناذاويمطهطويلاكاناذاالزائدمنهيقصسرلره

.قصيرا

حزمحملوناذنجفالون-ا)هنقاداخواننامنالكثيرينان

يس!ت!سونهاالتيالمناهجحجمقدرعلىالكتابسضحاياهم

الجدلربوكلألمنهجداخلعفدهورتقعمتقابتلينفكرتينفكل

لمنهجكاتبخاأوهي.-خخعالجنسمنشسيءفيهارواية

بارقةاواجتماعيةدعوةوكلالفرويديالنفسيالتحليل

وهكذا..الايديولوجيالمنهجعليهسايجوزفكرية

التجاربمنكثير(تت!رب)كماالاشياءكل(تتغرب)

واللغة..اللغةالاالعربيةمنلهاحك،لانها،الادبية

عربيا.ادباتصنعلاوحدها

ناوهيبهاإعترافأينتغياخرىحقيقةوثمة

وعندهـ،؟ضعيفةبهالقارىءثقةالمعاصرالعربينقدنا

.وتدرتهجدواهفيكثيراذلكيوثربالنقدالثقةتضعف

رها.مسلوتوجيهالثقافةفيالتأثيرعلى

ا!بابجملة،الفاعليةوقلةالثفهضعفوشوزع

!،القاريالىبعضهايعود(فيهاالتفصيلضهـورةنرىلاا

يعودوبعخها(نفسهالنقدتاريخ)تاريخيوبعضها

نفسه.النقدالى

بيىنالعلأقةكانتاعصورامروعلى.القديمفمنذ

،متوترةعلاقة،والقارىءوالناقد.والكاتبالناقد

وانهالادبعلىيتطفلبانهمنهم،والنقدبالحذرمشبوبة

الادبية.حتىاوالابداعيةالاعمالمنليس

؟ألسبابمننفسهبالنقديتعلقماهنساويهمنا

النقديةالحمليةلمحيتتركزجملتى،فيهيوالتي

ايةوالدرالمنهحشوضوحالمصطلحكوضوح.واشتراطاتها

التيوالتياراتوالانسانيالقوميبالادبالمعمقةالواسعة

علىالقادرةالشموليةالنقديةوالرؤية..فيهتجري

الفالنقدافتقرمافاذا..الح..والاضاءهالتحليل

العرفينقادنامعظمحالوهي-وشهـيرهاالمقوماتهذه

العملعنلةالعزنفسهعلىفرضومبرراتهفقد-المعاصر

.)ء(ادبايكونانعنوكفمعاالقارىءوعنالادبي

س؟-

ا!قيماتعكسعربيةنقديةرويةالىالسبيلكيف

؟المعاصرةوالثقافيةالماديةالعربيةللحياةالجوهرية

قالكما-ادبااعطيك..نقداهاتنقوللننحن

-جادانقداولكن،الصحيحهوالعكسولربما-البعض

نفسهالمصلأر!المعاصرا!عربيالادبيانقدامشكلاتمن)مقالنا

.9ص

38

الصوابيكشفانعلىقادرشكلا-اعممياومنهجب،

فيمؤثرادورايلعبوانالثقافيةالحياةفيوالخلل

الافتراءاتودحرالاصيلةالاساسيةالقيموترسيختوجيه

1("عبقرياتمن..الثقافيالجوتملاالتيالخداعومظاهر

الاخير،التحليلفيتسلخ،بائسة"مواقف"الىزائفة

عنوالانسان،ثقافتهصعنوالمثقفوطنيتىعنالمواطن

رحلةمنالمريينالادباءبعضموقفوما)انسانيته

علىصارخامثلاالاالمحتلةالارضالىالخيانيةالسادات

.(هذا

قفهالمعاصر"موالعربيالنقديحددانبدلاالبدءفي

المصلظحومن،الاجنبيالنقديوالمصطدالمنهجمن

حاضرنافيانناذلك..القديمالعربيالنقديشالمنهج

الكتابةوتجربةالعالمعنننعزلاننستيعلاالراهن

ونبقيالنقديتراثناز!ملاننستطيع،كما،الحديثة

منكغيرهالتراثهذالان..منبتاالتتابعخطعلى

نفسيةخبرة!لنابالنسمبةيشكلوالمعرفةالعلمفنون

وجمالية.اجتماعيةوفلسفة

.اليومالقادرهوالمبدعإلاديبمثلالمبدعوالناقد

العرفةضوءعلىالمراثهذاصياغةيعيدانعلى

قيممنهجيةمنفيهمااهممستخلصا،الجديدةالعلمية

مجارلاتفاعلوالحاضرالماضيفبيز،،وثقافيةوفنية

هومابل،الميتالماضي،بالماضينعنيولا.لنكرانه

مثلماباستمرارالاصىيكيففالحاضرالحياةفيمستمر

مداركنا،منهماكلفيوسع)"(الحاضريكيفالماضيان

لتخيلية.انااقوينشطو

عنلنايكشفلاثمثلااللغوي!البلاغيفالمنثج

سحرصمنيفسههـجانباولا،شكلية-جماليةامكانيات

العخمة""وسطفييكسادبلةوحسبالحلالالخلام

ول!ن،منهابدلاورةضريكونالادبيوسطنافيأعحسائدةا

البلاغةبل،القديمالاصطلاحيبمعناهاالبلاغةليست

العلالحاتفيهلتمثلالذىاسحديثاالادبيطرحهاالتي

البثريالمعاصر.للمجتمعيةوالفكريةالادثالتشابكة

فأنهالمقارنةالاداببمناهجلمغمااذاالموازنةومن!ج

ومجملالبيئةواثرالمبدعةالوهبةعنالكشفلنايتيح

المبدعبمثمخصالمحيطةوالذاتيةالاجتماعيةالظروف

منمزيدعلىلثكدشنيساعدكما..الابداعيوعمله

الابداعية.للعمليةالفنيةالاسسعنالمعرفة

بجواز.الايديولوجيالمنهجعنالقوليمكنوهكذا

نابامكانه.للمعنىالافضليةيرىالذيالنقداو،العنى

جانباويحلبمعناهالجمالربطفيالنظرةلدينايعمق

.لمعناهاللفظمشاكلةمشكلةمن

بمضيئنحسيجعلنالابالتراثالتاريخيالحسىان
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فييجعلنابل،للحياةقابلهوماوحياة.مضىما

عصورهااقدممنذالعربيةثقافتنلاننحسطنفسهالوقت

موضعفيواننا،المعاصرةتجربتنافيحاضرةاليومحنى

بانجازاتهالحاضروازاء.بابداعاتهالماضيازاءالتحدي

مشكلاته.وحل،مجالكلفيالمطردة

بسماكدفسو.النقديالتراثهذاقراءةةاسسدان

هئالذيالممطي((فوضى"منألتخلصفيكثيرا

كانتسواءالعاصرالعربيادبناعلىالغالبةالح!مفة

الغربيالمصطوراستخدامعنناتجة"الفوضى"هذه

المصئبىاستخداماو،معارااستخداما،الحديث

-.ديناميكيغيراستخداماالقديمالعربي

العربيةالابداعيةالتجربةبينالنتسقةببعدنقرنحن

:ووعيتجربةينتميالىالذقيالمصطلحالقديموبينالمعاصرة

واسعةالشقةانايضانرىولثننا،القديمةبالتجربة

.وهذا.العربيالكاتبوتجربةالغربيالمصطلحبينايضا

لنالاصليبمحتواهالمصطلحينمناياستخدامانيعني

العربيالكاتبتجربةمحتوىعناتعبيرعلىقلدرايكون

واهدافهابمفاهيمها،العربيةالثقافيةوالحياة،المعاصر

.جداضيقةبحدودالاوطبيعتها

كعذهىنيعبرجديدمصطلحاستنباطمنبدلااذن

!نالاستنباطهذاجاءسواء،المعاصرءوالتجربةالحياة

اوبافراغ،والغربيالعربيالمصطلحينبينالتلاقححئريهت

وملئهمحتواهمن(القديمالعربيأوالغربي)المصطلح

الشعر"لمصطلحبالنسبةحصلكما،جديدبمحتوى

أنحطلحباحداثاولعربيايرالتدوومصطلحالغربي"الحر

احداثا.المعاصرةالتجربةضوءعلى

المعنى،وعييستدعيالادبيةالتجربةتحليلان

دقةعلىالتأكيديتطلبلاوهذا.ايضاالمعنىومعنى

يستدعيبلالكاتبجانبمنوتراكيبهااللغةاستخدام

نا.الكالث!-ادواتهاستخدامفيالناقدتمعن،كذلك

ليمى!،والكاتبالقارىءبيننشهدهاالتيالانفصامحالة

يسشهينالذيالناتدبلوحددـ،الكاتبسببها

هذه.اقيالمجتمع-معا؟والقارىالنصتجاهليتهبمسؤو

النصطانباعتبارواجتماعيةجمالب"هيالتيالمممسؤولية

النعبيروبضروبالصراعبضروبويحفلالمجتمعالىموجه

الجمالي.

المجتمع؟وازاءالنصازاءالناقدهـؤوليةهيفما

انمهماتذلك،طويلةوففةالىيحتاجقدسوال

وتعقدهاةيةافي!المطالببتعددوتعقدتتعددتالنقد

،رةالحضوكئبيعة،ومناهجهالتفكيراساليبواحتلاف

قلصاصفةوعذه،ادبياعملاياعتبارهوالنقد،ةالعاص

البعيدالمدىفعلى.وقريبةبعيدةمهماتله،اليهاالتفت

لاداءالثقافةمسارتوجيهفيمهمادوراالنقديلعب

الجديد.العامالذوقوتكوينوالانسانيةالوطنيةمهمالها

منها.جزءكبيرفيتعشكلانما.البعيدةالمهمةهذهولكن

المتابعةخلالمناي.القريبةلمهماتهالنقداداءخلالىمن

هوهـ!صيللف:الثقافيةالظواهروتحليلوالركد

وجزئي!كارضهوماوتعرية،شموليواذسانيجوهري

انساني.ولا

واقعيا-هـكيكما-العربيةالثقافةاعتبرناراذا

تجمعالعرب!ةمثقفيوانمتكاملةعضويةوحدةتشكل

منمجموعةبينتجمعانيمكنالتيالروابطكلبينهم

،واحدةمضيةوتوحدهمواحدةامةلتش!لى.أر*فراد

لاعندملالتقمافةهذهخطورةادركنا

ككل،الامةهذهنجمصيرالتاريخيسياقهافيترتبط

الاومسمتقبلهاوامالهاحئموحهاعنتعفرولا

كبيرةتكونهناالخقدومهمات!المعةهوواحدبرابط

الش!وربعثاعادة،مقدمتهافيوتاتي.ةوخصيرا

"او*غتراب"ومصادرالفرقةأصنمواوكشف،بالوحدذ

وحريطةالثقافةلحريةالمضادةالكوأبحكلضدوالنضال

التيالوشائجعندائمايبحتالحقيقيالفنانان.الابداع

جعمعاء.والانسانيةشعبهابناء،والىامتهثقافةالىتشده

فيدائماهمهميحصرونالاخرالمرتناتفنانوبينمل

شخصياتميزهيمالتيوالجزئيةالتافهةالفروقاتتوحيد

.)6(الاخرينعن

خددانيمكنالمعاصرالكقداتجاهاتضوءوفي

ثلاثةجوانبفيوالحيويالمتواضعالنقدمهمة

يننغيوماةنقرأماتحديدعلىيساعدناانه-اولا

وليمسةهائلاليومألادبحجمانذلك،قراءتهاعادة

تاللانسانبدفلأ.يصدرماكلمتابعةبالمستطاع

مصيريادوراالنقديلعبانهذامعنىليسولكن.يختار

بضعةاو،مؤلفينلبنعةفيختارةللادببالنسبة

.القراءةتستأهلالتبىالوحيدةانهاعلىمنتخبةصؤلفات

اجيداالنقدفعلامة).والاهمالبالموتالبافيعلىويحكم

المعضدالنقدولكن(يغلقمماأكثرالكتبمنيفتحانه

ا!كلمع3محاور)فيخلناكدوالانسانيالقومىبالتراث

التراثمعاوالجديدالادبمعذلكأكانسواء(حيهو

.الحاضهـ.عبقريةالمهتستندالذي

الاشياءبينالصلةيجعلأنللنقديمكن-ثانيا

الايديولوجيةالخلافاتفيهتقومالذىالوقتففي.قائمة

الكثيرلوصيلسرعةعلىتوثركحواجز،والسياسية

السطنراتيجيةخاصة6،والتكنولوجيةالعلميةالمنجزات.من

بينمفتوحةالاتصالخطوطيجعلأنبمقدورهالنقدفان

يحتكراناحدبمقدورليسانهذلك.وثقافتهاالشعوب

الفعليالحضورلان.والفكريةالفنيةالبشريةانجازات

فالمنجز.الناسبواسطةالاتكونلنالانجازاتلهذه

الىالكاتبأوالفنان(معمله)منيتوجهوالادبيالفني

بهذامرهونوحخسوره،مباشرة(القراء)السوق

.ذ(بغيريكونولن.والتواجدالتوجه

الذيوالناقد/فيعزلةتعيشطأنيمكنلاالآدابان

.22ص(ا!نقدفيمقاحت):اليوت.س.ت)6(
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.واحدةلغةبمعرفةيكتفىأنيمكنالانسانان)).يقول

التراثهوالروايةفيأوالشعرفيالقومىالتراثوان

تفف.انينبغيابوابىيغلقانما"والمتفوفطالصحيح

اكثرانجازاتعلىتنفتحانينبغيذهنيةفاقا2ويصيق

نا.اتزاوعاتسلا

هيتكونوقد.إلنقدالشالثةالوظيفةاما-ثالثا

فرووتمةالمعاصهـ.الادبعلىبالخكمتتصلفهي،الاهم

كلفما،حديثاصدرالذيوالادبالمعاصىالادببين

يسفحوذانهرغم.حقاالعاصهـديمنلحديثايصدرما

ولكىن*الكتبوعارضيالدوريةالصحافةاهتمامعلى

هوطالناقدأهتماارجوزأنينبغىالذيالمعاصرالادب

أضافي!والذيعرضالاجوهراهعصربمتطلباتينهضالذي

منجديداشعئا،والقوميةالانسانيةإلثقافةرصيدالى

.)17الاسلوبيةأوالادراكيةالمعرفة

قيميحكمباعطاءالناقديقومأنيكعيليسىيصني

هو،ا،ساسيةمهامهمنوهذا.وانما،بععنهاآثارعلى

الحناريالثقافيالجويؤثركيفيبينأنالىينصرفأن

.)8(واستسحاغتهالادبانتافيمافترةيسودالذي

الكثيرويبلورفيبرز،نفسهالجوفيالادبيوثروكيف

اليومالادبيالخقدانويبدو،هذا.صظاهرهوحفائقهمن

عنالامكانقدر1والابتعا،نفسهالادبىالعملالىيتجه

بالقاصتثقلااالبحتوالاكاديمى"البيوغرافي"النهج

.)!((بالقصةوثق

ا،ساسصيةالادة!وألادبيالعملنجعلأنيمني

المؤلفحياةهبىالمادرهذهولشمت،الادبلنظرية

درولاالاجتماعيةالبيئسةولا.النفسيةأوالشخص!ية

فصت.ويليكيقولكما،أقارىءاجانبمنالوثرالفعل

الفاحصةالقراءةاوالدقيقالتحليليتحققأنالمستحيل

تص51الد!يقةالحساسيةوبدون،الملاحظةقوةبدون

تناقضثمةوليس.والمتعةالاكتراثوبدون،الجزئيات

(01)"يةالنظرأعداءبدعيكماوالتجربةالادبيةيةالنظربين

غيرهمناكثريعنينيوما":آلونسودامالسويقول

الادبيالعملأمامالملاحظفيهيقفالذيالنوعذلكهو

والىذاتهالعملأعماقالىينفذأنفيبالرغبةمملوءوهو

هـ1()1"منهجيهوفريدا.ذلكوحياخلقابوصفهجوهره

بالعملالمخيطةالظروفالنقديهملأنهذامعنىليس

شخصيةبمكوناتيتصلمما)شخصيةأوبيئية،الادبى

المناهج،منكثيرفيالنقداتجاهولكن،(نفسهالكاتب

الصحفيفيالنقدوخاصة،نف!"الادبيالعملخارجالى

!71

له،

!9(

!11(

.93س37ص،الادبياثنقدحاضر.ستينيرجورج

.575ص-الادبيالنقد!اهع-دتشدبمفد

.3(ص-الادبيالنقدحافر-هوجارترقشارد

.هصهسهاصدرا-ويليكرينيه

9(1مرسالادجم!النقدحافر

04

النقادجعل،والتحليلىالايديولوجيالنقدمنوكثير

العملىفقيمة.نفس!هالادبيالعملىالىالانظاريوجهون

العظبمةفالقصيدة،أولافيا،تكمنالتدميريةاوالعظيمة

تقتحمانانهما.علينانفسميهماتفرضانالممتازةوالرواية

خيالناالىوتنفذان،موضعأعظمفيهوتحتلان،وعينا

وقعلهغريببسلطانأحلامناوآخفىومطامحناورغائبنا

يأيدركونالكتببحرقيأمرونوالذين.الصدمة

.121("لهاتأثير

فيشحصوالمؤثرةالعمللتاجباالمحيطةالظروفأما

الادبى،العمللاضاءةمساعدةعواملفانها.الكاتب

مهماتهويهمل،الناقدبهايتشبثأنينبغيمماوليست

.شيءكلقبل(عامةأدبيةمهمات)هيإلتيالاساسية

11)3قعفيالواقدليسبناهوانمايبااديكن!!لذيقدافالنا

وإقاحسااوشاعرايكونأن(بالاديب)القصودوليسى

المقصودولكن.بالنقدالقياملهيحقحتى.روائيا

داخلالىالتوجه.النقدفيالادبيالتوجه.هنابالاديب

فعندما.خارجههوبماالتنثمبثولير،الادبيالعمل

فاننبئأيضاأدبهوالنقد"-بوركسوفيقول-أقول

التخصصيةللمهماتالحلوليضموهو،الناقدانأعتقد

أيضا.ككاتببالتفكيرملزم،جزئياالادببهايتميزا)تى

للنزعةيرمغلالكتابةفىوبأ،ملوب،مغايرة/طريقةالتفكير

.)،1(النقدفيوالصحفيةالاكاديمية

ادبياأعملاالنقديكونكيفولكن

طريق)عنذلكيكونانه،ستشيرجودجيقول

يقصويكادنفسهالوقتفيستينيرولكن.(الاسلوب

الكاتبيكونعندماوهي،واحدةحالةعلى،الحالةهذه

.)15(شعريةلنظريةحاديااو،نفسهلعملهناقدا

النقدمنالوحيدالنوعانفيرىاهيوغراهام)أما

ذلكهوموفتةخدمةأداءمناكثرقيمةلهستكونالذي

الذيالنوعذلكوهو.أدبانفسههويصبحالذيالنوع

نبعمستقللانهولكن،أفكارهأولحجيجهلاقراءتهتستمر

يجتهدأنيريدمنعلىصعبكلامهذاان.الادبيةللمتعة

للبقاءفرصةيمتلكغنائىشعرأضعفولكن،يتعلموأن

وهذه،)16(الجادةالنقديةا!الاعمامعظمتملكهممااكبر

شعرقراءةيجيدانسانفكل.لنكرانهامجاللاحقيقة

ىايشعرانبدلا،مثلا(الزمانهذابطل)أوالتنبى

قراءةولكن.ليرمنتوفأوالمتنبيهوكانالنالصمننمظ

فيها،ماشيءعنوالبحث،ثيءهذهالابداعيةالاعمال

.)17(خر3شيء،القراءةخلالمن

..؟صالسابقالمصدرسستينعررجورج)12(

!ع)12(عربيةافاقمجلة(،ادبيكعملالنقد)بورسوف!و؟ا)13

اً.17س111-ص7791اًب

.31ص-الادبيالنقدحافرا"51

.09ص-الادبيالنقدحاضر161،

.115صسنفسهالمصدر-بورسوفيوريسي)17(



؟الادبكتبتقرأكما"النقد"قراءةيمكنفهل

الشعر"فن"يقرأأنيستطيعاحدااناظنلا

،يوربيدسوفوكليسوسوهومحروسيقراًكما،لارسطو

المتنبى.يقرأكما"ساطةالو"يقرااو

؟لاذا

وأعظم.تفاسيرهمناعظمدائماالعظيمالفنلان

معنىمنفيهماكليحرزواانيستطيعوالمالنقاد

.)18(وقيمة

؟لماذا

يسلكاو،واحدةطريقةيتبع،غالبيتهملان

الناقدسلكهواحدمنحىهناكوليس"واحدامنحى

فيه"الهامةالحقائقكلالىأفضى،الادبيةا؟ثارالى

مكنانههو-الطويلتاريخهفي-النقدفعلهماوكل

هوفما.منهاالاقترابأوالتجربةبلوغمنالقارىء

؟اذنالحل

الاشارةمنبدلاالمعاصهـ،الادبيانقدايخصفيما

(طرافاوتممتشو!عملمة،النقديةالعمليةانالىأولا

الكاتببع!-همويمثرك!الادبيوالعمل،الناقد:ثلاثة

دورهلههزلى*ءمنواحدوكل.القارىءثم.(العملمع

العامة.والثقافية،النقديةالعمليةفي

مقانرغم،فردباعملاراينافيالنقدفلشى

ماكيش/ةبورا،لونجينوس،أرسطو)فردهويكتبه

هيالركأاية؟نيقالفكما.(الخ...ويليك،رينيه

".نوالهرأنجتما!ووالعبقرية،كذلكوالملحمةعصرنتاج

وادو!نجدافجةالاجتماعيةالؤثراتلمجموعالنهائيةالمحصلة

عنيقالانيمكنكذلك،ماوامةماح!محارةاومالعصر

الجماعة،أيوال!البوازهـإردءالناقدفبهيسهمارمابقدة

ولكن،وال!جماليةالفكريةألسسمهالهاثقافيةكظاهرةلا

ولكن،اتجاههوتقويمتوجيهفيالضاتسهم"الجماعة))

بطشعلىيتغلب"مثقف"مجتمعهناكيكونأنشريطة

.)91("الادبيةالشللوثرثرة،الاكاديمية

الادبيالعملونوجل)العربيالنقديخصوفيما

فردبهيقومفرديايزالماعندناالنقدلانوالقارىء

ا؟حربمبمحدلخا1ص!امليسأ!الفرديةامتيازاتبكليتمتع

-بربة)إقهبثصروالثوتطويرأستيعابمنيتمكنحتى

وعموميةقوميةحصوصيةمنلهامابكلالعربيةالادبية

ا!!د!-نأ،اقيعيىأمستوىالىيرقىوحتى،انسانية

بئورأناً!*الع!س!يالناقدأمامليسر،يقاربهاأوالابداعية

فيوليأتية1تالاستبصارأ!نبمزيحالنقديةرؤيته

مقدمتها:

)91(

.لولىفهعه-د.ت.الأدبيا(نقدمغاهع-ديتشديرفد

.895صسنجم

.39-صالادلثا)نقدحافر-ناي!س

هناشليساذ،المتعددةالنقديةألظروف-ا

إفضى.الادبيةالاثارالىالناقدسلكهاذاواحدامنحى

.؟!).قبلافيكرناكما،حولهاالهامةالحقائقكلالى

وتياكأأتهالادبفيالمستجدةالتطوراتمواكبة-2

الفنية.

القوميبالادبوال!ممقةالواسعةالدراية-3

قتصاديةوالاوالاجتماعيةالتاريخيةوبالمؤثرات،والانساني

.ا؟دابهذهفيوالسيكولوجية

علأقةو9مساسلهاالتيالاخرىمبالعمواالالمام-أ

والتاريخ،واتجاهاتهاكالفلسفة،بالنقدبعيدةأوقريبة

وأسالمبه،النفسوعلم،رفهمهتعسيرهومناحى

.؟!)1الخ...فيهاالرمزيةوالدلالاتإوجياوالانثروبو

منبدلا،جميعامنهوأهمهذاكلوقبل-5

علما.وليسفناضقدفا،العاليافنىاوالتذوقالموهبة

التذوقعلى،الاولالمقامفييعتمديزالوماحصانوقد

علىننكرانناهذامعنىلي!س.المدربةالذاتيةوالرؤية

الاخرىالانسانيةوالمعارفبالعلومالاستعانة،النقد

يحارلىالذيالناقداننرىولكننا.الادبىالعمللاضاءة

الىمنهـج(النقديةلنظرية1أو)ألتطبيقىمنهجهيحيلان

علىنفسهتيفوانهوهو،كبيرخطأفييقعصارمعلمي

فهمتذوويعيق..الادبىالاثرفيالحيويةبلوغقراتهوعلى

وتركيزهالتذوقتوضيحعلىيعينهمإنمنبدلا

.)22(وزيادته

95ءلأصسنفسهالمصر-ديتشىديفد).؟(

9المصدرنفس!ص(المعاصرالادبيالنقدامشكلاتمن1:الشامقا)21(

.*همىسنفسهالمص!ر-ديتشدف221(

حدشادر

ايوريالهملل

ارردفيقيالعربه!ةالرواليةفي

ع!طب!ةهحمداحهحد:الم!ريللناقدلم

السحوريةالثقافةوزارةمنشورات

.س.ل..!قالنسخةسعر
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