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بالفكرارتبطانقديانادبيانمصطلحانوالمعاصرةالتراث

منمجتمعلأيالأدبيةالثقافةفيالحضاريبمنظورهالأدبي

هوالعربيةالنقديةالتجربةعنوالحديث.الانسانيةالمجتمعات

بينالبعيدةأوالقريبةالجدليةوالعلائقالروابطعنحديث

الحضاريةالحركةقاعدتيبوصفهماوالمعاصرةالتراثئغذي

وطبيعةماهيةتحديدوجبهناومن.التجربةهذهفيالمتطورة

أدبيتقويمإلىوصولاحضاريأسنقديآتحديدأالبعدينهذين

جهة،منالتجربةهذهفيوالابداعالجدةلظاهرمنهجي

نأعنفضلآ،أخرىجهةمنوالرتابةوالتقليدالمحاكاةولمظاهر

التراثبينخلطتقدالفرديةوالفرضياتالاجتهاداتبعض

ذلكمثلوقلاخر.حينأوالتقليديةالتراثوبينحينآوالتقاليد

والتجديدالمعاصرةوبينحينآوالحداثةالمعاصرةبينالخلطعن

:المصطلح!تهذينتحديدوجودضريفرأمرهو5تآضحينأ

الناقدمكانإلىالاهتداعسبيلفيومنهجآدلالةوالمعاصرةالتراث

وتوازيأتمعيلأمنهنماموقفهمعرفةوإلىبينهماالحديثالعربي

وإبداعآ.

والعاداتالثقافيةالنطمبأنهالتراثالاجتماع"علماءيحدد

المجتمع.فيواستقرتجيلإلىجيلمنانتقلتالتيوالتقاليد

منجيليتلقاهاالتيالثقافيةالنماذجمجموعة"هوالثقافيفالتراث

تطورفيالعواملأهممنوهوالسابقةالأجيالعنالأجيال

السيرإلىالمجتمعيدفعالذيهولأنه،البشريةالمجتمعات

الارثذلكدراسةطريقفعنالتطؤر.سبيلفيجديدةخطوة

وفنانعالموكلفيلسوفالتجديدوالابتكار.فكلإلىالعلماءيصل

منيمنبنهالذيالعقافيالإرثإلىومبتدعاتهتجديداتهفيمدين

أ)1(.التجديداتتلك

تلكوخاصةالثقافيةالنماذجبعضاستقراءإنفيسكلا

يكسبالذيهووجديدةوفريدةأصيلةبكونهاتمتازالتيالنماذج

منآخرمعرفيمظهرأيأووالنقدالأدبفيالعقافيالنموذجذلك

صفةبكسبهأخرىبعبارةأي،التراثيةصفةالمقافةمظاهر

بهابالاحتفاظالأجيالتعترالتيالديمومةتلكوالخلود،الديمومة

فييشابههأويوازيهمابابتكارأوحيناًبللمحلكاةجديرأثقافيأمثالأ

فيوالابداعالتجديددوريبرزوهنا.آخرحينآوجذتهأصالته

وحضاريأ.فكريآمصطلحأالتراثمعالتعامل

المتطوربالزمانيرتبطالمنظورهذاوفقعلىفالتراث

على-متتاليةاناتمنمركبأمتصلأكمابوصفهالزمانوالمتجدد،

الحركةعلىقدرتهالتراثيئبالزمانويقصد-الفلاسفةتعبيرحد

وعصرهجيلهفيتاًثيرهمدىفيالثقافيمثالهمنالنابعينوالتجذد

فالتراث.لهاللاحقةوالعصورالأجيالفيالتأثيرذلكواستمرار

المستقبلمعيؤلفالماضيكان!انللماضيئتجريديةنظرةليس

الآنهو"فالحاضرحاضر.زمانثمةفليس،الزمانيةالوحدة

إ)2(.والمستقبلالماضيبينالمشتركالموهوم

محدودغيرنهائيلا!وسطفالزمان،الحديثةالفلسفةفيأما

تاريخمنهالكلفيكونالحوادثجميعفيهتجريبالمكانسبيه

التغيرهو...منقسمغيرإدراكآبالعقلمدركآنفسههوويكون

النظرةبهذءأ)3(الديمومةلمعنىمرادفأيكونقد..المتصل

وأنمستمر،متصلمتجددزمانأنهعلىالتراثيفهمالفلسفية

الثقافيممالههوواستمرارءواتصالهتجددهيخلقالذيالحدث

الحركةخلقعلىوالقادروالتاريخللأحداثالمستوعب

بالزمانسميعمايختلفالتراثيفالزمانوبذلك،والديمومة

أوالانتطاركزمانبالانفعالالمصبوبخالوجدانيالزمان"أوالذاتي

القياس!يقبللاكيفهووإنمائليسالزمانوهذا.الأملزمان

فهرالأسياء،فيالتأثيرعلىيطلقالذيالفاعلالزمانخلافعلى
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")4(.للقياسوقابلوكميموضوعي

المتحركالزمانهذاهوالعربعندالنقديالتراثكانفإذا

فاعلةقدرتهفإنالعربيالنقديالفكرحركةيمثلالذيوالمتصل

عمومآ.الأدبيالفكرفيالتأثيرعلىومستمرة

التقليدية.صنيختلفالتحديدهذاضوءفيفالتراث

بالماضيالاحتفاظإلىترميالتيالنزعةوهي4)4?+(ولهز4ا)ولادأ

النطممنكثيرعليأبقي"وباسمهاالأقدمونخلفهبماوالاعتداد

الجديدةالدعواتمنكثيرعلىواعترضوالعادات

خمعثة)طرائقبوصفهاالتفاليدعنويختلف")5(والاصلاحات

وتعينعليهنفسهاتفرضالفرد،عنوجودهافيمستقلةللسلوك

عناصربينالتامالاندماجوتحقيق،الجمعيالشعورتقويةعلى

العصرية،وروحالتجديدمعمستمرصراعفيوهي..المجتمع

وإحلالقائمةتقاليدعلىللقضاءمحاولةثورةأوتطوركلوفي

منسروالعصريةالتقليديةبينوالنزاع..محل!جديدةتقاليد

.إ)6(الاجتماعيالتطورأسرار

أيضآتعنيفقدوحدهالقديمعليالاقتصارتعنيلاوالتقليدية

غيرومنوعي"دونومحاكاتهبالجديدالاحتفاظأوالجديدتقليد

."الابدنمعلىواقتدارخلاقةلضافة

ثناياهابينتحملالعربيةالنقديةالتراثيةالتجربةأنفيشكلا

لأجيالالنقديةوالنظرياتوالآراءالأفكارمنلمجموعةتمثيلأ

جديرآثقافيآمثالأمتطورةفكريةأزمنةخلالمنتبلورتمختلفة

وهوالثقافيالمثالهذايحملهلمانظرأوالدراسةوالتأملبالاهتمام

نجدقدثقافيتوازأوثقافيتنوعمنالفاعلالحضاريالانموذج

التراثيةالنقديةتجاربهمفيأوالأخرىالأممثقافاتفيلهشبيهأ

منيحملمابكلالموروثأوالتراثيغدووبذلكوالحديثة

.حضاريلحضورتجسيدأومعاندلالات

يكونأنيمكنلاالتراثيةتجربتهخلالمنالماضيفتقدير

والاختباربالنقديقترنأنمجببلمحصنأشعوريآأوعاطفيآ

غيرمنالجيدةروائعهإلىالاهتداءسبيلفيالمقافيةلنماذجه

الرديئة.أمملتهلبعضتجاهل

ولكنوالاستقراعوالتحقيقبالبحثجديرةروائعالتراثففي

تبدوهناومنوالاهمالللرفضقابلةأمثلة،ذلكعنفضلأفيه

وأالتراثيجسدءالذيالمقافيلللمثلوالاختيارألانتقاءظلمرة

الاضي.معمجردأتعاطفأوليستمنهجيةنقديةعمليةالموروث
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حينأوبالحداثةحينأمعينةزمنيةبحدودالمعاصرةمفهومإرتبط

بعصرالزمنيالارتباطهذامثلأنبيدثالعآ،حينأوبالتجديدآخر
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سماتهامن""المعاصرةتجريديعنيمحددتاريخيارتبطمعين

فالمعاصرة.والتجديدبالحداثةارتباطهامدىفيوالفنيةالجمالية

فيتعبيريةظاهرةإذنفهي.جديدفنيمضمونوالحداثةفنيزمن

التيالعامةالأدبيةالزمنيةالدلالاتبعضمنتخلولاالأساس

بينصراعبأنهاوالعصريةالحداثةجدليةتعنيوقدمعهاتعاصر

التغييرإلىنزاعةقوىبينأومكتسبةواخرىموروثةقيم

.والتقليد)8(الثبوتإلىنزاعةوقوىوالتجديد

أخرىبعبارةأوالحدائةلمضمونفنيزمنأحدثفالمعاصرة

أواستحداثيعنيقدالتجديدأقعلماللتجديدفنيزمنأحدث

التعانييعنيقدأوجهةمنللقديممناقضةجديدةظاهرةخلق

جديدآليخرجوتحويرهتصويرهبمعنىجديدآمضمونآالقديممع

فإنهناومنالقديمعناصرمنوإبداعهجدتهمقوماتمستمدآ

جماعةاندماجوهوالاجتماعيبمعناهول"30453"،11+اـأ-"للتمثيل

هـنهـمجحهعةاعتخلص؟ءإولةىأكأ-اعةحضا!-وب

وتكونمحلهاتحلأخرىمجموعةواكتسابالحضاريةالسمات

)9(،الباقيةالحضارةفيجديدةعناصربتقديممصحوبةعادة

دوروهوعمومآوالفنالأدبفيالتجديدعمليةفيمهمادورآ

وأمعلةالأدبيالفكرفيمتعددةحضاريةقيمبينالصراعيبرزه

مصاحبأالتجديديكونفقدءومضامينهاأشكالهافيمتباينةثقافية

أوالمعياروجدلذا.أيضأالعاصرةوليديكونوفد،للتراث

سماتهفيوتبحثالتجديدهذامعا!تحددالتيالنقديةالمعايير

أوالنثرفياوالشعرفيوالمعاصرةالتراثيةالفنيةخصائصهوتعلل

ولعل.المثالسبيلعلىالأخرىالتشكيليةالفنونأوالرسمفي

النقداستقلالهوالعشرينالقرنفيالأدبيةالملامحأبرزمن

مبتكرأأدبيآنوعآفصارالأخرىالأدبيةالفنونمنغيرهعنالأدبي

عادفماوالملحمةالغنائيةوالقصيدةوالدراماالقصةعنيختلف

أدبيةاثاروتفسيربشرجبالهيشغلالقرنهذافيالأدبيالناقد

الجمالعنويدافعويناقشيجادلبدأبلمختلفينوشعراءلكتاب

الاجتماعوعلمبالفلسفةوآخربشكليرتبطالذي"الأدبي

فيالأدبنقادميلإلىالسبيلمهدالذيالأمر.الأدبكارتباط

مختلفةنقديةمدارسإلىالانضمامإلىواتجاههمالعشرينالقرن

الاخلاقيكالمنهح:العالمفيالحديثةالنقديةوالطرائقالمناهجتمثل

جماليةبنيةالأدبيدرسالذيوالشكليوالاجتماعيوالنفساني

يدرسالذيالشعاثريأوالأسطوريأوالطوطيأووالنموذجي

الغالبيةكانتأنبعدالمختلفةودلالاتهاالأسطورةضوءفيالأدب

النقدأعلاممنغيرهااراءوتكررتعيدالنقادمنالعطمى

أدبيةذاتآأوواستقلالأحريةلنفسهاتخلؤأدنتحاولولاالقدامى

الذاتعنالبحثفيالحركةهذهانتفتفإذا.بالأصالةمتميزة

فديمةآراءمجردأحكامهبالأحرىأوالأدبيالنقدصارالحرةالأدبية

وبعد)01(.اليوتتعبيرحدعلى-عصريبشكلكتابتهاأعيدت



ناقدأولالمثالسبيلعليالفرنيالأدبقي(فاليري)بول

ذاتظاهرةبوصفهاالنقديةالوظيفةعزلىاستطاعحديث

تأثيرآالنقادأبرزإن.الأدبيةالأنواعمنغيرهاعنذاتياستقلال

أولئكهمصالحديثالعصرفيوالغرببالأوربالأدبفي

أولئك،كليآالنقدميدانفبالجذريالتحولبدايةعنالمسؤولون

تطبيقهوحاولوا"الألفاظ"دلالةأوالسمانتيكبعلماهتمواالذين

الأسلوبحظيفقدوالنقديةالأدبيةوتحليلاتهمدراساتهمفي

برزتهناومنالحديثالنقديالدرسفيمرموفةبمكانةالأدبي

انطلاقأوتقويمأودرسأتحليلأالأدبوالأسلوباللغويبينالعلاقة

وهيباًنماطهاوتتطورتتغيرظاهرةبوصفهاباللغةالاهتماممن

سكلهاوفقالخارجيةالعالمبظواهروالتطورالتغييرذلكفيمتعلقة

النحوأواللهجاتعلمأوالصوتبعلميرتبطقدالذيالتحليلي

القيمةعنبحثآوقوافيهابأوزانهاالعروضيةالموسيقىأوالمعجمأو

الأدبيأسلوبهتحليلخلالمنالمدروسللنصالجماليةأوالفنية

المداخلعنذلكمملوقلالتطورةاللغويةالظواهرهذهضوعفي

التراثبينالحميمةالعلاقةأوجدتهاالتيالأخرىالنقدية

اهتداءأخرىجهةمنوالحداثةالعاصرةوبينجهةمنوالعاصرة

منسواءحدعلىالنقديةوالنظريةالأدبيةالنظريةوتحليلفهمإلى

صورتهكماوالبقاءالديمومةعنصريمثلالذيالعقافيمثالهاخلال

والحديثة.التراثيةالنقديةالأدبيةالتجربةوتصوره
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ومتعددةمختلفةوقوىلعواملالعشرينالقرنفيالأدبخضع

فيوبعثتوالتطورالحركةفيهوخلقتوتطويرهتلوينهعلىعملت

خلقآأوللتراثوتمثيلأتفاعلأوالابداعالتجددومضامينهأشكاله

أعمالهمخلالىمنأدباءأربعةأهميةتبرزوهناللجديدوابتكارآ

الأدببنيةعلىطرأالذيالتغييراستحداثفيالرائعةالأدبية

وسعقدالانسانيةرائديعدالذي)تولستوي(:الحديثايماوربي

الفنأسكالضدثارالذيو)فاكنحفنيآوطورهاالروايةمفهوم

الواقعيةفلسعفتهخلالمنالمجتمعنقدالذي(و)أبسنالتقليدية

والمثلالقيممنكعيرأبعنفرفضالذي)ونيتشه(الجديدة

كانفإذابأفكار..استبدالهامحاولأالانسانيللمجتمعالتقليدية

الحركةفيهوخلقواالفكرعليهمألبواقدالمجددونهؤلاء

لهذاتبعآكذلكتغيراقدالأدبيينوالمنهجالأسلوبفإن،والجدل

الأدبيةالأوساطفييسريالتجديدتياروبداوالتغييرالتجديد

عثرالتاسعالقرنأخرياتفيفرنسامنانطلقفقد)11(الأوربية

أخرىأقطارإلىانتثراومنهاوالطبيعيةالواقعية:هماشعاران

والواقعيةوالطبيعيةالواقعيةوبقيتنحتلفةودلالاتبأقنعة

الأوربيالفكرفيوالنقديةالأدبيةالظواهرأبرزمنالاستراكية

الجماليةتتحدىوالاتجاهاتالمدارسهذهوبدأت.عصومآ

أعادالتيالقديممنالمتأتيةالجماليةتلكبرمتهاالتقليدية

منالخمسينياتوبعدالرومانتيكيالعصرونقادفلاسفةصياغتها

بعضالانكليزيالنقدفيتظهربدأتعثرالتاسعالقرن

كانتوالتيفرنسامنوفدتالتيوالمناهجالتياراتأوالاتجاهات

.الجديدةكالتاريخيةعمومآالانكليزيالأدبفيموجودة

لاشك.الجديدةوالجماليةالجديدةوالواقعيةالجديدةوالكلاسيكية

غيرهاعنمنعزلةأوبذاتهامستقلةليستالاتجاهاتهذه(نفي

شعتألمانياومنالنقديةالمواقفبعضفيوموتلفةمتحدةهيبل

ذلكعنفضلا94،،اول(أ+!34،لما3ول)الآثاريةوانتعشتالتاريخية

مبادىءفيهاأثرتقدالعشرينالقرنفيالشعرمفهوماتفإن

إلىمهجزءفييعودالتأثيرهذامثلولعلالفرنسيةالرمزيةالحركة

أمثالمنوأتباعهمومالارميهورامبولبودليرالشعريالانجاز

و)بلوك(المانيافيو)ريلكه(فرنسافيو)فاليري()كلوديل(

أمونتيل-و3ء!ول،1(خأ،4-)أنكارتيروسيافي(ايفانوفو)

في74(غ"ح04)مخادوسوداريعوأروبنايطاليافي75(حا!،ول

انكلترا)12(.في!و)اليوتو)ييتس(الاسبانيةيتكلمالذيالعالم

صارتنقديةمواقففيترسختقدالاتجاهاتهذهكانت

بعضأنبيد،اليومالمعروفةالنقديةوالمناهجالمداخلبعدفيما

تطوير:أوتغييردودطحالهاعلىبقيتوالمدارسالاتجاهاتهذه

)ييتس(طريقعنأكثرتحددتوالرمزية،هيكمابقيتفالطبيعية

ثانيةعليه!اأكدعشرالتاسعالقرنوكلاسيكية)وفاليري(

الفرنشونالنقادإليهايدعووبدأأمريكافيالجددالانسانيون

بالتفسيريرتبطالذيالاركسيالنقدفيالعلميةالمنهجيةتياروبرز

.أيوعند.المجتمعفيالطبقاتوبصراعللتاريخالاقتصادي

العلاجمنضربآالشعرتفسيرفيالنفسعلميبدأريجاردز.أي

إلىللفنالفننظريةوتتطوربالبقاءالانطباعيةوتستمرالعقلي

التحليلومدرسةلديةالؤزوتبمروسيافيالشكلانيةانمد!سة

كونتهاالتيالمشاعروتبقىجديدةونقديةأدبيةظاهرةالنفساني

الشاعرمواففبلغةالأدبيةالتجربةتفسيرولكنهيكماالوجودية

القرننقادومارسهبهاهتمقدوالكينونةوالفراغالزماناتجاه

يمنجوفكريآتاريخيآالأدبيةالقرونبينالل!ءهذاإن.العشرين

المجردمكانهاحدوديتحنطىالذيالانسانيبعدهاالأدبيةالتجربة

الأدبيالنقدآفاقتولدحيثأخرىأدبيةببيئاتليلتقيالمحدد

وابتكاربعثهمحاولةوزمانأفكرآبالماضيالجذورمرتبطةتبقىاًلتي

فيحيآالماضي"يبقىحيثثقافيةأمثلةمنويقابلهيوازيهما

بلغةفكروالماضيالماضيبلغةشموليةفاحاضرالحاضر"

الحاضر")13(.

تأثيرتحتالحديثالعصرفيوتطبيقاتهاالنقديةالنظريةوفعت

على0391س9191ب!تظهرت)مدرسةالجديدبالنقديسمىما
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الدراساتفيالوالسعبمعناهتحديدهويمكنالتحديد(وجه

(اليوت.س.)تمنالممتدةالنقديةبالجهودالانكليزية

بلتعتقدالتيالجهودتلككثأ(،،!3*4)ويمساتإلىو)ريجاروز(

وهويتهامعناهاتستمدالمثا(طسبيلعلىالقصيدةبأنوتؤمن

يعتمدالجيدأضقدياالتطبية-وأناللفظيةبنيتهابفضلالمتفردة

بناءلأنهاالقصيدةلتلكوشعوريةعميقةقراءةعلىشدءكلقبل

ودراسةشكلهامنحيويجزءهوقصيدةأيةفأسلوبمحضذاتي

كلعكللشكلوتحليا!دراسةهيوتحليلهالأسلوبهذا

وأالمبدعةالذماتيةتعكسالتياللغويةوغيراللغويةالمستويات

إلىبالاصغاء-قيلكماس)14(الأسلوبناقديبدأ.للشاعرالخلاقة

وقتفيوناقدآقارئآيبدأأنهيعنيوهذاقصيدتهفيالشاعرصوت

خلالمنالشاعريديعلىللغةيحدثبمايهتمأنهأيواحد

روائعه.مجموعةأورائعتهفيالفنيةصوره

الفكريشهدهاالتيالظوأهرمنوغيرهالجديدالنثقدظهورإن

الأدبيالنقديالفكرفيبدورهأثرقدوالغربيالأوربيالأدبي

العقافتين:بهيئوالمتأترالمؤثراللقاءطريقعنالحديثالعربب

العربي:الثقافيينالمثالينبينشعناإذاأووالأجنبيةالعربية

الترائيةالتجربةلمفهومالحضاريةالدلالةيفسرماوهذاوالأجنبي

بوصفهماالمثالينهذينفيوالابتكارالحاكاةفيالجديدةوالتجربة

التأثيرقويةبالماضيالجذورعميقةأدبيةأجياللتجاربخلاصة

الانسانيةالآدابأغلبفيالأدبيةالأجيال!أنويبدوالحاضرفي

علىيعتمدأسلوبآأونمطآتتبعالعربيةالأدبيةالأجيالومنها

40،!ءح(30التجربةكمرحلةفنية-أدبيةمراحلأوظواهرمجموعة

العثورمحاولأالكشفإلىفيهاالأديبيميلحين7ء"*ح)،،اح+أأ

3040+سحء(النضجومرحلةوبفنهبهخاصةجديدةرؤيةعلى

الاتقاناوالتكنيكعلىبالتأكيداهتمامهبينم!حين4!ول44ءلهدالأ

ومرحلةالفنيوأسلوبهالأدبيفكرهتطورفيخاصآمظهرآالفني

يحاولحين"(404!؟حولحح03اأأ؟*4)30الانسجامأوالاندماج

ساعيآجديدةلرؤيةجديدةمظاهرعنالكشفالموهوبالفنان

الأعمالالأحيانبعضفييفوقرفيعفنيأثروخلقتوسيعهاإلى

السقوطمرحلةوأخيرآوالنضجالتجربة.لمرحلةالمصاحبةالفنية

إلىالاندماجيتحولوفيهاأعء"(40،40،ححه)حح+حالانحطاطأو

هدفهيكونحيثأسلوبيآالأديبيصوحينئدوالمحاكاةالتقليد

البديعيةأواللفظيةوالمحسناتبالزخارفالاهتمامالباشر

.فقط)15(الأسلوبية

تعدخطوطثلاثةإلىالنقادالأدبيالنقدجذورعنالبحثقاد

يهدفالذيالتنظيريالخط:وهيالموضوعهذافيثلاثةمداخل

وصفةويمكنخاصةأدبيةأشكالتنظيراوبعامةالأدبتنظيرإلى

التيوالأهدافالطرائقيضعالذيالتنظيميوالخطبالجمالية
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وصفهيمكنوالذيوالنقديةالأدبيةدراساتهمصفيالآخرونيتبعها

للأعمالالوصفيالتحليليالخطوأخيرآالشرعيةأوبالتقنية

أنهابيدمستقلةبدتوإنالعلاثالطرائقهذهإن.الأدبية

كانتوإنالعامةالأدبيةالنقديةالعمليةإطارضمنمتداخلة

سيوعاًالأكثرهيالوصفيالتحليلعلىالقائمةالوصفيةالطريقة

ا16(.الحديثالعصرفيوت!قديرآ

النقديافكراإطارضمنيدخلالذيالأدبيللحكميمكنلا

التعليلإلىيحتاجبلوحدهالذوقعلىمقتصرآيكونأنالعام

القائمالحكمأخرىبعبارةأيوالقناعةالاقتناععليالقائمالأدبي

احتراممنانطلاقآبهالايمانعنفضلأوالحجةالتبريرعلى

هذينالأدببالحكمتجاوزوإذاالأدبيةوالمسووليةالأدبيالضمير

سيؤولفإنهتجاوزهماالنقديةالكتاباتبعضفيلهقدرأواءلحدين

يأ:جدآالمجازيبمعناهالفرديالأجتهادأوالخاطرةيثبهماإلى

عودةعندئدالنقديالحكمسيكونإذ.الحضالنظريبمعناه

وأالضيقةمجالاتهمنالأدبيالنقدخرجوحينالتقليديمعناهإلى

الجذورعميقةمعرفيةآفادتىإلىوتفسيرهالنصبتحقيقالمحدودة

مارسهوحينالمعروفةالأدبيةالأنواعمجموعةأوالواحدبالنوع

وأدباءواجتماعيونونفسانيونوفلاسفةوفنانونمثقفونفيهوكتب

الفنيةدلالتهتحديدصارمحترفونونقادنقدونقادصحافيونونقاد

يصعبالتيالأمورمنوحدودهمبادئهتعريفعليوالوقوف

ونظرياتومناهجوأفكاربمبادىءالنقدلارتباطنظرآعليهاالحكم

متجددأمظهرآبوصفهالمعاصرالأديالفكرسماتمنهينحتلفة

كما-الذكيةفالكتابةاليومالانسانحضارةمظاهرمنومتطورآ

الأدببالنقدلبيؤلفبمشروعالتزامهوقراءتهاومحاولةسقيل

في)سح!،ول!أ،ةإ-!،سحى(اللغةوراءهوماالنقدانقيلوقدوروحه

)17(.اللفظيةالاساراتمنبنيةأنهعلىالأدبيالعملفهمضوء

التجربةلماهيةمطلقةنظرةأونهائيةأومجردةحقيقةليسفالنقد

بروجارتباطهاوأهميةومضامينهاأسكالهااختلافعليالأدبية

يقففنيآحسآأوجماليآجنسآأوأدبيآنوعآفالنقدالفردوفكرالأمة

الاجتماعيالتطورأبوابوعليالتاريخيةالعمليةآبوابعلىدائما

تغيراتمنتغيركلمعشرحهإعادةيستدعيالماضيفأدب

لأنابدآيغلقلاالنقديةالمسمائلبابأنكما.التاريخيةالمراحل

الناقدمهمةأنعلمآ)18(،مقفلةسلسلةليستالأدبيةالقواعد

ولومهمتهجوهرمنليستالتاريخفمهمةالمورخمهمةغيرهي

عندالمعروفةالمقولةصحتفإذاالتاريخفيالانغماسشديدأنه

تاريخكلهالتاريخ"إنمنظريهأوالتاريخفلاسفةبعض

يكونماأشدعلىبالحاضرمعنيآسيكونالنقدفانالحاضر")91(

التاريخيسالزمنأوالحضاريالماضيأوالتراثفإنهناومن



فيسيكونأمةأيةتاريخمنطويلةحقبعبرالممتدالفكري

بقائهأركانمنركنوأقوىالحاضررصيدالمنطورهذاهدى

صلتهتقطعلابالحاضرالنقدعنايةفإنلذلكالتاريخيةوديمومته

الحاضرةاذتاريخيةالنظرةفيفارقمعلوجودءمهدالذيبماضيه

متطورآمتجددآوزمنآفكرآالتراثذلكتستثمركيفتعرفالتي

وتحجرالتاريخاستهلكهاجديدةهياكلأوثابتةقوالبمجردوليس

أنههوبسيطلسببوالاستمراريةالديمومةفيهتفترضالذيزمنها

هذافيالنقدفدوروالجمودالسكونيعرفلامتحركانساني

ومحاولةوالمتميزةالتفردةالتجاربعلىتوكيدهمنيبرزالميدان

المعاصر.10التراثيزمانهاإطارفىوفرادتهاطيزهاعلىالابقاء

نوعمنفعاليةأدبيعملفكتابةالأدبيزمانهاإطارفيشئناإذا

-)02(قيلكما-خاصنوعمنتجربةأدبيعملوقراءةخاص

وكلموفقةنقديةقرائةإلىبالضرورةتقودالذكيةالأدبيةوالكتابة

سماتهلهمتميزأدبيعملونقدهماالأدبيةالتجربةمن

مظاهرمنإبداعيآمظهرآبوصنهالنقدأنعلماوخصوصياته

الأدبيةبالحتميةوصفممايتحررأنينبغيعمومآالأدبيةالظاهرة

بكلالأدبترىالنقدفينظريةأيةبأنتفسرالتيالخارجية

الأثروجودعلىسابقةأدبيةغيرلعواملإنعكاسآأو"تعبيرآبساطة

شيءوبأييقارنماذايعرفأنعليهالناقدفالناقد")21(الأدبي

أشكالهيوغيرهاوالروايةوالقصةوالمسرحيةفالقصيدة.يقارن

منالقارنةتنطلقأنينبغيأدبيةلظاهرةشكليةأنواعأوفنية

إنعكاسآأوتعبيرآكونهامنوليسواقعهاصميمومنداخلها

الظاهرةهذهأنفيسكلا.الظاهرةهذءحدودخارجلعواما!

بمعانيهاالبيئةفيها:ولدتالتيالبيئةعنالجذورمقطوعةليست

البيئةهيليستحالأيةعلىولكنهاوالخاصةالعامةودلالاتها

زمنآبوصفهاوالمعاصرةفكريآزمنآبوصفهالتراثعدهناومن

نأالنقدوعلىالأدبيةالظاهرةبينهماتنتقلجدليينإطارينتجدديآ

ليساي!دبيفااخكموأستنتااجاتهأح!امهفياجدديةهذهيعمق

بالحياةلرتباطاته"يصنعفالأدبواحدجذرمناستنتاجيآنسقآ

فإنلذلك..مختلفةوسائلتنوعوبواسطةمتعددةنقاطعند

.تع!ديآ.تعليلأيكونأنبدلاالأدبيةللقيمةالصحيحالتعليل

صفةعمدعنيطريأنإماالأدبيةللقيمةالواحديفالتعليل

ثم(الجزلوالأسلوبوالموسيقىوالعاطفة)كالجمالمفردة

بينشعوريةلابصورةيسويأنهأوالهرمرأسعلىيضعها

")22(.الشاملالقانونوبينالأدبمنواحدنوعإجراءات

واقعهامىمنتزعةأدبيةتجربةالأمممنأمةلكلأنفيشكلا

أيمروايةملحميآ،أمغنائيآشعرآأكانتسواءوالخاصالعام

فكريااتجاهآيخلقأنبدلاالأدبيةالتجربةوجودوأنمسرحية

والطرائقوالمناهجالأدبيةالأحكاممجموعةفييظهرالنقدفيمعنيآ

التجربةلهذءالابداعيالتقويمإلىالوصوليخاالنقديتبناهاالتي

الخربةلقيمةتقديرآأيقيميآتقويمآيكونقدأوتلكأو

فيريجارز(أي.)ااببالناقدإليهدعاالذيالمذهبوهوالاخلاقية

يؤمنفهوالأدبيالعملفيالقيمةعكالمباشروغيرالمباشرتوكيده

ذاتهفيالفنيبالعملاهتمامهعندتقفألايجبالناقدمهمةبأن

يأخارجهتقعوالتيعليهالمترتبةالمتائحإلىذلكتجاوزعليهابل

قائلأصرحوقدوالأخلاقالأدببيننظرتهفييربط)ريجاردز(أن

إلىيدعوومما.اللادعوالانتقادالسخريةمنبشيءالثأنإبهذا

الرزينوالتفكيرالسديدالحكمذووعادةيتجنبأنحقآالأسف

أنهمإذللفنونالعامةوالاخلاقيةالاجتماعيةالنواحيفيأمملاما

مبرربدونويضيقونللطيشالطريقيفسحونإنماهذابتجنبهم

ضمنيعتبرواأنيشاءوالمالنقاد2هؤلاأنالأكفاءالنقادمجالمن

يحبسواأنفآثرواحريةفيترتععالتيالطليقةالوحشيةالحمير

ضيق)33(.مرعىفيأنفسهم

فيتضميعههوالدقيقالتنطيريبمعنا.الأدبيالنقدكانفإذا

لمبادىءدراسةمنالنقريةهذهفيبماالأدبنظريةكلالدلالة

المعاصرالعربيالأديالنقدفإن)24(ومعاييرهومقولاتهالأدب

بجذورهاالأدبنظريةسماتبعضيحملأنهفيهيفترض

واقعهافيوتغييرتطورمنأصابهاوبماالعريقةوالتراثيةالتاريخية

بالجديدالمؤثراللقاءعندنقفأنيجبأننايعنيوهذاالمعاصر

بدلالاتهالمستقرالقدييمبالتراثوالمتأثرالمعاصرةأووالحداثة

التمثيلمعنىمنقريبآاللقاءهذايكونوقدومعاييرهومصطلحاته

وأالنقدقضايامنبقضيةوالمتأثرالمؤثرالتحويلأووالمتأثرالؤثر

نقدياًضربأالتمميلذلكمثليخلقأنعلىمناهجهمنبمنهج

إمكانيةمعالمجردةوالتأثيراتالمؤثراتعنيختلفمتميزآجديدآ

المحض.والتقليدالمحاكاةعنبعيدآفيهآثارهاتلمس

إلىيثتودإسهاموهووالممارسةالنظريةب!!متبادتمإحمهافهنا!

الأدببالنقدماهيةفهمفيالجدلبفنعليهنصطلحأنيمكنما

يستطعلمالالتباسمن"كعيرعلىيحتويفنآفالنقدوالغربيالعربي

فيبالنظرياتيعنىناقديخفيفقدمنهينجواأنالنقادكبارحتى

ناقدبهيأتيشدءأفضلأنأوالاقناعبالغانطباعيآناقدآإهابه

")25(المزعوملمذهبهإخلاصهعدمصنينتجلمذهبمتحمس

للعصرتابعةالفنأشكالوأنوتعسفيمتغير،قيلكما،فالذوق

منمؤلفاتعلىواحدةبطريقةالحكميمكنولافيهتتفتحالذي

فالنقدالنقديةالمغامراتعنالابتعادعليناولكنمختلفةعصور

قدهناالفنيةوالمساهمةبودلير)26(فهمحدعلى"فنيةادمساهمة

والمجابهةالقيمةوإبرازالجديدالبناعفيالمتمثلالابداعتعني

الوحدةفنظريةالنقديةوالذاتيةالانفعاليةعنبعيداالمثمرة

المعاصرةوالفنيةالنقديةالكتاباتفيوالمنتشرةالثائعةالعضوية
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عضويةوحداتذاتهاحدفيهيالعظيمةالفنيةالأعمالأنتعني

تلكلمبادىءالعضويتنظيمهاونوعدرجةفيتكمنعظمتهاوأن

وجهعلىالبليةالجماليةفالقيمةالمتفاوتةأوالمتباينةالأعمال

الاهتماموالعظمةللشكلانيينبالنسبة"ادالجمالهيالخصوص

بالمضمونايالانسانيةبالحياةوعلاقتهالمحتوىأوبالضمون

علىهياذعظيمةالأدبيةفالأعمالالفنأوللأدبالاجتماعي

أدبيةكأعمالأدائهافيالموفقةأوالناجحةالأعمالالخصوصوجه

تسمىنوعيةعليتشتملأوتتضمنبأنهاالافتراضمنأكز

والتوضيحالتحليلدائمايتطلبفالنقد)27(الجماليةبالقيمة

ذاتيةمنالنابعالأساسأوالجوهرىالتقويمأووالتقديروالشرح

نقديةحتميةوبلامكانيةأوزمنيةحدودبلاالأدبيةالتجربة

المنهجي.بمعناها

س-5

الناقدمحاور:أربعةعلىعامبوجهالنقديةالتجربةتعتمد

والأثرناقدآكيانهإلىيمتماوكلوثقافتهوأسلوبهشخصيته،ذاته

وأالمبدعثمنفسهاالنثريةأوالشعرية:الأدبيةالتجربةأوالأدب

وأبالمبدعتحيطالتيالزمكانيةالبيئةوأخيرآالأدبيالأثرخالق

أوالمحاورهذهمنالابداعيالأدبيلأثرهخلقهوقتالخالق

إلىتطورتالتيالأدبيالنقداتجاهاتظهرتالأربعةالمنطلقات

بمواقفمنهاالبعضفيارتبطتأنبعدومدارسطرائقأومناهج

العلافةأنبيدالنقديةمعاييرهامنهااستحدثتفكريةوتأملات

يأقيمةعلاقةمنهاكميرةجوانبفيتبقىالأدبيوالأثرالناقدبين

تلككانتوإنثقافيةولااجتماعيةولانفسيةعلاقةليستأنها

لامتصورغيرأومتصورمرئيوغيرمرئيارتباطذاتالعلائق

إلانقديةتبدولاونظرتهانظرهاولكنونقدهالأدبيالأثرإلىالنظر

الأدبيالأثريخلقهاالتيالقيمةوحدهاالقيمةمنظارخلالمن

الابداعمقوماتلكلوخلاصةبذاتهقائمافنيآكيانآبوصفهوحده

مأملحمةأمقصيدةسكلعلىذللقأكانسواءالفنيةوالخلق

الذاتيالتحليلطريقعنفالكشفأصيلةإنشائيةمقالةأمرواية

بدلاوهناالأدبيالنقدروجبدورهيؤلفالفنيالكيانلذلك

بادىءيستنبطهلاالتحليلبعمليةيقومأساسهعلىمبدامنللناقد

روائعمنيستخلصهبلاستنباطآالخالصعقلهمنبدءذي

هوالأدبيالأثرفيالفنيةالقيمةروجعنفالبحث)28(الأدب

والسبلوالاتجاهاتالطرائقاختلفتمهماالنقديالمعيارجوهر

وفععمومآالأوربيةالآدابفيالنقديفالتراثإليهالوصولفي

و)ارسطو)بأفلاطرن(مرتبطيئجديدينقديمينتيارينتأئيرتحت

وهوالفكرةأوبالقاعدةيبدأالذيالاستنباطيالاتجا.(:طاليس

منيبدأالذيالفلسفيوفكرهجدلهفيأفلاطونإليهدعاما

الفكرةأوالمبدأعنالكشفإلىبالتحليا!فراجعأالواقعةالأمور
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فيوخالصةصافيةتكونلكنهاالواقعأرضزفيدفينةتكونالتي

بالأعماليبدأالذيالاستقرائيوالاتجاهالمجرد)92(الفكرسماء

المتفردةالخاصةخصائصهاتقتضيهتجاليعاجهاذاتهاالجزئية

إذاالنقدفيعامآاتجاهآفيهايكونأنذلكبعدولهوالمتميزة

كتابهفيأرسطوطاليسإليهدعاماوهو:بذلكالموقفلهسمح

أختلافعلىالنقديةالدراسات،مصدريعدالذيالشعر()فن

وأمسبقبمذهبالناقديبدأألاهوالاتجاههذاوخلاصة.ألوانها

يبدأ"بل-الافلاطونيالموقفإليهيؤديقدكما-معينةبفكرة

وفصة،قصيدةقصيدةذاتهاالجزئيةالأدبيةالأعمالبدراسةالناقد

الذيالرأيلنفسطيكونأنقبل،مسرحيةومسرحية،قصة

هذينبينشئناإذاأوالاتجاهينهذينبينالالتقاءومن."يكونه

مختلفةنقديةومواقفبلوطرائقمناهجبرزتالنقديينالموقفين

النقديمعجمهاولغةومصطلحاتهابمسمياتهاتعددتوانوهي

الموقفين:هذينمنبواحدتلتقيامرهاحقيقةفيأنهاإلا

بحمأواسمتقلاإ،اندماجهمامدىفيالأرسطوطاليسيوالأفلاطوني

الأوربب.الثقافيالمثاليكشفهوتطورأ

الصافيةبغنائيتهاالقصيدةفإنالعرببالنقديالتراثفيأما

يؤلفالذيالفريدالشعريالأنموذجتعدالصادقةوواقعيتها

النظريةومحورالشعريالعربيالتراثفيالثقافيالمثالبدوره

عنبعيدأبكولهالثقافيالمثالهذاامتازوقد.العربيةالنقدية

خضعالغنيةفيمهعنالكشفأنبيدالمجردالفلسفيالتأثير

بينالعلاقةتحديدمننشأتالتيالنقديةالمواقفمنلمجموعة

المثالبهذاممثلأالشعرياغنايصورهمااللذينوالواقعالفكر

التيالتنظيرسمةالمواقفتلكبعضاكتسبتحيثالثقافي

أصولأوالفكريةالنظريةالأسستأليفإلىالسبيلمهدت

العربية.النقديةالنظرية

بمواقفمعرفتنامنتنطلقالعربعندالتراثيةالنقديةفالنظرية

يمكنلامواقفوهيالشعرقضيةمنالقدامىالعربيالشعرنقاد

بينالصراعقضيةوخاصةالفكريمحتواهامنتجريدهاللدارس

وتعليلاتمناهحمنعنهانتجوماوالمحدثالقديمالعربيالشعر

صاحبالذيالأدبيوالجدلالنقديةالمناقشاتفيظهرت

المثالصارالعربيالأدبفيفنيأوتطورآنشأةالعربيةالقصيدة

المعاصر.النقديالدرسفيالمعروفالمقافي

الترأثيالمنطورتولفالتيالعربيةالنقديةالنظريةتعتمد

أصولمجموعةعلىالمعاصرالعربيللناقدبالنسبةالجذورالعميق

نقادتبناهاومقاييسمعاييروفقعلىوتطبيقآتنظيرأروحهاتؤلف

-السعريالعقافيمثالهمقيمةتقديرفيالقدامىالعرببالشعر

وتعددالتاريخية-الأدبيةعصورهااختلافعلىسالقصيدة

والتقليد.الجدةبينأووالمحاكاةالأصالةبينوتأرجحهامضامينها



النقديوتأريخهانشاتهافيالقديمةالأصولهذهمنفيشكلا

بوصفهاالحديثالنقديالدرسفيوحديثةمعاصرةتبدوقد

إطارفيوالمتحركالمتطورالتراثيالزمانمصادرمنمهمامصدرآ

بعضالمقارنالدارسيجدوقد.العامالعربيالأدبيالفكر

هذهبينالمقارنالنقدنطروجهةمنالثقافيينوالتلاقيالتوازي

.المعاصرةالغربيةأوالأوربيةونظيرتهاالعربيةالتراثيةالأصول

ويتجلىالثقافتينبينصراعآوليسنقديثقافيوتوازتلاقوهو

العربيالناقداستثمارمدىفيالثقافيوالتوازيالتلاقيهذا

ناعلما،النقديةدراساتهفيالثقافياللقاءهذامثلنتائجالمعاصر

الفكرأوالعربيالعقل"تغريب"تحاولأونقديةأدبيةمحاولةأية

فقدانإلىحقآستؤدتيأنهافيشكلامحاولةهيالعربيالأدبي

الذواتمنغيرهاعنتختلفلاالتيالمبدعةالعربيةبالذاتالثقة

عمليةفيوقيودآحدودآتعرفلاالتيالذوات:العالمفيالمبدعة

منالمستقرالعربيالنقديالموروثيحتلهناومنالفنيالخلق

للناقدالأدبيةالحياةفيمهمةمكانةالمتطورالثقافيمثالهخلال

المعاصر.العربي

الذيالطبيعيالصافيالأدبيالذوق:الأصولهذهأهمإن

منالرغمعلىالتعميماتودلالاتهأحكامهمنكثيرفيتجاوز

عنوعبرومعانيهالشعربصياغةمراحلهإحدىفيفاهتموجودها

عصورهافيالعربيةالقصيدةكغنائيةغنائيأتعبيرآبمصرهروج

ذوقيآنشأالعالمآدابمنأدبايفيالنقدأنفيريبلا.الأولى

ميدانهكانتالصافيالذوقيبمعناهاالانطباعيةإنأيتأثريآ،

الأدىالحكمبناءقواعدمنمهمةقاعدةكذلكزالتوماالرحب

فيالنقدعببالحكمعليهاصطلحماخلقإلىبدورهأدىالذي

تعقدتمهماوالحديثةالقديمةالنقديةوالاتجاهاتالمناهجمختلف

الانسانيةالمعارفأنواعمنبغيرهاارتبطتأوالمناهجتلك

الفلسفية.والجماليةوالاجتماعيةالنفسيةالأخرى

وحدهاتستطيعالتيالانطباعاتهماالذاتينوالتأثرفالذوق

الابداعفيكماالنقديالتقديرفيإنطلاقنقطةتستخدم"أن

نأينبغيالذوقهذادراسةأنإلىالاشارةتجدروهنا3(")منفسه

الدارسعصرعنبعيدةوذوقهاالأدبيةالتجربةعصررهينةتكون

يعيشالذيالراهنعصرء"ينسىأنفيهيسترطالذيالمحدث

فيهالمطلوبلأنغابرعصرأعماقفييغوصوهوعنهوينقطعفيه

..أهلهالدىكانتكماالصورةويتسعيدالماضيبناءيعينأن

يكونمماالقديمفيمايتجاهلولاعصرمينسىلاالناقدلأن

كانإذافقطمؤرخآيكونأنيستطيعولاينتقيأنه..معاصرأ

الذيالعصرفييغرقفإنهالناقديةيمتلكيرإذاأمافعلأناقدأ

")31(.أحجارهمنوحجرآمنهجزءآويصيريدرسه

الأدبيةالتراكبدراسةعلىالقائماللغويالتعليلأما

فهووالاختبار،الحجةعليمعتمدمنهجيمقياسوفقالفصيحة

عنديقفلاأصلوهوالعربيةالنقديةالنظريةفيالثانيالأصل

ب!!والخطأ،الصوابحيثمنالشعريالتركيبدراسةحدود

معللأومواقعهابشعرهاالعربيةالبيئاتدراسةإلىذلكيتعدى

منوالتثبتالشعرىالنصتحقيقويعد.الشعريةالظواهربعض

أصلوهوالتراثيةالنظريةهذهفيالثالثالأصلنسبتهصحة

فيوالمودزنةوالفحصالاختباريعتمدموضوعيمنهجعلىقائم

أهميةتحديدفي(ولسنب.)فوفقوقد.وتعليلهتحقيقه

متمرسالمثاليفالمحقق.".:بقولهالعلميةالحققوخصائص

ولغويخطوطوخبيراثاروعالمومؤرخوناقدبالمصادر

ومتفلسف")32(.

فيوالمحدثالقديمالعربيالشعربينالصراعضوءوفي

نأيمكنماوهوالنقديةالنظريةهذهفيالرابعالأصلبرزعصره

موقفاتخاذعلىالقائمةالاجتماعيةالعدالةبأصلعليهنصطلح

الجودةعلىالمعتمدةالاجتماعيةفالعدالة.الجيدالشعرمنصريح

اختلفتمهماالشعراءبينللمفاضلةومعيارآنقديخمقياسآالفنية

منأساسعليالشعراءبينتفرقلاأماكنهموتغيرتأزمانهم

الشعريةالتجاربتتجاهلأوقديملأنهللقديمالتعصب

وصورها.أشكالهافيالجديدةالناضجة

"والوساطة،والتعليلالتحليلعليالقائمة""الموازنةألفت

بينالفاضلةفىالانصافوتحريالمقايسةمبدأعلىالاقائمة

هذهوتكتملالعربيةالنقديةالنظريةفيالخام!الأصل،الشعراء

وأالنظم"نظريةمنينطلقالذيالسادسأصلهافيالنظرية

قضىفقدهـ!471سنةالمتوفىالجرجانيالقاهرالعبد"التأليف

تياروقاوموالمعنىاللفظبينالثنائيةعلى4النظرتهذهصاحب

الكلمةقيمة"يحددالذيأنإلىواهتدىمقاومةأشداللفظية

الردأءةأوبالجودةأ!ث!سمادأء!بالصلا!عليياآ؟الذيةالمف!!د-

اللفظةيمكنالذيالوحيدالمجاللأنهفيهوردتالذيالسياقهو

")33(.وتعملفيهتتحركان

إطارضمنتتحركماديآحيآمظهرآ""اذلفظةيجعلبذلكوهو

فنيةوظيفةتؤديفإنهاوعندئذللتعبيرالتجريديالمظهر"المعنى

خلالمنالشعريةفالصورةالتعبيرلغةتخلقهمتكاملكلوهي

وأمنفصلةالفاظمجموعةليسستالنظملنظريةالواعيالفهم

هيسفيفلسفيآتجريدآمجردةمعانمجموعةولاغيرمماعنمستقلة

السياقبخلقهوالمعنىاللفظبينتامفنيإتحاد-الصورةأي

هذاإن.والعملالحركةعلىالقدرةعندئذيمحنهإذوالانسجام

وخاصةالعالميالأدببالنقدفيالحديثةالدراساتمنيعدالأصل

الأبعادوهياللغةفيوالانفعاليةالرمزيةالجوانبعنالبحثفي

الأدبي.العملفيالصورةتضعالتي
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التحليلالصافيالأدبيالذوق:الستةالأصولهذهتجتمع

الجودةعليالقائمةالاجتماعيةالعدالةالنصوصتحقيق،اللغوي

النظمنظريةوأخيرأالمقايسةوالودساطةالمعللةالموازنة،الفنية

لاأصيلنقديتراثوهيالعربعندالنقديةالنظريةفتؤلف

-الأولفالأصل.والمعاصرةبالحداثةعميقإحساسمنيخلو

فيالانطباعيبالاتجاهاليومسميعمايختلفلاوالتاثر-الذوق

والعدالةاللغويالنقدإلىتطوراللغويوالتحليل.النقد

وأزمانيقيدأيمنتحررةالمالفنيةالجودةعلىالقائمةالاجتماعية

وتحقيقالحديثالنقدفيالجماليأوالفنيالمعيارصارتمكاني

بالاتجاهحميمةبعلاقةإرتبطمعروفأنقديأاتجاهأتبلورالنصوص

نواةصارتالمقايسةوالوساطةالمعللةوالوازنةالنقدفيالتاريخي

الذيالاتجاهالجديد،الأدبفيالمقارنوالنقدالتحليليالاتجاء

الجديدالنقدبحركةشبيهوهوالداخلمنالنصبدراسةيهتم

مرتكما-.391-9191بينوامريكاانكلترافيظهرتالتي

الدلاليالاتجاهنواةفتؤلفالنظمنظريةأما-ذلكإلىالاسارة

العالم.فيالحديثالنقدفيالأسلوبوالتحليل

المختلفةالنقديةومعاييرهاواتجاهانهابأصولهاالنظريةهذءإن

نظراتهافيالنشأةعربيةفهي.عربيةأدبيةأجيالخلقتهاقد

الموروثنواةهيالنظريةوهذهالأدبيةوأحكامهاوتعليلاتها

القدامىنقادناابتكرءالذيالعقافيالمثالالوافعفيوهيالنقدي

قيمفيهوجدواالذينمنالعاصريننقادنابعضواستثمرء

الأمملةمنغيرهعنتختلفلاجليةواضحةوالمعاصرةالحداثة

البعضمنالنقيضعلىبهالشبيهةأولهالموازنةالعالميةالثقافية

صارلدرجةالأوربيالنقدتقديىفيجدأتطرفالذيالآخر

الوجدانيوالانتساءالانبهارمنضربأأ"التقديسذلكمثلفيها

رائعمثالالأورببالأدبيالنقدانالبعضهذامنظنأوالفكري

إلاالعربيالأدبيالفكرإليهيرقىأنيمكنلاوالابتكارالابداعفي

نأيمكنمانشأهناومن.والاقتباسوالحاكاةالتقليدطريقعن

الممثلالأوربيالمقافيالمثالبينالنقديبالصراععليهنصطلح

الثقايخاوالثالالحديثالأوربيالنقدواتجاهاتوطرائقبمناهج

ووجد.النقديالوروثأوالنقديةالتراثيةبالنظريةالمثلالعربي

المعاصريننقادنامنفئةعندواضحةسهلةالطريقالصراعهذا

أنالتعبيرصحإذاأونقديةتراثيةبثقافةيتحصنوالمالذين

أصلأموجودةغيرتكنلمإنضعيفةتكونتكادالتراثيةمناعتهم

بالثقافةجدأالمحصنينالنقادمنأخرىفئةاستطاعتحينفي

ومحاولةوالأصالةالجدةاستعماروشموليةواستيعابمعرفةالتراثية

مسحيحاولأوخصوصتهايفقدهالامعرفيب!خلاصثملها

الفثةهذهأنأيوحضارةفكرأالجذورالعميقةالتراثيةهويتها

وبعثإحيائهإلىتسعىبلالنقديموروثهاتختزنلاالنقادمن

136

الخزينهذامعهيتعاصرالذيالعصرروحمنظوروفقطاقاته

أشدالجديدتنكرالتيالسلفيةالفئةمنالنقيضعلىالذاتي

فيتسوازأوتلاقأي(النقديمعجمهامنوتستبعدالانكار

عمومآ.الانسانيةالعقافات

-6-

حركةمنأكزمنهالشعريوخاصةعامةالآدبيالفكرشهد

وأسلوبألغةوالرتابةوالتقليدالجمودمنوتحريرهتطويرءإلىسعت

الأدبيالبعثكحركة-عشرالتاسعالقرنالاضيالقرنأواخرفي

مرحلةإلىالسبيلومهدتالإحياءبحركةامتزجتالتيواللغوي

ابرزمنولعل.القرنهذامطلعمنذببالعالشعرفيالتجديد

تحريروالإحياءالبعثلحركةالفكريةوالخصائصالسمات

وجعلهاوالبلاغةالنحووقيودالحواشيأغلالمنالأدبيةالدراسة

وتصفيتهاالقديمالعربيالنقدمقاييسبعثثمبذاتهقائمافنآ

فيوترحهاوتوثيقهاالخلطصتالأدبيةالنصوصوتحريرواختبارها

والشعريةالأدبيةباللغةوالاهمامجديدةوعلومنظراتضوء

ومناقشةالفنيالذوقوتربيةالعصرروجمتطذباتحسبخاصة

وقضيةالشعرفيالعضويةالوحدةمنهاعدةونقديةفنيةقضايا

الأدبدراسةإلىوالتنبهوالأصالةالنصوصونقدالانتحال

علومكاعليتمتقدمةنظراتضوءفيمتطورةجديدةدراسات

-بالأدبالنفسعلمعلاقة-النفسيةكالنطرةكثيرةإنسانية

التاريخيةوالنظرةبالأدبالجمالعلم-علاقةالجماليةوالنظرة

والنسظراتالنقديةوالقاييسالخصائصفهذه.والاجتماعية

نشاجديدأدببمناختكوينمنالبعثحركةتمكنتالجمالية

والدراسةالنقدتجديدإلىتطلعمرهؤطأدبيذوقخلاله

.ا)34(الأدبية

العقدمنذالحديثالعرببالأدبفيالتجديدمرحلةفكانت

فضلأوالبعثالإحياءلحركةاستمرارأالقرنهذامنوالثانيالأول

وظهورالأوربيةفةالثقلعلىوإطلالتهاالعربيةالثقافةانفتاحأنعن

والغربيالعربيالثقافيينالمثالينهذينفيوالمتأثرالمؤثراللقاءهذاً

آخرحينآومعتدلةحينأمتطرفةواستجاباتآثارمنرافقهمامامع

بيناللقاءهذاعننشأحيثثالثأحينآأوربيأثرلكلورافضة

بينالصراعبحركةعليهنصطلحأنيمكنماالمثالينهذين

النقديالدرسفيقائمةتزالماحركةوهيوالجديدالقديم

حركةغئرتفقد.عامةالعربيةالأدبيةالمقافةوفيالحديث

القيممنالكثيروهجرتالنقديةالمعاييرمنالكثيرالتجديد

أهمولعلى.العصرروحعنبعيدةعدنهاالتيالموروثةالأدبية

الفكريسالثقافيالميدانهذافيالتجديدحركةبهاامتازتصفة

دعواتكليقبلجديدمناخوإشاعةالنفسيةالحساسيةتغيير



بذوركلالحركةهذءروادوضعالقرةهذهوفيالتجديدع

فيالنقدفيالجديدةالموضوعيةالقاييسفبرزتالتجديد)35(.

للانكليزيةو!انالعربيوالوطنأوربابينالثقافيانلقاءضوء

طريقعنالعرببالثقافيالمعالفيالتأثيرفيبارزدورواًلفرنسية

عمليةإلىالنقدفتحولبهماالتأليفأواللغتينهاتينمنالترجمة

التأثريةأوالمباشرةالانطباعيةمنمتحررآوموازنةوتحليلكشف

يعدفلم...نقديآوتقويمهالشعريالنصفهمفيالمجردةالذاتية

بدأتجديدةفنونآتتاولوابلفحسبالشعرعنديقفونالنقاد

والمقالةوالمسرحيةوالروايةكالقصةالأدبيةالحياةفىتظهر

العربيالنقديالمعجمتدخلبدأتهناومنإ)36(.الأدبية

المثالفيالتجديدحركةجدليةفرضتهاجديدةنقديةمصطلحات

إرتبطتكثيرةنقديةوقضاياموضوعاتفيالحديثالعربيالثقافي

وبماهيةالشعريةوبالم!يسيقىالأدبيةوباللغةوالمضمونبالشكل

تلقائيةأفكارخلقتهانقديةتياراتفبرزت.والابداعالأصالة

أفكارعلىقائمةنقديةإتجاهاتواستجدتغيرهاواختفت

عربيآتصورأغالبيتهافيالاتجاهاتتلكوتبدومحددةناضجة

والموضوعيوالنفسيالتاريخيكالاتجاءالأوروبيةلنظيراتهاحديثآ

تراثيةبجذوربعضهاامتازاتجاهاتوهي.والاجتماعيوالجمالي

القديمة.العربيةالنقديةللنظريةالعايمالتصورمنمستمدةعريقة

العربيالأدبيالفكرفيسريعآتطورآالتجديدحركةوتطورت

)العقادالديوانجماعةفكانتالحاليالقرننصففيوخاصة

شالرابطة(ساديأبوزكي)أحمدابولووجماعة!وسكريوالمازني

الشعرفحركةالمرسلفالشعر.العربيةالمهاجرأدبفيالقلمية

فيالسريعوالتطورالمركزوالنثرالنثرفقصيدةالعراقفيالحر

الأدبيةالمذاهبوصراعوالمسرحيةوالروايةالقصةكتابةأساليب

وخاصسةالختلفةبأشكالهاالواقعيةوبروزالجديدةالأوربية

والرمزيةوالعبثيةوالداديةفالسرياليةالاشتراكيةالواقعية

الجديدةوالكلاسيكيةالكلاسيكيةعنفضلأوالانطباعية

الاجتماعيةالرومانتيكيةأوالجديدةوالرومانتيكيةوالرومانتيكية

والفرويديةادنفسبعلمومتأثرةمستحدثةنقديةمناهجوظهور

والطقوسالأساطيرودراسةوالانتروبولوجياالاجتماعوعلم

العاماللغةعلمفيالجديدةوالدراساتالدينيةوالشعائر

جديدةملامحالظواهرهذهكل.والأسلوبيةوالبنيويةكالدلالية

منكثيرآخلقتقدحضاريآ،العالميالأدبيالفكرلتطور

الذيالأمرآخر،حينآالمستقرةوغيرحينآالمستقرةالمصطلحات

هذهبينالصراعمرحلةيدخلالمعاصرالنقديالدرسجعل

نقديةمصطلحاتوجودالحقيقةهذهإلىأضفنافإذاالمصطلحات

النقديين:الثقافيينالمثالينبينالصراعحدةأدركنامستقرةتراثية

فيالمنهجإشكاليةجوانبمنمهماجانبآوأدركناوالغرببالعربي

الحديث.الأدبيالنقد

كالداديةالأدبيةوالمذاهبالمسمياتهذهازدحامكانفإذا

المعاصرالعربيالشاعرذهنفيوالتعبيريةوالمستتهبليةوالسريالية

لهاعقيمةلاميافيزيقيةسطورأتعبيرهوصيرتتجربتهشوهتقد

منضرببأنهاالمشهورةريد!)هربرتعبارةعليهافانطبقت

قدالمختذفةالنقديةالمناهجازدحامفإن")37،الجمالية"اذعدمية

وأالجماليةالعدميةهذهمنقريبةتكونتكادنتيجةإلىأدى

الأصيلةالنماذجبعضفيإلاوالتحليلالنقدفيالمنهجيةالعدمية

الجديد.ادنقديالمذهبلماهيةوتمثلهـادراكوعيعنالصادرة

عنيكشفالمعاصرالعرنجباضقداأدبأوالنقديةالكتاباتإن

المعاصرالعربيالناقدتبناهاقدكانمختلفةومناهجاتجاهات

وأمجدد،تراثيناقدامافهو.الثانيةالعالميةالحرببعدوخاصة

ناقداماوهو.والحديثةالقديمةالمناهجبينتائهناقدأومجددناقد

مندورومحمدحسينفطه.ناقدأديبأوناقدشاعرأوناقد

فينقديةأمثلةجبراإبراهيموجبراالملائكةونازكنعيمةوميخائيل

النقديةكتاباتهمخلالمنالاهتداءيمكنالحديثالعربيالأدب

أد!بهمفيالنقديالوروثأوالترائيالمثالمكانمعرفةإلى

.النقدي

وتكوينلهاوهـإقشاتهالأدبيةالقضاياإلىحسينطهنطرةإن

العربيةالترائيةثقافتهمنبوعيدائماتصدركانتفيهاالرأي

روافدمنالأولىالرافدوهي-القوميةثقافته-المستوعبةالعميقة

لتلكالثانيالرافدالأو!بيةالفرنسيةثقافتهوتؤلفءالنقديةمنهجيته

من-والأوربيةالقوميةثقافتهعلى-عليهماأضفىوقد.المنهجية

جعلهنماماوالفكرالرأيبحريةالمطلقوإيمانهالفنيينوحسهذوقه

الأدبيةالأساليببينوحدهنسيجهوفنيأدبيأسلوبفينيستو،

.المعاصرة

ودعاحسينطهتبناهالذي"العلميالفنيالنقد"منهجيقوم

والمعاييرالمقاييسمنمجموعةعروأحاديثهدراساتهفيأجهإ

الواسعةمعرفتهافاقومنوالعامةالخاصةتجاربهمرالمستخلصة

المطبوعةآثارهأكبرفيبهاوصرحنشرهاوقدوالأجنبيةالتراثية

تحقيق:النقديلمنهجهقاعدةالآتيةالأصولنعدأنونستطيع

الأدبيأ-المقياسالعلميالمقياسبينالجبمعاىالقائمالنصوص

اللغةو!وح.الذاتيةوالنزعةالموضوعيةعةاتربينالملاءمةأو

وضبطهوتحقيق،النصاستكشافأنيرىفهو:البيانيةوالقدرة

شريطةالتعبيرفيالبيانيةوقدرتهاااللغةبروحمرتبطةنقديةقضية

يعتقدفهو.ايأدبيةالتجربةأبعادبكلاللغويالنقديستبدألا

ومهمايخنلفمهماالحديثالأدبأنوالايمانالمنالسبيلعلى

وأنالقديمةللآدابواستمرارأامتدادآإلاليس،صورهتتباين

صلتهموالقرا،الأدباءيقطعألامحتاجالصحيحالأدبيالرقي

نأمنعميهمالغرورمنيعصمهمأنأحرىذلك.بالقديم
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التأثيريةوالنزعةوالذوقوالابتكار")38(،الإعجازبأنفسهميظنوا

،)ني:بقولهالتأثيريةالذوقيةالنزعةهذهإلىحسينطهأساروقد

الجماليحبطبعمنليأتمحوبماوذ،تجيبقلبيالأدباقرا

العلياإ)93(.مثدهإلىويطمح

الفصليحاولولاالأدبيبالصدقالذوقحسينطهويربط

عنتبثتجريديةنظرةليستالصدقإلىنظرتهفإنلذلكبينهما

الفنيالصدقويقترن.فتنيذهاكذبامجردأوفتقبلهالصدقمجرد

عنالجمهورنفسيةفيوالتأثيرا(شعبيرفيواطريةبالجرأةعند.

والتحليل.الموازنةوأخيرأالوجدانيةالاستجابةخلقطريق

بإنسانيةإيمانهمنحسينطهمنهجفيالنقديةالموازنةمبدأينطلق

النصوصتحقيق:الأصولهذءتجتمعمتكاملةوحدةوأنهالأدب

الفنيالصدق،التأثريةونزعتهالذوقالبيانيةوقدرتهااللغةروج

بهعرفالذيالنقديبالحكميسمىمافتؤلفوالتحليلالوازنة

المنهجيةصول1حرذ،أنبيد.أشقديةش،الىخرمنحسينطه

يبدوهناومن.الآثارتلكمنأثركلفيتمامآمؤتلفةتظهرلاقد

لنطباعيناقدفه!-.التراثيالثقافيبالثالالصلةعميقحسينطه

تحليلي.وناقدموضوعيوناقدفنيونافدلغويوناقدذوفي

منالعلميالفنينقدهمنهجخلالمنحسينطهيعدوبذلك

أشدهمومنبتراثهارتباطأالعربيالأدبفيالمحدئينالنقادأشد

بوعيموضوعيةعصريةمتطلباتوفقالتجديدفيحماسة

.واستيعاب

بثلاثمرناددألناتكشفهالأدبيةحيلألهفيمندورمحمدكاباتإن

الذوقجعلحينالانطباعيةأوالجماليةأوالتلأدريةالمرحلة:مراحل

الذوقأنيععقدأنهعلما،النقديالحكمبنا"يخاالأساسيةقاعدتهوالانطباع

كيرآجانبآ"إنيرىبلالتحكميةاوالطارئةالنزوةأوالهوىعلىيعتمدلا

نتيجةالانسانيةالنف!فيتنغرسولاشعوريةعقليةروالسبإلاليسمه

.(4موالتارنحيةا)الاجتماعيةالموثراتمنوغيرهاالاقتصاديةوالعواملال!ئة

أمرالأسلوبوأنبأسلوبهيعرفالحق3يمتالأأنرأىلذلك

النصفي)41(يشيعالذيالجمالمدىعلىللحكمهامجوهري

علىمعتمدآموضوعيمنهحنحويجغبدأحينالتهحليليةوالمرحلة

مهتماالتاريخيةالرحلةضوءفيالأدبيةوالمدارسالظواهرتفسير

حدوبذلكوتأويلاتهتحليلاتهفيالسياسي-الاجتماعيبالعامل

منيكن.ومهماالانطباعيةعليالمطلقوالاعتمادالتأثريةالحريةمن

وأخيرأوتبسيطيةرتابةمنتخلولاالتحليليةمرحلتهفإنأمر

جدأمتأثرأمندورعمدفيهايظهرالتيالايديولوجيةالمرحلة

وقدوالفكريةالسياسيةوبمنطلقاتهاالاستراكيةالواقعيةبالمدرسة

النقدمجالفيجديدةنظريةقيامضرورةعليالرحلةهذءفيألح

وفيالثقافيالمجالفيالحاصلةالتحولاتعنأيضأتعبرالأدبي
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الذىالجديدالمنهجكانإذاإذنغريباًفليس.المتلقينوعي

وهنا)42(الايديولوجيالنقدرايةتحتيندرجمندوربهطالب

نظروجهةمنعامةبصورةوالفنبالأدبمندوراهتماميبرز

صدىسوالفنالأدبأيسكونهماينفيحيثالتزاميةسياسية

مراحلهخلالمنومندور.للحياةقائدينفيهمايرىبلللحياة

ومجددأالثانيةفيمجددأوتراثياًالأولىفيتراثيأيبدوالثلاثالنقدية

الثالثة.مرحلتهفيالتراثيمثالهعنبعيدأ

الرومانتيكيالاتجاهيمثلذاتيناقد"غرباله"فينعيمةميخائيل

فالنقدالقرنهذامنالعشرينياتبعدالحديثالعرببالنقدفي

ويستمرالنصمعيتجددمحدودغيرمطلقإطموحعنده

التجربةهواجستعتقهيلالذهنيالتجريذعلىيقوملاويتواصل

يقتصرققلنماالنقدفيموغلةغيرومقاييسهبعمقهاالمنفردةومعاناتها

ويحكم"شعرية"مواجهةالنصيوا-4فهووالتفكيرالتأملعلى

المتمعلىالحيهاةوجدان-المشتركالوجدانزوايامنالشعرعلى

بهافارئهيحسلدرجةوجداني-إتطباعيناقدفهو.بالجوهر")43(

ولا-.مهموسأأدبأيقرأوكأنهتعليقاتهأوالنقديةمقالاتهيقرأوهو

ذاتيوناقدذكيوكاتب،الحسمرهفشاعرفهوذلكفيغرابة

الروحوأمافالكلمةالجسدأماوروج"جسدعندءفالأدب.لماج

أكثرهىوالعبارة.حروفمجموعةمنأكثرهيوالكلمة.فالمعنى

والرقصوالنحتوالرسمالهندسةإنها.كلماتمجموعةمن

ليخلقجميعهاالذوقجندهلوقدوالشذاالطعموانهاوالموسيقى

علىالدلالةمجردمنبكثيرأكزهناوالمعنىجميلأ.شيئأمنها

والتأملاتوالأفكارالأحاسيسمنالشحنة(نهبأسمائهاالأشياء

...ووجدانهالقارىءذهنإلىالكلمةحملهاالتيوالانطباعات

أهدافأللأدبيقيمالذيفهوعنهللأدبغنيلاالذىالنقدأما

كيانهفيلمانهايةلاكائنهوحيثمنالانسانوعظمةتتناسب

منالانعتاقإلىوأبدأدائمايصبوتجعالهالتيوالقوىالأسرارمن

يحسنالذيوالناقد.نوعها.يكنمهماوالسدودوالحدودالقيود

اعمقالانسانمنسبرالذيالناقدهوالنقدمنالنوعذلك

الأرضعليفدماءكاثنأيحسهفبات.أعاليهأعلىوتسلقأعماقه

نطرةالكلمةإلىينطرلاالناقدوهذاالسنماءعفؤبرأسهأما

منأكثرعندهفهي.المتعنتالكاتبنظرةولاالعاديالقإرىء

التيالمجمرةإنها...والتنميقللوشيوسيلةمنوأكثرللتعبيرأداة

لهينيرالذيالمصعباحوإنه.أشواقهبخورالانسانيحرقفيها

51عدوما.أجلهالذياضقداهوذلك...والجمالالحقطريق

هباءأ)44(.فيهباءفأكثره

ويعتزالخياليمجدرومانتيكيهذهمقالتهخلالمنفنعيمة

الانسافيالأدبويحبالساعريةباللغةويعجبالمبدعةبالذات

يكنمهماوالسدودوالحدودالقيودمنوالانعتاقالحريةإلىالنزاع



وفهمالصورةبناءفيالنظمبنطريةمؤمن،تعبيرهحدعلينوعها

النقديةومقالاتهغربالهفيفهوالخصوصوجهعلىالأدبيةالصوهـة

يزخرالذيالصافيبالذوقالشديدإعجابهفيتراثيأيبدوالأخرى

بحكممجددولكنهالنقديالتراثفيالعربيالثقافيالمثالبه

منونهلفيهاعاشالتيالمكانيةالبيئاتواختلافعصريته

التأثريالعربيالنقدفيمتميزآعربيآصوتآيبقىأنهبيدمعارفها

والرومانتيكيع

العربيالوطنفيالحرللشعرومنظرةرائدةشاعرةالملانكةنازك

الملامحواضحنقديومنهحمرهفحسذاتناقدةوهي

ويبدو.جامعيةاستاذةكونهامنلنفسهااتخذتهلعلهاوالسمات

الروجتلكوليديكنلمإنالأكاديميةروحهامنقريبآالمنهجهذا

العراقيةالمجلاتفيالمنشورةالكثيرةالنقديةمقالاتهافيفهي

وأبحاثهاكتبهاوفي.البيروتيةالآدابمجلةوخاصةوالعربية

)الصومعةالمهندسطهمحمودعليشماعريةعنكتابهاوخاصة

2ط،طهمحمودعليشعرفينقديةدراساتالحمراء،والشرفة

الكلمةبمعنىأسلوبيةناقدة(9791بيروت،للملايينالعلمدار

الشاعرةوالناقدةصورهخلالمنالشعريالآسلوبتحليلتحاول

قبلساعرةفهيالصورةخلقوتجيدالشعريةالتجربةأبعادتعرف

بمثالهاهتمالذيالمعاصرالعربيللناقدمثالوهيناقدةتكونأن

منالملائكةنازكتكشف.اللغويالنقدمجالفيالتراثى-الثقافي

أسرارتذوقعلىفذةقدرةعنالتطبيقيةالنقديةكتابانهاخلال

العربيةاللغةبدقائقوتخصصيةموسوعيةوثقافةالشعريةاللغة

داخلمنتنطلقالنقدمهمةبأنكلهالايمانمؤمنة،الجمالية

فياللغوىالمنهجعلىمركزةوتعبيريةجماليةبنيةبوصفهاالقصيدة

للناقدالأدبيةالمهمةإن)):تقولفهي.الشعريةالصورةخدق

دراسةفيوالتعبيريةالجماليةوجهتهامنبالقصيدةمقيدةتبقى

ويقف.العامالقصيدةهيك!!خلالهايلاحظخالصةموسوعية

والعاطفةالقصيدةجومعاتساقهامدىفيدرسالتعبيرأداةعند

القافيةوأثرالموسيقيةواللمساتالوزنويدرسعليهاتسيطرالتي

")45(.تناولهفيالشاعروأسلوبالموضوععنويتحدث

العربيالنقديبموروثهاملتزمةناقدةالملائكةنازككانتفإذا

الاتجاهأوباللغةالفنيسالعلمياهتمامهاعنيكشفأمينأإلتزامآ

القصيدةلهيكلدراستهافإنالحديثالعرببالنقدفياللغوي

الهرميوالهيكلالمسطح)الهيكلالمعاصرةأوالجديدةالعربية

فيالبنائيةنظريةتطبيقمحاولاتفيرائدةتجعلها(الذهنيوالهيكل

أحدوهوفضلصلاجالدكتوروصصوقدالمعاصرالعربيالنقد

الأدبيالنقدفيالبنائيةبالدراساتالمهتمينمنالمحدثينالباحعين

القصيدةبنيةعنالكشففيجادة،محاولةبأنهلهذهمحاولتها

الضوءألقتالتيالمتمرسةالذكيةالبحوثأوائلومن.العربية

وسائلمنتملكبماوصفهافيواجتهدتالشعريةالبنيةقضيةعلى

منهجبة")46(.

إبراهيمجبراللاستاذالنقديةالكتاباتبأنالقولجازإذا

ينابيع،والموصالنار،الثامنةالرحلة،والطوفان)الحريةجبرا

علىالقائمالتثقيفيسالتفسيريالنقدمنضربهيالرؤيا(

يبتعدلاتطبيقيأتحليلأالداخلمنالأدبيأوالشعريالنصتحليل

قدرتهعنبذلكيعبرفإنهالنقديالتنظيرعنجوانبهبعضفي

كتاباتهفيتراهلذا.عامةوالفنالأدبمجالفيالواسعةوئقافته

النقدييناللامنهجأواللاقاعدةمنينطلقوكأنهالنقديةوتعليقاته

جبراإبراهيمجبراويميل.سليمنقديطبعوذلكإليهمالينتهي

الذاتيةالتأثريةإلىالشعرنقدفيوأحكامهتعليلاتهبعضفي

ومضمونهاالشعريةالصورةبينالربطجدليةعلىالقائمة

القديصيرحينالثاعر.عندوالواقعيوالنفسيالاجتماعي

الوقتفيوتقويميأوثقافيأتفسيريآمدخلأكونهإلىأقربعندئذ

اتجاههفيوهوالنقديينوالتطبيقالتنظيربينيجمعناقدجبرا

منمهمامصدرآالتراثيالثقافيالمثالفييرىمجددالعامالنقدي

رئيسأمنبعآكونهمنأكثرعامةبصورةالنقديةالثقافةمصادر

الأدبيين.والتعليلالتحليلفيمناهجهمنمنهجآالناقديتخذه

فيالعربيالأدبلتاريخالمضمونيالاستقراعأنفيشكلا

والنقديةالأدبيةالقضايامنمجموعةعنيكشفالختلفةعصوره

والنقادالأدباءبينوالمناقشاتوالاحتجاجالجدلأوجدهاالتي

حولنشأتالتيالقضاياوخاصة،القدامىالعربوالمفكرين

ماهيتهوحول-انعربيا"لأدبفيانرديعالفنياظتاادسالشعر

صورهوبلاغةوأسلوبهومضمونهوشكلهولغتهوطبيعتهوحدوده

ودعاتهانقادهابمواقفمرتبطةفكريةدلالاتذاتقضاياوهي

النقديةالنظريةنواةذاتهاحدفيتشكلالعامالثقافيالواقعمن

المثالأوالثتهافيبالمثالعليهإصطلحناماكونتالتيالعربية

الاتجاهاتمجموعةعلىالقائمةالأدبيةالنظريةفيالنقدي

العربيالأدبيالفكربهايزخرالتيالفكريةوالقضاياوالتيارات

فمسارومتطورمتحركبزمانالنقد؟؟المثالهذاإرتبطالقديمء.

تبوأحيثالحديثالعربيالأدبياذفكرمصادرمنمهمامصدرآ

العربيةالثقافيةالحركةقيرفيعآمكانأالمفهومبهذأالنقديالتراث

.المعاصرة
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