
العربىا!ناقة

بىالأهيةالتكوومعتبأت

العرأقم"الكبييي!رأه

عبارةإ"العرببالأدبيالتكوينومستجداتالعربي"الناقد

هوفمن.وتأويلتفسيرمنأكزوتتطلب،تساؤلمنأكزتطرح

ناقدأم،الروايةناقدأمالشعر،ناقدأهو؟المعنيالعربيالناقد

أدبيجنسلكلإذ؟الأدبيةالأجناسكلناقدأمالسرحيالنص

مستجداته.

أهي(العربيالأدببالتكوين)مستجداتبالمعنيهووما

كعلم:مثقفكلعلىاليومنفسهلتفرضالتيالمعرفيةالحقول

ونظرياتمناهجالأنمروبولوجيا،،الاجتماععلم،النفس

علومإلىهذهالمستجداتنرقىأمالحدجمثةوالفنوالنقدالأدب

الرقص،،الرسمفنونوإلى،المعاصرةوالتكنولوجياالاتصال

فيتدخلأنيمكنكلهافهذه؟والمدنالعمارة،الموسيقى،الغناء

بهذاالتكوينهذافيتدخلأنبدلايل،الأدببالعقافيالتكوين

..ذاكأوالقدر

منالتقليديةالعربيةالمقافيةالمكوناتمكانهوأينثم

تقليديةمسلماتباعتبارهاجانبأأنطرحهاهذا؟الأدبيالتكوين

الكوناتهذهإلىالنظرمستجداتفيفقطوننظر..فاعلة

مستجدةفأية،هذهالنظرمستجداتفينظرناوإذا؟الموروثة

الدراساتوكلننتقيأنيمكنمنهجيةوبايةنأخذ؟أنيمكن

لاوالمعاصرةالتراثبينوالمشاكلة،التراثعنالمعاصرةالعربية

بتعددتتعددفردانيةنظرووجهاتذاتيتقديرعنإلاتكشف

والمنشعين.الكتاب

الأدبي،التكوينفي)مستجدات(عنالكلاميبدوألاثبم

والمفكرينالكتابمنالعديدفيهيتحدثوقتفيغريبأكلاما

العاصر؟العربيوالابداعالثقافةفيأأزمة(عنالعرب

مستجداتعنالبحثيكشفأنالمعنيهل..وأخيرأ

يكشفأنالمعيئأم..الجديدةالناقدأدوات،الأدببالتكوين
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المنشىءلدىالأدبيالتكوينمستجداتىتالعربيالناقد

معآ؟لديهماأو!الإبداعي)العملوالنشأ()المبدع

للأدباءعشرالخام!المؤتمركانولما،الأسئلةهذهكلإزاء

فيوالإستجابة)التحديعنوانتحتينعقدالعربوالكثاب

نحو:البحثتوجهأحددأنرأيت(العاصرةالعربيةالثقافة

يأ،العربيالأدببالتكوينمستجداتمنالعربيالناقدموفف

نفسهافرضتالتيالجديدةالأساسيةالعناصرمنالناقدموفف

نفسهوالناقدالمنثىءلدىالمعاصرةالعربيةالأدبيةالثقافةعلى

معأ.

وأ(الأدبيالناقد)ثقافةعنالمداخلةفيأرغبلاأنيذاك

فكأن،جدآمتعاليةتبدوكهذهمداخلةلأنالأدبب(النشىء)ثقافة

نأعنفضلأعنها،تتميزأوعصرهثقافةتفوق)ثقافة(للناقد

ركنبماليسأي.وحسبئقافتهفييعدلمكذلكوالمبدعالناقد

منبهيتمتعمابقدربل،ومعلوماتمعارفمنعقلهفي

مننزيدمابقدرإلالهاقيمةلاوالمعارفوالمعلومات.حساسية

)اليوت(البعضيسميهاالتيالحساسيةهذ..رهافةحساسيته

جهة،منالعاليالتذودتى(علىبرهانأ)يعدالذي)بالذكاء(

القارىءنظروتركيز)البؤر(التقاطعلىالناقدقدرةعليوبرهانآ

ثانية.جهةمنفيها

نأتستطيعلا-وحديثهاقديمها-العالممعارفكلكانتوإذا

كذلك،عندهتخييليةأوشعريةموهبةلاإنسانمن)شاعرأ(تخلق

لمإنسانمن)ناقدأ(توجدأنتستطيعءلاالكونمعارفكلفإن

.للجمالاًلعاليالتذوقحساسيةيوهب

وأالوهبةأنأىالبدأحيثمنهذاعلىاتفقناأوفهمناإذا

وأظنسأدبيةأوعلمية-وفنكتابةكلفيأوليةمسألةالحساسية

النقدقضيةياعليهاالمجمعالشتركةالمفاهيمضمنصارهذاأن



)حوارنسميهأنيمكنفينماندخلأنعليناسهل،والإبداع

شعرية،:الكتابةفي:والمواهبالثقافةحوارأو(والابداجالثافة

نقدية.أوقصصيةأو

للمبدعالثقافةتقدمهأنيمكنماتحديدأ،أكثربعبارةيعني

يقالماكلرغملأنهانفرادعلىمنإهماواحدلكلأومعأ،والناقد

العملبينالتمييزيظلالنقدفيالابداعيالمقدار()القدر-عن

ضروريأ،النقديالعملوبين-مثلأالقصيدةسالابداعي

كانفإذا.وأداءوأسلوبأوأداةمنسأ:منهنماكلطبيعةلاختلاف

الذاتبينحوارأداخلهاتمثلسالقصيدةسالابداعيالعمل

وبينتاريخيينموففينبينحوارأيمثلالنقدفإن)العالم(والموضوع

الناقد)1(.ذاتوالأخرىالمؤلفذاتإحداهمل:ذاتين

الكتابةأصابتالتيالتغييراتيتتبعأنالنقدعلىأنيعني

منالمؤلفذاتيحاوروأن،جهةمنعنها،ويكشفالابداعية

الكتابةأصابتالتيالتغييراتوتتغ.ثانيةجهةمنالنصخلال

الظروفبمجملالاحاطةبدورهاتتطلبمثلأ.(النص)أو

واالنصلحقبةوالأيديولوجيةوالنفسيةواللغويةوالتاريخيةاذواقعية

بأداةإلاتتملاعنهاوالكشفهذءالتغييراتوتتبع.الكتابة

كالتاريخ،:عديدةإنسانيةعلوموبمساعدة،وفاعلةمتمكنةنقدية

النفس،علموتطورها،واللغةاللسانياتعلم،الاجتماععلم

ذاتمعالحواروهكذا؟الخ..الحقبةأوالعصرأيديولوجيا

الآخرهويتطلبوحدءالنصمعأو،النصخلالمنالمؤلف

ونفسيآ-،ومقارنأ،وجماليأوأيديولوجيأومهجيأ،فلسفيأعمقأ

إلخ....و-ربما

الأدواتتتطلب..مالنصنقديةعمليةكلأنهذايعنيلا

كلفيمنهاويستخدمكلها،سيحتاجهاالناقدلكنكلها،هذه

لضاءتهعلىأقدرويكون،النصيناسبما..نقديةعملية

.رموزءتحليلأووكشف

الشعرلغةفياللغويالتطوردراسةناقدأرادلومعلأونضرب

مطالب،أنهسيجدمثلأ،الخمسيناتمرحلةفيالحديثالعربي

بدراسة:ضرورة

السياسية.اللغةرموزلكسفالسياسيالواقعءا

منالشعريةاللغةتطورفيوتأثيرهالاجتصاعيالواقع-2

علىللتعرف.ثانيةجهةمنبلغتهوصلتهالشاعرومنحدر،جهة

مملأ.تكرارهامنيكثروالتيلديهالمحببةوالصورالألفاظ

فيالسائدةالاجتماعيةالأيديولوجياتأوالأيديولوجيا3-

نفسه.الشاعروأيديولوجيا،الحقبة

الشاعرثقافةوفي،عامةالحقبةثقافةفيالأجنبيةالمؤثرات-4

..ذاكأوهذا

الشعراءأوالشاعر،ثقافةومكونات،عامةالحقبةثقافة-5

،والخاصالعامالمرحلةمعجمتحديدفيودورهاانفراد.علىكلأ

ثأحتىوربما..والمجازاتوالاستعاراتالرموزطبيعةوفي

.الأشكال

وأفكارلغويةظواهرلتفسيرالنفسبعلماستعانوربما-6

..ذاكالشاعرلدىأوع.الشعرهذافيتبرزقدجمعية

هيتكونتكادوالناقدللمبدعالأدبيةالمكوناتأن،هذايعني

يتمثلهافالمبدع.مختلفةواستخدامهاتمثلهاطريقةولكننفسها،

تبرز،كتابتهفيتبرزوحين)سخصيته(موهبتهمنجزءآلتكون

..الجازات،الرؤىالرموز،خلالمنأي،مرئيغيربشكل

يستخدمهاكأدواتيتمثلهايتمعلها،عندماالناقدلكنإلخ

هوفيماالرئيغيرعنالكشفأوالتفسير،أوالتفككأوللتحليل

واحد.منإهجفيالطبائعتلتقيئعندماوذلكعمرئي

العملطبيعةإنمحمود-نجيبزكيالدكتوريقولكما-مثلأ

يتجاوزانأنهمافييلتقيان)فهماالفلسفيالعملكطبيعةالنقدي

فيالمستنبطةالجذورعنبحثأ،العمقإلىويتجهانالسطح

.()2(00العيونتراءالذيالظاهر

سوسيولوجية،سيكولوجيةنظريةلأيةكانإذالكن

تكونأن"مكرلاأنينبغي.النقد.تفيدأنإلخ...لسانية

وتوضيحإيضاحاتبتقديمقاعدتهلتوسيععونأبل،عنهبديلأ

الخوفرال)فما)3(.أخرىدراساتضوءفيتدركلمعلاقات

خصوصأمشوهآ،أومعطلأتدخلأالعلومهذهتدخلمنواجبأ

نجدمانحوعلى()4(مناسبةغيرأومحسوبةغيربجرعةكانتإذا

علومعلىحرفيأاتكاىاتكأتالتيالنقديةالدراساتمنكميرفي

اذنقديتينأس!هـاست!تح!اا-جتماعية"ونفسية،حديثةابسانية

مثلأ.نواسأبيحولىوالعقادالنويهيللدكتورالنفسيتين

أونفسيآأوسوسيولوجيآاتجاهآيتجهنقديمنهحأيعلىيعني

.أخرىلمناهجمثلمادورهيرى)أن.شكليآ.-جماليآأوبنيويأ

نظرهوجهةأنعلييدلنحوعلييتصرفوان.عنهابديلأوليس

منواحدكللأنلماذا؟()5(متكاملأدبينقدظهورعلىتساعد

اللغة،،الاجتماع،النفس:وعلومومناهحاتجاهات

تجليةفينقصمنتعاني..نفسهوالنقد،البنيةالأيديولوجيا،

لموضوعهامكافئةغيرمعرفةهيمعرفةكللأنالابداعيةالعملية

لتجليةمعأالمعارثإلىتحتاجفإنهااسذاالمطابقةتماملهمطالقةأو

النقد،فييقاربهاماأوالكلية)الرؤيةأنيعني)6(.معينةظاهرة

الاستبص!اراتمنمزيجآيصنعونكيفتعلموامنإلاينالهالا
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ديفدرأىعلي(العديدةأننقديةائقأنص!إعنهاتمخفستالتي

ديتشر)7(.

ميلي*

يمكنالتيالجديدخوالعلميةالنقديةالحرائقاهيثا.ةحست

ألاستبصلراتمنمزيجآمنهايصنعأنالعربيالأدببللناقد

عمله؟فيوالإضاءات

بلنقداغديمةاصلتهامعروفةعلومعننتحدثلنسوف

الذغةوعلوموالدينكالتاريخمعآ،الإبداعيوالعما!الأدبب

جديدهوماعليونقتصر...الأخرىالأدبيةوالأجناسوالبلاغة

..منهاهومستجدأوماالعلوممن

الأدبب:والنقدالنفس!علما(

منالمزيدإلىبحأجةوالمبدعالناقدكانإذ!ماأدريلست

منه!اذقليلإلىأم،النفسيوالتحليلالنفسعذمعنالمعرفة

الدراساتغدتفقد.إليهبحاجةأنهماالأكيدالثيءلكن

...تعدأنيمكنلابحيثأل!خرةمنالأدبيةللآثارالسيكولوجية

بنظريةنتقيدلادراساتأوويونجوأدلرفرويد،نطرياتضوءفي

النقديستفيدهالذيفماءنظريةكلمنتستفيدأخهاإلا،معينة

التحليليةدراستهقيمورونشارليقولذلك؟منالأدبي

دراسةارع!ء،اشفسياالتحليلمحترفيمنليسإنه:لمالارميه

عليمرايالهاالنفسيللتحليلمحترفغيرشخصطقباطمنلالارميه

نأذلك.أخصائيننهسانيمحللبهايقومأنيمكنالتيالدراسة

إذاللشاعرالاحتراممنخاليآعملأيكونمالاوميهشعورلانبق

والتيالشاعرلناخلفهاادتيالجميلةالآثارهذههيالغايةتكنلم

معالجحيمأعماقإلىالنزولإنتغنيها.أندراسةلكاطيمكن

أكثرالاختصاصيغيرعليهيقدرأمرالنورإلىالنظرعلىالمحافظة

للمرضىاليوميةإعاشرةاجعلتهالذيالاختصاصيعليهيقدرمما

يستطيعالأدبيالنقد،إن.الجحيمفيالطويلةالاقامةيألف

غاياتهعنهتغيبألاسريطةالأعماقللىينزلأنعليهويجب

دراسةأيةميزةإناجماليةبلطبئةغايات!عستوهيالخاصة

هي،سيكولوجيةنظريةضوءفيتقومأوتستفيداوتستعيننقدية

الأديالنقدلقاعدةتوسيعآبل.حقيقيآ.تحليلأليستأنها

دراساتضوءفيتدركلمعلاقاتوتوضيحإيضاحاتوتقديم

.)8(أخرى

نأيمكنفس،سويفمصطفىالدكتوريؤكدهماأيضأوهذا

العلومهذهتقدمحيثالنفسعلنماءجهودمنالأدبيالنقديفيده

النصيحملهاالتيوالدلالاتالمعانيلتصنيفأساسيآ"اطارأ

.")9(الأدبي
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الأدبي!والنقدالفلسفة2(

الطبيعةالتقاءمنات،الفلسفةمنالأدبيالنقديستفيدهما

وطبيعةالنقديةالعمليةطبيعةب!تالتسابهأيمنهما،لكلالمتماثلة

ويتجهانالسطحيتجاوزانأنهمافييلتقيان"فهماالفلسفيةالعملية

تراءالذيالظاهرفيالمستبطنةالجذورعنبحثآ،العمقإلى

الوفنتفيل!نمحمود.نجيبزكيالدكتوريقولكما"العيون

يبحثكلها،الأسياءفيالجمال"مبدأ"فيالفلسفةتبحثالذي

هذءهيالكونمنصغرىسريحةفيالجمالعنالناقد

الخ....الشجرة،المسرحية،القصة،الرواية،القصيدة

ؤمبدأ"عنيصدرأنبدلاالحكموهذا.ذلكبعدخكمهلئصدر

نجدهط)ومن،بالضرورةإجماليمبدأوهو،ذهنهفيهـضمر

الأدبيةالأعمالإلىمنهاينظرونالتيالزوايافييختلفونالنقاد

الفلسفاتفياختلافمعناهالزواياهذهواختلاف.والفنية

عنها()01("جص!هـو-التيالجماشية

وأنقديةكتابةلاأنهونعلم-هذانقولنحن،الحقيقةوفي

لا،نفسهالوفتفيولكننا.معينةفلسفةعنوتصدرإلاإبداعية

الذيبالفلسفةالاهتمامهذاالعربيوالناقدالكاتبلدىنجد

الفلسفةعنبعيدينزلنامافنحن.العالمفيالكاتبلدىنجذه

الااللهممعأ،(العشرينالقرن)فلسفةوعنالوروثةالعربية

إماالمطعمالاجتماعيالنقدفينجدهافلسفيةنظراتأوسذرات

والكتابةالنقدفيأو،الوجوديةبالفلسفةأوالماركسيةبالفلسفة

.والاغترابواللامعقولالعبثبفل!معفةالتأثرةالابداعية

وأفلسفيآالأسالصيمنطلقهاكانسواء،عمومأالكتاباتوهذء

الأدبيالنقدأوبالأدبالفلسفةتخلطنجدهاماغالبأنقديأ،

كتاباتفيالخصوص!وجهعلىيبرزهـاوهذا.الفلسفيبالنقد

محمود(نجيب)زكيالوضعيةبالفلسفةالتأثرينوالنقادالكتاب

)روزالجمالبفلسفةأو(صفدي)مطلعالوجوديةبالفلسفةأو

عوض(.)ريتاالأسطورةبفلسفةأو(غريب

مختلطأالأدبأوبالأدبنحتلطةالفلسفةبدتمهنماأنهوالرأي

)11(الفلسفيبالنقديختلطلاأنالأدبيالنقدعليفإنبالفلسفة

الابداعي،العملعليمركزأالأدبيبعدهعليمحافظأيظلىنو3

منلمزيدهيإنما،أدبيةغيرأوأدبيةكانتمهنماالعرفةلأن

عمله.يتطلبهلماالناقداستبصار

:الاجتماعوعلمالأدببالنقد3(

وتد.الأدبيالنقدفيمعروفةظاهرةالاجتماعيالأدبيالنقد

إبداعية-الأدبيةالظاهرةإلىواسعةمداخدةالاجتماععلموجد

النقديةالاتجاهاتتمايزمنيبدومماالرغموعليسنقديةأم



وعدم.والمجتمعالأدببينللعلاقةدراستهافيالاجتماعية

أدتريبدونفإنهاالعلاقاتهذهطبيعةاستكناهاستطاعتها

الاجتماعيةللأسسكافيةرصدإمكانيةتعطلموإن،طيبةخدمة

تكاملأأكثرمدخلاتخاذإلىماسةالحاجةبدتهنامنعللأدب

إلىيدعوماوهو،الاجتماعلعلموالمنهجيةالمعرفيةالأطرعبر

3طول)*ححأ+(ولح3الاجتماعيالنقدمفهوميبينالتفرقة

.3حه4قهسأه4ط!حاولح34أح،لملاالسوسيولوجيوالنقد

فهي:الحاجةهذءاستدعتالتيالمحددةالاعتبلراتأما

ضرورةإلىتدعو.والجتمعالأدببينالعلاقةتعقدأن-1

كيالعلاقةهذهإلىتكاملاأكثرنظرةعنتعبرمفاهيموضع

نظرية.وقاعدةمنطلقأتعطيها

نأيمكنلاالعلاقةلهذحوالأشملالأعمقالفهمان-2

كمجردوليسالمتداخلةارتباطاتهادراسةضوءفيإلايتحقق

منتعدلأوالاجتماعيالنقديشوبنقصأتسدتكميليةعملية

مستخلصاته.

علمبمفاهيمالاجتماعيالنقدإغناءالأوجبمنإنه3-

يقدمالعلمهذاأنحيثمن،ومناهجهونظرياتهالاجتماع

الأدبية،للظاهرةالاجتماعيةالدينامياتلدراسةعلميةنظروجهة

الفنية،ووسائلهوأساليبهبحثهلمناهجالعامةالاتجاهاتعبر

دراسةفينجاحهاإمكانثبتالتيالنظريةوأطرهومةصاهيمه

الجدلمنشيء-يزلولمشابها-وانموضوعاتها،

.(1)2والقصور

منهاأكثزفروضمجردتزالماالفروضأنمنالرغموعلى

للأدبالسوسيولوجيةالنقديةالدراسةفإن،نظرياتأوحقائق

فيوجاهةالاجتماعلعلميعطيانأساسيينمبررينتملك

وهما:،هذهالدراسات

تعبيريةصياغةاخربمعنىهوالإدبيالنسقان-أ

والمتداخلة.المتفاعلةالاجتماعيةللعلاقاتسوسيولوجية

اسيستالاجتماعيةوالظواهرالأدبيةالوقائعبينالعلاقةإن-2

)13(.المعرفيةالمضامينإلىذلكتتجاوزبل،شكليةعلاقة

النقدعليهاقامالتيالأساسيةالمنطلقاتأهمأما

بإيجاز:فهي،السوسيولوجي

الفكرةوهذه.اجتماعيآنظامآبوصفهألأدبمعالتعامل-1

تعبيرينسقالأدبأنمنالبنائيونإليهذهب!علىردآتأتي

الخاصة.قوانينهولهبذاتهقائم

والواقعالأدبيالعملبينوالتآثرالتأثيرعلاقةجدلية-2

العمليؤخذأنرفضيعنيماوهو،والحضاريالاجتماعي

المجتمع.لهذاانعكاسكمجرد

بلغتمهما)الرسمية(الأدبيةالأعمالعليالاقتصارعدم-3

واسعميدانمنقطاعأإلاتممللاالأصمممالهذهلأنجودتها،

اجتماعيابعدأيمتلكالذيالشعبيالأدبكذلكاجشمل،متنوع

خصبة،شعبيةوتجليات،فنيةودلالات،جماعيةوبواعثنفاذآ

والجماعة.النصبينحميمةوعلاقة

إلىالنظرفيوالموضوعيالذاتيبينتوازنإقامةمحاولة-4

)14(.الأدبيةالواقعة

واللغة:الأدببالنقد4(

لغة،منأكثرليسقطعأولأنهاللغةمادتهالأدبأنبإعتبار

اللغة)وأن1()هالنظامفيكيانهويكمنالرموز،مننظامأي

تكاملأتكوينهعناصرتتكاملنظامأنهابنيةكونها:ومعنى"بنية"

كنظامفرعيةأنظمةمنمؤلفنظامأي(مانعةجامعةالبنيةيجعل

ونظام،الصيغونظامالنبر،ونظام،المقاطعونظام،الأصوات

ولأنالخ...النحو.ونظام،الكلمأقسايمونظام،الاستقاق

الظواهركلفإن...اللغةوفيباللغةفعلاويبتكريبدعالأديب

صميمفيتدخللأنهاالأدبيالناقدتعنياللغويةوالأنظمة

)16(.عمله

طابعأن"منباتيسوندبليو..أفةفرضيةصحتوإذا

لدىأثرهتقصييتمألايجبالقصائدمنقصيدةفيالعصر

هوللشعرالحقيقيالتاريخأنباعتبار،اللغةلدىبلالشاعر

وأن،متتاليةقصائدبهاكتبتالتياللغةنوعفيالتغيراتتاريخ

الاجتماعيةالاتجاهاتضغطعنتنجماللغةفيالتغيراتهذه

منلا،واللغةالأدبيالنقدبينالعلاقةخطورةأدركنا"والفكرية

وأ،الاوأىاللغةلمحولىلغة،تانيةلغةهوالأدببالنقدآنحيث

منبلبارثيسرولانيقولكماوحسبموضوعآبوصفهااللغة

الطبيعةعلىإلابداعيالأثرلغةخلالمنالاستدلالحيث

التيوالحضاريةالاجتماعيةوالديناميات...مالأمةالانسانية

لناتتراءىقوملغةاللغاتعلماءيعرفالا:العقادقال.تحركها

لناتتراءىكياوألفاظهمكلماتهممنأوطانهموصفتصفاتهم

الواقعأسلوبفيومفرداتهألفافهمادةمنالعربيالمجتبمأطوار

ومن،جهةمنهذا06(ص-الشاعرة)اللغةالمجاز(وأسلوب

فيا(للغويةالمسألةأنفييخيتلفونلاالنقادأنأحعسبثانيةجهة

العصور،عبراحتلتقد،بالذاتوالشعرالابداعيةالاعمال

الثقافةتاريخفيحداثةكلأنيرىالبعضانبلمركزيآ،مقامآ

وأ"تفجيرآ"أوتجديدآأوبعثآ:اللغةمسألةعلىتأسست،الأدبية

الصوريوبعدهاالأسالصيالايقاعيجذرهاإلىاللغةإعادة
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التجريد.فيالايغالمنذسببعنهابتعدتكلماالشيئي

وتطورهااللغةلمسألةالحديثةوالدراساتالمناهجأفادتوقد

تاريخوسعتحيثمنكثيرةفوائدالأ-نجبالنقد.وطبيعتها.

الرمزية(أالخاصيةفكشفتالكلاموأبنيةوالدلالةالمفردة

تاريخية،واقعةبأنهئعرفكانالذيالأدببالأثروحولت،للكلام

نأأىيستنفدهلاتاريخأقيلأننظرآأنثروبولوجيةواقعةإلى

-بارتيضيفكما-الأدبيةالآثارإليهاتنتميالتيالرمزيةاللغة

وكلكلامكلمجعلنحوعلىصيغتسننها.جمعلغةببئيتهاهي

و57(.54صوالحقيقة)النقدمتعددةمعاتيذاعنهاتولدأئر

حوارآداخلهفييحملالذيالنقدي)العملأنبإيجازيعني

والى؟خرىالمؤلفذاتإحداهماذاتينوبينتاريخيينموقفينبين

الأديالعمل"رسالة!ترتيبلاعادةمدعوألي!الناقد(ذات

النقدمهمةمنذل!لأنالكلامببنيةالمسألةتتعلقحين

نأمثلما.الكلام""نظامترتيبلاعادةمدعوبل،الاجتماعي

البناءتحديدبل،الجملةمعنىكتابةإعادةمهمتهليستاللغوي

النقدحاضر-بارئيس)رولانمعناهبتوصيليسمحالذيالشكلي

باللغةالنقدعلاقةأنهذامعنىليسلكن134(صالأدبي

محضة.شكليةعلاقة

وعلافتهجماليتهلتتناولذلكتتعدىبل.النصصحةنقدأي

،متعددةقراءأتبقراعتهلنايسمحالنصكانإذاوفيما،بالدلالة

متعارضة.معانيحتىوربما،معنىمنأكثرفيهنكتشفأنأي

عصريابالايديولوجياالأدبالنقدصلةنلاحظأنيبقى-5

-!إنه،الاجماعيثبهوفيماالأيديولوجيا()بعصريوصفغدا

فيصرنااليوم)أنناأيالأيديولوجيامنخلو،أدبيخطابثمة

علىيكنلمإذا،الايديولوجيةالسياسيةالصبغةإضفاءعصر

الأدبيةالأعمالأنذاك(الأدبتحليلعليفبالتأكيد،الأدب

بمعنىاللغويةالناحيةمنزمنيآحددأنلطبيعتها،طبقأ،يمكن

والزمنالاجتماعيوالبعداللغويالوضعنبينأنبدلاأنها

الذيس!اه?ءكلامهلهادبيعملفكل،الأصليمنبعهالمكان

أيديولوجياتضعهاالتيالقيودفإنمذلكالكنفيهيتحدث

قابلةغيرالأحوالمنحالبأيليستوالأديبالعصر"للإنسان

منلعصرالعقائديالنسقأوالايديولوجياأأنأيللكسح

وأمحددةوحدةهوبماالأدببالفنيالعملداخليتشكلالعصور

(...معينةمواضعفياختراقهيمكنولكن،لبدعهفكرياًفق

وضععنللأدبالتامبالاستفلالالقائلالافتراضن)1يعني

منطقي،غيراليوملنايبدوأنبدلا،الجتمععنثمومن،اللغة

ولغتهللانسانالكاملالتحديدافتراضأي،نقيضهمثلمثله

()17(.السائدةالأيديولوجيةطريقعنوأدبه
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إلىنشيرأنيمكن،والأيديالوجياالنقد،البابهذافيولعلنا

احتلالذيالماركسيالتياروهو،الايديولوجيالنقدتياراتأبرز

عالمي.نطاتطفيومؤثرةمتميزةمكانة

ملابساتبهحفتالماركسيالأيديولوجيالنقدتيارأنرغم

لموقف9"المتمركسينلبعضالخاطىءالفهممنبسببكثيرة

لمقولاتالميكانيكيالآليوالتطبيق،جهةمنالأدبمنالماركسية

النقدفيوبالذات.ثانيةجهةمنالآدابفيالنظريةالماركسية

نأيستطيعأحدلاذلكورغمفيهشكلاالذيلكن.العربي

للعلاقةجدليبفهمالأدبيالنقدوزودتقدمتالماركسيةأنينكر

الشكلبينوالعلاقة،جهةمنوالمجتمعالأدبيالنصبين

جولدمانقراءةكشفتوقد.ءطنيةجهةمنللنصوالمحتوى

قضايا،أئارتكما..وبارتوغرامشيولوكاشوالتوسيروبريخت

الفكرمفاهيمخلاقمنسواءومهمةكئيرةوأيديولوجيةمعرفية

اقتصاديةمفاهيمخلالمنأو،والجماليوالألسنيالبنيوي

)الأدبكتابهفيتروتسكييقول!،ونفسيةواجتماعيةوفلسفية

أنهوفعلأوالمضمونالشكلبينالعلاقةيحددما)إن:(والثورة

حاجةضغطتحتوتطورءوظهورهاكتشافهيتمالجديدالشكل

جذورءآخر-شيءأيشأن-لهجاعينفسيلمطلبملحة

."الاجتماعية

البرجوازية،ملحمةلوصفهاللروايةدراستهفيلوكاشأما

الجتمعفيوغربتهالانسانضياععنتكشفيجدهافإنه

القديمة.اللحمةتفعلكانتمابخلاف،الحديث

البنيوية-اسمالنفديمنهجهعلىيطلقالذيجولدمانأما

تكشفدراسةالأدبيألنصبنية"بدراسةاهتمفقد،التوليدية

عندالعالمرؤيةأوالفكربنيةالنصبهايجسدالتيالدرجةعن

أنهأساسوعلى،الكاتبإليهاينتميإجتملعيةمجموعةأوطبقة

عنالمتجانسملالكلالتعبيرمندقيقأاقترابأالنصافتربكلما

صفاتهفيتلاحماًأعظمكاناجتماعيةطبقةعندالعالمرؤية

")18(.الفنية

منكبيرأحيزأأخذتالتيالقضيةان،بالملاحظةوجدير

،والالتزامالأدبيالكاتبقضيةأعني،والخلافوالجدلالحوار

هي،طويلةلفترةالعرببوالكاتبوالنافدالقارىءشغلتوالتي

هذءومثل..الملركسيالنقدأثارهاالتيالقضايامنالحقيقةفي

والفن،للفنوالفن،والواقعية،والفنالأدبفيالانعكاسنظرية

والبروليتاريل،والأدب،الطبقيوالصراعوالأدب،للمجتمع

واذا.والقضاياالمشكلاتمنإلخع..والمضمونالشكلوقضية

الأيديولوجيةالطبيعةإلىتنبهنل-الأيديولوجيالنقدمهمةكانت

الحدهذاعندتقفلامهمتهفإن،البعضلدىللنصوص



حقاثقتقديمالىذلكتتخطىبل،بارترأيفيوحسب

النص.يتضمنهاالتيالنظرلوجه!ةمعارضةنظرووبرثة

التفسيرعندتقفلاهناالايخديولوجيالنقدمهمةأنأي

يفسرفهو،بهلهحاجةلاالعربيالنصأنالبعضيرىالذي

خارجمنالبدأحيثمنمرجعيإطارإلىتحتاجإنهابل،نفسه

الاستطيقا.تدخلوهنا-النصجمالياتلإبرازإما:ذاتهالنص

بالأنطمةبارتيسميهما"أوالخفيةالأيديولوجيالكشفواما

فرضياتطياتهافيتحملوالتيالنصيستخدمهاالتيالشفرية

والاجتماعيةسالفلسفيةالاتجاهاتتدخلوهنا.")91(أيديولوجية

.بالذاتالاصلاحية

القاعدةعنالأدببالخطابلاستقلالالنسبيالاستثنلءأما

يعدأنهرغم.فقطللسعرإلايمنحفلم.والأيديولوجية،المادية

المستوىعلىنسبيةواستقلاليتهالأيديولوجياأسكالمنشكلا

وملموسةمتميزةممارسةهوجانبمنالشعر،أن.ـيعنيالتاريخي

ونظامآ،الخاصةوتأثيراتهقوانينهمعمتطابقأ،الخاصاستقلالهفي

يكون،نفسهالوقتوفيآخرجانبومن.بينهافيما)اثار(تشكله

التكوينمنجزءآأعني،شعريخطاببمثابةدائماالشعر

تاريخياً)02(.الحددالاجتماعي

!يه!طي

شك،دونفتحتوسواهاوالتياراتوالاتجاهاتالعلومهذه

ومنافذرحبةآفاقأمعأ،والناقدةالمبدعةالعربيةالمخيلةأمام

وتطبيقاتقليلةمهمةتطبيقاتإلىسبيلهاووجدت.واسعة

ولامعآ،والنقديالابداعيالعملفيكثيرةميكانيكيةساذجة

العرببوالناقدالكاتبعلىجديدةليستفهيهذافيعجب

تزالومافيها،نشأتالتيالمواطنفيحتىجديدةبل،وحسب

أخذهاأوأحاديآاستخدامأاستخدامهامنكثيرةالمحاذير

محسوبةءغيربجرعات

والفلسفةوالبنيويةالماركسيةبتطبيقاتمعلأنضربأنولنا

)جمالياتفيباشلاروفلسفة(الالتزام)قضيةالأدبفىالوجودية

والنقد،النفسوعلومالجديد،الفرنسىالنقدوتطبيقات(الكان

غرييهروبآلانونظريات،الأدبوسوسيولوجياالسوسيولوجي

دراسةيخاالمستشرقينمناهجعنفضلآ،الجديدةالروايةفي

العادل)مصطلححكايةأما..العربوالابداعالأدب

يشهماإلىتحولحيثحقأ!فحكايةلأليوت(الموضوعي

الشعرلغةعلاقةعنمقالتهومثله!النقديةالتطبيقاتفي)العكاز(

الإله:)من!همخيمبررإلىتحولتالتيالمحكيبالكلام

الكلاممنتنقلهزيلةشعريةلغةلكل(لشتراوسالهمجي

)21(.حقيقيفنيمبررأوشاعريحسدونالمحكي

تؤسىأنتستطعلموالمناهجوالتياراتالنظرياتهذهكلإن

رؤىظلتبلمعآ،والمبدعالناقدلدىواضحةرؤيةأومنهجأ

الكاتبلأنلماذا؟.بالطبعقليلةإستثناءاتعدا..غائمةعائمة

لمأنهأيحقيقيأ،استيعابآواقعهيستوعبأنيستطعلمالعربي

وبالتاليالواقعلهذاودقيقاً(علمبآمنيجيآ)وصفآيمتلكأنيستطع

حاجة،الآخرينعنينقلأويتأثرحينيقدرانيستطعلمفإنه

يعنيلديناوالواقع..الواقعلتوصيفنفسههووحاجته،الواقع

معأ:والناقدالمبدععلينفسهاتطرجإشكالياتجملة

والثقدافيوالاجتماعيالسياسي:العربيالواقعسا

إلخ...عوالاقتصادي

والجديدالوروثبشقيهاالمعاصرةالعربيةالثقافةواقع-2

.المتجددالتراثإشكاليةفيتبلوروالذي

المشروعبغةءفيودورهاالأجنبيةالثقافيةالمؤثرات-3

.العاصرةالعربيةالحداثةأوالعرببالحضاري

الأشكالصياغةفيوتأثيرهاالحديمةالاتصاليسائل4-9

الفنية.والرؤى

والستجداتالمتغيراتياالسرعةطابعأوالعصرروح-5

صياغةعادةوإ،رؤىفيوتأثيرهاوالأيديولوجيةوالفنيةالثقافية

الفنية.الأسكالوفيوالناقدالكاتبرؤى

والانتروبولوجياوالفنوالنقدالأدبونظرياتمناهج-6

رؤىوتحولاتتكوينفيأيصاآودورهاإلخ..الجمالوعلم

والفن.والأدبالنقدومناهج

فيالحديثةالإنسانيةالعلومبعضتاًثيرعنتحدثناوقدأنناعلى

نفسيهماتطرحانإشكاليتينفيالحديثسنقصر،والابداعالنقد

بهيأ:أعنيوالابداعالنقدقضيةعاىبإلحاح

العربي.الواقعإشكالية)1(

والتجديد.التراثإسكالية)2(

!!!

مجالفيلسناالصددوبهذا:العربيالواقعإشكالية-ا

هل:البعضيطرحهالذيالسؤالعنالإجابةأو،منافشة

بالن!عبةالمهملأن؟نهضةأمأزمةإشكالية،العربيالواقعإشكالية

الكاتباستيعابومدىأولا،الاشكاليةهذهتحديدهوهنا،لنا

فيخطيرأدورأيلعبووعيهاالاشكاليةفا.يدلأنثانيآلهاالعربي

ومسارآ.تكوينأ:والناقدالكاتبشخصية

باختصارانها؟الآن،إذن،العربيالواقعإسكاليةهيفما

معروفةللنهوضغايات،طموحاتهناكأنفيتكمنشديد.
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القوميحدهاعلىالسياسيحدهايمتدعربيةدولة!كإقامة

..والواطنالوطنوتحريرالفكروتعقيلالعربيالمجتمعوتحديث

يأتيوهنا!الطريقهذاتتنكبعمليةسياساتهناكبالمقابللكن

لرأبمخارجتوجدالتيالفكريةالاجتهاداتأينالحطيى:السؤال

هذايصاغكيفبل؟الغاياتوتلكالسياساتهذءبينالصدع

للخروجالعربالمفكريناجتهاداتومافكريأ؟التاريخيالمأزق

.؟"الاشكاليةهذهلمواجهةيرونهاالتيالصياغاتومامنه؟

الوصولعلىالقدرة:اليومالعربيالفكرفيالمفتقدهو"هذا

موروثاتنابقاععنيكشف،أساسينهوضيفكريبناءإلى

مشكلةلمواجهةجديدةظروففيمتج!دةوتواصلهاالقديمة

وتقديم،والغاياتالسياساتبينالمفارفةوعلاج،النهوض

هذامنمخارجولإيجادالفارقةهذهلتجاوزفكريةاجتهادات

.")22(التاريخيالمازق

الكاتبأنالطبديجابرمحمدد.معالقوليمكنأنهومع

منلجانبودقيقعلميمنهجيوصف)تقديميستطعلمالعربي

الذيلكن()23(تجاوزهمحاولةعنفضلأ،العربيالواقعجوانب

فيمنظورأقائمائقلهبكلنجدءهذاالواقعأن،فيهشكلا

العرببالكاتبعلييلحالذيوهو،جهةمنالعربيةالكتابة

نأعلى.ثانيةجهةمنالتاريخيالمأزقمنللخروجبأسئلته

هو:الحداثةوعنفي:البحثفىوأهميةحيويةالأكثزالسؤال

الحداثةهذءخصائصهيوماحداثتنالناتكونأنيمكنكيف

اليومالحداثةبأن!الاعترافمنوانطلاقأ،عربيةبسمات

القيمإحدىاليومأصبحالعاليالبعدانأي...كونية

.)24(للحداثةالجوهرية

فيذلكيرىبعضها:والرؤىوالمناهجالمذاهبتتعددوهنا

فيذلكيرىوبعضهاالغرببالحضاريالشروعنقلأومحاكاة

هذا)كأن.القديمالعربيالحضاريالمشروعإعادةأومحاكاة

!(عالميبعدللحداثةيكونأنينكروالنقادالباحعينمنالنفر

المشروعينبين()الثاقفةأو)المشاكيلة(فيذلكيرىثالثوبعض

وإستراتيجياته.والعالميالعربيالواقعضوءفي

الاشكاليةمعالاشكاليةهذهوتتلاحمتتداخلايضأ،وهنا

الثانية:

كبيرأحيزآهذهأخذتوقد:وا(ضجديدالتراثإثمكالية-2

بالتراثالوالطعالاهتمامومعوالخلافوالجطلالمناقشةمنأيضاً

تزالماالمتكاملةالدراسةأن"إلاحولهعديدةقراءاتوظهور

،وتجديدهالتراثعنوقيلكتبماكلرغموالشكلة")25(غائبة

لإسكاليةالمواجهةأنأيسبنائهوإعادةفراءاتهكيفيةفيتزالما

أكيف:عنالإجابةفيالعابديالدكتوررأيفيتتخلصالتراث
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سيافهوإعطائهأجزاثهترتيببإعادةداخلهمنترافنانجدد

أنهإذالعليا،الحقيقةنجعلهأندونبهنرتبطكيفشمالتاريخي

الديالكتيتكيالتجاوزنتجاوزهأنعليناتاريخمجردأيضأهو

نصبحبحيث،نفسهالوقتفيوالتجديدالاحتواءيعنيالذي

.وهكذا")26(،أخرىلأجيالتراثآيكونجديدلتراثمنتجين

غدتحتىالتراثمسألةعلىالشديدالإلحاجرغم،والحقيقة

ينكرأحدلاأنهإلا)27(البعضرأيفي(مرضية)ظاهرةبأشبه

ومنالعرببالواقعأرضيةمنوتنطلقتستندالاشكاليةهذهأن

الانقطاعإلىوداعمنقطعبينوالمفكرينللنقادالمتعددةالمواقف

بين)مشاكل(وبين،التراثإلىمنقطعسلفيوبين،التراثعن

صلتهئوازيلاضعيفةبالتراثصلتهلكنوالمعاصر،التراث

إلامنهيعنيهالاوسلطاتأنطمةإزاعبشأنهممتحنأوبالمعاصر،

السلطودة!مراكزهايقويما

"قيامضرورةإرتدعوتظلالحاجةفإن..يكنمهما

العربالتراثفيبانتظامهاعربية،جديدةعربيةأنتلجنسيا

العاليالفكرفيبانتظامهاوجديدة،الداخلمنلتجديده

ورؤاءالمنهجيةأدواتهتوظيفبقصدلهومواكبتهاالمعاصر،

وتشييدالحاضر،وتغييرالماضيبناءإعادةفيالعلمية

لأ)28(...المستقبل

*ثلأ"

التالية:النتائجإلىتقدمممانخلص

الكتابةفيسالأجنبيةالثقافةأيسالأجنبيالتأفيإن-ا

منبدلاأنهومعفيهجداللاأمر،العربيةوالنقديةالابداعية

وأالكاتبهذالدىونوعأكمامختلفهذاالتأثيربأنالاعتراف

فيتظلالشكلةلكن..ذاكأوالعربيالقطرهذاوفي..ذاك

ففيالتأثير.هذاوكيفلحجموالصائبالموضوعيالتقدير

الحديثالأورببالشعرتأثيرأنملأالبعضيرىالذيالوقت

الحديث.العربيالشعرنشاةيخاالحاسمهو?*!7عحء3اد

الشكلاستعمالإلىالوصولانالاخر،البعضيرى

الأوربيفيمتكاملسكلمنالاستفادةأنرغم،هذاالشعري

وبالدرجةنفسهالوقتفيجاءأنهإلا،تحقيقهفيأهميةذاتكانت

بصورةذواتهمالرواد،بهايحققوسيلةعنالبحثنتيجة،الأولى

ورا?كانتوسيلةعنالبحثوهذا.والكمالالأصالةإلىأقرب

الأوربيةالآذابودراسةالإطلاع،بالطبعمنها،عديدةعوامل

الذىالعربيالوافعأيضأ،منهاولكن.إلخ...والفنوالفلسفة

حيث)92(التجديديةوالمحاولاتوالتطلعاتبالمتغيراتيموركان

والعطاءاتالروافدضروبكليحولأنمنالعربيالثاعرتمكن

خلالمنوجديدةشخصيةالوجودإلىونظرةذاتيمصلإلى



)03(.المعاصرةالانسانيةالمفاهيم

الأجنبية-الإنسانيةبالمقافةبتأثرهوالناقدالكاتبدورإن-2

)تقليد(أو..وهناكهناكمن)نقول(علىمقتصرآكانماغالبأ

فعلىندر.ماإلاسفجةمنهجيةوتطبيقاتعرضيةتاثراتأو

فيأليوتتأثيرعنقيلماكلورغممثلأ،الحديثالشعرصعيد

)منهجية(حقأإستوعبواحدأعربيآساعرأنجدلا،هذاالشعر

منجزءأتصيربحثتمثلهاأو،الشعريةالكتابةفيأليوت

ونقولتأثيراتفعلأ،نجدءماكلإنالشعريةشخصيته

لاأماعبدالصبور.وصلاحالبياتيشعرفيدقيقةغيروتطبيقات

رؤيةأومنهجحقآ،تمثلعربيآناقدآنجدلافكذلكالنقدمجال

نقدفيمفهوميةمنهجيةرويةلديهشعكلتبحيثالنقديةأليوت

نأالجديد(الشعر)قضيةثامثلأالنويهيفعلهمافكلالشعر.

مع.المحكيبالكلامالسعرلغةعلافةعنأليوتنصقدم

فعلهمانفسوهو.عبدالصبورشعرفيلهاوفجةتعسفيةتطبيقات

الحديث(العراقيوالشعر)البياتيكتابهفيعباسسإحساند.

لغودآ،النصوصأعناقولوىأليوتمنهجاستعارحيث

الحديثالسعرلغةعلاقةفيأليوتورؤيةلتتوافقوأسلوبيأ،

المحكي.بالكلام

الأورببوالشعرالنقدينكرانأنلأحديمكنلايعني

ويتمانوالت-مالحدسوالامريكيوالفرندس()الأنكليزي

ومنيجيةورؤيويةفكريةمنافذيفتحأنإستطاع-خاصة

بنيةفيكعيرأفأثرالعرببوالناقدالشاعرأمامإلخ..وتعبيرية

منبكثيروزودهومنهجيتهالناقدرؤيةفيأثركما،الحديثةالقصيدة

تياراتأنإلا.التحليليةالنهجيةوالرؤىوالمصطلحاتالأفكار

بلشخصيمنهجيبوعيوتتأسستترسخلمالنقدومناهجالشعر

تأتيالتي""الموداتإلىوأقربعائمةروى،الغالبيخاظلت

بما/ءتتاقياننسمهاإشمسرش*محن!تئ!تأعة!

كالسرياليةالأدبيةوالثوراتالنقديةالمناهجبعضأنصحيح

منكثيرأوحررتالابداعيالنقديالوعيأيقظتقدمعلأ،

فيتتأثللم-عامبشكلسأنهاإلا،اللاوعي،النفسمكبوتات

تتشكللملأنهاوممارسةتجربة:العريوالمبدعالناقدوعملوعي

)المتعاليات(شأنشأنهاأنهاأي.العربيبالوافعمرتبطآمدخلأ

الحدثين.لدى)متعاليات(أضحت.السلفيينلدىالسلفية

وفاعلأشاملأيكونلنوالابداعيالنقديفالوعيهذاوعلي

الغربيةالتقنيةتأليهمقدمتهاوفيالغربمتعالياتاخترقإذاإلا

التأليسلى،عنبعدفيمواجهةولا،مواجهةبدونتأسيس)فلا

للآخريفتتحمنهماكل،متلاحمادنمتناميان،المبدعللفعلوجهان

مقدمته()31(.

العملي،المنهجيالنقدمهامأكثرمنواحرةإلىنصلوهنا-3

علىوالتعرفالمعقدةالشعريةالشفرةرموز)فكوهيأهمية

يكونعندماوذلك(الشعريالنصفيالفاعلةالاستراتيجيات

ليستمعلأ-الشعرفي-الابداعيةالعمليةأنفهمعلىقائماالنقد

(الانعكاسس)نظريةخارجيةللتحدياتفعلردولا)محاكاة(

يأواحد.شدسءالسعريوالعملالتحديأنعلىبل.وحسب

وخيصائصه،الفاعلةآلياتهلهكنصالشعريالنص)بتناول

الوترعلىكيونتهتتحققوكنص،جهةمنالخاصةولغتهالمميزة

النصسسالاطار:السياقحتىالمرجعيالاطارمنالممتد

أعمالعلىمنصبآللناقدالأولالهمكانإذايعني()32(.السياق

فنونمنيستطيعهماكلاستجماعمنأولأبدلافأنهعصره

محيدلاتفاعلوالحاضرالماضيفبينالحاضر.لتوضيحالماضي

،الحياةفيمستمرهومابل،ميتهوماليسفالماضي،عنه

يأ)33(يكيفهالماضيأدطمعلماباستمرار،الماضييكيفوالحاضر

عبقريةعليهتعتمدماالماضيمنيستحضرأن"يستطيعالنقدأن

وذلكاللغاتبينمفتوحةالاتصالخطوط!يجعلأنهأواحساضر"

والحاضر!)34(.الماضيبينحوارإيجادعنبالبحثيقومحين

عنهومنفصلأعصرءفيمتخرطاًيكونأنمنثانيآ،لهبدولا

وتجربتهعصرنافىالاستغراقصفةالمزدوجةالصفةفهذهمعآ.

العصورإلىبالنسبةوزنهعلىنفسهالوقتفىوالقدرةكاملةتجربة

رامإذابهللتحليجهدهيسعىأنالناقدعلىيجبماهيالأخرى

بها.والمطالبةإليها،الحاجةبناتشتدالتيالفنيةالأعمالإدراك

)35(.المطلبهذافيالأمرآخرتكمنالناقدفأنضتوظائف

اعتمادفيكثيرةنحاطرتكمنأنهنرىالذيالوقتفيأنهعلي

تكمنمخاطرثمةأنهنرىالموهـوثالماضيعكالأدبيألابداع

برموزالحاضرتفسيرإلىوبدونهابمناسبةيلجأالذيالنقدفيأيضآ

لاالذي""الأسطوريالنقدمنالضربذاكوبالذاتالماضي

الماضي.أساطيرفيالحديثالشاعررؤياعنالبحثعنيكف

النقدفيهو-جراميقولكماسللخيالالتاريخيةالوظيفةإن

أنغير،وميسرةحيةللأدبالثقافيةالذاكرةعلىالمحافظةهي

الأدبفيرؤياأوحكمةكليحيلأويجعلأنيعنيلاهذا

طابععلىالمحافظةعلييعمل)أنبل.الموروثإلىالمعاصر

وليسفيهتهدمالذيالموضعفيالطابعهذاوخلقألاستمرار

ونواجهالحاضرفينعيشلكيواممن،أثريةلأهدافذلك

أسسعلىوتوسس،مناسبنحوعلىئعذىبطاقاتالمستقبل

()36(.ثابتة
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نفهصالمصدرالمعاصىالعربيالفكرفيالابداعزمة)1ندوق:يسالسيد

021.

.121صنفسهالسابقالمصدر

.212نفسهالمصدردي!/أبوكمال.د

جابريىمدد.عقىا؟أزمةأمثقافةأزمة:المعاصرالعريىالفكرفيألابدعازمة

.131ص8491)3(عفصولمجلةالعابدي

.92ص(يةوالغلالفصولكتابنا)فيالجذيدالئعرقي)مامفالينظر

.9مر6791الثانيكلنرن-الآدابجملة-كرمنطوانلمينظر

.53-54ص8191)91(-عالجديدةالثقانةمجلةسبةالكتلبيان:بني!عمد

.44ص8691)1(خعربيةافاقجملةحاقظصبري.د

.102صسوصنلعتهالأديس-ثسنمل

38.صنفهالمصدر

.221صنفسهالمصدر

.19صالأدبالنفدحاضر

لمىىسىسسماألىاللأفىأمىسفىلا

بهركأىضمرنىمماصر

!فصأ

ؤوحف
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