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 ممخصال

 : ىدف الدراسة

تيدؼ الدراسة إلى بحث المنجز النقدم لمنقاد الفمسطينييف بيف النقد الببلغي القديـ كالنقد     
النقاد  قدماءعند النقد مفيكـ دب الفمسطيني المعارر، مف خبلؿ عرض األدبي الحديث في األ

 العرب، كتطكر النقد الفمسطيني في أبرز أعماؿ النقاد الفمسطينييف النقدية في العرر الحديث.
 : منيج الدراسة

كالمنيج  :التكاممي، لحاجة الدراسة الستخداـ عدة مناىج بحثية اعتمد الباحث المنيج   
 المنيج التاريخي، كالمنيج التحميمي، كالمنيج المقارف.الكرفي، ك 

 :أىمية الدراسة

عبر العركر، كما  عربتطكر مفيكـ النقد الببلغي كالنقد األدبي عند التعرض الدراسة    
، كتطكر مناىج البحث الغربية عبر المذاىب األدبية كالنقدية تعرض تطكر مفيكـ النقد الحديث

لظكاىر التطكيرية في النقد الفمسطيني الحديث منذ بداية القرف ، لررد االمعاررةاألدبي 
، كمدل التأثر بالتطكر النقدم الحديث  مف خبلؿ عرض أىـ المنجزات العشريف حتى اليـك

 النقدية ألىـ النقاد الفمسطينييف في العرريف الحديث كالمعارر.
  :أىم نتائج الدراسة

اىب األدبية كالنقدية الحديثة منذ كقت مبكر مف كاكب األدب الفمسطيني االتجاىات كالمذ -1
 .الفمسطينية القرف العشريف، كتأخر التأثر بيا لتركيزه عمى التردم لؤلخطار المحيطة بالقضية

 .المختريفاألكاديمييف تطكران شامبلن عمى أيدم نخبة مف النقاد حديثان شيد النقد الفمسطيني  -2
  :أىم توصيات الدراسة

 بمذاىبو كمناىجو. الحديثتطكر النقد األدبي مف  ؽ عبلقة الببلغة بالنقد لئلفادةإعادة تكثي -1
 .الحديثة ية، لعدـ الخمط بيف المفاىيـتكجيو عناية الباحثيف لتقري الدراسات النقدية التطبيق -2
 المنجز النقدم الفمسطيني الحديث كبير كمتنكع يحتاج إلى دراسات تررده كتحتفي بو. -3
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ABSTRACT 

 

Study Aim 

This study aims to examine the critical achievement of the Palestinian critics 

between the old rhetorical critique and the modern literary critique in the modern 

Palestinian literature. This has been carried out through presenting the concept of 

criticism among the early Arab critics and the development of Palestinian criticism in 

the most distinguished works of contemporary Palestinian critics. 

Study Approach: 

The study adopted the integrated approach considering the study need to use several 

research methods such as descriptive approach, historical approach, analytical 

approach, and comparative approach. 

Study Importance 

This study presented the evolution of the concept of rhetorical critique and literary 

criticism among Arabs throughout different ages. It also presented the development 

of the concept of modern critique in the western schools of literature and critique. 

This is in addition to the development of contemporary literary research methods to 

monitor the developmental phenomena in modern Palestinian critique from the 

beginning of the 20
th

 century up to date. The study also presented the most important 

critical achievements of the most prominent Palestinian critics in modern and 

contemporary times. 

Main Results 

1. Palestinian literature has accompanied the modern trends and schools of literary 

and critique since the early twentieth century. However, their impact experienced 

some delay due to its focus on addressing the dangers surrounding the Palestinian 

issue. 

2. Palestinian criticism has recently undergone a comprehensive development by a 

group of professional academic critics. 

Main Recommendations 

1. Re-consolidating the relationship between eloquence and critique to benefit from 

the development of modern literary critique considering its schools and methods. 

2. To direct the attention of researchers to investigate the applied critical studies 

without any confusion in the modern concepts. 

3. The modern Palestinian critical achievement is significant and diverse, and needs 

further studies that expose it. 
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مِالرِ ِالّل ِِهِ سِ ب ِ  هي ِحِ الرِ ِيِ ح 

ِآوِمِ ِعـــــيمر فمِ﴿  وثُواـــالُلِاَّل  ي يم
ُ
ِأ اَّل  ي يم ِوم ِــــام ع ٌُِِواِو ٌ ُكه  ن هم

ِ ات   ﴾ دمرمجم

  
 11]: امىجادمة[   
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 َدْاءُ ــــــــــــــــــــــْاإِلى

أف يشاركني تحقيؽ أمنيتي  ، أستاذم كمعممي الذم تمنيتإلى مف غرس فٌي حب العمـ -
 كأمنيتو، مف أدعك لو بالرحمة كالمغفرة، أبي .

 إلى ركح أمي الغالية، تقبؿ اهلل دعاءنا لؾ بالمغفرة كالرضكاف. -
لى أبنائي  ،إلى زكجتي العزيزة مف كقفت بجانبي كدعمتني كساندتني رغـ كؿ الرعاب - كا 

 .حفظكـ اهلل عمى درب العمـ
 جميعان، معترفان بدعمكـ كمساندتكـ.إلى إخكتي األعزاء  -
 كلكؿ مف كقؼ بجانبي كدعمني. -
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 يرٌ دِ ـــــــــقْ وتَ ٌر كْ ـــــشُ 

أتقدـ بالشكر لمرحمف عز كجؿ عمى نعمو كمنتو عمٌي، لو الحمد أكالن كآخران، كما ينبغي 
ِ﴿ لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو  ت 

ِام  جمكم ًِ ع ىم ُكرم ص 
م
ِأ ن 

م
ِأ ز ع ِن  و 

م
ِأ ِرمّب  ن 

م
ِومأ م َّ   ِ ا ِوم م َم ِوم م  َم ِ ْ عمى تم

م
َِ

اِل  يِم ِالص  ِع بماد كم ِِف  مج كم ِب رمح  ِن 
ن  د خ 

م
أ اهُِوم ًاِثمر ضم اِل  ِصم لم ىم ع 

م
 [. 19] النمؿ:﴾  أ

راحب  -حفظو اهلل-ؤلستاذ الدكتكر نبيؿ خالد أبك عميتقدير لأتقدـ بالشكر كالثـ  
، رغـ تأخرم ألسابيع عف االلتحاؽ بزمبلئي في البرنامج، الفضؿ في التحاقي ببرنامج الدكتكراه

كلكنو كمشرؼ عمى البرنامج ذلؿ لي الرعكبات، كما تفضؿ باإلشراؼ عمى تفاريؿ ىذا 
كما أتقدـ بالشكر لمدكتكر محمكد محمد ، البحث، أشكره بحؽ كأرجك أف أككف عند حسف ظنو

 يف:الداخمي   ناقشيفلممـ كالتقدير كالثناء كما أيبدم االحترا، الثاني المشرؼ الرئيسالعامكدم 

 أ.د. محمد كبلب .ك  كليد أبك ندلأ.د. 
 يف الخارجييف:ناقشكلمم

 أ.د. محمد الفيكمي ك أ.د. أسامة أبك سمطاف.
 نفع اهلل بعمميـ كجزاىـ خيران كبارؾ فييـ.مبحث، لعمى إثرائيـ 

 .الذم بذلو في الترجمة هدجيتشجيعو ك عمى  محمد الحنفي كما أتقدـ بالشكر ألخي ىاني
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 :تقديم
رؿِّ الميـ عمى بغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ ، ك يا رب كما ينالميـ لؾ الحمد 

مكعد تعمف تيا ، امحطفي أكلى ىا ىي الدراسة البحثية كبعد: ، لو كرحبوسيدنا محمد كعمى آ
التي طالت كحممت مف السير كالجيد كالعناء ما  ،الرحمة الشاقة الممتعةىذه بداية انتياء 

 هكتميد لو، آمبلن أف تثمر ىذ اآلف عند المقدمة التي ترؼ البحث ، ىا ىك الباحث يقؼيميزىا
كضكع م ،الرحمة عف الفائدة في إضاءة ما غاـ عنو النكر مف ثنايا البحث النقدم القديـ كالحديث

 ، كقد جاءت الدراسة تحت عنكاف المنجز النقدم بيف النقد الببلغي كالنقد األدبي الحديثالتركيز
 المعارر.في األدب الفمسطيني 

، بما يحقؽ ربطيا أسأؿ اهلل السداد في الرأم، كالرشاد كالتكفيؽ لخدمة لغتنا كأدبنا العربي
مميزة بيف المغات األخرل، كمركنة تكفؿ بحركة التطكر المعارر بما تتمتع بو مف قدرة ذاتية 

 . ليا تماـ اإلعجاز الببلغي بما تممؾ مف سبؿ الرقي األدبي كالنقدم
 

 : البحثب اختيار اسبأأوًل: 
 .الحديثة النقدمناىج عبر البحث في تطكر المعارر التركيز عمى تطكر األدب الفمسطيني  -1
 الببلغي عند عممائنا القدماء . ربط التطكر النقدم الحديث بالتطكر النقدم  -2
، في الحيف الذم ظمت الجيكد النقدية التأريؿ لمنقد األدبي  الفمسطينيالمساىمة في  -3

 .حديثة تتبع التطكر النقدم العربياألدبية الفمسطينية ال
ة كتأريؿ الجيكد ، إذ لـ تتكجو أم جيكد نقدية حديثة لمكاكبيتمتع ىذا المكضكع بالجدة -4

كاكبة الجيكد التطكيرية عمى م المعارر ، لمعرفة قدرة األدب النقدم الفمسطينياألدبية النقدية
 .الحداثية

التركيز عمى اإلسيامات النقدية الفمسطينية الحديثة في ظؿ انحسارىا خمؼ أسكار  -5
 .ث المتخررةالجامعات كفي األبحاث األكاديمية كالبحك 

رد حركة التطكر األدبي اممة يحاكؿ البحث ر النقد األدبي عممية تنكيرية ثقافية ش -6
 .حركة األدبية كالثقافية كالفكرية، كانعكاسيا عمى الالفمسطيني

 
 : ثانيًا: أىمية الدراسة

كاستقراره، كعبلقتو بالنقد األدبي منذ العرر الجاىمي، النقد الببلغي البحث تطكر تناكؿ  -1
 . العرر الحديثحتى ، عند عممائنا القدماءكمرحمة انفرالو عنيا 
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      منذ الكبلسيكية حتى ما بعد  -تناكؿ البحث تطكر المذاىب األدبية كالنقدية الغربية -2
 . كتأثر األدب العربي بيا في العرر الحديث -الحداثة

ركز البحث عمى انعكاس التطكر األدبي كالنقدم عمى األدب الفمسطيني منذ مطمع القرف  -3
 . يالعشريف كحتى الكقت الحال

تناكؿ البحث الفركؽ الجكىرية بيف النقد القديـ كالنقد الحديث، كتعدد مسارات البحث عند  -4
 .القدماء التي تتراعد مف النقد الذكقي حتى النقد المنيجي

 . عرض البحث لمناىج النقد الحديث التي غدت أداة الناقد المعارر -5
ييف منذ مطمع القرف العشريف حتى الكقت درس البحث المنجز النقدم ألىـ النقاد الفمسطين -6

الحالي، في ظؿ ندرة ىذه الدراسات المنيجية في نقد النقد التي تؤرؿ لمنقد الفمسطيني كدكره في 
 .رفد النقد العربي بالتطكر كالتجديد

 
 :ثالثًا: أىداف الدراسة

النقد األدبي كالنقد ، بما يحقؽ التكازف في دراسة تطكر الدراسة المعمقة لمنقد العربي القديـ -1
فادة كؿ منيما مف اآلخر، كالفركؽ الدقيقة بينيما.  الببلغي كا 

 دراسة المذاىب األدبية كالنقدية الغربية كانعكاسيا عمى النقد األدبي الفمسطيني. -2

االطبلع عمى مناىج البحث األدبي الحديثة كدكرىا في تطكر النقد الحديث، بما يكفؿ  -3
 دية الحديثة لمنقاد الفمسطينييف حقيا ضمف الدرس النقدم الحديث .إعطاء األعماؿ النق

 إعادة ربط الببلغة العربية بالدرس النقدم بما يثرم درسنا الببلغي كالنقدم المعارر. -4

عبر عرض أىـ منجزات النقاد  أىـ األعماؿ النقدية في العرريف الحديث كالمعارر دراسة -5
 الفمسطينييف في ىذيف العرريف.

 
  :رابعًا: منيج دراسة البحث

 كالمنيج: بحثية مناىج عدة الستخداـ الدراسة لحاجة التكاممي، المنيج الباحث اعتمد   
 .المقارف كالمنيج التاريخي، كالمنيج ، التحميمي الكرفي
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 :الدراسات السابقةخامسًا: 
تناكؿ في الفرؿ  :(1)نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي دراسة في المناىج  -1

األكؿ مسار القراءة العربية القديمة بيف االنطباعية كأركؿ القراءة القديمة كمشكمة القراءة بيف 
الفحكلة كالقديـ كالجديد كالطبع كالتكمؼ ثـ تحدث عف سمطة القارئ كتقاليد القراءة العربية بيف 

، ثـ قراءة التاريخية كمزالقيا كنقدىال، كفي الفرؿ الثاني تناكؿ اقراءة النحكية كالقراءة الشمكليةال
في الفرؿ الثالث تناكؿ البحث القراءة االجتماعية بيف الكاقعية كالمثالية كبيف النظرية كالتطبيؽ 

، ثـ تناكؿ في النفسية العربية كالحديثة كنقدىاكنقدىا ، كفي الفرؿ الرابع تحدث عف القراءة 
ف رفض التقعيد كالقراءة لسياؽ كتغييب النص كبيالفرؿ الخامس القراءة النسقية بيف قراءة ا

، كفي الفرؿ السادس تناكؿ القراءة البنيكية بيف خرائص المنيج البنيكم كمأزقيا المسانية
، كىك كتاب بحثي يتناكؿ الدراسة النقدية كالقراءة الشكبلنية كالبنيكية التكليدية كاألسمكبية البنيكية 

 عمى المنجز النقدم العربي. ان ركز مبيف الفيـ القديـ كالحديث 
كتناكؿ الحديث حكؿ المذاىب األدبية : (2)المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف  -2

المعاررة في الكطف العربي كخارة مرر ، ثـ تناكؿ الحديث حكؿ المذاىب األدبية الغربية ، 
اىب عند النقاد العرب ثـ تحدث عف المذاىب األدبية في ظؿ المنظكر التاريخي ، ثـ المذ

 القدماء .
 البحث في النقد األدبي الفمسطيني مكضكع البحث .تركيز كىاتاف الدراستاف تبتعداف عف مسار 

كىك جيد بحثي مميز لمناقد الفمسطيني حساـ الخطيب، حكؿ  : (3)المكسكعة الفمسطينية -3
رغـ -(، كىك بحث ـ1985-ـ1900في الفترة ما بيف ) النقد األدبي الفمسطيني الحديثتطكر 
  الزمنية بيف ىذيف التاريخيف.البحثية حدكده  تقترر –أىميتو 

 
 :سادسًا: صعوبات البحث

 عممائنا عند كتطكره أىميتو رغـ النقدية المباحث مف كثير في الببلغي النقد تناكؿ ندرة -1
 .  القدماء

                                                           
 .(1)صنقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي دراسة في المناىج  ،مكنسي (1)
 .(1)صالمذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف  ،عياد (2)
 (.1)صـ1985-1900النقد األدبي الفمسطيني الحديث، حساـ :الخطيب (3)
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 . العممي األدبي النقد بحسا عمى كالتفسير الشرح عمى المعتمد التعميمي النقد انتشار -2
 . خرلاأل األدبية جناساأل حساب عمى النقد باىتماـ الشعر استأثر -3
 المختمفة المناىج بيف بالتنقؿ الحرية الناقد منح مع ،نقدية مذاىب لعدة األدبي النقد خضكع -4

 االلتزاـ عدـ مع ،الخارة الشخرية اآلراء بعض ظيكر إلى أدل مما الكاحد، النص في حتى
 .النقاد مف عدد عند المتخررة النقدية بالمناىج

 النقدية، رالكناتالك األكاديمي، البحث أسكار خارج المتخرص األدبي النقد انتشار ندرة -5 
 . كالميشاىد المنشكر الرحافي النقد أك
 فمسطينية أبحاث كجكد ندرة مع كاتجاىاتو، الفمسطيني لمنقد العممي البحث يؤرؿ لـ -6 

 .العربي الكطف مستكل عمى كقمتيا النقد، نقدب متخررة
 

 :سابعًا: ىيكمية البحث
أربعة فركؿ؛ كخاتمة بيا نتائج البحث كالتكريات؛ ثـ مقدمة ك يحتكل ىذا البحث عمى  

 الفيارس العامة.
المبحث ي ليتناكؿ ف تطور مفيوم النقد األدبي عند العربعنوان  الفصل الول حمؿ

المبحث الثاني النقد ، كفي مزايا مرطمح النقد الحديثثـ  مفردات البحث الرئيسةل ان تعريف األكؿ
 :د كالببلغة في العركرتناكؿ تطكر مفيكمي النق كالببلغة عند العرب في العركر السابقة

العرر ك  ؛العرر العباسيك  ؛العرر األمكم؛ ك عرر النبكة كالخبلفة الراشدة؛ ك الجاىمي
تناكؿ البحث الفركؽ  المبحث الثالث فركؽ بيف النقد كالببلغة ، كفيالعرر العثمانيك ؛ المممككي

 الدقيقة بينيما.
 الحديث والمعاصر تطور النقد األدبي في العصرين قدم البحث الفصل الثانيكفي 

تناكؿ المذاىب األدبية كالنقدية الغربية كتعريفيا كظركؼ نشأتيا كانعكاسيا عمى األدب العربي 
 نتعرؼ عمى المبحث األكؿ المذىب الكبلسيكي أك التقميدم، كفي بما يشمؿ األدب الفمسطيني

 المرطمح كالنشأة
المذىب  المبحث الثانيكتناكؿ  ،الكبلسيكية عند العرب في القرف العشريفك  النقد الكبلسيكيثـ 

 النقد عند الركمانسييفتناكؿ  المرطمح كالنشأةكبعد التعرؼ عمى الركمانسي أك الركمانتيكي 
المبحث ، كفي الفركؽ الجكىرية بيف الكبلسيكية كالركمانسيةثـ  التيار الركمانسي العربيك 
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الفف ة بعض النقاد العرب لمذىب ياجمكم النقد البرناسيك  المرطمح كالنشأة المذىب البرناسي 
النقد عند الكضعييف ك  ،المرطمح كالنشأة المبحث الرابع المذىب الكضعي التجريبي، كفي لمفف

المبحث الخامس مذىب ثـ  ،النقد العممي عند النقاد العرب في العرر الحديث، ك التجريبييف
 الكاقعية في األدبك  ،الكاقعية االشتراكيةك  أىـ مميزات األدب الكاقعي، ك المرطمح كالنشأة الكاقعية
المذىب الرمزم عند ك  المرطمح كالنشأةتناكؿ المذىب الرمزم  المبحث السادسكفي ، العربي
المبحث ، ك دبية لممذىب الكجكدماألراء اآل كبعض المبحث السابع المذىب الكجكدم ، ك العرب

المبحث التاسع مذىب ، ك تأثير المذىب السريالي في األدب العربيك الثامف  المذىب السريالي 
النزعة كىك مف المذاىب النقدية الحديثة، كالمبحث العاشر  المرطمح كالنشأةكتعريؼ  الشكبلنية

، الحداثة األدبية مذىبك  النقد عند مدرسة النزعة اإلنسانية الجديدةك كالحداثة اإلنسانية الجديدة 
  المبحث الحادم عشر: مذىب ما بعد الحداثةكفي ، الحداثة في األدب العربيك 

تأثير ما بعد الحداثة في ك  النقد عند مدرسة ما بعد الحداثةك  المرطمح كالنشأةالتعرؼ عمى 
،  األشكاؿ األدبية التجريبية في األدب العربي الميعارر، ثـ التعريؼ ببعض  األدب العربي

تطكر ، ك المبحث الثاني عشر: تأثُّر األدب الفمسطيني بالمذاىب األدبية كالنقدية الغربيةكفي 
تطكر القرة الفمسطينية، كبركز  ، ثـالشعر الفمسطيني في النرؼ الثاني مف القرف العشريف

  كاديمييف في النرؼ الثاني مف القرف العشريف .النقاد األ

المبحث األكؿ الذكؽ  جاء الفصل الثالث النقد والبالغة ومناىج البحث األدبيكفي 
النقد ك  النقدم ذكؽالتعريؼ بالبدءان ب، النقدم كالنقد االنطباعي بيف النقد القديـ كالحديث

المبحث الثاني تطكر الببلغة عند الغرب كفي  ،مسارات النقد األدبي عند العرب، ك االنطباعي
 ؛المنيج التاريخي: مناىج البحث األدبي فدرسالمبحث الثالث ، أما ديثكربطيا بمناىج النقد الح

المنيج ك  ؛المنيج األسمكبي كاألسمكبيةك  ؛المنيج الجماليك  ؛المنيج النفسيك ؛ المنيج االجتماعيك 
  .المنيج السيميائي؛ ك البنيكم

ىم النقاد الفمسطينيين من مطمع القرن العشرين الفصل الرابع المنجز النقدي ألأما 
، المبحث األكؿ الشعر الفمسطيني مطمع القرف العشريف يسبؽ النقدفي ف ،حتى الوقت الحالي

 ،ركحي الخالدم :فالمبحث الثاني أىـ النقاد الفمسطينييف قبؿ منترؼ القرف العشريكفي 
األدب بنجاتي ردقي تأثر ك  ،خميؿ بيدس رائد القرة الفمسطينيةك  ،التجديد عند السكاكينيك 
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 فتناكؿ المنجز النقدم المبحث الثالث، أما األدب اإلنجميزمب أحمد شاكر الكرميتأثر ك  ،الركسي
إحساف  :أىـ النقاد الفمسطينييف مف النرؼ الثاني لمقرف العشريف حتى الكقت الحاضربعض ل

 ، كنبيؿ خالد أبك عمي، كعادؿ األسطة، كمحمد ربلح أبك حميدة.يكسؼ نجـمحمد ك  عباس،
 :تشمؿالفيارس العامة التي ثـ  ،المرادر كالمراجعثـ  ، النتائج كالتكرياتثـ 

 .نيةآأكالن: فيرس اآليات القر 
 النبكية الشريفة. ثانيان: فيرس األحاديث

 ثالثان: فيرس الشكاىد الشعرية.
 رابعان: فيرس الرجز.

 خامسان: فيرس األعبلـ.
 

 كهلل الحمد
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في القركف األكلى التي سادت فييا  األدبي العربي العريؽ التراثى  نقديةي الحركة ال كاكبت
كاف ك لمغكية كالمعرفية كالفمسفية كالعممية، الحضارة العربية اإلسبلمية، في ظؿ تطكر العمكـ ا

كثير مف العمكـ المغكية التي أٌثرت في كؿ الثقافات فضؿ السبؽ في كضع أسس  عممائنال
 كالحضارات التي اترمت بيا .

حظيت المغة بالتبجيؿ كغدت مجاؿ فخر القبائؿ الجاىمية، فارتقت أشعار العرب ك 
في معمقاتيـ  ، فبرع العربالذم رافؽ التطكر النقدم  كتعددت أغراضيا لتكاكب التطكر الببلغي

النفيسة فائقة الجكدة، كبرزت مدارس التحبير كامتاز الركاة كأبدع الشعراء، ليس اعتمادان عمى 
عماؿ  الفطرة السميمة كالمكىبة فحسب، بؿ اعتمد المبدعكف كالببلغيكف كالنقاد عمى الرنعة؛ كا 

كقد تطكر النقد العربي في ديف مميزيف ىما الببلغة كالنقد، العقؿ؛ كالتنقيح؛ في ظؿ اتحاد راف
ظؿ تطكر الببلغة العربية التي ارتقت بمفاىيميا في ظؿ خدمة القرآف الكريـ المعجز ، كانتقؿ 

لى باقي فركع األدب العربي  بالدرجة األكلى، ىذا التطكر إلى التناكؿ النقدم لمشعر العربي كا 
ف بدرجة أقؿ.  كا 

نقد العربي في عدة مستكيات تبدأ بالذكؽ النقدم غير المعمؿ، كلكنيا لـ تقؼ كقد تردد ال 
زج العاطفة كالخياؿ بالعقؿ، عنده لينتقؿ مف النقد التأثرم المباشر، إلى الدرس المنيجي الذم يم

كثير مف آثار النقد في كتب الطبقات كالمكازنات كالبديع كالبحث المغكم كالنحكم، فيما نحت في 
نحك الشكمية بتأثير مف كبار النقاد، فركزت عمى المفظة؛ كالتركيب المغكم؛ كالعبارة؛  الببلغة

قيت كذلؾ حتى عيد قريب، كما أف الدراسات الببلغية بقيت مختمطة بالدراسات بكالجممة؛ ك 
حد الببلغة العربية تالقرف السابع اليجرم، ل نحك النقدية، كبمشقة تـ الفرؿ بيف مبحثييما، في

 مباحثيا ، فيما بقي النقد عريان عمى القكاعد كالحرر.  دتيقعٌ ك 

العرر الحديث بعد االتراؿ بالمد الثقافي القادـ مف الغرب،  في تطكر النقد العربيقد ل
كمف األىمية بمكاف االطبلع عمى المذاىب األدبية كالنقدية الغربية، ككيفية امتزاجيا باألدب 

األشكاؿ النقدية الحديثة التي نتجت عف ىذا المزج، العربي عامة كالفمسطيني بشكؿ خاص، ك 
غفاؿ الجيكد النقدية لعممائنا إكالتطكر الذم حؿ باألدب نتيجة ليذا التطكر النقدم، مع عدـ 

القدماء، كالقمـ النقدية التي كرمكا إلييا، كازداد ميداف النقد األدبي اتساعان برحابة تنكع المذاىب 
؛ ر النقد األدبي في القرف العشريفعمى النركص األدبية، فازدى األدبية كتطبيقاتيا الحديثة

كاستطاع عدد مف النقاد أف ينحكا باألدب العربي نحك آفاؽ أكثر إبداعان كتطكران، رغـ احتفاظيـ 
 باألرالة كحفاظيـ عمى خركرية األدب العربي.
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رغـ تعاقب ظؿ النقد الفمسطيني في العرر الحديث يكاكب النيضة األدبية العربية، ك 
كمحاكالت الخركج مف ظمـ التجييؿ كالعزؿ عف المحيط  ،المحتميف، كاالنشغاؿ باليـ الكطني

، كلكف تأخرت حالة التأثر كنشكء يالغرباألدب ، كلـ تتأخر حالة االتراؿ الحضارم بالخارجي
حركة األدبية ت الالتيارات الفكرية كالثقافية النشغاؿ األدب الفمسطيني بالقضية الفمسطينية؛ فكاكب

إلييا،  مناىضة لبلستيبلء عمى فمسطيف ككثيران ما حرضت عمييا كدعتالثكرات ال الفمسطينية
 .مف األخطار المحدقة بفمسطيف منذ بداية القرف العشريف تكحذر 

ف بدأ كبلسيكيان -تطكر األدب الفمسطيني في القرف العشريف  إف سرعاف ما اتجو  -كا 
نظيره العربي نحك الكاقعية، كرغـ أف  -مطمع القرف-ب الفمسطيني نحك اليـ الكطني، ليسبؽ األد

الركمانسية ظيرت مبكران في فمسطيف، إال أف تياران ركمانسيان لـ يتشكؿ إال بعد النرؼ األكؿ مف 
، الغربية مف االطبلع عمى المذاىب األدبية كالنقديةالفمسطينيكف القرف العشريف، كقد أفاد األدباء 

إبداعاتيـ، ككاف لمحالة الفمسطينية تميزان رغـ الشتات األليـ إال أف  عمىيان كانعكس ذلؾ جم
المبدع الفمسطيني أفاد مف تشتتو في معظـ بقاع الميجر محكالن ىذه الغربة إلى اتراؿ حضارم 
كفكرم بالثقافات المختمفة، مما أنتج أدبان كاكب الحداثة العربية كشارؾ في تطكر األدب العربي، 

.كتميز ب  إنتاج األدب المقاـك

 كاالنتقائيةى  العشكائيةى  لقد غدت مناىج البحث األدبي عماد الناقد الميعارر ليتجاكز النقدي        
كليخضع لمضكابط كاألسس التي تكفؿ تعدد األدكات البحثية ضمف إجراءات عممية كبحثية 

غة الغربية بالتطكر كاضحة األىداؼ في إطار مف التسمسؿ كالتأطير العممي، كقد حظيت الببل
عبر ربطيا بالنقد المنيجي كنظريات البحث الحديثة، لتخرج مف دائرة البحث التقميدم إلى آفاؽ 

، عممان بأف مستقمة عف مناىج النقد األدبي الحديثةالببلغة العربية  فيما ظمتأكسع كأرحب، 
 كر البحثي المنيجي.عمماءنا العرب ىـ مف أرسكا قكاعد البحث العممي، كليـ الفضؿ في التط

كألىمية النقد األدبي كأثره في تطكر األدب الفمسطيني، كلتطكر مفيكـ النقد الحديث في       
ظؿ االنفجار المعرفي كالحضارم، كباعتبار النقد الحديث عمبلن تنكيريان يرتكز عمى التطكر 

بدع كالقارئ، كالعتماد الشامؿ، كلتميز األدب الفمسطيني كتفكقو، كككف النقد حمقة كرؿ بيف الم
النقد األدبي المعارر عمى أدكات البحث العممي، كتجاكزه االقترار عمى النرح كاإلرشاد 
كالتكجيو، كنظرتو الكاعدة نحك تأسيس النص المبدع القادـ، يرل الباحث أف النقد األدبي 

 ية الفمسطينية .الفمسطيني يفتقر إلى دراسات تررد حركتو كتكثقيا خدمة لمحركة األدبية النقد
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لذا يحاكؿ البحث التركيز عمى النقد الفمسطيني المعارر، متخذان مف الحركة النقدية 
ىي نتاج إبداعات فكرية ألستاذة المعاررة ، عممان بأف معظـ األعماؿ النقدية ان المعاررة أنمكذج

 .الت رحفية، أك مقاالجامعات كطمبة الدراسات العميا، ضمف رسائؿ جامعية أك أبحاث ميحٌكمة

اعتمد  في العرريف الحديث كالمعارر كلكثرة المبدعيف الفمسطينييف مف النقاد كاألدباء 
مف النقاد البارزيف في العرر الحديث، كما تناكؿ أنمكذجان  الباحث تناكؿ المنجز النقدم لعدد

يني المنيجي لعدد مف النقاد المميزيف المعارريف، الذيف أسيمكا في إثراء النقد األدبي الفمسط
مما قد يضيء جانبان مف النقد الفمسطيني يحتاج إلى مزيد مف الدراسات  كاألكاديمي كالرحفي،

 إلثرائو.البلحقة البحثية 
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 الفصـــــــل األول
 العربعند تطور مفيوم النقد األدبي 
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 ة : تعريف مفردات البحث الرئيسالمبحث األول

 :البالغة لغة

 بالشيءً  غي مي بٍ ، كتى كانتيى ؿى رى : كى ان غى بلى ان كبى كغى مي بي  غي مي بٍ يى  الشيءي  غى مى ؿ بى ، يقاكالكركؿي  االنتياءي 
 لكبلـً ا في سى : حى يغه مً بى  ؿه جي ، كرى كبً مي طٍ المى  إلى الشيءً  ؿي رٌ كى تى ، كيي وً بً  غي مٌ بى : ما ييتى غي بلى إلى مراده، كالبى  ؿي رً تى 
 .(1)ان يغى مً بى  ارى : رى ةن غى بلى بى  غى مى ما في قمبو، كقد بى  وً لسانً  ارةً بى عً بً  غي بمٌ ، يي وي يحي رً فى 

 : البالغة اصطالحاً 

ح تطكر المعنى ، ليتضقبؿ استقرار الببلغة كعمـ مستقؿ ،ننقؿ بعضان مما قالو القدماء
ىذه : ما ، قاؿبف عياشو  ية بف أبي سفياف رحارى " فقد سأؿ معاك االرطبلحي لمببلغة: 
ء تجيش بو ردكرنا فتقذفو ألسنتنا، قاؿ معاكية: ما تعدكف الببلغة : شيالببلغة التي فيكـ؟ قاؿ
 .(2)، كتقكؿ فبل تخطئ " ؟ ، قاؿ أف تجيب فبل تبطئ: كما اإليجازفيكـ؟ قاؿ: اإليجاز، قاؿ

: البميغ ىػ(216)األرمعي كقكؿلببلغة أقكاؿ القدماء في افقد نقؿ ىػ( 255أما الجاحظ)
 .المفسر ، كأغناؾ عفٌبؽ الميفرؿمف طى 

ة كال حبسة كال استعانة : كؿ مف أفيمؾ حاجتو مف غير إعادىػ(208)قكؿ العتابيكنقؿ  
الذم يركؽ األلسنة كيفكؽ كؿ خطيب، فإظيار ما غمض مف ، فإف أردت المساف فيك بميغ

 .الحؽ، كتركير الباطؿ في ركرة الحؽ

معناه لفظو كلفظو  ى ييسابؽال يككف الكبلـ يستحؽ اسـ الببلغة حت كنقؿ قكؿ بعضيـ:
 . (3) إلى سمعؾ أسبؽ مف معناه إلى قمبؾ، فبل يككف لفظو معناه

: " كؿ ما تبمغ بو قمب السامع فتمكنو في نفسو ، كتمكنو ىػ(385)كالببلغة عند العسكرم
 .(4)" نفسؾ ، مع ركرة مقبكلة كمعرض حسففي 

، لعمماء السابقيفاأكائؿ الفراحة عند التداخؿ بيف مرطمح الببلغة كمرطمح كيتضح 
ة : كالفرؽ بيف الفراحة كالببلغىػ( التفريؽ بينيما قائبلن 466ف الخفاجي)لذا فقد حاكؿ ابف سنا

                                                           
 (.2/143ينظر ابف منظكر، لساف العرب)ج (1)
 (.1/96جكالتبييف)الجاحظ، البياف  (2)
 .115ص-106ص/1ج، ينظر المرجع السابؽ (3)
 (.10صالعسكرم، الرناعتيف) (4)
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، ال يقاؿ كف إال كرفان لؤللفاظ مع المعاني، كالببلغة ال تكأف الفراحة مقركرة عمى األلفاظ
فدؿ عمى معنى يفضؿ عف مثميا بميغةفي كممة كاحدة ال ت راحة، ككؿ كبلـ قيؿ فييا ف ، كا 

 .(1)، كليس كؿ فريح بميغان "بميغ فريح

ببلغة كالفراحة لـ يعٌرؼ ال ىػ(471)كيرل محمد مطمكب أف عبد القاىر الجرجاني
جيكد عبد القاىر  ، فيما يرل الباحث أف(2)، كىي عنده متداخمة بمعنى كاحد كالبراعة كالبياف

، كأف الميٌطمع عمييا بعناية كأسرار الببلغةالببلغية عظيمة، خارة في كتابيو دالئؿ اإلعجاز، 
التي عدىا النمكذج  ،مببلغة الحقيقيةخبلرة رؤيتو ليرل جميان أف نظرية النظـ عنده ىي 
كلـ يكف رنيع  ،إلعجاز الببلغي في القرآف الكريـالببلغي األمثؿ الذم يمثؿ سر ا

  ر الجرجاني.إال مكارمة لجيكد عبد القاى ىػ(739)كالقزكيني ىػ(626)السكاكي

نجده يضع تقسيمان دقيقان لمببلغة، فقد عٌرؼ  ىػ(626)فعندما كرؿ أمر الببلغة لمسكاكي
عمكـ الببلغة الثبلثة كفٌرؽ بينيا، كأدخؿ عمـ المعاني كعمـ البياف ضمف تعريفو لمببلغة، كرأل 

فيقكؿ: في عمـ البديع أنو ليس مف مرجعيات الببلغة، ألنو كجو يؤتى بو لتحسيف الكبلـ، 
الببلغة ىي بمكغ المتكمـ في تأدية المعاني حدان لو اختراص بتكفية خكاص التراكيب حقيا، 

يراد التشبيو كالمجاز كالكناية عمى كجييا.  كا 

كيجعؿ السكاكي الببلغة مادية قابمة لمقياس فميا حداف أعمى كأسفؿ ، ففي الحد األسفؿ 
لك نقص منيا شيء، التحؽ ذلؾ بأركات  يرل أنو المنطقة التي تبدأ منيا الببلغة بحيث

 . (3)الحيكانات، ثـ تأخذ في التراعد إلى أف ترؿ حد اإلعجاز، كىك الحد األعمى لمببلغة 

ىػ( أف الببلغة تشمؿ المفظ كالمعنى بشرط التركيب، فيما ال تشمؿ 637كيرل ابف األثير)
 .(4)الفراحة سكل المفظ 

ذم استقر عنده عمـ الببلغة، فقد فٌرؽ بيف ببلغة ال ىػ(739)كىذا ما ذىب إليو القزكيني
الكبلـ كببلغة المتكمـ، كرأل أف ببلغة الكبلـ تككف عند مطابقتو لمقتضى الحاؿ مع فراحتو، 

                                                           
 (.60صالخفاجي، سر الفراحة) (1)
 (.1/404جعجـ المرطمحات الببلغية كتطكرىا)مطمكب، مينظر  (2)
(3) (  (.196صينظر السكاكي، مفتاح العمـك
 (.69ص-1كالشاعر)ص ينظر ابف األثير، المثؿ السائر في أدب الكاتب (4)
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كىك ما ييسميو عبد القاىر النظـ، كأما ببلغة المتكمـ فيي ممكة يقتدر بيا عمى تأليؼ كبلـ بميغ، 
 كقٌسـ الببلغة إلى ثبلثة أقساـ:

عمـ المعاني: كىك عمـ يعرؼ بو أحكاؿ المفظ العربي، التي بيا يطابؽ مقتضى  -1
 الحاؿ.

 عمـ البياف: كىك عمـ ييعرؼ بو إيراد المعنى الكاحد بطرؽ مختمفة في كضكح الداللة. -2
عمـ البديع: كىك ييعرؼ بو كجكه تحسيف الكبلـ بعد رعاية مطابقة الكبلـ لمقتضى  -3

 .(1)داللة الحاؿ، كرعاية كضكح ال
 .(2)كلـ يخرج المتأخركف عف تعريؼ القزكيني لممرطمح  الذم يضـ ىذه العمكـ الثبلثة 

 :المذىب لغةً 

في األرض ذىابنا ، كذىب المذىب لغة ىك الطريؽ كالسبيؿ، ييقاؿ: " ذىبت بو، كأذىبتو
إليو  ، أم تكجوكذىكبنا كمذىبنا: مضى كذىب، كذىب بمعنى تكجو، يقاؿ: ذىب إلى قكؿ فبلف

ا: أم رأل فيو كذىب في الديف مذىبن  : أم قرد قرده كطريقتو،كذىب مذىب فبلف كأخذ بو،
ا: المعتقد الذم يذىب إليو راحبورأيا ن أك أحدث فيو بدعة،  ، كالمذىب: الطريقة، كالمذىب أيضن

 ، كقاؿ السرقسطي أحدثمذىب فبلف: قرده كطريقو، كذىب في الديف مذىبنا: رأل فيو رأيناك 
  . (3)و بدعة"في

" كذىب إلى قكؿ فبلف: أخذ بو، كذىب مذىب فبلف: قرد مقرده كطريقو، كذىب في 
الديف مذىبان: رأل فيو رأيان أك أحدث فيو بدعة... كالمذىب الطريقة كالمعتمد الذم ييذىب إليو، 

: أرؿ "  .   (4)ييقاؿ: ذىب مذىبان حسنان، كييقاؿ: ما ييدرل لو مذىبه

  :المذىب اصطالحاً 

 ألمر ، سكاء تعمؽ االفقو: " يطمؽ عمى ما جرت بو الفتكل المذىب ارطبلحان عند أىؿ

 . (5)" ل المفتيف عمى قكاعدهك ، أك فتابفتاكل المنسكب إليو المذىب

                                                           
 كما بعدىا( . 9ص/1ينظر القزكيني، اإليضاح)ج (1)
 .1/406ج، المرجع السابؽ (2)
 .    (1/287)جالمرباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكمي المقرم،  (3)
 .(317-316)صالمعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية (4)
 .(81)صبغية المقارد كخبلرة المرارد، السنكسي (5)
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قيقة عرفية فيما ذىب إليو اإلماـ،  قاؿ أبك حنيفة: إذا رح الحديث فيك " حكىك: 
 .، أم طريقي كمنيجي كمنبع حكمي(1)" مذىبي

، إنساف ما : مجكعة اآلراء كاألفكار التي يراىا أك يعتقدىاطبلحان بأنوؼ المذىب ارعيػرٌ 
" : ، جاء في المعجـ الكسيط تعريؼ المذاىب بأنيادد مف القضايا العممية كالسمككيةحكؿ ع

 . (2)اآلراء كالنظريات العممية كالفمسفية ارتبط بعضيا ببعض ارتباطا ن يجعميا كحده منسقة " 

 :منيج لغةال

و، كالًمٍنياج كالمىٍنيج، كفي التنزيؿمى  حي ]: ٍنيىج كنىٍيج، كمىٍنيجي الطريًؽ: كىضى
ِجِم اِلّك  نٌ  عم

ِوو ٌ هاجاًِ ًة ِِش  عم [وٌكه
ان بىٌينان... (3) حى كاٍستىباف، كرار نىٍيجان: كاًضحى ، كأىٍنيىجى الطريؽي: كىضى

ٍحتيوي، يقاؿ: كنىيىٍجتي الطريؽى  عمى ما نىيىٍجتيوي لؾ، كنىيىٍجتي الطريؽى: سمكتيوي،  عمؿ: اأىبىٍنتيوي كأٍكضى
 .(4): الطريؽي المستقيـ كفبلف يٍستىٍنًيجي سبيؿى فبلف، أم يىٍسمؾي مىٍسمىكىوي، كالٌنٍيجي 

يقة التي تيتبع ، أم الطر فالمنيج في المغة: بمعنى الطريؽ، كالسبيؿ، كالكضكح، كاإلبانة
 .لمكركؿ إلى اليدؼ
 :المنيج اصطالحاً 

الباحث ، ييتدم بيا تنطكم عمى إشارات كتكجييات كمية ىك مجمكعة القكاعد العامة التي
 . (5)، مف أجؿ الكركؿ لمحقيقة العممية في أثناء بحثو

ليدؿ عمى الكسائؿ كاإلجراءات العقمية طبقان  ،: فالمنيج يرتبط بالمنطؽكعند ربلح فضؿ
ياز ك ىنا منيج عقمي ألنو يمتـز بحدكد الجكى ،لمحدكد المنطقية التي تؤدم إلى نتائج معينة

 ، كالمنيج يرتبط بحركة التيارالعقمي ليستخرج النتائج منيا، كىك حريص عمى عدـ التناقض
تباطاف ال يحؿ ، كىذاف االر العممي كىك ال يحتكـ لمعقؿ كحده، بؿ لمكاقع كمعطياتو كقكانينو

                                                           
 شرح تنكير األبرار في فقو اإلماـ األعظـ أبي حنيفة النعماف رد المحتار عمى الدر المختارابف عابديف،  (1)

 .(64/ 1)ج
 .317ص، المرجع السابؽ (2)
 [.48]المائدة:  (3)
 (.2/383ابف منظكر، لساف العرب)ج (4)
ألدبي كالمغكم طبيعتو (، كأيضان أبك عمي، البحث ا11ص-3ينظر بدكم، مناىج البحث العممي)ص (5)

 (.18مناىجو إجراءاتو)ص
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طريقيا  ظكمة المرتبة التي يمكف عف، فقد ييطمؽ المنيج ليراد بو المنأحدىما مكاف اآلخر
 . (1)كقد ييطمؽ المنيج ليراد بو المنيج التجريبي الكركؿ إلى نتائج منطقية، 

، كلكف التغيير الجكىرم يككف في األدبي تظؿ كاحدة قديميا كحديثيافأىداؼ البحث 
 :ج البحث التي تتبع منطمقات عمميةمناى

النقاد العرب ال تزاؿ إلى اليكـ مكضكع بحث " الكاقع أف المكضكعات التي شغمت عناية 
ف يكف ىناؾ تغفي عالمنا الحاضر في كافة الببلداألدباء كالنقاد  يير فيك في المناىج ال ، كا 

 .(2)األىداؼ "

 : النقد لغةً 

" نقدت رجبلن الدراىـ بمعنى أعطيتو ، كنقدتيا لو عمى الزيادة أيضان فانتقدىا أم قبضيا " 
راىـ نقدنا ، كناقد فاعؿ ، كالجمع نقاد ، كانتقدتو إذ نظرتو لتعرؼ جيدىا " نقدت الد ، ك(3)

" ناقدت فبلننا : إذا ، (4)كزيفيا،  كالنقد: فف تمييز جيد الكبلـ مف رثيثو، كرحيحو مف فاسده  " 
 .(5)ناقشتو في األمر " 

 : النقد اصطالًحا

رف التاسع إال اعتباران مف القفي النقد عند الغرب  –العممية–لـ تبدأ الدراسة النظامية 
مف مطمع ىذا القرف، كتب تيبكديو  لـ ينشأ إال قريبان الحديث ، كبالفعؿ فإف النقد األدبي عشر
 .(6)، كلكف لـ يكف ىناؾ نقد " القرف التاسع عشر كاف ىناؾ نقاد : " قبؿيقكؿ

األدبية ب تعدد المذاىب ، كذلؾ بسبنكعت التعريفات االرطبلحية لمنقدلقد تعددت كت
في ، كالغمكض لنقد في العممية األدبية كالفنية، كاالختبلؼ في الجانب المعرفي لدكر اكالنقدية

تعريفات االرطبلحية لمنقد األدبي، ، لذا سنعرض بعض الدكر النقد في المجاؿ التطبيقي
 :هكدكر النقد كبعض اآلراء في كنو 

                                                           
 (.9ص-8ينظر فضؿ، مناىج النقد المعارر)ص (1)
 (.340مندكر، النقد المنيجي عند العرب كمنيج البحث في األدب كالمغة)ص (2)
 (.2/853)جالمرباح المنير في غريب الشرح الكبير (3)
 .  (944)صالمعجـ الكسيط ، مجمع المغة العربية (4)
 .(2/599)جالرحاح في المغة كالعمـك، الجكاىرم (5)
 .(8)صالنقد األدبي، كارلكني كفيممك (6)
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، كيحاكؿ شكقي ضيؼ أف (2)ف : النقد ييعٌمـ اآلخريف كيؼ يقرؤك (1)يقكؿ سانت بيؼ 
 فيقكؿ :لو يضع تعريفان جامعان 

" النقد تحميؿ القطع األدبية، كتقدير ماليا مف قيمة فنية، فيك فف مشتؽ مف غيره أك 
 . (3)متكقؼ عمى غيره " 

ف يعند الناقدنجده ال يستقؿ بذاتو، فيربطو بغيره اشتقاقان ككجكدان، كما  فكالنقد عنده ف
ني كفيممك، نجد المرطمح يرتبط بكضكح بالنظرية التي ينطمؽ منيا الناقد، كيظير ف كارلك يالغربي

 :فيقكالف النقد كنتيجة لممذىب األدبي

" إف النقد المطمؽ مف ناحية نظرية ال يمكف فرمو عف النظرية، كالذم يظير كنتيجة 
يا فمسفة جمالية ليا، كىذه النظرية يمكف تسميتيا بفمسفة جمالية، إذا اتفقنا مف جية عمى أن

كالجماؿ، كقيـ مطمقة كمضمكف قبمية، كأنيا مف جية أخرل يمكف أف تتميز بالحؽ كالخير 
 .  (4)كمي"

كالنقد األدبي الذم يعتمد أدكات البحث العممي: ىك محاكلة لمحكـ عمى النتائج الفنية 
بيؽ أحكاـ العقؿ بمقاييس المساىمة التي يقدميا لعمـ الحياة، أم بمقاييس عممية، محاكليف تط

، يقرد أف العمؿ األدبي (5)الرياضي، عمى التجربة الحية الحافمة باالضطراب كالفكضى 
 اإلبداعي حافؿ بالبحث عف التجديد كالتغيير، كىك ال يحفؿ بالنظاـ كالركتيف. 

، ىريتو مف جممة مف الجكاىر األخرل، تستميز جك جكىر خاص: " النقدأف  مرتاض رلي
، عند ىذه الجكاىر بالضركرة مجرد ركرة ليا، فكأنو المجاؿ المعرفي اليجيف يككف ىك دكف أف
 .(6)كميا " 

                                                           
 .ـ(: كاتب كناقد فرنسي1869-ـ1804) Charles Sainte-Beuve( شارؿ سانت بيؼ 1)
 .(48)صاألدب المقارف، ىبلؿ (2)
 .(9األدبي)ص النقد، في ؼيض (3)
 .(27)صالنقد األدبي، كارلكني كفيممك (4)
 . (258)صمعقكؿ في األدب الحديث المعقكؿ كالبل، ينظر كلسف (5)
 .(75)صفي نظرية األدب، مرتاض (6)
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في  ، كأمضىاإلنسانية عمـ ىك أسرع في التطكر" ليس بيف العمكـ  :كيقكؿ العشماكم
ىذه الطبيعة المتنامية المتحركة ، كترجع الثبات كالجمكد، مف النقد األدبي ، كأبعد عفالحركة

 .(1)ية باألدب ، الذم ىك أحد الفنكف التي ال تعرؼ الثبات كال الجمكد " إلى االرتباط

 في النقد حمقة كرؿ بيف المبدع كالقارئ :  يـبعضكرأل 

نما ىك كسيط بيف المؤلؼ ، إنشأ نشأة ذاتية غامضة" النقد ليس عممية اعتباطية ت
 .(2)، تربط بينيما لحمة اإلنتاج الفكرم األريؿ " كالجميكر

تعريفان دقيقان يقترب مف  فكا مرطمح النقدأف النقاد العرب القدماء عرٌ  بيؿ أبك عميكيرل ن
اليجرم  القدماء عرفكا النقد كاستعممكا ىذا المرطمح منذ القرف الثالث: " التعريؼ الحديث لمنقد

استعماالن أدبيان رحيحان، فقد عنكا بكممة نقد: دراسة النركص األدبية كتفسيرىا، كتحميميا، 
ف ىذا المفيكـ قد ال يبتعد كثيعمييا، لبياف قيمتيا كدرجتيا كالحكـ مكازنتيا بما يشبيياك  ران ، كا 

ي تعني حديثان: التقدير الرحيح ألم أثر فني، كبياف قيمتو ، فيعف مفيكـ المحدثيف لكممة نقد
 . (3) " ، كدرجتو بالنسبة لما يناظرهفي ذاتو

فمك فرضنا أف الككف يخمك مف كؿ  ف األخرل: "فف قائـ عمى جميع الفنك  النقد األدبي 
عمى اآلخر، ال  ، كلكف ىذا االعتماديا يمكف أف نتركر ككننا بدكف نقدأنكاع اآلداب كالفنكف حين

ف ارتبط بالفنكف كاآلدابينفي ككف النقد مستقبلن مف كجكه النشاط يمكف أف يككف كجينا  ،، كا 
ألف اإلبداع بمعنى اإلجازة الخبلقة  ،ا فيك كذلؾ، أما اعتبار النقد عمبلن إبداعين اإلنساني
ال يتعذر عمى العقؿ اإلنساني خارة كأنو يتناكؿ ألكاف الفنكف األخرل اإلبداعية  ،كاالبتكار

 .  (4)كالجميمة " 

: " النقد تعبير عف إبداعي د عند الركمانسييف ىك أدب إنشائيكيرل خفاجي أف النق
لى تعريؼ النقد في ضكء ، ثـ يخمص إ(5)" يختمؼ عف األدب يك أدب إنشائي ال، فالنقد فاألدب

 محمد مندكر( :، ك كأحمد أميف ،أحمد الشايبتعريفات )

                                                           
 .(136)صالرؤية المعاررة في األدب كالنقد، العشماكم (1)
 . (10)صالفكر كاألدب في ضكء التنظير كالنقد، الشممي (2)
 (.12أبك عمي، النقد األدبي في تراث العرب النقدم)ص (3)
 .(110-109)صفي النقد األدبي، شرارة (4)
 .  (5)صمدارس النقد األدبي الحديث، ينظر خفاجي (5)
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و في ذاتو، كدرجتو بالنسبة إلى تقدير الرحيح ألم أثر فني، كبياف قيم" النقد ىك الت
الت عما، كىك مفيكـ نمحظو في كؿ استي مفيكميا الدقيؽ )الحكـ(فالنقد تعني  ، فكممةسكاه

، ىك فف دراسة األساليب كتمييزىا :الكممة حتى في أشدىا عمكمان، كالنقد األدبي في أدؽ معانيو
، كىك منحى الكاتب العالـ كطريقتو في التأليؼ ـ لفظة األسمكب بمعناىا الكاسععمى أف نفي

، أم ير كالتفكير كاإلحساس عمى السكاء، فممنقد ميمتاف: ميمة التفسير كميمة الحكـكالتعب
، كالنقد األدبي ىك تقدير النص األدبي تقديران األدبية في قضايا األدب كمشكبلتوإردار األحكاـ 

 .(1)رحيحان كبياف قيمتو كدرجتو األدبية " 
حسب ك  ،إذف حسب المذىب النقدم الذم ينطمؽ منو الناقد االرطبلحييختمؼ التعريؼ 

 الدكر الذم يعتقد أف عمى النقد تأديتو .
تعرؼ بدقة عمى مزايا ، البد مف الفيكـ الشامؿ لمرطمح النقد الحديثبالم ةكلئلحاط
 : كمجاالتو و، كأىـ سماتمرطمح النقد

 : مزايا مصطمح النقد الحديث
، فبل يقترر ديث يخرج عمى الفيـ القديـ لمنقد، كيحمؿ فيمان أعمؽمرطمح النقد الح -1

 .دكره عمى النرح كاإلرشاد كالتكجيو 
بد، ال عمى الناقد أف يقؼ أماـ مبدعات الفف مكقؼ المتع" :Croce (2) يويقكؿ كركتش 

 .(3)"  مكقؼ النارح
بتعد عف الرؤية العاطفية الذاتية، كال يخضع لمرأم ، ييجب أف يككف النقد عمميان  -2
 .( 4)" ستطاع التخمص مف الفركض المسبقة : " النقد العممي االمسبؽ
، كيرل نقاد المذىب الكاقعي أف النقد ضايا المجتمعيرتبط بركح العرر كقالنقد   -3

، بفائدتيما بأنو الذم يحرر قيمة األدب كالفف: ب أف يخدـ الكاقع كقضاياه، لذا يعرفكف النقديج
ذا التعريؼ عمى رأم ، كييبنى ىلممجتمع كالتزاميما لقضايا العرر، متغاضيان عف قيمتيا الجمالية

                                                           
 (.10)صمدارس النقد األدبي الحديث، خفاجي (1)
، ظيرت أفكاره قرب كناقد إيطالي فيمسكؼ ـ(:1952–ـ1866) Benedetto Croce بنديتك كركتشو (2)

ية المطمقة، ككاف لنظريتو الجمالية تأثير بالغ عمى النقد كفمسفتو ىي الفمسفة المثال، نياية القرف التاسع عشر
 (.136)صاألدب المقارف، ىبلؿ، ينظر الفني

 .(29)صمدارس النقد األدبي الحديث، خفاجي (3)
 .  (6فضؿ، مناىج النقد المعارر)ص (4)
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كاؿ االقترادية كاالجتماعية كحدىا ىي التي تحدد اتجاه : إف األحالقائؿ Marx (1) ماركس
 .(2)الفنكف كأشكاليا 

، زادت مقدرتو ع النقاد عمى بيئة األديب كعرره: " كمما زاد اطبل Croceكيقكؿ كركتشيو
 .(3)عمى تذكقو إنتاجو " 

ألدبي كالعرر الذم نشأ فيو أما محمد غنيمي ىبلؿ فيشير إلى أىمية الربط بيف النقد ا
، كبمطالب المجتمع ك الذم قيمت فيو: " عمينا أف نربط بيف نظريات النقد األدبي بالعرر األدب

 .(4)األدباء في ذلؾ العرر " 
 ، كيخدـ التراث .النقد ميكٌجو لممستقبؿ، كلحركة التجديد ك التطكر  -4

كشؼ ، كقدر عمى أكثر تكاربلن مع الفكر اإلنساني كمما اتجو النقد إلى المستقبؿ كاف
 . (5)خركرية التراث العربي األريؿ في العركر الماضية  

 .تاريخ نحك فمسفة أعمؽ لفيـ األدبالنقد يسخر كؿ عمـك المغة كال  -5
، كـ المغة إذ مادة األديب الكممات، بما ليا مف جرس داللة" النقد يستعيف ضركرة بعم

دؿ عميو مف معاف مختمفة كما ، أك تكممات كما تستمزمو مف ترتيب خاص كالجمؿ بما فييا مف
، ألركات كالداللة كالنحك كالببلغة، فالنقد يستعيف بعمكـ الترتيب مف ركرترسـ تبعنا ليذا ا

، كلكف مـك مف قكانيف لغكية في الحاضر كفي تاريخ المغة الطكيؿكفيما تشتمؿ عميو ىذه الع
 .(6)رل " األديب يتجاكز ىذه العمكـ جميعنا إلى مجاالت فمسفية كجمالية أخ

 النقد العممي كالتاريخي يجب أف يسبقو امتبلؾ الذكؽ الفني مف قبؿ الناقد . -6
 . (7)النقد التاريخي ال يفيد ما لـ يرحبو الذكؽ الفني  أف رل الجماليكفي

                                                           
 ـ(: فيمسكؼ كعالـ اجتماع كاقترادم1883-ـ1818) Carl Hainric Marx( كارؿ ىانريؾ ماركس 1)

 .بركليتاريا، سميت بعده الماركسيةكراحب دعكة دكتاتكرية ال، ألماني، مف ركاد النظرية االشتراكية كالشيكعية
 (.325)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب ،الميندسك  كىبةينظر 

 .(378)صفي النقد األدبي ، ( ينظر شرارة2)
 . (50)صتمييد في النقد األدبي ،غريب (3)
 .(15)صالنقد األدبي الحديث ،(ىبلؿ4)
 .(7فضؿ، مناىج النقد المعارر)صينظر  (5)
 .(13)صالنقد األدبي الحديث ،ىبلؿ (6)
 . (50)صفي النقد األدبي، شرارةينظر  (7)
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عبد القاىر الجرجاني في كتابو دالئؿ اإلعجاز بالتأكيد عمى أىمية الذكؽ  ـكقد سبقي 
 :يقكؿ -الناقد  –ألدب ر في ااألدبي لدل المتردر لمنظ

إلدراكيا،  مييأن ، حتى يككف ت ال تستطيع أف تينبو السامع ليا، كتيحدث لو عممان بيا" أن
، كيككف لو ذكؽ كقريحة يجد ليما في نفسو إحساسان بأف مف شأف كتككف فيو طبيعة قابمة ليا

 ةأىميأف  ف يركفيالجمالي ، كلكف(1)ييا المزية عمى الجممة  " فىذه الكجكه كالفركؽ أف تعرض 
 .عتمد عمى المنيج التاريخي العمميإذا ارتبط بالنقد األدبي الذم يالذكؽ األدبي تزداد 

 –النقد التكاممي الشامؿ-ادة مف أكثر مف مذىب نقدم كاحد الدعكة إلى االستف -7
 .لتي يفرضيا المذىب النقدم الكاحدلتجاكز القيكد ا

حرية مف خبلؿ نظرة شاممة ، لتمنح الناقد الشاممة إلى األدبإلى نظرة نقدية  برزت الدعكة
 ، الذم يتناكؿؿ اتساع مجاؿ النقد كتعدد مذاىبو، كىك ما يسمى بالنقد التكاممي، بفضمتكاممة

 . (2)، مستعيننا بالمذاىب النقدية األدبية األثر الفني مف نكاحيو المتعددة
ف كافة المذاىب األدبية إلى تعاكف بيا ك ك كاف أحمد زكي أبك شادم مف أكائؿ مىف دع

لذم ينتظـ في الكاقع ، اف بالمذىب الفني الشامؿ في الشعر" إذا كنا نؤم :المختمفة، قائبلن 
لشعر الكبلسيكي القديـ أك المجدد، كال ما عداه ، فميس مف مذىبنا طبعان أف نغفؿ امذاىب فرعية
النياية بمثابة سمة  ، ألنيا فييةكالفن ، كعمينا أف نناىض الديكتاتكرية األدبيةمف فف أريؿ
 .(3) لؤلدب كالفف

نقدنا ليس لككنو عبد اهلل عبد الدائـ أف أزمة النقد األدبي داعيان إلى شمكلية النقد يرل ك 
ح كالتفسير دكف ، أك نقدنا تحميمينا يعتمد الشر و الرؤية الفردية كالحكـ المتعجؿانطباعينا تتحكـ في
، نفسي أك اجتماعي أك محاكمة خمقيةنقدنا يحتكـ إلى فمسفة أك تحميؿ ، أك رؤية تقكيـ حقيقة

فيك ، مف زاكية كاحدة ىي زاكية المذىب كيعيب كؿ ىذه النظريات النقدية التي تحاكـ النص
النص ما ال يحتمؿ كيفسره عمى ىكاه كثيرنا ما ييحٌمؿ يرل أف أزمة النقد تكمف في أف الناقد 

 :يقكؿ ،ككفؽ مذىبو

                                                           
 ( .546)صدالئؿ اإلعجاز، الجرجاني (1)
 .(380)صفي النقد األدبي، شرارةينظر ( 2)
 .(68)صرائد الشعر الحديث، ( خفاجي3)
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  Freud فركيدضركب النقد األدبي التي قدميا  ي لمداللة عمى ىذا أف نذكر بعض" كيكف
فيمسكؼ المادية الجدلية ،  Marx ، أك التي قدميا ماركسي، راحب مدرسة التحميؿ النفس(1)

Baudelaireبكدلير  -فيؿ ندرؾ حقنا معنى آثار 
أنيا اعتراؼ بعقدة أبكية لديو  إذا ذكرنا -(2) 

ندرؾ  ، ىؿدة قتؿ األب؟د عقإذا قمنا إنو كلي -Hogo (3) ىكغك-عينا لنفس ، كىؿ نزداد ك ؟
كما ، منا إنو كاف مرابنا بمس االغترابإذا ق Dostoevesky (4)ستكفسكيك ركعة كتابات د

Tolstoy تكلستكم كاف
 Flaubertؿ يكفي في تقكيـ آثار فمكبيركذلؾ ى؟ مرابنا بالنرجسية (5)

Maupassant مكباساف، ك (6)
اتباف بكرجكازياف كما أراد ماركس ، أف نقكؿ إنيما ك(7) 

Marx
 .؟(8)
النقد األدبي يرتبط بالفيـ العميؽ لؤلدب ، كبالكعي كالثقافة كالمعرفة الحقيقية بالنص  -8

 .كنشأتو كما يحيط بو 
تبط تطكر النقد ، كما ار ارؼ الثقافية كالفكرية كالفمسفيةبالمع المرطمح النقد األدبي ربطي

، الذم يؤدم بالناقد إلى التفسير ـ األخرل بالتطكر العممي كاألدبي، كاألمبي عند العرباألد
، كىك ال يقؼ عند حدكد كقد ال يمتـز بنظرية كاحدة ،رجعيةكالتحميؿ كالتقييـ كفؽ النظرية الم

ال يقؼ عند  ، فإنوكىك إف اتكأ عمى نص معيف أحيانان ، ة، فبل يتقيد بالنص األدبي كحدهمعين
 داخؿ األجناس األدبية فمرطمح النقد يعطي الناقد مساحة مف الحرية ،دكدية دالالت النصمح
 انفتاحو ، كمنيـ مف ذىب إلىقاد مف يراه نران أدبيان مكازيان ، فمف النةءميس لمنقد أدكاران مجزك ف

 قيتو لمنص، كتأسيسو لمنص القادـ.عمى آفاؽ أرحب مف النص، كمنيـ مف جـز بأسب

                                                           
، ىك الحقيقي سيغيسمكند شمكمك فركيد ـ( : كاسمو1939–ـ1856) Sigmund Freudيغمكند فركيد( س1)

ينظر تادييو، النقد األدبي  .لتحميؿ النفسي كعمـ النفس الحديثطبيب نمساكم مؤسس مدرسة ا
 (.199ص-192الحديث)ص

ابة قرائده النثرية ، بدأ كتـ( شاعر كناقد فرنسي1867-ـ1821) Charles Baudelaireشارؿ بكدلير( 2)
ينظر ىبلؿ، النقد األدبي  .مدفكعا بالرغبة في شكؿ شعرم جديد، ـ عقب نشر ديكانو أزىار الشر1857عاـ 

 (.291الحديث)ص
  .ـ(: شاعر كأديب كركائي فرنسي1885-ـ1802) Maria Hogo-Victor( فيكتكر مارم ىكجك 3)
 ـ(: أديب كركائي ركسي. 1881-ـ1821) Fyodor Dostoeveskyفيكدكر دكستكفسكي  (4)
 ـ(: أدبب كركائي ركسي. 1910-ـ1828) Leo Tolstoyليك تكلستكم  (5)
 ـ(: أديب كركائي فرنسي. 1880-ـ1821) Gustave Flaubertجكستاؼ فمكبير  (6)
 ـ(: أديب كركائي ، مف ركاد القرة القريرة.1893-ـ1850)Gay De Maupassantغي دك مكباساف  (7)
  .(175ص-169ص)في النقد األدبي ،رةشراينظر ( 8)
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 النقد والبالغة عند العرب في العصور السابقةني : المبحث الثا

، كيمكف أف تعد ىـ سمات المغة العربية في تطكرىاكاف االنتقاء كاالختيار كالمفاضمة مف أ
، ككأف قبيمة قريش أخذت عمى ي المغة في العرر الجاىمي كسمكىاىذه السمات مف أسباب رق

، ، لما ليا مف مكانة قبمية كدينيةء كاالختيارتقاعاتقيا أف تككف الحاضنة التي يتـ فييا ىذا االن
 : بأدبيا كشعرىا يا القبائؿي ترد أسكاقى 

ساف عند النطؽ، ، كأسيميا عمى الملؤلفرح مف األلفاظ " كانت قريش أجكد العرب انتقادان 
بانة عما في النفس" ، كأحسنيا مسمكعان   . (1)كا 

قد ، فطكر الحقيقي الذم ال يمكف إغفالوكىذا ينفي عف المغة العربية العفكية كيسميا بالت
 المغة تتعدل اليدؼ الرئيس مف ،فأحاطكىا بيالة مف القداسة، عرؼ العرب قديمان قيمة لغتيـ

، فأكثركا مف ير البدائي عف الحاجات اإلنسانيةالذم يتمحكر في التكارؿ كالقدرة عمى التعب
ىذه األنشطة ازدىار ، كرغـ أف األدبيةاتيا األنشطة المغكية التي تبحث في إبداع المغة كمخرج

، ـ يككنكا قد امتمككه في الجاىمية، كىك ما لمستقرة ثقافيان كفكريان كسياسيان حتاج إلى بيئة ياألدبية 
، بارىا عمميـ األكحد كىميـ األكبرالمكثؼ عمى المغة باعتىذا التركيز نجد أف فمف الغريب 

 :كالشعر مف أرقى ركر تطكر المغة

: كاف الشعر عمـ قـك لـ يكف ليـ عمـ أرح منو ر بف الخطاب رضي اهلل عنوقاؿ عم "
س كالركـ كلييت عف ، كغزكا فار العرب كتشاغمكا بالجياد فتشاغمت عنوفجاء اإلسبلـ ، (2)

، فمما كثير اإلسبلـ كجاءت الفتكح كاطمأنت العرب باألمرار راجعكا ركاية الشعر الشعر كركايتو
مؾ بالمكت ذلؾ كقد ىمؾ مف العرب مف ى، فألفكا ميدٌكف كال كتاب مكتكبإلى ديكاف فمـ يئمكا 

 .(3)، كذىب عنيـ منو أكثره " كالقتؿ فحفظكا أقؿ ذلؾ

لغتيـ األدبية المركزية المكحدة، لغة  ( فقد كاف ليـكرغـ اختبلؼ لغات القبائؿ )الميجات
 ، فقد كانت أكثرىاالقبائؿ كسيادتيا بيف ليجاتفضميا  العرب في الجاىمية عمى فاتفؽ ،قريش

، كأقدرىا عمى شيرة بيف القبائؿ العربية قاطبة، كأغزرىا مادة، كأرقيا أسمكبان، كأغناىا ثركة لغكية
المغة كقد كرفيا عمماء  ،في أرقى ركر تطكرىاإلى القمة كرمت المغة العربية  ىتحالتعبير 

                                                           
 .(101)في عمـ أركؿ النحك االقتراح، السيكطي (1)
 انتيى كبلـ عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو، كالتتمة البف سبلـ . (2)
 .(25ص-24ص/1ج)طبقات فحكؿ الشعراء ،الجمحي (3)
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لغة سيادة  ىػ(207)اءالفرٌ  ذكركقد  ،ئؿالقبا -ليجات  –مف مجمكع لغات القدماء بالمغة المنتقاة 
 : ىذه المغة مف بيف لغات عدة انتقاء، كأشار إلى قريش

انت العرب تحضر المكسـ في كؿ عاـ، كتحج البيت في الجاىمية، كقريش يسمعكف " ك
، كخمت لغتيـ مف ما استحسنكه مف لغاتيـ تكممكا بو، فراركا أفرح العرب، فلغات العرب

 .(1)ستقبح األلفاظ  "ستبشع المغات كمم

األكثر ببلغة مما  -الميجة  –تعترؼ طكاعية بفضؿ ىذه المغة ككأف القبائؿ العربية 
الميجيد ، كلف يبمغ بشعر مف ليجة قبيمتو أسكاقيا العامة، فبل يمكف ألم شاعر أف يأتي عداىا

كحتى ، ةحتى غدت لغتيـ األدبيأسكاؽ العرب األدبية إال بمغة قريش التي سادت القبائؿ 
تبت بمساف التي القت مف اإلجبلؿ كاالستحساف ما جعؿ العرب يكتبكنيا بماء الذىب كي المعمقات 

 .ا قريش كعمقتيا عمى أستار الكعبةعندما أقرتيرفيعة ، كأخذت مكانة قريش

، فيحضرىا مف نة: " كىذه األسكاؽ كانت تقكـ طكؿ السىػ(414)التكحيدم يقكؿ أبك حياف
كىـ ىىمىؿ ال عز ليـ إال بالسؤدد، كال معقؿ ليـ إال ، مف بىعيد، ىذا حديثيـريب مف العرب ك قى 

 . (2)، كال فخر ليـ إال الببلغة " السيؼ، كال حركف إال الخيؿ

يدؿ استرفاء العرب لمغة قريش أنيـ جعمكىا لمتفنف في القكؿ كاإلبانة في التعبير فقد 
، لذا تميزت المغة العربية بركنقيا مدت أرفاهكبلـ العرب أبينو، كراعت أرشقو، كاعت اختارت مف
، فارتفعت عف العيكب التي أثقمت بعض الميجات كما عتمدة التكليد كالتخير كاالنتقاءكببلغتيا م

، حتى أف ىذا (3) كقضاعة كىكازف كقيس كضبة كبيراء كحميرعند مضر كربيعة كىذيؿ 
ربية كمغة حمير ت تمامان بعض الميجات العاالنتقاء كرؿ إلى المغة المثالية األدبية التي استبعد

 :كبعض بكادم اليمف

، كال حمير كأقاري اليمف اليكـ بمساننا: ما لساف ىػ(154)" قاؿ أبك عمرك بف العبلء
 .(4)عربيتيـ بعربيتنا " 

                                                           
 . (1/221ج)في عمـك المغة كآدابيا المزىرالسيكطي،  (1)
 .(65ص)اإلمتاع كالمؤانسة، حيافأبك  :التكحيدم (2)
 .(116ص-67ص)دراسات في فقو المغة ،ينظر الرالح (3)
 .(1/11ج)طبقات فحكؿ الشعراء الجمحي، (4)
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، ارتكزت عمى رافديف كخبلؿ تطكرىاكىذا يدلؿ أف المغة العربية منذ نشأتيا كتككينيا 
ة : الرافد النقدم الذم عني باالنتقاء كاالختيار كالمفاضماألكؿ، باب قكتياررينيف، ىما أىـ أس

، كالثاني ىك الرافد الببلغي الذم رافؽ عممية نشكء المغة مف بيف عدد مف األلسف كالميجات
ـى ارتقاءىا ك تشكمٌ   .     لمغة منذ بدايات تككينيايعد ىدفان ، كيمٌثؿ النمكذج األعمى الذم ياكدىعى

، كالتحامو كؿ تكٌكف مراحؿ األدب، كأرفي نشأة النقد عند العرب كتطكره كلمبحث
م متطكر النقدلمررد التاريخي أف يمجأ الباحث ل، كاف لزامان حتى عركر متأخرة بالببلغة
فاإلسبلمي، ، رر الجاىمي، بدءان بالعآراء النقاد كاألدباء عبر العركرألىـ ك  ،كالببلغي

 .فالعثماني ، كيفاألمكم، فالعباسي، فالمممك 

 أوًل : العصر الجاىمي

بمغو كما كرمنا مف الشعر الجاىمي ىك أ، المغة العربية المثالية قمةالشعر الجاىمي  حاز
، األكلى، فيما غاب عنا نتاج العرب الشعرم عبر مراحؿ تطكره كأكثره ركنقان ككماالن  نضجان 

، بالببلغة التي ىي كالتعبير البدائية تيدؼ لمتكارؿ فغامت رؤيتنا لبدايات التحاـ الشعر كمغ
 :ا سكل التراث الشعرم فائؽ الجكدةقمة التطكر األدبي فمـ يرمن

؛ مؤتمؼ ال ناضجان كامبلن منسجـ التفاعيؿإننا ال نعرؼ الشعر العربي إ" يمكف القكؿ 
ف ىذا أف نزعـ أ، إال أننا ال نستطيع في المعمقات كفي قرائد الجاىمييفاألنغاـ كما كرؿ إلينا 

، بؿ إنو مر بضركب كثيرة مف التيذيب حتى بمغ اإلتقاف الذم نجده عميو في الشعر ىك البداية
  . (1)أكاخر العرر الجاىمي " 

ف اسمو أف أكؿ مف قٌرد القرائد ىك الميميؿ بف ربيعة ككا ىػ(232)كييقٌرر ابف سبلـ
نما سمي ميميبلن ليميمة شعره كيعديان  ، كأف الميميؿ يككف بو كاختبلفوميمة الثكب كىك اضطرا، كا 

ٌية بف قم ان ر مٍ كعى  ان كعبيد، طرفة بف العبد، كقد سبقو، فيما عارر امرؤ القيسالقيس  ئخاؿ امر 
 .(2)كالمتممس

يجد  ،كالمتممس ؛كعمرك بف قمٌية ؛كعبيد ؛كطرفة ؛كالناظر في أشعار امرئ القيس
يرل أف الفترة الزمنية القريرة بيف  ، كالباحثقمة نضجيا كتطكرىا كتيذيبياعندىـ في القرائد 

                                                           
 (.39أبك عمي، النقد األدبي في تراث العرب النقدم)ص (1)
 .(39ص-38ص/1ج)الجمحي، طبقات فحكؿ الشعراءينظر  (2)
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غير كافية الستقرار ، م ييقاؿ أنو أكؿ مف قٌرد القرائدالذالميميؿ ، كخالو امرئ القيسأقدميـ 
ليربح سمة االبداع ، ربيةعمى اتساع رقعة الجزيرة العكانتقالو لمشعراء اآلخريف  ىذا التطكر

، كفي ذكر امرئ ر امرئ القيس كمعارريوعمييا أشعاالتي الشعرم بيذا التعقيد كىذه الجكدة 
إال أنو لـ  ،األكائؿ دليؿ عمى إبداع غائب تأثر بوعمى األطبلؿ القيس بكائيات ابف حذاـ 

 :يقكؿ امرؤ القيس ، يرمنا

 ناُعوجا عمى الّطَمِل الُمِحيل لعمّ 
 

  (1) نبكي الّدياَر كما بكى ابُن ِحَذامِ  
 

ف قد بدأت ، يمكف أف تكك شعراء الجاىمييف حركة نقديةار الكبلقد كاكب التطكر اإلبداعي ل
، خارة في أجكاء مف االحتفاء إال أنيا أخذت في التطكر كالنضج ،بمبلحظات نقدية بيانية

إلييا امرؤ كيقاؿ إف أكؿ مف نقد الشعر ىي أـ جندب حيف تنازع  ،بيذا المنتج العربي اإلبداعي
حد كقافية كاحدة فقاؿ ترفاف فيو الخيؿ عمى ركم كا : قكال شعران القيس كعمقمة بف عبدة، فقالت

 :امرؤ القيس

 َخميميَّ ُمرّا عمى أمِّ ُجْنُدبِ 
 

 َعّذبِ ــــــــــــــِلَنقِضَي َحاجاِت الُفَؤاِد المُ  
 كقاؿ عمقمة :

 َذَىَبْت مَن اليْجرَاِن في كّل َمذَىبِ 
 

 بِ نّ ــــــــــــــــــــولم َيُك حَقًا ُكلُّ ىذا الّتجَ  
ثـ أنشداىا جميعان، فقالت المرئ القيس: عمقمة أشعر منؾ، قاؿ: ككيؼ ذاؾ ؟ قالت: 

 : ألنؾ قمت

 ْلُيوٌب ولمساِق ُدرّةٌ أُ فممسَّْوِط 
 

 ِر مْنُو َوْقــــــــــــــُع أْخَرَج ُمْيِذبِ جْ زَّ ولم 
ٍيتىوي بساقؾ، كقاؿ عمقمة  :فجيدت فرسؾ بسكطؾ، كمىرى

 ًا مْن ِعَناِنوِ َفَأْدَرَكُيّن ثَاِنيَ 
 

 ــــــــــَحمِّبِ الُمتَـــــــــــــــــــَيُمّر َكَمرِّ الرّاِئِح  
  زجره، ، كالدرؾ طريدتو كىك ثاف مف عناف فرسو، لـ يضربو بسكط، كال مىرىاه بساؽفأ

                                                           
ران غير ىذا البيت. لـ نسمع شعره الذم بكى فيو ، كال شع ابف حذاـ رجؿ مف طيءيقكؿ الجمحي :  (1)

 .(1/39)جطبقات فحكؿ الشعراء الجمحي، 
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 . (1)، فسمي بذلؾ الفحؿ فخمؼ عمييا عمقمة ،قاؿ: ما ىك بأشعر مني كلكنؾ لو كامؽ، فطمقيا

مشنفرل حيف أيسر: ل، فقد قيؿ ميكف بكاعث الشعر كمكاطف اإلبداعؼ الشعراء الجاىكقد عر 
 : أنشد، فقاؿ اإلنشاد عمى حيف المسرة، كلكنو  قاؿ حيف أدرؾ اليبلؾ

 رِ ـــــــــــــــمَّ َعامعميُكْم وَلِكْن َخاِمري أ  ّرمٌ ــــــــــــــــــَفاَل َتْدِفُنوِني إّن َدْفني ُمحَ 
 ُموا رَْأِسي وفي الرّْأِس َأْكَثري إذا َحمَ 

 
 ِريــــــــــوُغوِدَر ِعْنَد الُمْمَتَقى َثّم َسائ 

 ُىَنالَك ل َأْرُجو َحَياًة َتُسّرني
 

 (2)رِ ــــــــــــــَسميَر الميمي ُمْبَساًل بالَجرَائ 
رفةي بف فقد سمع ط، نقد طرفة الربي لمشاعر المتممس ،الجاىميالنقد  مما نقؿ إلينا مفك 
 : المتممسً قكؿى  -ككاف ربيان  -العبد 

 وَقْد َأَتَناَسى الَيمَّ ِعْنَد اْحِتَضارِهِ 
 

ْيَعِرّيةُ    ـــــــــَْدمِ ُمكــــــــــــ ِبَناٍج عميِو الصَّ
 .(3): استنكؽ الجمؿ فقاؿ

ة فكانت أسكاؽ العرب في الجاىمي ،أخذ النقد الجاىمي يؤثر في الحركة الثقافية العربية
، كليذه المنتجات القبمية تأثير عظيـ ب أىـ بضاعة تفخر بيا في أسكاقياترل في الببلغة كاألد
، كالحكـ النقدم الذم يحكزه الشعراء د قرائدىـ قبؿ عرضيا عمى القبائؿدفع الشعراء إلى تجكي
 : مان بالغ األثر في األدب الجاىميعمى قرائدىـ كاف حك

اف مقبكالن كما ردكه كاف فما قبمكه ك ،عمى قريش" إف العرب كانت تعرض أشعارىا 
ىؿ ما عممت كما استكدعت )  :بف عبده التميمي فأنشدىـ قريدتو ، فقدـ عمييـ عمقمةمردكدان 
طحا بؾ قمب في القابؿ فأنشدىـ قريدتو )  ، ثـ عاد إلييـ العاـا : ىذا سمط الدىر( فقالك مكتكـ

 .( 4) ىاتاف سمطا الدىر "( فقالكا:  الحساف طركب

                                                           
 .(27ص-23ص)المكشح  ،كينظر المرزباني (،219ص-218ص/1ج)الشعر كالشعراء، ينظر ابف قتيبة (1)
 .(1/80ج)الشعر كالشعراء ابف قتيبة،( ك 21/120ج)األرفياني، األغاني (2)
مة النكؽ ال الفحكؿ ، فجعميا لفحؿ ، كقد ذىبت مثبلن عند العرب ، لما سمع المتممس قكلو ، الريعرية س (3)

 ،ابف قتيبة ينظر. أتاه فقاؿ لو : أخرج لسانؾ فأخرجو ، فقاؿ : كيؿه ليذا مف ىذا ، يريد كيؿ لرأسو مف لسانو
 (. 1/183ج)الشعر كالشعراء 

 . (119)صالمفضميات : المفضؿ،الضبي( 4)
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كيمكف ربط تطكر القريدة بالدكر النقدم الذم كاكبيا تيذيبان كاربلحان حتى كرؿ إلى 
اعية منذ أكليات ، كبالتالي فالنقد األدبي ىك جزء ال ينفرؿ عف العممية اإلبد(1)الجكدة كاإلحكاـ 
كىذه  - (2)التي يجيد تنقيحيا يقاؿ إنو أقكل، فالنابغة رغـ اشتياره بحكلياتو القرائد العربية

ر عدة مراحؿ كركالن إلى الحكليات، التي تعد العيكب دليؿ عمى أف الشعر الجاىمي تطكر عب
 يدتو التي يقكؿ في مطمعيا:فقاؿ في بيتيف مف قر -قمة الشعر الجاىمي 

 ـــــزّودِ َعْجالَن ذا زاٍد وغيَر ُمــــ  ـــــــــــِديأو مْغتَــــــــــــــــــــــــ أمْن آِل َمّيَة رائحٌ 
 َزَعَم البوارُح أّن ِرحَمتنا غداً 

 
 ودُ ــــوبذاَك خبرنا الغراُب األس 

 كقكلو : 

َسَقَط الّنصيُف ولم ُتِرْد 
 إْسَقاَطــــــــــــــــــــوُ 

 ــــــــدِ َيـــــــــــــــــــــفتناولتُو واتَقْتنا بال 
 بُمَخّضٍب َرْخٍص كأّن بناَنوُ 

 
 ــدُ ــــــاّلمطاَفِة ُيعَقـــــ َعَنٌم يكاُد منَ  

، جارية كطمبكا منيا أف تغني شعره ، فمـ ينتبو لمقردىـ فأحضركا لوكانتقده أىؿ يثرب
عىةفمما سمعيا انت ، كرحمت عنيا بو ليذا العيب فمـ يعد لو، كقاؿ: قدمت الحجاز كفي شعرم ضى

 .(3)كأنا أشعر الناس 

ما  تتدع مجتمعان ليـ كال سكقان إال نشر  مـف ،عت العرب لغتيا ككانت مجاؿ فخرىار لقد 
، كاقاـ حكماؤىـ فخطبكا كأجادك  ،أجكد أشعارىافي  ابقت القبائؿتسف، ييجيدكنو مف قرائد الفخر

، كعادة ما يتكجيكف إلى كبار ـ أك خطيبيـ منشدان أجمؿ القرائدككانكا يتحمقكف فيقكـ شاعرى
، كما حدث مع شعرىـ، أك يقفكف مكقؼ الناقد تقبمكنيـ كيثنكف عمى ركائعاألدباء الذيف يس

 .(4)النابغة في سكؽ عكاظ 

                                                           
 .(40)صالنقد األدبي في تراث العرب النقدم أبك عمي، ظرين (1)
، ة مرفكعة كأخرل مخفكضة أك منركبة: أف يختمؼ إعراب القكافي فتككف قافياإلقكاء: عٌرفو ابف سبلـ (2)

كأما اإلكفاء فاختبلؼ حرؼ  ،يت كجر آخر: اإلقكاء رفع ب، فقاؿكفٌرؽ المرزباني بيف اإلقكاء كاإلكفاء كالسناد
 : لسناد فاختبلؼ كؿ حركة قبؿ الركم، كالعرب قد تخمط فيما بينيـ، قاؿ جريركأما ا، الركم

 فال إْقَواء ِإْذ َمِرَس القوافي                              بأفواِه الّرواةِ ول ِسَناَدا 
 .(4)صالمكشحالمرزباني، ك ،  (1/71ج)طبقات فحكؿ الشعراءالجمحي، ينظر 

 .(68ص-67ص/1)جفحكؿ الشعراء  طبقاتالجمحي،  ينظر (3)
 .(264ص-1)صبمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرب : محمكد شكرم، ينظر األلكسي (4)
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ككانكا ، كالمعاني كالركر في العرر الجاىمي كاف الشعراء يقفكف عند اختيار األلفاظ
، كمف ظات البيانية في ببلغتنا العربيةيسكقكف أحيانان مبلحظات ال ريب في أنيا أرؿ المبلح

يف ألكاف مف كتتناثر فييا مف حيف إلى ح، لتشبييات كاالستعاراتدىا تزخر بايترفح أشعارىـ يج
، مما يدؿ داللة كاضحة عمى أنيـ كانكا يعنكف عناية كاسعة بإحساف المقاببلت كالجناسات

 .( 1)البميغة و الكبلـ كالتفتف في معارض

فني الذم كامتبلكو الذكؽ ال، بقدرتو الفائقة عمى تحبير قرائدهكقد اشتير النابغة الذبياني 
فضربكا لو خيمة في سكؽ عكاظ يحتكـ فييا الشعراء ، تف بو العرب عبر قرائده الحكلياتافت
 : كيقاؿ، كمف رفعو عبل شأنو بيف الشعراء، هفما أجازه قبمك ، إليو

لخنساء عمى مف سكاىا مف كفضؿ ا، نو فٌضؿ األعشى عمى حساف بف ثابت" إ
فقاؿ  ،: كاهلل أنني أشعر منؾ كمنيالو غاضبان  ب ىذا الحكـ حساف فقاؿ، فمـ يعجالشاعرات

 النابغة ككاف قد استمع لقريدتو التي يقكؿ فييا : 

َحى    لنا الَجَفَناُت الُغرُّ َيْمَمْعَن بالضُّ
 

 وأْسَياُفَنا َيْقُطْرَن من َنْجَدٍة َدَما 
 َوَلْدَنا َبِني الَعْنَقاِء واْبَني محّرق 

 
 ْم ِبَنا اْبَنَمافأكِرْم ِبَنا َخاًل وَأْكرِ  
 ،ؾ لشاعر لكال أنؾ قممت عدد جفانؾ، كلك قمت: الجفاف لكاف أكثر: إنفقاؿ لو النابغة  

يح ألف الضيؼ بالميؿ : يبرقف بالدجى لكاف أبمغ في المدكقمت: يممعف في الضحى، كلك قمت
كاف أكثر مت يجريف ل، كلك قأكثر طركقان، كقمت: يقطرف مف نجدة دما، فدلمت عمى قمة القتؿ

 .( 2)، فقاـ حساف منكسران " فخرت بمف كلدت كلـ تفخر بمف كلدؾ، ك النرباب الدـ

النابغة تعٌبر عف ذكؽ فطرم  يرل الباحث أف المبلحظات النقدية في الجاىمية كمبلحظات
عف دراية ، كىي مبلحظات نقدية ميمة تنـ بدالالت األلفاظ كالركرة الشعريةكمعرفة دقيقة ، نافذ

، كليس نقدان ر دليؿ عمى امتبلؾ براعة التعبير، كخيكمعرفة بأركؿ الشعر كقكاعده، غةبالببل
 :كما يشير بعض النقادساذجان 

راء قكاميا الذكؽ الطبيعي كاف النقد في الجاىمية عبارة عف مبلحظات عمى الشعر كالشع
، كىذه لرؤساءي األسكاؽ أبكاب الممكؾ كالو تنافس الشعراء كاجتماعيـ ف ، كقد مٌكفالساذج

                                                           
 .(13)صالببلغة تطكر كتاريخ  ينظر ضيؼ: شكقي، (1)
 .(9/340)ج األغانياألرفياني، ( 2)
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كلتعقب  ،، فكاف ذلؾ كمو سببان لتجكيد الشعر مف ناحيةمف القبيمة لمشاعر كمكانتو فييا العربية
( 1) بالتجريح كالتقريظ مف جية ثانية الشعراء

. 

اىمييف تنحرر في الذكؽ الفني أف ممكة النقد عند الج (2)مف بعض المحدثيف كىناؾ زعـه 
، ككقؼ مكقؼ المرتاب مف فذلؾ ليس مكجكدان عندىـ يتحميم، كأما الفكر االستنباطي كالفقط

، كالباحث قرة حساف مع النابغة في عكاظ ، ك لقيس كعمقمة الفحؿقرة أـ جندب مع امرئ ا
النقاد في العرر  مان عفيستغرب مثؿ ىذه اآلراء التي تغالي في نفي الركح العممية تما

اىمي فكيؼ يمكف أف نيفٌسر كجكد القرائد ، فمك غاب الذكاء كالتحميؿ عف العقؿ الجالجاىمي
فيـ ، دقيقة التشبييات ؟ ككيؼ يي ـ، رائعة الببلغة، عميقة االحساسالطكاؿ فائقة الجكدة كاإلحكا

رفتيـ عمـ النحك قبؿ كضع ، كالركاة ؟ ككيؼ ييفٌسر معالعقؿ عف مدارس التنقيح كالتحبيرغياب 
ككيؼ يمكف   ،؟ؿ بف أحمد كامبلن مف أشعارىـلخمي؟ كحتى عمـ العركض الذم استنبطو االقكاعد

تحديان آف الكريـ المعجز عمى لغة العرب ، كقد أينزؿ القر ربي في الجاىميةأف نستخؼ بالعقؿ الع
 ليـ.

 –ظان كاألكفر اىتمامان كىك األسيؿ حف -رمنا مف الشعر الجاىمي ي لـ وىذا مع العمـ أن
 :مبلحظات النقدية أكلى بالنسيافال، ك بالتالي فإف ضياع الكثير مف إال أقمو

، كلك جاءكـ كافران ى إليكـ مما قالت العرب إال أقمو: ما انتيء" قاؿ أبك عمرك بف العبل
 . (3)لجاء عمـ كشعر كثير " 

قرة طريفة أك مفاضمة بيف الشعراء، يشير ما كرمنا مف المبلحظات النقدية الرتباطو بف
ى الذم يعرؼ سبب تمٌيزه كتفكقو عم، مة الشاعر الكاعيفيك ييعمي مف قي، إلى االىتماـ بالنقد

معاف نظر ؛كطكؿ أناة ؛ة، كيجيد معرفة ما يقكؿ عف درايأقرانو  .كمراجعة ؛كا 

، بؿ اذجان يعتمد الفطرة السميمة فحسبنتاج الشعرم لـ يكف عفكيان سكىذا التميز في اإل
عادة الن ، قاؿ كررة بما يقترب مف الرنعةظر المتلجأ المبدعكف إلى تجكيد كتحبير قرائدىـ كا 

  :كتأثيرىا في التمٌيز عند الشعراءمادحان معرفة الرنعة  ىػ(255)الجاحظ

                                                           
 .(33ص-16ص)قدامة بف جعفر كالنقد األدبي  ،طبانةينظر ( 1)
 .(39ص-32)صتاريخ النقد األدبي عند العرب أحمد،  ينظر إبراىيـ: طو (2)
 .(1/25)جينظر الجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء  (3)
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... ككانكا كاؿ القرائد كفي رنعة طكاؿ الخطب" لـ نرىـ يستعممكف مثؿ تدبيرىـ في ط
قيدكه ك ، ميثكا الكبلـ في ردكرىـ، كميمات األمكر ،إذا احتاجكا إلى الرأم في معاظـ التدابير

حككان منقحان مأبركزه م، كقاـ عمى الخبلص، ركأدخؿ الكي، عمى أنفسيـ، فإذا قكمو الثقاؼ
 .  (1)كمرٌفى مف األدناس ميذبان " 

مدرسة الرنعة  كجكد، كيؤكد ة الطبع عمى شعراء العرر الجاىميكىنا ينفي الجاحظ غمب
عادة النظركالتجكيد  كركاد ىذا ، اء الجاىمييفد غير يسير مف الشعر عند عد، كالتمحيص كا 

برى كاف زىير ييسٌمي كفقد ، كؿ تنقيحيـ، كاألناة في انتاجيـ لقرائدىـاالتجاه يفخركف بط
ٍكلي المنقح الميمىحكؾ يقكؿ ىػ(58)كاف الحطيئةك  ،قرائده الحكليات  .: خير الشعر الحى

ال  ، فيكفسوفأكؿ النقاد ىك المبدع ن ،كيربط الجاحظ في غير مكضع بيف الببلغة كالنقد
دىـ إال بعد مركر حكؿ لذلؾ كانكا ال ينشركف قرائ ،يخرج إبداعو إال بعد طكؿ أناة كتمحيص

 : عف شعراء الحكليات، كيقكؿ كامؿ عمييا

عنده حكالن كرتيان كزمنان طكيبلن، يردد فييا نظره، كيجيؿ فييا " كاف يدع القريدة تمكث 
كرأيو عياران ، ى رأيو، فيجعؿ عقمو زمامان عمبعان عمى نفسوكتت، كيقمب فييا رأيو اتيامان لعقمو، عقمو

 .(2)"  هعمى شعر 

، فيك ييفٌضؿ اء المطبكعيف عمى شعراء الحكلياتلمشعر  ىػ(216)كيذكر تفضيؿ األرمعي
ذكر بعضيـ شعر  د، فق-كىما مف الشعراء المخضرميف  –ة النابغة الجعدم عمى الحطيئ

ييفٌضمو مف أجؿ ذلؾ، ، ككاف األرمعي آالؼ، كًخمىاره بكاؼالنابغة الجعدم، فقاؿ: ميٍطرىؼه ب
مستكيان لمكاف  ران منتخبان ، فقد عاب شعره حيف كجده كمو متخي  ككاف يقكؿ: الحطيئة عٍبده لشعره

 .(3)، كالقياـ عميو الٌرنعة كالتكٌمؼ

، -يفعك طبمللتفضيؿ الشعراء المنحاز اكىك -نقد األرمعي  ىػ(276)كيكرد ابف قتيبة
 حيف : بعض شعراء الحكليات المينىقِّ ل

                                                           
 .(2/14)جالبياف كالتبييف الجاحظ، ( 1)
 .  2/9المرجع السابؽ، ج( 2)
 .1/206، ج نفسوالمرجع ينظر  (3)
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، ألنيـ نقحكه كأشباىيما مف الشعراء عبيد الشعر: زىيره كالحطيئة كاف األرمعي يقكؿ
 .(1)كلـ يذىبكا فيو مذىب المطبكعيف 

في العرر  أىميةيبدك اتجاىان ذا شأف ك   -شعراء الحكليات  -كلكف ىذا االتجاه  
، فميست لمسمك بالشعر نحك التميز كالخمكد، عرية الفطريةيكتفي بالمكىبة الش ، فيك الاىميالج

الشاعر كحده بناء عمى مكقؼ فطرم، كقكؿ متسرع ال يخمك  الببلغة المثالية ما امتمكتو قريحة
عادة النظر في د ىذا االتجاه إلى أىمية التنقيح، كاالنتخاب، بؿ يذىب ركامف العيكب ، كا 

 . كالخمك مف العيكب إلى التميزكركالن ، عبر أزماف متباعدةاالنتاج اإلبداعي 

 

 :يمكن رصد التطور البالغي والنقدي عند العرب في العصر الجاىمي كالتالي

االنتقاء كاالختيار كالمفاضمة أعطى المغة العربية رقييا كسمكىا في العرر الجاىمي  -1
شطة المغكية التي ، كقد أكثر العرب مف األنالحاضنة التي تـ فييا ىذا التطكر، كمٌثمت قريش 

المغة عمميـ األكحد كىميـ ، فغدت خرجاتيا األدبية عبر األسكاؽتمٌجد إبداع المغة كببلغتيا كم
، ارتقت المغة العربية حتى ة لئلبداع األعمى لؤلدب كالببلغة، كمف خبلؿ الشعر كقماألكبر

بلغة لمشعر كالب ، حتى إنيا تيعد المثاؿ األعمىركة كالكماؿ في القرائد المعمقاتكرمت الذ
، كمف في العرر الجاىميالشعر األنمكذج األبرز كاألعمى لؤلدب كالببلغة ، فكالمغة حتى اليكـ

ىذا الجنس ، فقد ابتكر العربي في الجاىمية ت المغة العربية حتى كرمت الذركةخبللو ارتق
 .عدا الخطابة التي ال تزاحـ الشعر مكانتو-كتأخرت فنكف النثر ، األدبي

تككيف اتجاه  ، بؿ تعداه إلىالشعرم عمى الحس الفطرم الطبيعي يقترر اإلبداع لـ -2
معرفة الدقيقة ف الذيف يعتمدكف اليالميحٌبر بشعراء الحكليات ، كىك ما عيرؼ منيجي يعنى بالرنعة
ا في ، قبؿ عرضيـ كيعرضكنيا عمى البمغاء كالنقاد، كالذيف ينقحكف قرائدىألركؿ ىذا االتجاه

 .األدبية كاألسكاؽالمنتديات 

نشكء ظاىرة الركاة الذيف غالبان ما يككنكف مف الشعراء الذيف ينتسبكف إلى قبيمة  -3
 ارسمدال أقرب إلى، كىذا يف يحظكف برعايتو إلتقاف منيجيتو، أك مف تبلميذه الذيدالشاعر الميجً 

 ة .حتى عركر متأخر  -الركاة  –ىذه المدارس احتراـ ، كقد استمر الخارةدبية األ

                                                           
 .(1/78)جالشعر كالشعراء ابف قتيبة، ينظر  (1)
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ميمان  ، في حيف ظمت الببلغة جزءان الشعر منذ مراحمو المبكرة األكلىالترؽ النقد ب -4
د إطبلؽ محؽ بالنق، كيمكف أف يي ـ تظير كعمـ إال في مراحؿ متأخرة، كلمف ثقافة الشاعر كالناقد

، ككما أنو لـ يرمنا بعض األلقاب األدبية عمى الشعراء، ككذلؾ األسماء عمى بعض القرائد
فإف النقد  –عمـ العرب األكحد األكثر رعاية كاىتمامان كىك  –الشعر الجاىمي إال أقمو  مف

، إال ذاؾ الذم يرتبط بقرة مناظرة، أك مكازنة بيف الشعراء ، حيث لـ يينقؿالجاىمي أكثر ضياعان 
ابتعد كثير مف النقد الجاىمي عف التعميؿ سكل في بعض ركايات قميمة، ك  ،أك حدث تاريخي ميـ

قد يرجع ىذا إلى عدـ تدكيف النقد، كضياع الكثير مف التراث النقدم؛ عدا ذاؾ الذم ارتبط ك 
 بقرة أك طرفة أك خركمة فناؿ حظان مف الحفظ.

غة مناخان رائعان لتميز رت المجالس األدبية كالمفاخرات الشعرية في أسكاؽ الببلكفٌ  -5
جزان ، كال يعدك ككنو انطباعيان عاك تأثريان أف النقد كاف قارران  النقاد قد يظير لبعض، ك الشعراء

دؿ عمى معرفة عميقة ، كلكننا ال نعدـ أف نجد مف النقد الجاىمي ما يعف فيـ الركرة الكمية
، فتميز ما كرمنا مف العرر ان لضركرات كغايات الشعر الجاىمي، كفيمبرناعة الشعر

، لذا أحيانان ه إلى نقد المضمكف الجاىمي بشمكلية النقد الذم لـ يكتًؼ بنقد الشكؿ بؿ يتعدا
  .لكبار النقاد في أسكاقيـ مرمكقة  خررت مجالس

  

 : عصر النبوة والخالفة الراشدة ثانياً 

، فكاف الرسكؿ الكريـ رمى اهلل في عرر النبكة كالخبلفة الراشدة ازدادت الببلغة تكىجان 
ز القرآف الكريـ ببلغة البمغاء مف ، كقد أعجب كأكثرىـ امتبلكان لنارية المغةعميو كسمـ أبمغ العر 

عف مجاراة ببلغة  -البمغاءكىـ -حتى بشيادة كفار قريش الذيف عجزكا  بالكقارج كٌ العرب كتي 
 كلـ يأتكا بمثمو رغـ تحدييـ بذلؾ . ،القرآف الكريـ كحكمتو

، مف بيف أفضؿ القبائؿ ،و الكريـ مف أفضؿ األنساب العربيةقد اختار اهلل عز كجؿ رسكلى ك 
القرآف بمغة  ، كال غرك إذا نزؿتحديان كمعجزة خالدة بمساف قريش بمغة العرب كريـأنزؿ كتابو الك 

بيا ، كبارؾ تكحدىا كسما ف ظيكره لغة مثالية مرطفاة مكحدة، فقد رادؼ حيالعرب المثالية
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 ، ثـ ال عجب إذات ليجة محدكدة إلحدل قبائؿ العرب، بعد أف كانإلى الذركة العميا مف الكماؿ
 . (1)، كحبل لمعضبلت تبايف الميجات كجو قراءاتو تخفيفان عمى القبائؿتعددت أ

  عيكبان نقديةلـ يجدكا إذ  ،احتار كفار قريش في كرؼ حقيقة القرآف الكريـ كببلغتو قدك 
لـ يجد الكليد بف المغيرة حيف اجتمع إليو نفر مف قريش كسألكه ك ، كالذم عيدكه في كبلـ العرب

كقد أسمعكا بأمر  ،: " إف كفكد العرب ستقدـ عميكـ فيوإال قكلو ،لقرآف الكريـعف الرأم في ا
، كال تختمفكا فيكذب بعضكـ بعضان، كيرد قكلكـ بعضو بعضان  ،فأجمعكا فيو رأيان كاحدان  ،راحبكـ

كقالكا: نقكؿ كاىف  ،قاؿ بؿ أنتـ فقكلكا أسمع ،كأقـ لنا رأيان نقكؿ بو ،فأنت يا أبا شمس فقؿ :قالكا
و، فقالكا: نقكؿ لقد رأينا الكياف فما ىك بزمزمة الكاىف كال سجع ،: ال كاهلل ما ىك بكاىفقاؿ

ىك بخنقو كال تخالجو كال كسكستو،  ، فمابمجنكف لقد رأينا الجنكف كعرفناه: ما ىك قاؿ ،مجنكف
 ؛كقريضو؛ كىزجو ؛، رجزهما ىك بشاعر لقد عرفنا الشعر كمو: قاؿ ،: فنقكؿ شاعرقالكا
: كاهلل إف لقكلو قاؿ ؟: فما نقكؿ يا أبا عبد شمسقالكا ،كمبسكطو ، فما ىك بالشعر ؛بكضوكمق

ف فرعو لجناة ،حبلكة ف أرمو لغدؽ كا  ف أقرب القكؿ فيو ألف تقكلكا ساحر بقكؿو كا   ،ىك سحر ، كا 
 . (2)كبيف المرء كعشيرتو "  ؛كبيف المرء كزكجتو ؛كبيف المرء كأخيو ؛يفرؽ بيف المرء كأبيو

الببلغة المعجزة التي جاء بيا القرآف بالنقص في مكاجية ىك رأم يعبر عف إحساس ك 
نزؿ بالمغة الذم أي -، كلذلؾ كاف القرآف الكريـ ية نقدية تقكـ عمى معرفة ببلغيةكرؤ  ،الكريـ

ـ مف اإليماف إال كما منعي ،أنو الحؽ ا، عرفك معجزان  -العربية عمى مف يعرفكنيا حؽ معرفتيا
 :سترقكف السمع خفية لمقرآف الكريـ، ككانكا يتيـجحكدىـ كقسك 

يستمتعكف مف  ؛شريؼ فكاألخنس ب ؛كأبك جيؿ بف ىشاـ ؛كاف أبك سفياف بف حرب" 
كسمـ كىك يرمي مف الميؿ في بيتو، فأخذ كؿ منيـ مجمسان يستمع  رسكؿ اهلل رمى اهلل عميو

فجمعيـ  ،مع الفجر تفرقكافباتكا يستمعكف لو حتى إذا ط، ككؿ ال يعمـ بمكاف راحبو، فيو
عاد كؿ رجؿ منيـ ، حتى إذا كانت الميمة الثانية، تبلكمكا كتعاىدكا عمى عدـ العكدةف، الطريؽ

                                                           
 .(70)صفي فقو المغةدراسات  الرالح، ينظر  (1)
 ،ابف ىشاـ ، ينظر، كليس لمكليد بف المغيرةالقكؿ لمنضر بف الحارث بف عمقمة :في ركاية أخرل البف ىشاـ (2)

 .(320ص-288ص/1)جالسيرة النبكية 
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فتبلقكا كتعاىدكا  ،فجمعيـ الطريؽ ،فباتكا يستمعكف لو حتى إذا طمع الفجر تفرقكا ،إلى مجمسو
 .( 1)" كلكنيـ عادكا في الميمة الثالثة  ،عمى عدـ الرجكع

ف رسكؿ اهلل رمى اهلل عميو كسمـ أنشد إقيؿ ك بميغان محبان لمشعر ، رسكلنا الكريـ  كاف
 :بيت طرفة بف العبدشطر 

 اًل اىِ جَ  تَ نْ ما كُ  امُ األيَ  كَ دي لَ بْ ستُ 
 

 دِ وّ زَ تُ  لمْ  نْ مَ  ارِ بَ خْ باألَ  يكَ تِ أْ ويَ  
 .(2)"  ىذا من كالم النبوة: كقاؿ 

تنـ عف ، كتركيبات لغكية جديدةان كتشبييات كاف لمنبي رمى اهلل عميو كسمـ ألفاظك 
 :امتبلؾ فائؽ لمببلغة 

إياكم وخضراء ): " سبلـ لـ تسبقو العرب إلييا كقكلومف ذلؾ ألفاظ لو عميو الربلة كال
ىدنة )ك، (ل تنتطح فييا عنزان)ك، (مات حنف أنفو)ك، (راقكل الصيد في جوف ال)ك، (الدمن 

 رتُ صِ نُ )ك، (ل أرضًا قطع ول ظيرًا أبقى إن الُمنبتَّ )ك، (عمى دخنة، وجماعة عمى أقذاء
يا خيل )ك، (اإليمان قّيد الفتك)ك، (لوطيساآلن قد حمي ا)ك، (أوتيت جوامع الكمم)ك، (بالرعب

 .(3)"  (اشتدي أزمة تنفرجي)ك، (اهلل اركبي

 ىـ : عبد اهلل بف الزبعرم ،رمى اهلل عميو كسمـ  كعندما ىجا رىط مف قريش الرسكؿ
حث الشعراء عمى الذكد عنو بقكلو : ما يمنع كأبك سفياف بف الحارث ، كعمرك بف العاري ، 

ثـ قاؿ حساف : أجب عني ، ثـ  ،القـك الذيف نرركا رسكؿ اهلل بأسمحتيـ أف ينرركه بألسنتيـ 
فقاؿ : إني أسٌمؾ منيـ كما تسؿ الشعرة مف العجيف ، فقاؿ لو : قاؿ : كيؼ تيجكىـ كأنا منيـ 

ىب إلى أبي بكر فميحدثؾ حديث القكـ ، كأياميـ كأنسابيـ ، ثـ اىجيـ كجبريؿ معؾ ، كدعا اذ
 قاؿ حساف : مما، ك الميـ أيده بركح القدس لو 

 َىَجوَت محمدًا َفَأَجْبُت عنوُ 
 

 وعند اهلِل في ذاَك الَجزَاءُ  
 فإّن أبي ووالدُه وِعرضي 

 
 لِعرِض محمٍد منكْم ِوَقاءُ  
  

                                                           
 .(1/337)ج السيرة النبكية ،ابف ىشاـ (1)
( ، كينظر )ابف 19/206)جف حنبؿ الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد ب البنا: أحمد عبد الرحمف،( 2)

 .(2/191)ج عيكف األخبار ،الدينكرم(، كابف قتيبة: 5/276)جالعقد الفريد  عبد ربو،
 .(22)صالتمثيؿ كالمحاضرة ، الثعالبي (3)
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 َلْسَت لُو ِبكفءٍ َأَتيجوُه و 
 

 َفَشّركما ِلخيركما الِفَداءُ  
 . (1)كقد تردل لشعراء قريش حساف بف ثابت ، ككعب بف مالؾ ، كعبد اهلل بف ركاحة   

استمع إلى بعد أف كاف قد أىدر دمو ، ك كعفا عميو الربلة كالسبلـ عف كعب بف زىير 
 :التي مطمعيا قريدتو 

 ولُ بُ َمتْ ْت ُسَعاُد َفَقمبي الَيوَم بانَ 
 

 ُمَتّيٌم ِإْثرىا لم ُيْفَد َمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْكُبولُ  
 .(2)تو د، ثـ خمع عميو بر إلى الرحابة في المسجد أف يسمعكافأشار 

بلغة بالب -رضي اهلل عنيـ  –أبك بكر كعمر كعثماف كعمي كاشتير الخمفاء الراشدكف 
، كانكا مغة العربية كالفخر بيافيـ مف قريش كنشأكا عمى حب ال، كقدرتيـ النقدية ألدب العرب

 . كف مبدعييا مٌ جً يعرفكف خباياىا كيي 
كأعمـ قريش بيا ، ككاف أنسب قريش لقريش، سيبلن  رجبلن مألكفان لقكمو مجبان  أبو بكر" كاف 

فقد  ،سميمة كلغة فريحة كراحب ذكؽ نقدمذا سميقة  ، كاف بميغان كاف فييا مف خير كشركبما 
 : حيف أنشد ر الشاعر لبيدان دبا

  (الة زائلـــــــــــــوكل نعيم ل مح): فقاؿ ،صدقتقاؿ :  ،(أل كل شيء ما خال اهلل باطل)

كىك بيذا الرأم أقرب ما يككف إلى النقد ، (3)"  كذبت عند اهلل نعيم ل يزول: فقاؿ
 .المباشراالنطباعي الذم حاكـ فيو الشعر كفؽ الفيـ الديني 

 :التي تنزؿ منزلة األمثاؿ -رضي اهلل عنو- أبي بكر كمف أقكاؿ

، (، وأشد مما قبموالموت أىون مما بعده، )(تقي مصارع السوء صنائع المعروف" )
، كلما بمغو (، والمكرثالثة من كن فيو كن عميو: البغي، والنكث، )(ليست مع العزيمة مصيبة)

 .(4)( " قوم أسندوا أمرىم إلى امرأةذل ):ت أبركيز قاؿنأف الفرس ممكت عمييا ب

                                                           
 (.108ص-107ص/4)ج 3األغاني ، ط ينظر األرفياني، (1)
 .67ص–66/ص17ج المرجع السابؽ،ينظر  (2)
 . (84)صالمكشح المرزباني،  (3)
 .(29-28)الثعالبي، التمثيؿ كالمحاضرة  (4)
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ماليا العارفيف كاف مف أىؿ المغة المتذكقيف لجفرضي اهلل عنو  عمر بن الخطاب أما
  :نقدان لمشعر، ك حبان لؤلدب، ككاف مف أكثر الخمفاء بخبايا ببلغتيا

 :ليؿ فقاؿ قا ، : ما قاؿ لؾ ؟" قاؿ عمر لمزبرقاف جاءه الزبرقاف مشتكيان ذـ الحطيئة لو :

 يا ــــــــــــــــــــــــــيتِ غْ بُ لِ  حلْ رْ ل تَ  ارمَ كَ المَ  عِ دَ 

 
 

 ياسِ الكَ  مُ اعِ الطّ  نتَ أَ  كَ نّ إِ فَ  دْ عُ اقْ وَ  
كلكنو أراد الحجة  ،-كعمر يعمـ ما يعمـ حساف  -؟ فقاؿ عمر لحساف: ما تقكؿ أىجاه 

 .(1)"  ، فألقاه عمر في حفرة اتخذىا محبسان عمى الحطيئة، قاؿ : ذرؽ عميو

 غير مباشر: عرض غيره ، كلك كاف بطريؽ  شعران ف عمر أقاـ الحد عمى مف غمز إحتى 

 :بقكؿ الشاعر فتمثؿ  ،مر رجؿ بباب رجؿفقد 
 ىل ما َعِمْمَت وما اْسَتودْعَت َمْكتومُ "

دٌ فاستعدل رب البيت عميو عمر  .  (2) "، فأمر بو فحي

 :قد ركمى أنو فٌضؿ النابغة كزىيران ف ككاف لو رأم ثاقب في المفاضمة بيف الشعراء

 :يركل أنو قاؿ: أم شعرائكـ يقكؿ

 ولسُت بُمْستبٍق َأَخًا لَ َتُممُُّو 
 

 عمى َشَعٍث أيُّ الرَجاِل الُمَيّذبُ  
 . قالكا: النابغة، قاؿ: ىك أشعرىـ 

شعرائكـ، قمت:  : أنشدني ألشعركم عف ابف عباس رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ لي عمركر 
، كال يمدح زىير، كاف ال يعاظؿ بيف الكبلـ، كال يتبع حكشٌيوي  :يا أمير المؤمنيف، قاؿ مف ىك

 .(3)الرجؿ إال بما فيو 
 ، يمتمؾ نارية الببلغةكاف قرشيان عارفان بأسرار المغة رضي اهلل عنو  عثمان بن عفانك

 :الشعراء  معفي الخركمة ييحتكـ إليو 

 ، قاؿ : لبياضي إذا رأل عبيد اهلل بف عمربف لبيد ا" كاف رجؿ مف األنرار يقاؿ لو زياد 

                                                           
 .(1/116)جطبقات فحكؿ الشعراء الجمحي،  (1)
 .1/59المرجع السابؽ، ج (2)
 .63ص-56ص/1، ج مرجع نفسوالينظر  (3)
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  أل يا عبيد اهلل مالك ميربٌ 
 

 رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــول َمْمَجٌأ من ابن َأْرَوى ول َخفَ  

  َأَصْبَت َدَمًا واهلل في غير ِحّموِ 
 

 رْ ــــحرامًا وقتُل الُيْرُمزاِن لو َخطَ  
  قائٌل َعَمى غيِر شيٍء أْن قال  

 
 مرْ ـــــــــأَتْتِيمون الُيرمزان عمى ع 
  فقاَل سفيٌو والحوادُث جّمةٌ  

 
 رْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقد أشار وقد َأمَ  مونعم اّتيِ  

، يد  فنياه، فدعا عثماف زياد بف لبمر إلى عثماف زياد بف لبيد كشعرهفشكا عبيد اهلل بف ع
 :فأنشأ زياد يقكؿ

   ىنٌ أبا عمرو عبيُد اهلِل رَ 
 

 زَانِ ــــــــــــــــــــفال َتْشُكك ِبَقْتِل الُيرم 
  فإّنَك إْن َغَفْرَت الجْرَم عنوُ   

 
 انِ ـــــــــــــــوأسباُب الَخطا َفَرسا رِىَ  
  أَتْعفو إْذ َعَفوَت ِبَغيِر َحق    

 
 َدانِ ـــــــــــــفما َلَك بالذي َتْحكي يَ  
 .(1)عا عثماف زياد بف لبيد فنياه كشٌذبو " فد  

 :عنايتو بببلغة عباراتو، كدقة تشبيياتو، كجماؿ أسمكبويتضح مف خطبو كرسائمو ك 

، فأتي منبر رسكؿ اهلل رمى اهلل خرج كىك أشدىـ كآبة ،" لما بايع أىؿ الشكرل عثماف
اهلل عميو كسمـ،  مى عمى النبي رمى، كرلناس، فحمد اهلل كأثنى عميوعميو كسمـ فخطب ا

قد أتيتـ، م، فدركا آجالكـ بخير ما تقدركف عميو، فباكقاؿ: إنكـ في دار قيٍمعة، كفي بقٌية أعمار
ف الدنيا طكيت عمى الغركر.. ،رٌبحتـ أك مسيتـ ، اعتبركا بمف مضى، ثـ جٌدكا كال تغفمكا. أال كا 

خكانيا الذيف أثاركىاإنو ال ييغفؿ عنكـف ألـ  ؟، كميٌتعكا بيا طكيبلن كعىمىركىا ، أيف أبناء الدنيا كا 
 . (2)" ارمكا بالدنيا حيث رمى اهلل بيا، كاطمبكا اآلخرة  !؟تمفظيـ 

 ، أنتم إلى إمام فّعال بالسمطان أكثر مما يزع بالقرآنما يزع اهلل): " كمف بميغ أقكالو
الحاسد أنو يغتم يكفيك من )ك، اليا يكـ رعد المنبر فأيرتج عميو( قأحوج منكم إلى إمام قّوال

 .(3)"  (يوم سرورك

                                                           
 .(240-4/239)جتاريخ الطبرم تاريخ الرسؿ كالممكؾ  الطبرم، (1)
 .4/243مرجع السابؽ،جال (2)
 .(29)صكالمحاضرة الثعالبي، التمثيؿ  (3)
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 عنو مف أعمـ أىؿ زمانو بالشعر، ككاف يجيد ركايتو، ككاف عثماف بف عفاف رضي اهلل
 :ناس في المدينة محذران مف الفتف، كقد خطب الكيحسف التمثؿ بالشعر

و كتمثؿ مثىمى  ،، كنزؿ فأكل إلى منزلوأىؿ المدينة استعدكا كاستمسككا، فقد دبت الفتف" يا 
 :ذا الٌضرب الذيف شرعكا في الخبلؼكمثىؿ ى

 َأبني ُعَبيٍد قد أتى أشَياَعكْم 
 

 عنكم َمَقالُتُكم وِشْعُر الشاعِر  
 فإذا أتتكم ىذه فَتَمّبسوا  

 
 إنَّ الّرماَح َبِصيرٌة بالَحاِسرِ  
: كاف عثماف أركل الناس لمبيت كالبيتيف كالثبلثة إلى عف ىشاـ بف عركة، قاؿ... ك  

 . (1)خمسة " ال

كاف ييدني مجمس ، حتى ييقاؿ إنو كييكثر مف مجالستيـككاف ييكـر الشعراء كيحسف كفادتيـ 
بيد الطائي مكؾ العجـ، كأخبار العرب القدماء ألنو عالـ بسير م ،(2)كىك شاعر نرراني أبي زي

 :كمآثرىـ، كميجيد في شعره

، ككاف عالمان بسيرىـ ،خارة ، كلممكؾ العجـمف زكار الممكؾ " كاف أبك زبيد الطائي 
ف عثماف بف عفاف ييقرٌبو عمى ذلؾ، كييدنيو كييدني مجمسو، ككاف نررانيان، فحضر ذات يـك ككا

 ، فالتفت عثماف إلى أبيفتذاكركا مآثر العرب كأشعارىـ ،، كعنده المياجركف كاألػنرارعثماف
ت أنؾ تيجيد، فأنشده قريدتو التي زبيد فقاؿ: يا أخا تيٌبع المسيح، أسمعنا بعض قكلؾ، فقد أينبئ

 ": يقكؿ فييا

 مْن  ُمبِمٌغ قومَي النائيَن إْذ َشَحطوا
 

  (3)َأّن الُفؤاَد إليِيْم َشيٌِّق َوِلُع " 
  

سكلنا الكريـ ، كخير ما كيرؼ بو قكؿ ر فيك العالـ الخطيب البميغ عمي بن أبي طالبأما 
 :ركو حديث ابف عباسالحاكـ في مستد، فقد أخرج رمى اهلل عميو كسمـ

                                                           
 (.280-4/279( الطبرم، تاريخ الطبرم تاريخ الرسؿ كالممكؾ )ج1)
( ىك حرممة بف المنذر بف معد يكرب ، شاعر نرراني عاش في العرريف الجاىمي كردر اإلسبلـ . ينظر 2)

 (.2/594(، كالجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء )ج139ص-125ص/12األرفياني، األغاني )ج
 .2/603جابؽ، المرجع الس( 3)
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، فمن أراد المدينة أنا مدينة العمم وعمي بابيا :اؿ رسكؿ اهلل رمى اهلل عميو كسمـق"  
 .(1)"  فميأت بابيا

، فبل يكاد يخمك لو بدا جميان في آثاره التي كرمتنا كاف يممؾ مف العمـ كالحكمة كالببلغة ما
، كمف خطبو الخطبة المعركفة ت شعرأك بي ؛أك مثىؿ ؛أك حكمة ؛أك حديث شريؼ ؛قكؿ مف آية
 :التي قاليا بعد عزكفو عف الخبلفة، كمبايعة الناس لو، يقكؿ فييابالشٍِّقًشًقي ة 

يا فبلف أما كاهلل"  نو ليعمـ أف ملقد تقىٌمرى حٌمي منيا محؿ القيٍطًب مف الرحا، ينحدر ، كا 
، فسدلت دكنيا ثكبان، كطىكيٍ  ، كال ترقى إلٌي الطيري ، كطىًفقتي أٍرتىئي بيف تي عنيا كىٍشحان عني السيؿي

ٌذاءى، أك أربرى عمى طىٍخيىةو عمياء  ،ييا الرغير، ييـر فييا الكبير كيشيب فأف أركؿى بيدو جى
، ، فر كيكدح فييا مؤمف حتى يٍمقىى ربو ى، فربرت كفي العيف قذلن أيتي أف الرٌبرى عمى ىاتا أٍحجى

ٍمًؽ شجان  مضى األكؿي لسبيمو، فأدلى بيا إلى فبلف بعده، ثـ تمٌثؿ  ي نىٍيبان حتى، أرل تيراثكفي الحى
 :بقكؿ األعشى

 َشتّاَن ما َيْوِمي عمى ُكورَىا 
 

 َأخي َجاِبرِ  ويوُم َحّيانَ  
ميا في حياتو، إذ عقدىا آلخر بعد كفاتو، لشد ما تشطرا بعجبان بينا ىك يستقفيا  

 .(2)"ضرعييا

 :كنيسب لو بعض أبيات مف الشعر

 :ي: كركم لو شعر في ىذا المعنىقاؿ الرض "

 فإْن كْنَت بالّشورى َمَمكَت ُأموَرُىم 
 

 َفَكيَف بيذا والُمشيروَن ُغّيبُ  
ْن كْنَت بالُقْرَبى َحَجْجَت َخصيَمُيمْ    وا 

 
 (3)" َربُ ـــــــــــــــــــــــــــــَفَغيُرَك أوَلى بالّنبيِّ وأقْ  
ثىبلن بيف اذىب كمف بعض أقكالو ما    عندما سمع قكؿ  ، كقكلو كـر اهلل كجيولناسمى

ل مرحبًا بوجوه ل ُترى إل عند كل )، ك(كممة حق يراد بيا باطل)"  :حكـ إال هللال إف: الخكارج
أكبر العيب أن )ك، (كل وعاء يضيق بما جعل فيو إل وعاء العمم فإنو يتسع بو)، ك(سوأة

                                                           
 (.3/137( الحاكـ: النيسابكرم، المستدرؾ عمى الرحيحيف )ج1)
 .(48)صنيج الببلغة  ابف أبي طالب، (2)
 .503المرجع السابؽ، ص (3)
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أن يكون بغيضك يومًا ما، وأبغض ما عسى  أحبب حبيبك ىوناً )ك، (تعيب ما فيك مثمو
 . (1)"  (، عسى أن يكون حبيبك يومًا مابغيضك ىونًا ما

: " إف القـك لـ يجركا حيف سيئؿ مف أشعر الشعراء، قاؿ كـر اهلل كجيوكأىـ آرائو النقدية 
 .(2)، فإف كاف كال بد فالممؾ الضميؿ " ة كاحدة تيعرؼ الغاية عند قربتيافي حمب

، فيك يرل أف كالمعرفة الدقيقة األقرب لمعمميةجمى عنده المعرفة النقدية تت ىذا كفي رأيو
، إذ ال يجكز بداعو الخاص المتميزإكؿ شاعر لو ، ك عر مجيد في غرضو كعررهكؿ شا

 قـكط لتىذا الشر  لـ يتحقؽ، كطالما تمفاف في العرر كالبيئة كاألغراضالمكازنة بيف شاعريف يخ
 .ألسبؽ المجيديف كىك امرؤ القيسفضؿ ، فالالمكازنة العادلة بينيـ

 
 :يمكن رصد التطور البالغي والنقدي عند العرب في عصر النبوة والخالفة الراشدة كالتالي

، فمـ تقترر عمى  عميو كسمـ كبيف قريشاستعرت حدة الخركمة بيف النبي رمى اهلل -1
دعا الرسكؿ رمى اهلل ، بؿ تعدتيا إلى حرب اليجاء كالمناقضات، كقد في المعارؾالمكاجية 

عميو كسمـ شعراء المسمميف إلى خكض ىذه المعركة البيانية الشعرية، كفي ذلؾ إعبلء مف 
  ات المريرية.أىمية الشعر في المكاجي

  ظيرت الخطابة الدينية، كبدأت تأخذ مساحة مف األىمية في األدب اإلسبلمي. -2

العربي مرطمحات اسبلمية جديدة  تأثر الشعر بببلغة القرآف الكريـ، كدخمت الشعر -3
 في المغة العربية .

ببلغة الرسكؿ رمى اهلل عميو كسمـ كببلغة الخمفاء الراشديف في العناية أسيمت  -4
 .باألدب ، كتكجيو النقد نحك الفيـ اإلسبلمي

استمر كجكد النقد األدبي التأثرم االنطباعي، الذم كاف ظاىرة بارزة في النقد في  -5
 ىمي.العرر الجا

، كييرسخ ىذا االتجاه مبادئ العقيدة قي المستند عمى العقيدة الدينيةبركز النقد األخبل -6
 ، كييعمي مف األخبلؽ كيحث عمى الفضيمة.ةالدعكة اليادفاإلسبلمية كيضع األدب أماـ مسؤكلية 

                                                           
 . (536ص-517)صابف أبي طالب، نيج الببلغة  ينظر (1)
 .556المرجع السابؽ، ص (2)
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 ثالثًا : العصر األموي

ىذا العرر  فقد ماجت أكائؿفي العرر األمكم ازدىرت بكاعث الحركة النقدية 
ض ، ككثيرت الفرؽ كاألحزاب اإلسبلمية التي تفرقت بيف مؤيد كمعار باالضطرابات السياسية

كما نتج مف جدؿ فكرم كأدبي كمعارضات أدبية أزكت الحركة ، لمنظاـ السياسي لمدكلة األمكية
فة األدبية في عرر الخبل كأمدتيا بأسباب التطكر كاالختبلؼ عف الحركة ،األدبية كالنقدية

، كعمت حياة د اتسعت رقعة الفتكحات اإلسبلمية، أما بعد استقرار الحكـ لبني أمية فقالراشدة
، كتسابؽ الشعراء عمى أبكاب كانتشر الغناء في القركر، كالحكاـ الترؼ كالبذخ قركر األمراء

 البالغ في انتشار شعر المعارضات، كما انتشرت مجالس ، مما كاف لو األثرمراء كالحكاـاأل
ب مثؿ ، خارة كقد ظيرت أسكاقان جديدة لؤلدقد األدبي يمقى ركاجان غير مسبكؽ، كبدأ الناألدب

، كازدانت الشاـ بمقر عمت الحجاز بالرخاء كمجالس الميك، فيما نالمربد كالكناسة في العراؽ
ف نافسي، كبرز العديد مف الشعراء المتالحركؿ عمى حظكة الخمفاءتبارل الشعراء في ك  ،الخبلفة

يف عبد الرحمف بف أبي بكر الرديؽ، المعركؼ كمف النقاد المشيكر ، بيف المجدديف كالتقميدييف
عنيما ، فنقمت الذيف اترمكا بعمر بف أبي ربيعة ، كقد كاف مف النقاد القرشييفابف أبي عتيؽ

ف مك ، بسعة عممو كمعرفتو بأسرار النقد، كمحبتو لمشعر ، التي تشيكثيران مف المكاقؼ األدبية
 مكاقؼ األدبية :الىذه 

ا ، فأطراىقد ذكر يكمان أماـ ابف أبي ربيعة؛ ابنة عـ لو اسميا زينبكاف ابف أبي عتيؽ  
 ،، فقاؿ فييا الشعرككرؼ رجاحة عقميا، كأدبيا كجماليا، ما شغؿ قمب عمر كأمالو إلييا

نشده عمر ما ؟ فأفبمغ ذلؾ ابف عتيؽ فبلمو كقاؿ لو: أتنطؽ الشعر في ابنة عمي، كشبب بيا
 :و في قريدتو التي يقكؿ في مطمعياقال

 إّنني اليوَم َعاَد لي أحزاني
 

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتَذّكرُت ما َمَضى مْن َزَمانِ  

 وَتَذّكرُت َظْبَيًة أمَّ ِرْئمٍ 
 

 َجاِنيـــــــــــــــــــــــــــــىاَج لي الّشوَق ِذكُرَىا َفشَ  

 بيا كيذكر اسميا :كيشبب 

 يا َخِميَميَّ ِمْن َماَلٍم َدَعاني
 

 وأَِلمًَّا الَغَداَة باأَلْظَعانِ  
 ل َتُموَما في آِل زينَب إنَّ الـ 

 
 قمَب ًرْىٌن بآِل زينَب َعاِني 
 المو أذكرُ  ما أرى ما َبقيُت أنْ  

 
 قَف ِمنَيا بالَخْيِف إّل َشَجاِني 
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 .قمبؾ فقد غيٌيبى عنا، كأما لسانؾ فشاىد عميؾفقاؿ لو ابف أبي عتيؽ: أما 

 :كلما قاؿ عمر

 ل َتُمْمني عتيُق َحْسبي الذي بي
 

 إّن بي يا َعتيُق ما قْد َكَفاِني 
 ل َتُمْمني وَأنَت َزّينتيا لي 

 
 ..................................... 

 فبدره ابف أبي عتيؽ ، فقاؿ :
 

 ساِن أنَت مثُل الّشيَطاِن لإِلنْ  
: إف شيطانؾ كرٌب القبر فقاؿ ابف أبي ربيعة: ىكذا كرٌب البيت قمتو، فقاؿ ابف أبي عتيؽ 

خبلؼ ما  ، فيجد عندم مف عريانوربما ألىـٌ بي –اهلل عميو كسمـ يقرد قبر الرسكؿ رمى –
 . (1)، فيريب مني كأيريب منو يجد عندؾ مف طاعتو

، كشعر عمر بف أبي ربيعة في الحارث بف خالد ذيكر شعركمف آرائو النقدية ما قالو حيف 
قاؿ منترران لشعر عمر مبينان السبب  ،كذىب أحدىـ لتفضيؿ شعر الحارث بف خالد ،مجمسو

 النقدم الفني لتفضيمو :

ميكؽ بالٌنفس، كدىرىؾه لمحاجة ليست لشعرو  " لشعر عمر ، بف أبي ربيعة لىٍكطىةه في القمب، كعي
ثر مما عيريى بشعر ابف أبي ربيعة، فخذ عني ما أرؼ لؾ: ر أككما عيري اهلل جٌؿ كعز بشع
وي، كميتف حكاشيو، كأنارت معانيو، ك أشعر قريش مف دٌؽ معناه ، ليٍطؼ مىدخمو، كسىييؿى مخرجى

 .(2)كأعرب عف حاجتو " 

، فيما أتيح المجاؿ مناخان أدبيان لمتفاخر كالمعارضةكقد أتاحت مجالس األدب لمشعراء 
 :ا بيف انتاج المجيديف مف الشعراءضمك لمنقاد أف يفا

ة ، فيقاؿ إنو في الرائييدة، قاؿ ىذا مثميا" كاف عمر يعارض جميبلن فإذا قاؿ ىذا قر
ف جميبلن أشعر منو في البلميةكالعينية أشعر مف جميؿ بف معمر ككبلىما قد قاال بيتان  ،، كا 

 :؛ قاؿ جميؿظريفان 

 َخميميَّ فيما ِعشُتما ىْل رََأيُتما
 

 َقِتَياًل َبَكى مْن ُحبِّ َقاِتِمِو َقبمي 
 

                                                           
 . (82ص-81ص/1)جاألرفياني، األغاني ينظر  (1)
 .88/ 1جع السابؽ، المر  (2)
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 :كقاؿ عمر

 فَقاَلْت وَأْرَخْت َجاِنَب السِّْتِر إّنَما
 

  (1)" معي َفَتَكّمَم َغيَر ذي ِرْقَبٍة َأىِمي 
 : قكؿ عمر بف أبي ربيعة يينشد قكلوكعندما سمع الفرزدؽ  

 َجَرى ناِصٌح بالودِّ بيني وبينيا" 
 

 ِحَصاِب إلى َقْتِمي َفَقّربني َيوم ال 
 :كلما بمغ قكلو 

 بِّ أّنماَفُقْمَن وقد أفَيْمَن ذا الم
 

 أَتْيَن الذي َيأتيَن من ذاَك من أْجِمي 
 .(3)"  الذم أرادتو الشعراء فأخطأٍتو، كبكت عمى الديار: ىذا كاهلل(2) راح الفرزدؽ 

لعقيمة بنت عقيؿ بف : نسائية، مجالس أدبية ؿ عف حركة النقد في العرر األمكمكمما نق
 :يمة كانت تجمس لمناس فجاءىا جميؿ، فقد ركم أف عقأبي طالب، كسكينة بنت الحسيف

فبينا ىي جالسة لمناس إذ قيؿ ليا: العذرم بالباب، فقالت: ائذنكا لو، فدخؿ فقالت لو: " 
 :أأنت القائؿ

 فمو تركت عقمي معي ما بكيتيا
 

 ولكن ِطالبييا لما فات من عقمي 
 

 الّرَجاِل الُمَيّذبُ  أيُّ  
، ثـ قيؿ: ىذا كثير (4)، لكال أبيات بمغتني عنؾ ما أذنت لؾ إنما تطمبيا عند ذىاب عقمؾ

كثير فأألـي : أما أنت يا ليما، ثـ أقبمت عمى كثير فقالتائذنكا  :، فقالتكاألحكص بالباب عزة
 :العرب عيدان في قكلؾ

 ُأريُد أِلنسى ِذكرىا فكأنما
 

 يمي بكلِّ سبيلِ تمّثل لي ل 
 

                                                           
 .(1/94)األرفياني، األغاني  (1)
كاهلل ما أرادتو الشعراء فأخطأتو، كتعممت بكرؼ فاستخذل جميؿ كراح : ىذا  ،عند ابف قتيبة القكؿ لجميؿ (2)

 .(2/555)جالشعر كالشعراء  ابف قتيبة، ، ينظرالديار
 .(1/94)جاألرفياني، األغاني  (3)
 ـــدـــــــإلى اليوم ينمى حبيا ويزيـ     نيا وليدُا فمم يـــزل عمقت اليوى ماألبيات :  (4)
 ــــبًا    ول حبيا فيما يبيـــــــــــد يبيـــــــدــــــــفال أنا مرجوع بما جئت طالـــ 
 .(211)صح المكش، ينظر المرزباني، يموت اليوى مني إذا ما لقيتـــــــــيا    ويحيى إذا فارقتيــــــــــــــا فيعود 
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، أما كاهلل لكال بيتاف قمتيما ما ما تطمبيا إال إذا مثمت لؾـى تريد أف تنسى ذكرىا ؟ أكلً 
فأقؿ العرب كفاء في  ،: أما أنت يا أحكصفقالت ،، ثـ أقبمت عمى األحكص(1)التفت إليؾ 

  :قكلؾ

 مْن عاِشَقين تراسال فتواعدا
 

 لياًل إذا نْجُم الثريا َحّمَقا 
 ثا أماميما مخافة ِرْقَبةٍ بع 

 
 َعْبدًا ففّرق عنيما ما أشفقا 
 باتا بأنعم عيشٍة وأََلّذىا 

 
 حتى إذا َوَضَح الّصَباُح َتَفّرقا 
أمرت بيـ فأيخرجكا إال كيثٌيران،  ، ثـ(2)، أما كاهلل لكال بيت قمتو ما أذنت لؾ : تعانقاأال قمت 

 :فاسؽ أنت القائؿكأمرت جكارييا أف ييٌكتفنو، كقالت لو: يا 

 أإن ُزمَّ أجماٌل وفارق ِجيرَةٌ 
 

 حزين اح غراب البيِن أنتَ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوص 
إني قد أعقبت ، أيف الحزف إال عند ىذا، خٌرقف ثكبو يا جكارم، فقاؿ: جعمني اهلل فداءؾ حـــــــــــــــــــــــــزين

 :دىابما ىك أحسف مف ىذا، ثـ أنش

 أأزمعِت َبْينًا عاجاًل وتركتني
 

 كئيبًا َسقيمًا جالسًا أتمدَّدُ  
 مياِة حرارةٌ وبين التراقي وال 

 
 مكان الشجا ما تطمئنُّ َفَتْبَردُ  
 .(3)، فقبضيا كانررؼ أمرت لو بمائة دينار كحمة يمانية، ك قالت خميف عنو يا جكارم 

 : ة بنت الحسيفالنسائية مجمس سكين كمف ىذه المجالس األدبية

يب؛ كراكية كيثىٌير؛ كراكية جميؿ؛ كراكية ييرك   ل أنو اجتمع بالمدينة راكية جرير؛ كراكية نيرى

                                                           
 سموَة األياِم موِعُدك الحشـــــرُ  ياو   فيا حبيا زدني جوى كل ليــمـة  البيتاف:  (1)

المرزباني، المكشح  ، ينظرفمما انقضى ما بيننا سكن الدىرُ    عجبت ِلَسْعي الّدىِر بيني وبينـــــــيا    
 (.211ص)
المرجع السابؽ، ينظر  ،مب عنيا صار لي تبعاولو صحا الق    كم من َدّني ليا قد صرت أتبعو: البيت (2)

  .212ص
 .(210ص-209المرجع نفسو)صينظر الركاية كاممة في  (3)
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كؿ رجؿ منيـ أف راحبو أشعر، ثـ تراضكا بسكينة بنت الحسيف، فأتكىا ؛ فادعى األحكص
حان بديبلن لما ، كحتى أنيا في حالتيف تضع مقتر كىا تحفظ أشعارىـ كتنقدىا جميعان فكجد، فأخبركىا

يب: أليس راحبؾ الذم يقكؿكانت تيفضؿ أف يقك   :لو الشاعر كما قالت لراحب نيرى

 َأِىيُم ِبَدعٍد ما َحِييُت فإْن َأُمْت 
 

 ديـــــــــــــــمن ذا َيييُم بيا بع فواَحَزني 
 :بح اهلل راحبؾ كقبح شعره أال قاؿ، قكأنو يتمنى ليا مف يتعشقيا بعده  

 عٍد ما َحِييُت فإْن َأُمتْ َأِىيُم ِبدَ 
 

 ديـــــــــفال صَمَحت دعٌد لذي ُخّمة بع 
 :األحكص: أليس راحبؾ الذم يقكؿكقالت لراحب 

 من عاشَقين تواصال وتواعدا
 

 لياًل إذا نجم الثريا حّمقا 
 .(1)، أال قاؿ تعانقا ؟ قبح اهلل راحبؾ كقبح شعره 

قدية لـ تكف مدار اىتماـ بعبلقات ن -اءكبعضيـ شعر -كقد بدأ ظيكر اىتماـ النقاد 
 ، كالعبلقة الكاممة بيف أبيات القريدة :القدماء

ألني أقكؿ كبـ ذلؾ ؟ قاؿ :  :قاؿ ،: لبعض الشعراء أنا أشعر منؾعمر بف لجأقاؿ " 
 .(2): البيت كابف عمو " البيت كأخاه كأنت تقكؿ

نسيج العاـ المتبع في القريدة ، كلكف اللمقريدةيعرفكف أىمية الركرة الكمية فالشعراء 
، كما ينادكف بو حسف لكاحد كعبلقتو بسابقو كالحقو فقطكاف يتمحكر حكؿ البيت المميز ا

 .تقاؿ بيف أغراض القريدة المتعددةاالن

 
 :يمكن رصد التطور البالغي والنقدي عند العرب في العصر األموي كالتالي

، أدت إلى كثرة الفرؽ اإلسبلمية سيةالدكلة األمكية اضطرابات سيا شيدت بدايات -1
قسـ الشعراء بيف المؤيد ، كاندؿ كالمعارضات الفكرية كالثقافية، التي أزكت الجتمفةالمخ

 .كالمعارض، مما أثرل األدب كالنقد

                                                           
 ، كىك نفس النقد الذم نيسب لعقيمة بنت عقيؿ بف أبي طالب . 212، صالمرزباني، المكشح ينظر (1)
 .(1/205)جالبياف كالتبييفالجاحظ،  (2)
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اء كانتشرت ، عـٌ الرخيف كتكسع رقعة الخبلفة اإلسبلميةبعد استقرار حكـ األمكي -2
، تسعت مرادر الحياة الثقافية، كامى أبكابيا الشعراء كاألدباءحـ ع، كتزاقركر الحكاـ كاألمراء

المجيديف، فاتسعت بكاعث  كتطكرت الحياة االجتماعية فانتشر الغناء كتعارض عدد مف الشعراء
 .األدب كالنقد

، كما نقاد الذيف اترمكا بكبار الشعراءانتشرت المجالس األدبية كبرز عدد مف ال -3
يؿ بف أبي طالب؛ كمجمس سكينة بنت لنسائية كمجالس عقيمة بنت عقظيرت المجالس األدبية ا

 .آلثار النقدية لعزة راحبة كيثٌير، كبعض االحسيف

بر في  ، مما كاف لو األثر األكدبية كالمربد كالكناسة في العراؽظيكر األسكاؽ األ -4
 . نقديةء مرادر الحركة األدبية كالفي إغنا أسيـ، كالذم بدء النشاط المغكم العظيـ

ية التي نيقمت عف نقاد رغـ سيطرة النقد التأثرم االنطباعي عمى كثير مف اآلثار النقد -5
، أىٍثرل الحياة األدبية كالنقدية ، الذمتظير بكادر النقد المغكم كالنحكم، فقد بدأت ىذا العرر

 .في ظيكر الكثير مف عمـك المغة أسيـكشكٌؿ تحكالن جذريان 

 

 اسيرابعًا : العصر العب

، إذ شيد البداية نيضة العممية كالثقافية كاألدبيةعرر الالعرر العباسي يرح أف ييسمى 
، كأىميا عمـك العربيةالحقيقية  ، فقد كجد عمماء العرب أنفسيـ لبلنفتاح العممي عمى كافة العمـك

، كاالختبلط بالشعكب ـ نيضة حضارية كسياسية كاجتماعية، بعد التكسع السياسي لمدكلةأما
ـ التي كانت تينقؿ ، كتحكيؿ ىذه العمك اف ال بد مف ترسيخ التراث العربي، فكاألخرلكالحضارات 

، كمف إلى عمكـ ذات قكاعد كأحكاـ رارمة، ألنيـ خافكا عمييا مف الضياع، مشافية كحفظان 
، زءان مف النسيج الحضارم اإلسبلميت جداالضطرابات الحضارية كالثقافية األعجمية التي غ

، فيما تعتبر ىذه النقاء كالرفاءعدـ ذه المخاطر كانت المغة العربية التي باتت ميددة بكأىـ ى
الثاني اليجرييف ، فانطمقت حركة نشطة مف عمماء القرنيف رنان منيعان لعمكـ القرآف الكريـالمغة ح
ماء ، كقد قدمت جيكد العمبية مف مرادرىا األرمية المختمفةتيدؼ إلى جمع المغة العر  ،كالثالث

العربية القديمة التي لمكقكؼ عمى النركص  –فيما بعد  –كالركاة كالنحاة خدمات جميمة لمنقاد 
قدـ ، كالاالنتحاؿالكضع ك إضافة لكثير مف القضايا النقدية التي تعرضكا ليا مثؿ ، تـ تحقيقيا
نافس ، في ظؿ تلتركيز عمى النقد المغكم كالنحكم، مع اكالطبع كالرنعة، كغيرىا، كالحداثة
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مقت ، أثرم البحث المغكم كأسس لمعديد مف العمكـ التي انطغكم عممي بيف البررييف كالككفييفل
 .فاألدب ىك مجاؿ الجدؿ كالخبلؼ كالمناظرة، كثمرة ليذه الخركمة المحمكدة

ؿ كانكا يمتزجكف في معظـ ، بالقركف األكلى منفرميف عف النحاةلـ يكف المغكيكف في 
ـ كاف يجمع إلى تعميـ المغة كشرح ، كالعالً ئذ لـ تكف منفرمة عف النحكغة كقت، فالماألحكاؿ

كلذلؾ كانت ، اف خرائص األسمكب كدقائؽ التمييز، إلى بيرداتيا مقاييس االشتقاؽ كاإلعرابمف
يد كاحد كطبقات النحكييف ، تجمع بيف النحكييف كالمغكييف في رعكتب الطبقات كالتراجـ

نباه الركاة لمقفطينحكييف ك ، كطبقات اللمزبيدم ، كبغية الكعاة المغكييف البف قاضي شيبو، كا 
كثعمب مزيجان مف النحك كالمغة  ؛كالمبرد ؛كالفراء ؛كسيبكيو ؛، كما كانت كتب الخميؿلمسيكطي
 .  (1)كالببلغة 

ىؤالء إذ لـ يكف ، يرتبط ارتباطان كثيقان بالببلغة فنجد الدرس النحكماىتـ النحاة بالمغة 
، ذات شأف في كافة فركع عمكـ المغةليـ آراء ، حاة فحسب، بؿ كانكا عمماء لمغة كنقادان عمماء نال

فالخميؿ  ،الشعر كمردر أكلي مف مرادر المغةكىـ باىتماميـ بالنحك اضطيركا إلى االىتماـ ب
 :قؿ تعريفو لمببلغةكقد ني  ،الببلغة لو أثر حميد في عمـبف أحمد 

لمعناؾ طبقان  ، فإف استطعت أف يككف لفظؾك ببلغةدل إلى قضاء الحاجة في" كؿ ما أ
 .(2)، فافعؿ " ان ، كمكارده لمرادره مكازنكلتمؾ الحاؿ كفقان، كآخر كبلمؾ ألكلو مشابيان 

كالخميؿ حيف يعرض لمتقديـ كالتأخير في الكبلـ ، الببلغةتعريؼ يذىب إلى أف ىنا كىك 
  :قاؿ، قبيحان يرل بعضو حسنان كبعضو 

، ففي باب أخير لبلىتماـ بو كالعناية بشأنو، أك إنو يأتي لمتنبيو عميولتإف التقديـ كا
ائمان مقدمان لبلبتداء كزيد خبره، أك ، إذا لـ تجعؿ قيستقبح الخميؿ أف نقكؿ قائـ زيد االبتداء
، كما تقكؿ ضرب زيدان ركليس بقبيح أف تجعؿ ) قائـ ( خبران مقدمان كالنية فيو التأخي، فاعمو

 . (3)، كتقديـ )عمرك( الذم ىك الفاعؿ نية تأخير زيد الذم ىك المفعكؿالعمرك ، ك 

يقسـ سيبكيو ، حيث مف اإلسيامات التي نقميا تبلميذه، كأشيرىـ سيبكيوكثير ىذا عدا 
كيربط بيف  ،بكميحاؿ كذ ؛مستقيـ حسف؛ كميحاؿ؛ كمستقيـ كذب؛ كمستقيـ قبيح: الكبلـ إلى

                                                           
 .(23)صلنحاة في البحث الببلغي أثر ا: عبد القادر، ينظر حسيف (1)
 .55السابؽ، صالمرجع  (2)
 .59المرجع نفسو، ص (3)
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اختبلؼ المفظيف الختبلؼ المعنييف، كاختبلؼ المفظيف العرب ، فيرل أف مف كبلـ المفظ كالمعنى
، كيرل أف مف أعراض المفظ أنيـ يحذفكف كاتفاؽ المفظيف كاختبلؼ المعنييف، كالمعنى كاحد

ف كاف أرمو في الكبلـ غير ذلؾ، كيحذفكف كييعٌكضكف الكمـ ، كيستغنكف بالشيء عف الشيء كا 
ثـ يذكر القاعدة أنو يجكز في الشعر  ،ير ساقطان ميـ أف ييستعمؿ حتى يرالذم أرمو في كبل

كما  ،كاستعمؿ محذكفان  كز في الكبلـ مف ررؼ ما ال ينررؼ، يشبيكنو بما قد حيذؼما ال يج
 :قاؿ العجاج

 َقَواِطَنًا مكَة من َوْرِق الَحِمي
 :ي، كقكؿ النجاشيريد الحماـ 

 َفَمْسُت ِبآِتيِو ول أسَتِطيعو
 

 كاَن ماُؤِك ذا َفْضلِ ْسِقِني إْن اولِك  
ر فيقكلكف منابمساجد فربما يمدكف ، المفظ اإلضافة عمى بنيتو لمضركرةأك أف يمحؽ  

 :كمف شكاىد سيبكيو بيت النابغة، (1)مساجيد أك منابير 

 "َحَدبْت عميَّ ُبُطوُن ِضّنة كمُّيا
 َعّميَّ بَأنواِع الُيُموِم ليْبَتِمي 

 

ْن مظمومَ    اــــــــــــــــــــــــــــــــإْن ظالمًا فييْم وا 

 . (2)كفيو ) ظالمان ( ك ) مظمكمان ( منركباف عمى حذؼ خبر كاف 

تركة بيف عمـ الببلغة كعمـ كمف شكاىد النحكييف في باب الحذؼ كىك مف األبكاب المش
 :النحك، قكؿ امرئ القيس

 وليٍل َكموِج البحِر أْرخى ُسُدولوُ 
 

 ِم ليْبَتِميَعّميَّ بَأنواِع الُيُمو  
كليؿ يمكج بأنكاع اليمـك  :مردر ال اسـ، كاألرؿ : "ة أف المكج في البيتذىب النحا 

، كالحذؼ الطكيؿ أحؽ بامرئ القيس كنبالة معانيو كجان كمكج البحر أرخي سدكلو عميٌ ، مليبتمي
 . (3) "ة ، كمف تأمؿ عرؼ ما فيو مف الركعة كاإليجاز كالممح البعيد كالقريب لممعاني المختمف

 :طعف عيسى بف عمر في قكؿ النابغة كقد سبقو

                                                           
 .(28-1/24)جالكتاب  ينظر سيبكيو، (1)
 .1/132المرجع السابؽ، جينظر  (2)
 .(1/85)جالجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء  (3)
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 َفِبتُّ َكأّني َساَوَرْتني َضئيَمةٌ "
 

 مَن الرُّْقِش في أْنَياِبَيا السُّمُّ ناِقعُ  
 .(1)يقكؿ مكضعيا ناقعان "  

 :ما ركم عف بيت أبي زيبىيد الطائيالنقد المغكم كمف أمثمة 

 "فذلك أْن َتَفاَدْوُه َتَفاَدْوا
 

 ْصَرُف عْنكُم َأْمٌر َشِكيُس ويُ  
 .(2) " ، كىك غريب لـ تثبتو كتب المغةحيث أف شكيس بمعنى عسير رعب 

 :كقد عاب النحاة قكؿ الفرزدؽ

 وَعضَّ َزماٍن يا ابن مرواَن لْم َيَدعْ 
 

 مَن الَماِل إّل ُمْسَحتًَا أو ُمَجّمفُ  
، كلـ يأتكا ثركا، فقالكا كأكمةكأتعب أىؿ اإلعراب في طمب الع ،فرفع آخر البيت ضركرة 

 :بد اهلل بف إسحؽ الحضرمي مف قكلو، كقد أنكر عميو عفيو بشيء ييرضى

 ُمْستْقِبمين َشماَل الّشأِم تْضِرُبَنا
 

 ِبَحاِصٍب مْن َنديِف الُقْطِن َمنُثورِ  
 عمى َعَمائمَنا ُتْمِقي ، وأْرُحُمنا 

 
 عمى زواحَف ُتْزجى ُمّخيا ِريرُ  
 :فغضب كقاؿ 

 فمو كان عْبُد اهلِل َمولًى َىَجوُتُو 
 

 ولكنَّ عبد اهلِل موَلى مواِلَيا 
  

نما لـ يينكف ألنو جعمو بمنزلة غير المعتؿ فنرب مكاليا لمضركرة، ألنو رده إلى أرمو ، كا 
 .(3)الذم ال ينررؼ 

 :بي زبيد الطائي أيضان ذكركا قكلوكأل

 "ُجوٌد ِكرَاٌم ، إذا ىُم ُنِدُبوا
 

 ِلئاٍم ُضْجٍر ول ُكُبسِ غيُر  
 

                                                           
 .(1/16)جالجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء  (1)
 .2/603المرجع السابؽ، ج (2)
 .(89/ 1)جالشعر كالشعراء  ابف قتيبة، نظري (3)
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ِوماِ} :لمشرط كما في قكلو تعاليال ) إذا( ىنا ك ِِإَوذما وماح شم ِومام فم خ ه   
ِاْل  بمائ رم

ِكم َِيم جمن بُونم وماَّل  ييم
غ ف ُرونِم ِيم ُبواُِهه    .(2)كلذلؾ لـ يكف ليا جكاب مقترف بالفاء " ، (1) { غمض 

 :حذؼ خبر إف في قكؿ األخطؿ" 

 َدُه ُكْفٌر وَغاِئَمةٌ فإنَّ َمْشيَ 
 

  (3) "رُ ــــــــــــــــــــــوما َتَغيََّب مْن َأْخالِقِو َدعَ  
 :(4)كيقكؿ األشيب بف رميمة  

 ا َذَكْرنا من َأِخيَنا َأَخاُىمإذا م
 

 َرِويَنا ، وَلْم َنْشِف الَغِميَل َفَيْنَقَعا  
ًةِ}: ى( لمبدؿ، كما في قكلو تعالو: )مف أخينامف( في قكل)ك  ئ كم

ِو َلم ُكه ِوٌ  ما معمنٌ  َِلم اءُ مضم ِن مو  ل وم
َِيم نُُفونِم ر ض 

م ِاْل   .(6)أم بدالن منكـ  (5) {ِف 

ية جمع المغة مف مرادرىا ، كجاءت عممؿ عف الببلغةانفرباال بدأرغـ أف النقد 
ت ، إذ تنكعة تجديد عامة لؤلدبكانت قد بدأت عمميك ، األرمية، لحفظ المغة مف المحف كالفساد

، لـ تنجح محاكالت الخركج عف ىذه العمكـ مف قبؿ كبار العمماء مرادر الدراسة بعد كضع
ف كجد ذم بقي محتفظان بيالة مف التبجيؿ، فالقديـ ميكـر ألسبقيتوالشعر القديـ ال بعده ، حتى كا 

 :ما يضاىيو أك يفكقو

أم  –ان  بو ر : " كاف الخطاب األخفش مستيتى عشىكاف أبك عمرك بف العبلء يقكؿ عف األ
ييقٌدمو، مثمو مثؿ البازم، يضرب كبير الطير كرغيره، كنظيره في اإلسبلـ جرير،  –مكلعان بو 

 .   (7)، كنظير زىير الفرزدؽ " كنظير النابغة األخطؿ

                                                           
 [.37]الشكرل: (1)
 .(2/609)جالجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء  (2)
 .2/495ج ،المرجع السابؽ (3)
. ينظر ي الفرزدؽ، كريمىيمة أمو كأبكه ثىٍكركاف األشيب شاعران يياج (4) المرجع ، كىك مف بني نىٍيشىؿ بف داـر

 .2/585نفسو، ج
 [.60]الزخرؼ:  (5)
 .(2/587)جالجمحي، طبقات فحكؿ الشعراء ينظر  (6)
 .1/66ج المرجع السابؽ، (7)
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كما نجد عند  داخؿ شكؿ القريدة التقميدمكاقترر الخركج في بعض األغراض الشعرية 
 نيجيـ : تىًبعكلكنو  ،أبي نكاس الذم انتقد شعر القدماء

لـ يرميـ أحد مف قبؿ كال مف بعد، كعٌنؼ  ، كرماىـ بما" فقد ندد بالقدماء، كسخر منيـ
ذا كاف اقفيف باألطبلؿ أال تجؼ ليـ عبرة، كدعا عمى الك مف يحتذكنيـ األطبلؿ بعاده ذكر إ، كا 

، كلذلؾ كاف أبك لكؼبعادىا مف المدائح، كاف خركجان عمى المأإ، فإف في خمرياتو معقكالن جدان 
ماء حينان في الكقكؼ عمى األطبلؿ، كفي ذكر ، فقد جارل القدكاس في ىذا المقاـ حذران متأنيان ن

 . (1)" الناقة، كلكنو يكجز كيقترد 

عبر ، كأخذكا يجٌدكف في المفاضمة بينيـ ف كالركاة بالشعر قديمو كجديدهلقد اىتـ المغكيك 
عمى النقد العربي كالجماؿ الفني، كأثر البيئة، كالحالة  ةككقفكا عند ظكاىر جديد، المكازنات

، كعززت أدكات النقاد لنقدية التي أثرت الحركة األدبية؛ كغيرىا مف القضايا ااالجتماعية
 .مكىا في ىذه المفاضبلت الشعريةكاإلجراءات التي استخد

عبت بحكثو، عيد الطبقات األكلى مف المغكييف، كتش إف النقد األدبي تكطد كاستقر في
، بؿ نقد دان أنو ليس نقد السميقة كالفطرة، كظاىر جكتنكعت، كعرفت لو مقاييس كأركؿ

، كأنيـ كقفكا اء كانكا يفمقكف العربية تفميقان ، كأف ىؤالء العممسة الكثيرة التي تيبنى عمى العمـالميدارى 
إلى أكاخر العرر العربي ، كعمى ما طرأ عمى الشعر ان تامان عمى خرائص الشعر العربيكقكف

لى أف انتيت بيـ الحياة، بؿ لـ يفتيـ فيـ حقيقة األدب ، ما كاف كؿ ىـ المغكييف اإلسبلمي، كا 
عرابو، ، أك إنقد الشعر مف حيث ضبطو أك بنيتو، أك أعاريضو كقكافيو كالنحكييف مينرٌبان عمى

، بؿ كاف جزء غير يةأك فساد معناه، أك جمالو الفني، أك رمتو ببيئة راحبو، كحالتو االجتماع
د الشعر مف ناحية التاريخ األدبي، كرحة نسبتو لقائمو، أك يسير مف نقدىـ مكجيان إلى نق

اإلسناد  ، كاف ىناؾ نكع مف الشعر يعنى بالشعر مف ناحية الركاية كرحةبطبلف تمؾ النسبة
 .(2)لمشاعر

شتى  ، بؿ فيالببلغة كحدىا ، ليس فيكية نريب كافر كأثر كاضحكاف لمدراسات المغ
، فأرحاب المعاجـ المغكية استفادكا مف دراسات الخميؿ بف أحمد المجاالت الثقافية المختمفة

، فمـ يترككا شيئان مف كبلمو إال نقمكه ىػ( برفة خارة392اسات ابف جني ) ىػ( كمف در 175)

                                                           
 .(130)صإبراىيـ: طو أحمد، تاريخ النقد األدبي عند العرب  (1)
 .92ص-89صالمرجع السابؽ، ينظر  (2)
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اعد عمـ فقد استخمركا قك  –التجكيد  –رنع أرحاب األداء القرآني  ، ككذلؾركه نيائيان بكاعت
فمـ يضيفكا شيئان إال  ،، كأفادكا مف قكاعد األركاتدراسات الخميؿ بف أحمد كتبلميذه التجكيد مف

تعرضكا لفراحة المفظ ، خارة إذا فقد أفادكا مف الدراسات المغكية ، أما عمماء الببلغةاليسير
، ىػ(392كابف جني ) ،ىػ(321، كىـ ينقمكف تارة عف الخميؿ كأخرل عف ابف دريد )المفرد

، عد المخرج أك شدة القرب، كأنو بسب شدة بي ىػ( يأخذ برأم الخميؿ في التنافر386فالرماني ) 
 . (1)فكبلىما رعب 

في التجنيس كالمطابقة ( في كتابو )البديعبعض آرائو  ىػ(296)كعنما يكرد ابف المعتز
درٌ الباب بقكؿ الخميؿ ػ( في كتابو معاني ى189ىػ( عف الكسائي )207، كما نقؿ الفراء )ييرى

مثؿ ، كبعض الركر البيانية قديـ كالتأخير كاإليجاز كاإلطنابالقرآف بعض األبكاب الببلغية كالت
ف مف المغكييف كالنحاة؛ ينثركف في ، عمى ىذه الشاكمة كاف المعممك التشبيو كالكناية كاالستعارة

ختمفة عمى ببلغة مبلحظات م؛ القرآف الكريـ اتكآي؛ كشركحيـ لمشعر؛ تضاعيؼ كبلميـ
ث اليجرم بحيث يمكف أف ييقاؿ إنيـ أدكا أكائؿ القرف الثال ،كالتعبيرية؛ كركره البيانية؛ الكبلـ

 .(2)، بفضؿ نظراتيـ الفاحرة الدقيقة في ىذا الردد خدمة قيمة

طبقات فحكؿ الشعراء البف  :كتابفي نياية القرف الثاني الميمة كمف أكائؿ كتب النقد 
 (3)كىك أكؿ كتاب " كضع المبنة األكلى لمنقد المنيجي عند العرب " ىػ( 232)سبلـ الجمحي 

كضع فييا الشعراء ضمف طبقات معتمدان الجمع ، بعد بدء عرر التدكيف، كىك دراسة نقدية رائدة
يد مف قضايا عد تناكؿ، كما كترتيبيـ حسب مقدرتيـ الشعرية ،بيف شعراء الجاىمية كاإلسبلـ

األدكات التي يجب أف يمتمكيا كتحدث عف  ،كضع، كأثار قضية االنتحاؿ كالقدالمغة كاألدب كالن
 الناقد لتحقيؽ نسبة الشعر لقائمو.

بدخكؿ ، ة األدبية طفرة أدبية فنيةشيدت الحياكلـ يكد يدخؿ القرف اليجرم الثالث حتى 
، كتـ النحكية جمع المغة العربية، كتدكيف عمـ ماستمرت عم ، فقدالعمكـ كالبحكث ضركبان شتى

كالحديث  ؛في البحث في عمكـ القرآف الكريـ عمماء الديف استنباط عمـ العركض، فيما جدٌ 
كاليند ،  ؛كاليكناف ؛كاألركؿ، كانشغؿ عمماء آخريف بترجمة عمكـ الفرس ؛كالفقو ؛الشريؼ

                                                           
 .(25ص-24)صأثر النحاة في البحث الببلغي  ،حسيفينظر  (1)
 .(174ص-171)صمرطمح كالنشأة كالتجديد الببلغة كالنقد الالككاز، ينظر  (2)
 .(110)ص حتى القرف الرابع اليجرم تاريخ النقد األدبي كالببلغةسبلـ،  (3)



 55 

 

، كقٌدـ ت جادة نحك استقرارىا كعمـ مستقؿ، فيما حظي النقد باالىتماـكخطت الببلغة خطكا
 :العمـك األخرل ، كيرل طو ابراىيـب يفميمة مستعين ان العمماء بحكث

تقعيد ، كحظي بالترتيب كالتنظيـ كالاالعتماد عمى المنطؽ كالفمسفةبف النقد األدبي بدأ إ 
ف كفرحاء األعراب المنتشركف في ك المغكي: كمنيـ، اعتمادان عمى خمفياتيـ الثقافية ،كالتعميؿ
كغيرىا، كمنيـ: أبك سعيد السكرم راكية البررة، كثعمب  ؛كدمشؽ ؛كبغداد ؛كالككفة ؛البررة

الطائفة ، كقد بدأت تيظًير ىذه المغكم النحكم الككفي، كالمبٌرد البررم، كأبك العىمىيثؿ األعرابي
كلكف اىتماميا كاف منربان عمى الجكانب المغكية إلى ، شعراء المحدثيفالعناية بالمف العمماء 

ؿ عبد اهلل بف المعتز راحب ثٌ مى  ، كماالمستندة تمامان لممعارؼ العربيةدية جانب العقمية النق
كازف بيف فريقان مف العمماء يي ، كغيره مف النقاد ة في محاسف شعر أبي تماـ كمساكئوكرسال ،يعدالب

دكف إقامة الحجج كاالىتداء ، عمى التراث العربي األريؿ ان ، معتمدالشعر المحدثالشعر القديـ ك 
في الركح كالشكاىد، كعينكا ، كطائفة مف النحاة المغكييف الذيف اعتمدكا الذكؽ القديـ إال قميبلن لمعمؿ 

، المعارؼ الكافدة كالجدؿ الثقافي مف الحالة الثقافية التي أثارتيا يفكلكف مستفيد، بالببلغة
عمـك المنقكلة عف ل، فيما تأثر فريؽ مف العمماء كالكتاب بابالتنظيـ كالترتيب مثؿ ايف قتيبةكعيرفكا 

ٌددت في الببلغة كالنقد العربي بعقمية أجنبية مثؿ قدامة بف جعفر راحب ، كجى اليكناف كغيرىـ
 .(1)كتاب نقد الشعر 

، أىـ القضايا النقدية كالببلغية البياف كالتبييفؿ في كتابو الجمي ىػ(255)لقد أثار الجاحظ 
ضية المفظ كالمعنى، بحيث لـ ييمؿ المعنى، كد كثيرة مثار نقاش العمماء بعده، مثؿ قظمت لعق

، كمطابقة الكبلـ لمقتضى كالبياف كالبديع ، كتردل لمبحث في الفراحة كالببلغةكينترر لمفظ
 .كغيرىا الكثيرالحاؿ 

، كيبدك ذلؾ جميان في لمنقد اليكناني في النقد العربي كيمكف لمدارس أف يمحظ األثر الكاضح
 :ة في النقد العربي، كأىميا كتاب البياف كالتبييفالميمبعض المؤلفات النقدية 

ابف المعتز بشيء ، كربما تأثر أيضان  –لمكندم  –كتاب الشعر بأثر ت يبدك أف الجاحظ 
عمى طريقة  ، مؤلؼعفر فبل نزاع أف كتابو نقد الشعر، أما قدامة بف جمف خطابة أرسطك

 .(2)الفبلسفة 

                                                           
 .(142ص-139)صتاريخ النقد األدبي عند العرب  إبراىيـ،ينظر  (1)
 . (231أرسطكطاليس، كتاب أرسطك في الشعر)صينظر  (2)
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دان في نقد الشعر ، كتحديكبلـ كالفمسفة اليكنانيةف عمـ الف كالفبلسفة مك لقد أفاد المتكمم
، كيحظى كتاب الشعر ألرسطكيترجـ ىػ( 328)، فنجد متى بف يكنس القنائي كالنثر الخطابي

، رغـ ىػ(595)كابف رشد ىػ(427)فيمخرو كؿ مف ابف سينا ىذا الكتاب اىتماـ الفبلسفة
اطئة التي كقع فييا متى بف يكنس، حيف خميف جراء الترجمة الالتي كقع فييا كبل العالً  األخطاء

كتاب خطابة ، كلعؿ تأثير جعؿ المأساة مدحان، كالممياة ىجاء، مما أدل إلى اختبلط المفاىيـ
ماسة النقاد المعارضيف ، فأثار حرة الجزء األخير المترؿ بالعبارة، خاأرسطك كاف أبمغ

 .(1)فيما بعد بالبديع في الببلغة كضع مؤلفات عربية تتناكؿ األسمكب الذم عيرؼ في  كالمؤيديف

ؼ كالعمـك ، كاف تراكـ المعار ء القرنيف الرابع كالخامس لميجرةعندما كرؿ األمر لعمماك 
لنظرية متكاممة في النقد ، كييييئ عمى جممة إبداع العمماء السابقيف، تعتمد ييبٌشر بانطبلقة جديدة

الذم بات مستقبلن ذا شخرية كىكية  ،كضع القكاعد الخارة بعمـ الببلغة، كييرٌسخ لاألدبي
كىنا نذكر أىـ الكتب النقدية في ىذه ، المختمطة  لعممي النقد كالببلغة منفرمتيف عف النظريات

 المرحمة ألىميتيا :

، بيف الشعر كالنثر كضح الفركؽ: ىػ(322بف طباطبا )عيار الشعر ال :كتاب -
، ه إلى الردؽ النفسي في العبارةبا، كلفت االنتث عف مراحؿ بناء القريدة األربعةكتحد

أف يحمؿ الميثيؿ  ، كعنده كظيفة الشعر االجتماعيةنترر لمعقؿ عمى العاطفة في األدبكا
 .بشكؿ دقيؽ كما لـ يفعؿ سابقكه، كفٌرؿ قضايا السرقات األدبية كاألخبلؽ

ممة مف يعرض فيو ج :ىػ(322التشبييات البف أبي عكف الكاتب ): كتاب -
 .ي أشعارىـ، كىك يجمع بيف النقد كالببلغةتشبييات العرب ف

ييتـ  :ىػ(366الكساطة بيف المتنبي كخركمو لمقاضي الجرجاني ) :كتاب -
باالنترار لمشعراء المحدثيف، ميثيران قضية الًقدىـ كالحداثة، كالطبع كالرنعة، كالسرقات 

ألىكاء الشخرية غمبة ا، كتجنب يو المكضكعية كالحيادية في النقد، كأىـ ما يدعك إلاألدبية
كـ عمى األدب، كاتباع الكسائؿ كالشك عمى الناقد  .اىد األدبية في الحي

ف بيف شعر أبي تماـ : يكاز ىػ( 370ة بيف الطائييف  لآلمدم )المكازن :كتاب -
، متتبعان األخطاء كشعر البحترم، مكردان آراء النقاد في شعرييما، كالسرقات الشعرية عندىما

                                                           
 .(81ص-78)صلعرب حتى القرف الخامس لميجرة نقد الشعر عند ا: أمجد، ينظر الطرابمسي (1)
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الذم اشتير بو أبك تماـ، ثـ  ، ثـ فىٌرؿى في البديعسمكب كالمعنىفي المفظ كاألكالعيكب 
 .كيكازف بينيمايذكر محاسنيما 

ىك في نقد الشعر تحدث فيو عف بعض : ىػ(384المكشح لممرزباني ) :كتاب -
، ثـ لقضايا النقدية كالسرقات األدبية؛ كالعيكب المغكية؛ كالنحكية، بدءان بالشعراء الجاىمييفا
 .ـ األمكييف فالمحدثيفإلسبلمييف ثا

ؿ فيو األدب شعران كنثران : تناك ىػ(395)الرناعتيف ألبي ىبلؿ العسكرم  :كتاب -
كالطبع كالرنعة، كلغة كالقضايا النقدية ، أثار العديد مف القضايا الببلغية، ك كخطابة
ر نفسية كأسماىا )التييؤ األدبي(، كذككضركرة مراعاة الحالة ال، كالسرقات األدبية، الشعر

، ككافؽ تأليؼ في الكتابة، كحيسف الفي الشعر، كشركط حيسف النظـ مراحؿ الخمؽ األدبي
 .النقدية بتفضيؿ المفظ عمى المعنىالجاحظ في رؤيتو 

: فيما ىػ(471غة لعبد القاىر الجرجاني )أسرار الببلك  دالئؿ اإلعجاز :اكتاب -
، ييعتبر عبد لقرآف الكريـعمماء اإلعجاز في ا إلى جانب ككنيما ثمرة جيد كبير مف قبؿ

ماء اإلعجاز القرآني ، فقد اطمع عمى آراء عملببلغة كعمـ مستقؿالقاىر مف أكائؿ مرنفي ا
، عدا آرائو النقدية متكاممة، ىي نظرية النظـ، كقاـ بكضع نظرية نقدية ببلغية الذيف سبقكه

أف ىذه النظرية مف ، يرل مندكر فذةمنطقية المبكبة كالمرتبة التي تدؿ عمى عقمية عممية 
 :نظريات النقدية الغربية الحديثة ، أنيا سبقت الاألىمية بمكاف

مذىب ال يمكف أف نبالغ " في الحؽ إف عبد القاىر قد اىتدل في العمكـ المغكية كميا إلى 
 كٌكفكعمى أساس ىذا المذىب ، حبو بعبقرية لغكية منقطعة النظير، مذىب ييشيد لرافي أىميتو

عمـ المغة ، مذىب عبد القاىر ىك أرح كأحدث ما كرؿ إليو راؾ دالئؿ اإلعجازه في إدءمباد
    .(1)" فردناند دم سكسير ...ـ، ىك مذىب العالً في أكركبا أليامنا ىذه

ى فترات متأخرة مف العرر العباسي، حتى منترؼ القرف استمرت ىذه الجيكد حتك 
ـي في العيد الفاطمي كاأليكبيف، السابع إنشاء ، كأخذكا في الىتماـاألدباءى الرعاية كا ، أكلى الحكا

، كقد المؤسسات العممية كالمدارس، كشجعكا التأليؼ، كاىتمكا بديكاف اإلنشاء، كأكرمكا الشعراء
فغمب النظـ عمى األكزاف المجزكءة، كىجركا األكزاف ، أت تقكل حركة التأثر باألندلسياتبد

                                                           
 .(334ص-333)صالنقد المنيجي عند العرب كمنيج البحث في األدب كالمغة  مندكر، (1)
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كالتغني  ؛ززت تيارات الزىد؛ كالتركؼ، فيما تعطةدأكا يميمكف لمغة السيمة البسي، كبالطكيمة
  : برز عدد مف العمماء المبرزيف مثؿك  ،بالطبيعة في الشعر، كازدىرت فنكف النثر كالخطابة

، كعماد الديف الكاتب كأساس الببلغة؛ ىػ( راحب تفسير الكشاؼ537الزمخشرم )
 ، كابفير القرآف العظيـىػ( راحب تفس606، كالفخر الرازم )قررراحب خريدة ال ىػ(597)

، كابف أبي ىػ( راحب مفتاح العمـك626كاكي )، كالسىػ( راحب الطراز608سناء الممؾ )
 ػ  ىػ( راحب تحرير التحبير654اإلربع )

، الفرؿ بيف عمكـ العربية المختمفة، ك الفترة استقرار البحث في العمكـ كمف أىـ سمات ىذه
، فيما عممكا مؤلفاتيـ تتسـ بالتبكيب كالترتيب، إال أف عرراء ىذا الكرغـ الثقافة المكسكعية لعمم

اء بتحديد ىكيتيا عمى حمة مف البي اكتست الببلغة، كقد االستدراؾ عمى العمماء السابقيف عمى
 .يد السكاكي

  
 :يمكن رصد التطور البالغي والنقدي عند العرب في العصر العباسي كالتالي

، بعد التكسع الجغرافي كالسياسي كثقافية كأدبيةعباسي نيضة عممية شيد العرر ال -1
ة لبلطبلع عمى ، رافعة لحركة عمميختبلط بالحضارات األخرل المجاكرة، كشكؿ االمخبلفةل

 .أىـ اآلثار الثقافية كالعممية، كالفارسية كاليندية كاليكنانية، كترجمة ثقافات ىذه الشعكب

، بيف الشعراء عند الكالة كالحكاـ الشعرية، حيث المنافسات بمغ االىتماـ باألدب أكٌجو -2
، مما ىيأ لمنقد مجالس األدبية في الككفة كالبررة، كالدبية في العراؽ المربد كالكناسةكاألسكاؽ األ

 .الفكر النقدم المنيجياألدبي ثكرة جديدة في 

 ، يشعمكف ثكرة؛ كالنحاة؛ كالركاة، فالعمماء المغكيكفبدأ عرر التدكيف يجني ثماره -3
قامكا بجمعيا  ، فقد كقفكا عمى النركص التيكالككفةعممية أدبية نشطة مركزىا البررة 

ي بالدراسات النقد األدب ىأغن مما، لتركيز عمى النقد المغكم كالنحكم، مع اكالتحقيؽ في نسبيا
 كالقدـ، الجادة في فقو المغة، كالمسانيات، كأثاركا قضايا الكضع كاالنتحاؿ، كالسرقات األدبية

 ، كغيرىا .ة، كالطبع كالرنعكالحداثة

ي كالثالث بعمكـ المنطؽ كالفمسفة، كلكف ىذا التأثر كاف تأثر النقد في القرنيف الثان -4
، رغـ كقكؼ العمماء عمى العديد باحث المتعددةمإذ طغت طريقة التأليؼ العربية ذات ال، ضعيفان 

 مف الكتب المترجمة مف الثقافات األخرل.
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حيث حظي النقد ، في القرنيف الرابع كالخامسكالمنطؽ  بعمكـ الفمسفة األثر ظير -5
بمنيجية تقترب مف النظريات  ، كأخذت قضايا النقد المنيجي تشؽ طريقيابالترتيب كالتنظيـ

أثر البيئة كالعرؽ عمى األدب؛ الحالة النفسية ؛ ؽ األدبيمٍ ، مثؿ: مؤىبلت الناقد؛ الخى المتكاممة
   ، كغيرىا .نىلؤلديب؛ المفظ كالمع

حمؿ البحث ، كأخذ العمماء عمى عاتقيـ مف العمـك في البركز كاالستقبلؿ بدأت العديد -6
رات ، ككميا مف ثمكالببلغة ؛كالنقد ؛كالحديث ؛كالفقو ؛القرآف الكريـفي ترسيخ عمكـ المغة ك 

 .البحث في عمـك المغة العربية

كانكا  ، كرغـ أف العمماء السابقيفستستقؿ عف النقد في القرف الخام أخذت الببلغة -7
عمـ الببلغة ل الطريؽ ؿ مف ىيأ، إال أف عبد القاىر الجرجاني ييعتبر أك ييفردكف ليا أبكابان خارة

 ؛ كأسرار الببلغة .كعمـ مستقؿ، عبر كتابيو: دالئؿ اإلعجاز

، كشيت الحياة الثقافية أكاخر العرر العباسيالعممي األدبي استمر ىذا الجيد  -8
، كقد سيـ العمماء في الفرؿ بيف العمكـ، كأجديدان، بعد تشييد دكر العمـ كالمدارسكاألدبية زخمان 

ي النقد مزيدان مف الرقي فيما كانت البيئة األدبية تعط، ستقر عمـ الببلغة عمى يد السكاكيا
  .كالتطكر
 

 الممموكي خامسًا : العصر

ظيـ الذم انتيجو ارؿ الجيد األدبي العتك فقد ، يزةنيضة أدبية ممشيد العرر المممككي 
ا ، فمف جية عمؿ العمماء في ىذإلحاطة بكؿ ىذه المؤلفات كالعمكـ، كتقكـ باالعمماء القدماء

، أخذت حركة عممية مكسكعية العرر شيد ىذاف، مكارمة الجيكد األدبية كالثقافيةعمى  العرر
قؿ آراء العمماء ، كنالمغة كاألدب في جميع فركععمى عاتقيا جمع كؿ أطراؼ العمـك كأجزائيا 

  :قيايحفظ انجازاتيـ كتكثىذه الجيكد كممت ب، ك السابقيف بأمانة

، ىي نفسيا أشير ما عيرؼ باسـ عات التي ظيرت في العيد المممككي" فأشير المكسك 
 .(1) ، كعمى سعة أرضو عرضان "لمكسكعات في رحاب الفكر اإلسبلمي، عمى امتداد زمانو طكالن ا

                                                           
 .(731)صمناىج التأليؼ عند العمماء العرب  ،مرطفىالشكعة:  (1)
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نتاجات شكا الناق كمف جية أخرل ،تسميتيا بالمعاررة كا بحركة تأليؼ أدبية يمكفكقام
، الكـرك ، تشجيعفيو ال ، في الحيف الذم كجدكااألدبية لمعاررييـ، في ظؿ حركة نقدية نشطة

 تتمتعكعممكا لرفاىيتيا فببلدىـ  الذيف خدمكا، مف قبؿ سبلطيف المماليؾالكفادة،  كحيسف
السابقة مف الضعؼ كالتمزؽ، العباسية كانت تعاني أطراؼ الخبلفة  فيما، ءباالستقرار كالرخا

ع الحمبلت ، كفي األندلس التمزؽ كالفرقة كتساري كطمع الغازيف، ففي العراؽ جثـ الغزك المغكلي
بكبار العمماء  ، ككانت تفتح ذراعييا ترحيبان كأمميافشكمت دكلة المماليؾ مبلذ األمة ، الغربية

  : (1)منيـ، إما لمزيارة أك اإلقامةعمماء كبار  أٌمياد قك ، ياالقادميف إلي

 (3)ىػ( 672، كابف مالؾ )راحب كتاب المقرب في النحك (2)ىػ( 669ابف عرفكر ) 
ابف سعيد ، ك راحب كتاب كفيات األعياف (4)ىػ( 681، كابف خمكاف )راحب األلفية النحكية

 (6) ، كعبد الرحمف بف خمدكفالمغربراحب كتاب المغرب في حمى  (5)ىػ( 685المغربي )
 .كفد إلى حاضرة الخبلفة المممككية، كغيرىـ الكثيريف ممف ىػ( 808)

                                                           
العركر السابقة،  اىتـ الباحث بترجمة كافة أعبلـ العرريف المممككي كالعثماني، عمى خبلؼ األعبلـ في (1)

كذلؾ لشيرة السابقيف، ككثرة الدراسات حكليـ، بخبلؼ األعبلـ في ىذيف العرريف، لتسييؿ البحث حكليـ 
 لمدراسات البلحقة.

ىك عمي بف مؤمف بف محمد، الحضرمي اإلشبيمي، أبك الحسف المعركؼ بابف عرفكر، نحكم أندلسي  (2)
المرنفات كالمقرب، كالممتع في الترريؼ كالمقنع، ينظر  ىػ، لو عديد مف669ىػ كتكفي 597مشيكر، كلد 

 .  (5/26)جاألعبلـ الزركمي، 
ىػ، عالـ نحكم كلغكم، راحب 601محمد بف عبد اهلل الطائي الجياني، كلد ىك جماؿ الديف أبك عبد اهلل  (3)

الذىب في أخبار مف شذرات ، ابف العماد :، ينظر الحنبمياأللفية الشييرة في النحك، لو عديد مف المرنفات
 .(2/130)جبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة (، كالسيكطي، 7/590)ذىب 

ىػ، قاضي قضاة 608ف خمكاف البرمكي اإلربمي الشافعي، كلد بإربؿ ىك شمس الديف أحمد بف محمد ب (4)
 . (6/54)جبالكفيات  الكافي، ، كالرفدم(7/647)جشذرات الذىب  ،الحنبمي، ينظر الشاـ، عالـ كأديب كمؤرخ

ىػ، عالـ أندلسي 610ب قرب غرناطة ، كلد بيحرسى بف محمد بف عبد الممؾ بف سعيدىك عمي بف مك  (5)
مى المشرؽ كالمغرب في حمى المغرب، ، لو العديد مف المرنفات منيا المشرؽ في حكأديب كشاعر كمؤرخ

 . (5/26)ج الزركمي، األعبلـينظر  كغيرىا الكثير.
، كلد بتكنس أديب كفيمسكؼ كمؤرخ كعالـ اجتماع، رحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك يزيدعبد ال (6)

المرجع السابؽ، ينظر  ق، لو عديد مف المرنفات. 808ىػ كتكفي 732أندلسية عاـ  لعائمة أرميا إشبيمية
 .3/330ج
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، المكانة ألدبية النشطة في العرر المممككيكمف أىـ أسباب ىذه الحركة العممية كا 
 :سبلطيف المماليؾ ليـ استضافةالمرمكقة التي تقمدىا العمماء، ك 

تبكأىا  ، كالمكانة المرمكقة التية الحكاـ لمعمماءحيسف كفادبسبب ازدىرت الحياة الثقافية 
نظران لعدـ االستقرار في المشرؽ، بعد انييار الخبلفة  الكافديف منيـ ـالعمماء سكاء المقيميف أ

لحاؽ المراكز العباسية، أك الفاريف مف األندلس ، كما اىتـ األمراء كالسبلطيف بإنشاء المدارس كا 
غداؽ األمكاؿ كاليباتالزكاياساجد ك المالتعميمية ب ، كألحقكا عمى المراكز التعميمية كالعمماء ، كا 

 .(1)بتمؾ المدارس المكتبات الضخمة ، كخزائف الكتب 

 ، كأقامكا المكتبات العامة التي فيتحتؾ عمى االىتماـ بالكتب كالمؤلفاتكقد عمؿ الممالي
ع العمـك كبير في زيادة حركة التأػميؼ في جمي، ككاف لذلؾ أثر أماـ جميع الناس لبلستفادة منيا

 :كمف أشير ىؤالء العمماء

ىػ( 711كابف منظكر ) ،(3)ىػ( 702ابف دقيؽ العيد )ك ، (2)ىػ( 686بدر الديف بف مالؾ ) 
 .(5)ىػ( 725كشياب الديف الحمبي )،  (4)

                                                           
 .(41-40)صاألدب العربي بيف عرريف المممككي كالعثماني ينظر أبك عمي: نبيؿ،  (1)
: تتممذ عمى أبيو، كشرح ألفيتو، كلو مف المرنفات غيره، محمد بدر الديف بف مالؾ، المعركؼ بابف الناظـ (2)
، (1/204)جالكافي بالكفيات الرفدم، ، ينظر ىػ686في عمـك المعاني كالبياف كالبديع، تكفي كتاب المرباح ك
 .(1/255)جاة بغية الكع السيكطي، ، ك(5/398)جشذرات الذىب  الحنبمي،ك 
ىػ، 702ق، كتكفي 625الشافعي المالكي المررم، كلد ىك تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بف كىب  (3)

: لـ ندرؾ أحدان مف السبكي في طبقات الشافعية الكبرل،  قاؿ عنو مف كبار الفقياء كالعمماء، كأديب كشاعر
المكاعظ عمى رأس السبعمائة. ينظر المقريزم،  لعالـ المبعكثمشايخنا يختمؼ في أف ابف دقيؽ العيد ىك ا

السبكي، طبقات ، ك (13-8/11شذرات الذىب)ج الحنبمي،، ك (4/366)جكاالعتبار بذكر الخطط كاآلثار 
 . (6/2الشافعية الكبرل)ج

، كتكفي فييا ىػ630، كلد في القاىرة أحمد بف حبقة األنرارم اإلفريقي ىك محمد بف مكـر بف عمي بف (4)
عالـ لغكم كنحكم كأديب، اخترر األغاني، كالحيكاف، كيتيمة الدىر، كالعقد الفريد،  كالذخيرة،  ىػ، 711

 .(6/54)الكافي بالكفيات  الرفدم، ينظركغيرىا. 
، عالـ ىػ644ف بف فيد الحمبي الدمشقي الحنبمي، كلد بدمشؽ ىك أبك الثناء شياب الديف محمكد بف سميما (5)
ينظر : حسف التكسؿ في رناعة الترسؿ. عديد مف المرنفات أىميااإلنشاء، لو ديب كشاعر، تكلى ديكاف كأ
الكامنة الدرر (، كالعسقبلني: ابف حجر، 9/190)جالنجـك الزاىرة في ممكؾ مرر كالقاىرة  ،ابف تغرم ل:برد

 .(199-2/198في أعياف المائة الثامنة)ج
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حياف  ، كأبك (2)ىػ( 739كالقزكيني ) ،(1)ىػ( 733النكيرم ) مف مبرزم العمماء:  ك 
كابف  ،(5)ىػ( 749كالمرادم )،  (4)ىػ( 749ابف فضؿ اهلل العمرم )ك ،  (3)ىػ( 745األندلسي )

  (8)ىػ(816كالفيركز أبادم ) ،(7)ىػ( 764الرفدم )ربلح الديف ك ، (6)ىػ( 761ىشاـ المررم )

                                                           
عالـ  ،ىػ في نكيرة في رعيد مرر677كلد  ،رمب بف محمد بف عبد الدائـ النكيىك أحمد بف عبد الكىا (1)

الدرر ، العسقبلنيينظر كسكعة نياية األرب في فنكف العرب. ، راحب المكأديب كفمكي كجغرافي كمؤرخ
 .   (7/165)جالكافي بالكفيات الرفدم، ، ك (1/197)جالكامنة 

ردل ، تلغكم كخطيبىػ، عالـ كأديب ك 666ف عبد الرحمف بف عمر أبك المعالي، كلد ىك محمد ب (2)
بغية الكعاة في السيكطي، ينظر  لتمخيص مفتاح العمـك لمسكاكي، كأبدع في عمـك الببلغة، تكلى قاضي القضاة.

 .(1/157)جطبقات المغكييف كالنحاة 
بالنحك  ، عالـىػ654ف عمي بف حياف األندلسي الغرناطي، كلد ىك أثير الديف أبك حياف محمد بف يكسؼ ب (3)

الحنبمي، ينظر  يرىا ارتشاؼ الضرب مف كبلـ العرب.يد مف المرنفات أشدعدب كالقراءات، لو كالمغة كاأل
 . (8/251)جشذرات الذىب 

، أديب كشاعر كمؤرخ ، ىػ700أحمد بف يحيى بف فضؿ اهلل العمرم، كلد ىك أبك العباس شياب الديف  (4)
، لو الكثير مف المرنفات ىػ749، كتكفي سر السمطاف النارر محمد بف قمككف، كديكاف اإلنشاءكلي كتابة 

ينظر العسقبلني، الدرر الكامنة  كافية، كغيرىا.، كالنبذة المسالؾ األبرار في ممالؾ األمرار مكسكعة :منيا
 .(1/333)ج
عالـ نحكم كلغكم كفقيو، لو مف المرنفات: إعراب ، عبد اهلل المرادم المررم ىك الحسف بف قاسـ بف (5)

 .(12/177)جشذرات الذىب  ، ينظرىػ749، تكفي بمررشاطبية، كالجنى الداني كغيرىاالقرآف، كشرح ال
ىػ، عالـ لغكم كنحكم 708بف ىشاـ األنرارم المررم، كلد ىك أبك محمد عبد اهلل جماؿ الديف بف أحمد  (6)

بغية لسيكطي، اينظر  أكضح المسالؾ إلى ألفية ابف مالؾ، كقطر الندل كغيرىا.، ك مبرز، مف مرنفاتو : المغني
 .(2/308)جالدرر الكامنة العسقبلني، ، ك (2/68)جالكعاة 

ىػ، عالـ كأديب 679أيبؾ بف عبد اهلل الرفدم الشافعي، كلد برفد ىك ربلح الديف أبك الرفا خميؿ بف  (7)
لثائر ، كنررة ا: الكافي بالكفيات مف المرنفات خمسمائة مجمد أشيرىا، قيؿ أف لو كشاعر، تكلى ديكاف اإلنشاء

 الحنبمي،ينظر  عمى المثؿ السائر، كأعياف العرر كأعكاف النرر، كنكت اليمياف كنكت العمياف، كغيرىا.
 .   (2/87)جالدرر الكامنة  العسقبلني،، ك (11/15النجـك الزاىرة)ج ،تغرمابف ، ك (8/343شذرات الذىب)ج

ىػ في شيراز، لو العديد مف 729ي، كلد بف يعقكب الفيركز أبادم الشافع ىك مجد الديف أبك الطاىر محمد (8)
ألىـ  ، كترجـمكس المحيط، اىتـ بذكر المرطمحات الفقيية كالمغكية كالنحكية كالعركضية: القاالمرنفات أىميا

 . (1/79)جالضكء البلمع السخاكم، ، ك (9/186شذرات الذىب)ج الحنبمي،، ينظر العمماء المحدثيف كالفقياء
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ىػ( 749كالعمكم اليماني )،  (2)ىػ( 837كابف حجة الحمكم )، (1)ىػ( 821كالقمقشندم ) 
،  (6)ىػ( 911السيكطي )ك  ،(5)ىػ( 852، كابف حجر العسقبلني )(4) ىػ(845كالمقريزم )،  (3)

 كثيركف . كآخركف 

 ؛كالقراءات ؛: كالتفسيركقد تنكعت المؤلفات الكبيرة كالمبدعة فشممت معظـ العمكـ
ذا االنتاج كغيرىا، ى ؛كعمـ االجتماع ؛كالفمسفة ؛كالطب ؛كعمـ النبات ؛كالتاريخ؛ كالفقو ؛كالحديث

الكثير أبدع كما  ،أغني األدب العربي كالنقد األدبي، الضخـ، اليائؿ المعارؼ، المتنكع العمكـ
الظاىر كابف عبد ، (7)ىػ( 688كالشاب الظريؼ ) ،ابف فضؿ اهلل العمرم: ، منيـشعراءالمف 

                                                           
، ة ككاتب كشاعر، عالـ بالمغىػ في قمقشندة قرب القاىرة756، كلد م القمقشندمىك أحمد بف عمي الفزار  (1)

ياية ، كن: ربح األعشى في كتابة اإلنشاعديد مف المرنفات أشيرىاعمؿ بديكاف اإلنشاء في عيد برقكؽ، لو 
البلمع الضكء كقبلئد الجماف في قبائؿ العرباف، كغيرىا. ينظر السخاكم،  ،األرب في معرفة قبائؿ العرب

 . (9/218الحنبمي، شذرات الذىب)ج، ك (1/7)ج
ىػ بحماة، عالـ كأديب كشاعر، لو عديد 777يف أبك بكر بف عمي بف حجة الحمكم، كلد سنة ىك تقي الد (2)

، المغة كالببلغة كالتاريخ كالنقد، كثمرات األكراؽ : خزانة األدب كىك مؤلؼ يجمع بيفمف المرنفات أىميا
 .  (9/320)شذرات الذىب  الحنبمي،ينظر  كرية كاالستخداـ، كغيرىا.شؼ المثاـ عف التكك
ىػ في اليمف، لو العديد مف 669إبراىيـ الحسيني العمكم اليماني، كلد  ىك يحيى بف حمزة بف عمي بف (3)

 . (1/157)جاألعبلـ  الزركمي، ، ينظررار الببلغة كعمـك حقائؽ التنزيؿ: الطراز المتضمف ألسالمرنفات أىميا
، ىػ766، كلد -نسبة إلى مكاف كالدتو –د بف عمي بف عبلء الديف المقريزمىك أبك العباس تقي الديف أحم (4)

ألمو شمس الديف بف الرائغ كغيره، عالـ لغكم كنحكم كمؤرخ، لو عديد مف المرنفات منيا:  تتممذ لجده
 .(2/21)جكء البلمع الضالسخاكم، ، ينظر مكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾ كالسالمكاعظ كاالعتبار ، 

كناني العسقبلني الشيير بابف حجر، يمقب أمير ىك شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ال (5)
ىػ بالقاىرة، كمات فييا، مف أشير 773المؤمنيف في الحديث، عالـ مف أئمة الفقو، كمكلع باألدب كالشعر، كلد 

الكامنة في أعياف : الدرر لبخارم، كفي التراجـ كاألدبفتح البارم في شرح رحيح ا :في الحديث :مرنفاتو
نباء االمائة الثامنة  .   (1/178)جاألعبلـ الزركمي، ، ينظر لغمر بأبناء العمر كالكثير غيرىا، كا 

كلغكم ىػ، عالـ 911، كتكفي فييا ىػ بالقاىرة849رحمف بف أبي بكر بف محمد السيكطي، كلد ىك عبد ال (6)
مف المرنفات أكثر مف ستمائة كتاب، أشيرىا: تفسير القرآف، كاإلتقاف في ، لو كمكسكعيكنحكم كأديب كشاعر 

المرجع ينظر  .كثيركغيرىا  ، كبغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة ،عمـك القرآف، كالمزىر في عمـك المغة
 .3/301ج السابؽ،

مشؽ كلـ يتجاكز ، كتكفي بدىػ661القاىرة مي بف عبد اهلل التممساني، كلد في ىك محمد بف سميماف بف ع (7)
 . (3/135)جالكافي بالكفيات الرفدم، ، ينظر السابعة كالعشريف، شاعر رقيؽ مجيد
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ف الكداعي الدي، كعبلء (3)ىػ( 703، كابف القيسراني )(2)ىػػ( 695كالبكريرم )، (1)ىػ( 692)
 .كغيرىـ الكثير ، (5)ىػ( 768) كابف نباتة ،(4)ىػػ( 716)

مف ، كقد لقيت العناية كالشرح ألفية ابف مالؾ المؤلفات كانت أشير :النحك كالررؼكفي  
، كشركح ارتشاؼ الضرب ألبي حياف األندلسي، كمغني المبيب البف ىشاـ، ك العديد مف العمماء

عميؿ في عمـ الخميؿ ، كفي عمـ العركض شفاء الالحمبي كالزبيدمادم كشياب الديف التسييؿ لممر 
كرؼ كالتشبيو : غكامض الرحاح كالكشؼ كالتنبيو عمى الألميف الحمبي، كفي األدب كالببلغة

كحسف التكسؿ لشياب الديف الحمبي،  ،خزانة األدب البف حجة، ك لربلح الديف الرفدم
ـك حقائؽ اإلعجاز لمعمكم ألسرار الببلغة كعم كالطراز المتضمف، كاإليضاح لمخطيب القزكيني

، كمف طبقات المغكييف كالنحاة لمسيكطي كبغية الكعاة فيالمزىر  :كفي فقو المغة، اليماني
كمسالؾ األبرار البف فضؿ  ،تى: لساف العرب البف منظكرالمكسكعات التي شممت عمكمان ش

 .يرم، كربح األعشى لمقمقشندم النك لشياب الديف في فنكف العرب ، كنياية األرب العمرم

ي تربط بيف الماضي كيمكف أف تيعد ىذه الفترة المزىرة مف التاريخ العربي بالحمقة الت
ف عمماء شغفكا بجمع تراث ، بما أنجبت مداعات، كبيف الحاضر المشرؽ باإلباألدبي المجيد

كارمة ترتيب اء كالنقاد م، فيما كارؿ األدبلمؤلفات المرنفة الدقيقة الجميمة، كأبدعكا االقدماء

                                                           
ىػ، كتكفي 620بف رشيد الديف عبد الظاىر السعدم، كلد بالقاىرة حيي الديف أبك الفضؿ عبد اهلل مىك  (1)

ركض : الكلي ديكاف اإلنشاء، لو كثير مف المرنفات منيارسميف كالكاتب الناظـ الناثر، ، لقب بشيخ المتفييا
 .(8/43)جربح األعشى القمقشندم، ينظر  الزاىرة، غيرىا. ، كالركضة البييةالزاىر في سيرة الممؾ الظاىر

يب كشاعر ، أدبالقاىرة كتكفي بياػىػ 608، كلد شرؼ الديف محمد بف سعيد بف حماد ىك أبك عبد اهلل (2)
 . (2/432الحنبمي، شذرات الذىب)ج، ينظر النبكيةاشتير بالمدائح 

بف أحمد بف خالد القرشي المخزكمي، المعركؼ بابف القيسراني، أرمو مف قيسارية ىك عبد اهلل بف محمد  (3)
ي الكزارة أياـ السعيد بف ، كلديب، شاعر كأىػ، انتقؿ إلى القاىرة كتكفي فييا623بفمسطيف، كلد في الشاـ 

 .(4/125)جاألعبلـ الزركمي، ، ينظر في الرحابة، كأربعكف حديثان، لو نظـ في ديكافالظاىر، لو كتاب 
: ىك بقكلو، كرفو ابف حجة عبلء الديف عمي بف المظفر الكندم، الشيير بالكداعي، كىك شاعر مجيدىك  (4)

ظر خزانة ، ينق في حمب، كىك شاعر كأديب640رؤ قيسيا، كلد أشير مف قفا نبؾ في نظـ التكرية بؿ ىك ام
 .(108-2/107)جاألدب كغاية األرب 

ىػ، أديب كشاعر 676محمد بف محمد بف الحسف بف نباتة، كلد في القاىرة   ىك محيي الديف محمد بف (5)
، كفي النقد ردان عمى السرقات التي كناقد، لو مف المرنفات إضافة لديكانو: كتاب في األدب ىك مطمع الفكائد

 الحمكم: ابف حجة،، ك (218-4/217)جالدرر الكامنة  العسقبلني، ، ينظرالشعير : خبزتعرض ليا شعره كتاب
 .(2/121)جخزانة األدب كغاية األرب 
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ة الشركح كالجمع عند الكثير ، كرغـ كثر كالعمؿ بجيد عمى استقرار الببلغة، كتنظيـ النقد األدبي
 ، إال أف ركح التجديد بارزة عندىـ : منيـ

بادية في كثير مف مؤلفاتيـ أيضان، كمنيا كتب الفقو إنؾ تجد ركح االبتكار كالتجديد " 
، كالنقدات كالعظات التي حكادث التاريخ، كتسجيؿ كتفاسير القرآف الكريـكح الحديث ، كشر كفتاكاه

 .(1)" تيستخرج منيا 

في العرر المممككي، كأىـ ما يميزىا تحتفظ بركنقيا الجميؿ  ركح النقد ما تزاؿك 
يخرج عف  لـ إف، كىك يأتي النقد في ركرة معارضة شعرية، كأحيانان االعتراض عمى القدماء

 تالمساجبل بعضان مف كقد أكرد السبكي، لكف مع معرفتيـ بجزئية ىذا النقدك  ،النقد الجزئي
ربلح الديف الرفدم ،  نقدالسبكي  ذكر فقدطبقات الشافعية الكبرل،  وكتابفي الشعرية النقدية 

 الشاعر جرير : لبيت

 َطَرقُتِك َصاِئدَة الُفَؤاِد ولْيَس َذا  
 

 َوْقت الّزياَرِة فارِجِعي ِبَساَلمِ  
أبشع مف قكؿ المحب لمف يحبو ، فأم لفظ : فارجعي، كىك نقد حسففىعيب عميو قكلو 

 :قد قاؿ رادان عميو –نفع اهلل بو –بلح الديف الرفدم، كرأيت الشيخ رارجع

 يا َخْجمتًا ِلَجريٍر من
 

 َقْوٍل كفانا اهلل َعاَره 
 َطَرقُتِك َصاِئدَة الُفَؤادِ  

 
 ولْيَس َذا َوْقت الّزياَره 
 َىْل كاَن َيْمقى ِإْن أتَاهُ  

 
 َخيالُ  مْن َيْيَوى َخَساَره 
 َأْو كاَن قمٌب قد َحَواهُ  

 
 مْن َحديٍد َأْو ِحَجارِه 
 :فعجبت لو كيؼ ترؾ لفظة ارجعي، كىك أبشع ما عيب بو عمى جرير، كقمت 

 أما َجرير َفَجّر ثوَب العاِر في  
 

 َدْعَوى الّضَنى ولُو ِدثَار َغرَامِ  
 ِإذ كذب الّدْعوى وقاَل ليا وقد 

 
 زَاَرْتُو في الَغَمِس : ارجعي ِبَسالمِ  
 :ف إنما ترؾ لفظة الرجكع لنكارتيا، كقمت: لعؿ الشيخ ربلح الديثـ قمت 

                                                           
 .(18)صاألدب العربي كتاريخو في عرر المماليؾ كالعثمانييف كالعرر الحديث ،محمكد رزؽ سميـ: (1)
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 إّني ألْعَجُب من جرير قولو
 

 َقْوًل َغَدوُت بو أُنكر حاَلوُ  
 َطَرقُتِك َصاِئدَة الُفَؤاِد ولْيَس َذا 

 
 وُ اَرِة فاستمع َأْقوالَ َوْقت الّزي 
 وُعذرًا فَمْسُت ِبَقادٍر واهلِل أْن   

 
 َأْحكي اّلذي بعد الّزياَرِة َقاَلوُ  
 كقاؿ : ،، زعـ أني أعترؼ لو بحسف النقدقؼ الشيخ ربلح عمى كبلمي ىذا كموفمما ك  

 َأّما َجرير َفَمم َيـــــــــــــــــــــُكنْ 
 

 ــــــْن َيّدِعيَصّبًا ولِكــــــــــــــــــ 
 َأَوما َتراُه َأَتْتُو َصــــــاِئَدةُ  

 
 الفُــــــــــــــــــــــــــؤاِد َفَمم َيـــــــــــــِعي 
 بْل َقال َجْياَلً لْيَس ذا 

 
 َوْقت الّزَياَرِة فارِجِعــــــــــــــي 
 َلو ُكْنُت حاِضر َأْمرِه 

 
 ُقْمُت ارِجِعي ولُو اْصَفعي 
ٌقؽكال يخ: قمت  ، فإف جريران لـ فى أف ىذه االعتراضات كميا لفظية، طرقت قائميا كلـ ييحى

 . (1)، فجاءه االعتراض مف لفظة الرجكع الشفقة عمييا في غير كقت الزيارةيقرد برجكعيا إلى 

ؿ التبجيؿ كالعناية، كييقر بأف النقد ح، الذم كاف مىك مف االعتراض عمى الشعر القديـك 
، كىك ميراغ عمى )عمى لفظة كاحدة(، كيأتي النقد شعريان، كيعترؼ بأف النقد جزئيه ىنا لفظيان 

، اد العذر لمشاعر الذم تعرض لمسيك، فالنقد جزئي لفظي فقطمع إيج، طريقة المعارضات
 ، كىذا مف باب االحتراـ كالتكقير.قؽ في ىذه المفظة النتبو لشذكذىاككأنو لك ح

 : دخمت إليو كىك ينشد قكؿقاؿىػ( 752ديف المراكشي )عف تاج ال، أيضان ركل السبكي ك 
 : ىػ( 545األندلسي ) يابف بق الشاعر

 حّتى إذا َماَلْت بِو ِسَنُة الَكَرى
 

 َزْحَزْحُتُو شْيَئًا وكاَن ُمَعاِنقي 
 أبعدُتُو عْن أْضمٍع تشتاُقوُ  

 
 كي ل يناُم عمى ِوَساٍد َخافقِ  
 كقكؿ الحكـ بف عقاؿ : 

 ل ُبّد مْن رَقادِ إْن َكاَن 
 

 َفأْضمعي ىاَك عْن وَسادِ  
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 وَنْم عمى َخْفِقَيا ُىُدّواً 
 

 كالّطفِل في ىزّة الميادِ  
نو ال يناسب المحب أف يبعد ، فإكىك كمف عنده يقكلكف: إف قكؿ الحكـ أجدر بالركاب 

 :بقيالرفدم في ذلؾ ردان عمى ابف ، كينشدكف قكؿ الشيخ ربلح الديف حبيبو

 تُو مْن بعِد ما َزْحَزْحُتوُ أْبَعدْ 
 

 ما أنَت ِعنَد َذوي الغرام بعاِشقِ  
 أبعدُت عنُو أضالعي لْ إْن شئَت قُ  

 
 ليكون فعل الُمْسَتياِم الَوامقِ  
 أو قل: فباَت عمى اْضِطرَاِب َجواِنحي 

 
 كالّطْفِل ُمْضَطِجَعًا ِبَمْيٍد َخاِفقِ  
ف أساء لفظان حيث قاؿ يابف بق : إفقمت  ألنو كرؼ  ،، فقد أحسف معنى: أبعدتوكا 

ئد ال يستطيع الحبيب النكـ عمييا، فقدـ مرمحتو عمى أضمعو بالخفقاف كاالضطراب الزا
، ت عنو أضمعان تشتاقودمرمحتو، كترؾ ما يريد لما يريد، كأبعده عٌما يقمقو، كلك قاؿ: أبع

يشبو اضطراب سرير  يره سً انو يى ، كأما الحكـ فإنو كرؼ خفقلفظان كما أحسف معنىألحسف 
 .فكقع النزاع في ذلؾ ،الطفؿ، كىذا نقضه 

 كأرسمكا إلى القاضي شياب الديف بف فضؿ اهلل فكتب نقده شعران : 

 َقْوُل ابن بقي َعميو َمأخذ
 

 لكّنُو َقْول الُمحب الّصادقِ  
 يكفيِو في ِصْدِق الَمَحّبِة َقولو 

 
 كي ل يناُم عمى ِوَساٍد َخاِفقِ  
 إل َما ييد َلُو الَحَشا ما الحبُّ  

 
 ؤاد الَعاِشقِ ــــــــــــــــــــّد أيَسرُه فـــــــــــــــوييَ  
 .(1)ًتي أقكاـ مف سكء العبارة أي ، كربما مفظة اإلبعادلا النقد كىذ 

 يدىػ( في الع596)، فقد عمد القاضي الفاضؿ ألثر األبرز كاف في النثر األدبيكلعؿ ا
ىػ( في بعض 360، ككاف قد تأثر بابف العميد )يقة خارة في الكتابة األدبيةع طر البتدااأليكبي 

لى ، كغاكلكنو أكثر مف المحسنات البديعية، كالتـز السجع في فكارمو، سمات كتابتو الببلغية
كأكغؿ في أنكاع  ،، كأكثر مف االستعارةكالجناس كالطباؽ :في استعماؿ المحسنات البديعية

ينـ عف دراية كعمـ ، ككاف أسمكبو في الكتابة بديعان ـ التضميف كاالقتباسالتشبييات، مع استخدا
      : تعربكا لطريقتو، فأربحت نيجان متبعان ، - في العرر المممككي –، كلكف األدباء بعده كبيريف
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ف قاد األدباء مف بعده لفاضؿ غبل في التزاـ ما استحسنكه" غير أف ا في  كبخارة –، كا 
أذكاؽ النقاد معان، ، حتى تركٌزت في أذكاقيـ ك إلى طريقتو، كتعربكا ليا –العرر المممككي 

، الجديد منيا د التي يزنكف بيا اآلثار األدبية، كقاعدة مرعية بيف قكاعد النقكأربحت نيجان متبعان 
 . (1)كالقديـ عمى حد سكاء " 

رقتو كردؽ بدع ل، كأالقاضي الفاضؿ في الشعر كالكتابةنيج  ىػ(768)كاتبع ابف نباتة
 :كمٌثؿ لو غير مرة في كتابو ،، فأيعجب بطريقتو الناقد شياب الديف الحمبيمشاعره كحسف عممو

، كعرض في خزانة ف ابف حجة كاف معجبان بابف نباتة، كما أحسف التكسؿ إلى رناعة الترسؿ
لنقد ، كقد امتزجت الببلغة باف القرائد لشعراء العرر المممككياألدب كغاية األرب عددان م

ة تخرج عف رؤية العمماء السابقيف، فاستخدمكا عمـ الببلغة، بعد استقراره كلكف ضمف رؤي
 :كانفرالو، كأداة مف أدكات الناقد

اء الببلغة " استطاع ابف حجة أف يخرج كثيران عف النطاؽ العممي الذم ضربو عمم
ذا معرضان أدبيان كتابو ى ، كاستطاع أف يجعؿ مفأخريات العرر العباسي، كالسكاكي مثبلن 

 ، كمع نقده نقدان ىك مزاج مف النقدشعر العرر المممككي كنثره، تألؽ فيو كثير مف رافيان 
  .(2)، الذم أساسو العمـ " األدبي الرحيح الذم أساسو الذكؽ، كمف النقد البياني المكركث

ؿ ابف فنق، السرقات األدبيةفي قضية  –كسابقييـ  –كما اشتيرت عناية النقاد بالبحث 
عبلء الديف مف  -مف باب األمانة العممية كىك مف المعجبيف بو  –ابف نباتة سرقات  حجة

 :كمف نكت الكداعي الغريبة قكلو ،الكداعي

 َرَمتني ُسوُد عينيوِ 
 

 فَأصمتني ولْم ُتْبِطي 
 وما في ذاك مْن ِبَدعٍ  

 
 ِسَياُم الميِل ل ُتْخطي 
 قاؿ :، ك أخذه الشيخ جماؿ الديف بالقافية 

 وَأْغَيد كّل شيء فيِو ُيْعجبني
 

 َكَأّنما ىو َمْخُموٌق عمى َشرِطي 
 َأْجَفاُنُو الوّد ما ُتْخطي إَذا َرَشَقتْ  

 
 ِسَياُمَيا وِسَياُم الميِل ل ُتْخطي 
 

                                                           
 . (24)صطرائؼ مف العرر المممككي النقد األدبي سميـ، (1)
 .25المرجع السابؽ، ص (2)
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مثؿ  - سمٌك رتبتوعمى  -تطفؿ عمى مكائد بدائع كغرائب الشيخ عبلء الديف الكداعي كقد 
اهلل لو الشيخ ربلح ، فقد قيض لكف أقكؿ إف الجزاء مف جنس العمؿ، ك جماؿ الديف بف نباتة

، تى أخذه الشيخ ربلح الديف الرفدم، حالديف الرفدم، فما اخترع معنى لـ يسبؽ إليو
قكؿ ابف  وكمن ،ألؼ كتابو: خبز الشعير، في نقد الرفدمكعرفو ابف نباتة أيشيع ذلؾ كبعدما 
 نباتة :

 وُمولٌع بفخاخ
 

 باكِ يمدىا وش 
 قالت لي العين ماذا 

 
 يصيد قمُت كراكي 

 الرفدم : أخذهف 

 َأَغاُر عمى َسْرِح الَكَرى ِعندي َما َرَمى الـ
 

 لمبدوِر ُيحاِكي َكرَاكي َغزَال 
 فقمُت : ارجعي يا عيُن عْن ورِد ُحْسنِو  

 
 ألم تنظريِو كيَف صاَد كراكِ  
، مبينان اف ىذا و كلكعو بالجناسمو كسفٌ انتقد ابف حجة ربلح الديف الرفدم، كىاجكقد  

ىب يخالؼ مذىب ابف نباتو كتابعيو، كقد ألؼ كتابو كشؼ المثاـ، لنقد كتابي الرفدم : المذ
 .(1)، كفض الختاـ جناف الجناس

 :يمكن رصد التطور البالغي والنقدي عند العرب في العصر الممموكي كالتالي

، في ظؿ اإلخفاقات التي تعرضت مماء األمةماليؾ مبلذان آمنان لعشكمت دكلة الم -1
ـٌ ييار لمكجكد اإلسبلمي في األندلس، كبداية االنبلفة العباسية السابقة في المشرؽأطراؼ الخ ، فأ

، كقد أحسف مشرؽ كالمغرب لمزيارة أك اإلقامةببلد الخبلفة المممككية كبار العمماء مف ال
 .طيف كالحكاـ ليـ كأكرمكا كفادتيـالسبل

 ، كأغدقكااليؾ المدارس كالمراكز التعميمية، كقمدكا العمماء مكانة سياسيةاـ الممأق -2
العمـك  ، فتنكعت المؤلفات العممية في جميعاألمكاؿ عمييـ، كأمدكا المكتبات بخزائف الكتب

، كباقي العمكـ كالتاريخ كالطب خارة عمكـ القرآف الكريـ، كالحيث الشريؼ، كعمكـ العربية
لجأكا إلى ك ، كعنكا بالشركح، فعمؿ العمماء عمى مكارمة الجيكد األدبية كالثقافية رىاكغيكالفمسفة 

 .تاج جيدان كتفرغان ككقتان طكيبلن حركة التأليؼ المكسكعي كالتي تح
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 ؛كابف عبد الظاىر ؛فنبغ عدد كبير منيـ: كالرفدم ،شجع الحكاـ كالكالة الشعراء -3
كغيرىـ الكثير ، ؛ كابف نباتة ؛كالشاب الظريؼ ؛كالكداعي  ؛-رائد المدائح النبكية  –بكريرم كال

كالمعارضات لمقدماء، كالمناظرات لممعارريف، مع تفضيميـ ، لمجالس األدبيةكازدىرت ا
 .يـ في استخداـ األساليب الببلغية، كخارة البديع، كتسابقلمغريب

كانت مبثكثة في  كمعظـ اآلراء النقدية، ترتيب كتنظيـ البحث الببلغيالنقاد  كارؿ -4
فكضع بدر الديف بف مالؾ المرباح  ،التي أحسنكا البحث فييا ،كاالعجاز القرآني الببلغة كتب

لتمخيص الجزء الخاص القزكيني جبلؿ الديف تردل ك ، في عمكـ المعاني كالبياف كالبديع
ح ، ككضع ربلع كتابو اإليضاح في عمكـ الببلغة، ككضالببلغة في مفتاح العمكـ لمسكاكيب

فض الختاـ في التكرية كاالستخداـ، كجناف الديف الرفدم مؤلفات خارة بالببلغة ىي 
الحمكم خزانة األدب  كألؼ ابف حجة، م الطراز المتضمف ألسرار الببلغة، كألؼ العمك الجناس

، كفيو الكثير مف اآلراء النقدية عمى الشكاىد ك كتاب في المغة كالببلغة كالنقد، كىكغاية األرب
شؼ المثاـ عف التكرية كما كضع كتاب ك، كاء مف أشعار القدماء أك معارريويكردىا س التي

الذم ، كمف النقاد المرمكقيف الشياب الحمبي ردان عمى كتاب الرفدم فض الختاـ ،كاالستخداـ
 .تاب حسف التكسؿ إلى رناعة الترسؿك كضع

كيعنى بالمفظة كالعبارة،  ،مجتزأة، ييتـ بالركرة النقد األدبي غير شامؿالأغمب بقي  -5
مقارنة بالجيكد النقدية  ،كنو اكتسب ركح االبتكار كالتجديد، كلدكف النظر إلى الركرة الكاممة

ى المكشحات ، كميؿ الشعراء إلى النظـ عمفي ذلؾ استقرار عمـ الببلغة أسيـ، كقد السابقة
 .لعرر بالبديع، كعناية أدباء اكالرباعيات كالمسمطات

ؿ أىمية خارة تنازع ، كاكتسب فف الرسائريقة الفاضمية الفنكف النثريةالطسادت  -6
 :، كأبدع الكتاب في رسائميــ الرسمي السياسي بديكاف اإلنشاء، في ظؿ االىتماالشعر مكانتو

 .كاالجتماعية خارة اإلخكانيات؛ سية السيا
 

 العصر العثماني سادسًا :

في األدب فترة ر الحديث عف البحث ابتعد معظـ النقاد العرب المرمكقيف في العر
الدارسيف باالبتعاد عف ، كنرحكا كسمكه بالضعؼ كاالنحطاط كالركاكة، ك الخبلفة العثمانية

، ا يخالؼ أبسط مبادئ البحث العممي، كىذالخكض فيو، بحجة خٌمكه مف مكجبات البحث
زىاء أربعة  ، كما أف الحكـ عمى األدب في عرر يمتدفاطبلؽ األحكاـ عف بعد منيج خاطئ
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ف سمطة أ، سيما ك ظالمان  إنتقائيان ؿ عدد قميؿ مف النماذج المتناثرة، يعٌد حكمان قركف مف خبل
، عدا المغرب كعيماف طكاؿ عقكد طكيمةالخبلفة العثمانية المباشرة شممت كؿ األراضي العربية 

 .يما السمطة غير المباشرةتف شمميالمت

 ؛كالفخر ؛كاليجاء ؛كالمدح :العرر العثمانيفي شعر نجد األغراض التقميدية ماثمة 
، كقد كتب الشعراء في كؿ كمنو الغزؿ بالغمماف  ؛كالغزؿ بأنكاعو ؛كالكرؼ ؛كالرثاء؛ كالحماسة
ييثبت الشاعر فييا تمكنو ، كيبدك أف التنكع في تناكؿ جميع األغراض كاف ضركرة األغراض
جادتو  : -لتحقيؽ رغبة فنية فحسب  –، كعمى ذلؾ أنشد الشعراء غزليـ بالغمماف كا 

ظجاراة أسبلفيـ في العركر السابقةشعراء لمالفقد سعى  يار مقدرتيـ عمى جميع ، كا 
، كقد كقد اجتيدكا في تكليد المعاني، كترٌيد كؿ طريؼ منيا، فنكف القكؿ، كمنيا الغزؿ بالغمماف

تيـ عمى الغزؿ ت قدر اثبإسعى ىؤالء الشعراء الذيف لـ يشتيركا بالمجكف كالخبلعة إلى 
، كقد ال تختمؼ مف الشعراء، كالمشيكد ليـ بالتقكل كالربلح، حتى الفقياء كالقضاة بالغمماف

، إف لـ يكف ىناؾ قرينة عمى بالنساء، كأحيانان تمتبس بيا ىذه المعاني عف معاني الغزؿ الحسي
 .(1)أف المتغٌزؿ بو غبلـ 

قالكا ، فبارزان إلى التجديد الشعراء ميؿكما نجد ، كالمدائح النبكية ؛شاع الشعر الركفيك 
النظـ عمى ك  ؛كما ال يستحيؿ بالعكس ؛كالتأريخ الشعرم ؛ياتمٌ عى كالمي  ؛في األحاجي كاأللغاز

كالقكافي  ؛كذكات القكافي ؛كاستخداـ التشجير ؛كالرباعيات ؛كالمخمسات ؛طاتكالمسمٌ  ؛المكشحات
، كتعرُّض النقد الحديث ليذه الشعريةمف خركج ىذه األغراض عف  كرغـ ما قيؿ ،المشتركة

نتاج الشعراء في العرر إكثير مف االطبلع عمى يرل الباحث بعد ، شعرية بالتجريحاألشكاؿ ال
ف ىذه األغراض كاألحاجي كاأللغاز، كالتأريخ الشعرم، كما ال يستحيؿ بالعكس، أ، لعثمانيا

مئات  ، مقابؿدتيف مف كؿ نكعنتاج قريدة أك قري، فقد نجد لمشاعر الغزير اإلقميمة كانت
، ، كبالتالي فيي ال تمثؿ بحاؿ مف األحكاؿ ركح العرر لندرتياالقرائد في األغراض الجادة
نما تعد مف األلعاب الشعرية ، كىي مف ة نظمياجادإل، التي تحتاج إلى امتبلؾ تقنيات الشعر كا 

ر المراسبلت إلى انتشا إضافة، مف خبلليا التميز عف اآلخريفالشعراء الكسائؿ التي حاكؿ 
 :نت ىذه األبكاب مثار ندرة كفكاىة، ككااألدبية بيف الشعراء

                                                           
 .(140ص-139)صاألدب العربي بيف عرريف المممككي كالعثماني  أبك عمي، ينظر (1)
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، عرؼ مف قبؿ العرر العثماني، كاستمر إلى العرر الذم ندرسو مف النثر الفني الذم" 
كلكف ىذا  ،ؽ الكاتب في إنشائو كقتان طكيبلن، كيحتاج فيو إلى جيد عقمي كبيرنكع متكمؼ يستغر 

مع لما يبلن جدان النكع كاف قم ، ككاف الغرض منو تجاكز رفحات تيعد عمى أرابع اليد، كلك جي
   .(1)امتحاف مقدرة الكاتب " 

 مف الشعراء المشيكريف نذكر : 

بحاؿ المغة العربية في ظؿ دخكؿ المغات عني فقد  (2)ىػ( 1069الشياب الخفاجي )
في كبلـ العرب مف الدخيؿ،  يؿ فيما: شفاء العممى المساف العربي فكضع كتابوع األخرل
، كلو طراز المجالس كغيرىا العديد مف المرنفات ذكر شعراء العرب: ديكاف األدب في كرنؼ

 .التفسير كاألدب كالشعر كالببلغة في

ىك عالـ كأديب كشاعر، مدحو شعراء (3)ىػ( 1080كاألمير محمد بف منجؾ الشركسي )  
اء عرره باالبتعاد عف الغريب كالمتكمؼ ، كمخالفة شعر عرره، كقد اشتير بجكدة شعره

 كالمرنكع .

جمع في ديكانو الكثير مف األغراض الشعرية كالنقائض فقد  (4)( ىػ1081ابف النقيب )أما 
الجتماعية الشعرية التي كاف يتبادليا مع الشاعر األمير منجؾ، كالمدائح النبكية، كالمدائح ا

شعرية كالمكشحات، كالقرائد الطكيمة، كبعض مف األشكاؿ ال ان عديدكالسياسية، مستخدمان 
 الحكاريات النثرية الشعرية مثؿ المقامة الربيعية.

                                                           
 .(252ب المررم في ظؿ الحكـ العثماني)صداألكيبلني،  (1)
ىػ، درس في األزىر الشريؼ، 977ف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي، كلد في مرر ىك شياب الدي (2)

 .(1/37)جريحانة األلبا  الخفاجي، ينظر كتكلى القضاء، عالـ فقيو كلغكم كأديب كشاعر.
ىػ، كتكفي في القاىرة، 1007دمشقي، كلد بدمشؽ ير محمد بف منجؾ الشركسي الىك األمير منجؾ بف األم (3)

 .(1/232)جريحانة األلبا  الخفاجي، ينظر .، اشتير باالتراؿ بشعراء عرره أديب كشاعر
قيب األشراؼ ، سيمي كالده بالنقيب ألنو كاف نمحمد الحسيني، المعركؼ بابف النقيبىك عبد الرحمف بف  (4)

 (.3/332ينظر الزركمي، األعبلـ)ج ىػ، أديب كشاعر.1081 كتكفي فييا ىػ1048، كلد بدمشؽ في الشاـ
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كاىتـ بالدخيؿ عمى ، بترجمة أدباء عرره (1)ىػ( 1111محمد أميف المحبي ) عني ك  
فات األدبية التي ، كلو العديد مف المرند السبيؿ بما في المغة مف الدخيؿ: قرالعربية فرنؼ

، فكاف يميؿ الستخداـ المحسنات لو أسمكب رشيؽ في النثر رغـ قكتو، ك خطكطةما تزاؿ م
 ، كاألساليب الببلغية المناسبة غير المتكمفة .عيةالبدي

ديب لو مف المرنفات الكثير منيا: الشاعر األ (2)ىػ( 1154كعبد الغني النابمسي )   
عربي، كاالقتراد في ركص في شرح فركص الحكـ البف ، كجكاىر النذيؿ نفحة الريحانة

ي فف الرسائؿ أسماىا خزائف ، كخمس مجمكعات فالنطؽ بالضاد، كمجمكعة دكاكيف شعر
 .األدب

، كقد أديب اشتير بقرائد المديح النبكمكىك شاعر ك  (3)ىػ( 1172كعبد اهلل الشبراكم )
 . مدائح األلطاؼ في مدائح األشراؼ سمى ديكاف شعره

، كاألساليب أديب مكلع بالغريب، يتقف استخداـ البديع( 4)ىػ( 1184كعبد اهلل األيدكاكم )
، كلشدة اىتمامو بالغريب كالمرنكع ،إرشاد الغكم لمعنى المفظ المغكم ، كضع كتابةالببلغي

الدر الثميف في محاسف التضميف،  :، ككتاببضاعة األريب مف شعر الغريب :كضع كتاب
، فنجد مثبلن : لو ديكاف شعر امتؤل بالرنعة تكمؼ، كىك شاعر مكالدر المنتظـ بالشعر الممتـز

، كؿ قريدة مف حرؼ مف حركؼ المعجـ تسعان كعشريف قريدة في المديح النبكم التـز خمك
 كما أٌلؼ مقامةن في المجكف.  

                                                           
ىػ، 1061مشؽ ، كلد في دىك محمد بف فضؿ اهلل بف محب اهلل، ابف محمد المحبي، الحمكم الدمشقي (1)

ينظر الزركمي،  قيو حنفي كعالـ لغكم كأديب كشاعر.، فتكلى القضاء بمرر، ثـ عاد كتكفي في دمشؽ
 .(6/41األعبلـ)ج

ف اسماعيؿ بف عبد الغني النابمسي، شاعر كأديب كعالـ ديني متركؼ، كلد في دمشؽ الغني ب ىك عبد (2)
 .   4/32المرجع السابؽ، جينظر  .، مؤلؼ غزير اإلبداع لو مرنفات متنكعةىػ1050

، لو عدد مف ىػ ، فقيو كأديب، تكلى مشيخة األزىر1091د اهلل بف محمد بف عامر الشبراكم، كلد ىك عب (3)
 .4/130جالمرجع نفسو، ينظر  كديكاف شعر. نفاتالمر

اىرة ،  ، تعمـ بالقىػ1104كلد بقرية أدكك قرب رشيد  ،اهلل بف سبلمة األدكاكم الشافعي ىك عبد اهلل بف عبد (4)
 .4/99ج المرجع نفسو، ينظر أديب كشاعر.
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امتاز شعره بالمدائح  ،ىك شاعر مف الجزيرة العربية (1)ىػ( 1195كابراىيـ المنكفي ) 
 .كاألكائؿ ابؿ في مدح سيد األكاخرلسبع السن، لو ديكاف االنبكية

راحب سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر،  (2)ىػ( 1206كمحمد خميؿ المرادم ) 
كشحات كغيرىا نظـ في المكقد لو ديكاف شعر  ،كاتبالشاعر ك ال (3)ىػ( 1233كعمر اليافي )

في الرد عمى مف : قطع النزاع منيا األدبية ، كلو مجمكعة مف الرسائؿمف األشكاؿ الشعرية
شركحات لعدد مف أبيات ابف ، كلو عدة العارؼ النابمسي في إباحة السماعاعترض عمى 

 . العربي

ب الخفاجي يقكؿ في الشكؽ إلى كمف الشعراء الذيف اشتيركا بعذكبة أشعارىـ الشيا
 :مرر

 ــــــــــــــــــــــَر َوْجٌد ُمقيمُ بمصــــــــــــــــــــــإن َوْجِدي 

 

 وَحنيِني كما َتَرْون حنيني 
 لم َيَزْل في َخَيالي الّنيلُ  

 
 زَاَد عْن ِفْكَرتي فَفاَضْت ُعيوني 
كمف أمثمة المناقضات ، اليجاء بيف األدباء ، قاؿ أميف الدمشقي الرالحي في ىجاء  

 أديب :

 ــــــــــــــذبُ َجاِح وَأْكـــــــــــــــــِمن سَ  َنىوَمْن ىَو َأدْ   َيُخوُض ِبِعْرضي َمْن َغَدا َعاَر َدْىــــــــــــــــــرِهِ 

 ــــــــربُ ـــــــــــــــــــــــــــــوَطاَرْت ِبِو لمخْزي َعْنَقاء مغ  وَمْن َأْقَعَدْنُو ىمة المــــــــــــــــــــــــــــــــــــْجِد والُعال

 ـــــــــــــــــبُ ركــــــــــــــــــــــــــُيَقاُد إلى أردى األنام وي  ـــــــــــــــــــةوَمْن كاَن في َعْيِد الَحَداثِة ناَقـــــــــــــ

  (4) ــــــــــــــــــبُ ـــــــــــــــــــــــــــولكن ِإْجَمال الَقَبائح َأْنسَ   وَقْد كاَن َقْصِدي أْن ُأَبّيَن َوْصَفـــــــــــــــــــــــــــــو

                                                           
، يكاف شعر كرسالة في الطبىك ابراىيـ بف سعيد المنكفي، كلد كتكفي بمكة المكرمة، شاعر كطبيب، لو د (1)

 (.1/40ج)الزركمي، األعبلـ ينظر 
ىػ ، فقيو 1173ىك أبك الفضؿ محمد خميؿ بف عمي بف محمد بف محمد مراد الحسيني ، كلد في دمشؽ  (2)

 .6/118السابؽ، جالمرجع كلغكم كمؤرخ ، ينظر 
اـ في غزة ، كتكفي في دمشؽ ، ىػ ، كأق1173ىك عمر بف محمد البكرم اليافي ، كلد بيافا في فمسطيف  (3)

 .5/64جالمرجع نفسو، أديب كشاعر ، ينظر 
 . (4/35األثر في أعياف القرف الحادم عشر)جخبلرة  المحبي، (4)
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)  ألدباء ، ما أرسمو الشاعر أحمد الحرفكيلمراسبلت الشعرية ، كالمداعبات بيف اكمف ا
، كفي بعض األحياف تجرم بينيما ككانت بينو كبيف أحمد مكدة رافية العماد إلى (1)ىػ( 1003

يمو لميعىذ ر كاف مف جممة خدامو، يستفتيو في رأم مداعبات كأحماض، فكتب لو مرة كقد رأل م
 :أىؿ المكرؿ

 ما تقولوَن يا َذِوي األْفَضالِ 
 

 ي الِعْمِم والِحَجى والَكَمالِ لِ وأُ  
 ـــباء رَْاَي اليوى وُحّب الَجَمـــــــــــــــــــــــــــــــــال  في أناٍس َيُرون في َحَمب الّشــــــــــــــــــــــيـ 

 قدْ َتَحّيْرُت في َىواُىم َزَمانًا 
 

 ــــــــَؤاِليــِتي وُســــــــــــــَفاْكِشُفوا لي عْن ُشبيَ  

َأيُّ َذْنٍب لأَلْمرِد الّناعِم 
 ــــــــــــــــدِّ ـــالَخــــــــــــــــــ

 ــــــــــالِ ــــــــــــــــــــالذي َفاَق َرّبَة الَخْمَخــــــــــــــــــــــ 

ِبُمَحّيا مثل الغزالِة 
 ـــــــــــــــناً ــــُحْســـــــــــــــــــــــــــ

 ـــَزالِ ــــالَغـــ ــــظِ ــوِبَطْرٍف أْزَرى ِبَمْحـــــــــــــــــــــــــــ 

 :فأجابو بأبيات ىذه بعض منيا

 ـــالِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــوُىَماَمًا َسَما ُبروج الَكَمـــــــ  ـــــــاليـــــــــــيا إَماَمًا َحَوى ُفنوَن الَمَعـــــــــــــ

 في صحيح اليــــــــــــــــــــوى َخال عْن ِمثَالِ   ــــْولىـيا لو َفاضاًل وأحسَن َمـــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــاليوعمى اهلل في القبوِل اّتكـــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــيَزاً ـــغير أني أقوُل َقوًل َوِجـــــــــــــــــــــــــ

 َعالِ ــــــــــــــــــــــــــــــــحَسِن الَوْصِف والثّنا والفِ   ـــــــــلٍ ـــإنني ُمْغَرٌم بكّل جميـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (2)اِل ـــــــــــــــــــــــــفاق في الحسن رّبة الَخْمخَ   َذارٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــأْمَرَدًا كاَن أو فتًى ذا عِ 

ف باب المداعبة كالتندر ، فالغزؿ في الغمماف ىنا مؿ أبك عميكىذا يؤكد ما ذىب إليو نبي
ماـ فاضؿ، كقد شيد لو رديقو بذلؾ، كالفكاىة إلماـ  كيرسؿ، خارة كأف المرسؿ عالـ كا 

 .و مف باب المجاراة في الفكاىةيبج، كاآلخر يالمكرؿ يسألو في الميؿ لمغمماف !

                                                           
، كاف كالده يعرؼ بمبل ىػ937بف محمد بف عمي الحرفكي الشافعي، المعركؼ بابف المبل، كلد  ىك أحمد (1)

، (1/100ريحانة األلبا)ج الخفاجي،تغؿ بالتدريس كالتأليؼ. ينظر قاضي قضاة تبريز، أديب كشاعر، اشحاجي 
 .(1/277خبلرة األثر)ج المحبي،ك 
 .(103ص-100ص/1الخفاجي، ريحانة األلبا)جينظر  (2)
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خمك كؿ يظير قدرتو المغكية بالمديح النبكم  الشاعر الذم عني بقرائدكعبد اهلل األيدكاكم 
 مقامةن في المجكف.  نجده يؤلؼ قريدة مف حرؼ مف حركؼ المعجـ، 

ا الشعراء إلطالة ، يتراسؿ بيف باب التندرككذلؾ كاف النظـ باألحاجي كاأللغاز أيضان م
ممغزان إلى الشاعر بدر  (1) ىػ(963) ، فكتب عبد الرحيـ العباسييـ، كالتكارؿ بينالمكدة كالمحبة
  ، فقاؿ :(2)ىػ( 984الديف الغزم )

يا إَماَمًا لُو الَفَضائُل 
 َزىـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُتعْ 

 ْنَزاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوُىماَمًا أْضحى لراجيِو كَ  

حروُفو ليَس  ما بِسيطٌ 
 ُتْحَصــــــــــــــــــــــــــــــى 

 ـــــــــــــــَجزا ـوىو َحْرَفاِن ل ِسَوى إن تَــــــــــــــــــــــ 

 نصُفُو ُرْبُعُو ول ُرْبَع فيوِ 
 

 ــــــــــــــــــــــزاـــوسوى الُخمِس منُو ما تّم أجـــــــ 

وعمى حمل َصْخَرٍة ذو 
 ــــــــــــــــــــــــــَدارٍ اقِتــــــــ

 ـــــــــــــــــَزاـــــثم عم حمل إبرٍة ناَل عْجــــــــــــــــــــــ 

   فأجابو البدر :

 زَاَدَك اهلُل بالدرايِة ِعزّا
 

 َكْنزا فمقْد ُقمَت لمِيدايةِ  
يا َبديَع األلَفاِظ عْذَب  

 َعانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمَ 
 ْرزاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــصاَر ِمْنَك الَبَياُن لمّدىر طَ  

 ـمنْ  ُيَجاريَك في العموِم ُيَجاري ال
 

 زاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَيمَّ والَمْجُد مْن َتَجّريِو َييْ  

 ــــــــــــــَزاــــــّم حسنًا وأورَث الِفكَر َعْجـــــــــــــــــــــ  ًا َأْرَسْمُتُو َفاَق َبْدَر الــتــــأّن ُلْغــــــــــــــــــــــــــــــز 

فتأثر ، -محاكالن الكركؿ إلى أساليبو  –ظؿ يخضع لسطكة الشعر أما النثر األدبي ف
 ؛امضة كالغريبةغدت الركر الغف، السابقيف دباءاأل بتفضيؿ الشكؿ عند كبار ناثرك العرر

 .ىي السائدة ؛كالمجنسة ؛المسجكعة

 ؛كالتكرية ؛كاالقتباس ؛حؿ المنظكـغدا ، ك البياف كالبديعى بمٌ حى المي  – النمكذج -فغمب النثر 
، أضحى جزءنا أريبلن يشترطو النقاد، ك محط اىتماـ الشعراء كاألدباء ؛كاإلشارات التاريخية

                                                           
ىػ، عالـ فقيو كأديب 867يـ بف عبد الرحمف بف أحمد، أبك الفتح العباسي، كلد بمرر ىك عبد الرح (1)

 ، كنظـتنريص في شرح شكاىد التمخيص، كفيض البارم بشرح غريب البخارمىد ال: معاكشاعر، مف ترانيفو
 .(3/345ينظر الزركمي، األعبلـ)ج، الكشاح عمى شكاىد تمخيص المفتاح

بدر الديف الغزم العامرم القرشي، عالـ فقيو، كنحكم كأديب  ،بف عبد اهللىك محمد بف محمد بف محمد  (2)
 .(1/138الخفاجي، ريحانة األلبا)جينظر  .ثره في الفكائد العممية، شعره حسف قكم أكىػ904كشاعر، كلد 
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بؿ كيمكننا القكؿ أف ذلؾ الشكؿ أربح ىدفنا يبتغي في ، كؿ كحده بيف جيده كرديئوكيفرقكف بالش
 . (1)حد ذاتو ، كغاية تراـ لذاتيا ، ال مف أجؿ التكضيح كالبياف 

، كالذم أثر عميقان في النثر كيقكؿ شكقي ضيؼ عف النثر أكاخر العرر العباسي
مذاني ع الي... ككأنما كاف رنيفي الكتابة أخذت تسكد فكرة النمكذج : "المممككي كالعثماني

رسائؿ ... ككاف الجاحظ قد أشاع في تمؾ النذيران بجمكد النثر العربي، كأف يربح ريغان براقة
خمكف عمييا أخذكا يد ،، غير أف مف تمكه في القرف الثالث اليجرمأسمكب االزدكاج المعركؼ بو

 . (2) السجع كيكثركف منو  "

االىتماـ بالركرة أخذ : " لكف لوا التغميب لمركرة الخارجية بقك يرؼ إحساف عباس ىذك 
 .  (3)تركير ىدفنا مف أىداؼ األدباء " ، حتى أربح الفي التنامي

الذم كرثو األدباء في ىك ، البديعيةحسنات النثرم المثقؿ بالمي اإلرث األدبي  كافلقد 
أكاخر أسبلفيـ عمماء  ، الذيف أخذكه عفالمممككي العثماني عف أسبلفيـ في العرر العرر
 أدبائو ، فقد تمقكا ىذا اإلرث مف الرنعة كالتكمؼ في الشعر كالنثر .ر العباسي ك العر

، بقي النثر حتى في العركر المتأخرةكرغـ تفضيؿ بعض العمماء لمنثر عمى الشعر 
، بقيكدىـ تقيدبنثر السابقيف ك  كىك نثر تأثر، يتخذ الشعر نمكذجان يحتذل بوالعرر الحديث 

، كانكا يمارسكف النثر كنقاد العرب مف مفكريف كفبلسفة كمؤرخيفب ف الكثير مف الكتٌاإحتى 
، أك كضع يـ بإعادة النظر في قيكد القدماء، كتقييـ إرثيـدكف أف يسمحكا ألنفس  الفني األدبي

 .كالتحرر مف قيكدهرؤية كاضحة لضكابط النثر األدبي 

كالرنعة في النثر  التكمؼعبء  احممك فأكائؿ أدباء العرر العثماني سابقييـ  احتذلف
السجع في ، فالتـز المترسمكف ب التكرية كالطباؽ كأنكاع البديع، المتسـ باستخداـ أساليالمسجكع

كيعتبر ذلؾ ىدفان  كالتحريؼ  ، بؿ منيـ مف كاف يتبلعب باأللفاظكؿ ما يرطنعكف مف كتابة
في حيف أف ذلؾ ميراث ، إلى العرريف المممككي كالعثمانيىذه األشكاؿ تينسبي ظممنا ، بحد ذاتو

 .ي لؤلدب منذ أكاخر العرر العباسيطبيع

                                                           
 .(39)صالركرة الفنية في رسائؿ العرر المممككي  ،ينظر الجبر (1)
 .(571)صالعرر العباسي الثاني تاريخ األدب العربي ضيؼ :شكقي، (2)
 .(536ص-535)صالنقد األدبي عند العرب،  إحساف :عباس (3)
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أللفاظ كعنكا باألساليب الببلغية، فأتقنكا براعة با العرر العثمانيفي  اىتـ األدباءلقد 
الترريع، كفتنكا برد ، كأحبكا االستيبلؿ، كأجادكا حسف التخمص، كأكثر الشعراء مف الترريع 

 ،إبداعاتيـ كمراسبلتيـ األدبية ككتبيـ بالمحسنات البديعيةباء ، كما زٌيف األدالعجز عمى الردر
    كغيرىا مف األساليب الببلغية . ؛كالتكرية ؛كالطباؽ ؛كالجناس؛ فأحبكا اإلكثار مف السجع

كؿ عرر العرر العثماني، ككما أننا ال نعدـ أف نجد المميزيف مف الشعراء كالكتاب في  
، ال عرر العثماني كنعتو بأبشع الرفاتى األدب في الرغـ الظمـ الكاقع عم، مف العركر

خكاء مف اإلبداع بال ،ركفيستطيع منرؼ أف يسـ عرران كامبلن يمتد ألكثر مف أربعة ق
 .كد كاالنحطاط سيككف خاطئان التعميـ بالجمفالجماعي كالفردم، 

، بالنثر ي أدباؤه بالشعر كما عنكاعن فقددكاعي النظـ كالكتابة قائمة في ىذا العرر، ف
يـ ما أرادكا في كثير مف النماذج، ، ربما لـ يتحقؽ لالنقاد إلى أدب جديد كفكر مختمؼ كسعى

ييزٌيف  األدب العربي الذم  ؛كالجدؿ النقدم ؛كالمناظرات الشعرية ؛كلكف بقيت المجالس األدبية
قد ابتكركا ، ك ذا شأف كبير، ينافس عرش الشعر الخالد فيو كرؿ إلييـ كقد أربح النثر األدبي

، تخدـ نفس اليدؼ العاـ الذم تيراغ فيو يقة يمزج فييا الناثر نثره الفني، بأبيات مف شعرهطر 
كمف أمثمة المزج بيف الشعر كالنثر في الرسالة ، -السياسية منيا كاالجتماعية  –ة رسائميـ األدبي

 األدبية الكاحدة:

، يخاطب الكالي -السياسية مف الرسائؿ-(1)ىػ( 1199رسالة عبد القادر الباتقكسي )
 ( يبدأ رسالتو بالمديح :لـ يسمو)األكـر 

 " الجناب األعظـ كالمقر األشرؼ األكـر ... :

 بنعمة جاءت كما نشتيي
 

 من عند رب العرش مسراىا 
 أتت وجرت ذيــــــول اليــنا 

 
 بأي شكر نتمقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاىا 
 هلل عمى أننـــــــــــــــــــــافالحمد  

 
 نحـــمد أولىا وأخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراىا 

 

                                                           
أديب ك ف رالح بف عبد الرحمف ابف السيد الشريؼ الحمبي الشيير بالباتقكسي ، فقيو ىك عبد القادر ب( 1)

  . (3/49)جسمؾ الدرر ،المرادم .ىػ1199، كؼ برره في آخر عمره كمات عاـ ىػ1142، كلد بحمب كشاعر
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، كيجد بو فبل شانت األياـ رفكىا، كال نما الحدثاف نحكىا، لينتشر لو مف السعد ىك كامف
 .(1)عد المعالي منحطنا لو كمتطامف " مق

عف أبيو  (2)ينقؿ ابف محمد معركـ: -الرسائؿ االجتماعية مف – كمف رسائؿ اإلجازات
ما كتبو إلى الشيخ محمد بف عمي  (األمير محمد معركـ )كالد الكاتب ديف أحمد بفنظاـ ال

 : لشامي رقعة يطمب فييا إجازة شعرها

" يا مكالنا عىم ر اهلل بالفضؿ زمانؾ ، كأنار في العالـ برىانؾ ، سمحت لمعبد قريحتو في 
 ـ ىذه رفتو بيذيف البيتيف كىما :ري

 ُيِشيُر ِبَطرف َنِاعــــٍس ِمْنُو َفاِترُ   َترَاّءى َكَظْبي َخاِئٍف مـــــــْن َجَبْأَبلِ 

 َكَنْرِجٍس روض َجاره َوبل َماِطرُ   وُمْذ ُمِمَئْت َعْيَنُاه مْن ُسُحِب َجْفِنوِ 

مأمكؿ مف خرائص تمؾ فيك ال ،فإف رأل المكلى أف يجيزىما، كيجبرىما مف النجس
ف رآىما مف الغث فميدعيما كأمس، النفس ذا اليكـ قبؿ الظير أك ، كلعؿ االجتماع بكـ في ىكا 

ممكؾ كاف عمى جناح رككب، ، كالمكؤكس المحادثة ما راؽ بعد العرر ، لنحسك مفبعد العرر
 .(3)"  ...بيد أنو كتب ىذه البطاقة، كأرسميا إلى شكؽ أدبكـ العامرة

 –الكتابة النثرية األدبية في العرر العثماني ما يكتب في مقدمات الكتب  كمف فنكف
كيبدك أف االىتماـ  بالشكؿ عمى حساب  ىذا النكع كثيران في ىذا العرر، ، كقد تطكر-التقريظ 

، كلكننا لو في ىذا النثر األدبي ، ال أثرسائدنا منذ أكاخر العرر العباسي المضمكف الذم كاف
، كاالىتماـ الزائد بالشكؿ لة كقكة العبارة كعمؽ في التركيرآثار السابقيف مف جزاالنعدـ أف نجد 

عمى شرح رسالة اسـ الجنس لمشيخ  ان فنجد لو تقريظ  :دكاكمكما في  كتابات الشيخ عبد اهلل األي 
 : (4)السادات 

                                                           
  .(3/54)ج سمؾ الدرر ،المرادم (1)
( راحب كتاب ىػ1119معرـك ت بف محمد معرـك الحسني الحسيني )الشيير بابف عمي بف أحمد( 2)

 (259-4/258الزركمي، األعبلـ)ج .سبلفة العرر
(3 ) ،  .  (21)صسبلفة العررابف معرـك

قاؿ عنو ف ،، كلـ يترجـ لو ألنو كاف حينا كال يترجـ لؤلحياء(1/361تاريخ الجبرتي )ج في ذكره الجبرتي (4)
  .()أداـ اهلل بقاءه



 81 

 

كأتقف ضـ  ،كأنعـ في تنقيح أبحاثيا فكره ،ه" قمت عيف اهلل عميو مف رئيس أمعف نظر 
كىك مف نخبة قـك ؟ ، كيؼ ال ر في االلتئاـ كعقد دردار بالجيد، حتى راالمتف لشرحو المجيد

 .     (1)، كعف كؿ شر عازفيف " عارفيف، كلكؿ كجية خير ىمميـ رارفيف
كالجنكح  ؛ككثرة الرككف إلى الحمية البديعية ؛كالرنعة ؛كمف النقاد مف كاف يعيب التكمؼ

 .(2)العناية بتجكيد المعاني  كعدـ ؛إلى األغراض التافية

نبت إال في أكاخر العرر كىذه الرؤية النقدية ىي ما حممت بذكر التطكر التي لـ ت
 عمى تقي الديف بف معركؼ العثماني، كلكنيا تنـ عف تطكر نقدم، فمثبلن يعيب الخفاجي

، عر كسط" كلو ش: زائد في أدبو شعران كنثران فيقكؿ، إلكثاره مف الغريب كالتكمؼ ال(3) ىػ(993)
 .(4)كنثره غريب النمط " 

 :في العمؿ المكسكعي فك سابقالقد أكمؿ أدباء العرر العثماني الجيد الكبير الذم بذلو ك 
، رغـ يجمع بيف دفتيو الكثير مف العمكـالكشككؿ الذم  –يرنع  (5)فنجد بياء الديف العاممي 

، فٌرؿ فيو كعة ترتيب العمكـمكس(6)ىػ( 1145ضع ساجقمي زاده )يك ، أنو كتاب في األدب
د العمـك دٌ ف الفركع، بعد أف عى يٌ كأعادىا إلى األرؿ كبى  ؛حكشركح الشرك  ؛كالشركح ؛الكتب

: كشاؼ ارطبلحات الفنكف (7)ىػ( 1158كما كضع التيانكم )، بمؤلفييا تعريؼالكأقساميا، ك 
ما قالو العمماء في  ا ذاكران ، كيقكـ بتعريفيكم يجمع فيو مجمؿ مرطمحات العمكـكىك معجـ لغ

عجـ تاج م، أما بيف تعريفات العمماء عند كؿ فف ، ميفٌرقان كأحيانان يتحدث عف المفظ كتعريفو، ذلؾ

                                                           
 .(1/361تاريخ الجبرتي)ج ،الجبرتي(1) 

 .(94في عرر المماليؾ كالعثمانييف)ص األدب العربي كتاريخو سميـ، ينظر (2)
كأديب، كلي القضاء بنابمس، كتكفي ، فمكي كقاض ف معركؼ األسدم الرراد أك الراردىك محمد ب (3)

 . (1/151الخفاجي، ريحانة األلبا)ج، ينظر باستانبكؿ
 .1/152جالمرجع السابؽ،  (4)
ىػ( تكلى 953بف عبد الرمد ، الممٌقب ببياء الديف العاممي، كلد ببعمبؾ في لبناف )ىك محمد بف حسيف  (5)

الزركمي، ، ك (3/440)جخبلرة األثر المحبي، ينظر  رئاسة العمماء بأرفياف، لو مرنفات كثيرة.
 .(6/102األعبلـ)ج

المرجع السابؽ، نظر ي ىك محمد بف أبي بكر المرعشي، المعركؼ بساجقمي زاده، فقيو حنفي كعالـ لغكم. (6)
 . 6/60ج
ينظر المرجع نفسو،  (.ىػ1158، تكفي )اركقي الحنفيىك محمد بف عمي بف القاضي محمد حامد الف (7)
 .6/295ج
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، إضافة المغكية التي شممت النحك كالررؼ يك مف المعاجـف (1)ىػ(1205العركس لمزبيدم )
عف فيو مىٌيز ؤىٌلؼ تى ، كمي كاألركات كغيرىا مف عمكـ العربية، فيك بحؽ مرجع ميـلفقو المغة 

معجـ محيط المحيط،  (2)ىػ(1300البستاني )ككضع بطرس  ،معاجـ المغة مؤلفي مف يوسابق
 .كىك مكسكعة لغكية كعممية شاممة

 :لنقد كالببلغة في العرر العثمانياالمغة ك كمف أشير كتب 

، باذمكىك شرح لشكاىد االسترا ،خزانة األدب كلب لباب لساف العرب (3)كضع البغدادم 
مف كتب النحك شرح شكاىد الشافية، كشرح شكاىد  ، كلوع فيو كؿ ما يتعمؽ باألدب كالنحكجم

 .، كفي األدب حاشية عمى شرح بانت سعادالمغني

كلو كتاب: الحدائؽ كالغرؼ،  ،المستعذبة الشعر الحسف كاألخبار :رنؼ ابف النقيبك 
 . (4)ككتاب: دستجة المقتطؼ

أعماؿ الشعراء  ، كفيو عرض ألىـانة األلبا كزىرة الحياة الدنياحريكلشياب الديف الخفاجي 
، قد أضاؼ إليو العديد مف المقامات، ك عديد مف اآلراء النقدية إلنتاجيـ، كالكاألدباء في عرره

 .(5)كمنيا مقامة عارض فييا مقامة رشيد الديف الشيير بالكطكاط 

يترجـ  ب في األدب كتاريخ الشعراءكىك كتا ،نفحة الريحانة كرشحة طبلء الحانةلممحبي ك 
 .كمراسبلتيـ  ؛كطرائفيـ ؛بعضان مف أدبيـيذكر مكتٌاب في معظـ الببلد العربية، ك ل

 

                                                           
ىػ( في اليند، 1145د بف عبد الرازؽ الحسيني الزبيدم، الممٌقب مرتضى، كلد )ىك محمد بف محمد بف محم (1)

 .(7/70)جي، األعبلـ الزركم ينظر كنشأ باليمف كأقاـ بمرر.
ينظر  .م كأديب كشاعر، عالـ لغك ىػ(1234لبستاني ، كلد في لبناف )ا بف عبد اهلل ىك بطرس بف بكلس (2)

  .2/58المرجع السابؽ، ج
، لو ىػ ، كرحؿ إلى دمشؽ كمرر كتكفي بالقاىرة 1030ىك عبد القادر بف عمر البغدادم ، كلد ببغداد  (3)

 .4/41ج، نفسو المرجع ، ينظرعديد مف المرنفات األدبية
 .3/332، جالمرجع نفسوينظر  (4)
شاعر كأديب مف بمخ بايراف ،  الكطكاط أبك بكر، الشيير رشيد الديف ىك محمد بف محمد بف عبد الجميؿ  (5)

 .3/22ج ،المرجع نفسو .ىػ( 573تكفي )
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بذكر  ،سبلفة العرر في محاسف الشعراء بكؿ مرر كتابو: في  (1)ابف معرـك كاىتـ 
 ؛كقرريـ ؛ـأشعارى، كأكرد بعضان مف ألدباء كالكتاب كالشعراء في عرره، كترجـ ليـأخبار ا

 .كمراسبلتيـ 

، كالجمانة كتاب لخزانةالجمانة في شرح ا :كتاب (2)ىػ( 1287كألؼ ناريؼ اليازجي )
الجكىر في فف  :عيا في عمـ الررؼ أسماىا الخزانة، كلو أيضان شرح فيو قريدة مف نظمو كض

كفي ، فرؿ الخطاب :نار القرل في شرح جكؼ الًفرا، كفي المغة كتاب :نحككفي ال، الررؼ
العرؼ الطيب في شرح ديكاف  :ككتاب في فف المقامات أسماه مجمع البحريف ، :كتاب األدب

   أبي الطيب .

ربيع في المعاني كالبياف في الببلغة أسماه زىر ال :كتاب (3)ىػ( 1351كلمحمبلكم )
 .رؼ في فف الررؼعشذا ال :كالبديع، ككتاب

رجاؿ المعمقات كتاب: ، ك ة كاألدبنظرات في المغ :كتاب (4)ىػ( 1364كلمغبلييني )
 الثريا المضيئة في الدركس العركضية .كتاب: ، ك جامع الدركس العربيةكتاب: ، ك العشر

 ىذا كلـ تنتًو كالية السمطة السياسية الفعمية لمخبلفة العثمانية عمى الكطف العربي حتى
، كىذا يعني ىػ1343ية عاـ لة التركية العممانإعبلف الدك عقب ، إعبلف انتياء الخبلفة العثمانية

اني حتى ىذا ، ضمف العرر العثماة األدبية في مرر كالكطف العربيإدراج كافة نكاحي الحي
 .التاريخ

                                                           
ديب كشاعر، اىتـ بترجمة لـ كأ، عاىػ(1052رـك ، كلد بمكة المكرمة )ىك عمي بف أحمد بف محمد بف مع (1)

 .(4/259)جالزركمي، األعبلـ  ينظر معارريو.
كعمؿ كاتبان  ،ىػ1214اريؼ بف جنببلط المعركؼ باليازجي، كلد في لبناف ىك ناريؼ بف عبد اهلل بف ن (2)

يف ات إضافة لثبلثة دكاك كثير مف المرنفألحد األمراء، انقطع بعدىا لمتدريس كالتأليؼ، شاعر كأديب لو 
 .  7/350جالسابؽ، المرجع ينظر  شعرية.

. ، فقيو كشاعر كأديبىػ في بمبيس بمرر، عمؿ باألزىر1273، كلدك أحمد بف محمد بف أحمد الحمبلكمى (3)
 .(1/84خير ، معجـ المؤلفيف المعارريف)ج محمد :ينظر يكسؼ

لمقاىرة كتتممذ لمشيخ  بيا كانتقؿ ، كتمقى تعميموىػ1303د سميـ الغبلييني، كلد ببيركت ىك مرطفى بف محم (4)
، كعمؿ خطيبان لمجيش الرابع العثماني ، محمد عبده، أديب كشاعر ككاتب، أردر مجمة النبراس في بيركت

 .(245-7/244ينظر الزركمي، األعبلـ)ج
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، أعادكا لمشعر العربي ىيبتو كقكتو، رر العثماني برز جيؿ مف المجدديففي أكاخر العف
، فحاككا القديـ عمي ىداهج الشعر العباسي مثاالن لبلحتذاء، كدليبلن يسيركف متخذيف مف نماذ

، فظو، كتعدد أغراضو، بجزيؿ لبرعكا في تركير مشاعرىـ كتجاربيـ، مستنديف لمشعر القديـك 
 :أكاخر العرر العثماني الجديد رائدان ليذا االتجاه  (1)كييعد الباركدم 

 ية التي رزحكاف ظيكر الباركدم إيذانان بتحرر الشعر العربي مف أثقاؿ القيكد البديع"  
، كما كاف إيذانان بتحرره مف األغراض المبتذلة التي كانت تخنؽ ركحو كال تحتيا أجياالن طكيمة
أك عاطفة رادقة ، كنقرد أغراض المديح كالتياني  ؛أك أسمكب رريف ؛تبقي فيو بقية لمعنى

 .(2)كالتقريظ " 

اع كالقكة الؼ عرر اإلبدبالعكدة بالشعر العربي إلى سى الباركدم منحى جديدان لقد نح 
قفز عف الرنعة ف، دان تأثر بو جيؿ جديد مف الشعراء، كىك بذلؾ اختط مساران جديكالجزالة

 :عرر الحديث االنطبلؽ نحك التجديدكالتكمؼ في الشعر كىك ما ميد ألدباء ال

ذم يفرض نفسو ، الالعادم إلى نطاؽ الشاعر العبقرم خرج الباركدم مف نطاؽ الشاعر" 
أكؿ ما أعانتو بو مف ىذه ، ككاف بحيث يككف فاتحة فيو لنيضة جديدة، يعمى التاريخ األدب

، ككما يشاء لو خيالو، ككما ا أزمة الشعر كما تشاء لو مشاعره، مكىبة فذة ييرٌرؼ بياألسباب
 .(3)تشاء لو إرادتو الفنية "  

 :حرب الركس كىك مع الجيش العثمانيفي قريدتو في كرؼ يقكؿ الباركدم 

                                                           
 كلد في عره فاتحة لمشعر الحديث،شاعر كأديب ييعد ش ،ىك محمكد سامي بف حسف بف عبد اهلل الباركدم (1)

، كفي كشارؾ مع الجيش العثماني في كريد تمقى تعميمو في المدرسة الحربية ،ىػ لعائمة جركسية1255القاىرة 
شح لرئاسة ، كتر ثـ عاد إلى مرر، كانضـ لثكرة عرابي، عمؿ في ديكاف السمطاف باآلستانة ،ضد ركسياالحرب 

 ، ككاف مريضان كقد كؼ برره.ىػ1317 عاـ ، كعاد بعد العفكالكزراء مف قبؿ الثكرة، نفي إلى جزيرة سيبلف
 .(7/171ج)الزركمي، األعبلـ ينظر 

 .(145ضيؼ: شكقي، الباركدم رائد الشعر الحديث)ص (2)
 .(86ضيؼ، المرجع السابؽ)ص(3)

 .(86)ص الباركدم ديكاف ،الباركدم (4)

 حتى ل ســـــــــالٌم ول ردُّ  ىَو البْينُ 
 

 ول نْظَرٌة َيقضي بيا حقَُّو الوْجـــــُد  
 لقد تِعَب الوابوُر بالبْيِن َبْيَنــــــــُيم  

 
 (4)او ل َزمُّوا ِجَماًل ول َشـــدّ فساروا و  
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-، كىي مف الرسائؿ اإلخكانية(1)ألدبي رسالتو لؤلديب شكيب أرسبلفكمف نثره ا
 : -ةاالجتماعي

ةي بىٍعدى العقـٍ " ىذًه أىٍبياته تىقىٌطرىٍت  ، كلكال ، كتىنىٌفسىت ليا الٌطبًبيىا القىًريحى ـٍ يعىةي بعدى ميعىانىاًة الس قى
درى اإلنىاء، كلىسكؼى  ـي البىريٍد، ألىطىٍمتي عىنىافى الثٌنىاء، كمىؤٍلتي رى افى ًقيا ًريٍد، كقد حى أٌني في مىكىافو حى

ـي الس عدأىًفي ًبذىمًة الكىعٍ  اءى نىٍج مى عيدىكىاًء الٌدار، فاٍقبى د، إٍف أىضى نىاًح الًبدار ،ٍؿ ًمٌني عى مى جى ان عى "  سىبلمى
(2)  . 

فقد كاف مف أدباء أكاخر  ،(3)( ىػ1351شكقي الممقب بأمير الشعراء ) الشاعر أحمد أما
قاؿ في ، م، كخارة القرص الشعر رائد التجديد في الشعر الحديث كييعد ،العرر العثماني

دفف عدد كثير مف ، كبيا كنياكقد كانت مف أميات المدف في مقد ،رثاء سقكط مدينة أدرنة
 :كمطمعيا األندلس الجديدة، كالقريدة بعنكاف سبلطيف آؿ عثماف

( بعد إعبلف إلغاء الخبلفة عمى يد مرطفى كفي رثاء الخبلفة قريدتو )خبلفة اإلسبلـ
 :ىػ1343كماؿ أتاتكرؾ 

                                                           
ر البياف العربي يىػ( ، أديب عربي لبناني ليٌقب بأم1366 -ىػ1286شكيب بف حمكد بف حسف أرسبلف ) (1)

لكحدة اإلسبلمية ، مف دعاة ار العرر العثمانيكاحدان مف كبار المفكريف العرب في أكاخ د، كيعلغزارة كتاباتو
ريخ غزكات العرب ، كتالماذا تأخر المسممكف كتقدـ غيرىـ، كاالرتسامات المطاؼ: كالكحدة العربية، لو مف الكتب

 .(175ص-173ص/3الزركمي، األعبلـ)جينظر  ، يحاضر العالـ اإلسبلمك ، ، كعركة االتحاد
 .(245)صديكاف الباركدم ، الباركدم (2)
الحقكؽ في فرنسا  ، درسىػ كفييا مات1285كلد في القاىرة ، ي بف عمي بف أحمد شكقيىك أحمد شكق (3)

ب العالمية كعاد بعد الحر  ،ئيس القمـ في ديكاف الخديكم عباس، ثـ نفي إلى األندلس، عمؿ ر بجامعة مكنبميو
 . (137ص-136ص/1الزركمي، األعبلـ)جينظر  ميجدد كأديب. ، شاعراألكلى

 .(1/230شكقي: أحمد، الشكقيات)ج (4)

يا أخَت أندلٍس عميِك ســـــــــــالُم 
 والحـَــــــــــرُم 

 

 َىَوت الخالفُة عنِك واإلســــــــالُم  
 ليالُل عن السماِء فميَتيا  نزَل ا 

 
)ُطويْت وَعمَّ العالميَن ظــــــــــــالمُ   4 ) 
 

عادْت أغاني العرِس رْجَع ُنواِح 
 والحـَــــــــــرُم 

 

 ِح لِم األفرااوُنعيِت بين معـ 
 بثوبِو   فِ ــــــــــافُكّفنِت في لْيِل الز  

 
 وُدفنِت عنَد َتبمُِّج اإلصباِح   
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 دبي النثرم لرحمتو إلى األندلس  يقكؿ :كمف كرفو األ

عىت الحربي أٍكزىارىا يا اهللي " لما كىضى حى ربكعى الٌسٍمـً ، كرـٌ ليـ بيفى خٍمًقًو كىىتىؾ ًإزىارىىا ، كفىضى
ذا العكادم ميقىٌرره، كالدكاعي غير ميقىٌرره ٌددى مىزارىىا، أربحتي كا  ذا الشكؽي إلى األندلًس  ،كجى كا 

 . ) 2(ؽِّ زيارتىو أىٍطمىٍب " ، كالٌنفسي بحأغمبٍ 

التمثيمي، فألؼ مررع كميكباترة، كمجنكف ليمى، الشعرم كييعد شكقي مبدع القرص 
 .كقمبيز، كعمي بؾ، كعمي بؾ الكبير، كعذراء اليند

، فقد نشر رائدان لمشعر الحديث (3)ىػ( 1368إال أف بعض النقاد يركف في خميؿ مطراف )
لمذىبو الشعرم في  كشرح مبادئو النقدية كرؤيتو ،ـ1900-ىػ 1318قرائده كمقاالتو في النقد 

ال في  مقريدةالشاممة ل، مؤكدان أىمية النظرة ـ1908-ىػ1326مقدمة ديكانو الذم طيبع عاـ 
، كأعمى مف شأف إلى الكحدة المكضكعية اكدع، أة كما عند شعراء مدرسة الباركدمأبياتيا المجز 
كيعيد مف أكائؿ ، كنادل بالبعد عف الغريب في المغة، لقريدةشعكرية كالعاطفة في االتجربة ال

 .(4)الركمانسييف في األدب العربي 

تطكر إال جزءان طبيعيان ل ت، ليسالنيضةفيما سمي بعرر  يةاألدبالثكرة كبذلؾ نجد أف 
، كما كبار األدباء في أكاخر ىػ1343، التي يمتد عمرىا حتى األدب في الخبلفة العثمانية

كعبركا عف ، عرر الخبلفة العثمانيةأكاخر ألدب في اتطكر العثماني إال ركتان حقيقيان لالعرر 
أثرل الحركة األدبية  ،كثقافيان  حراكان أدبيان قد شيد أكاخر العرر العثماني ف، عررىـ خير تعبير

 .في العرر الحديث لئلبداع كالتطكر األدبي كالنقدم كالنقدية، كميد
 

                                                           
 .1/105ج شكقي: أحمد، الشكقيات (1)
 .(2/44المرجع السابؽ) ج (2)
مرر يف ، تنقؿ بىػ، شاعر كأديب كمؤرخ1288ىك خميؿ بف عبده بف يكسؼ مطراف، كلد في بعمبؾ بمبناف  (3)

، ترجـ عدة ركايات عف ، أنشأ المجمة المررية كبعدىا الجكائب المرريةكلبناف أكاخر العرر العثماني
 .(2/32)جالزركمي، األعبلـ ، ينظر الفرنسية، ليٌقب بشاعر القطريف

 . (4)صديكاف الخميؿ ينظر مطراف، (4)

ُشّيعِت من ىمٍع بَعبرِة ضــاحٍك  
 والحـَــــــــــرُم 

 

 في كلِّ ناحيٍة وسكرِة صاِح  
 ضّجْت عمــــــــــيِك مآذٌن ومنابر  

 
)وبكْت عميِك ممـــالٌك ونواحِ   1 ) 
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 :غي والنقدي عند العرب في العصر العثماني كالتالييمكن رصد التطور البال

ا في كؿ األغراض الشعرية ، فنظمك العرر العثماني عمى إلؼ سابقييـ سار أدباء -1
 ؛كالمراسبلت الشعرية ؛المجالس األدبيةك  ؛كالمدائح النبكية ؛كشاع الشعر الركفي، القديمة

 النقائض بيف الشعراء .كمعارضة القدماء ، كشاعت 

كفي  ؛في األحاجي كاأللغاز :تمٌيز فمالكا إلى النادر كالغريب، فأنشدكاال اكؿ الشعراءح -2
 :كاستخدمكا األشكاؿ المعقدة ؛كالغزؿ بالغمماف ؛كفي الغزؿ الرريح ؛الشعرم التأريخ

ات القكافي ك ، كأتكا بالقرائد المشجرة كذكالمسمطات كالمخمسات، كأكثركا مف المكشحات
، كلكف ىذه األشكاؿ الميعقدة كانت إلثبات قدرتيـ عمى قكؿ الشعر العكسالمشتركة، كالطرد ك 

كالغزؿ  في المجكف كالخمركحتى الفقياء كالمشيكد ليـ بالربلح قالكا ، نادركىك قميؿ ، الرعب
 . بالغمماف

، حتى غدا فنان مستقبلن بذاتو، النثرم بشقيو السياسي كاالجتماعيتطكر أدب الرسائؿ  -3
كظير التقريظ األدبي الذم ، تبادؿ الكتاب الرسائؿ فيما بينيـك ، الشعر أىميةكأضحى ينافس 

كاالقتباس ، ء باإلكثار مف المحسنات البديعيةمع اىتماـ األدبا، في مقدمات مؤلفاتيـ كضعكه
، كمزجكا ع شأف الشكؿ الخارجي عمى المضمكف، كما كتب األدباء في المقاماتكرف، كالتضميف
ظؿ النثر األدبي يحمؿ الكثير مف القيكد، فيما برع آخركف بالتخمص مف ك  ،يةاؿ النثر بيف األشك
 .ىذه القيكد

ي ، فاجتيدكا أكمؿ أدباء كنقاد العرر العثماني عمؿ أسبلفيـ مف العرر المممكك -4
 . ، كمكارمة الشركحات األدبية كالمغكية كالنحكية في ترنيؼ المكسكعات، كالمعاجـ

، ياألدبي عف الببلغة بعد اكتماؿ كضع عمـ الببلغة كاستقبللبرز استقبلؿ النقد ا -5
، كما برزت بعض مف الكتاب مؤلفات خارة بالببلغة، استمراران لجيكد السابقيف ككضع العديد

 .اإلكثار مف الغريب، كالتكمؼ كالرنعةاألركات النقدية التي تعيب 

لنرؼ الثاني رب منذ اأكاخر العرر العثماني بداية عرر االنفتاح عمى الغ تشيد -6
الغربية، ، كظيرت الترجمات ألىـ اآلداب مية لمغرب، فكثرت البعثات العممف القرف التاسع عشر
الشعر القديـ مثاالن في اتجاىان يتخذ مف نماذج الباركدم الشاعر قد خط ، ك كبرزت الدعكة لمتجديد

، كتبعو عدد مف ر العربيكد التي أثقمت كاىؿ الشع، مع التخمص مف الكثير مف القياالحتذاء
خميؿ مطراف  أما، كغيرىـ، أحمد شكقي، كحافظ إبراىيـ، ك المبرزيف كشكيب أرسبلف المبدعيف

 ،النقدية في أكاخر العرر العثمانيكانت دعكتو ك ، يو بعض النقاد رائدان لمركمانسيةرأل ففقد 
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ان لمثكرة العممية كالثقافية، ركاد عرر النيضة الحديثة في األدب العربي كالنقد ليسكا سكل امتدادك 
مطمع القرف العشريف، كال يمكف أكاخر القرف التاسع عشر ك التي كرمت الكطف العربي في 

 اجتزاء القرف التاسع عشر كبدايات القرف العشريف مف العرر العثماني.
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 بين النقد والبالغة فروقالمبحث الثالث : 
ا نجده عند جميع العمماء ، كىذا ملقدماء مطمقان، كليس نسبيان فيكـ الببلغة عند اكاف م

، لدراسات القرآنية كالشعر الجاىمي، فقد أخذكا يستنبطكف مبادئ عمـ الببلغة مف االقدماء
، ؽ فكؽ المضمكفحمٌ ، كىي تي عمى دراساتيـ الببلغية كالنقدية فالببلغة النمكذج كانت تطغى

عندىـ بقي  الذم ؽ الخارجي، دكف إىماؿ المضمكفالىتماـ بالشكؿ كالتنميلذلؾ طغى ا
، كلكف العبرة في الشكؿ الذم يجب أف يبمغ اىتماـ األدباء بو مسبؽال يـضافتر ال، ىامشيان 

، الشكؿ ىك الذم يمكف التنافس فيوف، منتيى الببلغة، فيك ما يعطي لمنص أىميتوبالمضمكف 
كىنا  ،تفضيمو لمفظ عمى المعنىجاحظ في كىذا ما ينطبؽ عمى رؤية كبير النقاد أبي عثماف ال

 . االحتذاء بوقاد كالعرب كطالبكا الذم كضعو النالنمكذج المطمؽ الببلغي  النقدم  زبر ي

ك حياف: " الببلغة ىي يقكؿ أب، ة لكؿ أديبفامتبلؾ الببلغة عند القدماء ضركرة ميمحٌ 
ضع الحكمة كراحب بلغة ككاكالحاجة تدعك إلى رانع الب...الجد، كىي الجامعة لثمرات العقؿ

 .(1)"  البياف كالخطابة

أف المغة العربية بيا مف فيما يرل ، الجاحظ أقرب لنظرية مقتضى الحاؿ كىي عند
 ، شتقاؽ األلفاظ لكي تبلئـ المعانيال، كأنيا أعطت مساحة لمتكسع الميزات، أنيا كيضعت بميغة

ي لممتكمـ أف يعرؼ : " ينبغيقكؿ الجاحظ ا،؛ كفي كثرة اشتقاقاتيالمغةسعة ككاف لمبمغاء دكر في 
فيجعؿ لكؿ طبقة مف ، كبيف أقدار الحاالت، كازف بينيا كبيف أقدار المستمعيفكي، أقدار المعاني

كيقسـ أقدار ، أقدار الكبلـ عمى أقدار المعاني حتى تقسـ، كلكؿ حالة مف ذلؾ مقامان ، ذلؾ كبلمان 
كبار المتكمميف إف  ...ستمعيف عمى أقدار تمؾ الحاالتالمكأقدار  ،المعاني عمى أقدار المقامات

تخيركا تمؾ األلفاظ كىـ ، كأبمغ مف كثير مف البمغاء، كانكا فكؽ أكثر الخطباء، كرؤساء الناظريف
كىـ ارطمحكا عمى تسمية ما لـ  ،كىـ اشتقكا ليا مف كبلـ العرب تمؾ األسماء، لتمؾ المعاني

 .(2)يكف لو في لغة العرب اسـ " 

الشيء الغامض غير المحدد ، كظمت ذاؾ ة كانت مدار بحث النقاد كالعمماءالببلغف
، كتارة يراىا الناقد في إبداع ليبدك مف العسير التفريؽ بينيما ختمط بالنقد حتىت، فتارة المعالـ

كعندما يحاكؿ أف ، ي إيجاز القدماء البميغ المكثؼكتارة يراىا ف، فيقكؿ ىي الببلغةالشاعر 

                                                           
 . (77)صاإلمتاع كالمؤانسة التكحيدم،  (1)
 .(139 -1/138)جالتبييفالبياف ك الجاحظ،  (2)
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ظمت محاكالت  ، لذلؾأك البياف، تختمط تارة أخرل مع الفراحة مرطمح جامع دقيؽيحدىا ب
 .كربما لما بعده، اليجرمحتى القرف الخامس قائمة البحثية العمماء 

 في البدايات، فمـ يفمح القدماء في كضعالنقد بالببلغة  التفريؽ بيف محاكالتجاءت  عبثان ك 
ركابط الراسخة التي تجمعيما، كعند الكقكؼ عمى أييما لمرمة الكثيقة بينيما، كلم ،حد يفرميما

زمانان، كالمتأخر  العمـ األسبؽالنقد ىك ذىبكا أف ف لو فضؿ السبؽ، نجد اختبلفان بٌينان بيف العمماء،
، ي النقدمالببلغة ثمرة البحث الجمالقد كانت لذا ف ،الذم قامت عميو قكاعد الببلغة، تأطيران 

 :أكؿ مف اختطيا ىـ النقاد افكقكالب ك ريغت في قكاعدك 

بؿ إف طبيعة األدب مكجكدة ، رم عمييا األدبلكنيا ليست قكاعد سنيا الفكر أكالن ليج "
، فقكاعد األدب ىي شأنيا في ذلؾ شأف جميع األشياء، سكاء بحثت أـ لـ تبحث، مف قبؿ

 .(1)" حينما نتساءؿ عف ماىية األدب كخرائرو ، األجكبة التي ييدينا إلييا عقمنا

ثـ  ،د الناقد األكؿ عقب الشاعر األكؿجً كقد كي ، نقد مكجزان مرتجبلن منذ الجاىميةكقد نشأ ال
كيكف كالنحاة كالمفكركف كاألدباء، حتى انتيى ميا المغثٌ أطكار مى  –أك العمـ–تكاردت عمى ىذا الفف 

 ؛كالبديع ؛الطبقاتفي : كاكير الدراسات األدبية الببلغيةماثمة في بجدىا ، نإلى قكانيف تقريبية
جدىا متناثرة في نك ؛ كالكساطة لمجرجاني؛ كالمكازنة لآلمدم؛ ف رشيؽكالعمدة الب؛ نقد الشعرك 

، ـ عمى الفيـ كالتقدير كالمكازنةالعربي قاالنقد ، ألف كغيرىا؛ كيتيمة الدىر؛ األغاني كتاب
، كثمرة لمكاىب فنية ؿج مف العقؿ كالعاطفة كالخيايالذم ىك مز ، عتمد الذكؽ الميذب المرفىاك 

 .مةكدراسات قكي

فقد نحت ، الجاحظ في الفكر النقدم الببلغي نظران لمتأثير الكبير الذم أحدثو أبك عثمافك 
م فقد أشار إلى أىمية الشكؿ كتأثيره في تحديد الجنس األدبي فيك أ، الببلغة نحك الشكمية

 :الشكؿ ما يمنحو اليكية األدبية، فقاؿ

نما عربي كالبدكم كالقركم كالمدنييعرفيا العجمي كال ،في الطريؽ" المعاني مطركحة  ، كا 
كجكدة  ،، كفي رحة الطبعشأف في إقامة الكزف كتخٌير المفظ، كسيكلة المخرج ككثرة الماءال

 . (2)، كجنس مف التركير " السبؾ، فإف الشعر رناعة كضرب مف النسج

                                                           
 .(19-18)صقدامة بف جعفر كالنقد األدبي طبانة،  (1)
 .(132-3/131الجاحظ، الحيكاف )ج (2)
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في مكاجية ية لمببلغة العربية الشكم القضيةر الجرجاني ىمجيء اإلماـ عبد القايحسـ كلـ 
كرده ، عمى أىمية المضمكف هتأكيد، ك تفريقو بيف الفراحة كالببلغة، رغـ ما فعمو مف المضمكف

نما تتزايد األلفاظ  كركالن إلى ، (1)عمى القاضي عبد الجبار الذم رأل أف المعاني ال تتزايد كا 
، (3)كحديثو عف نظرية الذكؽ الفني ، (2)ف نظرية النظـ التي حاكؿ أف يربط بيا الشكؿ بالمضمك 

العمماء ، كلـ تفمح جيكد الببلغة كالنقد الببلغي شكبلنيان ت ، فقد بقيرغـ ىذه المحاكالت الفذة
كما لـ يكمؿ تبلميذه ترسيخ نظرية  –الشكؿ كالمضمكف-المساكاة بيف أىمية كؿ منيمافي بعده 
 .مكف أف يكتب ليا النجاحمف الم، كنظرية نقدية كاف أك محاكلة تطبيقيا ،النظـ

، كرافد فتاح عمى مختمؼ العمكـ اإلنسانيةإذا كاف النقد الحديث يعني التحكؿ نحك االن
، فإننا نجد ىذا االنفتاح عمى حضاريان كثقافيان كفكريان لؤلمة طبيعي لؤلدب الذم يعٌد انعكاسان 

ا كاضحة عند عبد نجدى، ببلغةال العمكـ األخرل كركافد لمببلغة كالنقد منذ بدايات كضع قكاعد
 :القاىر الجرجاني

ا عمى بعض ، كيبني بعضيـ كال ترتيب حتى يعمؽ بعضيا ببعض" ال نظـ في الكم
كتجعؿ ىذه بسبب مف تمؾ، ككجكه التعمؽ ثبلثة: تعمؽ اسـ باسـ، كتعمؽ اسـ بفعؿ، كتعمؽ 

، رتيب المعاني في النفسسب تكترتيبيا ح ،فيو آثار المعاني ى، كنظـ الكبلـ يقتفحرؼ بيما
 ، كتعرؼ مؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك، كتعمؿ عمى قكانينو كأركلوكالنظـ أف تضع كبل

يقكؿ القائؿ ، كال يكفي أف مناىجو التي نيجت فبل تزيغ عنيا، كتحفظ الرسكـ التي رسمت لؾ
ؽ بطري : إنيا خركرية في نظـ الكمـ كضـ بعضيا إلى بعضلؾ في تفسير الفراحة

... كرية كتبينكىا كتذكركا ليا أمثمة... حتى ترفك لؾ الخرمخركص أك عمى كجو الفائدة
ففي ضركب الببلغة ما ال يمكف بيانو إال مف بعد  ،كالعمـ بالببلغة ال يتحقؽ إال بمعرفة النظـ

 . (4) "العمـ بالنظـ كالكقكؼ عمى حقيقتو

نظرية النظـ  فقد رأل في ،غية لمنمكذج الببلفيك أكؿ مف حاكؿ أف يضع نظرية شامم
 : نظرية ببلغية شاممة، كما يمي

                                                           
 .(63)صدالئؿ اإلعجاز  الجرجاني، ينظر (1)
 .80صالمرجع السابؽ، ينظر  (2)
 .546صالمرجع نفسو، ينظر  (3)
 .100ص-55صالمرجع نفسو،  (4)
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فيك عمى غير ما ذىب سابقكه ال يرل الببلغة في ، . ال فضؿ لمشكؿ عمى المضمكف1
كمكاقع الكجكه  ،، بؿ نادل بأىمية السياؽرة كالتمثيؿ كالمجاز بمجرد المفظالكناية كاالستعا

المفردة ال ، فالمفظة ضـ المفظ بعضو إلى بعض م يأتي مف، الذتأليؼالببلغية في المفظ كال
، كاأللفاظ تأتي انعكاسان لترتيب المعاني تثبت الفضيمة كخبلفيا، إال بحسب مكقعيا في الجممة

 .لنفس بمكجب إعماؿ العقؿ كالتفكيرفي ا

 : ينظر باىتماـ لتكخي معاني النحك، يقرد بتكخي معاني النحك .2

 .مى المنطؽ الكبلـ أم االعتماد ع ترتيب -أ

 .سياؽأم الترابط المغكم كال ان بعضتعمقو بعضو  -ب 

 .الدالليةأم العبلقة السببية ، كجعؿ الكممة بسبب أخرل -ج 

، كالجممة كاكتماؿ شركط التعمؽ بيف األلفاظال تككف الجممة تامة إال باكتماؿ المعنى  -د
مية تحكم الفعؿ كذا الجممة الفع، ك سـ المبتدأ كضركرة كجكد الخبراالسمية تكجب االبتداء باال

، كىذا االرتباط شرطي ميـ لتكخي معاني كعبلقة الحركؼ باألسماء كاألفعاؿ، كالفاعؿ كالمفعكؿ
 .عالقات الشرطية بيف أجزاء الكبلـالنحك الذم يستند إلى المنطؽ في الترتيب  كالت

عجاز النظ3 إلعجاز المثالي كىك راحب ا، ـ يتجمى في القرآف الكريـ. ذركة الببلغة كا 
 .، فيك النمكذج الببلغي األمثؿغة كال يقترب مف ركعتو نص آخرالذم ال تنازعو ببل

 ، كقد كضع عدة قكاعد ميمة لمنقد الذكقي الببلغي. ترتبط ببلغة النظـ بالذكؽ الفني .4

، نجد األثر األكبر بالمنطؽ عند عبد القاىر الجرجانيكرغـ ىذا التنظيـ الذم يتسـ 
مسكاكي لىك ، المعركؼ بيا ككضع قكاعده كضبطيا ، كتبكيبو إلى األبكابعمـ الببلغةتنظيـ ل

ال بد مف كضع حدكد لمببلغة رأل أنو ، ك بط المرطمحات، كتمييزىا عف بعضيابضالذم اىتـ 
، " التحرز مف الخطأ في لغة العرب :كىماالتأليؼ في عمكـ األدب في سبيؿ تحقيؽ ىدفي 

أركؿ عممية ضركرة إقامة الببلغة عمى ك ، كبلـ رب العزة از فيكالكقكؼ عمى كجو اإلعج
 .(1)كتعيف الدارس عمى تحريميا كتطبيقيا " ، كقكانيف تضبط مسائميا

فالحديث عف ، قبؿ ىذا التاريخ( مف التعسؼ الفرؿ بيف مفيكمي )النقد( ك)الببلغةلذا 
مستقبلن عند العرب ـ ينشأ كبلىما الببلغة لالنقد ك ف، ة كؿ منيما يقكد قسران إلى اآلخرظركؼ نشأ

                                                           
 . (173)صببلغة السكاكي  القاعدة كالذكؽ في ،رزقة (1)
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ككباقي العمكـ األخرل ، مشتركة تيتـ بخدمة المغة العربيةضمف ظركؼ ، بؿ بمعزؿ عف اآلخر
حتى بمكغ مرحمة االستقبلؿ ، ككضع الفكارؿ كالحدكد، تظؿ ظركؼ النشأة تبحث عف التأطير

 .بطو كما فكارمو عف العمـك األخرلكعمـ تتضح حدكده كركا

حتاج إلى إعادة نظر ، يالببلغة عند العرب قكالن نظريان  ـز بأسبقية النقد عمىيبقى الجك 
معاف تفكير  .كا 

، كرىا التاريخية يعد أمران عسيران كالكقكؼ عمى جذ، " إف التأريخ لمحركة النقدية عند العرب
 ظـ لو،نحدد بداية الشعر كأكؿ نا، فكما أننا ال نستطيع أف البدايات غالبان ما تككف مجيكلة ألف

 .(1)كذلؾ ال نستطيع أف نحدد بداية دقيقة لمعممية النقدية " 

، ىي السبب ة عممي الببلغة كالنقد عند العربكىذه المجيكلية التي أحاطت ببدايات نشأ
 :كتحديد أسبقية أحدىما عمى اآلخر الرئيس في عدـ القدرة الدقيقة عمى التفريؽ بينيما

حتى لقد يبدك مف العسير محاكلة ، نقد بالببلغةالكثيقة التي ترؿ ال" تظير الرمة 
 ." (2)التفريؽ بينيما أك كضع حد يفرميما 

 تطكر كمييما،قبؿ ، في النشأةآلخر كتكامبل أحدىما لكقد أحسف كؿ مف النقد كالببلغة 
 :شكقي ضيؼ يقكؿك 

بتعقيد  ، ثـ أخذ يرقى كيتعقدالبسيط النقد بدأ ساذجان فطريان يعتمد عمى اإلحساس كالذكؽ" 
، كالتعرض لجماؿ بب مناقشة مسائؿ البياف كالببلغةبس ،الحياة االجتماعية كالثقافية كالفمسفية

 .(3) " األسمكب كجكدتو كرداءتو

، ثـ ة إال بفضؿ عمكـ الببلغة العربيةفالنقد األدبي عند العرب لـ يرتًؽ ليتسع آلفاؽ جديد
لنص كانعكاساتيا لؤلغراض الجمالية في ا بدأنا نمحظ النقد المتطكر الذم أخذ منحى التعرض

 :عمى مفردات النص

                                                           
 .(39)صالنقد األدبي في تراث العرب النقدمأبك عمي،  (1)
 .(18)صامة بف جعفر كالنقد األدبيدقطبانة،  (2)
 .(30)صفي النقد األدبي : شكقي، ضيؼ (3)
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عند ظيكرىا  ، كلـ تظير الببلغةعممان مستقبلن بنفسو –عند ظيكره–ف النقد لـ يظير إ"
كذلؾ يعكد إلى طبيعة ، يرىما عممان مستقبلن بنفسو أيضان ، كربما لـ يظير غعممان مستقبلن بنفسو

 .(1)" لى التي تـ فييا تثبيت المعالـ األكلية لكؿ عمـ التأليؼ في العمـك في المرحمة األك 

ف تأخر ظيكر ا لتأليؼ فييا لمقرف الثاني اليجرم، فيي مكجكدة في كبلـ إف الببلغة كا 
رة ، كىـ يراعكنيا ضمف السميقة المغكية كالفطنيا كينظمكف كبلميـ شعران كنثران ، يعرفك العرب

يب ككعيو قبؿ أف ينتج ؽ النقد ككنيا في نفس األديمكف لمببلغة أف تسب إذ، البميغة السميمة
 . االستماع ألكلى القرائد الشعرية قبؿظير لـ يالنقد  لكف، نرو المبدع

قركر النقد عف مكاكبة الحياة الثقافية  -كعبد العزيز عتيؽ –كفيما يرل بعض النقاد 
تاليان ال لككنو نقد القديـ يرح أف ننظر ألىمية ال، قادـكعدـ تأسيسو لمنص ال ،كالفكرية المزدىرة

ؾ في غراسو كبار ، بؿ بالحقؿ النقدم األدبي الذم شار ال عمى آثاره غالبان إال يقكـ ، لؤلدب
 : النقاد كاألدباء

" قٌمما أكحى النقد إلى األديب بتجارب جديدة أك اكتشؼ لو أرضان كآفاقان جديدة ، ألف 
 .(2)عبقرية األديب المبدعة ىي التي تقدـ الطريؽ " 

يبدك غير ذلؾ في  ، كلكنوبدايات النقدية في العرر الجاىميكىذا القكؿ ربما يرح في ال
بحث ، كبعد ذلؾ عرؼ العرب النقد األدبي األخبلقي، ففي ردر االسبلـ العركر البلحقة

ذم رفد الحياة األدبية كالثقافية، فقد تفاضؿ الشعراء ال، منيجيالنقد القضايا  النقاد في كثير مف
يؽ ، كمف الرعب التردالشعراءبنقدىـ كشافيكا ، في مجالسيـ األدبيةالنقاد  ، كتناظرما بينيـفي

دكف أف تككف تمؾ ، كاف يمكف أف يكتب قريدتو الشعرية، أف أم أديب بعد العرر الجاىمي
مت عممية ، فقد حرعممية اإلبداع، كسكاء أخذ بيا أك أىمميا أمامو أثناءاآلراء النقدية ماثمة 

 .أثير في النص التاليالت

كمظاىر  ؛ككشؼ مكاطف القكة ؛كتفسيرىا ،النقد بمحاكلة فيـ الظكاىر األدبية يعنلقد 
جزء بارز مف الحكـ مباشران تمقائيان كما ىك في  يككفالضعؼ، كبالتالي الحكـ عمى النص، كقد 

طبقات بعض كتب النقد المنيجي كالغير مباشر كما ىك في  ان التراث النقدم، أك منيجي
تعدد الطرؽ كالكسائؿ كاألساليب، التي اتسمت ب ككتب البحث المغكم المتخرص، كالمكازنات،

                                                           
 .(200)صالنقد المرطمح كالنشأة كالتككيفالببلغة ك ، الككاز (1)
 .(7)صتاريخ النقد األدبي ،عتيؽ (2)
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لنص، قد تككف متباعدة زمانيان، أك متباعدة منيجيان ا ةقراءمنيجية محددة لفيك يعتمد استخداـ 
 تطمحباختبلؼ المنيج المستخدـ في تحميؿ النص األدبي، بما سمح برؤية جديدة لمنص، 

 لنص المثالي القادـ مف كجية نظر الناقد .ا سيسأتل

سبب  ، فيما ييرجع بعض الباحثيفلنقد األدبي في ظؿ البحث الببلغياتسعت أغراض القد 
مف - كعند بعض الباحثيف، الذم يعد أساسان حقيقيان لمببلغةازدىار البحث الببلغي لمنقد األدبي 

، فالببلغة عف النص بركرة فنية لمبدع لمتعبيرة النقد فيي أداة اتسبؽ الببلغ -ار الببلغةأنر
 كما يرل الككاز : تاليان  أتيكالنقد ي، ىي المتقدمة 

، مة معرفية تتجمى في الخمط بينيماال يخمك مف مشك ،لمنقدلمببلغة ك عمى أف تقديـ مدخؿ "
لغاء الجيكد المبذكلة لفرميما منذ زم التعبير  تعيف المبدع عمى ذلؾ أف الببلغة قكاعد، ف بعيدكا 

، ثـ إف في ع كالنقد يتأخر، فالببلغة تسبؽ اإلبداتحميؿ ككشؼ عف مكاطف اإلبداع، ك كالنقد
ميؿ النقدم إبداع كحرية كجيد ، كفي عممية التحد الببلغي حدكد كتقسيـ كمنطؽ عاـالتقعيعممية 
 .(1)" حدث بينيما مف الفركؽ ما بيف العمـ كالفف فف فيي  كمف ىنا يطمؽ مرطمح ،خاص

األدب أعمى مرتبة  عدٌ يي ند أنرار الببلغة ، كعأرقى أشكاؿ األدب كغايتو كمطمبو الببلغةف
عمى مف النقد ، كيضع األدب في مرتبة أبد العزيز عتيؽ بيف النقد كاألدب، كييفرؽ عمف النقد

 : ؿ النقد باتجاه القكاعد كاألحكاـ، فيقكؿ، كلميلنزكع األدب لمحرية

آفاؽ جديدة يحمؽ اكتشاؼ ، ك نزع إلى الحرية المطمقة كالتجديدي تو" إذا كاف األدب بطبيع
، يقؼ عند حدكد دراسة د عمى عكس مف ذلؾ إنو محافظ مقيد، فإف النقفييا كيعبر عنيا

ردار  ،كالقبح فكالحس ،األعماؿ األدبية بقرد الكشؼ عما فييا مف مكاطف القكة كالضعؼ كا 
 .(2)األحكاـ عمييا " 

، استقرارىما، حتى بعد التداخؿ الكبير بيف ىذيف العمميفحث أف ينكر كربما ال يستطيع با
 فكيؼ يمكف ذلؾ أثناء نشكئيما في الحقؿ األدبي الكاحد :

، كاشتراكيما في العيش فييا، ؽ الببلغة كالنقد مف منطقة كاحدة، ىي األدبكلكف انطبل "
ت فيو المباحث بلمي الذم امتزجيسمح بتجاكزىما بؿ بتداخميما كال سيما في التراث العربي اإلس

                                                           
 .(6-5)صالببلغة كالنقد المرطمح كالنشأة كالتككيف  ،الككاز (1)
 . (264-263)صفي النقد األدبي ، ( عتيؽ2)
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مقكالت بمعنى اعتماد النقد عمى ، كالببلغة ببلغة نقدية، فالنقد نقد ببلغي ،الببلغية كالنقدية
 .(1)"بي القديـ في غالبو نقدان ببلغيان لذا كاف النقد العر ، كاعتماد الببلغة عمى حس نقدم، الببلغة

يرل طبانة أف النقد سبؽ  الرمة بينيما، يما، ككثيؽيكرغـ رأيو برعكبة التفريؽ بيف نشأت
 ، يقكؿ :اس الذم ميد لبركز قكاعد الببلغةكىك األس ،الببلغة

 .(2)كىك األساس الذم استقت منو كقامت عميو قكاعد الببلغة " ، " ألف النقد ىك المنبع

نيا إ، بؿ كيمكف القكؿ يا ترعرعت في أكناؼ النقد األدبيال ينقص مف قدر الببلغة أن
، كقد ىـ مف قرركا انفراليا كعمـ مستقؿى عركر متأخرة لـ تخرج مف عباءة النقد، كالنقاد حت

 : منذ كقت مبكر عمى يد كبار النقادبدأت ىذه الجيكد االنفرالية 

الببلغة األكؿ يتمثؿ في اعتبار  :اتخذت العبلقة بيف النقد كالببلغة اتجاىيف مختمفيف"
نشأة  ذمن، لنقاد محافظيف عميوتجاه الغالب الذم ظؿ كثير مف ا، كىك االجزءان ال يتجزأ مف النقد

، انفراؿ الببلغة عف النقد: كاالتجاه الثاني، كالببلغة في القرف الثالث اليجرمعممٌي النقد 
كابف ، كابف قتيبة، الجاحظ :أمثاؿ ،كيمثؿ االتجاه األكؿ مجمكعة مف الدراسات لكبار النٌقاد

كعند ابف رشيؽ في ، امة في نقد الشعركقد، طبا في عيار الشعرد تبعو ابف طباكق، المعتز
المثؿ في كابف األثير ، في تحرير التجبير كابف أبي األربع ،في البديع ذمنقك ، العمدة
 .(3)"السائر

ي البحث المنيجي في النقد كمع كثرة الدراسات النقدية القديمة التي تمسكت بحقيا ف
د يرل بعض الباحثيف أف النق، ك ة كالنقد قائمان ترابط الببلغ ظؿ االتجاه المحافظ عمى ،األدبي

 :كالثاني قاده قدامة بف جعفر ،األكؿ قاده ابف طباطبا: القديـ تركز في اتجاىيف كبيريف

كاألسمكب  ،يرل محمد زغمكؿ سبلـ أف األسمكب األكؿ يمثمو ابف طباطبا في عيار الشعر
نيما اختطا ليذيف االتجاىيف ف ،رالثاني كيمثمو قدامة بف جعفر في نقد الشع ي تاريخ النقد كا 

 .(4) ف بعد النٌقاد في العركر التالية، فاتبعيما ممنيجان خاران بيما

                                                           
 .(6)صكالنقد المرطمح كالنشأة كالتككيفالببلغة  ،الككاز (1)
 (.18)صامة بف جعفر كالنقد األدبيدقطبانة،  (2)
 .(69)صيجرييف ، اتجاىات الببلغة في القرنيف السادس كالسابع الالعجاليف (3)
 .(154)صي عرر المماليؾ ككتاب جكىر الكنز، الببلغة كالنقد فسبلـينظر  (4)
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فقد أعمى ابف طباطبا مف شأف العاطفة كالذكؽ إلى جانب العقؿ كمعيار لمحكـ عمى 
 كؽ النقدم.النركص ، فيما أعمى قدامة مف المنطؽ كالعقؿ إلى جانب العاطفة كمفيـك لمذ

فمبلحظات ، ىك الببلغةمف العكامؿ التي أكجدت عممان آخر النقد األدبي كاف تطكر ف
ترشد الكتاب كالشعراء إلى ما يجب إتباعو  ،النقاد كآراءىـ استحالت فيما بعد إلى قكانيف عممية

في عمـك  كىي قكانيف الببلغة أك أبكاب المعاني كالبياف كالبديع ،في التعبير عف العقؿ كالشعكر
 .(1) المغة العربية 

بلؿ العسكرم ، ، كالرناعتيف ألبي ىحيف تقرأ البياف كالتبييف لمجاحظكيرل الشايب : إنؾ 
، فإف العسكرم يف كال سيما عند الجاحظ كالعسكرمفتجد العمميف مختمط ...كنقد الشعر لقدامة
بية إذا أخؿ بطمبو، كفرط حدان إذ يقكؿ في مقدمة الرناعتيف: إف راحب العر يجعميما شيئان كا

جميع محاسنو كعمى عف سائر ، عفى عمى في التماسو، ففاتو فضيمتو، كعمقت بو رذيمة فكتو
 كشعر نادر كآخر، كلفظ حسف كآخر قبيح، كبلـ جيد كآخر ردمءإذا لـ يفرؽ بيف  وألن، فضائمو
سالة كقد فاتو كىك أيضان إذا أراد أف يرنع قريدة أك ينشئ ر ، ف جيمو كظير نقرو، بابادر

فجعؿ نفسو ميزأة ، كاستعمؿ الكحشي العكر، الرفك بالكدر كخمط الغرر بالعرر ىذا العمـ فرج
 الجاىؿ كعبرة العاقؿ .

، إذ كؿ مف النقد كالببلغة يدكر حكؿ تحقيؽ ا باألمر الغريب بؿ ىك طبيعيليس ىذ
بيد األديب كتيديو إلى خذ ، فالببلغة تألجماؿ في اآلداب كالتعبير األدبيالردؽ كالقكة كا

، كما تكرط فيو مف  قبيح فيما متحداف مكضعان كالنقد يفقو عمى ما أراب مف حسف ،الركاب
ف افترقا مف  .( 2) كجكه كغاية كا 

ركز ، كيي ان ببلغيان ييتـ بالركرة الجزئية، كاف أغمبو نقدـ أف النقد األدبي العربي القديـكرغ
، إال بيو كاالستعارة كالكناية كالمجازر أغمبو بحثو في التش، كيقري اىتمامو عمى البيت كالعبارة

 :   لقضايا النقدية المنيجية اىتماموأننا نجد مف أكلى ا

، كال ينفؾ عنيا إال قميبلن ، متو نقدان عمميان يترؿ بالجزئيات" إف النقد العربي كاف في جم
ك الشعر نظرة عامة، فقد شغمتيـ ركا في األدب أ، كلـ ينظكاف محكره غالبان البيت كالعبارةفقد 

                                                           
 .(50)صأركؿ النقد األدبي، الشايبينظر  (1)
 .51المرجع السابؽ، ص (2)
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، منو إلى النقد طيـ النقدم كاف أقرب إلى الببلغة، بحيث يمكف أف نقكؿ إف نشاالنظرة الجزئية
 .(1)الخالص " 

كاألدب النقد  ظؿ التداخؿ سمة سائدة لمعبلقة بيفف، بقيت ىذه الجيكد النقدية متكارمةلقد 
 :، وبين األدبدبعض الفروق بين النقيمكف تأكيد ك ، الببلغةك 

 .. األدب سابؽ كالنقد الحؽ1

كؿ مف آثار الشعر ، كالنقد يرل الطبيعة فيما يتناب يترؿ بالطبيعة اتراالن مباشران . األد2
 .كالنثر األدبي

، كالنقد في األرؿ نسمع: شعران أك خطابة أك قرة . األدب إيجابي يينتج ما نقرأ أك3
ييدم إلى السبيؿ القكيمة ، كقد يككف إيجابيان ند عثراتودب كيقٌدر آثاره كيقؼ عسمبي يحاسب األ

 . لئلنشاء

، كلكف النقد مزيج مف الذاتية ركر شخرية األديب كمكاىبو الخارة. األدب ذاتي ي4
الناقد ككجية نظره مف جية  ، كمتأثر بذكؽمقررة مف جية كالمكضكعية فيك مقيد بأركؿ عممية

 . ص النقد فيو مف الفف كالعمـف خال، كىذا يدؿ عمى أف األدب مثانية

 .(2)، كالنقد كرفان في االرطبلح الحديث . يككف األدب إنشاء5

القرف اليجرم الخامس، حيف كضع عبد  بعدفمـ ينفربل إال بمشقة أما الببلغة كالنقد 
القاىر الجرجاني أسسان كاضحة لمببلغة ثابتة الدعائـ، متفردة الرفات، في كتابيو الميميف 

يمثؿ الحمقة األىـ في إال أف مف  كلكنو لـ يكف فربلن تامان، عجاز كأسرار الببلغة،دالئؿ اإل
ر منظـ لمببلغة ، فقد سعى إلى كضع إطاالسكاكي ىككالنقد الفرؿ الراـر بيف الببلغة 

، لمنطؽ جزءان ال يتجزأ مف الببلغة، فقد غدا ابعمكميا كأبكابيا، لدرجة كرمت إلى المعيارية 
 أنو كاف إفسادان ليا : يرل شكقي ضيؼ

في عممي المعاني " كحقان استطاع السكاكي أف ييسكم مف نظرات عبد القاىر كالزمخشرم 
ٌكل ، كبعد أف سالممتعة البارعة لمنركص األدبية ، كلكف بعد أف أخبلىما مف تحميبلتيماكالبياف

، منيما ال يتجزأان الفمسفة جزءان ، حتى ليربح المنطؽ كأيضقكاعدىما تسكية منطقية عكيرة

                                                           
 .(31شكقي، في النقد األدبي)ص ضيؼ: (1)
 (264ينظر عتيؽ، في النقد األدبي)ص (2)
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... ككؿ شارح لى الشركح، كيشرحو كتتكاي ىذا القسـ إلى الشرح تمك الشرحكحتى ليحتاج كتابو ف
ر ، ككاف ذلؾ كمو إيذانان بتحجة كعمـ الكبلـ ما تمده بو ثقافتوييضيؼ مف أرباغ المنطؽ كالفمسف

ا مف العسير أف تعكد ، كغدالببلغة كجمكدىا جمكدان شديدان، إذ ترسبت في قكاعد كقكالب جافة
 .(1)إلييا حيكيتيا كنيضرتيا القديمة " 

كاف ىذا الفرؿ كبعد انفراؿ الببلغة كاستقبلليا كعمـ مكتمؿ األركاف، كاضح المعالـ، 
، الذم بقي حران ال تيقٌيده القكاعد كالفكارؿ التي أربكت البحث الببلغي يينذر بانطبلقة جديدة لمنقد

 ا، كربما تأخر حتى العرر الحديث .كلكف ذلؾ لـ يحدث في أدبن

كىـ  -لكف النقاد ، الببلغة مفالمنطقي الفمسفي أكلى بالخضكع ليذا الدرس النقد كاف لقد 
، بالحرية المطمقة البقاء مستمتعيفمكا فضٌ  -مف أسيـ في كضع القكاعد لمعمـك األدبية األخرل

ككاف ىك  ،مف الببلغةقرب لمفيـ العممي النقد أ، رغـ أف النقد بعيدان عف القكاعد الرارمةفأبقكا 
، بما يكفي لربط نظرية النظـ رنيع عبد القاىر الجرجاني ذكيان  ، لذا كافبالتأطير جدراأل

 العممي ، ما يجعميا عرية عمى التأطيرفني التي تحمؿ المركنة كالخركريةالببلغية بالذكؽ ال
، في الحيف الذم تردل فيو التجددالتميز ك األدب  عاطفة التي تعطيربطيا بالقد ، ك الراـر

، فيو مف التعسؼ ما يضع حدكدان سـ شكبلن عمميان نيائيان لمببلغةالسكاكي لكؿ ىذه المعيقات فر 
مرنان عريان ظؿ النقد متطكران في الحيف ، منطؽ في مكاف ال يفضؿ إقحامو فيوتعتمد ال ،جامدة

 . نشاط تابع لمنص األدبي عمى التأطير يرفض  حرره ك
 الشايب : عندكما  التفريق بين النقد والبالغة من بعض الوجوهمكف كي

بير كتأليؼ قكانيف التي تساعده عمى التعال. الببلغة إيجابية سابقة فإنيا تضع لؤلديب 1
تـ إنشاؤه ثـ يتخذ مف قكانينو مقاييس الذم الكبلـ  يتناكؿ، كلكف النقد الكبلـ الكاضح الجميؿ

 كلذلؾ يأتي متأخر الكظيفة .  ،بياف ما فيو مف محاسف أك مساكئيا ىذا الكبلـ ليدر فقٌ يي 

فتفرض أف األديب عنده مادة يريد أداءىا ، مف النقدباألسمكب أكثر  ىف الببلغة تعنإ. 2
، أما أك تمثيبلن  ؛أك قرران  ؛خطابة ؛أك نثران  ؛سـ لو طرؽ األداء شعران ثـ تر  ،ميما تكف قيمتيا

ف كانت مقاييسو  ،كيتناكليما بالتقدير عمى حد سكاء، ة جميعان باألسمكب كالماد ىالنقد فيعن كا 
 .  عامة قميمة

                                                           
 .(313)صخ الببلغة تطكر كتاري شكقي،ضيؼ : (1)
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جتيـ مـز بمبلحظة حافالبميغ مي  ،ف األرؿ في الببلغة أنيا مرتبطة بالقراء كالسامعيفإ. 3
، ـ يؤلؼ كبلمو طبقان ليذه األحكاؿث، كما يحيط بيـ مف مؤثرات، الثقافية كمستكاىـ في الفيـ

كعمى ، في ردؽ ككضكح ،كآرائو ،كتركير مكاىبو ،دب االتراؿ باألديب نفسوكاألرؿ في األ
ذا ما تقاربت ، عمى أف النقد كالببلغة كثيران ما يمتقياف إء أف يعدكا أنفسيـ لدراستو كفيموالقرا

 .(1)، ككاف أديبان اجتماعيان يحسف االتراؿ بعرره كمعارريو حاجة الكاتب كقرائو

أف حيث يرل  Wenchesterكنشستر  ثيران عف رؤية الناقد الغربيكىذه الرؤية ال تبتعد ك
 : بالتاليالنقد يختمؼ عف الببلغة 

أما النقد فإنو يفترض أف الكتابة قد ، غة تيدؼ إلى أف تعممنا كيؼ نكتبف الببلإ. 1
 ثـ يعممنا المبادئ التي نستطيع بمقتضاىا أف نقدر ما ىك مكتكب .  ،تمت

، إنسانان لديو ما يريد أف يكتبو، فإذا افترضنا أف الغالب باألسمكب في ىف الببلغة تعنإ. 2
الببلغة تعممو كيؼ يكتب أك  ، فإفما إذا كاف جديران بالقكؿ أـ ال كلكنو ال يحاكؿ أف يحكـ عمى

 .كاألثر الذم يمكف أف تحدثو في القارئ  ،، كالنقد يعالج أكالن المادة التي يكتبيا إنساف مايقكؿ

، لكف يبدك أف مبادئو أغمض مف مبادئ نقد أكسع مف مجاؿ الببلغةمجاؿ ال -3
فإنو  ، أيضان كما ىي الببلغة الشكؿك كعمى الرغـ مف أف النقد يناقش األسمكب  ،الببلغة

النقد ال يعالج تركيب الجمؿ كالفقرات أك آلية ف، لجيما بشكؿ أكسع مما تعالجيما بويعا
لخفي عف اآلراء ير المممكسة التي تظير مف التعبير ابقدر ما يعالج تمؾ الرفات غ ،كبمساأل

، كعمى ذلؾ فإف تحميبلت الجافة لمقكاعد الببلغية، مما ال يمكف إخضاعو لمكالعكاطؼ كالجماؿ
 .(2)  مجاؿ النقد أكسع مف مجاؿ الببلغة كلكف يبدك أف مبادئو أغمض مف قكاعد الببلغة

قرف الخامس ستقبلؿ عمـ الببلغة منذ ال، لـ يتـ إعبلنيا عند اىذه الفركقات الدقيقة
، كيمكف القكؿ إف النقد الببلغي ىك دم كاف ال يزاؿ مختمطان بالببلغة، ألف الفيـ النقاليجرم

 :الذم ظؿ سائدان حتى العرر الحديث، رغـ تحديد الببلغة كعمـ مستقؿ

 ؛ائموككس ؛" يختمؼ مفيكـ النقد في القديـ عما نفيمو في العرر الحديث مف أىدافو
، كال ريب في ذلؾ االتجاىات الفكرية التي تؤثر فيو، ك التي يرتكز عمييا ،كاألسس العممية كالفنية

                                                           
 . (52ص-51)صأركؿ النقد األدبي ، الشايب ينظر (1)
 .(17)صامة بف جعفر كالنقد األدبيدقطبانة، ينظر  (2)
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إذ يعكد االختبلؼ في مفيكـ النقد إلى اتساع دائرة المعارؼ اإلنسانية في العرر الحديث عما 
 .(1)كانت عميو في الماضي " 

في كتب الببلغة التي ك  ؛في المكازناتك  ؛لقد تنكعت الدراسات النقدية القديمة في الطبقات
نقدية ذات  ان بحكث فامتمكنا ،كضع المعيار المثالي بيدؼعنيت بدراسة البياف في القرآف الكريـ 

، فبمغ األدب العربي مف السمك ما لـ يبمغو أدب مف آداب أم مف الشعكب الحضارية حقان شأف 
 .األخرل في عرر ازدىار الحضارة العربية 

ص كتمتيف األسمكب كدراسة ني بدراسة شكؿ النقص النقد العربي القديـ الذم عي ما كاف ين
، كالنظرة الشاممة لمنص األدبي ككياف ة كالثقافيةبيئيمرجعيات النص الب ، ىك العنايةالداللة

، كبالتالي يربح النقد -كليس الشعر كحده-كمراعاة النقد األدبي لؤلجناس األدبية  ،كامؿمت
قد عمد النقاد الببلغيكف إلى عدـ ، فدبية في محاكلة لتفسيرىا كفيميالمظاىرة األاألدبي تأمبلن 

طالما عمدكا إلى كضع قكانيف لك ، نركران بعينياف رغـ تناكليـ تخريص جنس أدبي معي
كضع نظرية  تمحاكالك الذكؽ األدبي الببلغة  رغـ اعتماد، عممية تقترب مف المسممات العممية

لدراسة  هكظؿ النقد الببلغي يعتمد، تركيز األىـ مف النقاد عمى الشعرلكاف ا، نقدية متكاممة
حظي الشعر بالعناية فقد ، رآف الكريـ نجد أمثمة شعريةاألدب العربي حتى أثناء دراسة ببلغة الق

كرغـ أف النقد الببلغي ، فنكف النثر األدبي األخرل دراسةأغفؿ كالرعاية كىك يستحؽ ، كلكنو 
تجاكز النقاد الببلغيكف ك ، الببلغي عف سابقو الشاىد النحكم ص في الشاىدحظي باستقبلؿ خا

بقيت الغمبة ظاىرة ، رؼ القرف اليجرم الثانيعركر االحتجاج المغكية التي حدىا النحاة بمنت
كالرسائؿ ز عف كؿ الفنكف النثرية األخرل )كالقف ،في اإلعجاب بالشاىد الجاىمي الشعرم

 . كالمقامة كالخطابة (

، كىك ال يعترؼ اإلبداع األدبي ال يخضع إال لما يقدمو مف قيـ أخبلقية كجماليةف إ
بيف النص األدبي   الفجكة الزمانيةفتغدك ، الدائب نحك التطكر، في سعيو بالقركر كالجمكد

 .يأتي تاليان أحيانان أخرل إال أنو قد، غالبان النص األدبي النقد يسبؽ  فقد، ثانكية كالنقد األدبي

ركة نقدية مف كبار عمماء ، حي العربي العريؽ المكغؿ في القدـالتراث األدب بتكاك
أثرت بالثقافات كالحضارات ، التي أثرت كتف التي سادت فيو الحضارة العربية، في القرك العربية
ي منذ نياية القرف الثاني اليجرم، في ظؿ تطكر عمـك ، كقد تطكر النقد األدبي العرباألخرل

                                                           
 .(45)صالببلغة كالنقد المرطمح كالنشأة كالتككيف الككاز،  (1)
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ي ظؿ ، كتسارع ىذا التطكر فرم بالثقافات األخرل غير العربية، كاالتراؿ الحضاةالمغة العربي
، في كافة كسع الحضارة العربية اإلسبلمية، التي ازدىرت في ظؿ ترمة األدب بالعمـك المعرفية

 المجاالت المعرفية سكاء الفكرية أك الفمسفية أك العممية .

 
 كالتالي: فروق بين النقد والبالغةالأىم يمكن رصد 

نشأ النقد مكجزان مرتجبلن يتراكح بيف النص كخارجو، إلى أف شيد طفرة مؤثرة بعد القرف  -1
 -كالذكؽ النقدم الميذب النقي ،إلى جانب الفيـ كالتقدير الذاتي-اليجرم الثاني، فبدأ يعتمد 

ؿ بالعاطفة ليمزج العق ،كالبحث المغكم الدراسة المنيجية في كتب الطبقات كالمكازنات كالبديع
 كالخياؿ، فأنتج لنا النقاد دراسات نقدية ذات شأف.

نحت الببلغة نحك الشكمية بتأثير مف كبار النقاد كفي مقدمتيـ الجاحظ، كبقيت كذلؾ  -2
بعض النقاد  لـ تؤثر كثيران عمى المنتج اإلبداعي دعكةي إذ حتى عيد قريب مف القرف العشريف، 

ضمكف، كحيث أف الدراسات الببلغية ظمت متداخمة مع القدماء لممساكاة بيف الشكؿ كالم
لـ تخرج  الدراسات النقدية حتى بعد القرف السابع اليجرم الذم استقمت فيو الببلغة عف النقد،

في تكثيؽ أكارر -الجرجاني  الدراسات الببلغية عف الشكمية، ككادت تثمر جيكد عبد القاىر
لتنتيج مساران ببلغيان مؤثران ،  -الذكؽ النقدمربطيا بـ ك العبلقة بيف النقد كالببلغة في نظرية النظ

 . سعي العمماء البلحقيف لمفرؿ القسرم بينيمالكال 

إف امتزاج الببلغة كالنقد كنشأتيما المشتركة في حقؿ األدب، جعؿ الفرؿ بينيما  -3
ف سبؽ عسيران، فالببلغة أداة المبدع إلنتاج النص، كالنقد أداة المتمقي الخبير لمحكـ ع ميو، كا 

 النقدي األدبي الببلغةى في الدرس يظؿ الحكـ بأسبقية أحدىما قكالن نظريان.

 مف الفركؽ الميمة بيف األدب كالنقد أف األدب يسبؽ النقد، كيترؿ بالطبيعة -4
الذم يعتمد عمى النص لبلتراؿ  :بشكؿ مباشر، كيترؼ بالذاتية أكثر مف النقد كالمجتمع

يترؼ بالذاتية كالمكضكعية ، أما الفركؽ بيف الببلغة كاألدب فمتعددة، بالمجتمع كالطبيعة، ك 
 منيا:

الببلغة تبحث عف النمكذج المثاؿ الذم ييدؼ لمكركؿ بالكتابة إلى قمة الببلغة ،  -أ 
 . فيما يفترض النقد كجكد الكتابة ليبدأ عممو
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الذم  تـ النقد باألثرالببلغة تعنى باألسمكب كبالتأثير الحقيقي في القارئ، فيما يي -ب 
 النص عند القارئ.  حدثويي 

مجاؿ النقد أرحب مف مجاؿ الببلغة، كلكف مبادئو أكثر غمكضان مف مبادئ  -ج  
 الببلغة.

تجاكز الببلغيكف قيكد النحاة في الشاىد الببلغي كعركر االحتجاج، فالشاىد  -5
عمى المتقدمة راسات الببلغية النحكم يحفؿ بالشعر أكثر مف غيره مف شكاىد األدب، فركزت الد

حتى منترؼ  الجاىمي كردر اإلسبلـ-عركر االستشياد  ، كتجاكزتدراسة القرآف الكريـ
، كلكف شكاىدىـ لـ تخرج كثيران عف إجبلؿ شكاىد العرر الجاىمي -القرف اليجرم الثاني

ريـ، كلـ حتى في دراساتيـ لمقرآف الكالجاىمي أكثركا مف الشاىد الشعرم فكردر اإلسبلـ، 
تيتـ بالعبارة كالجممة يجمب الفرؿ التاـ لمببلغة عف النقد نفعان كبيران ألحدىما، فظمت الببلغة 

كالتركيب، كتحمؿ عبء المنطؽ الذم رسـ حدكدىا، كالفمسفة التي شكمت أبكابيا، كظؿ النقد 
 النصتعامؿ مع لمكال ينطمؽ بحرية  لمعناية بمرجعيات النص كمؤثراتو البيئية كالثقافية، فتقري

 إال في العرر الحديث.  لنظرة الشاممة لؤلدب،ضمف اككياف متكامؿ 
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، منذ أكاخر العرر ركف بالتردم لؤلخطار االستعماريةكاف العرب قد انشغمكا لعدة ق
، ككقؼ العثمانيكف سدان منيعان أماـ ؾ بالتردم لمحمبلت الرميبيةمماليالعباسي فقد انشغؿ ال

ال بعد انييار ، التي لـ يتقاسميا الغربيكف إعمى مناطؽ النفكذ العربية الميمةمحاكالت السيطرة 
، بعد ا قد أخذت بنارية التطكر الحضارم، في الكقت الذم كانت أكركبالخبلفة العثمانية

ساعية نحك حضارة  –العركر الكسطى –ي عركر الظبلـ سيطرة الكنيسة فالتخمص مف 
 .العمكـ كالثقافات لمشعكب األخرل ، في ظؿ اتساع المفاىيـ العممية مستغمة كافةقافة جديدةكث

، كاستمرت الشركح بلغة العربية رغـ اكتماؿ مباحثيا، تحتفظ بأىميتياكظمت الب
، كىذه الفترة الممتدة منذ أكاخر (ىػ626حمة الببلغية بعد السكاكي)كالتمخيرات تميز المر 

ت بالعديد مف المراكحات حفم الميبلدم العرر العباسي حتى أكاخر القرف التاسع عشر
ىػ( لمجزء الخاص بالببلغة في 739، كاف أبرزىا كأكثرىا أىمية تمخيص القزكيني )المكانية
لـ تعرؼ بالفكر  ، ككاف ذلؾ نذير ثكرة فكريةعمكـ لمسكاكي ككضعو كتاب اإليضاحمفتاح ال

، كاالطبلع عمى المذاىب كالمناىج تاح عمى ثقافة كفكر الغرب األدبيالعربي سكل بعد االنف
 األدبية الغربية .

العربي عريان ، بقي النقد األدبي خضعت فيو الببلغة لمحرر كالتبكيبفي الحيف الذم 
لغربي كنتاج لحالة االنفتاح ، فيما شيد نيضة كبيرة في ظؿ مكاكبتو لمنقد ادكدعمى القكاعد كالح

 الثقافي الذم شيده األدب العربي عمى األدب الغربي في أعقاب الخبلفة العثمانية .

، في تطكر األدب لمذاىب الغربية األدبية كالنقدية، بشكؿ كبير كجكىرملذا فقد أٌثرت ا
، أف ينحكا ع عدد مف النقاد كالمبدعيف العرب، كاستطاعربي في العرريف الحديث كالمعاررال

تيـ كخركرية ، رغـ االحتفاظ بأرالبأدبيـ نحك آفاؽ أرحب كأكسع في مدة زمنية غير طكيمة
 .النمط األدبي العربي

كر أدبنا العربي في لقد ألقت المذاىب األدبية كالنقدية الغربية بآثارىا العميقة عمى تط
إلى الغرب، كلكنيا ليست ، قد تككف بعض ىذه المذاىب األدبية قديمة بالنسبة العرر الحديث

ؼ عمييا أدباؤنا كنقادنا كذلؾ عند العرب في القرف العشريف ، فالكبلسيكية اليكنانية سبؽ أف تعر 
التاسع عشر كأكائؿ في أكاخر القرف  كبالكبلسيكية الجديدة، كلكننا كجدنا مف يحفؿ بيا القدماء

، كما كاكب النقد عربي مكاز ب، كيكلييا مف األىمية ما تجعمو يدعك إلى أدالقرف العشريف
 .األدبية كالنقدية الحديثة األخرلاألدبي العربي كافة المذاىب 
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، كيربط (1)يرل محمد مندكر أف النقد األدبي بدأ كبلسيكينا في أكاخر العرر العثماني 
ـ : مف الكاضح أف ليذه القيلكبلسيكي الغربي كالمحافظ العربي، فيقكؿالعجيمي بيف االتجاىيف ا

 .(2)، التي أفاد منيا األدباء منشديف كنقادنا ة كثيقة بالكبلسيكية الغربيةرم

: الشعر المعارر عمى ضكء النقد الحديث سٌمى مرطفى كفي فرؿ لو مف كتابو
، كرنؼ عددان مف الشعراء العرب كفؽ الفيـ الكبلسيكي حرتي الكبلسيكية المذىب االتباعيالس

المعارضات الغربية ية في مطمع القرف العشريف متأثرة بقامت بعض المعارضات النقد، كما (3)
، كربما تركزت ىذه النقمة الثقافية الحضارية في مرر قبؿ األقطار العربية مع الكبلسيكية

لعرب المحافظيف عمى النيج القديـ، المتمسكيف بالرسميات فياجـ العقاد الشعراء ا :األخرل
 .(4)، كدافع عف الشعر العربي تقد التقميدييفالعقاد الذل ان ، كىاجـ الرافعيالتقميدية

ه بعض النقاد " ، حتى أسماتطكرنا كبيرنا في القرف العشريف لقد شيد النقد األدبي العربي
، رفي كالحضارم عمى كافة المستكيات، كاتسـ ىذا العرر باالنفجار المععرر النقد الذىبي" 

المعارر مف حيث  د لتحقيؽ ىدؼ النقد األدبي، مما ميافية كالعمميةاالجتماعية كالسياسية كالثق
تحديد مفيـك ، في ضكء نكيرينا يرتكز عمى التطكر الشامؿ، باعتباره عمبلن تكظيفتو األساسية

األدب إلى عممية ، ليرؿ بدمة لؤلدب بشكؿ غير مسبكؽ مف قبؿ، خكطبيعة تكجيو العممي
ية في حركتيا المتكارمة نحك اإلنسانية ، متسقنا مع تطكر منظكمة العمكـ اإلنسانتراكمية متنامية

 .(5)ال الفردية 

راؤنا ، التي كفدت إلينا فتأثر بيا شعكر األدبي كالنقدم العربي الحديثإف حركة التط
، فقامت بعض ىا لدل الشعراء كالكتٌاب كالنقاد، كجدت ردافك ككتابنا كنقادنا المعارر 

ة بالمعارضات الغربية الحديثة ، فبدأ النقد ، متأثر ية في مطمع القرف العشريفالمعارضات النقد
، بتعدان عف النقد الببلغي نظريان العربي بتأثير مف الفيـ الغربي ينفرد بشيء مف االستقبلؿ م

؟ أـ ظؿ النقد العربي ببلغيان أك يرح أف نسميو نقدان ببلغيان كلكف ىؿ كرؿ ىذا التأثير لمتطبيؽ
 في ظؿ تعدد األجناس األدبية كاستقرارىا ؟.المفضؿ  زاؿ الشعر ميداف النقد ؟ كىؿ ما يدان جد

                                                           
 . (8ص-7)صالنقد كالنقاد المعارركف، ( ينظر مندكر1)
 . (99ص-97)صارس النقد الغربيةالنقد العربي الحديث كمد ،( ينظر العجيمي2)
 .(4)صالشعر المعارر عمى ضكء النقد الحديث، ( ينظر السحرتي3)
 . (33)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( ينظر خفاجي4)
 . (6)صمناىج النقد المعارر ،( ينظر فضؿ5)
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حمقة مفقكدة في إف غياب الفمسفة الفكرية العربية كالمذىب األدبي المستقؿ ىك ما أبقى 
، كرفض الفركض المسبقة عتمد عمى مفاىيـ النسبية كالتغير، فالنقد يالنقد األدبي الحديث

، ألف اإلجراءات األقؿ ثباتا كتعميمان  مركنة ، كيرتكز عمىركثات، كقيكد الفكر كالثقافةكالمك 
، ككنو يحمؿ خمفية اجتماعية  فكرية، رغـ زمانان كمكانان كثقافة كتاريخان  النص الحديث متفرد

، كعميو نساف كاألدب كظاىرة إنسانية خارةكعمى الناقد التكغؿ فيو كركالن إلى فيـ أعمؽ لئل
، كأف مذاىب األدبية كالنقدية األجنبيةا يرد إليو مف الأف يعزز العقمية العممية، كييعمميا في كؿ م

 قردنا لمتقميد المحض . لممرطمحات الكافدة ، رنتراااليبتعد عف 

كبالتركيز عمى األدب في فمسطيف في ظؿ ىذه الفترة التي كانت تشيد بدايات التحكالت 
ف التاسع عشر ، نجد فمسطيف قد شيدت أكاخر القر قافية في الكطف العربي كخارة مررالث

بو حظيت  ليس بالقدر الذم ، لكفاتراالن ثقافيان باآلداب الغربيةالميبلدم كأكائؿ القرف العشريف 
، كمنيا بزغت شمس ييا، ألف األضكاء الثقافية مسمطة عمفي بكاكير االتراؿ األدبيمرر 

، التاسع عشر لغرب منذ أكاخر القرفبما ممكتو مف اتراؿ ثقافي باك ، التطكر الثقافي كالحضارم
عبلمي مميزكما تمتع مف الحرية أكاخر الخبلفة  امتمكتو، كما ت بو مف كاقع حضارم كا 

، في الحيف الذم لـ تحظ فيو معظـ األقطار العربية عثمانية في ظؿ حكـ أسرة محمد عميال
، تمكف مف االتراؿ الفكرم مع الغرب، كانشغمت في رد األطماع الغربيةفمـ ت ،بيذه الحرية

 .تباعان أكاخر الخبلفة العثمانية كقعت ىذه األقطار تحت االحتبلؿ الغربي كقد

، كال سيما امان بيف الغرب كالمنطقة العربيةان حضاريان ىك" شيد القرف التاسع عشر احتكا
كف أيدخمت كسائؿ ، فمع فتكحات نابميعربي، أدل إلى تفاعبلت بعيدة األثرفي مرر كالمشرؽ ال

، كمع بركز محمد عمي الكبير في ربت بعض األفكار الغربية الجديدةس، كتالطباعة الحديثة
، مما أدل إلى تمؼ الحقكؿ االقترادية كالثقافيةمرر جاءت محاكالت تحديث مرر في مخ

كال سيما أفكار الثكرة  ،كاالنفتاح عمى أفكاره كحضارتو ،إيفاد البعثات الدراسية إلى الغرب
 .(1)رالية " ، كالفكرة القكمية الميبالفرنسية

، تعيش حالة مف الفقر في ظؿ ىيمنة الطبقة فمسطيف كانت جزءان مف ببلد الشاـك 
، كال يمية، كتعاني مف ندرة المراكز التعمالقتراد أكاخر الخبلفة العثمانيةاإلقطاعية عمى ا

، في الحيف الذم كانت ظى بالتعميـ العالي سكل األغنياء، فرافؽ الفقري البؤسى كالجيؿيح

                                                           
 .(39)صتاريخ فمسطيف الحديث، الكيالي (1)
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عاـ ، ألنيا منذ ما قبؿ المؤتمر الرييكني األكؿ في الطماع الرييكنية تتجو ركب فمسطيفاأل
، لمغرب، كىي تعاني الخطر الرييكني كاألطماع االستعمارية ـ في مدينة بازؿ بسكيسرا1897

، رغـ المكانة المميزة التي أكلتيا إياىا ـ1882يجرات الييكدية إلى فمسطيف حيث بدأت أكلى ال
 ة العثمانية : الخبلف

جزءان ، كانت ىذه تشكؿ ـ يفدكف عمى فمسطيف1882األكلى   " عندما بدأ ييكد اليجرة
، ككاف ييطمؽ عمييا حينذاؾ اسـ سكريا الجنكبية تعبيران عف مكقعيا مف االمبراطكرية العثمانية

، مى )سنجؽ( متررفية القدس المستقؿالجغرافي ككضعيا اإلدارم... كانت فمسطيف تشتمؿ ع
... كاف سنجؽ القدس الذم شمؿ معظـ أجزاء كا كنابمس التابعيف لكالية الشاـكعمى سنجقي ع

مباشرة، كلذا سمي فمسطيف كأكثر مف ثبلثة أرباع سكانيا تابعان لكزير الداخمية العثماني 
 .(1)، نظران ألىمية بيت المقدس الدينية كالتاريخية كالدبمكماسية كالسياحية " بالمستقؿ

ث أف انتزع الييكد كعد بمفكر المشؤـك مف الحككمة البريطانية أكائؿ القرف العشريف، كما لب
يا تضع لككن ،كقد عمدت األخيرة عمى تجسيد ىذه األكىاـ عمى حساب الشعب الفمسطيني

لفمسطينية تحت ، فمنذ بداية القرف العشريف كالشعب الفمسطيني كاألرض افمسطيف تحت االنتداب
، مسخريف كىـ ينتقمكف مف ثكرة إلى انتفاضة، كال يجد الفمسطينيكف أنفسيـ إال ركطأة الظمـ كالقي

 كؿ طاقاتيـ اإلبداعية مف أجؿ الحفاظ عمى كرامتيـ كحقكقيـ اإلنسانية :

" قاكـ الفمسطينيكف العرب الرييكنية كاليجرة الييكدية في أكاخر القرف التاسع عشر 
... كما قاـ زىا العامبلف االقترادم كالسياسيرة أبر كمطمع القرف العشريف ألسباب كعكامؿ كثي

، كلجأكا إلى اإلعبلمي كالكتابي ضد الرييكنية المثقفكف مف أبناء الطبقة الكسطى بالتحريض
، كما عممت ىذه الجمعيات عمى ياسية لتحقيؽ البعث القكمي لمعربتشكيؿ جمعيات أدبية كس

 .(2)ـ الذاتي كاالستقبلؿ " التحريض مف أجؿ الظفر بحؽ تقرير المرير كالحك

، فقد كاكب اليمكـ المجتمعية منذ لمكاقع ان ني في تمؾ المرحمة انعكاسكاف األدب الفمسطي
ـ 1948لـ في مرحمة ما بعد النكبة  لؤلحامبلن ، ك ف، منذران بالكارثة القادمةمطمع القرف العشري
 :ب الكاردة لؤلدب العربيارات األد، كلكنو لـ يكف بمعزؿ عف التأثر بتيحتى الكقت الراىف

                                                           
 . (37) تاريخ فمسطيف الحديث، الكيالي (1)
 .311، صالمرجع السابؽ (2)
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، فمـ يكف النقاد في فمسطيف نكبة تأثر بتيارات األدب العالميال ريب في أف النقد قبيؿ ال
كار التي نادت بيا مدرسة الديكاف، أك جماعة أبكلمك في مرر، أك أدباء بمنأل عف األف

، غاية الففتفت في زمف مبكر إلى نظرية األدب، فيتحدث عف ، كلذلؾ نجد بعضيـ يمالميجر
، فنحف نجد في النقد الذم كتبو نجاتي ردقي يا الركمانسية كالكاقعيةدارس اإلبداع كمنمكعف 

، مستخدمان عبارات مثؿ التركيب االجتماعي كعبلقات ادية الجدلية كاألدب الماركسيتأثران بالم
 .(1)االنتاج 

ب اضح باالتراؿ بالمذاى، كلكف التأثير الك ديد مف الشعراء كاألدباء كالنقادكما نبغ الع
ى ، فالمجتمع الفمسطيني سخر كؿ طاقاتو كقدراتو لمحفاظ عماألدبية تأخر عند أدباء فمسطيف

 .الفمسطيني كفيان لقضيتو الكطنية ، فيما ظؿ األدباألرض كاليكية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(24)صـ2000-ـ1950 لحياة األدبية في فمسطيف كاألردفمعالـ ا، كآخركف إبراىيـ :( ينظر خميؿ1)
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  Classicisme المبحث األول : المذىب الكالسيكي أو التقميدي

 شأةأوًل : المصطمح والن

: " ىي المبادئ أك األساليب الميمتزمة سية، أك التقميدية، أك االتباعية، أك الكبلسيكيةالكبل
ية المعترؼ بيا ، كما تعني اتباع المعايير التقميدماء اإلغريؽ كالركماف أك فنكنيمافي آداب قد

ع كالتقاليد : كؿ محاكلة إلحياء األكضاالكبلسيكية في اآلداب األكركبية ، كفي كؿ زماف كمكاف
 . (1)" األدبية التي كانت شائعة في الحضارتيف اإلغريقية كالركمانية

، األشكاؿ األدبية الغربية رقىمى أالكبلسيكية أقدـ المذاىب الغربية التي قامت اعتمادان ع
اإلرث األدبي اليكناني كاإلغريقي، كالكبلسيكية في ، المتمثمة في ران عف الحضارةكأكثرىا تعبي

، التي تفيد أربلن كحدة Classis: "مشتقة مف الكممة البلتينية كبلسيس المغكم معناىا
، كاألدب الكبلسيكي يتككف مف يد كحدة دراسية أم فربلن دراسيان ، ثـ أربحت تيفاألسطكؿ

، كحررت اإلنسانية عمى قديمة التي أفمتت مف طكفاف الزمفالمؤلفات اإلغريقية كالبلتينية ال
 .(2)كقيـ إنسانية تضمف ليا الخمكد" لما فييا مف خرائص فنية ،إنقاذىا مف الفناء

( class، فذىب أنيا مشتقة مف )لدارسيف ىذا المرطمح ترجمة حرفيةترجـ بعض ا
 ، كىك تفسير خاطئ :بمعنى الفرؿ الدراسي

 Aulus Julius" كرد ىذا المرطمح ألكؿ مرة عند نحكم التيني ىك أكلكس جميكس 
(3) 

 Cornelius Fronto، نقبلن عف نحكم أخر اسمو ككرنيميكس فركنتك الميبلدم مف القرف الثاني
، - Scripter Classicosسكربتر كبلسيككس-ؿ عف الكاتب الذم يتكجو لمرفكة ، كيقا(4)

التي تدفع  ، حيث يطمؽ  ىذا الكرؼ عمى الفئةعف النظاـ الضريبي الركمانيكىي منقكلة 
تي تستخدـ لغة النقؿ المجازم أف الكاتب يكتب لمفئة ال، كمسكغ ىذا أعمى نسبة مف الضرائب

، الذم تؤخذ عنو لكبلسي ليطمؽ عمى الكاتب المعتبر، كاتسع مفيكـ الكاتب اأرقى أك أكثر نقاء

                                                           
 .(308)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندس( كىبة ك 1)
 .(46-45)صاألدب كمذاىبو ،( مندكر2)
عياد، المذاىب األدبية  ينظر لمميبلد. 50لد في العاـ: نحكم ركماني، ك  Aulus Julius( أكلكس جميكس 3)

 (.138كالنقدية عند العرب كالغربييف)ص
ينظر  .ـ( نحكم ركماني160-ـ100) Marcus Cornelius Fronto ( مارككس ككرنيميكس فركنتك4)

 .(138)صالمرجع السابؽ
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ائع بأف الكرؼ الكبلسي مشتؽ مف ، كمف ىنا جاء الكىـ الشالو في المدارسالمغة كتقرأ أعم
(class ) " (1)بمعنى الفرؿ الدراسي. 

ل ؼ أدبيتشعب معاني الكبلسيكية فتستعكت ، بمعنى أنو كتاب مؿ كرفة لمحكـ عمى ميؤى
، كفي المعنى االرطبلحي لمداللة عمى نكع بذاتو مف جب أف ييستخدـ في تربية الناشئيفجيد ي

األدب ظير في القرف السابع عشر في فرنسا يمتاز بأنو يستكحي اآلداب البلتينية كاليكنانية 
، أىـ رفات العقؿ االعتداؿ كالكضكح، كيحكمو مادتو، كأنو أدب يردر عف العقؿكيستمد منيا 

 .(2) ، كيخضع ألركؿ كقكاعد رارمةي بالرياغة كييتـ بتجكيد األسمكبكيعتن

ظير في الغرب منذ  -أم أدب المبلحـ األسطكرية-ر الباحثكف أف األدب الكبلسيكي يقر 
 Ross leckie، يقكؿ ركس لكيف الثاني لمميبلدكاستمر حتى القر القرف الثامف قبؿ الميبلد 

(3) 
 : حكؿ نشأة الكبلسيكية

ا بميغنا بشكؿ كاؼإذا استط"   -، أستاذنا جامعينا في الكبلسيكيات عت أف تجد شخرن
ما  : يبدأ العرر الكبلسيكي في كقتيقكؿ -امعة اكسفكرد عمى األدب اإلنسانيتىعٌرؼ في ج

ذا سألت عف رة ما مف القرف الثاني الميبلدم نتيي في فت، كيمف القرف الثامف قبؿ الميبلد ، كا 
 -الخداع  –، فستتمقى ساعات مف البمؼ ذم تبدأ بو الكبلسيكيات أك تنتييالحادث التاريخي ال

 .(4)" غير المفيـك بركرة تمفت النظر 

قميد ، قامت عمى تدرسة عمت أرجاء القارة األكركبيةالمدرسة الكبلسيكية أك التقميدية ىي م
 :ا مف إرث تاريخي أدبي بالبلتينيةأدباء اليكناف كما كضعك 

أت " الكبلسيكية أكؿ كأقدـ مذىب أدبي نشأ في أكركبا بعد حركة البعث العممي التي ابتد
اب ، كمف المعمكـ أف أساس تمؾ النيضة قد بعث الثقافة كاآلدفي القرف الخامس عشر الميبلدم

كبالرغـ مف أف طبلئع ىذا البعث بدأت في إيطاليا التي نزح إلييا  ...اليكنانية كالبلتينية القديمة

                                                           
 .(138)صالمذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف ،( عياد1)
 .(99ص-98)صفي األدب كالنقد، نظر مندكر( ي2)
ينظر  .، جامعة اكسفكردكبلسيكيات في كمية ككريكس كريستي، درس الكاتب اسكتمندم ، ـ1957( مكاليد 3)

 .(2)صالمرشد إلى الكبلسيكيات، لكي
 .8المرجع السابؽ، ص (4)
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، حامميف معيـ المخطكطات اإلغريقية كالبلتينية القديمة بعد ي أكؿ األمر عمماء كأدباء بيزنطةف
 . (1)فرنسا الميد الحقيقي لمكبلسيكية ، فإفطة أك القسطنطينية في يد األتراؾسقكط بيزن

كضعا األسس كىما مف  Aristoleكأرسطك Plato ة أفبلطكفكمف أقدـ النقاد الفبلسف
، كالمحاكاة عنده ىي الرمة بيف الفف النقدية ليذه المدرسة، كقد نادل أرسطك  بالمحاكاة

ده انعكاس ، فاألدب عنفييا األدباء إلى محاكاة الطبيعة، كمعايشة تذكؽ فنكنيا، كدعا كالطبيعة
 .لمطبيعة في نفس األديب

، فمثبلن يقكؿ ىكراس محاكاة اليكناف كالسير عمى ىداىـد القدماء إلى كقد دعا النقا
Horace (85–8داع ) لذيف ىـ بدكرىـ قد حاككا ، ايان الركماف إلى محاكاة العباقرةؽ.ـ

، كاعكفكا عمى دراستيا نيارنا " الطبيعة: " اتبعكا أمثمة اإلغريؽ، كاعكفكا عمى دراستيا ليبلن 
(2) .

ـ( نظرية المحاكاة، ككضع ليا 96-ـ35) Quintilianلركماني كانتيمياف ككذلؾ شرح الناقد ا
 :أسسنا كقكاعد ميمة، منيا

عراء )اليكناف( مبدأ مف مبادئ الفف ال غنى عنو، كعمى الكاتب المحاكاة لمكتاب كالش -1
 فالمحاكاة شأنيا في ذلؾ شأف محاكاة الطبيعة .، امتبلؾ مكىبة خارة

، بقدر ما ىي لجكىر مكضكع األدب ف لمكممات كالعباراتيجب أال تكك  المحاكاة -2
 كمنيجو.

، ك عمى ستطيع أف يحاكييا، التي ييختار نماذجو مف األدباء اليكنافعمى الكاتب أف  -3
 .لكاتب أف يحتفظ بأرالتو كابتكارها

 التي، كاف النقاد الركماف يقارنكف بيف إنتاج ىؤالء الكتاب كالنماذج كتبعنا ليذه النظرية
مع تكافر أرالتيـ  ألدب الركماني بفضؿ ىذه المحاكاة، كقد ازدىر احاككىا مع أدباء اليكنانييف

بداعاتيـ    .(3)كا 

، ممحمتا اإللياذة كاألكذيسيا ليكميركس ف آداب اليكناف القدماءعما نقؿ  كمف أىـ
Homeros (700كىما ممحمتاف شعريتاف، تجسداف أساطير القدماءؽ.ـ ،) ،بيف  حكؿ العبلقة

                                                           
 .(45)صاألدب كمذاىبو  ،( مندكر1)
 . (21)صاألدب المقارف ،( ىبلؿ2)
 . 22صالمرجع السابؽ، ر ( ينظ3)
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، يسياذكاألك  ةعتبر ممحمتا اإللياذ: " تاع اإلنساف األسطكرم مع الطبيعة، كرر اآللية كاإلنساف
ؼ الممحمتاف بقدر كبير مف الكماؿ، ، كتترالتي كرمتنا مف التراث اإلغريقي مف أقدـ األعماؿ

 .(1)، أك األسمكب األدبي " كبممسات الجماؿ، سكاء مف ناحية الكزف الشعرم

لعركر المختمفة العديد مف التساؤالت التي يعتبرىا النقاد عمى مدل ا ىكميركسكقد أثار 
 :الت تنقسـ حكليا اآلراء حتى اآلف، ما ز قضايا نقدية ميمة

، ما ىي مكانة مردر األدب اإللياـ أـ الرنعة ؟ ما ىي كظيفة األدب ؟ ك ما ىك -
 األديب أك الفناف في المجتمع ؟

دخاؿ البيجة، كاألدب إلياـ كليس ي" كاف ىكميركس يرل أف كظ  فة األدب التسمية كا 
 .(2)، كأف األديب يتمتع بمكانة سامية في المجتمع " رنعة

 (، كسكفككميسؽ.ـEskhoulous (525-456): إيسخكلكس فك كبرز الشعراء التراجيدي
Sophokles  496-406 )لسبعة ضد طيبة  كحامبلت ، كليـ أعماؿ عظيمة مثؿ اؽ.ـ

 .(3)كترجع تكاريخ التراجيديات اإلغريقية حكالي القرف الخامس قبؿ الميبلد ،  القرابيف

 كتبلىما، لعديدة التي حممت اسـ الككميديات" مثؿ خيكنيديس ك ماجنيسكتكالت األعماؿ ا
الذم ابتكر ككميديا النقد  (ؽ.ـ386–ؽ.ـ446) Aristophanes كراتينكس ثـ أريستكفاف

ك)ككميديا السحب( تتناكؿ  ؛ك)ككميديا الضفادع( ؛ا النساء(االجتماعي التيكمي مثؿ )ككميدي
 .(4)أفكار السفسطائيف كالفيمسكؼ سقراط " 

 :ىـ النقدية بيف ثنايا ككميدياتيـكقد بث الشعراء آراء

 405عاـAristophanes ( التي نظميا أريستكفاف The frogs" أما ممياة الضفادع ) 
التراقنا بمكضكعات النقد  ، فقد كانت أكثرى آنذاؾفازت بجائزة المسرح األكل، كالتي ؽ.ـ

بميارة بعض المشاكؿ الشعرية، مف ذلؾ  Aristophanes،  كفييا عالج أريستكفاف األدبي
رمزان لمقديـ كمف أكربيدس Aeschylus  ، كقد اتخذ مف أسخيمكسمشكمة القديـ كالجديد

Euripides كفييا نبلحظ ميؿ أريستكفاف رمزان لمجديد ،Aristophanes  كتحيزه لمقديـ، مف

                                                           
 .(11)صالنقد األدبي عند اإلغريؽ كالركماف، ( شعراكم1)
 . (13)صالنقد األدبي عند اليكناف ،( خفاجة2)
 .42المرجع السابؽ، ص( ينظر 3)
 . (46)صالنقد األدبي عند اإلغريؽ كالركماف ،( شعراكم4)
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، ككذلؾ حكمو عمى لحياة إال المزيفكف: إف خيار الشعراء قد ماتكا كلـ يبؽ في اذلؾ مثبلن قكلو
 .(1)، كالشعراء ىـ أكراؽ ببل ثمار " شعار المحدثيف بخمكىا مف المضمكفأ

قركف عدة، التقميدية ىي السائدة في أكركبا، كميا طكاؿ  لقد ظمت ىذه النظرية الكبلسيكية
المغة األدبية ، فيي ترل في المغة البلتينية ىي ـ(1453-ـ1395حتى العركر الكسطى)

، ى النركص الدينية كالكتاب المقدس، كتكجو االىتماـ إلالرسمية، ككانت لغة الديف المسيحي
كفي عرر النيضة )منترؼ القرف الخامس عشر كالسادس عشر الميبلدييف ( اتجيت اآلداب 

 .بلتينيةالداب القديمة كجية اآل األكركبية

،  " أثمرت لدل النقاد البلتينييف ما عرؼ بنظرية المحاكاة في عرر النيضة األكركبية
 .(2)، رغبة منيـ في نيضة  األدب البلتيني " كتعني محاكاة البلتيف اليكناف، كالسير عمى إثرىـ

ـ أخذكا في ، ثاألرمية لنركص القديمة في لغاتياكقد حاكؿ رجاؿ النيضة الرجكع إلى ا
كاة النركص ، ككانت الدعكة إلى محاالتعميؽ عمييا، كترجمتيا ك طبع النركص اليكنانية

، ألنيا كانت تتضمف الخركج عمى آداب بمثابة ثكرة فكرية في ذلؾ العرر ،اليكنانية كالركمانية
 .(3)العركر الكسطى ذات الطابع الديني المسيحي 

 ثانيًا : النقد الكالسيكي

، كيركف في القكاعد التي يمف عمى آراء النقاد الكبلسيكييفتي Aristole ظمت آراء أرسطك
الحقائؽ  ، كقد تترؿ ىذهتقع خارج ذات األديب أك عقمواألدب عاكسنا لحقائؽ  ليككفكضعيا 

يا اآلراء يتناقمظمت ىذه ، أك الحقائؽ المتعالية حينان آخر ، أك بعالـ المثؿبالمعالـ المادية حيننا
يمكف إخضاعو لمنقاش أك المعارضة، فبقيت المحاكاة  ، كيعتبركنيا مما النقاد الكبلسيكية
باع ما تدلو عميو نكاميس فعميو ات ،بما أف اإلنساف ينشد الخيرقي، ك : عقمي كأخبلعندىـ مسمكيف

ى إل، لذا جاءت دعكتيـ فالعقؿ يجب جعمو مرشدنا كىادينا كبالتاليالطبيعة، كالحكمة الككنية، 
كاالبتعاد عف الميؿ إلى  ؛كنبذ اليكل ؛كالنزاعات اإلنسانية ؛االتزاف في التعبير عف العكاطؼ

 .العكاطؼ كالميكالت الرخيرة

                                                           
 . (4)صنافأركؿ النقد األدبي كمباحثو بيف الركماف كاليك  ،( أبك عمي1)
 . (21)صاألدب المقارف ،( ىبلؿ2)
 .23المرجع السابؽ، ص( ينظر 3)
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 ، كلـ تكف األكركبييف حتى القرف الثامف عشركمٌثمت النظرية التقميدية ىادينا كمرشدنا لمنقاد 
، بية، كأف يدعك الكتٌاب لمسير عميياضع قكاعد لمختمؼ األجناس األدميمة الناقد تعدك عف ك 

 .  دبي بمبمغ إتباعيـ لتمؾ القكاعدكيأتي الحكـ عمى إنتاجيـ األ
، فتكثقت آلداب األكركبية عمى بعضيا البعضحدث في القرف الثامف عشر أف انفتحت ا

ف آداب الشماؿ كالجنكب في أكركبا، كتعددت الرحبلت، ككثرت الترجمات، كاتجو الربلت بي
 .( 1)، إلى أفؽ أكسع كغاية أسمى مف شأنو أف يخرج مف حدكد القكمية اتجاىنا إنسانينا األدب

ب ، فتعرض آلدا، اتسع أفقو في النقد األدبيVoltaire (2 )كبرز ناقد مميز مثؿ فكلتير
، حكمنا مبنينا ف نقده الحكـ عمى الكاتب أك عممو، ككاف القرد ماألمـ األخرل بالنقد كالمكازنة

، كلكنو كضع اعتبارات خارة مستقمة مف ذكؽ عد األدبية التي كرثيا عف أسبلفوكاعمى الق
 العرر الذم عاش فيو .

 : أىم ما دعا إليو النقاد الكالسيكيون
 .حرص عمى الغاية الخمفية في األدب. ال1
 .الج مكاضيع رالحة لكؿ زماف كمكاف، كال أدب يمكت. األدب يع2
، كالتقميد الكبلسيكي الذم ارتبط بالنماذج الكبيرة ع. التمتع بالجماؿ مف حؽ الجمي3

 .اف أبدع منياكالنظـ لدييـ ليس في اإلمك
، كما يمكف يـ كال حتى في أغراضيـ كأساليبيـ. ال يجكز الخركج عمى شكؿ األدب القد4

 مة ىذا األدب لمكاقع الميعاش كما دعت الكبلسيكية الجديدة.ءأف يتطكر ىك مبل
، كيحكـ بجكدتو أك رداءتو بقدر اقترابو ألديب كفؽ النص القديـ النمكذجا يحاكـ الناقد -5

 .الذم تمتع بالجكدة كالكضكحأك ابتعاده عف ىذا اإلرث الكبلسيكي العريؽ 
، كالخضكع لممبادئ اب اإلغريقية كالركمانية القديمةقامت الكبلسيكية عمى احتذاء اآلد 

ذلؾ  ، فإف المذىب قد أربح يتميز معالفطرة السميمةتمؾ اآلداب بكحي  الفنية التي اىتدت إلييا
نسانية مجردة  .بخرائص فنية كا 

                                                           
 .(20)صاألدب المقارف  ،( ينظر ىبلؿ1) 
   -ـVoltaire (1694فكلتير المعركؼ باسـ ،Francois-Marie Aroute( فرانسكا مارم أركيو 2)

ينظر شربؿ،  .كغيرىاكايات ، غزير اإلنتاج ، كتب المسرحيات كالشعر كالر كاتب فرنسي ساخر: (ـ1778
 (.312مكسكعة الشعراء كاألدباء األجانب)ص
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 مفبير فالكبلسيكية مف الناحية الفنية تحرص عمى جكدة الرياغة المغكية كفراحة التع 
، مان ما يمكف العبارة عنو في كضكح، كعندىا أف ما يدرؾ إدراكان تاغير تكمؼ كال زخرفة لفظية

 ، فإف الكضكح أرميا الثاني. جكدة العبارة أحد أركليا ذا كانتكلذلؾ إ

، لذا مف الطبيعي الفريح الجيد عف المعاني الكاضحةتيدؼ الكبلسيكية إلى التعبير  -6
، كبالتالي يدعك النقد الكبلسيكي إلى كبح ا األكؿ عمى العقؿ الكاعي المتزفأف يككف اعتمادى

، لذا اتجيت الكبلسيكية لمدعكة إلى األدب قؿلعكاطؼ كالسيطرة عمييا عبر العالغرائز كا
 . (1) المكضكعي

 ثالثًا : الكالسيكية عند العرب في القرن العشرين 

عية النقد ، ال يعني تبالعربي بالمذىب الكبلسيكي الغربييرل نبيؿ أبك عمي أف تأثر النقد 
ركؼ نشأتو، كما ظ ، المطمع عمىدارس النقد األدبي عند العرب" ف أل العربي لمنقد اليكناني

ترل تبعية النقد العربي  ، ال يمكف بحاؿ مف األحكاؿ أف يسمـ باآلراء التيعالج مف قضايا
، حيث رأينا كيؼ د اليكناني القديـ كطبيعة مباحثو، بعد لبلطبلع عمى مراحؿ نشأة النقلميكناف
 .  (2)، كحاجات مجتمعيـ قبؿ الميبلد " النقد اليكناني مف كاقعيـ األدبيانبثؽ 

لكبلسيكي الغربي كالمحافظ بيف االتجاىيف ارمة كثيقة عمى أف الالعجيمي  ؤكدفيما ي
فيك  كمف ىؤالء الناقد حسيف المررفي، منشديف كنقادناالعرب أفاد منيا األدباء  كقد ،العربي

كالشاعر حافظ  ،ككما يفعؿ الباركدم بمحاكاة القدماء ،يرل أف الشعر يقكـ عمى الحكمة كالبياف
–ـ1868ـ( يحرر ىدفو في طرؼ الحكمة، كيقتدم أحمد شكقي )1932-ـ1871إبراىيـ )
ـ( بالشعراء العرب القدماء الذيف لـ تغرب عنيـ الحقائؽ الكبرل، كممف لـ يفتيـ تقرير 1932

 .(3) ـ(1897 –ـ1809)المبادئ االجتماعية كاإلبداع الكاتب شكيب أرسبلف

، القرف التاسع عشرسيكينا في أكاخر بدأ كبل عربيال يرل محمد مندكر أف النقد األدبيك 
ك)الكممات  ؛) زىرة الرسائؿ( :، في ثبلثة كتب ىي(ـ1889تعمى يد الشيخ حسيف المررفي )

الكسيمة جميع عمكـ المغة شمؿ كتاب ، فقد (لكسيمة األدبية لمعمكـ العربية)اأىميا : ك  ؛الثماف (
، ثـ األدب بفرعيو الشعر كبديع كمعافكعركض كفراحة كبياف  ، مف نحك كررؼالعربية

                                                           
 . (50ص-48)صاألدب كمذاىبو  مندكر(، ك 279)صالنقد األدبي الحديث، ( ينظر ىبلؿ1)
 .(20)صبي كمباحثو بيف الركماف كاليكنافأركؿ النقد األد ،( أبك عمي2)
 . (99ص-97)صالغربية النقد العربي الحديث كمدارس النقد  ،( ينظر العجيمي3)
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المعركفة في كتب كالنثر متحدثان عف كؿ منيما عمى حدة كلكف عمى طريقة االستطراد كالتداعي 
، فضبلن عف خمة تنـ عف ذكؽ سميـ في االختيار، كاستشياده كمحفكظاتو الضاألمالي القديمة

، ر، كعبد اهلل فكرم الناثرعرره محمكد سامي الباركدم الشاعحديثو عف رائدم األدب في 
يراده عددنا مف قر ، كالمكازنة بينيا كمقطكعات عبد اهلل فكرم النثرية ،ائد الباركدم الشعريةكا 

 .(1)كبيف شعر القدماء كنثرىـ 

، مف أتباع كدم كعمي الجاـر كمحمد األسمرالبار  :الشعراءمرطفى السحرتي عٌد ك 
   .(2)  -الكبلسيكي–المذىب االتباعي 

رينيات القرف ما يرح تسميتو شعر الكبلسيكية الجديدة قد كرؿ ذركتو في عشكاف 
، كأف منكاؿ القدماء بمغة ررينة غالبان ، كاستطاع الركاد أف يركغكا قرائدىـ عمى العشريف

 :  إلى جانب استعارة أغراض القدماء ،خمكا أغراضان جديدة لمشعر العربيييد

سيكية المحدثة إلى ذركتو قد أكرؿ شعر الكبل " في بداية حقبة العشرينيات كاف شكقي
 . (3) ، ثـ بدأت بعد ذلؾ الحركة المعاكسة لو في مرر"القركل

، ب تمسؾ شكقي بالرسميات التقميدية، بسباد أف حافظ إبراىيـ أشعر مف شكقيكرأل العق
قد ف العقاد أشد ناقديو قسكة كمرارة، ك : " كاكطالب طو حسيف شكقي بعدـ الخكؼ مف التطكر

، كانت أقكل حجج العقاد ضد شكقي أنو تقميدم يكتب شعر حاكؿ أف ينكر عميو أم فضؿ
... ككاف طو ة التقميدية لدل الشعراء القدماء... جريان عمى الطريقكقرائد المعارضةالمناسبات 

، كال يجرؤ عمى ي بأنو لـ يتطكر كثيران مع الزمف، كأنو كجؿ في كجو النقدحسيف يتيـ شكق
 .(5)( ي  العقاد الذل انتقد التقميدييف في )عمى السفكد، كىاجـ الرافع(4)تغيير في شعره "إدخاؿ ال

 ال يمكف إنكار التأثير كالتأثر بيف اآلداب كالحضارات ، ال سيما بعد االنفتاح كالتكارؿ
، الذم بمغ أشده نياية القرف التاسع عشر كمطمع القرف بيف الحضارتيف العربية كالغربية

، كقد أثر ىذا االتراؿ الحضارم باألدب ، مما رفد األدب العربي بركافد إبداعية جديدةالعشريف

                                                           
 . (8ص-7)صالنقد كالنقاد المعارركف ،( ينظر مندكر1)
 . (4)صالشعر المعارر عمى ضكء النقد الحديث ،( ينظر السحرتي2)
 .(81)صاالتجاىات كالحركات في الشعر العربي الحديث، ( الجيكسي3)
 .76المرجع السابؽ، ص( 4)
 . (33)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( ينظر خفاجي5)
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: الذيف ييعدكف مف ركاد الكبلسيكيةمف األدباء الفمسطينييف التقميدييف المشيكريف : ف الفمسطيني
 .(1)خميؿ السكاكيني

سكندر الخكرم البيتجالي (3)، كخميؿ بيدس (2)كمحمد إسعاؼ النشاشيبي كغيرىـ ، (4)، كا 
، ككاف ليـ إسيامات في التقدـ الفكرم كالثقافي الحياة األدبية في فمسطيف كاأثر  الذيف ،الكثير

 .هفي األدب العربي بأسر 

، ككارمت الردكر حتى ـ1908مجمة النفائس العررية عاـ  كقد أسس خميؿ بيدس
 .المجمة ي األدب الفمسطيني في ىذهكنشر أكؿ القرص الحديثة ف (5)ـ 1923العاـ 

، كالشيخ سميـ (6)كمف الشعراء التقميدييف فترة االنتداب البريطاني الشيخ يكسؼ النبياني 
 .(7)اليعقكبي أبك اإلقباؿ

                                                           
أديب كلغكم  ،كتنقؿ في عدد مف العكارـكلد بالقدس  :ـ(1953-ـ1878( خميؿ قسطندم السكاكيني)1)

األعبلـ الزركمي، ينظر  .المجمع المغكم في القاىرة كدمشؽ عديد مف الكتب، عضكلو  كتربكمكشاعر 
 .(2/321)ج
في بيركت، أديب ككاتب  وميمتعأكمؿ ـ(: كلد بالقدس ك 1948-ـ1885)ف النشاشيبي( محمد إسعاؼ عثما2)

المرجع ينظر . عضك المجمع العممي العربي بدمشؽ، لو عديد مف الكتب كالمقاالت ،كلغكم، لقب بأديب العربية
 .6/30السابؽ، ج

كلد في الناررة، كتخرج مف المدرسة الركسية، كعمؿ بالتدريس : ـ(1949-ـ1874)( خميؿ ابراىيـ بيدس3)
ينظر  .مة النفائس العررية بحيفا كالقدس، لو عديد مف الكتب، أردر مجي فمسطيفكالترجمة، مف ركاد القرة ف

 .2/313جنفسو، المرجع 
أديب  ،تعميمو في بيركتأكمؿ ، ـ(: كلد في بيت جاال بفمسطيف1973-ـ1890)( إسكندر الخكرم البيتجالي4)

 .1/303ج، المرجع نفسوينظر  .مف المؤلفات داعر كمترجـ لو عديكش
 .(278)صمعالـ القرة القريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف ،عبيد اهلل ( ينظر5)
 تعمـ في كىك مف البادية، كلد في قرية إجـز مف قرل حيفا، :ـ(1932-ـ1849)( يكسؼ إسماعيؿ النبياني6)

الزركمي، ينظر  .ثـ انتقؿ لؤلزىر، شاعر كفقيو كأديب، لو عديد مف المؤلفات، اشتير بشعر المدائح النبكية حيفا
 (.8/218)جاألعبلـ 

كتعمـ بيا ثـ ، كلد في المد ـ(: شاعر كفقيو كأديب1941-ـ1880( سميـ حسف اليعقكبي ، أبك اإلقباؿ )7)
، كبعض المؤلفات في الببلغة كالنقد مثؿ ف لو عديد مف الدكاكيف الشعرية، ليٌقب بحساف فمسطيباألزىر في القاىرة

 .3/117جالمرجع السابؽ،  ينظر .كالبديعالرفيع في المعاني المنيج 
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مف أكائؿ مف ترجـ رباعيات الخياـ عف (2)ككديع البستاني، (1)كالشيخ سعيد الكرمي 
 . ـ1953اـ اإلنجميزية، كظؿ في فمسطيف كلـ يغادر إلى مكاف كالدتو إال في الع

نظـ ، معارضان قريدة البكريرم فقرائد المديح النبكمبالشيخ يكسؼ اختص كقد 
، مما د نظميا كتنظيميا في نحك ألؼ بيتفييجي ،: طيبة الغراء في مدح سيد األنبياءقريدتو

 .(3)يمكف أف ييعد مف الشعر الكبلسيكي الديني 

كالفخر كاليجاء كالمديح  ،ماءعقكبي أبك اإلقباؿ أغراض القدكحاكى الشيخ سميـ الي
، كىك ييعد مف الشعراء التقميدييف الذيف اكتسبكا مكانة كما نظـ في مدح الخميفة العثماني، كالرثاء

، كبرع الشيخ سعيد الكرمي في شاـ في عرره فميٌقب بحساف فمسطيفمرمكقة بيف شعراء ال
مً في سجنو عاره الحزينة التي نظمياخارة أش ،التعبير عف مكاقفو الكطنية مت بمغة ، التي حي

، مضيفان تجديده في مكضكعاتو خدـ التشطير كالمخمسات كالمكشحات، كما استشعرية جميمة
، ككاف مف الشعراء التقميدييف الكبلسيكييف كديع البستاني التي ترؼ الظمـ الذم حاؽ بشعبو

 .(4)الذم كىب نفسو لخدمة القضية الفمسطينية 

 

 

 

                                                           
تمقى تعميمو بيا ثـ انتقؿ لؤلزىر، تكلى كلد في طكلكـر ك  :ـ(1953-ـ1851)( سعيد عمي منركر الكرمي1)

ـ، كاكتفكا بسجنو لكبر سنو، فقيو 1915اللتحاقو بالحركة الكطنية مف االنتداب ، ثـ حكـ باإلعداـاإلفتاء بالشاـ
 األعبلـالزركمي،  يينظر .، لو العديد مف المؤلفاتع العممي العربي بدمشؽعضك المجم ،كشاعر كأديب

 .(3/99)ج
: شاعر كأديب كمترجـ لبناني تمقى تعميمو في الجامعة األمريكية ـ(1954-ـ1886( كديع يكسؼ البستاني)2)

 نتداب، كىبـ زمف اال1920ـ، استقاؿ مف كظيفتو اإلدارية عاـ1917ببيركت، كاستقر في فمسطيف منذ العاـ 
 .   8/113 ج، المرجع نفسوينظر  .ـ1930ـااع عف فمسطيف، كاحترؼ المحاماة عنفسو لمدف

 .(1)صطيبة الغراء في مدح سيد األنبياءػ ،( النبياني3)
 .(172)صحياة األدب الفمسطيني الحديث ،( يينظر ياغي4)
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بعكا االتجاه الكبلسيكي بعد النرؼ األكؿ مف القرف العشريف : عبد كمف الشعراء الذيف ات
، كمف الشعراء مف حافظ  (3)كمحمكد الحكت ، (2)كمحمد العدناني ،(1)الكريـ الكرمي أبك سممى

ىاركف ىاشـ  مثؿ عمكدية عمى امتداد عطائيـ الطكيؿعمى سمات القريدة الكبلسيكية ال
 .(4)الرشيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
شاـ ، ثـ ىاجر إلى المقى تعميمو فيياكلد في طكلكـر كت: ـ(1980-ـ1909( عبد الكريـ سعيد عمي الكرمي )1)

يف حافظكا عمى القريدة التقميدية، لو كثير مف الدكاكيف ، مف الشعراء المجيديف الذمع كالده ثـ عماف كتعمـ فييا
 .(20-10)صأبك سممى األديب اإلنساف  ،ينظر الفار .الشعرية

لو  .، تنقؿ بيف فمسطيف كاألردف يفكلد في مدينة جنشاعر فمسطيني  :ـ(1981-ـ1903( محمد العدناني )2)
 أبك عزة، العبلمة محمد العدناني)رفحة مؤسسة فمسطيف لمثقافة االلكتركنية(. عديد مف الدكاكيف الشعرية.

دب العربي ، حاز عمى البكالكريكس في األفييا، ثـ انتقؿ إلى بيركت ، تمقى تعميموـ1916( كلد في يافا عاـ 3)
ربية، دار الكتب، مبلحـ ع ،عديد مف المرنفات ، ينظر الحكتر كأديب، لو مف الجامعة األمريكية، شاع

 .(المقدمة)ـ،1958بيركت، 
ـ، كدرس فييا ثـ 1927: شاعر كأديب كمسرحي، كلد في حي الزيتكف بمدينة غزة ( ىاركف ىاشـ رشيد4)

ـ، ثـ 1954ي غزة ، ثـ تكلى رئاسة إذاعة ركت العرب فة المعمميف العميا كعمؿ بالتدريسحرؿ عمى شياد
ينظر السكافيرم: األدب العربي المعارر في  .لمكتب منظمة التحرير الفمسطينية انتقؿ لمقاىرة ليعمؿ رئيسان 

 .(193ص-130)صـ2000-ـ1950الزعبي؛ أحمد: الشعر في فمسطيف كاألردف، ك (216)صفمسطيف
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 Romanticismمانتيكي و ني : المذىب الرومانسي أو الر المبحث الثا

 أوًل : المصطمح والنشأة

الركمانسية أك الركمانتيكية أك الركمانطيقية أك اإلبداعية مرطمح مشتؽ مف المفظ 
، فسية أىـ خرائريا زيادة الحساسية: كيراد بيا برفة عامة حالة ن romanركماف الفرنسي
راط كاإلف ؛كالقمؽ ؛رج تحت ىذا المعنى أزمات اإلرادة، كيندقؿ كالحكمةلقناعة بما ييمميو العكعدـ ا

، كلمركمانسية رغبة في اليركب مف الكاقع الحاضركال ؛كًحٌدة االنفعاالت ؛في االىتماـ بالذات
ي ، كما أنيا تعنفة كالتشكؾ في الحكمة كالعقبلنيةمعنى متداكؿ عاـ ىك تغميب الحساسية الميرى

الكاتب الفرنسي  Romantisme، كأكؿ مف ابتدع مرطمح اطفية المفرطةثكرة الخياؿ كالع
 Stendhal ستنداؿ 

 .(2)  في مبحثيو راسيف كشكسبير  (1)

في مبحثيو : " ىي الفف الذم يقدـ لمناس أعماالن أدبية، قادرة عمى أف ه كالركمانسية عند
تيـ الحالية، كالكبلسية عمى تيبيـ أعظـ قدر مف المتعة، بالنظر إلى عاداتيـ الحالية كمعتقدا

 .(3)العكس تقدـ ليـ أدبان كاف ييب أعظـ قدر مف المتعة ألجدادىـ األعميف " 

نطاؽ ، كىي نزكع إلى استردة فعؿ تجاه تقعيدات الكبلسيكيةالركمانسية مذىب أدبي ييمثؿ 
 .(4)، كما ىي مخارمة لمكاقع كمرالحة مع األحبلـ الذات كتغميب تركرىا لمعالـ

التي أيطمقت عمى  Romanius" كممة ركمانيكس  :ؿ مرطمح الركمانسية مشتؽ مفكأر
في القركف الكسطى  د، كالتي كانت تعفرعت عف المغة البلتينية القديمةالمغات كاآلداب التي ت
فريحة إال ابتداء  ، كلـ تعتبر لغات كآدابان ركما القديمة أم المغة البلتينيةكميجات عامية لمغة 

، حيث أخذت تحؿ محؿ المغة البلتينية كمغات ثقافة كأدب كعمـ ... كقرد يضةمف عرر الن
كثقافتيـ  الركمانسيكف باختيارىـ ىذا المفظ عنكانان لمذىبيـ إلى المعارضة بيف تاريخيـ كأدبيـ

                                                           
ـ(: ناقد 1842-ـ1783) Marie Henri Beyle، اسمو الحقيقي مارم ىنرم بيؿStendhal( ستنداؿ 1)

 (.244الشعراء كاألدباء األجانب)ص كسكعةينظر شربؿ، م .كأديب فرنسي
 .(190ص-189)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب ،الميندسك  ( ينظر كىبة2)
 .(139)صالمذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف ،( عياد3)
 .(107)صة المعاررةمعجـ المرطمحات األدبي ،( ينظر عمكش4)
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، كبيف التاريخ كاألدب كالثقافة اإلغريقية كالبلتينية القديمة التي سيطرت القكمية أم الركمانسية
 . (1)كبلسيكية كقيدت أدبيا بما استنبط منيا مف أركؿ كقكاعد "عمى ال

، قد اتخذكا مف النظرة اإلنسانية كانت )جماعة الثريا( مف الفرنسييف في عرر النيضة
كا أف العناية باإلنساف ، فقد رأيمة ناجحة إلغناء المغة الفرنسيةفي االتجاه الكبلسيكي كس

، كبذلؾ خرجكا عف بعض الغايات اإلليية ألدبكمشكبلتو، ىي ما يجب أف تككف غاية ا
قميد المحض ال ليقرر أف الت   Peletier، كبرز ناقد ميـ مثؿ بمتييو()المستعارة مف آلية اليكناف

  .(2) ؟!، كأم مجد في السير عمى درب مميد مطركؽ ينتج عنو شيء رفيع

ض كج عمى األغرانظرية المحاكاة كالدعكة إلى الخر تطكير كانت لمجمؿ آراء النقاد ك 
، كفضائؿ االتراؿ شيدتو أكركبا عممينا كاجتماعينا ، إضافة إلى التطكر اليائؿ الذمالتقميدية

ات االجتماعية كاألدبية ، كالدراسل داخؿ القارة األكركبية كخارجيابالثقافات كاآلداب األخر 
ذر باكتساح ىذا اإلرث ين ،، ىك ما دفع األدب باتجاه ثكرة جديدة تميد لتيار أدبي عاـركالنفسية

 . ك حتى ما سمي الكبلسيكية الجديدة، أي المتمثؿ في الكبلسيكية القديمةاألدب

طابع مثالي مبني عمى  ، كيممؾكالركمانسية مذىب ثائر )كىك طميعة المذاىب الحديثة(
Diderot: ديدرك نيا نسبة الجماؿ كاستقبلؿ الجماؿ، كما دعا إلى ذلؾ، مأسس جمالية

 ، ثـ (3) 
 .(5)، كقد أسست لمدعكة إلى مذاىب أخرل Kant (4 )كانت 

كاخر القرف ، بعد أف ىزمتيا في أثكرة قامت عمى أنقاض الكبلسيكية كانت الركمانسية
النرؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر، كقد نشأت ، ثـ بدأت تتكسع في الثامف عشر في أكركبا

، ثـ في ألمانيا يطاليا   ،رنسا، ثـ في ففي انجمترا أكالن  .(6)ثـ في أسبانيا كا 

، نسيكف يجحدكف ذلؾ االتجاه العقمي، الذم كاف ألرسطك كأفبلطكف السطكة فيوالركما
، كاستمرت عبر شراح أرسطك مف كانت السائدة في األدب الكبلسيكيفالنزعة العقمية 

                                                           
 .(60-59)صاألدب كمذاىبو ،( مندكر1)
 .ـ(: ناقد كأديب فرنسي1582-ـ1517( بمتييو )2)
 : فيمسكؼ ككاتب فرنسي.ـ(1784 –ـ1713) Denis Diderot ( دنيس ديدرك3)
 .ـ(: فيمسكؼ ألماني1804-ـImmanuel Kant )1724( إيمانكيؿ كانت 4)
 . (279)صثالنقد األدبي الحدي ،( ينظر ىبلؿ5)
 .31المرجع السابؽ، ص( ينظر 6)
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اإليطالييف، كتبلقت بعد ذلؾ عند الفرنسييف مع النزعة العقمية في فمسفة ديكارت 
Descartes
اء عمى األفكار ، كرغبتو في القضرغـ منيج ديكارت القائـ عمى الشؾ، فعززتيا (1)

ذلؾ كمو بالقمب فيك منبع ، فيـ يستبدلكف السابقة المكركثة، كقد ىدـ الركمانسيكف ذلؾ كمو
 .اإللياـ، كىك مكطف الشعكر، كىك مكاف الضمير

 Lockeالتي برزت عند لكؾ ،اس الفمسفة العاطفيةكاعتمد ىذا المذىب عمى أس 
ذا اتبعت الكبلس، ك (3)الفرنسي Condorcetرسيو ك كككند، (2)االنجميزم يكية طريقيا في البحث ا 

، فيعارض ألفرد لجماؿ في معناه العاطفي اإلنساني، فإف الركمانسية تبحث عف اعف الحقيقة
Alfred De Musset  دم مكسيو

يكي بالبحث عف كبلسفي مبدئو ال Boileau (5)  بكالك (4) 
  Hogo، كيتخذ فيكتكر ىكجك ل الجماؿ، ك ال جماؿ دكف حقيقة: ال حقيقة سك الحقيقة بقكلو

Victor  ا لرؤيتو كىك يركر في أعمالو أحكاؿ الفقراء كالطبقات مف شعار الحرية في الفف منيجن
 . (6)الفقيرة 

ؽ الذم يررؼ كيرل مندكر أف الركمانسية فييا انطكاء عمى الذات مع الحزف العمي
لى أنقاض الماضي ،الشعراء إلى الطبيعة كىي احساس بيف الكاقع كالخياؿ، كبيف الحرية  ،كا 

 .(7)، كبيف الماضي كالحاضر كالقيكد

، كاالجتماعية التي مرت بيا أكركبالقد جاءت الركمانسية استجابة لمحالة السياسية 
يدم كتمردان عمى سطكة األدب التقم، كىركبان مف شركط نعكاسان لمكاقع السياسي كالثقافيكا

حالة ، كقد لقيت ركاجان في فرنسا نظران لمحالة النفسية كالثقافية لؤلدب التي تأثرت بالكبلسيكية
 :ة كخارجية عمى يد قائدىـ نابميكف، كعدـ تحقيؽ نجاحات داخمياإلخفاؽ السياسي

                                                           
: فيمسكؼ كرياضي كفيزيائي فرنسي، يمقب أبك ـ(1650 –ـ 1596) Rene Descartes( رينيو ديكارت 1)

 .الفمسفة الحديثة
  .ـ(: فيمسكؼ كمفكر انجميزم1704-ـ1632) John Locke( جكف لكؾ 2)
 يمسكؼ كأديب فرنسي.ف: ـ(1794-ـ1743)Condorcet ( الماركيز دك ككندرسيو 3)
  .كركائي فرنسي: شاعر كمسرحي ـ(1957-ـ1810) Alfred De Musset( ألفرد دم مكسيو 4)
 .ـ(: ناقد كشاعر كأديب فرنسي1711-ـ1636) Nicolas Boileau( نيككال بكالك 5)
 .(42ص-35)صاألدب المقارف، ( ينظر ىبلؿ6)
 .(66)صاألدب كمذاىبو ،( ينظر مندكر7)
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، إذ آمف ياسية منزع ذاتيركبا لحقكقيـ السعـ بعد الثكرة الفرنسية كاكتساب األفراد في أك 
... كتنادل الشعراء الغربيكف في يركرىا كيركر أحاسيسيا كمشاعرىا الفرد بشخريتو كانطمؽ

، التي كانت تسيطر عمى حياة األدباء اب الغربية اإلغريقية كالبلتينيةأثناء ذلؾ بنبذ اآلد
، الككف المنبسط حكليـاء في العركر الكبلسيكية السابقة، كاالستمداد مف أنفسيـ، كمف كالشعر 

عى إلى تحقيؽ الفرد كتحقيؽ ، الذم يسلضرب مف الشعر الغنائي الركمانسيفظير عندىـ ىذا ا
 .(1)يحمك مف معاني الطبيعة مف حكلو  ، كماكجكده، بما يركره مف بكاعثو النفسية

لعمـ كال لركمانسية تيارنا فكرينا شعكرينا، يمجد الخياؿ كالعاطفة، كينفر مف اكقد " أحدثت ا
، عمى الرمكد ـ تقكى رغـ كؿ ما حققت مف انتشار، ككسبت مف أنرار، غير أنيا ليأبو لمعقؿ

 .(2)في كجو التيارات المعاكسة كأىميا الرمزية كالسريالية " 

 –: " حيف اتجيكا ىذه الكجية المذىب ىك الحزف كالشعكر باأللـ كأىـ ما يسبغ ىذا
ـ كنفكسيـ فغدا شعرنا حزيننا قاتمان " فاض األلـ عمى قمكبي –الركمانسية 

(3) . 

 

 ثانيًا : النقد عند الرومانسيين 

ىتماـ عمى مضمكف العمؿ إذ تركز اال ،لمركمانسييف الفضؿ في ميبلد كجية جديدة لمنقد
، الذم عميو التي كاف يرب فييا العمؿ األدبي ، كليس عمى اعتبار القكالب الجامدةاإلنساني

 .ا كاف الحاؿ عند الكبلسيكييفمثممأال يحيد عنيا 

، ات جديدةجدت إنارات متفرقة كجيت النقد كتاريخ األدب كجيففي القرف الثامف عشر كي 
، إلى الخمط بيف الممياة كالمأساة الذم دعا Wilhelm Schlegel (4)مثؿ الناقد كيميمـ شميجؿ 

 .رؤيتو كما ىيث عبقرية المؤلؼ في عٍ ، كبى النقد إلى جماؿ الطبيعة في األدبككٌجو 

                                                           
 . (46ص-43)صاألدب المقارف ،ؿ( ينظر ىبل1)
 .(37)صي النقد األدبيف ،( شرارة2)
 . (60مرر)ص –، تاريخ األدب العربي ضيؼ( ينظر 3)
 .ـ(: كاتب كشاعر كناقد ألماني1845–ـ1746) August Wilhelm Schlegelكيميمـ شميجؿ  (4)
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، في بياف قيمة الخياؿ  Kantككاف أعظـ فيمسكؼ أثر في آراء الركمانسييف ىك كانت
، كلكنو يستقؿ عف ىذه الحكاس في م ىك ذك رمة بالحكاس، التي تردر عنيا معارفنا الدنياالذ

 .ضركرة مثكؿ األشياء الحية أمامو أنو يستطيع كحده أف يكٌكف ركرنا دكف ال

 ،Madame De Stael  (1) عيف لمركمانسية في فرنسا مداـ دم ستايؿكمف أعظـ الدا
الذم رأل في كظيفة النقد   Sainte-Beuve، كسانت بيؼ (2)( الركمانتيكيةكأطمقت عمييا )

ا أدبية فرنسية، كرغـ أف أمثمة بياألدبي: النفاذ إلى ذات المؤلؼ ، إال أف ؼ لـ تتجاكز نركرن
، (3)إلى البحث عف عنارر تككيف الكاتب في خارج نطاؽ أمتو  نظريتو التي رنعيا تقكد حتمنا

 في منترؼ القرف الثامف عشر. James Boswell (4)كمف أبرز أعبلميا  جيمس بكزكيؿ 

، مثؿ القرة التاريخية كما فعؿ كمانسية اختراع قكالب فنية جديدةكقد نشأ عف الر 
فيما يسمى الدراما  ،ة بالممياةالمسرحية خمطكا المأساكفي Walter Scott (5) كلترسككت

ىذا كقد جعمكا ، عمى كحدة الزماف كالمكاف ، قضكا فييا (6)الركمانتيكية، اقتداءن بشكسبير
كسخركا مف ، كاألشعار الغنائية، ذات طابع شعبي ؛كالقرص ؛مكضكعات المسرحيات
 Goethe، كنادل جكتو الشخريات االرستقراطية

بالكحدة  Oscar Wild (8)كأكسكار كايمد  (7)
 . (9)العضكية الحية النامية في القريدة الغنائية 

 

 ثالثًا : التيار الرومانسي العربي 

، يدعكف إلى مذاىب جديدة في النقد ،ريف قاـ جماعة مف األدباء في مررفي القرف العش
إلى مذاىب الغربييف في نقد ، كبعضيا يرجع إلى مذاىب النقاد العرب القدامى بعضيا يرجع

                                                           
 .، نشأت في فرنساية: أديبة كناقدة سكيسر ـ(1817 -ـ1766) Madame De Stael( مداـ دم ستايؿ 1)
 . (45)صاألدب المقارف ،( ينظر ىبلؿ2)
 .48المرجع السابؽ، ص( ينظر 3)
 .محاـ ككاتب اسكتمندم: ـ(1795  –ـ1740) James Boswell( جيمس بكزكيؿ4)
 .نجميزماعر ككاتب مسرحي كركائي ا: شـ(1832-ـ1771) Walter Scott ( كالتر سككت5)
 ـ(: شاعر ككاتب مسرحي إنجميزم.1616-ـ1564)William Shakespeare  كليـ شكسبير (6)
 .أديب كفيمسكؼ ألماني :ـ(1832 –ـ1749) Johann Goethe يكىاف جكتو (7)
 .يرلندمـ( شاعر كأديب كمؤلؼ مسرحي ا1900–ـ1854) Oscar Wilde (  أكسكار كايمد8)
 (.383ص-380)صاألدب المقارف ،ىبلؿ( ينظر 9)
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، ك يظير مى أساسيا، كنقدكا الشعر عمنيـ عنارر الشعر تحديدان مفربلن ، كحدد فريؽ عرالش
ات خربة ممتعة في تأثير الركمانسية في كتب أحمد زكي أبك شادم عف النقد كالشعر مف دراس

 .(1)، كفي مجمتو ) أبكلمك ( مقدمات دكاكينو

عالـ عند العرب في حددة الميرل محمد بنيس أف ىذا االتجاه لـ ينتظـ في حركة منظمة م
... كمف كلية في الثقافة العربية الحديثة: " غياب الرؤية الفمسفية الشمالقرف العشريف، كيشير إلى
، لـ تخترؽ بنية الثقافة العربية ؽ شمكلي لمرؤية في األدب كالحياةثـ فإف الركمنسية كنس

 .(2) "الحديثة

، ابراىيـ ناجي كأبك القاسـ الشابي شعراء:فبرز الك كلكف تيارنا تشٌكؿ عبر مجمة أبكلٌ 
إلى الركمانسية خميؿ مطراف  سبقيـ، كمف الشعراء مف اشر مع الغربكتحقؽ االتراؿ المب

 .(3)جيؿ مف الشعراء في ىذا التيارظير ـ( ، ك 1872-1949)

 ؛اليمشرم :كرنؼ الشعراء ،ذىب االبتداعي(المكقد أطمؽ عميو مرطفى السحرتي )
ككضعيـ مف أتباع المذىب  ،كخميؿ شيبكب ؛كشكر اهلل الجار ؛كرشيد أيكب ؛كفكزم المعمكؼ

 .(4)االبتداعي الركمانسي 

مكف إدراكيا في ركايات ال شؾ نزعة ركمانسية " في األدب العربي الحديث يكيجدت 
 .(5)"  ، كعمي محمكد طوامي، كشعر أحمد ر المنفمكطي، كالمازني

، كقد أحدث أثران بالغان في أقكل االتجاىات األدبية لعربي مفاالتجاه الركمانسي افغدا 
، لـ أف أضعؼ أثر الكبلسيكية العربية ، كلكنو بعداألدب العربي كمكاجية الكبلسيكيةتطكر 

 .د أماـ االتجاىات األدبية األخرليستطع الرمك 

 

 

                                                           
 . (33)صقد األدبي الحديثمدارس الن ،( ينظر خفاجي1)
بداالتو ،( بنيس2)  . (2/25)جالشعر العربي الحديث بنياتو كا 
 . 104ص-103ص/2المرجع السابؽ، ج( ينظر 3)
 .(4)صعر المعارر عمى ضكء النقد الحديثالش ،( السحرتي4)
 .(190-189)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب ،الميندسك ( كىبة 5)
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ـ كىك مف أعبل ،(1)أما الركمانسية في فمسطيف فقد كضع األديب كالناقد ركحي الخالدم 
" تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفكتكر ىيجك " مرسيان : التنكير كالنقد العرب كتابو 

، كركحي الخالدم ىك بحؽ رائد عمـ األدب المقارف نات لئلفادة مف اآلداب األكركبيةأكلى المب
 (2)يثة عند العرب في العرر الحديث، إضافة لريادتو الحقيقية في النيضة األدبية كالنقدية الحد

 عديد مف مفاىيميا عبر كتابو.المتأثريف بالركمانسية كقد نقؿ ككاف مف الركاد  ،

، د شكقيكييشير الباحثكف إلى أىمية قريدة محمد إسعاؼ النشاشيبي في رثاء أحم
، الرائدة لتطكير القريدة العربية، حيث حررىا مف القافية المكحدة كمكانتيا ضمف المحاكالت

كيمكف عدىا مف القرائد المتأثرة  ، (3)كم عدد التفعيبلت في كؿ شطر كما حررىا مف تسا
 .حزيف ذاتي في قالب شعرمبالركمانسية، البتعاده عف الشكؿ الكبلسيكي لمقريدة ، كرياغتيا 

، كمطمؽ (4)تجو الشعر الفمسطيني اتجاىان جديدان عند ظيكر الشاعريف إبراىيـ طكقافكا
، طيني في الفترة التي سبقت النكبةمكىبتو لتطكير الشعر الفمس، فقد كجو طكقاف (5)عبد الخالؽ

: " كاف إبراىيـ طكقاف أبرز ي الشعر الفمسطيني في تمؾ الحقبةكىك ييعد بحؽ رائد التجديد ف
، ككاف لو التأثير األكبر في الدخكؿ في حقبة العشرينيات كالثبلثينياتالشعراء في فمسطيف 

 . (6) ديث "بالشعر في ببلده إلى العرر الح

، مف األدب اليادؼ تحمؿ قضايا الكطف كتمترؽ بالقضيةكتقترب القرائد عندىما كىي 
، تحمؿ بكادر ءات التعبير الشعرم بطرائؽ جديدةالذم يتجاكز الشعر الكبلسيكي إلى فضا

كبيا  ، شعب الفمسطيني، المتألـ عمى كاقع معاناة الركمانسي الحالـ بالمستقبؿ الكاعدالشعر ال

                                                           
ييا، : كلد في القدس كتمقى تعميمو األساسي فـ(1913-ـ1864محمد عمي الخالدم ) يف بف( ركحي بف ياس1)

، ية نشر المغات األجنبية في باريس، ثـ التحؽ بجامعة السكربكف كعييف مدرسان بجمعكدرس القانكف في اآلستانة
 .ؤلفات في األدب كالتاريخد مف الم، لو العدير بتعيينو قنربلن عامان في بكردكثـ عاد إلى اآلستانة فردر قرا

 .(3/64)جاألعبلـالزركمي، ينظر 
 .(13ص-12)صتاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىككك  ،( ينظر الخالدم2)
 .(290-285)صاألدب العربي المعارر في فمسطيف، ( ينظر السكافيرم3)
ثـ في الجامعة  مس كتعمـ فييا، كلد بنابـ(: شاعر كطني1941-ـ1905قاف)( إبراىيـ عبد الفتاح طك 4)

 .(1/47)جاألعبلـالزركمي، ينظر  .األمريكية ببيركت
، ي الناررة كتعمـ بيا ثـ في القدس: شاعر فمسطيني كلد فـ(1937-ـ1909( مطمؽ عبد الخالؽ الناررم)5)

 .7/252جالمرجع السابؽ، ينظر . ز شعره بالنزعة الركفية الفمسفيةامتا
 .(354)صكالحركات في الشعر العربي الحديث االتجاىات ،( الجيكسي6)
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كما اكتست قرائد الشاعر الكاقعية اىتماميا بالقضية الفمسطينية التي تؤرؽ المجتمع،   مف
اره " رائد ، فيرح اعتبد الخالؽ النزعة الذاتية الحزينة، كالشعكر باأللـ العميؽمطمؽ عب

، لكف (1)، ضمف رؤية ركفية " قد غمب عمى شعره النزعة الفمسفية، ك الركمانسية في فمسطيف
 .داع الشعرم التجديدم متد بو طكيبلن لينتج لنا مزيدان مف اإلبالعمر لـ ي

كرافؽ استخداـ شعر التفعيمة في الستينات النبرة الركمانسية في كثير مف قرائد الشعراء 
الفمسطينييف : فقد تاىت األحبلـ كآماؿ النرر كالتحرير ، كتفرؽ الشعراء في بقاع األرض ، 

سد الشعر كؿ ىذه اإلحباطات ، فكانت القرائد تتحكؿ كتقمرت أحبلـ استرداد فمسطيف فج
 . (2)أحيانان إلى بكائيات متكارمة مف ديكاف إلى ديكاف ، كمف شاعر إلى شاعر 

كنجد النزعة الذاتية الحزينة التي يمكف عدىا مف الركمانسيات ، عند محمكد دركيش في 
ـ/ كمحاكلة 1971-ؾ أك ال أحبؾالفترة األكلى التي أعقبت مغادرتو لفمسطيف في دكاكينو )أحب

ـ(، فالحب يمؤل مشاعره كأحاسيسو فيما يغمره الندـ عمى 1977-ـ/ كأعراس1973-7رقـ
مغادرة فمسطيف كالحزف عمى االبتعاد عنيا : " الشاعر كاف يكتب قرائد ال تخمك مف حس 

، كما نجد  (3)حزيف يرؿ أحيانان إلى درجة التشاؤـ ، كييعبر عف ندـ شديد لخركجو مف حيفا "
آثار الركمانسية في بعض قرائد سميح القاسـ بعد انفرالو عف الحزب الشيكعي ، كيجد 

) قريدة في زجاجة ( األثر الركمانسي الكاضح في  (4)القارئ في بكائية لمشاعر معيف بسيسك
، رغـ انحيازه التعبير عف الذاتية الحزينة لمشاعر فقد كاف ييعاني المرض كالغربة عف الكطف

 .(5)فدكل طكقاف لؤلدب الكاقعي، كمف بادم التأثر بالركمانسية الشاعرة

                                                           
 .(59)صالنزعة الفمسفية في ديكاف الرحيؿ لمشاعر مطمؽ عبد الخالؽ ،( ينظر اليعقكبي1)
 .(116)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( ينظر الزعبي2)
 .(87)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( األسطة3)
: شاعر كأديب كمسرحي، كلد في غزة كفييا تمقى تعميمو ثـ انتقؿ إلى ـ(1984-ـ1927سيسك )يف ب( مع4)

، معيف :عديد مف العكارـ العربية كتكفي في لندف، ينظر بسيسكرة كتخرج مف الجامعة األمريكية، تنقؿ في القاى
 .(المقدمة)األعماؿ الشعرية الكاممة

ليا عديد  شقيقة الشاعر إبراىيـ طكقاف،، ينية مكاليد نابمسـ(: شاعرة فمسط2003-ـ1917( فدكل طكقاف )5)
خرائص األسمكب في شعر فدكل  ،ررركر مف الدكاكيف الشعرية، لقبت بشاعرة فمسطيف، ينظر

 . (11)صطكقاف
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ىاركف ىاشـ رشيد ، ك  ،(2)كأميف شنار، (1)براىيـ نرر اهلل إكمف شعراء الركمانسية  
 .(4)، كغيرىـ (3)كسممى الخضراء الجيكسي 

 الفروق الجوىرية بين الكالسيكية والرومانسيةبعض ابعًا : ر 
 عض الفروق الجوىرية بين الكالسيكية والرومانسيةيوضح ب( 1.2)جدول 

 الرومانسية الكالسيكية
اإلعبلء مف شأف العقؿ، فيك   -1

 .الباعث لؤلدب 
، فيي الباعث اإلعبلء مف شأف العاطفة
 لؤلدب ككجيتو ، ال العقؿ .

الجميكر المكجو إليو األدب :  -2
، كاألدب يتحدث ةالطبقة األرستقراطي

 .عف الطبقة البرجكازية 

الجميكر المكجو إليو األدب : الطبقة 
كاألدب يتحدث  ،البرجكازية كطبقة كسطى

 . عف الطبقات الدنيا
ييدؼ األدب إلى تككيف مجتمع   -3

 مثقؼ  يحتـر الطبقات .
جتمع  مثالي ييدؼ األدب إلى تككيف م

، كيزيؿ الطبقات يعمي مف شأف اإلنساف
 الظالمة . 

 : منشكدة ) حالمة ( .لمحياةالنظرة  : كاقعية .النظرة لمحياة -4
الغاية مف األدب: التمقيف كالتكجيو،  -5

، الحث عمى الفضائؿ ، رفعة األخبلؽ
مع عبر المكعظة تحقيؽ الفائدة لممجت
كاحتراـ العادات ، النابعة مف العقؿ

، كاحتراـ األفكار كالمعتقدات كالتقاليد
 القديمة .

: األدب استجابة الغاية مف األدب
، يجب ية كاليمـك الجماعيةمعكاطؼ الفردل

ر عبر العاطفة النابعة مف نشر الخي
ذكاء الخياؿ ك الضمير الحمـ في مجتمع ، كا 

، تركير الحزف كاأللـ المثالية كالجماؿ
، الثكرة عمى ف شأف اإلنسانيةكاإلعبلء م

 . الظالـ كالتحرر الفكرم كالسياسي الكاقع

                                                           
 .http://www.albabtainprize ينظر معجـ البايطيف .ـ1954كأديب فمسطيني كلد في عماف ( شاعر 1)
ينظر معجـ  .رير المجمة األدبية األفؽ الجديدـ، مدير تح1933، كلد في البيرة ني( شاعر كأديب فمسطي2)

 .http://www.almoajam.org/poet_details.php?id=1368البابطيف 
ـ، تمقت تعميميا 1928: شاعرة كناقدة فمسطينية، كلدت في السمط باألردف( سممى ربحي الخضراء الجيكسي3)

 .)الرفحة االلكتركنية(لدكتكراه مف لندف، ينظر معجـ البابطيففي عكا كالقدس ثـ حرمت عمى ا
 .(193-130)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( ينظر الزعبي4)
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 Parnassism لجمالي : المذىب البرناسي أو الفني أو االمبحث الثالث

 أوًل : المصطمح والنشأة

في أساطير اليكناف  –، كعندىـ ىك مكطف اإللو أبكلمك إلو الفنكف برناس جبؿ باليكناف
مع شعر بعض مف أقطاب ىذا المذىب كأطمؽ ك ىك المقاـ الرمزم لمشعراء – قديمنا ، كقد جي

الرياغة الفنية لمشعر  اؿكرمز إلى أنيـ يعنكف بكم –برناس المعارر–عمى المجمكعة 
 .الغنائي

، اتخذت اسميا مف اسـ فرنسا أكاخر القرف التاسع عشركالبرناسية اسـ لمدرسة شعرية ب
، ككاف شعرىـ يكتب فييا أىـ الشعراء الفرنسييف، ككاف بية بارناسكس المعاررالمجمة األد

لذاتي، كبإيمانو بنظرية د اإلسراؼ في العاطفة الركمانسية، كيتميز بخمكه مف ابمثابة رد فعؿ ض
 .(1)، كبالتزامو اإلتقاف في الرنع كالعركض الميعٌقد رازه لمثقافة العممية كالتاريخية، كبإبالفف لمفف

: " فيما يقكماف عمى معارضة نية يكاداف ييعداف مذىبان كاحدان كالكاقع أف البرناسية كالف
الفرد الخارة كأحزانو عمى  أفراح، أم عرض حيث أنيا مذىب الذاتية في الشعر الركمانسية مف

اعتبار الشعر ، بينما تقكـ البرناسية كالفنية عمى الشعرية كسيمة لمتعبير عف الذات ، كاتخاذالناس
 ، أم أنيا تريد أف تجعؿ الشعر فنان مكضكعيان كغايةغاية في ذاتو، ال كسيمة لمتعبير عف الذات

مظاىر الجماؿ في الطبيعة أك خمعو عمى ، كاستخراجو مف في ذاتو ىمو نحت الجماؿ أك خمقو
 .(2)تمؾ المظاىر " 

لى الجماؿ غاية في حد ذاتوالمذىب الجمالي، يدعك إلى اعتبار  أك المذىب البرناسي ، كا 
كقد تطكر ىذا  ،ج القضايا االجتماعية كالسياسيةاالمتناع عف استعماؿ األدب كسيمة لعبل
الذم يرل أف األدب ينبغي أف يينتج  الفف لمففمذىب المذىب إلى اتجاه آخر أطمؽ عميو اسـ 

 ، كمف أعبلمو لككنت دم ليؿ(3)بعيدان عف االعتبارات الكطنية كاالجتماعية كالسياسية 

                                                           
 .(347)صدبمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاأل ،الميندسك ( ينظر كىبة 1)
 .(110)صاألدب كمذاىبو ،( مندكر2)
 .(389)صاألدب المقارف ،( ينظر ىبلؿ3)
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 Leconte de Lisle 
 Theophile Gautier تيكفيؿ جكتيو،  ك ( 1)

(2 ) . 

، فبل اتوكلذلؾ يجب أف يككف غاية في ذ ،ار ىذا المذىب بأف الشعر فف جميؿ" قاؿ أنر
حساسات كسيمة لمتعبير عف المشاعر الخارةييستخدـ ك جميمة ، بؿ يعمؿ لخمؽ ركر كأخيمة كا 
 . (3)... ككاف مف الطبيعي أف يككف الكرؼ ىك المجاؿ الذم يتحقؽ فيو المذىب في ذاتيا

منترؼ القرف التاسع عشر الميبلدم، ، نسية في اآلداب الكبرل األكركبيةانحسرت الركما
، ك مذىب الكاقعية مذىب البرناسي أك المذىب الجمالي: الندفاع مذىبيف آخريف ىمافي ظؿ ا

 أك الكاقعية الطبيعية .

، التي د عمى الفمسفة المثالية الجمالية، يعتمقياـ ىذه المدرسة عمى أساس فمسفيككاف 
مؿ الفني الع، كالمنفعة  في ، إذ  فرؽ بيف الجماؿ ذاتو Kantفٌرؿ القكؿ فييا الفيمسكؼ كانت 

، مو، فجمالو المحض ال يتمثؿ إال في شكذك الخرائص الجكىرية، الذم تتكافر لو رفة الجماؿ
 : Kant ك خرائص الحكـ الجمالي عند  كانت

، أم أف المتعة الفنية ال تيتـ بقيمة ضا مف الذكؽ ال تدفعو إليو منفعةيردر عف ر   -1
ا الخمقي الذم يريد ب التممؾ كبخبلؼ الرضبخبلؼ المذة الحسية التي تتطم ،مكضكعيا كتحقيقو
 .تحقيؽ مكضكعو

 .و األذكاؽ محسكسنا، دكف حاجة إلى أفكار عامة مجردةالجماؿ تقكم -2

تعة تكفينا ، إال الجماؿ فإننا نحس أمامو بمشيء غاية تدرؾ أك يظف كجكدىا فيولكؿ  -3
كىذا  ،يككف غاية في ذاتو ، بحيث لك كجد عالـ بدكف جماؿ فإف الجماؿالسؤاؿ عف الغاية منو

 .في الشيء الجميؿ ما أطمؽ عميو الغائية بدكف غاية

، أم مف ناحية الحكـ الجمالي ذاتي ابتداء، كلكنو مكضكعي مف ناحية التركير -4 
ممية ألنو رادر عف ، أك تجارب عؽ فيو دكف حاجة إلى أقيسة منطقيةاشتراؾ ذكم األذكا

و معريتنا خالفو كاف في ذلؾ معرية لمضمير الجمالي تشب، فإذا حكمنا بما يالكعي الجمالي

                                                           
ر كأديب فرنسي شاع :ـ(1894–ـ1818) Marie Leconte de Lisle -Charles( شارؿ لككنت دم ليؿ1)

 .مف ركاد البرناسية
 .ائي فرنسي مف ركاد البرناسيةشاعر كرك  :ـ(1872–ـ1811) Theophile Gautier( تيكفيؿ جكتيو 2)
 .(115)صالنقد كالنقاد المعارركف ،( مندكر3)
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، فالجميؿ مكضكع متعة ال غاية ليا كال عبلقة ليا لمضمير الخمقي، فيما لك خالفنا كاجبنا خمقينا
 . (1)بالمنفعة الحسية 

، كىك يرل Kantامتدادنا لمفمسفة المثالية عند كانت  Hegel (2)كقد جاء الفيمسكؼ ىيجؿ 
، كمف أكائؿ مف رددكا ردل ىذه الفمسفة في تعادؿ الشكؿ الجمالي بالمضمكففني أف الكماؿ ال

Benjamin Constantفي فرنسا بنجاميف ككنستاف 
 (3). 

تي ألقاىا الVictor Cousin (4)في محاضرات فكتكر ككزاف  الفف لمففثـ ظيرت عبارة 
 Theophile جكتيو ، كنجد ردل ىذه الفمسفة كاضحة عند تيكفيؿـ1818في السكربكف عاـ 

Gautier في مقدمة قرتو )الفتاة دل مكياف( كعند لك كنت دم ليؿ Leconte de Lisle 
يد الغاية في ذاتو كأنو ال نيائي، كأف الجماؿ ليس كمجاؿ الفف الكح الذم كضع عمـ الجماؿ

ا لمحؽ تي تمتقي ، كىك القمة المشتركة العمى الحقيقة اإلليية كاإلنسانية ، فالجماؿ يحتكمخادمن
 .(5)، كما عداىا  يدكر في دكامة مف المظاىررعنده طرؽ الفك

 

 ثانيًا : النقد البرناسي 
سكاء  ،كالجماؿاستنادنا إلى قكاعد الفف  ،ىك نقد شامؿ يحمؿ اإلبداع كيحاكؿ تقييمو

، كقد ازدادت أىمية ىذا النكع مف النقد منذ ظير عمـ الجماليات في القرف القديمة أك الحديثة
، كقد سماه العالـ األلماني  عف الفمسفة، بعد أف كاف قسمان منياالثامف عشر عممنا منفربلن 

Baumgartenبكمجارتف 
 .()االستاطيقي (6) 

                                                           
 . (285)صاألدبي الحديث النقد ،( ينظر ىبلؿ1)
: فيمسكؼ ـ(1831-ـ1770) Georg Wilhelm Friedrich Hegel( جكرج فيميمـ فريدريش ىيغؿ 2)

 .ي رائد المدرسة المثالية الماديةألمان
: مفكر ككاتب كسياسي فرنسي مف أرؿ ـ(1830-ـ1767) Benjamin Constant( بنجاميف ككنستاف 3)

  .سكيسرم 
 .ـ(: فيمسكؼ كسياسي فرنسي1867-ـ1792) Victor Cousin( فكتكر ككزاف 4)
 .(387ص-384)صاألدب المقارف ،( ينظر ىبلؿ5)
ـ(: فيمسكؼ كعالـ 1762-ـ1714) Alexander Gottlieb Baumgarten( ألكسندر جكتميب بكمجارتف 6)

 .جماؿ ألماني
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، يقكؿ كالعرر كالشخرية ؛كنقد البيئة :خرلكالنقد الجمالي يفيد مف األنكاع النقدية األ
ادت مقدرتو عمى تذكقو يب كعرره ز : " كمما زاد اطبلع النقاد عمى بيئة األدCroceكركتشو 
 . (1)"  إنتاجو

 إلى استخداـ النقد الذكقي ذك الطابع العاطفي لميركب مف  كفد الجمالياالنق دعاكقد 

النقد العممي كالتاريخي يجب أف يسبقو امتبلؾ الذكؽ الفني جفاؼ األدب الذم يستند إلى 
 .مف قبؿ الناقد

Benedetto Croceكقد مثمت آراء بندتك كركتشيو 
الرؤية الحديثة لعمـ الجماؿ في القرف  

العشريف، كىك راحب الرياغة التعبيرية في فمسفة الجماؿ، كقد ذىب بفمسفتو أبعد مما ذىب 
 .في فمسفة الفكر الجمالي Hegelإليو ىيجؿ 

كقد أثرت االتجاىات المثالية الجمالية لؤلدب في كؿ االتجاىات النقدية الحديثة ، التي 
كسابقيو مف Croce  ثرة في مراحؿ تطكرىا بالفمسفة الجمالية، كالزمت آراء كركتشيوبدت متأ

فبلسفة المثالية الجمالية معظـ المدارس األدبية البلحقة، كأكقعيا تأثران مدرسة الفف لمفف التي 
تبجؿ القيـ الجمالية كال شيء غيرىا، فالجماؿ الفني عندىـ ىك أساس المتعة، كال قبح في الفف 

 .(2) لنقص يعتريو إال

 

 ثالثًا : من النقاد العرب من يياجم الفن لمفن
، ترتبط بالفف القادـ كاميا مف مثقفيف مختمفي الجنسياتنشأت عدة جماعات في مرر ق

عر ، كال مشافف لـ تكف تعكس اىتمامات المجتمع، إال أف اىتماميـ بقضايا حرية الالغرب مف
 .(3) لـ تترؾ آثاران أدبية بارزة كىي ،المكاطف العادم في تمؾ الفترة

رية لؤلديب الذم ييدؼ إلى المتعة، ميما يكف فيو مف يرل الشايب أف أنرار الحك 
ا عدا ، مف لمفف التي تقرر حرية األديب، كانطبلقو مف كؿ قيد، فإف أرحاب نظرية الفأفكار

، إذ ال جيو االجتماعيدب كقيمتو في التك ، فييا مف الخطكرة عمى األاستجابتو لعبقريتو كمكاىبو

                                                           
 . (50)صتمييد في النقد األدبي، ( غريب1)
 .(340ص-297)صديثالنقد األدبي الح ،( ينظر ىبلؿ2)
 .(18)صالمذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف ،( ينظر عياد3)
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، أف يترؾ لؤلديب الحبؿ عمى الغارب، ال يقكده سكل ىكاه، فكثيرنا ما يككف اليكل خطرنايعقؿ 
ة ، كيشير إلى اآلثار السيئداعية فساد كزعيـ انحبلؿ كتدىكر كيمكف بأفكاره الرريحة أف يككف

عمى  -ت أبي نكاس ، كغزلياغزؿ بف أبي ربيعة، كأىاجي فحكؿ العرر األمكم -التي تركيا 
 .( 1)تاريخ األدب العربي كمو  

ف كاف فيو مف قيـ أخبلقية جميمةإف ىذا الرأم ك  أعز ما ، قد يحـر تاريخ األدب العربي ا 
تمع الثقافية كالسياسية ، فالحرية ينتزعيا األديب مف كافة مككنات المجيممكو مف نفائس أدبية

حكامان مجزكءة غير عممية، لنبتر جزءان مف التراث ف نطمؽ أ، كال نممؾ بعد عدة قركف أكالفكرية
تو يحتاج إلى ، كفي المقابؿ فإف مفيكـ الحرية ذااألدبي، فاألديب مرآة المجتمع في عرره

 .كاألخبلقية لممجتمع في نفس العرر، عبر القيـ الدينية تكجيو كضبط

االتجاه  -لعربييرل محمد مندكر أف االتجاىيف المذاف يقفاف عمى النقيض في المجتمع ا
ظنان منيـ أف ياجمو المتدينكف ف ،تكحدا في مياجمة ىذا المذىب -الديني كاالتجاه االشتراكي

، ىاجمو االشتراكيكف ك ألخبلؽ كالقيـ في االنتاج األدبي، الفف لمفف معناه التحمؿ مف قكاعد ا
األخبلقية  ب لممشكمة، في الحيف الذم ال يتعرض ىذا المذىاألدب عف المجتمع وفرمبسبب 

، اط ركحي ال يخضع لمقاييس األخبلؽ، إذ ينظر دعاة ىذا المذىب لؤلدب كنشعمى اإلطبلؽ
، إنما بالخير كالشر أك الخطأ كالركاب فبل يجكز الحكـ عمى بعض الحقائؽ كالرياضيات مثبلن 

مذىب ككنو يفرؿ األدب عف ، أما اليجكـ عمى اليككف الحكـ مف حيث الجماؿ كالقبح
، بدالن مف النزكؿ إلى ف البذخ كالمتعة الفارغة المضمكفكييحٌكؿ األدب إلى نكع م ،المجتمع

، ففييا بعض التعسؼ إذ ليس مف محف كآالـ كالعمؿ عمى عبلجيا أسكاؽ الحياة لررد ما فييا
، كيبتعد عف ف ذلؾ سيقكد إلى دكتاتكرية األدب، ألاألدب دعكة لعبلج مشاكؿ المجتمع كؿ

 .(2)تع بالجماؿحاجة اإلنساف لمتم

نية في ، سكل النظرة الجمالية الفيران فاعبلن في األدب  الفمسطينيكلـ يترؾ ىذا االتجاه تأث
 ، كما دكف ذلؾ فقد انشغؿ األدب الفمسطيني في تركير مأساة الكطف السميب .بعض القرائد

 

 

                                                           
 .(157)صالتيارات المعاررة في النقد األدبي ،( ينظر طبانة1)
 .(117ص-114)صاألدب كمذاىبو ،( ينظر مندكر2)
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 يوضح بعض الفروق الميمة بين الرومانسية والبرناسية (1.1) رابعًا : جدول

 البرناسية رومانسيةال
، كأبطالو مف األدب مكٌجو لمطبقة البرجكازية

الطبقة الكسطى كييدؼ لنررة عامة 
 الشعب .

أكؿ دعكتيـ األدبية لنررة كجو البرناسيكف 
، ثـ ضاقكا بيـ ذرعنا ، فترفعكا عنيـ في العامة

 فنيـ ليتكجيكا بو إلى الرفكة .
المثؿ الدعكة إلى رفع شأف العاطفة ك 

 انية كالتقدـ االجتماعي .اإلنس
 البعد عف الغاية النفعية مف األدب .

الذاتية ميمة في تركير انعكاس األدب في 
 نفس األديب .

، البعد عف تركير الذات، كاالقتراب مف الخياؿ
لعمـ مف دراسة كاالعتماد عمى ما كرؿ إليو ا

 ( .األجناس البشرية )تسخير العمـ لخدمة الجماؿ
الشعرية في كحدتيا  العناية بالركر

 العضكية .
العناية بالركر الشعرية المكضكعية خبلفنا لركر 

 الركمانسييف الذاتية .
 ال اعتقاد ليـ باإللياـ أك الكحي الشعرم . االعتقاد باإللياـ كالكحي الشعرم .
شر كعندىـ االىتماـ باألدب عف طريؽ مبا

( تركير انعكاس المكقؼ )الحالة الشعرية
 ألديب .عمى نفس ا

، كيبرز دكر القارئ طريؽ فيـ األدب غير مباشر
بتفسير كاستنتاج الحالة اإلبداعية كالشعكر 

 بالجماؿ .
الركمانسية فتحت األبكاب لظيكر مناىج 

 جديدة بعد ثكرتيـ عمى الكبلسيكية .
البرناسيكف ميدكا الطريؽ لممذىب الكاقعي 

، لطبيعي كالنيضة العممية في األدبكالكاقعي ا
المذىب في األدب الفرنسي  لـ يعمر ىذاك 

، مدرسة الفف لمفففسرعاف ما تطكر إلى ، طكيبلن 
 خمفتو الرمزية .
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 Posetivismeالمبحث الرابع : المذىب الوضعي التجريبي 

 أوًل : المصطمح والنشأة 

بعد ي ال، كإلغراؽ البرناسييف فف في االنترار لمعاطفة عمى العقؿكاف إلغراؽ الركمانسيي
ؿ ، كمف الطبيعي في ظاسان مضادان فظير المذىب الكاقعي، انعكعف الغاية النفعية لؤلدب

، كقد كانت الفمسفة النقدم التجريبي العممي في األدب، ظيكر تيار المذىب النيضة العممية
: جكف سيتكارت ، كالفمسفة التجريبيةComte August (1)الكضعية التي أسسيا أكغست ككنت 

، قد نادت إلى خركج اإلنساف مف حدكد ذاتو طمبنا لممعرفة John Stuart Mill (2) ميؿ
ب أف ، كيجعمـ ىك الذم يجب أف يقكد المعرفة، ال القمب كما عند الركمانسييفالرحيحة، فال

المثمرة ىي معرفة الحقائؽ  ، فالمعرفةييكٌجو األدب لخدمة المجتمع، كليس كما عند البرناسييف
، كأف الفكر اإلنساني ال يستطيع ىي التي تمدنا بالمعارؼ اليقينيةالتجريبية  ، كأف العمكـكحدىا

 .(3)، كبتخميو عف األفكار الذاتية السابقة أ إال بعككفو الدائب عمى التجربةأف يعترـ مف الخط

شيد نمك الحركة العممية الخالرة، كنعني بذلؾ  كيرل مندكر أف القرف التاسع عشر
أف الحياة االقترادية قد ازدىرت بفضؿ اختراع اآلالت كاالىتماـ  ، كماالعمكـ الرياضية

، ، كىذه ظاىرة طبيعية أف يظير مذىب الفمسفة الكضعية عمى يد أكغست ككنت قترادياتباال
ختبلطيـ بالشعكب ، كافي ظؿ التكسع المكاني لؤلكركبييفكقد سادت الفمسفة التجريبية أكركبا 

م يميزىـ في رحبلتيـ لعممي كالتقدـ الحضارم ىك الذ، ككاف البحث اكاألعراؽ األخرل
Hippolyte Taine (4 ) : " ىيكبمت تيفـ ناقد أدبي يمثؿ ىذه الفمسفة ىك، كأعظكاكتشافاتيـ

ثير متبادؿ بيف العكامؿ الطبيعية، ، فيك يرل أف التأذم تأثر بو البرناسيكف كالكضعيكفال
، كقد رأل تيف أف الجنس البشرم كاطراد تقدمو ى نمك، التي تتضامف معنا عمكالعكامؿ النفسية

الشخص  فيـ كتطكر عمؿ الفناف أك الكاتب يكجب اكتشاؼ كؿ الحقائؽ الميمة حكؿ جنس
، كقد ميد المذىب عمـ البد أف تؤثر في األدب كالفف، كأف بحكث ال(، كالكسط )البيئة()الكراثة

                                                           
، أكد يلـ اجتماع كفيمسكؼ اجتماعي فرنس: عاـ(1857-ـ1798) Comte August( أكغست ككنت 1)

 .ات العممية المبنية عمى المبلحظة، يعد مؤسس الفمسفة الكضعيةضركرة بناء النظري
 .ـ(: فيمسكؼ كاقترادم بريطاني1873-ـ1806) Mill John Stuartجكف ستيكارت ميؿ ( 2)
 . (312)صالنقد األدبي الحديث ،( ينظر ىبلؿ3)
: مفكر كناقد فرنسي أثر تطبيقو ـ(6318-ـ1828) Hippolyte Adolphe Taine( ىيكبمت أكدلؼ تيف4)

 عمى الفف كاألدب في فرنسا في القرف التاسع عشر. الكضعية لمفمسفة
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لفف كاألدب عف طريؽ العمـ كالتاريخ ، الكضعي التجريبي لظيكر النقد العممي الذم يعتمد نقد ا
كمنو النقد التاريخي الذم يربط نتاج الفناف بمؤثرات عرره كبيئتو ، فيبرز الدكر الذم تؤديو في 

 .  (1)تكجيو األديب كتككيف ذكقو

في كتابيا )األدب  Madame De Staelكقد برز ىذا المذىب عند مداـ دم ستايؿ 
جتمع ألنو أرادت أف تعبر عف رأييا بضركرة أف يخدـ األدب الم، ك (كعبلقتو بالنظـ االجتماعية

ى ، كحاكلكا تطبيؽ المنيج العممي عم Taineكتيف  Saint Beuve، كجاء سانت بيؼيعبر عنو
Darwin  النقد مستخدميف نظريات الكراثة، كنظرية داركيف

في أرؿ األنكاع، ككذلؾ مناىج  (2)
اريخي عدا تحقيؽ النركص األدبية كمعرفة الرحيح مف ، كيمحقكف بالمنيج التالتحقيؽ العممي

، كقيمة المبني عمى العرؽ كالبيئة كالعرر، كالنقد ما يعرؼ بالنقد التاريخي المقارفالمنحكؿ ، 
، فني كأثر البيئة كالعرؽ كالمجتمعىذا النقد أنو يتناكؿ بعض الخرائص كالظكاىر في النص ال

ظيار قيمتيا  .(3)األدبية  في تفسير ىذه الظكاىر كا 

، كلـ يستطع لكؿ النظريات القادمة التي تمتو عممان بأف ىذا المذىب العممي استمر مرافقان 
 .آثاره  كسطكتو حتى كقتنا المعاررالنقد األدبي التخمص مف 

 

 ثانيًا : النقد عند الوضعيين التجريبيين 

، أم يا لعمـ الحياةلمساىمة التي يقدمىك محاكلة لمحكـ عمى النتائج الفنية بمقاييس ا
بمقاييس عممية كتطبيؽ أحكاـ العقؿ الرياضي عمى التجربة األدبية الحافمة باالضطراب 

 . (4)كالفكضى 

ى التفسير العممي كليس اكتفاء ، اعتمادان عمألداة العممية في إعداد نقد بناءفقد استخدمكا ا
ى حركة تحرص عمى كشؼ إل ، كركالن ي يجب أف يتجاكز أنظمتو األداتية، فالتفسير العممبو

                                                           
 .(109)صفي األدب كالنقد، ( ينظر مندكر1)
نظرية  ، راحبعالـ طبيعي كجيكلكجي بريطاني :ـ(1882-ـ1809) Charles Darwin( تشارلز داركف 2)

 نيا كتابو أرؿ األنكاع.، التي ضمٌ التطكر كاالنتقاء الطبيعي
 .(49–45)صاألدب المقارف ،( ينظر ىبلؿ3)
 . (258)صالمعقكؿ كالبلمعقكؿ في األدب الحديث ،( ينظر كلسف4)
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، أرادكا كازدىار قيمة المخططات الماركسية، نذ ازدىار السيككلكجية التحميمية، فممدلكؿ األثر
 . (1)اتجاه ييدؼ إلى  فمسفة إنسانية ، فيد حديث ذم أساس سيككلكجي اجتماعيإعداد نق

 جست ككنت كخطا الفف نحك الكاقع بتأثير الفمسفة الكضعية أك التجريبية عمى يد أك 
Comte August كارت ميؿ تيكجكف س ؛John Stuart Mill كتيف ؛ Taine. 

فالمعرفة المثمرة عندىـ ىي معرفة الحقائؽ الكاقعية، كالعمكـ التجريبية ىي التي تمدنا 
 بالمعارؼ اليقينية ، كأف اإلنساف لف يعترـ مف الخطأ إال بعككفو عمى التجربة. 

: " إف األدب يجب أف ينتيي بحقائؽ ، -رنا بالمنيج العممي متأث -Zola (2  )كيرل زكال 
كيرل أف الظكاىر اإلنسانية مف التعقيد بحيث لـ تشمميا عمـك العرر، كلكف حسب الكاتب أف 
يبرىف عمى خطر النتائج التي يركرىا مف الناحية االجتماعية مف أجؿ تنبيو المجتمع إلى 

 .( 3)أخطائو كيبل يقع مثميا 

، أدل بأغمب نقادىـ أف األدكات العممية في النقد األدبياإلغراؽ في تمجيد عممنا أف 
ؿ إلى فيـ األديب ، بالكرك األدب غاية الناقد كليست كسيمتو تربح التطبيقات العممية عمى

، كالتأثيرات المحيطة بالمبدع أكثر مف تحميؿ النص كاالستمتاع بجماؿ اإلبداع كظركفو النفسية
  :األدبي 

ال أف ينتيكا إلى تقدير  –النص-بيف بالعراب بكاسطة األثر ـ ىك تحميؿ المراإف ىدفي
كلكف تطكر ىذا المفيكـ منذ مؤلفات شارؿ بكدكاف، لييدؼ بذكاء أكثر إلى اكتشاؼ  ،نقدم

بالدراسة الدقيقة لممادة  عنارر تفسير كتقدير جديدة مف خبلؿ المنيج العممي الذم يعنى
ـ( ضركرة إيجاد 1950كتابو مدخؿ إلى التحميؿ النفسي كاالرميو ، كتبنى مكركف )في كاألثر

، مف خبلؿ مؤلفات كثيرة مف الشعراء تي تعطى الكحدة لمكضكع أدبيالمركبات المتنكعة ال
 .(4) كالكتاب

 

                                                           
 .(117)صالنقد األدبي، ( ينظر كارلكني كفيممك1)
ـ( : اشتير باسـ إميؿ فرانسكا زكال ، ىك كاتب 1904-ـEmile Edouard Zola) 1840 (  إميؿ زكال2)

  مسرحي كركائي فرنسي .
 . (394)صىبلؿ؛ محمد غنيمي: األدب المقارف( 3)
 . (124ص-120)صالنقد األدبي، كارلكني كفيممكينظر ( 4)
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 ثالثًا : النقد العممي عند النقاد العرب في العصر الحديث

رمح أف دب الجاىمي مقاييس ت، كعرض في ردر كتابو األتأثر طو حسيف بالنقد العممي
كالمقياس  ؛كالمقياس التاريخي ؛دبيالمقياس األ :، كمف بينياتككف مقاييس لمنقد األدبي

نقدان تأثر فيو  ، كنقد العقاد ابف الركمينقاد الغربييف في التاريخ األدبيكىي مقاييس لم ؛السياسي
قدان تأثر ، نعقاد في كتاب رسائؿ النقدبالتحميؿ النفسي، كالطريقة التاريخية، كنقد رمزم مفتاح، ال

 .فيو بالدراسات النفسية

( العممية في Taineكقد حاكؿ عباس العقاد في دراستو البف الركمي أف يطيؽ آراء )تيف 
اىر ، ىما مف مظرائده كنظرتو الخارة إلى الطبيعة، كرأل أف الكحدة التي تتميز بيا قالنقد

، كقد فيرؿ لمناقشة نظرية خرائص الجنس تردل شكرم، كقد كراثية أك عبقريتو اليكنانية
، ألنو مف  يمكف تطبيقيا عمى األدب العربي، كالنظرية ال تزاؿ مكضكع جداؿخرج فيو أف ال

ا مف االختبلطالمستحيؿ  ، كمف العبث القكؿ بالسبللة النقية حتى يتـ أف نجد جنسنا خالرن
 .(1)القياس عمييا 

، مستخدمان العكامؿ التاريخية النقد األدبي العمميعمى استخداـ كما عمؿ طو حسيف 
األدب باعتباره  ، فقد رألر اإلبداع عند أبي العبلء المعرمكالبيئية كالجغرافية لررد مظاى

ذج الذم يجرم كفقنا لعممية ، كيرتبط النمك تركيرنا لممجتمع، كاألدب مرآة لشخرية األديب
، تجمع بار اإلنساف محككمنا بعمة طبيعيةاعت، عمى حتمية، تنتظـ في سجؿ الفمسفة القائمة

 .(2)، ىكذا رأل أبا العبلء المعرم في سجنو التاريخية كالبيئية كالجغرافيةالعكامؿ 

، سكل أثران كاضحان في األدب الفمسطيني، يمكف اإلشارة إليو بكضكحكلـ يترؾ ىذا االتجاه 
كقد استخدـ فيو التحميؿ النفسي  –نزار قباني-أبك عمي حكؿ الشاعر في بحث الناقد نبيؿ خالد

 .(3)العممي لمكركؿ إلى تفسير حقيقة اىتماـ الشاعر نزار قباني بقضايا المرأة 

 

 

                                                           
 .  (97ص-90)صمناىج الدراسة األدبية ، ( ينظر فيرؿ1)
 . (107)صالنقد العربي الحديث كمدارس النقد الغربية ،( ينظر العجيمي2)
  .(1)صنزار قباني شاعر المرأة كالسياسة، ( أبك عمي3)
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  Realismالمبحث الخامس : مذىب الواقعية 

 أوًل : المصطمح والنشأة 

الحقيقي كليس  ، كتعني معايشة األدب لمكاقعة ضد اإلغراؽ في الخياؿ كاألحبلـالكاقعي
 .ت اربلح المجتمعات، كبالتالي يربح األدب ضمف مسارايؿ أك الحالـالمتخ

كقد نشأت كنقيض لمفمسفة ، ي فيـ الحياة كاألحياء كتفسيرىماكالكاقعية فمسفة خارة ف
ة ترل الحياة مف خبلؿ منظار أسكد، كترل أف الشر ىك األرؿ ، كىي كجية نظر خارالمثالية

، كتسعى إلى تركير ببني البشر ال المثالية كالتفاؤؿ ، كأف التشاـؤ كالحذر ىما األجدرفييا
ظيار خفاياه كتفسيرهالكاقع كك ، كىي لـ تفعؿ كما فعمت المثالية أك الركمانسية شؼ أسراره كا 

يعتيا قد آثرت الشعر ركرة ، فالركمانسية بحكـ طبكء إلى إظيار الخير كالجماؿ فحسببالمج
نما كتبت ئدكرة فيي لـ تنشد شعران كلـ تنظـ قرا، كلكف الكاقعية تؤثر النثر بالضر ألدبيا ، كا 

 .(1)قرران أك مسرحيات نثرية 

، كذىبت لنرؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، في انشأت المدرسة الكاقعية في األدب
، كتفرعت عف ىذه النظرية ر عف الكاقع )المجتمع كالبيئة(ىذه المدرسة إلى أف األدب ىك تعبي

، كىـ يفسركف العمؿ Marxي كالمادية كالجدلية التي نادل بيا ماركس مدارس النقد التاريخ
 األدبي في ضكء الظركؼ االقترادية أك التاريخية أك االجتماعية التي نشأ فييا.

، كما شيدتو أكركبا مف نيضة عممية جاءت ىذه المدرسة بعد سيادة المنيج العممي
ة، فغزت القرة إلى الكاقعية كالمكضكعي ، فاتجيت اآلداب لمدعكةبرزت الكضعية كالتجريبيةأ

، كأعمكا مف شأف يكفسكسطى كما كاف يفعؿ الركمان، كابتعدت عف الخطاب لمطبقة الكالمسرحية
ى يد ، كعمادتو مف مشكبلت العرر االجتماعيةالطبقات الدنيا ، كرأكا أف يختار الكاتب م

 .(2) اع عف حقكقيـ، بكرفيـ طبقة ميضكمة يجب الدفالكاقعييف دخؿ العماؿ األدب

الذم  Kant، الفيمسكؼ كانت في نشكء فكر الكاقعية األكركبية مف الفبلسفة الذيف أسيمكا
، فيضع مثالية ككاقعية األىداؼ الطبيعية، عف الـ1790ث في نقد العقؿ الخالص سنة تحد

 ، كما يقدـترد كؿ شيء في الكجكد إلى الذات الكاقعية الفمسفية مقابؿ المثالية التي

                                                           
 .(94ص-93)صالفف كمذاىبو، ( ينظر مندكر1)
 .(393ص-392)صاألدب المقارف، ( ينظر ىبلؿ2)
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ي التي ، تعريفنا لمكاقعية الخالرة أنيا ىـ1795في إحدل مقاالتو سنة  Schelling  (1)شيمينج
ة لمعارضة ، كيتداكؿ الفبلسفة بعد ذلؾ مرطمح الكاقعيتؤكد البل أنا، أم ما ىك خارج الذات

 :المثالية بيذا المفيكـ

ة االجتماعية أك " الفمسفات الكاقعية تقابؿ الفمسفات المثالية ، اتجيت إلى الفمسف
االشتراكية ، التي تعنى بإربلح المجتمع إلسعاد الفرد ، ثـ الفمسفة الكضعية أك التجريبية ثـ 

 .  (2)الفمسفة المادية التي تجعؿ مف الفرد ردل كنتيجة لعكامؿ مادية " 

تتميز الكاقعية بتمٌثؿ مكضكعات أدبية اشتقت مف حكادث حقيقية، أك تككف مبنية عمى 
اريخية دقيقة تركر أشخاران عادييف في حياتيـ اليكمية تركيران تتبلشى فيو األىكاء كثائؽ ت

 .(3)الشخرية لمكاتب 

كيرل ربلح  كاتجيت الفمسفة الكاقعية لتتبنى الكاقعية المادية، في مقابؿ الفمسفة المثالية:
، كيرل كالقيـ و مضاد لممثالية كالمبادئ، أنكضع الشبيات حكؿ المنيج الكاقعي فضؿ أف ىذا ما

 . (4)أف ذلؾ خمط كزيؼ 

، كىك دعكة لتكجيو الفف كجية اجتماعية Saint Simon (5)ككاف لفمسفة ساف سيمكف 
  Joseph Proudhon (6)، أما جكزيؼ بركدكف دعاة االشتراكية بمعناىا الحديث مف أكائؿ

في الطبيعة  ناس ىي، كالمساكاة بيف اللة التي يرنعيا المجتمع ال الفردفكانت الدعكة لمعدا
  .التعادؿ بيف األجزاء

 ثانيًا : أىم مميزات األدب الواقعي 

عف المبالغة في ، كبالتالي ابتعد األدباء الكاقعيكف األسمكب كسيمة ال غاية .1
 .ؽ كطريقة التفكير العممي لؤلحداثكالتركيز عمى المنط، العناية باألسمكب

                                                           
ـ( : فيمسكؼ ألماني أسيـ 1854-ـ1775) Friedrich Wilhelm Schelling( فريدريؾ كيميمـ شيمينج 1)

 في رياغة النظرية الديالكتيكية .
 . (311)صالنقد األدبي الحديث ،ىبلؿ (2)
 .(428)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب ،الميندسك  ( ينظر كىبة3)
 .  (11)صمنيج الكاقعية في اإلبداع األدبي ،( ينظر فضؿ 4)
 .ـ(: فيمسكؼ كاقترادم فرنسي1825-ـ1760) Saint Simon( ساف سيمكف 5)
 : فيمسكؼ كسياسي فرنسي اشتراكي .ـ(1865-ـ1809) Joseph Proudhon( جكزيؼ بركدكف 6)
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 . سطىأف يكجو لمعماؿ أك الطبقة الك . األدب يجب 2

قكاعد فنية عامة لؤلجناس ، كاتجو األدب لكضع تـ كضع قكاعد لمقرة كلممسرحية .3
 . األدبية

، كىك فيـ كتفسير قد ياة كتفسيره عمى النحك الذم تراه. تركز الكاقعية عمى فيـ كاقع الح4
الفيـ إنتاجان ، كقد أنتجت الكاقعية األكركبية كفقان ليذا (1)ينتج عنيما الخير كقد ينتج عنيما الشر 

 .ضخمان في المجاؿ القرري كالمسرحيأدبيان 

كجدت  ، خارة أف فمسفة ىيجؿدبية أف تأثرت بالكاقعية المادية. لـ تمبث الكاقعية األ5
 : مف أىـ المبادئ العامة لمكاقعية المادية، ك داء قكية في المجتمعات األكركبيةأر

، كبنية عميا ىي النظـ السياسية المادم أ. الحياة االجتماعية ليا بنية دنيا كىي النتاج
 .فكرية كىي كليدة الحياة المادية كمذاىب لثقافية بما تشتمؿ مف نظـ ثقافيةكا

( الذم يعمي ماعية كاالقترادية بيف الطبقات )رراع الطبقاتب. تضارب المرالح االجت
 مف الطبقات الدنيا التي تعتبر أىـ طبقات المجتمع . 

، مي إلى البنية العميا في المجتمع، ك يجب أف يتكجو لمبنية الدنياتج. العمؿ األدبي ين
، ليا تأثيرىا في الحياة أف ترير قكة مف القكل االجتماعيةفميس دكرىا سمبينا بؿ يجب 

 . (2)االجتماعية إما لتدعيـ نظاـ أك لزلزلة القيـ فيو 

 

 ثالثًا : الواقعية الشتراكية 

، كىي تتطمب فيٍ لؤلدب كالنقد األدبي السكفيتيى  نيج األساسيىي المالكاقعية االشتراكية: "
، كعمى ىذا فإف ردؽ حالة نمكه الثكرم تمثيبلن رادقان مف الفناف أك األديب تمثيمو لمكاقع في 

 . (3)التمثيؿ الفني لمكاقع يجب أف يرتبط بنكعية العماؿ كبعـ إيمانيـ بركح االشتراكية " 

                                                           
 .(98)صألدب كمذاىبوا ،( ينظر مندكر1)
 . (316ص-315)صالنقد األدبي الحديث، ( ينظر ىبلؿ2)
 .(429)صكاألدبمعجـ المرطمحات العربية في المغة ، الميندسك ( كىبة 3)
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ف رؤية فمسفية التي تعبر عMarx  ، التي دعا إلييا ماركسية كالنقديةكىي النظرية األدب
كخارة الطبقات الفقيرة ، كترل في األدب أداة لخدمة قضايا الشعب كاقترادية كسياسية

 . كالكادحيف

 ، بتأثير مف فمسفة ماركسفي أعقاب الحرب العالمية األكلى ظيرت الكاقعية االشتراكية
Marxعمى أف أفكاره عر برسالة اجتماعية ككذلؾ الناثرشا، كىك اتجاه يرمى إلى التزاـ ال ،
ة البركلتياريا ، كرأل ضركرة كقكؼ دكتاتكريرنا في تطكير الحركات االشتراكيةقد لعبت دك كانت 

، كقد غالى أتباعو مف النقاد في دكتاتكرية البرجكازية الرأسمالية، في كجو -الطبقة العاممة –
، كيفسركف األدب نفسو بعكامؿ مادية لبنية الدنيا في المجتمعالفف كا تككيد التبلـز الدائـ بيف

 .(1)كاقترادية 

مؿ الخير كالثقة باإلنساف : " إلى تغميب عاالكاقعية االشتراكية ىك أدب ييدؼ أدبك 
ف كانت تتخذ مضمكقدرتو ، إال أف ركحيا كنيا مف حياة عامة الشعب كمشاكمو، كأف كاقعيتيـ كا 

، كأف يضحي في سبيمو بكؿ ية اإلنساف، كقدرتو عمى أف يأتي بالخيرح متفائمة تؤمف بإيجابرك 
 .(2)شيء في غير يأس كال تشاـؤ كال مرارة مسرفة 

، راحب الدعكة شاعر الثكرة الركسية Mayakovsky  (3)كيعد  الشاعر ماياككفسكي
ر ، كيجب أف تتجاكب التجارب في الشعشعر رسالة اجتماعية كاقعية محددةإلى أف يحمؿ ال

ا بؿ يككف ع الكعي االجتماعي لجميكر الشاعرالغنائي م ، كىنا ال يظير الشاعر ذاتينا محضن
، كقد طبؽ ككفسكي دعكتو الثائرة في الشعر عمى لممجتمع كما يشغمو مف أمكر عامة كعيو مرآة

 .لحر، كدعا إلى الشعر الذم ثار فيو عمى األكزاف القديمةشعره ا

بيف الشعراء الغنائييف الذيف ضاقكا ذرعنا  ،ه الدعكة في فرنساكقد ظيرت اآلراء المؤيدة ليذ
ب كالتعبير عف ، كظير نكع خاص لمتجار ـ1935يـ كبيف جميكرىـ حكالي عاـ بالقطيعة بين

                                                           
 . (317ص-316)صالنقد األدبي الحديث ،( ينظر ىبلؿ1)
 .(105)صاألدب كمذاىبو ،( مندكر2)
 الثكرة الركسية شاعرك  أديب: ـ(1930 -ـ1893)  Vladimir  Mayakovsky( فبلديمير مايا ككفسكي 3)

 . رة أف يخدـ األدب الطبقة العاممةنادل بضرك 
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، أك في عنرر الكجداف االجتماعي، سكاء في الشعر، أك في كرؼ المكقؼ كرفنا مكحينا
 .(1)قرري 

 : (ركسيمن أسس النقد المادي الجدلي )الماو 

قاتو الجدلية مع ، كيجب أف يدرس في عبلبي ينتمي إلى الفكقية األيدلكجية. األثر األد1
 ،  كيجب كضع اإلنساف ك األثر في كسط ميزة الرراع الطبقي . البنية التحتية

ليس حدث فردم  ، كىكالـ، ىك تعبير عف رؤية لمعاألثر األدبي باعتباره أيدلكجية .2
نما حدث اجتماعي  . كا 

كمكاضيع معارضة ، التي تتفؽ مع البيئة االجتماعية . لكؿ عرر مكاضيعو العامة3
الحاضر الخارة بالطبقات ، كمكاضيع بتبرير الكاقع أك التجرد، الخارة بالطبقات المنيارة

 .يد األمؿ برعكد الطبقات الراعدة ، كمكاضيع تجدالمسيطرة

ر ، كالكسط االجتماعي فقد يعبالنصية بيف الرؤية المعبر عنيا ب. ليس ثمة عبلقة آل4
 .الكاتب عف ىمـك طبقة غير طبقتو

كىي ليست  ،حددة. الريغة المستخدمة في النص تتعمؽ بالظركؼ التاريخية الم5
 .( 2) منفرمة عف المضمكف، كال يكجد شكؿ مستقؿ، كلكؿ فف قكانينو الخارة

 

  العربي األدب في الواقعية: رابعاً 

، في ي النرؼ الثاني مف القرف العشريف، خارة فلمذىب الكاقعيثر األدب العربي باتأ
، فظير ما يعرؼ بالنقد لمستعمريف الغربييف لمكطف العربيظؿ الثكرات العربية ضد ظمـ ا

ف كاألدب بمقدار أمانتيما ، كالنقد الكاقعي ىك نقد ييقٌيـ الفكاقعي كالنقد االجتماعي في األدبال
 . (3)ركبية بركح العمـ ك ا المذىب بالكاقعية األ، كيظير تأثر أرحاب ىذلمكاقع

                                                           
 . (398ص-397)صاألدب المقارف ،( ينظر ىبلؿ1)
 .(129ص-127)صفركؿ في النقد ك األدب ،( ينظر أبك عكؼ2)
 .(48)صتمييد في النقد الحديث، ( ينظر غريب3)
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دة معمقة في النقد األدبي يرل ربلح فضؿ أف الكاقعية لـ تدرس بطريقة منيجية معق
، كيعكد سبب ذلؾ إلى اقترار نظر النقد العربي العربي، كلـ تحظ العناية التي تستحؽ

 :المعارر إلى الكاقعية عمى تياريف
، كبيف الطبيعة التي تتسـ بالتشاـؤ، كيخمط بينيا مبتسر عاـأحدىما يعرض ليا بشكؿ  .1

 . لحياة مف قدرة عمى التفكؽ كالشعركتغفؿ ما في ا
، متجاىبلن انترار ي الماركسي بطريقة مذىبية متعربة. الثاني يغرقيا في الحماـ األيدلكج2

 .(1)الكاقعية النقدية في اآلداب الغربية كالعربية عمى الشعراء 
ف جيؿ النقاد مطمع كاف تقدميان م ،سبلمة مكسى: قاد األدب المتأثريف بالكاقعيةنكمف جيؿ 
، كدعا إلى أدب كاقعي ذم خاض معارؾ مع أنرار الفف لمفف، كمحمد مندكر الالقرف العشريف

، كلكنو لـ يكف ء كالمسحكقيف، ككاف أقرب النقاد لممكضكعيةمف أجؿ الحياة يركر حياة البسطا
 ماركسيان:

يكف مندكر ماركسيان... كلكنو كاف اشتراكيان مثاليان، ككاف في أعماؽ كجدانو مرريان " لـ 
محافظان، ككذلؾ كاف في نقده كبلسيكيان مؤمنان بالقكاعد، متمسكان بالعقؿ كميشاكىمىة الكاقع كما 

  . (2)يفيميا الكبلسيكف ال كما يفيميا الكاقعيكف"
كضياء الديف  ؛كالجكاىرم  ؛كالحبكبي  ؛" إلياس قنرؿ  :مف شعراء المذىب الكاقعي

 .( 3) "كنذير الحسامي  ؛الدخيمي 

، فقد كاقعية نركص عبد الرحمف الشرقاكم، كيكسؼ إدريسكمف األعماؿ التي تركر ال
 .( 4) في األدب العربي مثمت الرؤية الكاقعية الثكرية

، كينطمقكف يةنعكاس عند أرحاب النزعة المثالأرحاب ىذا المنيج يناىضكف فكرة اال
جية كالظركؼ المادية كالمعيشية )الظركؼ المكضكعية في مف رؤية األدب ككليد لمرؤية األيدلك 

ذم يجب أف ، كقد رأكا في النقد الكاقعي االجتماعي أنو خير ما ينيض باألدب الإنتاج األدب(
تيما لممجتمع ، كيحرر قيمة األدب كالفف بفائديخدـ الكاقع لمنيكض بو، فيك نقد يخدـ المجتمع

                                                           
 . (8)صمنيج الكاقعية في اإلبداع األدبي ،( ينظر فضؿ1)
 (.27عياد، المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف)ص (2)
 .(362)صد األدبيالتيارات المعاررة في النق ،( طبانة3)
 . (39)صفركؿ في النقد ك األدب ،( ينظر أبك عكؼ4)
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القائؿ  Marx ، كييبنى عمى رأم ماركسعرر متغاضيان عف قيمتيا الجماليةكالتزاميما بقضايا ال
 . (1): إف األحكاؿ االقترادية كاالجتماعية كحدىا ىي التي تحدد اتجاه الفنكف كأشكاليا 

ليس بالضركرة  –مف الكتاب العرب الذيف رأكا ضركرة تكجيو األدب كجية اجتماعية 
: إف األدب العربي إلى اآلف )أحمد أميف( الذم قاؿ -ـ بكؿ ما دعت إليو الماركسية أخذى

، كأرل أف األدب العربي يجب أف يتجو مف جديد عة الفردية ال النزعة االجتماعيةتغمب عميو النز 
، كمستقبؿ األمة العربية كحاضرىا قكة ككفرة إلى النزعة االجتماعية، حتى يعكض ما فاتو منياب

، كيطمح أحمد أميف أف يككف لنا في األدب ة إلى األدب االجتماعي لينيض بيافي أشد الحاج
كأناتكؿ فرانس في األدب الفرنسي، كتمستكم في  ،ثاؿ برناردشك في األدب اإلنجميزمالعربي أم

شعارهاألدب الركسي بعيكبو،  كاستثارتو إلى  ، كأمثاليـ ممف كقفكا أدبيـ عمى خدمة المجتمع كا 
يجب  ي في بدء عيدىا بالكعي االجتماعي، ثـ ينتيي إلى القكؿ بأف األمـ الشرقية كىتساميال

 .( 2) لكعي إلى األماـ حتى يكمؿ كينضجأف يككف ليا أدباء يدفعكف ىذا ا
ادئ  النظرية ، كمف األدباء مف دعا لمباكية كمبدأ اجتماعي الفكر العربيلقد غزت االشتر 

، ات كفؽ نيج المساكاة بيف الطبقاتان بدعكتيا إلربلح المجتمع، منبير الفمسفية الماركسية
 :، كمنيـ مف تبنى ىذه اآلراء لفترة معينة ثـ عاد عنيا مثؿالنترار لمفقراء كالطبقة العاممةكا

ميؿ حبيبي ؛كمحمكد دركيش كسميح القاسـ ؛بدر شاكر السياب كمنيـ مف ظؿ عمى قناعتو  ،كا 
 ياد .كتكفيؽ ز  ؛بيا: مثؿ معيف بسيسك

، مبنية عمى الرراع ضركرة تكجيو األدب كجية اجتماعيةكمف النقاد العرب مف نادل ب
 الطبقي كالتاريخي :

محمكد أميف العالـ، في إبداعات ، ك " يركر محمد مندكر، كلكيس عكض، كغالي شكرم
اع ، كبيف جدؿ الرر ليات تأكيؿ النص كبنيتو الجمالية، االرتباط العضكم بيف آنقدية تنكيرية

  -الخطاب المغكم االجتماعي-تؤسس لدراسات اجتماعية  ،االجتماعي كالتاريخي برؤية كاقعية
 .( 3)تحمؿ خرائص المحظة التاريخية " 

ركر كاقع فمف الممكف أف ييعٌد األدب اليادؼ الذم ي الواقعية في األدب الفمسطينيأما 
مف  ،لشعب الفمسطينيمعاناة ا ، كيقترب مف اليـ الكطني كيعبر عفمعاناة الشعب الفمسطيني

                                                           
 .(48)صتمييد في النقد الحديث ،( ينظر غريب1)
 . (138)صالتيارات المعاررة في النقد األدبي ،( ينظر طبانة2)
 . (77)صاألدبفركؿ في النقد ك  ،( أبك عكؼ3)
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، أك عد الحرب العالمية األكلى فالشعر: " لـ يعد مجرد محاكاة، كقد بدأ مبكران باألدب الكاقعي
نما كاف شعران رادران عف عكاطؼ اء السابقيف، أك تشطيران أك تخميسان تقميدان لقرائد الشعر  ، كا 
ألف الشاعر أحس أنو جزء مف  ،تيـف عبركا عف كجدانيـ ككجداف أمالذي ،قائميو مف الشعراء

  .(1)... ككاف شعراء فمسطيف األلسنة الرادقة الميعبرة عما يضطـر في نفكس أبنائيا " أمتو
نادران ما تخرج أشعارىـ  ،، كشكمكا تياران كطنيان منداء الكطنيليعان استجاب الشعراء جملقد 
كعبد الكريـ الكرمي جيبلن  ؛(2)كد كعبد الرحيـ محم ؛كيمثؿ الشعراء إبراىيـ طكقاف، عف نطاقو

، كيرح عدىـ مف ركاد بؿ عقد مف كقكع النكبة عمى األقؿق ،حمؿ ىمكـ القضية الفمسطينية
 :ينيالشعر الكاقعي الفمسط

 ؛كتداعياتيا ،كيتركز المشيد الشعرم عمى مكضكع رئيس ىك القضية الفمسطينية
كاالجتماعية كالسياسية كالثقافية، اة الكاقعية رت في كؿ مناحي الحيكفضاءاتيا التي أثٌ  ؛كتفرعاتيا

، ثانكية أك إلى ىذا المكضكع الكبير الطاغي ، قياسان حتى غدت جميع المكضكعات األخرل
مى اليـ الكطني ، كىذا ال يعني أف الشعر في ىذه المراحؿ المتعاقبة قد اقترر عمشيةىا

نما طكٌ كمقاكمة االحتبلؿ  ؛كالفكرية ؛كاالجتماعية ؛عاطفيةالع كؿ المكضكعات األخرل )، كا 
( كربطيا بشكؿ أك بآخر بالمكضكع الرئيس الذم لـ يكف ىناؾ أم مجاؿ لبلبتعاد عنو أك كغيرىا

الدائـ في المشيد الحياتي اليكمي، كبالتالي في المشيد االنسبلخ عف حضكره الراعؽ 
 .(3)الشعرم

مف ركاد القرة القريرة في  (4)كمف المتأثريف بالكاقعية االشتراكية األديب نجاتي ردقي
 .(5)فمسطيف قبؿ النكبة 

                                                           
 .(73)صاألدب العربي المعارر في فمسطيف ،( السكافيرم1)
، كلد في عنبتا مف قرل طكلكـر كتمقى ـ(: شاعر ثائر1948-ـ1913( عبد الرحيـ محمكد عبد الرحيـ )2)

فانتقؿ لمعراؽ  ،التحؽ بالحركة الكطنية فبلحقو االنتدابثـ ، كعمؿ مدرسان يمو بيا، ثـ بكمية النجاح بنابمستعم
 . (3/348)جاألعبلـالزركمي، ـ، ينظر 1948كالتحؽ بكمية بغداد العسكرية، ثـ عاد كاستشيد في معركة الشجرة 

 .(115)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف، ( ينظر الزعبي3)
أديب كقاص كمفكر يسارم، كلد في القدس كتمقى تعميمو فييا ثـ  :ـ(1980-ـ1905( نجاتي ردقي )4)

كمية السياسة  ـ مف1929ـ، تخرج عاـ 1925 عاـ انتدب مف الحزب الشيكعي في بعثة تعميمية لجامعة ككتؼ
مذكرات نجاتي  ،، يينظر ردقيب الركسي، مف ركاد القرة القريرة، كاطمع عمى األدكاالقتراد السياسي

 .(15-13)صردقي
 .15المرجع السابؽ، ص( يينظر 5)
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 فقد كتبكا ،كتكفيؽ زياد ؛كسميح القاسـ ؛كمحمكد دركيش ؛معيف بسيسك :أما الشعراء
، كما لبث أف ترؾ ىذا الشعر متأثريف بالفكر الماركسي، حيث انتمكا إلى الحزب الشيكعي

، دركيش يكـ كاف مقيمان في فمسطيف محمكد دركيش سميح القاسـ " كاف محمكد :الحزب كؿ مف
، كمف إيماف بانترار ة التي لـ تخؿي مف ثقة بالمستقبؿقد أنجز العديد مف المجمكعات الشعري

قد انتسب لمحزب ، ككاف سميح القاسـ (1)االشتراكية كحركات التحرر الكطني في العالـ " 
، كحيف ك لبلشتراكية كالقكميةد التي تدع، كنظـ القرائد الكاقعية كالقرائالشيكعي في شبابو

خرج مف الحزب بدأ يخجؿ مف ماضيو لدرجة أنو أسقط بعض إىداءاتو لمحزب الشيكعي في 
ـ( 1968: " ديكاف )دخاف البراكيف رية الرارخة مف أعمالو الكاممةبعض قرائده اليسا
، عمى كضكحالعدنية التي رٌدر بيا المجمكعة، كفييا يبرز البعد القكمي ب كبخارة قريدة ليمى

الرغـ مف أف المجمكعة تضـ قريدة )طمب انتساب إلى الحزب( التي قدـ ليا بإىداء تخمى عنو 
يبتو مف إخفاؽ المشركع ـ ... كاف سميح قد عٌبر عف خ1992يكـ أردر أعمالو الكاممة عاـ 

 .(2)، كالمشركع الكطني "االشتراكي، كالمشركع القكمي

كتبني النظرية الثكرية في األدب، كتطكر  جية ،كاف االطبلع عمى األدب الغربي مف 
، قد أدل إلى ركة الشعرية الجديدة مف جية أخرل، كظيكر ىذه الحالحركة النقدية المحمية

، فقد قاـ قسـ مف األدباء بالكتابة ف األدباء الفمسطينييف في الداخؿظيكر اتجاىات جديدة بي
، كنشر ىؤالء عددان كبيران مف جكد جديدمغة جديدة عٌبرت عف رفضيـ لمكاقع، كبحثيـ عف ك ب

ف األدب كاألدب عتكفيؽ زياد في كتابو  كيرل، ية قريرةالمجمكعات الشعرية في فترة زمن
ه مف الشعراء ف الشعر الذم كتبو ىك كأردقاؤه ال ينفرؿ عما كتبو زمبلؤ أالشعبي الفمسطيني 
، فقد كضع ىؤالء أساس كغيرىـ ؛ىكأبك سمم ؛كعبد الرحيـ محمكد ؛: كطكقافالذيف سبقكا النكبة

ذا كنا قد افتقدنا الكاقعية في األعر المقاكـالحركة الشعرية التي قاـ عمييا الش دب الفمسطيني ، كا 
، كخارة كتابات ىؤالء الشعراء ا نجدىا متعددة السمات في داخميا، فإننخارج األرض المحتمة

 . (3)الذيف تبمكرت المدرسة الكاقعية لدييـ 

                                                           
 .(86)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( األسطة1)
 .113-112المرجع السابؽ، ص (2)
 .(191ص-190)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،ينظر شكممي (3)
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سمكب الكاقعي في الشعر الرراع السياسي كاالجتماعي كاأليديكلكجي عمى ر األركٌ 
براىيـ طكقاف ؛ىاركف ىاشـ رشيد :، كمف ركاد االتجاه الكاقعي(1)أرض الكاقع  كسممى  ؛كا 

 ؛عبد الرحيـ محمكد :الشعراء (3)، كرنؼ بعض النقاد(2)كمحمد العدناني  :الخضراء الجيكسي
مف ركاد االتجاه الكاقعي في األدب  ،كمطمؽ عبد الخالؽ ؛ىكعبد الكريـ الكرمي أبك سمم

 الفمسطيني.

، كرغـ اإلضاءات الكاضحة فقد كاف عضكان في الحزب الشيكعي أما الركائي إميؿ حبيبي
، نراه بعد خركجو مف الحزب الشيكعي يمتدح إلى الرؤية الكاقعية االشتراكية في بعض ركايتو

بداعو، كالذم ي لؤلحزابعبير لممبدع غير المنتمحرية الت : " كثيران ما ال يخدـ سكل رؤاه الفنية كا 
 تنبو إلى، كليشير إلى أنو كاف قد حزب إلى نركص ليدعـ مكقفو الجديدعاد بعد خركجو مف ال

 . (4)"فآثر كتابتو في نص أدبي ،في حينو عمى التعبير عنو مباشرة ، كلكنو لـ يقكىذا مف قبؿ

: " اقعيةقاسـ كزياد في مرحمة االنتماء لمحزب آلرائيـ النقدية الك كنىظ ر الشعراء دركيش كال
، ف مف أبرز نقاد الكاقعية الجديدةكاف دركيش كالقاسـ كتكفيؽ زياد رغـ ككنيـ شعراء مشيكري

األدب الرفيع في كثير مف فإذا كاف النقد األدبي الرفيع يمترؽ التراقان حميمان بالشعر ك 
كما يقكؿ ىاشـ ياغي تنطبؽ انطباقان تامان عمى شعر األرض المحتمة  ، فإف ىذه المعادلةاألحياف

 .(5)ـ 1948بعد نكبة العاـ 

الكاقعية في  ، الذم يعمد إلى(6)كمف ركاد األدب الكاقعي في بعض ركاياتو يحيى يخمؼ 
ك : " تختمؼ نيايتا )بحيرة كراء الريح حقيؽ تأثير كاقعي أكبر في القارئ، لتنيايات بعض ركاياتو

، كعميو ـ كانت مأساكية1948نياية معارؾ  ، حقان إفتحـ في البحيرة( اختبلفان كاضحان نير يس
 .(7)ت نياية الركاية كاقعية كمقنعة "فقد كان

                                                           
 .(127)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف، ( ينظر الزعبي1)
 .(346ص-162)صاالتجاىات الفنية في الشعر الفمسطيني المعارر ،( ينظر السكافيرم2)
 .(494ص-366)صلحديث االتجاىات كالحركات في الشعر العربي ا ،( ينظر الجيكسي3)
 .(68)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( األسطة4)
 .(192)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،( ينظر شكممي5)
أدب المقاكمة مف ، األسطةينظر  ـ.1944: كلد في قرية سمخ جنكب بحيرة طبريا ( أديب كركائي فمسطيني6)

  (.37ص-36)صيات إلى خيبة النياياتتفاؤؿ البدا
 .43المرجع السابؽ، ص( 7)
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بف أقبلميـ لخدمة القضية مف الركائيات الكاقعيات المكاتي كى (1)كالركائية سحر خميفة
، تنتقد ـ1997ىي في ركاية الميراث  ، كىاتقد الكاقع عبر أعماليا الركائية، فيي تنالكطنية

بطمة ركايتيا تمكت عمى حاجز مف حكاجز تجعؿ بينما  ،القيادة الفمسطينية في اتفاقية السبلـ
، فثمة ركائيكف آخركف لنقد بالجديد في األدب الفمسطينياالحتبلؿ : " كليس أسمكب سحر في ا

 .(2)نقدكا الكاقع كالثكرة معان "

ينكف بالتاريخ فيك مف الركائييف المعارريف الذيف يستع (3)رفيؽ عكض أما الركائي أحمد
( إلى الحد الذم تعرض ىك يتطابؽ مع الكاقع في ركايتو )العذراء كالقرية، ك لخدمة العمؿ الفني

، بما يسيء بأنو يرفيـ كيرؼ تاريخ عائبلتيـ ، الذيف اتيمكهفيو لمتيديد بالقتؿ مف أىؿ قريتو
كبيرة في القرية  ضجة –يقرد ركاية العذراء كالقرية  –ضجة يكـ ردكرىا  : " كقد أثارتإلييـ

، كسكيت األمكر بمنع عمى إثر ذلؾ أف يختفي لمدة أشير ، كاضطر راحبياالتي يقيـ فييا
 .(4)تكزيع الركاية " 

 

 

 

 
 

 

                                                           
دكتكراه ـ، كتمقت تعميميا فييا ثـ حرمت عمى ال1941، كلدت في نابمسديبة كركائية كأكاديمية فمسطينية( أ1)

ينظر مكقع ثقافات . ةعديد مف األعماؿ األدبيمف جامعة أيكا األمريكية، ليا 
http://thaqafat.com/2016/08/61563 

 .(55)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( األسطة2)
، برع ، لو عديد مف األعماؿ الركائيةـ1960: كلد في قرية يعبد بجنيف ( أديب كركائي كأكاديمي فمسطيني3)

ينظر  .ائيعمؿ الرك باستخداـ التقنيات الحديثة لخدمة العمؿ الركائي كخارة االستعانة بالتاريخ لخدمة ال
 (.31ص-29)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات، األسطة

 .19المرجع السابؽ، ص( 4)
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 Symbolismالمبحث السادس : المذىب الرمزي 

 أوًل : المصطمح والنشأة 

عطائو ، إما به في الكتابة فيو استعماؿ لمرمكزجاىي كؿ ات: "الرمزية ذكر المممكس كا 
الكتابة أك ، أك بالتعبير عما ىك مجرد مف خبلؿ تركيرات حسية مرئية كحركؼ معنى رمزيان 

، كيطمؽ ىذا المرطمح عادة عمى مدرسة شعرية فرنسية ازدىرت في المكحات الفنية مثبلن 
 . (1)ع عشر"الخمس عشرة سنة األخيرة مف القرف التاس

حيث يستحيؿ رسـ كؿ مفارقات معناه، ، سمات غير مستقر: " مرطمح متعدد الالرمز
، كالرمز كسيط تجريدم لئلشارة إلى كىك عبلمة تيحيؿ عمى مكضكع، كتيسٌجمو طبقان لقانكف ما

 .(2)عالـ األشياء " 

كالشعر الرمزم  ذات كاألشياءالرمز ىك اإليحاء أك التعبير غير المباشر كىك الرمة بيف ال
 التي، لعالـ األفكار قد أشار لمرمزية في فمسفتو التي تفسح مجاالن  Kant، ككاف كانت ذاتي

كالرمزية مدرسة فنية كأدبية ظيرت  ،لـ الخارجي بالركر المنعكسة فيناتررح بتعذر معرفة العا
بير عف سر ، كىدفت إلى التعـ، كذلؾ كرد فعؿ لممدرسة الكاقعية1870حكالي سنة  في فرنسا

، كقد تأثر أتباع ىذه المدرسة بأدب ركسيا الكجكد عف طريؽ الرمز كامتٌدت ىذه المدرسة إلى
ا الرمز لتمثيؿ الرمزية، كاستخدمك  ، مع احتفاظيـ بمبدأ الفف لمفف Baudelaire شارؿ بكدلير

د فركيد : سيجمكنفسي، كتأثركا عميقان بتركر كؿ مف، كفى مجاؿ التحميؿ الناألفكار كالمشاعر
Sigmund Freud ككارؿ يكنج ،Carl Jung

(3)
، بؿ نابعة مف ، بأف الرمكز ليست مف العقؿ 

 . (4)قدرة العقؿ عمى استيعاب المعمكمات 

ف كردة ، كمذىب الفف لمفرناسيةرنسا متزامنة مع ظيكر البيرل مندكر أنيا ظيرت في فك 
ني مف القرف التاسع النرؼ الثا : " ظيرت الرمزية في فرنسا فيفعؿ عمى سيطرة الركمانسية

، ككاف ظيكر ىذه المذاىب مذىب البرناسية كمذىب الفف لمفف ، في الكقت الذم ظير فيوعشر

                                                           
 .(181)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( كىبة1)
 .(102-101)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،عمكش (2)
 مف ركاد عمـ النفس التحميمي الجمعي. (:ـ1961-ـ1875)  Carl Gustav Jung ( كارؿ غكستاؼ يكنغ3)
 . (398)صاألدب المقارف ،(  ينظر ىبلؿ4)
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، ككسيمة لمتعبير ت في استخداـ األدب كبخارة الشعرالثبلثة كرد فعؿ لمركمانتيكية التي أسرف
 .(1)عف المشاعر الشخرية كالعكاطؼ الخارة " 

ؾ آثارنا كبيرة في تر ك ، ـ1880ة منذ العاـ في اآلداب األكركبيالرمزم المذىب استقر لقد 
أف يغكركا ، فيـ يريدكف ىب الرمزم كرد فعؿ عمى البرناسية، كقد جاء المذالشعر العالمي

، فبل يجركف كراء ركر الطبيعة لمخركج مف نطاؽ الذات ال بشعرىـ في أعماؽ النفس
سيمية ليربطكا بيف كافة الفنكف )كالشعر ر تجكالبرناسييف الذيف يركركف شعرىـ في رك 

 .كالنحت كالرسـ(

حرير الشعر مف األكزاف التقميدية، فدعكا إلى الشعر الرمزيكف ىـ أكؿ مف دعا إلى تك 
، ك قد رأكا في الكزف مكسيقى داخمية تتكافؽ مع المشاعر، مع الحفاظ عمى المطمؽ كالحر

 .مع الحالة اإلبداعية لمشاعراسب التقميدم إخبلالن بيذا الردؽ الذم يتن

 كأكؿ دراسة رمزية مخترة بقضايا الشعر في الرمزية كتبيا الشاعر الفرنسي مكرياس
Moreas
 .Baudelaire ، ككانت قد ظيرت في أدب بكدليرـ 1886كنشرىا عاـ   (2) 

بالغمكض ، مستعينان فة كيتكجو بالشعر لتحريؾ المشاعربدأ الشعر الرمزم يخاطب العاط
كيدان إلى الذاتية ، إال أنو تكجو ركيدان ر ما أنو كاف يحمؿ الطابع اإلنساني، كىك سر قكتو الذم

مكز التي ، كعمد إلى اتساع تأكيبلت الر كتكجو إلى االختفاء كراء الرمكز ،كمخاطبة النفس
 .تحتاج إلى تفسير كتأكيؿ

، كتبعو Stephane Mallarme (3)استيفاف مالرميو  ..." كاف رائد الرمزية الشاعر المقؿ
مي إلى اإليحاء بدالن ، كالرمزية عندىما تر Paul Valery (4)في ذلؾ تمميذه الكبير بكؿ فاليرم 

، التي تبعث يميما األكؿ إلى ذلؾ ىك المكسيقى، كسبمف اإلفراح، كالتمميح بدالن مف العرض
عنارر كقع ال ، مع فطنة دقيقة إلىبمف جرس األركات كانسجاماتيا كمكسيقى التراكي

 .(5)، كارتباطيا بالمعاني المتباينة " المكسيقية المختمفة

                                                           
 .(112)صالنقد كالنقاد المعارركف ،( مندكر1)
 .ـ(: شاعر فرنسي مف ركاد الرمزية1910-ـ1856) Jean Moreas( جاف مكرياس 2)
 .زيةعر فرنسي مف ركاد الرم: شاـ(1898-ـ1842) Stephane Mallarme( ستيفاف مالرميو 3)
 .ـ(: فيمسكؼ كشاعر فرنسي، مف دعاة الرمزية في األدب1945–ـ1871)Paul Valery( بكؿ فاليرم4)
 .(112)صالنقد كالنقاد المعارركف ،( مندكر5)
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ت ، كالرمزية خمؼ التشبييامزم يحس بأثر المجاز كغمكض الركرككؿ قارئ لؤلدب الر 
 :في األلفاظ كالتراكيب المغكية 

 Paul Valery " يرل بكؿ فاليرم
دد المذة الفنية في أف جماؿ الشعر يأتي مف أنؾ تج 

ما لـ ، القراءة الثانية مف فنكف الجماؿ ، كمف أنؾ تستكشؼ فيدت قراءتونفسؾ كمما جد
ما لـ تجدىا في ، كؿ قراءة فنكنان جديدة مف الجماؿ، بؿ تجد في تستكشفو في القراءة األكلى

 . (1)، كال يككف مكت األثر الفني إال عند فيـ القراء لو فيمان تامان  القراءات السابقة

، فظيرت في بؿ تعدتو إلى سائر الفنكف األخرل، رمزية عمى األدبتقترر الطريقة الكلـ 
، في محاكلة لنقؿ العقؿ إلى التعمؽ في التحميؿ لفؾ كتجمت في االنطباعية كالتكعيبية الرسـ

 . (2)إبياـ ريشة الرساـ 

، د النجاح في المسرح كالقرة، كلكنو كاف محدك كقد نجح المذىب الرمزم في الشعر
، كفي القرة كافكا Maeterlinck (3)ي المسرحيات الرمزية ماترلنؾ كيذكر ممف نجح ف

Kafka
 الذم كاف يكتب باأللمانية . (4) 

لتعبير عف أثرىا الرمزيكف يركف ضركرة البدء في ركرىـ مف األشياء المادية إلى ا" 
 أ، كعمى الشاعر في رأييـ أف يمجز المنكط بالحس، عف طريؽ اإليحاء بالرمالعميؽ في النفس

تعبير عما يرعب عميو التعبير عنو، ، كي يقكل عمى الإلى كسائؿ تغني المغة الكجدانية
 .(5) "دبية مردرىا الخياؿ عمى أية حاؿ، كالركر األكالغمكض كغيره

المرسكمة  " ال تربح المغة كسيمة لنقؿ المعاني المجردة أك الركر :كعند الرمزييف
نما تربح كسيمة لئليحاء بيف  ما كانت كظيفة األدب ىي تكليد المشاركة الكجدانية، كلاألبعاد، كا 

، إلى نقؿ المعاني كالركر المحددة ، فقد قالكا بأف األدب ال يسعىالكاتب كالقارئ أك الميشاىد

                                                           
 .(173-172)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( خفاجي1)
 .168المرجع السابؽ، ص( ينظر 2)
 .ـ(: شاعر ككاتب مسرحي بمجيكي1949-ـ1862) Maurice Maeterlinck( مكريس ماترلينؾ 3)
 .ـ(: كاتب ركائي كأديب تشيكي، مف ركاد القرة الرمزية1883-1924) Franz Kafka( فرانس كافكا 4)
 .60المرجع نفسو، ص (5)
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نما يسعى إلى نشر العدكل ، كنقؿ حاالت نفسية مف الكاتب إلى القارئ، أك عمى األرح كا 
 .(1)اإليحاء بيا " 

ة فنية أساسية لنقؿ ، كىي كسيمالركرة الشعرية ىي كليدة الخياؿ فكقد رأل الرمزيكف أ
ف الركرة مكازية لمتجربة األدبية، إذ الركرة جزء مف ، كعندىـ يجب أف تكك تجربة الشاعر

 :أن تتمتع الصورة بالصفات التاليةيجب ، كالتجربة

 .نفس الشاعر، ال سطحية عديمة الجذكر عميقة في-1

، عمى أف تؤدم كؿ ركرة كظيفتيا ة في التجربة الشعريةالركرة عضكيأف تككف -2
 .ة الشعرية التي ىي الركرة الكميةداخؿ التجرب

 . اضطراب فييا كخالية مف التنافرأف تككف الركرة كاضحة ال-3

كالركرة الشعرية قد  ،المكضكعية االعتماد عمى اإليحاء في الركرة بدالن مف الكرفية-4
 .(2)قية  ، كقد تككف حقيتككف مجازية

، كبالكجكد خاص بطريقة إدراؾ العالـ الخارجياتجاه غيبي  -1: "لمرمزية ثبلث اتجاىاتك 
 .الذم ينحرر فيو أك الكجكد الفعميالذىني 

 .يكع : كىك السعي إلى اكتشاؼ العقؿ الباطف كعالـ البلاتجاه باطني -2

مكانياتيا: خاص بااتجاه لغكم -3 ا بعمؿ الحكاس قيدى، كمدل تلبحث في كظيفة المغة كا 
، كتسخيرىا لتأدية ماـ الكاتب أك الشاعر مجاؿ المغة، عمى نحك يفسح أكتبادؿ تمؾ الحكاس

 .(3)كظائؼ األدب " 

 

 : المذىب الرمزي عند العرب ثانياً 

كأبي  ؛عار أبي تماـ، في بعض أشالعربي القديـكاف لممذىب الرمزم أركالن في أدبنا 
 .كابف عربي كغيرىـ ؛كابف الفارض ؛كعمر الخياـ ؛كالجنيد ؛لحبلجالعبلء المعرم، كنجده عند ا

                                                           
 .(119)صاألدب كمذاىبو، ( مندكر1)
 .(61-60)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( ينظر خفاجي2)
 .(120)صاألدب كمذاىبو ،كر( مند3)
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شعرائنا العرب في القرف العشريف، فنجده  كقد تردد ردل ىذا المذىب الرمزم عند بعض
يميا أبي ماضي ؛أبي شادم :عند  كغيرىـ الكثير. ،كحسف كامؿ الريرفي ؛كا 

 .(1)ان مف الحذلقة كاإلغراب الزيات اإلغراؽ فيو نكعكرأل ، كقد أنكر ىذا المذىب شكرم

، كمف تأثيره في شعرنا الحديث ما ذىب أثر في الشعر العالمي الحديثعممان بأف " ىذا الم
 . (2)يستخدمو الشعراء العرب مف الرمزية " 

نييف الرمزية في الشعر أما في الشعر الفمسطيني فاستخدـ كبار الشعراء الفمسطي
الذيف نجد  الشعراء، كمف يدة، كىركبان مف رقابة االحتبلؿالفمسطيني، كأسمكب فني ييثرم القر

براىيـ  آثار الرمزية عندىـ: معيف بسيسك، كمحمكد دركيش، كسميح القاسـ، كتكفيؽ زياد، كا 
: إلى جانب األسمكب التقميدم كالركمانسي كالكاقعي ألرض المحتمة ، كمعظـ شعراء انرر اهلل
ايد استعمالو كتكثؼ حتى اجتاح المشيد الشعرم ظير األسمكب الرمزم الذم تز  ،في الشعر
 . (3)المعارر 

بعد عقد السبعينيات، فقد عمدكا إلى ىذا إلى جانب كتاب القرة كالقرة القريرة 
استخداـ الرمزية كأداة فنية إبداعية، كيمكف القكؿ إف جميعيـ لجأ لمرمزية لخدمة الغرض الفني 

ثرائو، كىركبان مف الرقابة العسكرية ل  بلحتبلؿ في فمسطيف. كا 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . (176)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( ينظر خفاجي1)
 . (405)صاألدب المقارف ،( ىبلؿ2)
 .(195ص-127،)صـ(2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ) ،( ينظر الزعبي3)
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 Existentialism: المذىب الوجودي  سابعالمبحث ال

 أوًل : المصطمح والنشأة 

ىك مذىب فمسفي أدبي عينى بالخبلؼ مع مبادئ الفمسفات السابقة في تعريفيـ ألىـ 
، لمغيرايا المعرفية البشرية كىي الكجكد، فتناكؿ الكجكد في ذاتو، كالكجكد لذاتو، كالكجكد القض

الكجكد الحؽ ال يككف ، ك طمحات الفمسفية الكثيرة كالمعقدةكالتأمؿ كالتناىي إلى غيرىا مف المر
 .(1) إذا حقؽ ىذا االختيار عف حرية ، إالؿ إنساف برفة الكجكد، كال يتمتع  كإال لئلنساف

ف، األىمية عمى كجكد الفرد في الكك : " تمؾ النزعة التي تيعٌمؽ أكبر قسط مف الكجكدية
... كفي العقد الخامس مف القرف العشريف أيطمؽ ىذا المرطمح عمى كعمى رفاتو الجكىرية

، كأساسيا أف الكجكد في كتابو الكجكد كالعدـ Sartre (2)النظرية الفمسفية التي نادل بيا سارتر
 ، كالكجكد الفعمي في نظرهكىر أك الماىية أك الكجكد العقميالمطمؽ أك حالة الفراغ يسبؽ الج

النفسية الناتجة عف القمؽ ، بكساطة الثكرة كج الفرد مف حالة الخمكؿ البدائيعبارة عف خر 
 .(3)، إلى جك الحرية المطمقة " كاليأس

، عمى بي كالعربي مشتقة مف كممة الكجكد: كما ىك كاضح في المفظيف األجنالكجكدية
العاـ لمكجكدية ىك  ... فاألساسEssenceييخالؼ الماىية  Existanceاعتبار أف الكجكد 

، رة مثالية مجردة سابقة عمى كجكدة، كما رأل الكبلسيكييفإنكار كجكد ماىية سابقة أك رك 
، بؿ كحرر ىذا الكجكد بالنسبة لئلنساف في الحقيقة اليقينية ـ التسميـ إال بالكجكد فحسبكعد

 .(4)أنا أفكر إذف أنا مكجكد  Descartesالكحيدة التي نادل بيا ديكارت 

: " أىـ مذىب فمسفي أدبي استقر في اآلداب األكركبية في فو محمد غنيمي ىبلؿير
 .( 5)القرف العشريف ، ىك المذىب الكجكدم " 

 

                                                           
 . (كما بعدىا 5)صالكجكد كالعدـ ،( ينظر سارتر1)
كناقد أدبي : ىك فيمسكؼ كركائي ككاتب مسرحي ـ(1980 -ـ9051) Paul Sartre-Jeanجاف بكؿ سارتر(2)

 .نيا خبلؿ الحرب العالمية الثانية، درس الفمسفة في ألماكناشط سياسي فرنسي، بدأ حياتو العممية استاذان 
 .(430)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( كىبة3)
 .(152ص-151)صاألدب كمذاىبو ،( ينظر مندكر4)
 .(405)صاألدب المقارف ،( ىبلؿ5)
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Kierkegaardمف أشير دعاتو الكاتب كيركاجكرد 
يبرز كمذىب فمسفي  ، كلكنو لـ(1) 

Heidegger ىيدجر :كأدبي إال عند
Sartre ، كسارترJaspers (3) ، كيسبرز(2) 

 . 

 

 ثانيًا : آراء أدبية لممذىب الوجودي

الكجكد ، كأىـ تأثيراتو قضية النظر إلى تأثيره في األدب الغربي كالعالميكما يعنينا ىنا 
فيو يحدد  الحقيقي الذم يمثمو األدب، فبرزت قضية االلتزاـ في األدب، كااللتزاـ عند الكجكدييف

، ألف تحديد المبادئ التجريدية في ده اآلخركفاألديب مكاقفو مف قضايا عرره، ليس كفؽ ما يري
، الكجكد لمغير Sartre، كىك ما أسماه سارترتخريريا في مكقؼ معيف تبدك ىزيمةذاتيا دكف 

ر ، أم مف كجية النظمف حيث عبلقتو بالشعكرات األخرل أم ىك الشعكر كلكف منظكران إليو
 .( 4)مكجكد لغيره ، كىك التخارج الثالث لاالجتماعية كالكجكد مع اآلخريف

، كال قيمة غاية ، فاألسمكب كسيمة ال يعطي لمشكؿ أفضمية عمى المضمكفكااللتزاـ ال
ضافة إلى ، إتر يستثني الشعر مف ىذا االلتزاـ، كسار جماؿ ليس لو مضمكف اجتماعي ممتـزل

ح رب، كيحذر أف ينية غير رالحة لبللتزاـ في ذاتيا، ألف ركرىا الفالرسـ كالنحت كالمكسيقى
، فالميـ أف يككف األدب كسيمة إربلح منبعيا ضمير األدب أداة تسخر لغايات مقركدة

 .( 5)الكاتب كردقو كأرالتو 

، فيي ال تجعؿ ألية قيـ متكارثة كما دعت بداية لـ تترؾ الكجكدية اإلنساف حران ال يخضع
اتيا ة كغاية في ذ، أم أنيا ال تنادم بالحريمطمقة  الزماـ بغير ىدؼ كال غايةتمؾ الحرية 

                                                           
، كاف لفمسفتو ـ(: فيمسكؼ كالىكتي دنماركي1855-ـ1813) Soren Kierkegaard( سكريف كيركاجكرد 1)

 .نة تأثير في نشكء المذىب الكجكدمالكجكدية المؤم
ي : فيمسكؼ كأديب ألماني ترؾ أثران بالغان فـ(1976–ـ1889) Martin Heidegger( مارتف ىيدجر 2)

 .فكيكية كالحداثة كما بعد الحداثةالمدارس الفمسفية كاألدبية في القرف العشريف كالكجكدية كالت
، كأحد فبلسفة ىك بركفيسكر في الطب النفسي: ـ(1969 –ـ1883) Jaspers Karlكارؿ تيكدكر ياسبرز  (3)

 .انيا المعدكديف في القرف العشريفألم
 . (5)صالكجكد كالعدـ، ( ينظر سارتر4)
 . (13)صما األدب ،( ينظر سارتر5)
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نما ترل أنو يترتب عمى ىذه الحرية أف تتبلـز مع المسؤكلية ثـ لتنقمب إلى ما ييشبو الفكضى ، كا 
 .(1)االلتزاـ بالفعؿ كالقكؿ 

د أكلئؾ غير المعتقديف ، حتى عنفي اآلداب األكركبية أثر ميـكقد كاف آلراء الكجكدييف 
، كلكننا لـ تقمت إلى كؿ األرجاء خارج أكركبا، كانثكقد أثرت آراؤىـ في النقد الحدي، بالكجكدية

القدرة ، ربما لمغاالتو في رفع شأف اإلنساف لدرجة ربيان يؤيد ىذا المذىب الفمسفينجد تياران ع
ىماؿ الرؤية الدينية  .عمى فعؿ كؿ شيء بدكف حدكد، كا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

                                                           
 .(157)صاألدب كمذاىبو، ( ينظر مندكر1)
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 Surrealismالمبحث الثامن : المذىب السريالي 

 صطمح والنشأة أوًل : الم

 ،أثران بفمسفة ىيجؿ، نشأ متاألدبفي  : كىي مذىب فرنسيما فكؽ الكاقع أك السريالية
فيي ، ا يسمى بالكعي الباطف كالبل شعكر، أك الحمـ كالرؤياتحديدان م Freudكسيككلكجيا فركيد 

ان أك شفكي، مف خبلليا يمكف التعبير عف كاقع اشتغاؿ الفكر إما آلية تمقائية أك نفسية خالرة
 .كتابيان أك بأم طريقة أخرل

ـ بالنكاميس األخبلقية " أرادت أف تحرر اإلبداع الفني مف قيكد المنطؽ كاالىتما :السريالية
اف في حالة شعكرية أـ غير ، معبريف بذلؾ اإلبداع عف النشاط الحقيقي لمفكر سكاء أككالجمالية

 . (1) " ة نفسية، في حالة مرض أـ رحشعكرية، في حالة حمـ أـ يقظة

فناف، سكاء في إرادتو أك خارج لقد حاكلت السريالية أف تقرر حالة اإلبداع في نفس ال
القارئ كأفاد  ، سكاء فيمومطمؽ العناف في كضعو كيفما أراد ، فاإلبداع ممؾ الفناف كلوإرادتو

تبلقي  نقطة: " عمى الشاعر أف يبحث عف الكسيمة التي يتكرؿ بيا إلى مجتمعو أـ غير ذلؾ
لى جبلء الرمة بيف فكره كالكاقع ،حممو الشعرم بالحقيقة ليكحي في شعره بالحقيقة  ، كا 

 .(2)المطمقة"

، كانخرط كالفنانيف الذيف كانكا في باريس الحرب العالمية األكلى تشتت الكتاب  بعد قياـ
جمبت الٌرراع  ، مقتنعيف بفكرة أٌف القيـ البرجكازيةكف في تمؾ المرحمة بحركة الٌداداالكثير 

التي ترفض الفف التقميدم كتحارب الفف  "ال لمفف "، كنارر الٌدادائيكف تجمعات كالحرب لمعالـ
مؾ األفكار لتنتج مذىب ، كلـ تمبث أف تطكرت تجديد يتجاىؿ عمـ الجماؿ التقميدمالسابؽ بفف 

 .السريالية

خر معارضيـ في باريس آ ، ك كافـ1924ية ركاجان كبيران بعد عاـ لقيت المدرسة السريال
السريالية مف مذاىب الفنكف الحديثة التي رغـ انحسارىا في األدب ال تزاؿ  د، كتعـ1947عاـ 

 .ديف ليا في عدد مف الفنكف كالرسـتجد مؤي

                                                           
 .(202)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( كىبة1)
 . (400)صالنقد األدبي الحديث ،( ىبلؿ2)
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 كمف أىـ أقطابيا الرساـ اإلسباني سمفادكر دالي
Salvador Dali (1) كفي األدب كاف ،

، كلكف مؤسسيا Rimbaud (2)كمدرسة فنية ريمبك  مف أىـ دعاتيا في فرنسا قبؿ ظيكرىا
 .Andre Breton (3) الحقيقي كمدرسة أدبية ىك أندريو بريتكف 

كرية كاألخبلقية بدأت السريالية ثكرتيا بإعبلنيا التمرد عمى كافة الريغ األدبية الفنية كالف
، كاه النفسانيةاإلنساف سكل بعض ق ، مررحة  بأننا تاريخيان ال نعرؼ عفالتي كانت سائدة

 :جيكلة تنتظر مف يكشؼ عنيا النقابكبالتالي فثمة قكل إنسانية ما زالت م

بو تمؾ التي تمر في خياؿ السكراف، تش Bretonفالركرة األدبية السريالية عند بريتكف " 
ا نع العقؿ ابتداء بحقيقتي، فبل يستطيع عنيا حكالن... كيقتتأتيو تمقائيان، كتفرض نفسيا عميو فسران 

م يريب ، كتبدك الركر في مجراىا الطبيعي الذمبث أف يدرؾ أنيا تزيد في معرفتو، فبل يالقيمة
كؼ عند حدكد ، ذلؾ أف السريالية ال تريد الكقالمرء منو ما يشبو الدكار، كأنيا عجمة قيادة الفكر

عف  لعمـ يقؼ عند حدكد ظكاىر األشياء، كال يكشؼ، ألف المنطؽ ، كاالمنطؽ في ىذه الركر
، كلذا تريد السريالية أف يكشؼ الشاعر بالركرة عف حاالت النفس الساذجة حاالت النفس

 .(4) " الحالمة

كىي نزعة أدبية متطرفة، تؤمف بالحرية المطمقة، كالخركج عمى كؿ المألكؼ، تقميدان 
دم بالتحرر مف الشكؿ كمف المضمكف، كال ، كىي في األدب تناكعرفان، كقد غزت كؿ الفنكف

 .يبنى عمى العقؿ كالمنطؽ كاألركؿ ، ككؿ مااألدبية ، كتيزأ بالركرحفؿ باألساليب السائدةت

، تدعك إليو تبجيؿ الرؤل كاألحبلـ، كدفعات البل شعكر، كالتأثيرات الماضية كأىـ ما
بلء لمفكر الحر بدكف رقابة ، فالسريالية إملممخزكف مف األفكار غير المرتبة كالتداعي الحر

 .(5)عيدان عف أم اىتماـ فني أك أخبلقي ، كبالعقؿ

                                                           
 .ـ(: رساـ سريالي إسباني1989-ـ1904) Salvador Dali( سمفادكر دالي 1)
 .شاعر فرنسي متحرر: ـ(1891-ـ1854) Arthur Rimbaud( آرثر ريمبك 2)
: فيمسكؼ كشاعر كركائي فرنسي ، مؤسس المذىب ـ(1966–ـ1896) Andre Breton( أندريو بريتكف3)

 السريالي .
 . (401)صالنقد األدبي الحديث ،ىبلؿ (4)
 . (141ص-140)صالشعر المعارر عمى ضكء النقد الحديث ،( ينظر السحرتي5)
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، كسيمة لسبر غكر المجيكؿ اإلنسانيكاقترحت السريالية استخداـ نمط الكتابة اآللية ك 
كأعمنت فضؿ تقنية الكتابة اآللية التي تتيح لؤلفكار المخزكنة في الطبقات العميقة مف النفس 

، كاالرتقاء باألشكاؿ عف األحبلـ نتاج رمكز لمتعبيرإل ،فررة الظيكر كاالنكشاؼ في الكعي
 .طبيعية إلى ما فكؽ الكاقع المرئيال

السيريالية إلى ، كتيدؼ كؿ ما ىك غريب كمتناقض كال شعكرمكتميزت بالتركيز عمى 
طبلؽ األفالبعد عف الحقيقة ، كالسرياليكف يعجبكف بالركر كار المكبكتة كالتركرات الخيالية، كا 

 . (1)مدركات معان التي تتراسؿ فييا الحكاس كال

في مف التكمؼ  –راحب ىذا المذىب– Andre Breton" كيحذر أندريو بريتكف 
، كىي التي شعكرية لمركر ضي عمى الداللة البل، كيقرياغة الركر مما يضر باألرالة

 .(2)يحرص عمييا السرياليكف " 

 ثانيًا : تأثير المذىب السريالي في األدب العربي 

 ؛ككامؿ زىيرم؛ كامؿ أميف :الشعراء العرب مثؿ سريالي عند بعضظير تأثير المذىب ال
 .(3)كغيرىـ  ،كعادؿ أميف

كارفان ، تسميتو بالمذىب األدبي أك الفني ، رافضان تردل العقاد بالنقد ليذا المذىب كقد
: كيرل أنو ال بد أف تتكفر في التي كجدت كىي تحمؿ بذكر فنائيا ،إياه بالمكضة أك التقميعة

فيو كؿ ، أما الفف الذم يبطؿ و ىك أف تككف لو قكاعده كمقاييسو، كأكؿ شركططة شرك الفف عد
بدعكل الباطف أك بما فكؽ الكاقع، أك ما دكف الكاقع،  ،دليؿ عمى جكدتو أك رداءتو، غير المفظ

، ألنيا ال تقكـ كالتجريدية ليست بمذاىب أك مدارس، كيرل أف السريالية فميس بفف عمى اإلطبلؽ
حرل تسميتيا بالمكضة أك التقميعة، التي تخترع لتزكؿ بعد ، كاألكؿ الفنكف الجميمةأر عمى
 .(4)حيف

" كاف أعضاء جماعة  :عف أرحاب المذىب السريالي في مرركيقكؿ شكرم عياد 
، بإبراز أفقان مناسبان لمتعبير عف ذكاتيـ، يجدكف في السريالية )الفف كالحرية( مف كتاب كرساميف

                                                           
 .(402ص(النقد األدبي الحديث ،ؿ( ينظر ىبل1)
 .401المرجع السابؽ، ص( 2)
 .(176)صمدارس النقد األدبي الحديث ،( ينظر خفاجي3)
 .177ص ،المرجع السابؽ (4)
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عف المعنى داخؿ  ، فترؾ لغة الحمـ باحثان الباطف، ثـ تحكؿ بعضيـ إلى التجريد كنكنات العقؿم
ريتكف رديقو ، كربما كاف جكرج حنيف منطقيان حيف بعث باستقالتو إلى أندريو بلغة الفف نفسيا

، أف يربح لو ىك نفسو ذىب نبع مف ىدـ التقاليد السائدة، فكيؼ يمكف لمالقديـ كزعيـ الحركة
 .(1)كتقاليد ؟ " قيادة كنظاـ 

، تحفظ ليا عربي لـ تترؾ آثاران أدبية مميزةكلكف ىذه الجماعة كغيرىا في المجتمع ال
، كمع أف ارتباطيا كلـ تترؾ إال آثاران أدبية قميمةالجماعة تفرقت  كمع أف"  التجدد كاالستمرار:

، جاءت بظاىرة جديدة الحاؿ في أرضيا، فقدبالحركات المماثمة في العالـ جعميا أقؿ كعيان بكاقع 
عف ىـ فكرم كمغامرة  ، إذ جعمت األدب تعبيران رارت مبلزمة لكؿ تيار جاء بعدىا لـ تمبث أف

، كبذلؾ بدأ األدب العربي المعارر رحمتو مجرد رياغة ألفكار معركفة سمفان  ، الفي المجيكؿ
 .(2)الطكيمة نحك اكتشاؼ الذات " 

مف السيؿ ادراج ليس ، إذ تعد مذىبان أدبيان أك فنيان ة ال كذىب محمد مندكر إلى أف السريالي
يضع أركالن كقكاعد أدبية أك : " ألنو في الكاقع لـ في عداد المذاىب األدبية كالفنيةالسريالية 

نما كؿفنية ، كمحاكلة تسجيميا في األدب كالفف دكف تقيد ىمو ىك اطبلؽ المكبكتات النفسية ، كا 
يث مضمكنيا ال تخمك مف بعض أف نسمـ بأف السريالية مف ح... كلك استطعنا أك قاعدة بأرؿ
تات بحكـ أف الفرد يعيش في ، باعتبار أف النفس اإلنسانية ال يمكف أف تخمك مف مكبك الردؽ
، إال أننا عان تكبت غرائز األفراد كرغباتيـ، كأف ىذا المجتمع البد أف يفرض قيكدان كأكضامجتمع

إلى خمؽ  ، ألنيا لـ تكفؽأف تعتبر مذىبان أدبيان أك فنيان ة تستحؽ ال نستطيع أف نيسمـ بأف السريالي
 .(3)، أك أسمكب تتميز بو " ركر أدبية أك فنية خارة

التي ييطمؽ فييا الشعراء الزماـ النفعاالتيـ كأحبلميـ دكف كنجد بعض األثر لمسريالية 
 .(4)محمكد دركيش كعمي الخميمي :في بعض قرائدحدكد 

                                                           
 . (20)صالمذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف، ( عياد1)
 .21-20المرجع السابؽ، ص( 2)
 .(149-148)األدب كمذاىبو ،( مندكر3)
و بيا، ثـ في جامعة كلد في القربة بنابمس كتمقى تعميم :ـ(2013-ـ1943( شاعر كأديب فمسطيني )4)

عديد س تحرير الفجر األدبي، لو ئعاـ لمكتاب كاألدباء الفمسطينييف، ر ، مف مؤسسي االتحاد الـ1966بيركت 
عيف الرضا، ىات لي عيف  ىات ليينظر الخميمي،  .في الشعر كالركاية كالنقد األدبيمف األعماؿ األدبية 

 )الغبلؼ األخير(. السخط
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    Formalismمذىب الشكالنية  المبحث التاسع :
 أوًل : المصطمح والنشأة 

، كىي مدرسة أدبية تسقط عف المضمكف دارس الحديثة في األدب: مف المالشكبلنية
، كتجعؿ منو مجرد سياؽ أية أىمية أدبية -كاقع بكحو عاـ مف انفعاالت كأفكار ك  -اإلنساني 

يحمؿ الداللة األىمية لمشكؿ الجمالي الذم ، كلـ تعًط ح لمكسائؿ األدبية أف تؤدم عممياييتي
، التي تفسر مية لمنماذج التركيرية كالفرضيات، بؿ تركز عمى الركح العماألخبلقية الثقافية

التمييز بيف األدبي  ، كالبحث فياألدبية ذات التأثيرات الجمالية الكيفية التي تينتج بيا الكسائؿ
 .(1)رفو استخدامان خاران لمغة ، فالشكبلنية ىي فيـ األدب بك كغير األدبي

سكك ، بكاسطة األدباء الركس في حمقة مك ـ1917كالشكبلنية رسخت دعائميا قبؿ عاـ
 ، كتـ رفدىا بجماعة براغ المغكية التي رأسيا ركماف جاككبسكفـ1915المغكية التي تأسست عاـ

Jakobson (2)كؿ الفرؿ التاـ بيف الش كانت ىذه الجماعة تدعك إلى، ك ـ1926عاـ
ح باعتباره ال يعدك ككنو سياؽ يتيكة إلى إىماؿ المضمكف اإلنساني ، كبدأت بالدعكالمضمكف

 .لمكسائؿ األدبية أف تؤدم عمميا، ضمف قراءات لغكية رارمة

 Shklovskyكيمجأ شكمكفسكي 
" حارؿ جمع كؿ الكسائؿ  :إلى تعريؼ األدب أنو (3)

لحاد البلحؽ ألرحاب ىذه المدرسة عف الفرؿ ارغـ العدكؿ ك ، (4)األسمكبية التي يستخدميا " 
، ظؿ اىتماميـ منربان عمى التحديد العممي لمنماذج التركيرية بيف الشكؿ كالمضمكف

 .يف األدبي كغير األدبي، ككيفية التمييز بسر كيفية انتاج  الكسائؿ األدبيةكالفرضيات التي تف

د النرؼ عمييا أكركبا إال بع، لـ تتعرؼ درسة األدبية التي نشأت في ركسياكىذه الم
، الذيف تعٌرفكا عمى عدد كبير مف األدباء األكركبييف ، لينضـ إليياالثاني مف القرف العشريف

 . Jakobsonالدراسات المغكية مف جماعة براغ التي قادىا جاككبسكف 

                                                           
 (.26ص-25)صالنظرية األدبية المعاررة ،( ينظر سمدف1)
مف ركاد المدرسة ، ـ(:عالـ لغكم كناقد ركسي1982-ـ1896)Roman Jakobson ( ركماف جاكبسكف 2)

 .الشكمية الركسية
رية ، مف ركاد النظناقد ركسيـ(: كاتب ك 1984-ـ1893) Viktor Shklovsky( فيكتكر شكمكفسكي 3)

 .الشكمية في األدب
 .27المرجع السابؽ، ص( 4)
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مدرسة الشكمييف الركس ربما أكثر المذاىب إبداعنا أف Jean Tadie (1 )جاف تادييو  يرل
الشكمية  :لـ تيعرؼ في أكركبا الغربية إال بعد نشر كتابيف ىاميف ىماك  ،في القرف العشريف

ا لمشكمييف Viktor Ehrlichالركسية لفيكتكر إيرلش  ، كنظرية األدب الذم يضـ نركرن
 .( 2)الستينيات  متأخرة فيعيرفت ، ك ـ1965عاـTodorov  ميا تزفيتاف تكدركؼالركس قد

 مقارنة بين بعض المذاىب الرئيسة من حيث الىتمام بالشكل :( 1.2جدول )ثانيًا : 

 

                                                           
األدب كالنقد في  ـ، دكتكراه في اآلداب ، أستاذ في1936كلد عاـ Jean Yves Tadie ( جاف ايؼ تادييو 1)

 .  جامعة السكربكف
 . (23-20)صالنقد األدبي في القرف العشريف ،( ينظر تادييو2)
 

كيضعكف  كييتمكف بالمضمكف، ،عمكف الشكؿيرفعكف مف المفظ كيي  الكبلسيكيكف
 .كامان رارمة لمنص الذم ىك األساسقكالب كأح

، الذم يأتي تاليان معنى كالخياؿ كيقدمكنو عمى المفظييتمكف بال الركمانسيكف
 .كالمشاعر المرىفة بألفاظ مناسبة اطؼلمتعبير عف العك 

عدكف لتغذية كيي  ،ضمكفيحرركف النص األدبي مف كؿ قيكد الم البرناسيكف
 عبر  كحدة العمؿ األدبي المؤدية إلى الجماؿ . حاسة الجماؿ

يحاءات الرك ال الرمزيكف يس ، أم لر ييتمكف إال بإيحاءات األلفاظ، كا 
 .بالمفظ بؿ بإيحاءاتو

ذم يجب أف ييتـ بالطبقات الفقيرة، كبخدـ يتمكف بالمعنى الي الكاقعيكف
 (.المجتمع )األدب لخدمة قضايا المجتمع

، كيركف مفظ المعبر عف حقيقة النص األدبييعمكف مف الشكؿ كال الشكبلنيكف
ة النص بكؿ انفعاالتو مجرد سياؽ ال يكشؼ حقيقتو سكل الدراس

ال يعدك ككنو استخدامان  عندىـ ، فاألدبالمغكية المنيجية العممية
 خاران لمغة .
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مذىب و  New Humanismمدرسة النزعة اإلنسانية الجديدة  المبحث العاشر: 
 Modernalismالحداثة األدبية 

 المصطمح والنشأة   New Humanism مدرسة النزعة اإلنسانية الجديدة أوًل :

T.S Eliotيرل ت. س. إليكت 
الفف، كميما اجتيد أىمو أنو ميما قيؿ في استقبلؿ ( 1) 

في االكتفاء بو غاية في ذاتو، فإنو البد أف يمس مسائؿ األخبلؽ كالديف كالسياسة، عمى الرغـ 
مف استحالة تحديد الطريقة التي يمس بيا ىذه المسائؿ، كما أنو راحب فكرة )المعادؿ 

يخمؽ عمبلن أدبينا فيو المكضكعي( التي قرد بيا أال يعبر الكاتب عف آرائو تعبيرنا مباشرنا، بؿ 
 مقكماتو الفنية الداخمية التي تكفؿ فنينا تبرير األحاسيس كاألفكار لئلقناع بيا. 

Eliotكما أف إليكت 
في مراحؿ تطكره النقدم مف دعاة ما نادت بو المدرسة التأثرية    

 .(2)النقد لمنقد كما أف األدب لؤلدب 

 كمينكف ،Irving Babbitt (3)ت إرفنج بابي :أشيرىـك أبرز ركاد ىذه المدرسة 
Mencken (4)كالناقد األمريكي فاف كليـ أكككنكر ، William Van Oconnor (5)  الذم

يرؼ نقاد المدرسة األمريكية بالخمط كعدـ كضكح الرؤية، ألنيـ لـ يفطنكا إلى أف األفكار 
مرء ال يككف ذا السخيفة كالشاذة تضعؼ القيمة الشعرية، كيياجـ المنحى الجمالي عندىـ فال

 نزاعة إنسانية ما لـ يمارس اختيارنا خمقينا .

أف الجماؿ كما نعرفو في ىذا العالـ، ليس كما يزعـ السيد Mencken كيرل منكف " 
 الجتماعيةامظيرنا في الفراغ، كلكف لو أركلو  -Croce تمميذ كركتشيو –Spingarnسبنجارف 
 .(6) " الخمقيةبؿ ك  ،كالسياسية

 

                                                           
: شاعر كمسرحي كناقد أدبي ـ(1965-ـ1888)Thomas Stearns Eliotإليكت ( تكماس سترنز 1)

 .كالنزعة اإلنسانية الجديدة(، -الحداثة –مف دعاة  المرحمتيف )مدرسة النقد الحديث، أمريكي
 .(308ص-303)صلنقد األدبي الحديث، ا( ينظر ىبلؿ2)
 .أمريكي ـ(: ناقد كأكاديمي1933-ـ1865) Irving Babbitt ( إرفنج بابيت3)
 : ناقد كلغكم كرحفي أمريكي. ـ(1956-ـ1880) Henry Lewis Mencken( ىنرم لكيس مينكف 4)
 .ـ(: شاعر كركائي كناقد أمريكي1966-ـ1915) William Van Oconnor ( فاف كليـ أكككنكر5)
 .(303)ص لنقد األدبي الحديث، اىبلؿ (6)
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 مدرسة النزعة اإلنسانية الجديدةلنقد عند ثانيًا : ا

ليكت  Poundيرفض ركاد المدرسة األمريكية الحديثة باكند  ، نظرية التفسير في  Eliotكا 
 النقد رفضان تامان، كيركف أف عمى الناقد أف يمتمؾ :

 التحميؿ: أم فحص العمؿ الفني مف الداخؿ، كاستظيار الرمة القائمة بيف أجزائو.-1

ة: كىي ربط العمؿ الفني بالتراث الذم ينتمي إليو، ككشؼ مكضعو مف ىذا المقارن -2
 .(1)التراث 

 المصطمح والنشأة Modernalism مذىب الحداثة األدبية : ثالثاً  

، كمف أبرز مف أثر في فمسفتيـ المتداد الجمالي آلراء الحداثييفتعتبر المدرسة البرناسية ا
الفف مف القيكد كالقكانيف العامة، عكتو لتحرير كد،  Benedetto Croceبندتك كركتشيو 

نفس الشاعر أك  ، أم أف العمؿ الفني فردم كانعكاس لممكقؼ فيكدعكتو لقكة الحدس التعبيرم
مة بعده فبرزت ، ككانت ىذه المدرسة الجمالية ىي أىـ ما أسس لممدارس القادالكاتب أك الفناف

، تدعك لمتجديد في القكالب األدبية، ك الشكؿتمد عمى الركرة ك ، التي تعالمدرسة التركيرية
 . الشكؿ ىك تركير لؤلفكار كالمعانيكاعتبار 

كالناقد كالشاعر إزرا  Amy Lowell (2)كمف ركاد ىذه المدرسة التركيرية إيمي لكيؿ 
 Ezra Poundباكند 

، ك ميالذم يعتبر أحد أىـ شخريات حركة الحداثة في األدب العال (3)
 Hilda Doolittleة ىيمدا دكلتيؿ الشاعرة األمريكي

(4). 

، كضركرة يدعكف لمثكرة عمى الكزف التقميدم، ك الء يعنكف بالشكؿ كبكضكح العبارةكىؤ 
 . (5)تطكير أك تحديث الشكؿ الذم عميو جؿ اىتماميـ 

                                                           
 . (13)صمدارس النقد األدبي الحديث، ( خفاجي1)
 : شاعرة أمريكية مف ركاد المدرسة التركيرية .ـ(1925-ـ1874) Amy Lowell( إيمي لكيؿ 2)
 .ـ(: شاعر كناقد أمريكي، مف ركاد مدرسة الحداثة1972-ـ1885) Ezra Pound( إزرا باكند 3)
ـ( : شاعرة كركائية أمريكية ، مف ركاد المدرسة 1961-ـ1886) Hilda Doolittle( ىيمدا دكلتيؿ 4)

 .H.Dكيرية كانت تنشر أعماليا تحت اسـ رمزم التر
 (.301)صلنقد األدبي الحديث، اىبلؿ( ينظر 5)
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ا ، كىـ يحتأثر ركادىا بالمدرسة التركيرية ظيرت مدرسة النقد الحديثة كقد رركف حررن
 ألف تيت :مف أشيرىـ، ىتماـ بالمحسنات المفظية كالرنعة، كيبالغكف في االبالغان عمى الشكؿ

Allen Tate 
 Blackmurكببلكمكر ؛  Ransom (2)كراسكـ  ؛ (1)

(3) . 

أثرىـ بالمدرسة الرمزية إلى جانب تأثرىـ بالمدرسة التركيرية الشكمية يبدك جمينا ت
ىذه  ، كامتدت تأثيراتعف كؿ غايةكاستقبلؿ رنعة األدب  ، في انترارىا لمشكؿالفرنسية

 ( . المدرسة ألمريكا فيما بعد )مدرسة النقد الحديثة األمريكية

Spingarnكقد كاف سبنجارف 
ـ( يأسى مما 1910قد ألقى محاضرة في العاـ ) ،(4) 

تعبير كبدكنو ال ، فالشكؿ عنده ىك الإليو مف تغميب لمتعبير عمى الشكؿكرؿ حاؿ األدب 
، كال شيء رم تسيطر عميو قكانينو الخارة بو: كؿ عمؿ أدبي نتاج فكيقكؿ -ال معنى-تعبير 

 .( 5)سكل الشكؿ  

 Nietzsche ـ في فرنسا كاف باعثان عمى استقباؿ نيتشو 1968إف أخفاؽ ثكرة الطبلب 
 .(7)في فكر ما بعد البنيكية  (6)

Heidegger" كلقد ابتغى ىايدجر
 -رنامج النيتشكم مكارمة البDerrida (9 )، كدريدا (8) 

بعتو عبر تدمير لنقد العقؿ باستعارة درب تدمير الميتافيزيقا، كيبتغي فككك متا -نسبة لنيتشو 
ة فكر يتجاكز في ، فبينما قاـ ىايدجر كدريدا بالمزاكدة عمى الفمسفة بكساطالعمكـ التاريخية

                                                           
 : شاعر كأديب أمريكي .ـ(1979-ـ1899) Allen Tate( أالف تيت 1)
كي ، مف ركاد : شاعر كناقد كأديب أمريـ(1974-ـ1888)John Crowe Ransom  ( جكف كرك راسـك2)

 .مدرسة النقد الحديث
 . ـ(: شاعر كناقد أمريكي1965-ـ1904) Richard Palmer Blackmurارد بالمر ببلكمكر ( ريتش3)
 ـ(: ناقد كأديب أمريكي .1939-ـ1875) Joel Elias Spingarn( جكؿ إلياس سبنجارف 4)
 .(302)صالنقد األدبي الحديث ،( ينظر ىبلؿ5)
ت أسيم، كشاعر كناقد ألمانيـ(: فيمسكؼ 1900-ـFriedrich Nietzsche 1844 (( فريدريؾ نيتشو6)

 أفكاره في ظيكر الكجكدية كما بعد الحداثة .
 .(382)صالقكؿ الفمسفي لمحداثة، ينظر ىابرماس (7)
 .ـ(: فيمسكؼ كأديب ألماني1976-ـ1889) Martin Heidegger( مارتف ىميدجر 8)
زائر، راحب نظرية د الج: فيمسكؼ فرنسي مف مكاليـ(2004–ـ1930) Jacques Derrida( جاؾ دريدا 9)

 . التفكيكية
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إلنسانية بكساطة عمـ ، يخطك فككك الخطكة التي تقكده إلى ما كراء العمكـ االحماسة الفمسفة
 .(1)التاريخ بكرفو مناكئان لمعمـ "

، منذ المحظة حيث ينكسر الختـ  Kantيبدأ مع كانت "غير أف عرر الحداثة إنما 
اتيا ، كتغدك الكظيفة التركرية لمغة ىي ذيضمف التكافؤ بيف المغة كالعالـ الميتافيزيقي الذم كاف

لمتركر ذاتو أف تتحكؿ  ح في السيركرة اإلشكالية، عمى الذات المتركرة كيما ترل بكضك مشكمة
كترير عبلقة الذات المركرة بذاتيا األساس  ،، كيعكد مفيكـ التفكر الذاتي ىامان إلى مكضكع

، إف نياية الميتافيزيقا ىي نياية تنسيؽ كاف يتـ بدكف ضجيج الكحيد ألشكاؿ اليقيف القركل
 .(2) "كيبقى غير إشكالي

حاضرة في فكر  Kant ككانتNietzsche  ية في أعبلميا نيتشو" إف الفمسفة األلمان
 .(3)، السيما ما بعد البنيكية فدريدا مثبلن يعمـ رمتو بتقاليد الفمسفة األلمانية " فبلسفة الحداثة

ست في ذاتيا : " فاألشياء ليا األساسية مف خبلؿ رؤيتيا لمكعيكيمكف أف نمخص فكرتي
نما يفترضيا الكعي، كعي شيء م نما ىك كعي ليس مجرد تسجيؿ منفرؿ لمعالـ، الاكا  ، كا 
، جاىؿ كؿ ما ىك خارج نطاؽ تجربتنا، " لذا فيي تت(4)يؤسسو عمى نحك فاعؿ أك يقرده " 

 .(5)كتختزؿ العالـ في محتكيات كعينا كحده 

، ففيمت أكجيو األسمكبية حض لكعي المؤلؼلقد تـ اختزاؿ النص إلى تجسيد م  
، لجكىر المكحد فييا ىك عقؿ المؤلؼ، كاجزاء عضكية مف كمية معقدةكرفيا أكالداللية ب

نما فقط إلى تمؾ األكجو ، ك نرجع إلى أم شيء نعرفو عف المؤلؼكلمعرفة ىذا العقؿ ينبغي إال  ا 
، كالذم أعطى ىذه الفمسفة حضكران قكيان ىك (6) ، أك كعييا التي تتجمى في العمؿ ذاتومف كعيو

 ؛Sartreكسارتر ؛ Marcelمارسؿ :فة مثؿاستمرار تجددىا في فبلس
إال أف فمسفة ىكسرؿ حاضرة في  Hursselىكسرؿ  ف فارقكاا  ، ك  Merleaupontyكميرلكبكنتي

                                                           
 .(390)صالقكؿ الفمسفي لمحداثة، ىابرماس (1)
 .400، صالمرجع السابؽ (2)
 .(219)صما ىك النقد ،ىيرنادم (3)
 .(101-100)صنظرية األدب ،إنجمتكف (4)
 .101ص، المرجع السابؽ (5)
 .(107)صنظرية األدب ،ينظر إنجمتكف (6)
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ألف تمقي  إغراء ، كمساحة االشتغاؿ ليذه الفمسفة كاف مدعاةالكجكدمHeidegger ىايدجر فكر
 .يا عمى أنيا مرجعية ميمة لمحداثةبظبلل

 األدب العربي ًا : الحداثة في رابع

 :الحداثة عمى ثبلثة عنارر أساسية ارتكزت حركة

 .لى إعادة خمؽ المغة ككسر قكالبيا، كالدعكة إالمغة تتبكأ بؤرة الحدث اإلبداعي. 1

 . باره جزءان مف العممية اإلبداعية. الدعكة إلى قراءة النص باشتراؾ القارئ، باعت2

، كاالىتماـ بنظـ تشكمو كخرائص داخمواـ النقدم لدراسة األدب مف . تكجيو االىتم3
البنيكية نيجيات بحثية جديدة كاألسمكبية ك ، باالستعانة بمياغتو باعتبارىا ممتحمة بالمضمكفر
 .فكيكية كغيرىا كأدكات قراءة لمنصكالت

، حتى ثمانينات القرف الماضي فشيدت الدراسات ر التأثر األدبي العربي بالحداثةتأخ
مشكمة البنية لزكريا إبراىيـ،  :البنيكم كظيرت دراسات نقدية منياي التعامؿ األسمكبية اىتمامنا ف

 ، كجدلية الخفاء كالتجمي دراسات بنيكية في الشعر لكماؿ أبككنظرية البنائية لربلح فضؿ
كالتحميؿ  ؛كلكجياركبثكاألن ؛المسانيات: ىتماـ لمحقكؿ المعرفية المغكية، بما يعني لفت االديب

، ي تجعؿ مف الخطاب خطابنا شعرينابيدؼ استجبلء الخرائص النكعية الت ،ريخكالتا ؛النفسي
ؿ إلى مدخ: مسالكيا في إنتاج الداللة منياتبعيا اىتماـ خاص في قضايا األنظمة الدالة كتعقب 

 .(2) كسيميائية النص األدبي، ( 1) السيميكطية

الشعراء عمى رأسيـ الشاعر  مف الشعراء الفمسطينييف الذيف تأثركا بتيار الحداثة جيؿ مف
 ، كالشاعر عمي الخميمي الذم اعتمد في قرائده كسائؿحمكد دركيش الذم كتب قريدة النثرم

، كقد انتقد تأخر النقد عف مكاكبة حداثة الشعر، كغياب الناقد كتقنيات حداثية في شعر التفعيمة
ما يقكؿ تفتقر إلى النقد ي كالت ،الحداثي فيك: " يبكح بأنو كاحد ممف ظممتيـ الحركة النقدية

 .(3)ككضعو في مكانتو "  ،، كىذا بأدكاتو ىك القادر عمى فيـ شعر الشاعر كتحميموالحداثي

                                                           
 .(1)صيكطيةمدخؿ إلى السيم ،سيزا: ( قاسـ1)
 .(1)صسيميائية النص األدبي، ( المرتجى2)
 .(134)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات، ( األسطة3)



 169 

 

النرؼ الثاني مف القرف العشريف بظيكر عدد غير  فقد تميز :أما في النقد الفمسطيني
سكاء مف خبلؿ  ىذا العدد ، كقد أسيـالمتخرريف في األدب العربي كنقدهقميؿ مف الجامعييف 

 .(1)، في إغناء النتاج النقدم مف حيث الكـ كالنكع التدريس، أك التأليؼ كالترنيؼ

النرؼ الثاني مف بداية ، الذيف أثركا األدب العربيبرز عدد مف النقاد الفمسطينييف لقد 
ر داـ أساليب عممية حديثة في النقد، نذك، عمدكا إلى استخمف القرف العشريف حتى التسعينيات

حساف عباس ؛كجبرا إبراىيـ جبرا ؛منيـ: عيسى ببلطة  ؛كىاشـ ياغي ؛كعبد الرحمف ياغي ؛كا 
براىيـ السعافيف ؛طيبكحساـ الخ ؛كمحمد عرفكر ؛كمحمد شاىيف كمحمد  ؛كتكفيؽ رايغ ؛كا 

 .كغيرىـ الكثير ،كقسطندم شكممي ؛كعادؿ األسطة ؛كنبيؿ خالد أبك عمي ؛يكسؼ نجـ

االطبلع عمى المذاىب  -كغيرىـ العشرات مف الركاد -لفمسطينيكفاستطاع ىؤالء النقاد ا
كالمناىج الحديثة كتطكر الفكر النقدم الغربي، مف خبلؿ دراستيـ األكاديمية، فأعطكا الفكر 
ف كاف بعضيـ لـ ييمارس النقد الحداثي، إال أنيـ  النقدم العربي تطبيقات حداثية جديدة، كا 

، بإبداعات نقدية متنكعة المشيد الثقافي الفمسطينيك األدبية  الحركةرفد أسيمكا مع غيرىـ في 
 كدفعكا األدب الفمسطيني بحؽ نحك التطكر كالتجديد كالحداثة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(26)صـ2000-ـ1950معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف  ،( خميؿ1)
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 Post Modernalismما بعد الحداثة مذىب : المبحث الحادي عشر

 : المصطمح والنشأةأولً 

 -أف يككف الذم حاكؿ  ،كؿ مرطمح الحداثة المترؼ بالغمكضما زاؿ الجدؿ قائماى ح
، كمحاكلة استدعاء العديد مف المرجعيات الثقافية كالفمسفية عبر تعدد مناىجو، كتنكع أساليبو

ترؼ بالشمكلية كالتحرر مف ، ي، مرنان كمتجددان –فمسفية كاحدة كليس االعتماد عمى مرجعية 
ليأتي  ،لثكرة عميومف ا ، لـ تضمف بقاءه معركمان أف كؿ ىذه اليالة التي أحيطت بو ، إالالقيكد

ار عف ىذا المذىب األدبي كالنقدم، كانتياء ، لييدمو معمنان اسداؿ الستبعده تيار ما بعد الحداثة
د ما بعد الحداثة أنو استكفى حقو، كفقدت قيمتو المعرفية أىميتيا، ، ليرل ركاالبريؽ الذم حازه

، كىذه ىي ة كاليبلمية في التعريؼكغ، ألنيا اكتفت بالغمكض كالمرافمـ يعد ليا مبلمح كاضحة
يا ليدـ المذاىب األدبية السابقة، لرفضيا لكؿ بذكر فنائيا التي حممتيا منذ بدايتيا، معتمدة عمي

 .ما ىك قديـ

، لة عمى مكقفو مف انتفاء الحداثةجاء مرطمح ما بعد الحداثة يحمؿ ىذا االسـ لمدال
 ذه التسمية غرابة كال منطقية:، كفي ىكلمداللة الزمنية عمى ككنو يمي الحداثة

( فإف مرطمح ما ني ببساطة في االستخداـ الشائع )معارر" كما كانت كممة الحداثة تع
ى لنا أف نقكؿ عف شيء ، إذ كيؼ يتسنمثؿ ألفاظ ركايات الخياؿ العممي بعد الحداثة يبدك

 .( 1)، أنو شيء سيأتي بعد اآلف " مكجكد اآلف

معرفة  ةبحجة أال قداسة ألي عطيات النظرية السابقة،عندما ىاجمت الحداثة كؿ الم
 –الحداثة  –، بيدؼ إشاعة الفكضى كاليرب مف تحديد منطمقات كاضحة لممذىب الجديد سابقة

ما بعد  –مرطمح الجديد ، كاف عمى الة بما يشاء مف كسائؿ نقدية لغكيةسامحان لنفسو االستعان
دة تياجمو كما فعمت ىي بما مف قدكـ مدرسة جدي ، أال يحدد منطمقاتو أيضان خكفان -الحداثة 
، قد كجد سحب السجادة مف تحت أقداـ أعدائو، كلكف ما بعد مذىب الحداثة " عندما سبقيا

 .( 2)نفسو يسحب أيضان السجادة مف تحت أقدامو ىك " 

                                                           
 . (106)صنقد الحداثة كما بعد الحداثة عند عبد العزيز حمكدة، ( غربي1)
 . (54)صأكىاـ ما بعد الحداثة ،إنجمتكف( 2)
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 ، بؿبية فحسبدا دعت إليو مدرسة ما بعد الحداثة،  ليس ىدـ المدارس األمف أىـ م
 ، كقد دعا الباحث فنسنت ليتشقد األدبي السابؽ جميعو، كاستبدالو بالنقد الثقافيكىدـ الن

Vincent Leitch ميمتو تمكيف النقد المعارر مف الخركج مف إلى " نقد ثقافي ما بعد بنيكم ،
 .( 1)، كال سيما تمؾ التي ييمميا عادة النقد األدبي " بلنية، كالدخكؿ في أكجو الثقافةنفؽ الشك

، إال أف النقد ركبا كمرطمح في القرف الثامف عشرـ ظيكر النقد الثقافي في أك " كرغ
، كمف الناحية الجغرافية فإف الكاليات المتحدة ث يدخؿ في دائرة ما بعد البنيكيةالثقافي الحدي

 .( 2)األمريكية ىي ميده األكؿ " 

" تعتبر فرجينيا  :الدعكة إلى النقد األدبي النسائيكمف تجميات فكر ما بعد الحداثة  
ت العالـ الغربي بأنو ، حينما اتيمالنقدمف رائدات حركة ىذا  Virginia Woolf (3)ككلؼ 

قتراديان ا، إضافة إلى حرمانيا تحقيؽ طمكحاتيا الفنية كاألدبية ، منع المرأة مفمجتمع أبكم
 .(4)كثقافيان " 

، Derridaمؽ فيـ دريدا ككذلؾ مف أىـ تجميات ما بعد الحداثة منيج التفكيكية مف منط
حداث القطيعة مع االتجاه البنيكم، فقد بنى اتجاه ما بعد البنيكية مكقفو النقدم برفضو التاـ كا  

مداؿ ، فبنت منظكمتيا التحميمية الجديدة انطبلقان مف تعدد المعنى لكباألخص مكقفو مف المغة
، كعميو فإف تجاه المعادم لمحداثةفيـك ىك اال، كىكذا يعتبر ىذا المالكاحد كغيابو في نفس الكقت

 .(5)ممارسات ما بعد الحداثة ىي نفسيا الممارسات النقدية التفكيكية  

 ثانيًا : النقد عند مدرسة ما بعد الحداثة 
إف الحركات النقدية الجديدة تعمد إلى تسخير نقاد قدامى مرمكقيف مف أجؿ إضفاء 

، كقد يا لتقاطعيا، أك تجد مقاربة معيامناىج قبم، أك أنيا تمجأ إلى (6)الشرعية عمى محاكالتيا

                                                           
 . (31)صقراءة في األنساؽ الثقافية العربية  –النقد الثقافي  ،( الغذامي1)
 . (117)صنقد الحداثة كما بعد الحداثة ،( غربي2)
 : كاتبة كركائية إنجميزية .ـ(1941-ـ1882) Virginia Woolf ( فرجينيا ككلؼ3)
 . (296ص)راسة في سمطة النص د –الخركج مف التيو  ،( حمكدة4)
 . (123-122)نقد الحداثة كما بعد الحداثة ،( غربي5)
 .(220)صما ىك النقد ،ينظر ىيرنادم  (6)
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كالتفكيكي األريؿ يرل التأكيؿ  ،ىك اليتؾ لدل التفكيكييفBarthes (1)  ند بارتكاف التجاكز ع
، ة زحزحة دائمة لمبنية االجتماعيةاألريؿ الثكر  (3)(، تمامان مثمما يرل )الماكم(2)ىتكان لمعمى

لف يككنكا عاطميف عف العمؿ ترل أف النقاد كالثكرييف  كتتضمف كمتا النظريتيف الزمة سعيدة
 .(4)أبدان"

، ال كما أنو عكس كؿ المذاىب السابقة ،الحداثة بعدد مف المناىج النقديةيستعيف مذىب 
نما يعتمد بالتبادؿ عمى عسفي محدد كمنطمؽ ألفكاره األدبيةيعتمد منطمؽ فم دد مف المدارس ، كا 

في  تكبر نظرية األدب في الحداثة كتتسع لما ىك قادـ مف تطكر ، كبالتاليكالمذاىب الفمسفية
المناىج النقدية مثؿ األسمكبية كالبنيكية ، لقد استعاف الحداثيكف بكؿ عالـ الفمسفة كاألدب

 :التفكيكية ك 
نة التجربة الخارة بالمؤلؼ ، كليس معايكيؾ النص ىك عممية معاينة إنتاجو" مكضكع تف

، كغاية التفكيؾ لعمؿ، أم المكاد التي ينطكم عمييا ككيفية ترتيبيا في االفرد، بؿ نمط اإلنتاج
، المكضع الذم يتخطى فيو النص الحدكد التي بني صتحديد مكضع التناقض في داخؿ الن ىي

عمييا، كيفمت مف القيكد التي فرضيا عميو شكمو الكاقعي، فبل يعكد النص بكرفو مركب 
فتحا جانسة سمطكية، بؿ يربح بديبلن مف ذلؾ متعددان، منتناقضات، محركرا بقراءة كاحدة مت

، بؿ مكضكع عمؿ ينكب عميو القارئ، عمى إعادة القراءة، فبل يككف مكضكع استيبلؾ سمبي
 .(5) إلنتاج المعنى"

نما ليا رمة بمرجعية أيديكلكجية ألغمب الحداثييف قبؿ كىذه المقاربة ليست اعتباطية ، كا 
Roland Barthes، مثؿ ركالف بارت كما بعدىاف يتحكلكا إلى الحداثة أ

، ى ما بعد البنيكيةإل 
 :Todorov (6) ، يقكؿ تكدكركؼم يحمؿ قسكة االغتراب بيف جنباتوالذ Derridaكدريدا 

                                                           
في كضع  أسيـ(: فيمسكؼ كناقد كمفكر فرنسي، ـ1980-ـ1915) Roland Barthes( ركالف بارت 1)

 .البنيكية، كما بعدىا، كالكجكدية، كما بعد الحداثة
 بالعمى: عدـ القدرة النقدية عمى التأكيؿ في ظؿ غياب المؤلؼ.ييقرد  (2)
 .يزعيـ الرينتسي يكنغ النسبة إلى ماك   (3)
 .(38)صالسيمياء كالتأكيؿ ،شكلز (4)
 .(138ص)كاثريف بيمسي، الممارسة النقدية (5)
رؿ كناقد كمؤرخ فرنسي مف أ: فيمسكؼ ـ(2017-ـ1939) Tzvetan Todorov( تزفيتاف تكدكركؼ 6)

 ، مف دعاة ما بعد الحداثة .بمغارم
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، عمى نحك أفضؿ " ، المثؿ األعمى ألكج اإلنساف الذم إف المنفى ىك الذم يجسد اليـك
قكم  لذم تعتبر كؿ أرض بالنسبة لو كأرضو ىك، كذلؾ اجد كطنو حمكان ليس غير مبتدئ رخكي

، كيعمؽ (1) "، لكف الكامؿ كحده ىك ذلؾ الذم يككف العالـ كمو بالنسبة لو بمدان غريبان بالفعؿ
، استعير ىذا االستشياد مف أنا البمغارم الذم يقيـ في فرنسا: " إنني  Todorovتكدكركؼ 

، كالذم كجده ىك نفسو ىك عند أيريؾ المتحدةي الذم يعيش في الكاليات إدكارد سعيد الفمسطين
 . (2)، األلماني المنفي إلى تركيا "  Erich Everbachآفرباخ 

 ، بؿ ىك ركرة نارعةتحدد عبره اغترابيـ ليس اعتباطان عمى نص ي تعاقبكفثبلثة كتاب ي
 امشييف فحركاتيـ كما يرل، حيث أكساط المغتربيف كاليلؤلجكاء التي بزغت فييا الحداثة

، لتغيرات في كسائط االتراؿ العامة، ىي نتاج االتاريخي األكؿ: " كميا عمى المستكل كيميامز
ستثمار ، كاألشكاؿ الثقافية التي تكجو االركيا االستثمارات في التكنكلكجياىذه الكسائط التي تح

تعمار ىي أيضان مراكز االس، ك نما نشأت في مدف العكارـ الحديثة، إكتعبر عف اىتماماتو معان 
، كأخذت كؿ مف ارـ تتخطى القكميات لفف ببل حدكد، كقدمت نفسيا باعتبارىا عك الجديد
، كمف ثـ أكثر كنيكيكرؾ ركرة ظمية جديدة، بكرفيا رمزان لمدينة الغرباء ؛كبرليف ؛كفيينا ؛باريس

تاب ... أًلؼ الكٌ نفي القمؽ الذم ال يستقر في مكافاألماكف مبلءمة لفف ينتجو المياجر أك الم
 .(3)دائمان أف يفدكا إلى باريس كفيينا كبرليف يمتقكف بالمنفييف " 

تعكد مدرسة ما بعد الحداثة إلحياء مشاعر االغتراب، كتربح اليجرة مكانان لتبلقح 
الثقافات، فنقد ما بعد الحداثة يستعيف بكؿ الثقافات، ككؿ الفمسفات تربح متاحة إلنتاج حكار 

 :النقاد في كؿ مرة يختاركف ما يبلئـ كضعيـ الخاصاألزمنة، ف ثقافي ال تحده األمكنة كال

ستقبللية الذاتية اال مف أجؿ دعـ أية أطركحة حكؿ Kant" فيتـ استدعاء )كانت(  
إذا أراد الدفاع عف الشعر كشكؿ فاعؿ مف  Coleridge، كاستدعاء ككليردج لممجاؿ الجمالي
 ،بحاجة إليراد نمكذج أكربي لمنقد ا ما كناإذ Heidegger، كاستدعاء ىايدجر أشكاؿ المعرفة

                                                           
 .(261ص)فتح أمريكا مسألة اآلخر ،تكدكركؼ (1)
 .261، صالمرجع السابؽ (2)

 . (55)صطرائؽ الحداثة ضد المتكائميف الجدد ،كيميامز(3) 
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، فالدارج في أم زمف ىك الذم يحدد اختيار المرء ألم مف كشكؿ مف أشكاؿ الكتابة التخيمية
 .(1)السابقيف " 

 (2)" الحداثة مشركع لـ ينجز"  أفالقكؿ الفمسفي لمحداثة  ىابرماس في مقدمة كتابو ؤكدي
كال يمكف أف يؤطر بحدكد، لذا نبلحظ تعدد  ان مفتكحال يزاؿ إلى أف ىذا المشركع  ان شير م

( إلى سمسمة ما بعد ما بعد البنيكية كالحداثةك  ،كما بعد الحداثة ؛المابعديات )ما بعد البنيكية
ف ادعت القطيعة مع ما قبميا ، لكنيا تشترؾ معيا في ىذا البل استقرار، كيبدك أف قابمة لمتكالد، كا 

، إذ التعدد في كجيات النظر مدعاة ألف يككف ئدة عند الحداثييفىك السمة السا قانكف التغيير
 كؿ شيء قابؿ لمتبدؿ .

 
 : تأثير ما بعد الحداثة في األدب العربي ثالثاً 

، عبد اهلل إلى تبني مرطمحات ما بعد الحداثةيأتي في مقدمة النقاد العرب الداعيف 
 ، ككافنقد الثقافي البديؿ األشمؿبني ال، كدعا إلى تالذم أعمف مكت النقد األدبيالغذامي 

فالحداثة  ،استكشاؼ تككيف الثقافة العربية كتقكيميا س في الثابت كالمتحكؿ قد دعا إلىأدكني
مف جية، كقبكؿ ببل نيائية المعرفة  ىي قكؿ ما لـ يعرفو مكركثنا، أك ىي قكؿ المجيكؿ :عنده

 .(3) مف جية ثانية
لحضارم الذم دعا إليو ىشاـ شرابي، كشكرم د ا" كما يندرج تحت النقد الثقافي النق 

 .( 4)، كغيرىـ " عياد

كقؼ عند أربعينيات القرف كعمينا أف نعترؼ أف التطكر الجكىرم لؤلدب العربي ت
سردية الحديثة في الركاية ، كبعض األشكاؿ البقريدة التفعيمة في الشعر العربي، العشريف
، فقد اقترر التطكر عمى اإلفادة لمبحث عف التطكرلتجريبية الجادة ، رغـ المحاكالت اكالقرة
، بتكار أشكاؿ أدبية تطبيقية جديدة، في ظؿ العجز عف المذاىب النقدية الحديثة نظريان مف ا

 .حاكالت التجريبية الجادة لمتطكيركاغفاؿ بعض الم

                                                           
 .(224-223)صما ىك النقد ،ىيرنادم (1)
 .(5)صالقكؿ الفمسفي لمحداثة، ىابرماس (2)
 .(19)صت كالمتحكؿالثاب، أدكنيسينظر ( 3)
 . (122ص-121)صنقد الحداثة كما بعد الحداثة ،( ينظر غربي4)
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 ، فيحاكلكفنطمقت تجاربيـ في عقد التسعينياتأما الشعراء الفمسطينيكف الشباب الذيف ا
، كعدـ االعتراؼ تنكر النقاد إلبداعاتيـ ، في ظؿبركب التيارات الحديثة في األدب المحاؽ

كير : " فإنيـ يحاكلكف تطف فييا تطكيران لمقريدة العربية الرسمي باألشكاؿ الجديدة التي يتكسمك 
ف أخفقكا في ىذا التطكير حتى قرائدىـ فنيان بشكؿ جاد مخمص اآلف عمى الشكؿ الذم ، كا 

مية التجديد في القريدة ، كلكنيـ برغـ ذلؾ لـ يكفكا عف المحاكلة إليمانيـ بحتحكف إليويطم
 . (1)، كلثقتيـ بأنيـ ال بد أف ييحدثكا مثؿ ىذا التغيير " المعاررة

فيرنا كميـ( ركاية سحر خميفة )باب الساحة( مف األدب كقد رأت الباحثة األلمانية )
 . (2) كم لبلنتفاضةباب الساحة لسحر خميفة نقد نساف : الحداثي النسكم، فنشرت دراسة بعنك 

 

 التجريبية في األدب العربي الُمعاصر: األدبية من األشكالًا: رابع

يقرد بيا األدب الذم يجمع بيف الكاقع كاألسطكرة، : الواقعية العجائبية السحرية -1
 Gabriel Garcia Marquezكما في أدب أمريكا البلتينية، كرائدىا غابرييؿ غارسيا ماركيز

، ، الذم ناقش في ركاياتو ككتاباتو األدبية الكاقع الحقيقي الميعاش في سرد خيالي أسطكرم(3)
ف كانت أكثر استخدامان في النثر السردم، إال أف بعض الشعراء تأثر بيذا االتجاه، فأخذت  كا 

ر شكؿ شعرم أقرب التي تعتمد أسطرة الكاقع األدبي، عبتغزك الكثير مف القرائد الشعرية 
بيف العجائبية كاستحضار  ان الكاقع غائمليغدك ، لمنثر، فبل يحفؿ بالقيكد الشعرية المكركثة

 .األساطير القديمة
قاطع مف ، كىك شعر ركحي ييعبر عنو بمباني: شعر مف التراث الياقصيدة اليايكو -2

، كتقترر عمى ركرة د في ىذا النكع تميؿ نحك اإليجاز، القرائالخكاطر السريعة القريرة
كغالبيتيا تمتاز بالركر  ،كم ميحكـ يحافظ عمى كحدة المكضكعكاحدة أك اثنتيف في بناء لغ

، كما (4)، كتميؿ إلى كرؼ الطبيعة كتقديسيا أنيا في تطكرىا نحت نحك الرمزية ، إالالكاضحة

                                                           
 .(125)صـ2000-ـ1950في فمسطيف كاألردفالشعر  ،( الزعبي1)
 .(64)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات، األسطةينظر ( 2)
لو ، ـ(: أديب كركائي كرحفي2014-ـ1927) Gabriel Garcia Marquez( غابرييؿ غارسيا ماركيز3)

 .اب عف ركايتو مائة عاـ مف العزلة، حاز عمى جائزة نكبؿ في اآلدالعديد مف الركايات كالمقاالت
 .)مكقع الكتركني(السحر اآلسيكم أنطكلكجيا كبار شعراء الريف كالياباف، ( ينظر مزيد4)
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كؿ، كسبعة كفؽ مقاطع ركتية محددة العدد ىي: خمسة مقاطع في السطر األ أف اليايكك يكتب
، كىناؾ شبو إجماع عمى ىذه مقاطع في السطر الثاني، كخمسة مقاطع في السطر الثالث

يزيد عف سبعة عشر مقطعان  ، كالقريدة مككنة مما الدة القديمة لعدد المقاطع الركتيةالقاع
 .(1)دكف تكقؼ ألخذ الٌنفىس دفعة كاحدة، ، كبالتالي يمكف قراءتيا ركتيان 

كز كمماتيا مف خمس إلى سبع قريدة مف التراث الياباني ال تتجا: قصيدة النانو -3
، كىي في طكر بالتكثيؼ الشديد لمركرة الشعرية، كقد تمثؿ حكمة أك تجربة ذاتية ، تعنىكممات

 .اعد الشعر العربي القديـ كالجديدالرياغة المغكية كقك  عربيان ألنيا تتجاكزالتجريب 
لدل عدد مف الشعراء الشباب في طكر التجريب التي ىي  :قصيدة الومضة النثرية -4

تتجاكز األسطر الشعرية سبعة ، يبتعد عف اإلطالة فبل العرب: كىي نص نثرم مختزؿ كمكثؼ
، كتعمد حتاج لقرره إلى الترنـ كالغنائية، فيك ال ي-الكزف -قاع الخارجي، كيبتعد عف اإليأسطر

، كىي تأخذ مفيكمان جديدان يعمد إلى اإليقاع متغييب القافية بمفيكميا التقميدقريدة الكمضة إلى 
االنسياب  –كتعتمد اإليقاع الداخمي لمكممات ،قفات المكسيقية المكحية بالقافيةالداخمي كالك 

، كأحيانان تشتمؿ الحياة في النص تمثؿتداخمة التي ، كالركر المكثفة الم-سيقي غير الرتيبالمك 
، إضافة إلى ترب مف الحكمة كتبعث عمى التأمؿق، فتى تجربة خارة رغيرة أك مكقؼ معيفعم

 .داـ الفضاءات كالتشكيبلت البرريةاستخ

لقد كبعد، ىؿ بمغ التطكر األدبي كالنقدم الغربي مداه مكغبلن في ما بعديات الحداثة ؟ 
عف أدب  ، يعكد لمدعكة إلى البحثذا رأينا المذىب القادـإفييا ال نعجب إلى مرحمة  نارمك 

، لتبجيؿ األدب الجاىمييعكدكف ف العرب يثيالحدا نرلعندىا س، ! راث القديـاألساطير كالت
ريف كمطمع القرف النقدية في القرف العشك المذاىب األدبية ف، مثمكف المعمقات العربية الجاىميةكيت

يان يمثؿ منبعان ثقاف ؛الذم بقي رامدان  ليدـ القديـ -عبثان  استنفذت كؿ محاكالتيا الكاحد كالعشريف
لثقافات اتراث  ستكشاؼال تعكد لمدعكةالدعكات الثقافية ىا ىي ك ، -بتان ال بد مف العكدة إليوثا

 .القديمة كاآلداب األخرل

 

 

                                                           
 .(2-1)صمجدكليف كآخركف: شعر اليايكك الياباني :ينظر خالد (1)
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 ًا : ماذا بعد ما بعد الحداثة ؟خامس

 ال زاؿ رراع الجديد الذم يبلحؽ القديـ يعرؼ بالمدارس الغربية األدبية، في ظؿ
درسة  بعد ما بعد الحداثة، في ظؿ انبيار الغرب البحث الدؤكب عف األفضؿ، كقد ظيرت م

الحالي بترجمة آداب األمـ األخرل، مثؿ أدب أمريكا البلتينية الكاقعية العجائبية السحرية، 
قريدة )اليايكك( ك)النانك(، كيبدك أف البحث عف عبر كمحاكالت استكشاؼ أدب شرؽ آسيا 

 .لعالميالجديد ىك ما يشكؿ الياجس األكبر لؤلدب كالنقد ا

بدأ النقد الغربي يبحث عف آداب الشعكب األخرل، فيحفؿ بأدب أمريكا البلتينية، كآداب 
الشرؽ اآلسيكم، ككذا الحاؿ عندنا في األدب العربي الحديث نجد مف الشعراء الشباب مف 
يرتادكف قرائد اليايكك كالنانك، كيمجؤكف لقريدة الكمضة لمكاكبة عرر السرعة المعرفي، كىي 

اؿ ال تزاؿ في طكر التجريب، في الحيف الذم يبقى النقد العربي مراقبان، ال ييحرؾ ساكنان أشك
تجاه ىذه الحركات التجديدية التي تحتاج إلى كقفات تقييمية نقدية، فأدبنا العربي رغـ ككنو 
راسخان في أرالتو، قد حمؿ بذكر التطكر كاالنفتاح عمى مر العركر، لذا عمى النقد العربي أف 
يعترؼ بيذه المحاكالت التجديدية أكالن، ثـ عميو أف يتحمؿ مسؤكلية مكاجية شرعية ىذه األشكاؿ 

 التجريبية، أك كضعيا في قكالب قابمة لمنسؽ العربي ثانيان.
 

 العربييمكن التأكيد عمى تأثير المذاىب األدبية والنقدية الغربية وانعكاسيا عمى األدب 
 :بعض القضايا التاليةفي 

 رف العشركف مف أىـ عركر األدب العربي كىك عرر النقد الذىبي .الق  -1

رب مذىبان أدبيان كاحدان بحرفيتو، كما جاء مف لـ يعتنؽ أغمب األدباء كالنقاد الع -2
نما حاكؿ كؿه أف يربغو بثقافتو، الغرب  .كا 

إال أف حركة ، قاطبةالمذىب الكبلسيكي مف أقدـ المذاىب األدبية الغربية  -3
، لتاسع عشر كبدايات القرف العشريف، ظيرت عند العرب أكاخر القرف االمنيج التأثير بيذا

سيكيان في أكاخر العرر ، فقد بدأ النقد كبلعض األدباء كالنقاد أنرار القديـخارة عند ب
مف األدباء الفمسطينييف التقميدييف أكائؿ القرف العشريف: الشيخ يكسؼ النبياني؛  .العثماني



 178 

 

بي أبك اإلقباؿ؛ كالشيخ سعيد الكرمي؛ كمحمد إسعاؼ النشاشيبي؛ كخميؿ كالشيخ سميـ اليعقك 
سكندر الخكرم البيتجالي، كمف الشعراء بعد النرؼ األكؿ مف  السكاكيني؛ كخميؿ بيدس؛ كا 

د الحكت؛ كىاركف ك القرف العشريف : عبد الكريـ الكرمي أبك سممى؛ كمحمد العدناني؛ كمحم
 ىاشـ الرشيد.

مب النكاحي ، في أغثكرة أدبية عمى الكبلسيكية مانسيةالمدرسة الرك جاءت  -4
تأثر  االتجاه الركمانسي في األدب العربي مف أقكل االتجاىات التي، ك النظرية كالتطبيقية

، كلكنو لـ التأثير الجكىرم في األدب العربي، كاستطاع ركاده بيا األدباء كالنقاد العرب
، كلكنو لـ يظير في األدب ىات األدبية األخرليمبث أف فىتيرى كانطفأت جذكتو أماـ االتجا

الفمسطيني إال متأخران، لبللتفات لميـ الكطني الذم سيطر عمى األغراض الشعرية بكضكح 
، كمف المتأثريف بالركمانسية في مرحمة مبكرة في األدب الفمسطيني: في القرف العشريف

براىيـ طكقاف؛ كمطمؽ عبد الخالؽ؛ كما تأثر بيا متأخران بعد  األديب ركحي الخالدم؛ كا 
براىيـ نرر اهلل، كسممى الخضراء ستينيات العرر : محمكد دركيش؛ كفدكل طكقاف؛ كا 

 . الجيكسي، كغيرىـ الكثير

ناسي إلى الحرية المطمقة، كلـ يعمر طكيبلن في الغرب، فتحكؿ دعا المذىب البر  -5
تعـ الفكضى كي ال  ،نقاد العرب إلى ضبط كتكجيو األدب، كدعا الإلى مذىب الفف لمفف
، كلـ يترؾ ىذا المذىب تأثيران فاعبلن في األدب الفمسطيني سكل الفكرية غير المنيجية

 .النظرة الجمالية الفنية لبعض الشعراء

، كانتيى الزمف الذم يتيح ة العممية في النقد أربح ضركريان إف استخداـ األدا -6
، تككف ىذه األداة كسيمة ال غاية ف، كلكف يجب أ، لرغبة أك ىكللمناقد أف يقكؿ ما يشاء

، كقد أفاد مف ىذا المذىب العممي في النقد الكثير مف كي ال يخرج النقد عف ككنو أدبيان ل
 .النقاد كاألكاديمييف الفمسطينييف

تمت ، كاىلنرؼ الثاني مف القرف التاسع عشرظيرت الكاقعية األكركبية بعد ا -7
لى الكاقعية االشتراكية في أعقاب الحرب ، ثـ تطكرت إخدمة األدب لمكاقع كالمجتمعب

ية ، كاتجو المذىب إلى الدعكة إلى أف يحمؿ األدب رسالة اجتماعية كاقعكلىالعالمية األ
ت كدع ،، كنادت الكاقعية االشتراكية في األدب بالشعر الحرخدمة لمفقراء كالطبقة العاممة

 ف األدباء كالنقاد العربتأثر عدد غير قميؿ مكقد ، إلى التخمص مف األكزاف القديمة
كتعد الكاقعية مف أىـ ، بالكاقعية كالكاقعية االشتراكية، كبدا ذلؾ ظاىران في إبداعاتيـ
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بدأت مبكران في القرف العشريف، استجابة لقضية فالمذاىب األدبية في المشيد الفمسطيني، 
نقدم لعدد مف المجتمع الكطنية، كما ظيرت الكاقعية االشتراكية عبر النتاج األدبي كال

 األدباء المتأثريف بالفكر االشتراكي. 

ظير المذىب الرمزم في أكاخر القرف التاسع عشر ، كلكنو انتشر في القرف  -8
العشريف ، كترؾ آثاران كاضحة عمى األدب العالمي ، كقد عاب بعض نقادنا العرب ) شكرم 

، كيمكف حذلقة كاإلغرابكالزيات ( اإلغراؽ في الرمزية ، كي ال يربح األدب نكعان مف ال
مبلحظة أثر ىذا المذىب في األدب الفمسطيني في عديد القرائد لكبار الشعراء 

 . الفمسطينييف

، فبل قيمة -االلتزاـ األدبي -التي ناقشيا المذىب الكجكدم األدبية أىـ القضايا -9
ر الشع، كاستثنى سارتر مف ىذا االلتزاـ )أدبي ليس لو مضمكف اجتماعي ممتـزلجماؿ 

كلـ يترؾ ىذا المذىب أثران ذا شأف في األدب العربي عامة ، كالرسـ كالنحت كالمكسيقى (
 .كالفمسطيني خارة، بسبب خركجو الرارخ عمى الرؤية الدينية لممجتمع

مف أدب البل شعكر كالكعي  ، ييعميالسريالية مذىب فمسفي غربي حديث -10
ذىب كأطمؽ ، كقد ىاجـ العقاد ىذا الملية التمقائية لمتعبير عف الكعي، كيبٌجؿ اآلالباطف

 ، كلـ تترؾ كبير أثر عمى األدب العربي، نافيان اعتباره مذىبان معتبران عميو التقميعة كالمكضة
كالفمسطيني، عدا األثر غير المباشر في إطبلؽ عدد مف الشعراء العناف النفعاالتيـ 

 .ىـ كأحبلميـ ببل حدكد كما في بعض قرائد دركيش كالخميمي كغير 

الشكبلنية في بدايات القرف العشريف في ركسيا، لـ تنتشر في  رغـ ظيكر  -11
، كقد تعٌرؼ عمييا أدباء العربية كجزء مف أكركبا إال في الستينات مف القرف العشريف

 .المدارس النقدية الحديثة

يب ، كتنكع األساللى الغمكض كتعدد استخداـ المناىجعمدت مدرسة الحداثة إ -12
 ، كقدعكة لمتحرر مف كؿ القيكد األدبية، كاترفت بالمركنة كالدفكرية كالفمسفيةكالمنطمقات ال

أرحاب  ، عندت في الكاليات المتحدة األمريكيةالدعكة لمحداثة في أكركبا كتطكر نشأت 
منذ ثمانينات القرف -راسات النقدية العربية الحديثة ، كقد ساد الدالنزعة اإلنسانية الجديدة

، كقد تأثر بيا عدد مف النقاد ات المغكية كاألسمكبية عمى األدببالتطبيق االىتماـ –العشريف
 .العرب ، كظيرت تأثيراتيا في قرائد عدد مف الشعراء الفمسطينييف
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لـ تمنع المركنة التي تمتعت بيا مدرسة الحداثة مف ظيكر مدرسة ما بعد  -13
، ةفة حداثية عالمي، كالتكجو نحك ثقادعت إلى ىدـ كؿ المعارؼ السابقة الحداثة التي

رريف تأثر بعض النقاد العرب المعا، د الثقافي بدالن مف النقد األدبيكدعت إلى النق
إلعادة استكشاؼ تككيف الثقافة العربية  بعضيـ ، فقد دعابالمذاىب الحداثية المعاررة

د كتقكيميا، كرأل ىشاـ شرابي كشكرم عياد ضركرة المجكء إلى النقد الحضارم بدالن مف النق
كبار الشعراء ككتب  ،الغذامي إلى مكت النقد األدبي كميبلد النقد الثقافيكدعا  األدبي،

قريدة النثر بتأثر مف دعكات التجديد، كحاكؿ جيؿ مف الشعراء  محمكد دركيشك
 . الفمسطينييف بعد التسعينيات ابتكار أشكاؿ شعرية جديدة ال تزاؿ في طكر التجريب
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 دب الفمسطيني بالمذاىب األدبية والنقدية الغربية ر األعشر: تأثُّ  نيالمبحث الثا
مميز الذم يتكسط القارات القديمة، كما ظمت فمسطيف عمى مدار التاريخ بمكقعيا ال

،  التراؿ بالحضارات قديميا كحديثيا، المنطقة المميزة بقدرتيا عمى ايتكسط الكطف العربي
، كحتى أكاخر الخبلفة العثمانية كانت ءان مف األدب العربيكال يزاؿ جز  ككاف األدب الفمسطيني

 ، كقمبان نابضان لمكطف العربي .ثقافيان كحضاريان كدينيان ميمان  فمسطيف جزءان مف ببلد الشاـ كمركزان 

 العشرين أوًل: تطور األدب الفمسطيني قبل منتصف القرن

حضارية التي شيدتيا المنطقة بعيدة عف التطكرات الثقافية كالتغيرات ال فمسطيف لـ تكف
، فبرز عدد مف األدباء لتاسع عشر كبدايات القرف العشريفالعربية في النرؼ الثاني مف القرف ا

ك مف أعبلـ الذيف أفادكا مف االتراؿ الحضارم بالغرب مثؿ األديب كالناقد ركحي الخالدم كى
ك " يضع ككفرنج كالعرب كفكتكر ى" تاريخ عمـ األدب عند اإل :، كفي كتابوالتنكير كالنقد العرب

، فركحي الخالدم ىك بحؽ رائد عمـ األدب المقارف نات لئلفادة مف اآلداب األكركبيةأكلى المب
 : النيضة األدبية كالنقدية الحديثة، إضافة لريادتو الحقيقية في العرب في العرر الحديث عند

، كانتيى مف ـ1895ان عاـ ترجمة اإللياذة شعر  مف المعركؼ أف سميماف البستاني أنجز
، كاضعان بذلؾ المبنة األكلى ـ1903ـ، ككتب مقدمتيا سنة 1902إثبات شركحيا كحكاشييا عاـ 

، كلكف مما ال تيشير إليو دائمان الكتب العامة في األدب كالنقد أف ركحي األدب المقارف في بناء
، ـ1903- ـ1902 يامالخالدم نشر كتابو عمى شكؿ مقاالت منجمة في مجمة اليبلؿ بيف ع

، كيبدك ركحي الخالدم في كتابو تاريخ عمـ األدب ؿ المقياس الخاص باألدب المقارفكمف خبل
ؿ ، كقد حاكؿ قسطاكي الحمري في منيمرطمح مف سميماف البستانيال لى مفيـكأقرب بكثير إ

بي عمى لغر ، أف يعقد مقارنات بيف األدب العربي كاألدب اـ1907 -ـ1906الكراد خبلؿ سنتي 
، كلكنو لـ يقترب مف مفيـك التأثر كالتأثير أك التكارؿ الثقافي أك تشابو طريقة سميماف البستاني

 . (1)بالقدر الذم فعؿ الخالدماالنتاج األدبي بفعؿ تشابو المجتمعات 

بعيدة عف  كالخالدم مف األدباء العرب السٌباقيف الستخداـ لغة أدبية عممية كاضحة
، كما أبدل الكثير مف اآلراء خالؼ سابقيو مؤسسان لمنثر الحديث، فمفظيالتكمؼ كالزخرؼ ال

ت ، كعمؿ عمى شرح المرطمحاذاىب األدبية كاألجناس عند الغربالنقدية كأعطى فكرة عف الم

                                                           
 .(13ص-12)صتاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىككك، ( ينظر الخالدم1)



 182 

 

، كتحدث عف تأثير المعتقدات الدينية كاألساطير كالمؤثرات المتعمقة ببعض األنكاع األدبية
ف ، كالمقارنة بيقارنات بيف الشعر العربي كالغربيعقد الكثير مف الم، كما االجتماعية في األدب

 .(1)، كالمقارنة بيف المعرم كىكجك المبلحـ كسيرة أبي زيد اليبللي

: تاريخ قؿ العديد مف مفاىيميا عبر كتابوكما كاف مف الركاد المتأثريف بالركمانسية فقد ن
 ك .ككعمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفكتكر ى

كخميؿ  ؛كمحمد إسعاؼ النشاشيبي ؛خميؿ السكاكيني :طينييف المشيكريفف األدباء الفمسكم
سكندر الخكرم البيتجالي ؛بيدس ية في فمسطيف مطمع ممف أثرل الحياة األدب ،كغيرىـ الكثير ،كا 

 .كالثقافي في األدب العربي بأسره ، ككاف ليـ إسيامات في التقدـ الفكرمالقرف العشريف

كنشرت  ،ر القرة القريرة عند خميؿ بيدس في )مجمكعة مسارح األذىاف(فظيرت بكاكي
، كنيشرت في مجمة النفائس كتاب عف المطبعة العررية في مرر ـ في1924في العاـ 

ـ 1923، ككارمت الردكر حتى العاـ ـ1908عاـ   -خميؿ بيدس-أسسيا ىك العررية التي 
ر الشعراء كالنقاد ى كافة فركع األدب كضمت أشي، كقد احتكت ىذه المجمة األدبية الرائدة عم(2)

، ة الفمسطينية، كلكنيا تكقفت عف الردكر بسبب التعقيدات التي ألمت بالقضيفي تمؾ الحقبة
، الذم اطمع عمى كؿ مف القرف العشريف نجاتي ردقيكمف ركاد القرة القريرة في النرؼ األ
 .(3)األدب الركسي مف خبلؿ دراستو ىناؾ

الشيخ يكسؼ  :، فترة االنتداب البريطاني نبغ الشعراءـ1948ما قبؿ النكبة  كمف الشعراء
براىيـ ، كالشيخ سعيد الكرمي، كالشيخ سميـ اليعقكبي أبك اإلقباؿالنبياني ، ككديع البستاني، كا 

 .، كمطمؽ عبد الخالؽ، كعبد الكريـ الكرمي طكقاف، كعبد الرحيـ محمكد

األكليف مف القرف العشريف عمى الشكؿ التقميدم  حافظ شعراء فمسطيف في العقديفلقد 
م الذم يمثؿ محاكاة ، بما يرح تسميتو األدب التقميدمقريدة في الشكؿ كالمضمكف كالمغةل

ارض قريدة ، كيعني ييكثر مف قرائد المديح النبكم، فنجد الشيخ يكسؼ النبيالمشعر القديـ

                                                           
 . (24ص-16)صتاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىككك  ،( ينظر الخالدم1)
 .(278)صمعالـ القرة القريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف ،( ينظر عبيد اهلل2)
 .(15ص-13)صكرات نجاتي ردقيمذ ،( يينظر ردقي3)
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د نظميا كتنظيميا في نحك فييجي ،نبياء: طيبة الغراء في مدح سيد األالبكريرم فينظـ قريدتو
 .(1)، مما يمكف أف ييعد مف الشعر الكبلسيكي الديني ألؼ بيت

كالفخر كاليجاء  :كأكثر الشيخ سميـ اليعقكبي أبك اإلقباؿ مف النظـ عمى أغراض القدماء
كما ، ك شاعر رريف قكم الرياغة كالبناء، كىكالمديح كالرثاء، كغيرىا مف األغراض التقميدية

، كىك ييعد مف الشعراء التقميدييف الذيف اكتسبكا مكانة مرمكقة بيف نظـ في مدح الخميفة العثماني
 .شاـ في عرره فميٌقب بحساف فمسطيفشعراء ال

، كقد برع في التعبير عف أكائؿ الممتحقيف بالحركة الكطنيةككاف الشيخ سعيد الكرمي مف 
ممت بمغة شعرية جميمة عاره الحزينة التيمكاقفو الكطنية خارة أش ، نظميا في سجنو، كالتي حي

، مضيفان تجديده في مكضكعاتو التي عمى التشطير كالمخمسات كالمكشحاتكقد برع في النظـ 
 . (2)ترؼ الظمـ الذم حاؽ بشعبو 

ي منحىن جديدان عند ظيكر الشعراء، إبراىيـ طكقاف، كعبد الرحيـ كينحك الشعر الفمسطين
فتقترب القرائد عندىـ كىي  :لخالؽ، كعبد الكريـ الكرمي أبك سممىمحمكد، كمطمؽ عبد ا

، مف األدب اليادؼ الذم يتجاكز الشعر الكبلسيكي إلى ضيةتحمؿ قضايا الكطف كتمترؽ بالق
ركمانسي الحالـ بالمستقبؿ ، تحمؿ بكادر الشعر الءات التعبير الشعرم بطرائؽ جديدةفضا
، كغالبان ما تتجاكز الشعر الركمانسي إلى شعب الفمسطينيعمى كاقع معاناة ال، المتألـ الكاعد

 .كيعبر عف معاناة الشعب الفمسطينيالشعر الكاقعي الذم يقترب مف اليـ الكطني 

بعد الحرب العالمية األكلى خرج عف المحاكاة كتقميد قرائد الشعراء ما فالشعر في مرحمة 
ألف الشاعر  ،عف كجدانيـ ككجداف أمتيـد عبركا ، كقرٌكر العكاطؼ الرادقة ليـلي ،السابقيف

 .التعبير عف قضيتيـ كىمـك شعبيـ تبنى شعراء فمسطيفف، أحس أنو جزء مف أمتو

، ىك الباعث الحقيقي كاإلحساس بالخطر الرييكني القادـألف ظمـ االحتبلؿ البريطاني ك 
ىـ لمتعبير عف قرائد الشعراء سخرقد ، فبؿ النرؼ األكؿ مف القرف العشريفلرسالة الشعراء ق

و لخدمة القضية ، كما فعؿ كديع البستاني الذم نذر نفسثكرات كانتفاضات الشعب الفمسطيني
في الدفاع عف  ، كرغـ اتباعو الشكؿ التقميدم في القريدة إال أنو انخرط عميقان الفمسطينية

  .في الدفاع عف اليـ الكطني العاـ ، محققان اإلخبلصالقضية الفمسطينية

                                                           
 .(1)صطيبة الغراء في مدح سيد األنبياء ،( النبياني1)
 .(172)صحياة األدب الفمسطيني الحديث ،( يينظر ياغي2)
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، كأربح ألرؽ بالقضية الكطنية كالثكرات اتراالن كثيقان بالقاعدة الشعبيةشعر " اترؿ ال
... كانرير الشعراء في التيار جاب الشعراء جميعان ليذا االتجاه، كاستجو االستعمارفي ك 

، كأربحت معظـ أشعارىـ ميـ األكبر مكجيان في ىذا المتجو، حتى بات ىالكطني الجارؼ
 .(1)ترب فيو " 

في تأخر االتراؿ ببدايات  سمبيه  ى فمسطيف أثره ة التي فرضيا االستعمار عمكاف لمعزل
طيني في ثبلثينيات القرف ، فمحؽ الشعر الفمسكثيران لـ يتأخر لكنو ، ك لتجديد في الشعر العربيا

 :جاىات التجديدية في الشعر العربي، باالتالعشريف
مف المحاكالت الرائدة ، عاؼ النشاشيبي في رثاء أحمد شكقيكتيعد قريدة محمد إس

، كما حررىا مف تساكم عدد ة، حيث حررىا مف القافية المكحدةلتطكير القريدة العربي
 .(2)التفعيبلت في كؿ شطر 

قرائده بالنزعة الذاتية الحزينة، كالشعكر باأللـ  أما الشاعر مطمؽ عبد الخالؽ فقد اكتست
، ما غمب عمى شعره النزعة الفمسفية، كتباره رائد الركمانسية في فمسطيف، فيرح اعالعميؽ
يدان مف اإلبداع الشعرم ، لكف العمر لـ يمتد بو طكيبلن لينتج لنا مز رؤية ركفية ضمف

 .(3)التجديدم
، طيني في الفترة التي سبقت النكبةككاف إلبراىيـ طكقاف الدكر األبرز في الشعر الفمس

ئلبراىيـ طكقاف ف: مف القرف العشريففي النرؼ األكؿ كىك رائد التجديد في الشعر الفمسطيني 
، كقد كاف مف أبرز الشعراء لشعر في فمسطيف إلى العرر الحديثالتأثير األكبر في الدخكؿ با

 . (4)في فمسطيف في حقبة العشرينيات كالثبلثينيات 

يمثؿ إبراىيـ طكقاف كعبد الرحيـ محمكد كعبد الكريـ الكرمي أشير الشعراء في فمسطيف ك 
 .ألكؿ مف القرف العشريففي النرؼ ا

                                                           
 .(114)صاالتجاىات الكطنية في الشعر الفمسطيني المعارر ،( عطكات1)
 .(290ص-285)صاألدب العربي المعارر في فمسطيف ،( ينظر السكافيرم2)
 .(59)صالنزعة الفمسفية في ديكاف الرحيؿ لمشاعر مطمؽ عبد الخالؽ ،( ينظر اليعقكبي3)
 .(354)صاالتجاىات كالحركات في الشعر العربي الحديث ،( ينظر الجيكسي4)
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، كلـ ف القريدة في إطار العمكد الشعرم" إف إبراىيـ طكقاف كأبا سممى كانا يكتبا
، لكنيما كسرا الجمكد الذم أحاط بالقريدة الفمسطينية بدايات التجديد في الشعر العربي ترميما

 .(1)في ذلؾ الزمف " 

ـ عدد مف أسماء الشعراء عمى استقر المشيد الشعرم الفمسطيني قبؿ النكبة عمى تقدي
، الذيف حافظكا ك سممى كعبد الرحيـ محمكد كغيرىـرأسيـ إبراىيـ طكقاف كعبد الكريـ الكرمي أب

 .(2)عمى القريدة العمكدية قبؿ أف تنطمؽ القريدة الجديدة 

 ؛اكتداعياتي ؛كيتركز المشيد الشعرم عمى مكضكع رئيس ىك القضية الفمسطينية
 ؛كالسياسية ؛كاالجتماعية ؛التي أرابت كؿ مناحي الحياة الكاقعية، تياكفضاءا ؛كتفرعاتيا
حتى غدت جميع المكضكعات األخرل قياسان إلى ىذا المكضكع الكبير  ياكأثرت في ؛كالثقافية
مى ، كىذا ال يعني أف الشعر في ىذه المراحؿ المتعاقبة قد اقترر عثانكية أك ىامشية الطاغي

نما طكع كؿ المكضكعات األخرلحتبلؿاليـ الكطني كمقاكمة اال  ؛كاالجتماعية ؛العاطفية :، كا 
كربطيا بشكؿ أك بآخر بالمكضكع الرئيس الذم لـ يكف ىناؾ أم مجاؿ  ،كغيرىا ؛كالفكرية

، كبالتالي في المشيد الدائـ في المشيد الحياتي اليكميأك االنسبلخ عف حضكره  ،لبلبتعاد عنو
 .(3)الشعرم 

 

 عر الفمسطيني في النصف الثاني من القرن العشرينثانيًا: تطور الش

مىؼ النكبة بنفض غبار اليزيمة الع ربية عف كاىميا المثقؿ كلـ يكتؼ جيؿ الشعراء الذم خى
بالمعاناة، بؿ بدأ بالدعكة لمرمكد كالثكرة، كبث ركح األمؿ بالرمكد كالنرر، كمف ىؤالء 

 .معيف بسيسك، كىاركف ىاشـ رشيد ك  ،(4)، كيكسؼ الخطيب الشعراء: محمكد سميـ الحكت

                                                           
 .(18)صأبك سممى التجربة الشعرية ،( رالح1)
 .(107)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( ينظر الزعبي2)
 .115مرجع السابؽ، صال( ينظر 3)
، كلد في قرية دكرا قضاء الخميؿ، أنيى دراستو ـ(: شاعر كأديب2011-ـ1931( يكسؼ الخطيب )4)

الجامعية في الحقكؽ مف دمشؽ، أسس دار فمسطيف لمتأليؼ كالترجمة كالنشر، لو العديد مف الدكاكيف الشعرية، 
 . (17ص-14)صيكسؼ الخطيب ذاكرة األرض ذاكرة النار، ناىض: ينظر حسف
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، كسميح القاسـ، ت الشعراء: محمكد دركيشكيقؼ في مقدمة جيؿ الخمسينيات كالستينيا 
، ككاف ىؤالء قد أنتجكا في سممى الخضراء الجيكسي، كفدكل طكقاف :كتكفيؽ زياد، كالشاعرتاف

شيرة كبيرة في العالـ  شعر، كناؿ ىذا البان ييعٌبر بردؽ عف معاناة شعبيـفترة الستينيات أد
كىك رافد مف  ،، ككاف دركيش قد كرؼ ىذا الشعر المنبعث مف الداخؿ بالشعر المقاكـالعربي

 .(1)ركافد الشعر العربي الكبير 

ة التي كاف محمكد دركيش في بداياتو شاعران اشتراكيان أنجز العديد مف المجمكعات الشعري
كحركات التحرر الكطني في  ؛ترار االشتراكية، كمف إيماف بانلـ تخؿي مف ثقة بالمستقبؿ

 .(2)العالـ

يقاعاتيقد تنكعت أساليب القريدة الحديثةل ا كتقنياتيا ، كتعددت أشكاليا كرؤاىا كبنياتيا كا 
جسد األسمكب الركمانسي في أشعار  ،، فبعد األسمكب الكبلسيكي التقميدمفي مراحميا المختمفة

، كجسد ب ظركؼ المأساة التي سادت فمسطيف، بسبء كالثكرةعراء نغمة الحزف كالرثاكثير مف الش
كاأليديكلكجي عمى أرض  ؛كاالجتماعي ؛األسمكب الكاقعي في الشعر ركر الرراع السياسي

لى جانب األسمكب التقميدم كالركمانسي كالكاقعي في الشعر ظير األسمكب الرمزم الكاقع ، كا 
 .(3)الشعرم المعارر الذم تزايد استعمالو كتكثؼ حتى اجتاح المشيد 

إلى النزعة الذاتية  ،كمرحمة التطكر الذاتي التالية لدركيش تنتقؿ مف الكاقعية االشتراكية
بت مغادرتو لفمسطيف في ، في الفترة األكلى التي أعقة التي يمكف عدىا مف الركمانسياتالحزين

، فالحب ( ـ1977كأعراس، -ـ1973، 7كمحاكلة رقـ -ـ1971أحبؾ أك ال أحبؾ،دكاكينو )
عمى االبتعاد عنيا لدرجة ، كالحزف دـ عمى مغادرة فمسطيفيمؤل مشاعره كأحاسيسو فيما يغمره الن

ف كاف المرء يمحظ أف الشاعر بيف الفينة كالفينة كاف يكتب قرائد ال تخمك مف التشاؤـ : " كا 
 .(4)، كييعبر عف ندـ شديد لخركجو مف حيفا يف يرؿ أحيانان إلى درجة التشاؤـحس حز 

مف كال تخمك الساحة النقدية مف كبار الشعراء الذيف أسيمكا بآرائيـ النقدية منطمقيف 
 .اإليماف بالكاقعية االشتراكية

                                                           
 .(191)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،( ينظر شكممي1)
 .(86)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( ينظر األسطة2)
 .(127)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( ينظر الزعبي3)
 .(87)صة النياياتأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيب ،( األسطة4)
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ف مف أبرز نقاد الكاقعية كاف دركيش كالقاسـ كتكفيؽ زياد رغـ ككنيـ شعراء مشيكري
كاألدب الرفيع في كثير مف  ، فإذا كاف النقد األدبي الرفيع يمترؽ التراقان حميمان بالشعرالجديدة
، فإف ىذه المعادلة كما يقكؿ ىاشـ ياغي تنطبؽ انطباقان تامان عمى شعر األرض المحتمة األحياف

 .(1)ـ 1948بعد نكبة العاـ 

بعد النكبة نادل الشعراء الفمسطينيكف بالمقاكمة كالتحرير، كرعكا حمـ تحقيؽ الكحدة 
: مسار المقاكمة ات الشعرية تتحرؾ في مساريفمكضكعـ كانت ال1967" قبؿ عاـ  العربية:

، كمسار التغني باألمجاد اليمـ لتحرير األرض كطرد الغزاة كرفض االحتبلؿ كاستنياض
، التي تسير باتجاه أحبلـ النرر كآماؿ الكحدة العربية كاليقظة ستمياـ الثكرات كالمنجزاتكا

 .(2)القكمية " 

، كنظـ القرائد الكاقعية زب الشيكعي في شبابوقد انتسب لمحأما الشاعر سميح القاسـ ف
لدرجة  ،، كحيف خرج مف الحزب بدأ يخجؿ مف ماضيود التي تدعك لبلشتراكية كالقكميةكالقرائ

سارية الرارخة مف أعمالو أنو أسقط بعض إىداءاتو لمحزب الشيكعي في بعض قرائده الي
قريدة )طمب  قدـ :عماؿ الكاممةمجمكعة األ مفـ( 1968ديكاف )دخاف البراكيف ففي : الكاممة

... كاف سميح قد ـ1992ـ أردر أعمالو الكاممة عاـ انتساب إلى الحزب( بإىداء تخمى عنو يك 
 . (3)كالمشركع الكطني  ؛كالمشركع القكمي ؛يبتو مف إخفاؽ المشركع االشتراكيعٌبر عف خ

إلنساف اـ لتفرؿ بيف مرحمتيف تاريخيتيف ، كضعت 1967جاءت حرب عاـ كعندما 
، ء الداخؿ مع أدباء الضفة كالقطاعفقد جمعت أدبا، جديدسياسي كأدبي الفمسطيني أماـ كضع 
ى الحياة إال في ، كلـ تبدأ الحركة األدبية بالعكدة إلفترة مف الرمت كالرككدكسادت بعد اليزيمة 

 ــ أف تستقطب األقبل1969، لـ تستطع رحيفة القدس التي ردرت عاـ بداية السبعينات
ستقطبت عددان مف ، كاـ1973األدبية كما فعمت رحيفة الفجر، كما ظيرت رحيفة الشعب 

ـ مجمة البيادر األدبي فكانت أكؿ مجمة أدبية 1973، كردرت في العاـ األقبلـ األدبية
ف لردكر ، ككاأف تقتفي أثر مجمة األفؽ الجديد، فكانت بداية لمحركة األدبية متخررة حاكلت
أف  ،ـ1980، كمجمة الكاتب التي حررىا أسعد األسعد في العاـ ـ1978ـ رحيفة الطميعة عا

                                                           
 .(192)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،( ينظر شكممي1)
 .(116)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( الزعبي2)
 .(113ص-112)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،األسطةينظر ( 3)
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، كاستطاع الشاعر عمي الخميمي الذم كاف ييشرؼ عمى الممحؽ األدبي تعززت الحركة األدبية
 . (1)ـ 1977لرحيفة الفجر أف يمعب دكران فاعبلن في الحركة األدبية بعد العاـ 

ف مف عدد مف شعراء األرض برز في فمسطيىذا الحضكر الشعرم األدبي القكم الذم 
 :فة أرجاء الكطف العربي، أكاخر الستينيات مف القرف العشريف كانت لو أرداء في كاالمحتمة

ثبلثة شعراء مف األرض ـ 1967" لمع في السنكات األخيرة كخركران بعد ىزيمة 
كأحيانان ىذا الترتيب  ، كقد اعتاد النقادتكفيؽ زيادك سميح القاسـ ك : محمكد دركيش المحتمة ىـ

، كيبدك أف الترتيب ميـ مع أربعة شعراء في األرض المحتمة، كألييمحقكف بيـ سالـ جبراف
، ركيش قد حقؽ شرطي الفف كااللتزاـ، إذا كجدنا أف دكرم كمقبكؿ مف الناحية المكضكعيةكضر 

لحقيقة إنو يمتـز ، أما شاعرنا تكفيؽ زياد فيجب أف نقكؿ ايراكح بينيما كما سميح القاسـ فيأ
 .(2)المضمكف التزامان كامبلن كأشد مف زميميو " 

كتبني النظرية الثكرية في األدب، كتطكر  ،لغربي مف جيةكاف االطبلع عمى األدب ا
، قد أدل إلى ركة الشعرية الجديدة مف جية أخرل، كظيكر ىذه الحالحركة النقدية المحمية

، فقد قاـ قسـ مف األدباء بالكتابة ينييف في الداخؿف األدباء الفمسطظيكر اتجاىات جديدة بي
، كبرز مف بيف ىؤالء الشعراء ، كبحثيـ عف كجكد جديدبمغة جديدة عٌبرت عف رفضيـ لمكاقع

 ؛كسالـ جبراف ؛كراشد حسيف ؛كمعيف بسيسك ؛كتكفيؽ زياد ؛كسميح القاسـ ؛محمكد دركيش
، عات الشعرية في فترة زمنية قريرةالمجمك  ، كنشر ىؤالء عددان كبيران مفكغيرىـ ؛كفكزم جرايسة

: إف الشعر الذم كتبو ىك شعبي الفمسطينيكيقكؿ تكفيؽ زياد في كتابو مف األدب كاألدب ال
د الرحيـ : كطكقاف كعبه مف الشعراء الذيف سبقكا النكبةكأردقاؤه ال ينفرؿ عما كتبو زمبلؤ 

ية التي قاـ عمييا الشعر الشعر ، فقد كضع ىؤالء أساس الحركة سممى كغيرىـ يمحمكد كأب
ذا كنا قد افتقدنا الكاقعية في األدب الفمالمقاكـ ا نجدىا ، فإننسطيني خارج األرض المحتمة، كا 

تبمكرت المدرسة الكاقعية  ، كخارة كتابات ىؤالء الشعراء الذيفمتعددة السمات في داخميا
 .  (3)لدييـ

                                                           
 .(192)صف فترة االحتبلؿاالتجاىات األدبية في فمسطي ،( ينظر شكممي1)
 . (-ك–، مقدمة عز الديف المناررة)ص ديكاف تكفيؽ زياد ،زياد (2)
 .(191ص-190)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،( ينظر شكممي3)
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، ككانكا كىـ يجدكنيا سقكطان ـ1967عاـ زيمة العربية في لقد تأثر الشعراء عميقان بالي
 :ت التي كانت تغزك اإلعبلـ العربي، دعكة لمرمكد كالثكرةلكثير مف الشعارا

، فقد ليزيمة الراعقة المفاجئة الساحقةكبعد ا ،ـ1967" أما مكضكعات الشعر بعد عاـ 
ية كآماؿ ـ القكم، كتاىت األحبلكلكجيةاختزلت المبادئ كثيران كارتبكت المكاقؼ الفكرية األيدي

ألردف ، كتفرؽ الشعراء شذر مذر في بقاع األرض بيف فمسطيف كاالنرر كالتحرير كالكحدة
إلى أحبلـ  ،ـ1948قمرت أحبلـ استرداد فمسطيف ... كتكدمشؽ كبيركت كباريس كلندف

، فكانت القرائد تتحكؿ أحيانان لقد جسد الشعر كؿ ىذه اإلحباطات ...ـ1967استرداد فمسطيف 
 .(1)، كمف شاعر إلى شاعر" ئيات متكارمة مف ديكاف إلى ديكافى بكاإل

نابعة ، تثكيرية تحريضية بالدرجة األكلى إف طبيعة شعر الكفاح كالمقاكمة طبيعة شعبية
، فكاف ال بد أف تضطرب أعماؽ الشعراء كتتكتر كمماتيـ كتتمحكر مف مرارة حبيسة في األعماؽ

كترطبغ بياجس القير كالمكت كالتنكيؿ الذم يركنو يكميان ، رائدىـ في حالة األرؽ كالخكؼق
، كؿ ىذا فرض عمى كثير مف شعرائنا قع أك في كسائؿ اإلعبلـ المختمفةعمى أرض الكا

التي تتجمى كتتميز حيف يككف فضاء ، كتقنيات الحداثة الشعرية ؛االستجابة لجماليات القريدة
، برغـ حاؿ لدل أغمب الشعراء في فمسطيفل، كما ىك اقضية محكرية كاحدة الشعر أرحب مف

ككازف ما بيف المأساة كالقريدة  ،كؿ ذلؾ فإف عددان مف الشعراء قد اجتاز ىذا المأزؽ الفني
 .(2)كأبدع في لغتو الشعرية فنيان كمكضكعيان 

 القرف العشريف ثمانينياتكبلسيكي في الشكؿ كالمضمكف منذ قد تراجعت سطكة االتجاه الل
ككاف  -ت أجياؿ الشعراء التي استخدمت شعر التفعيمة الحديثأسيملحالي ، كقد حتى كقتنا ا

في االتجاه باألدب الفمسطيني نحك االتجاىات  –ليا الحضكر األدبي كالفني المحمي كالعربي 
 الحديثة .

الذم الشاعر محمكد دركيش أغمب الشعراء الفمسطينييف، كتأثر الشعراء بتيار الحداثة كقد 
)ىات لي عيف الرضا، ىات  النثر، كالشاعر عمي الخميمي الذم استخدـ في ديكنو كتب قريدة

 .لي عيف السخط( كسائؿ كتقنيات حداثية في شعر التفعيمة
أما الشعراء الجدد أك الشباب الذيف انطمقت تجاربيـ في عقد التسعينيات، فإنيـ يحاكلكف 

ف أخفقكا في ى ذا التطكير حتى اآلف عمى الشكؿ تطكير قرائدىـ فنيان بشكؿ جاد مخمص، كا 

                                                           
 .(116)صـ2000-ـ1950الشعر في فمسطيف كاألردف ،( الزعبي1)
 .(16)صـ2000-ـ1950ألردفمعالـ الحياة األدبية في فمسطيف كا ،( ينظر خميؿ2)
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الذم يطمحكف إليو، كلكنيـ برغـ ذلؾ لـ يكفكا عف المحاكلة إليمانيـ بحتمية التجديد في 
القريدة المعاررة، كلثقتيـ بأنيـ ال بد أف ييحدثكا مثؿ ىذا التغيير، كقد لجأ الشعراء إلى تنكيع 

كالقراءة  ؛كاإليقاعية ؛ركات الشعريةكتعدد األ ؛أساليبيـ الحداثية، فاستخدمكا أسمكب القناع
كمزج  ؛كأساليب التدكير ؛كالسخرية ؛كأسطرة الكاقع ؛كالبل معقكؿ ؛كأساليب التجديد ؛البررية

 ؛كالحكاريات ؛كقريدة النثر ؛ككذلؾ أسمكب المسرحية الشعرية ؛البحكر الشعرية كاإليقاعات
 . (1)كالتكقيعات  

 

روز النقاد األكاديميين في النصف الثاني من القرن ثالثًا: تطور القصة الفمسطينية، وب
 . العشرين

عمى رعيد القرة الفمسطينية فقد عقب جيؿ الركاد عددان مف الكتاب الذيف أرسكا قكاعد 
 القرة الفمسطينية في النرؼ الثاني مف القرف العشريف:

زىا كتابنا ـ تيعد بحؽ المبنات األكلى التي ركٌ 1984" إف القرة الفمسطينية قبؿ عاـ 
ـ، كىك ما حرؿ بالفعؿ إذ برز مف 1948لتككف قاعدة متينة يستفيد منيا الكتٌاب بعد عاـ 

ميؿ حبيبي؛ كجبرا  كتاب القرة كالركاية مف نعتز كنفتخر بيـ مف أمثاؿ: غساف كنفاني؛ كا 
 .(2) إبراىيـ جبرا، كغيرىـ"

"  :كميدت ليا ركاية الكاقعيةلاكيرل محمكد شريح أف الركاية الركمانسية الفمسطينية سبقت 
فالظركؼ االجتماعية كالسياسية كاألدبية التي عاشيا الكاتب الفمسطيني حتى نكبة عاـ 

، ـ، خمقت تياران ركمانسيان كاضحان في الركاية الفمسطينية التي ردرت في األعكاـ التالية1948
نكء تحت كطأة اليزيمة األكلى كقد حاكلت الركاية تركير معاناة الفرد كحيدان في مكاجية الككف ي

ـ( قفزة كاضحة في مستكل 1955في ديار النزكح كالشتات... كركاية جبرا )رراخ في ليؿ طكيؿ
 . (3)البناء الفني عما سبقيا مف ركايات" 

                                                           
 .(127ص-125)صـ2000-ـ1950( ينظر الزعبي؛ أحمد: الشعر في فمسطيف كاألردف1)
 (.140ـ)ص1948-ـ1900أبك مشايخ، القرة كالركاية كالمسرحية في فمسطيف (2)
 (.168ـ)ص1985-ـ1948شريح، الركاية كالقرة كالمسرحية الفمسطينية (3)
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ـ، مما ميد لتطكر 1963ككانت قد ظيرت ركاية غساف كنفاني رجاؿ في الشمس عاـ
ية كتركير ىجرة الفمسطيني مف كطنو كلجكئو لمشتات، الركاية الفمسطينية التي اتجيت لمكاقع

ـ، كركاية سعيد أبي النحس المتشائؿ 1968ركاية إميؿ حبيبي سداسية األياـ الستة ظيرت ك 
كمف حيث  ،ـ، ككمتاىما كانتا قمة في االنتاج الركائي مف حيث الشكؿ كالمضمكف1974

كىي  ،ت لو فيما بعد ركاية لكع بف لكعتناكليما جكىر القضية الفمسطينية بكافة جكانبيا، كردر 
سميح القاسـ بركايتيف ىما: إلى الجحيـ أييا  أسيـإضافة نكعية إلى األدب الركائي الساخر، ك 

 .(1)الميمؾ، كالركرة األخيرة في األلبكـ، كتيمثؿ كمتاىما المحنة كالمعاناة لمشعب الفمسطيني 
، كرغـ اإلضاءات الكاضحة في الركائي إميؿ حبيبي عضكان في الحزب الشيكعيكاف 

ركايتو إلى الرؤية الكاقعية االشتراكية، نراه بعد خركجو مف الحزب الشيكعي يمتدح حرية التعبير 
بداعو: " كثيران ما عاد بعد  لممبدع غير المنتمي لؤلحزاب كالذم ال يخدـ سكل رؤاه الفنية كا 

ى أنو كاف قد تنبو إلى ىذا مف خركجو مف الحزب إلى نركص ليدعـ مكقفو الجديد، كليشير إل
 . (2) قبؿ، كلكنو لـ يقك في حينو عمى التعبير عنو مباشرة، فآثر كتابتو في نص أدبي "

ركاية نجراف تحت الرفر دب الكاقعي في الركاية مف ركاد األكىك يحيى يخمؼ كأردر 
 :الكاقعية في نيايات بعض ركاياتو يعمد إلى كيخمؼ، ـ1975عاـ 

نير ك  ،أكبر في القارئ فتختمؼ نيايتا ركايتيو )بحيرة كراء الريح ان كاقعي ان لتحقؽ تأثير "  
، كعميو فقد ـ كانت مأساكية1948ارؾ ، حقان إف نياية معتحـ في البحيرة( اختبلفان كاضحان يس
 . (3)" نت نياية الركاية كاقعية كمقنعة كا

كف بالتاريخ لخدمة ينكالركائي أحمد رفيؽ عكض مف الركائييف المعارريف الذيف يستع
( إلى الحد الذم تعرض فيو ىك يتطابؽ مع الكاقع في ركايتو )العذراء كالقرية، ك العمؿ الفني

: كقد أثارت بأنو يرفيـ كيرؼ تاريخ عائبلتيـ ، الذيف اتيمكهؿ قريتولمتيديد بالقتؿ مف أى
عمى  كاضطر راحبيا، كبيرة في القرية التي يقيـ فييا ركاية العذراء كالقرية يكـ ردكرىا ضجة

 .(4) ، كسكيت األمكر بمنع تكزيع الركايةإثر ذلؾ أف يختفي لمدة أشير

                                                           
 .(192ص-191)صية في فمسطيف فترة االحتبلؿاالتجاىات األدب ،( ينظر شكممي1)
 .(68)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،( األسطة2)
 .19المرجع السابؽ، ص (3)
 .43المرجع نفسو، ص( ينظر 4)
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لخدمة القضية  فبف أقبلميكالركائية سحر خميفة مف الركائيات الكاقعيات المكاتي كى
، تنتقد ـ1997تقد الكاقع عبر أعماليا الركائية، كىا ىي في ركاية الميراث ، فيي تنالكطنية

سطينية في اتفاقية السبلـ بينما بطمة ركايتيا تمكت عمى حاجز مف حكاجز االحتبلؿ القيادة الفم
، فثمة ركائيكف آخركف نقدكا الكاقع يني: كليس أسمكب سحر في النقد بالجديد في األدب الفمسط

 .كالثكرة معان 

 :مطمع الثمانينيات عددان كبيران مف الركايات، منيـ كتٌاب القرة الفمسطينيةأردر  قدك 
)الفمسطيني الطيب(، كأفناف  ، كعمي فكدةركاية شمس الكرمؿ() كتب لذمنكاؼ أبك الييجا ا

المفاتيح كعمي الخميمي ) ،(الطكؽ)القاسـ )العرافير ال تمكت مف الجميد(، كغريب عسقبلني 
تدكر في األقفاؿ(، كسميح القاسـ )الركرة األخيرة في األلبكـ(، كيحيى يخمؼ )تفاح المجانيف(، 

امي أبك النكر )يكـ في حياة الشيخ رابر أيكب(، كعبد اهلل تايو )التيف الشككي ينضج كس
كثير مف الركائييف ركاد التسعينيات كمطمع القرف الكاحد كالعشريف ممف أثرل ، كغيرىـ  (1)قريبان(

 ، كقد أفادكا مف تنكع المذاىب األدبية، كتطكر تقانات السرد الفنية.فف الركاية الفمسطيني

ما النقد الفمسطيني فقد نعـ ببركز جيؿ مثقؼ أكاديمي في النرؼ الثاني مف القرف أ
 كاف لو الدكر األبرز في تطكر الحياة األدبية في فمسطيف:العشريف، 
مف بيف النقاد في النرؼ الثاني مف القرف العشريف حتى التسعينيات برز عدد مف النقاد ك 

، نذكر منيـ : عيسى ببلطة ، كجبرا إبراىيـ جبرا ، الفمسطينييف الذيف أثركا األدب العربي 
حساف عباس ، كعبد الرحمف ياغي ، كىاشـ ياغي ، كمحمد شاىيف ، كمحمد عرفكر ،  كا 
براىيـ السعافيف ، كتكفيؽ رايغ ، كمحمد يكسؼ نجـ ، كنبيؿ خالد أبك  كحساـ الخطيب ، كا 

ـ تناكؿ إنجازات عدد مف النقاد ، كسيتكثير األسطة ، كقسطندم شكممي كغيرىـ  عمي ، كعادؿ
 .في الفرؿ الرابع

كما ظيرت المجبلت األكاديمية المتخررة مثؿ مجبلت الجامعات فساعدت ىذه 
المجبلت في دفع الحركة األدبية في طريؽ جاد ، بما احتكت عميو مف دراسات منيجية في 

الممتقى الفكرم العربي في ـ دائرة الكتاب التابعة لجمعية 1980األدب كالنقد ، كما تأسست عاـ 
القدس كالتي عممت عمى نشر المجمكعات القررية لؤلدباء المحمييف ، باإلضافة إلى تنظيـ 

ـ ، كالميرجاف الثاني 1981الميرجاف الكطني األكؿ لؤلدب الفمسطيني في األرض المحتمة عاـ 

                                                           
 (.184ص-181ـ)ص1985-ـ1948شريح، الركاية كالقرة كالمسرحية الفمسطينيةينظر  (1)
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، ككاف ذلؾ نتيجة ـ ، كارطبغ األدب الفمسطيني في ىذه الفترة بالربغة السياسية 1982عاـ 
 . (1)معطيات الظركؼ التي عاشيا األدباء

 

 عبر التالي: ر األدب الفمسطيني بالمذاىب األدبية والنقدية الغربيةتأثُّ يمكن التأكيد عمى 

فبدأ الشعر الفمسطيني مطمع  تطكر األدب الفمسطيني بشكؿ الفت في القرف العشريف، -1
 سميـ كالشيخ النبياني؛ يكسؼ الشيخ: الفمسطينييف اءاألدبالقرف العشريف كبلسيكيان عمى يد 

 السكاكيني؛ كخميؿ النشاشيبي؛ إسعاؼ كمحمد الكرمي؛ سعيد كالشيخ اإلقباؿ؛ أبك اليعقكبي
سكندر بيدس؛ كخميؿ الذيف حافظكا عمى الشكؿ  الشعراء كمفكغيرىـ ،  البيتجالي، الخكرم كا 

 كمحمد سممى؛ أبك الكرمي الكريـ عبد : العشريف القرف مف األكؿ النرؼ بعد التقميدم
 .الرشيد ىاشـ كىاركف الحكت؛ دك كمحم العدناني؛

الخالدم في التعريؼ  أسيـك  ،الفمسطيني األدب فياالىتماـ بالركمانسية مبكران  ظير -2
 الكطني لميـ اللتفاتبسبب ا ،أف تياران فمسطينيان لـ يتشكؿ مبكران بشكؿ جمي إال بو مطمع القرف،

 ،األدبية في فمسطيف العشريف القرف بدايات في بكضكح الشعرية األغراض عمى يطرس الذم
 الخالدم؛ ركحي األديب: الفمسطيني األدب في مبكرة مرحمة في بالركمانسية المتأثريف كمف

براىيـ  محمكد: العرر ستينيات بعد متأخران  بيا تأثر كما الخالؽ؛ عبد كمطمؽ طكقاف؛ كا 
براىيـك  طكقاف؛ كفدكل دركيش؛  .الكثير كغيرىـ الجيكسي، الخضراء كسممى اهلل، نرر ا 

 النظرة سكل الفمسطيني األدب في فاعبلن  تأثيران كالبرناسية  ىباالمذبعض  ترؾت كلـ -3
، كلـ يتأثر األدب الفمسطيني بالكجكدية لتكغميا في التنكر لمفيـ الشعراء لبعض الفنية الجمالية
 مف عدد إطبلؽ في المباشر غير األثر عدا ، ان كبير ـ تترؾ أثران السريالية التي ل كذلؾك  ،الديني
 ،كغيرىـ كالخميمي دركيش قرائد بعض في كما حدكد ببل كأحبلميـ النفعاالتيـ العناف الشعراء
 لكبار القرائد عديد في الفمسطيني األدب في الرمزم المذىب أثر مبلحظة يمكفإال أنو 
 .الركايات األدبية، كالكثير مف الفمسطينييف الشعراء

                                                           
 .(192)صالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ( ينظر شكممي؛ قسطندم: ا1)



 194 

 

 القرف في مبكران  فبدأت الفمسطيني، المشيد في األدبية المذاىب أىـ مف الكاقعية تعد -4
 األدبي النتاج عبر االشتراكية الكاقعية ظيرت كما الكطنية، المجتمع لقضية استجابة العشريف،
 .االشتراكي بالفكر المتأثريف األدباء مف لعدد كالنقدم

في  األكاديمييف النقاد مف فمسطيني، فأبدع العديدال النقد لعمميا المذىب أفاد  -5
 النرؼ الثاني مف القرف العشريف.

شيدت الحياة األدبية تطكر مممكسان منذ منترؼ القرف العشريف حتى اليكـ بفضؿ  -6
مكاكبة األدب الفمسطيني لؤلدب العربي كالعالمي، كرغـ قسكة الظركؼ القاىرة التي ألمت 

كالنقاد، كقد كاف لمشتات الفمسطيني األليـ  الركائيكفالفمسطينية فقد نبغ الشعراء ك بالقضية 
انعكاسان إبداعيان عمى الساحة األدبية كالنقدية العربية، فقد أفاد المبدع الفمسطيني مف كجكده في 
شتى بقاع األرض، فحٌكؿ ىذا الشقاء إلى اتراؿ حضارم كثقافي، فغدا األدب الفمسطيني مف 

، كتمٌيز ركافد اإلبداع األدبي العربي، فقد كاكب الحداثة كشارؾ في تطكر القريدة العربية أىـ
.   في إنتاجو األدبي المقاـك
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 الفصل الثالث
 األدبي النقد والبالغة ومناىج البحث
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 الذوق النقدي والنقد النطباعي بين النقد القديم والحديثالمبحث األول: 
في العرر الحديث محاكمة التراث النقدم األدبي عند العرب كفؽ  (1)عض النقاداعتاد ب

عمى االنطباعية مقاييس تعميمية، تىًسمو تبعان لنركص محدكدة كنماذج تقرر النقد عند العرب 
، كالمبلحظات السطحية المباشرة، منطمقيف مف رؤيتيـ لتقسيـ النقد حسب تركيزه كاألحكاـ العابرة
، كيقردكف بالنقد السياقي: النقد  محيطو إلى قسميف:  قسـ سياقي كآخر نسقي عمى النص أك

الذم يرل أىمية دراسة النص مف خبلؿ السياؽ الذم أينتج فيو النص، كالذم ييعطي أىمية 
عكامؿ  يييمؿ أملدراسة العكامؿ المؤثرة المحيطة بالنص، كأما النقد النسقي: فيك النقد الذم 

، كييعطي كؿ األكلكية لمنص، كرأكا أف النقد الحديث بطرائقو كمناىجو سياقية محيطة بالنص
األدبية نقد نسقي لـ يتعرؼ عميو القدماء الذيف اعتمدكا الذكؽ كاالنطباع لمحكـ عمى النركص 

 األدبية. 

كألف الذكؽ النقدم كاسع المعنى، غير محدد المعالـ، ككاف أداة مف أدكات الناقد في 
، لـ يتركو عمماء العرب القدماء نيبان لغير الناقد الحقيقي، -س كؿ األدكاتكلي –تناكؿ النركص

فعنكا بتحديد مفيـك الذكؽ في النقد، كقيدكا استخدامو بشركط كثيرة لكي ال ييساء لمنقد مف 
خبللو، عدا أنو مف الظمـ اعتباره أداة الناقد الكحيدة في تراثنا العربي، فالباحث المنرؼ ال 

ؿ تفاكت المنجز النقدم القديـ، كتنقمو بيف عدة مستكيات، قد تبدأ بالنقد الذكقي ييمكف أف يغف
االنطباعي المباشر، كلكنيا ال تتكقؼ عنده، بؿ تتجاكزه إلى النقد المنيجي الذم يرقى إلى 

 المناىج األدبية الحديثة أحيانان كثيرة ، كما في كتب الطبقات كالمكازنات كالبحث المغكم.

كاتجاه غربي حديث ييمـز كالنقد االنطباعي  عند القدماء، الذكؽ النقدم إف البحث في
ؽ بيف الذكؽ ك الفر إيجاد تتبع رؤية القدماء لمذكؽ النقدم، ثـ ك تعريؼ المرطمحات  الباحث

ؽ بيف الذكؽ ك االنطباعية كنظرية نقدية حديثة، ثـ الفر التعرؼ عمى األدبي كالذكؽ النقدم، ثـ 
 كاالنطباعية.

 

 

                                                           
(، كمكنسي، نقد النقد المنجز العربي في 14ص-ص5ينظر حمد، مناىج النقد األدبي السياقية كالنسقية ) (1)

 (10ص-7النقد األدبي)ص
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  Tasting Criticism: الذوق النقديأولً 

اليزاؿ الذكؽ النقدم أحد أنكاع النقد األدبي المستخدـ في نقد األدب الحديث، كحرٌم أف 
ييمارىس مف قبؿ الناقد المتخرص، إال أنو ليس مقركران عمى المحترفيف، كقد شممو الناقد 

 . (1)دبي الحديث الميمارىسالفمسطيني األمريكي إدكارد سعيد ضمف األنكاع األربعة لمنقد األ

ييطمؽ عميو حديثان بعض النقاد النقد -كالذكؽ النقدم الميتداكؿ بيف قدماء النقاد العرب، 
كاف أحد الكسائؿ التي يستخدميا الناقد األديب في محاكمة النركص األدبية ،   -االنطباعي

نبدأ بالتعرؼ عمى مفيـك  النقد الذكقي كالنقد االنطباعي، لمكقكؼ عمى الفركؽ الدقيقة بيفك 
 الذكؽ عند العرب: 

الذكؽ في األرؿ المغكم تذكؽ الطعـ، كأداتو في اإلنساف المساف، كالذكؽ يككف فيما ييكره 
كييمدح، فاستعمؿ مجازان لمنقد األدبي الذم أداتو لساف الناقد الذم يجيد تذكؽ النص فيميز الجيد 

 مف الردمء:

يىذيكقيو ذىٍكقان كذىكىاقان كمىذىاقان، فالذكاؽ كالمذاؽ يككناف : مردر ذىاؽى الشيء الٌذٍكؽ لغة
مردريف كيككناف طعمان، كالمذاؽ: طعـ الشيء، كتقكؿ: ذيٍقتي فبلنان كذيٍقتي ما عنده: أم خبرتو، 
كييقاؿ ذيٍقتي فبلنان: أم خبرتو كبيٍرتيو، كاستذقت فبلنان إذا خبرتو فمـ تحمد مخبرتو، كالذكؽ يككف 

ِ}كييحمد، قاؿ تعالى:  فيما ينكره مو ف  ِواْل  ُوع  ِاَل  مامس ِِل  ِالُل ا ذماقمهم
م
، كقكؿ أبي سفياف لما رأل (2){فمأ

                                                           
ي التطبيقي كالنقد ( أنكاع النقد األدبي مرتبة حسب ظيكرىا: أكالن: التذكؽ األدبي كالتأكيؿ، ثانيان: النقد العمم1)

الرحفي: كىك نقد يتكسط النقد الذكقي كالنقد األكاديمي مف حيث اقترابو مف النقد المنيجي حينان، أك مف النقد 
: كىك نقد تاريخي أكاديمي ينحدر مف االخترارات ذكقي التفسيرم حينان آخر، ثالثان: النقد األدبي األكاديميالت

التحميؿ التاريخي المقارف  -عشر كدراسة األدب الكبلسيكي كالفيمكلكجياالتي كانت قائمة في القرف التاسع 
كتاريخ الحضارة، كىك نقد متخرص يعتمد المناىج األدبية لقراءة النص، كأضاؼ نكعان رابعان ىك النظرية -لمغات

كقد ظير كمكضكع  األدبية : كىك نقد خاص يناقش النماذج األكركبية السباقة ، مثؿ البنيكية كالداللية كالتفكيؾ ،
العالـ ، إدكارد :لممناقشات األكاديمية كالعامة في الكاليات المتحدة بعد حيف مف ظيكره في أكركبا، ينظر سعيد

ككاف محمد مندكر قد اقترر أنكاع النقد المعارر عمى ثبلثة أنكاع ىي: أكالن: النقد  .(4)صكالنص كالنقد
كثالثان: نقد رجاؿ األدب )الشعراء كالكتاب(. ينظر مندكر، في األدب  الرحفي كثانيان: النقد الجامعي)األكاديمي(،

 ( .94كالنقد)ص
 .[112النحؿ:] (2)
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حمزة رضي اهلل عنو مقتكالن: ذؽ عيقىؽ، مف المجاز أف ييستعمؿ الذكؽ كىك ما يتعمؽ باألجساـ 
 .(1)في المعاني 
اف عمى التفاعؿ مع في العرر الحديث ىك: " قدرة اإلنس الذكؽ النقدم ارطبلحان أما 

القيـ الجمالية في األشياء، كخارة في األعماؿ الفنية، كىك نظاـ اإليثار لمجمكعة محددة مف 
القيـ الجمالية نتيجة تفاعؿ اإلنساف معيا، كالذكؽ العاـ: ىك مجمكع تجارب اإلنساف التي ييفسر 

 . (2) عمى ضكئيا ما ييحسو أك ييدركو مف األشياء، كيسمى اإلدراؾ السميـ "
الذكؽ مكىبة كممكة فطرية تينٌمى باالطبلع كالمعرفة، كىذا ما يؤكده النقاد في العرر 
الحديث، فيي تشمؿ العقؿ كالعاطفة، كىي ممكة ميركبة مف عدة عنارر، كما كٌضح أحمد 
أميف، بناء عمى فيـ بعض اآلراء النقدية لمذكؽ عند القدماء: " تسمى الممكة التي يتككف بيا ىذا 

تقدير الذكؽ، كىذا الذكؽ ليس ممكة بسيطة، بؿ ىي مركبة مف أشياء كثيرة يرجع بعضيا إلى ال
 . (3)قكة العقؿ، كبعضيا إلى قكة الشعكر " 

أنيا كانت األداة الكحيدة لمناقد القديـ لتمييز النركص كمحاكمة  (4)الميندسك  كىبةكيرل 
، كليس لمباحث أف يغفؿ (5) الكبلـ " ببلغتيا: " الذكؽ كحده ىك العمدة في الحكـ عمى ببلغة

تعدد مستكيات النقد عند القدماء، إذ لـ يقترر نقدىـ عمى الجانب الذكقي العاطفي فحسب، 
 فممكة التذكؽ ال يحكزىا غير الناقد الخبير، كفقان لمشركط التي كضعيا القدماء لممارسة الذكؽ. 

عمى إظيار انعكاس النص عمى كيمكف تمخيص مفيكـ الذكؽ النقدم بأنو النقد القائـ 
الذم  –الميتمقي، كىك نقد ال يقترر عمى النقاد ألف التذكؽ النقدم يقكـ عمى إحساس المتمقي 

كتفاعمو العاطفي مع النص، كقد يمجأ المتذكؽ كفقو إلى تفسير النص  -قد ال يككف متخرران 
ىذه األداة، لكي يىٍحسيف كفؽ االنطباع الذاتي، لذا تنبو العمماء القدماء إلى ضركرة تخريص 

استخداميا بيد الناقد الحقيقي، فعمدكا إلى كضع حدكد ليذا المرطمح في النقد، لكي ال ييساء 
استخداـ ىذا المفيكـ، ألف الذكؽ النقدم كاسع المعنى، كغير محدكد المعالـ يمكف لمعاًلـ كغير 

 دم، نررد التالي:العاًلـ التردم لو، كلمتعرؼ عمى أىـ آراء العمماء لمذكؽ النق

                                                           
 .(10/112)جلساف العرب، ( يينظر ابف منظكر1)
 .(173)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( كىبة2)
 . (13)صالنقد األدبي، أحمد :( أميف3)
 .(79)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( كىبة4)
 .79صالمرجع السابؽ، ( 5)
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ىػ( في كتابو عيار الشعر الذكؽ)العاطفي( الذم يجب أف 322)ابف طباطبايقرف  -1
يمتمكو الناقد بالفيـ الثاقب )العقؿ(، ليتمكف مف الحكـ عمى جكدة الشعر أك قبحو، كيرل أف 

 امتبلؾ الذكؽ ضركرة لمناقد كالشاعر:
مو كارطفاه فيك كاؼ، كما مجو كنفاه " كعيار الشعر أف يكرد عمى الفيـ الثاقب، فما قب

فيك ناقص، كالعمة في قبكؿ الفيـ الثاقب لمشعر الحسف الذم يرد عميو، كنفيو لمقبيح منو، 
كاىتزازه لما يقبمو، كتكٌرىو لما ينفيو أف كؿ حاسة مف حكاس البدف إنما تتقبؿ ما يترؿ بيا مما 

 .(1)ر فيو، كبمكافقة ال مضادة معيا "ال جك  طبعت لو، إذا كاف كركده عمييا كردان لطيفان باعتداؿ
ييغني عف الرنعة الضركرية  -يقرد الذكؽ األدبي-كذىب أف الذكؽ عند الشاعر 

لمعرفة القكاعد كالقكانيف التي تينىٌظـ الشعر: " فمف رح طبعو كذكقو، لـ يحتج إلى االستعانة 
الذكؽ لـ يستغف مف ترحيحو عمى نظـ الشعر بالعركض التي ىي ميزانو، كمف اضطيًربى عميو 
تفادة كالطبع الذم ال تكمؼ كتقكيمو بمعرفة العركض كالًحذؽ بو، حتى تعتبر معرفتو المس

 . (2)فيو"

ىػ( إلى العمـ بالشعر كنقده، كيجب أف يتردل 370)اآلمدميحتاج الذكؽ الفني عند  -2
ا مف أىميا، كيرفض الذكؽ لمنقد مف يمتمؾ ىذا العمـ الذم شبيو بالرناعة التي ييطمب العمـ بي

 النقدم غير المعمؿ باألسباب:

" فيذا الباب أقرب األشياء لؾ أف تعمـ حالؾ في العمـ بالشعر كنقده، فإف عممت ما 
عممكه، كالحت لؾ الطريؽ التي بيا قدمكا مف قدمكه كأخركا مف أخركه، فثؽ حينئذ بنفسؾ، 

ف لـ ينتو بؾ التأمؿ إلى عم ـ ذلؾ فاعمـ أنؾ بمعزؿ عف الرناعة...فإف كاحكـ ييسمع حكمؾ، كا 
قمت: إنو قد انتيى بؾ التأمؿ إلى عمـ ما عممكه، لـ ييقبؿ ذلؾ منؾ حتى تذكر العمؿ كاألسباب، 
فإف لـ تقدر عمى تمخيص العبارة عف ذلؾ فحتى تعمـ شكاىده مف فيمؾ، كدالئمو مف اختياراتؾ 

 . (3)كتمييزؾ بيف الجيد كالردمء " 

 بي عند اآلمدم ثبلثة أقساـ : كالذكؽ األد

 الطبع: كىك القكة التي فيطر عمييا الناقد . -أ

                                                           
 .(20-19)صعيار الشعر، ( ابف طباطبا1)
 .6-5ص، المرجع السابؽ( 2)
 .(419-418)صالمكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم، ( اآلمدم3)



 211 

 

 الًحذؽ: كىك القكة التي يكتسبيا الناقد بالمراف كالدربة . -ب

 .(1)الفطنة: امتزاج الطبع بالحذؽ، كالذكؽ عند العرب ييعد أحد مقاييس النقد الفني -ج

كؽ األدبي باختبلؼ البيئة كالعرر، ىػ( الختبلؼ الذ392)القاضي الجرجانيتنبو  -3
فرأل أف األدب يتأثر بسبلمة الطبع التي تتبع البيئة التي قيؿ فييا األدب، فمف شأف البداكة أف 
تيحدث تغييران جكىريان في األلفاظ كدماثة الكبلـ كطبيعة التراكيب، فيما يختمؼ أدباء الحضر 

ف أدباء العركر المختمفة، خارة بيف الشعر برقتيـ كألفاظيـ، كما أف ىناؾ اختبلفان بىٌيف بي
 .الجاىمي كاالسبلمي

" فإف سبلمة المفظ تتبع سبلمة الطبع، كدماثة الكبلـ بقدر دماثة الًخمقة...كترل الجافي 
الجمؼ منيـ كز األلفاظ، معقد الكبلـ، كعر الخطاب، حتى إنؾ ربما كجدت ألفاظو في ركتو 

البداكة أف تيحدث بعض ذلؾ...فمما ضرب االسبلـ كنغمتو، كفي جرسو كليجتو، كمف شأف 
ًبًجرانو، كاتسعت ممالؾ العرب ككثرت الحكاضر، كنزعت البكادم إلى القرل، كفشا التأدب، 
اختار الناس مف الكبلـ ألينو كأسيمو، كعمدكا إلى كؿ شيء ذم أسماء كثيرة اختاركا أحسنيا 

 . (2)سمعان كألطفيا "
خضع لؤلىكاء الشخرية )العاطفة فحسب(، كىك يقترب بذلؾ كما أنو يرفض النقد الذم ي

مف الفيـ العممي لمنقد، إذ يرل ضركرة اتباع نفس المعايير لممكازنة بيف الشعراء، كالنقد عنده ال 
نما خرمؾ األلد، كمخالفؾ المعاند الذم رمدت لمحاكمتو،  يككف إال كفؽ االنتاج األدبي: " كا 

ف استحسف رأيؾ في انراؼ شاعر، ثـ ألزمؾ الحيؼ عمى غيره، كابتدأت بمنازعتو كمحاٌجتو، م
كساعدؾ عمى تقديـ رجؿ، ثـ كمفؾ تأخير مثمو...فأبك الطيب كاحد مف الجممة، فكيؼ خص 
ـى أفرد بالحيؼ دكنيا...ىذا ديكانو حاضران كشعره مكجكدان  بالظمـ مف بينيا، كرجؿ مف الجماعة فم

 . (3)و كنمتحنو " ممكنان، ىمـ نستقرئو كنترفحو، كنقمب
كعندما ينترر القاضي الجرجاني لمطبع عمى الرنعة، سكاء عند الناقد)الذم يعتمد 
الذكؽ(، أك الشاعر في قرائده)الذم يستخدـ الفطرة كالتمقائية(، فيك يحض عمى االبتعاد عف 

الباب  العفكية، كيقترب مف الخبرة كالدراية، كيضع شركطان لرحة الطبع: " كمبلؾ األمر في ىذا

                                                           
 .(173)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندس ك ( ينظر كىبة1)
 .(18)صالكساطة بيف المتنبي كخركمو، عمي بف عبد العزيز: ( الجرجاني2)
 (.53ص) الكساطة بيف المتنبي كخركمو، عمي بف عبد العزيز: الجرجاني(3)



 211 

 

خارة ترؾ التكمؼ، كرفض التعٌمؿ، كاالسترساؿ لمطبع ، كلست أعني بيذا كؿ طبع، بؿ 
الميذب الذم رقمو األدب، كشحذتو الركاية، كجمتو الفطنة، كأيٍلًيـ الفرؿ بيف الردمء كالجيد، 

 . (1)كترٌكرى الحسف كالقبح " 
 مفظ ك المعنى:ىػ( ال421)المرزكقيعند  -يقرد الذكؽ األدبي -يشمؿ الذكؽ -4

نبىتىا  "عيار المعنى أف يعرض عمى العقؿ الرحيح كالفيـ الثاقب، فإذا انعطؼ عميو جى
ال انتقص بمقدار شىٍكًبًو ككحشىتو، كعيار المفظ  القبكؿ كاالرطفاء، مستأنسان بقرائنو، خرج كافيان، كا 

لمختار المستقيـ، كىذا الطبع كالركاية كاالستعماؿ، فما سمـ مما يييٌجنو عند العرض عمييا فيك ا
في مفرداتو كجممتو مراعىن ألف المفظة تيستكـر بانفرادىا، فإذا ضاميا ماال يكافقيا عادت الجممة 

 .(2)ىجينان " 

ىػ( نظرية النظـ التي عدىا سر اإلعجاز الببلغي 471)عبد القاىر الجرجانيربط  -5
ذكؽ النقدم األدبي، الذم ال ييتكر ؿ بالذكؽ األدبي، كيرل أف الببلغة ال تيدرىؾ دكف امتبلؾ ال

إليو إال بالبحث كالتعمؽ في النص، كىذه الممكة خارة بالناقد الذم يمتمؾ المعرفة المغكية 
عادة التأمؿ في النص، كالتسمح  كالببلغية، كال تتأتى لو إال بامتبلؾ الردؽ كالمكضكعية، كا 

ة الكاعية، كقد كضع الجرجاني عدة قيكد باالطبلع الدقيؽ كالمثابرة، كامتبلؾ الشخرية المستقم
 عمى الناقد ييقيد فييا مفيكـ الذكؽ: 

، -يقرد المكىبة كالتعمـ –األكؿ: يجب أف يتكفر عند الناقد ممكة الذكؽ مع المعرفة 
حساس النفس مع المعرفة.  فالببلغة تيدرؾ بالذكؽ كا 

اعدة ثابتة ميطردة الثاني: يرل أف عممية الذكؽ ىي عممية رعبة، ألنيا ال تخضع لق
 كبقية العمكـ، كعمى الناقد أف يككف مكضكعيان رادقان مع ذاتو. 

الثالث: ليست عممية التذكؽ عممية آنية، بؿ تحتاج إلى جيد كمعاناة كطكؿ معاكدة 
 كتأمؿ، كعمى الناقد أف يتسمح بالربر كاليمة العالية، فقد يحتاج النص إلى عمؽ نظر كتدبر.

 ف االتباع كالتقميد، كتربية الثقة في نفس الناقد ليكٌكف شخرية مستقمة.الرابع: االبتعاد ع

                                                           
 .(25)ص المرجع السابؽ (1)
 .(1/9)جشرح ديكاف الحماسة ،( المرزكقي2)
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الخامس:  قد ال يستطيع الناقد اإلحاطة بكؿ قضايا النص، عندىا عميو االبتعاد عف 
 .(1) اليأس كالتكاسؿ، كالكاجب عميو اتخاذ ما ال يعرفو كسيمة إلى ما يعرفو

ية الكضكح كالتحديد، عندما كرؿ الرأم كانت الرؤية النقدية لمرطمح الذكؽ في غا -6
ىػ(، الذم يرل أف الذكؽ األدبي يجب أف يرتبط بالمنطؽ العقمي، كبالكجداف 808)البف خمدكف

كالشعكر معان، فسبؽ بذلؾ ما اشترطو النقاد في العرر الحديث لممارسة الذكؽ النقدم، فالذكؽ 
 النقدم عنده: 

ابقة الكبلـ لممعنى مف جميع كجكىو بخكاص "حركؿ ممكة الببلغة لمساف، كالببلغة مط
تقع لمتراكيب في إفادة ذلؾ، كالذكؽ ال يحرؿ لممستعربيف مف العجـ، كىك لمعرب في لغتيـ 
كأنو طبيعة كًجٌبمة، ألنو ترسخ في أقكاليـ كأذىانيـ، كىذه الممكة تيدم البميغ إلى جكدة النظـ، 

كنظـ كبلميـ، لذا فالذكؽ ال يتأتى بالمعرفة كحسف التركيب المكافؽ لتراكيب العرب في لغتيـ 
العممية لقكانيف لغة العرب فحسب، بؿ البد مف ممارسة كبلـ العرب، كتكرار سماعو، كمعرفة 
نما يتـ االستدالؿ بما  خكاص تراكيبو، كال يكجد لمذكؽ قكانيف يحتج بيا كما في النحك كالبياف، كا 

ؿى مف القكانيف الميفادة باالستقراء،  كىذا أمر كجداني حارؿ بممارسة كبلـ العرب حتى حر 
 . (2)يرير ككاحد منيـ" 

قد بحث بعض النقاد القدماء في الذكؽ األدبي تارة كعدكه يشمؿ الذكؽ النقدم، كما عند ك 
ابف طباطبا كالقاضي الجرجاني كالمرزكقي، كتارة أفرد بعضيـ الحديث عف النقد الذكقي 

 كلفض التداخؿ بيفعند عبد القاىر الجرجاني كابف خمدكف، كاآلمدم، كنجده محددان كاضحان 
 حرر الذكؽ الفني عند القدماء في نكعيف محدديف :يمكف  المفيكميف،

 الذكؽ األدبي : كىك مف أىـ أدكات المبدع إلنتاج النص . -1

 الذكؽ النقدم : كىك مف أدكات الناقد لمحاكمة النص. -2
 

 

 

                                                           
 .(557ص-546)صدالئؿ اإلعجاز ،عبد القاىر: ( ينظر الجرجاني1)
 (.562-561)صمقدمة ابف خمدكف، ( ابف خمدكف2)
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  الذوق النقدي و ق األدبيالذو ق بينوالفر  بعض( 2.2جدول )

 الذوق النقدي الذوق األدبي

 أدكات الناقد لمحاكمة النص. أداة مف أىـ أدكات األديب إلنتاج النص.-1
الذكؽ عند األديب ممكة كمكىبة تؤثر -2

فييا ظركؼ البيئة كالعرر كما عند 
 القاضي الجرجاني.

الذكؽ النقدم ممكة خارة، كأمر كجداني تمتمؾ 
 كالعمـ، كما عند ابف خمدكف.بالتجربة 

غير ميقٌيد فكؿ األدباء يمارسكف الذكؽ -3
 األدبي، بدكف قكاعد أك قكانيف.

ميقٌيد، مف حؽ الناقد الحقيقي فقط استخدامو 
 ضمف شركط كضعيا النقاد . 

الشعكر كالعاطفة كالسميقة ىي العكامؿ -4
 الرئيسة، كما عند اآلمدم،  أم أف:

 .+ التجربة الذوق األدبي= الطبع 

رفض النقاد القدماء احتكاـ الذكؽ لمعاطفة 
نما يجب أف ييضاؼ إلييا الفيـ  كحدىا، كا 
كالمعرفة، كما عند ابف طباطبا كالقاضي 

 الجرجاني ابف خمدكف، أم أف : 
 . الذوق النقدي= العاطفة + العقل

ككنو عممية مركبة تعميمو  ال يمكف -5
 .تراكمية

ؽ الذاتي، كلكنو يحتاج ر النقد كفؽ التذك ييفس  
 إلى تعميؿ.

يشمؿ الذكؽ األدبي المفظ كالمعنى، كما -6
 عند المرزكقي .

يشمؿ الذكؽ النقدم الببلغة، فقد ربطو عبد 
 القاىر الجرجاني بنظرية النظـ.

 

 Impressionist Criticism : النقد النطباعي ثانياً 

طبلحي، كالفطرة كالسجية كالطبيعة يحكم المعنى المغكم أىـ ما يذىب إليو المعنى االر
 غير المتكمفة:

: مشتقة مف مادة طىبىعى، كطبع: الٌطٍبعي كالٌطبىًيعىةي: الخميقة كالسجية التي النطباعية لغة
ًبؿ عمييا اإلنساف، كطىبىعىو اهلل عمى األمر يىٍطبىعيو طىٍبعىان: فىطىرىه، كطىبىعى اهلل الخمؽ عمى الٌطبىائع  جي

شأىـ عمييا، كىي خبلئقيـ، يٍطبىعيـ طىٍبعىان: خمقيـ، كىي طىبيعىتيو التي طيًبع عمييا التي خمقيا فأن
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كطيًبعىيا، كالٌطبىاع: ما ريٌكب في اإلنساف مف جميع األخبلؽ التي ال يكاد ييزاكليا مف الخير 
 .(1)كالشر 

بؿ : " نزعة أدبية ال تشدد النبر عمى الكاقع، Impressionis  النطباعية اصطالحاً 
عمى انطباعات الكاتب أك إحدل الشخريات، كىي نظرية أدبية أك فنية عمكمان تذىب إلى أف 
اليدؼ األساسي لؤلدب ىك تفسير ما يطرأ عمى الذىف كالكجداف كالضمير، ال تفسير أكراؼ 
تفريمية لممناظر كاألحداث، كاالنطباعية أسمكب شخري في الكتابة ييطٌكر بو الكاتب 

المناظر كما تبدك لو في لحظة معينة بدالن مف تقديميا كما ىي في الكاقع،  الشخريات، كيرسـ
 .(2)"  أك كما قد تككف في الكاقع

كيرح القكؿ إف االنطباعية مذىب نقدم كأدبي ييناقض ما أنذر بتحكيؿ األدب إلى  
قضايا منطقية كعبلقات سببية كنظريات معرفية مف جية، أك التحكؿ باألدب إلى فمسفة 

ضة تحتاج إلى مثقفيف متخرريف لفؾ لطبلسمو مف جية أخرل، كىك ما عيد انتراران غام
 لركح األدب كمؤثر في حياة األمـ، كقد أسماه البعض نقدان تأثريان:

كاالنطباعية: كرؼ لبلنطباعات التي ييثيرىا المكقؼ في النفس، كاالنطباع: تمرير ذاتي 
 . (3)كر األكلي الحارؿ بعد قراءة عمؿ ما لممؤثرات الخارجية كيقرد بو في األدب الشع

فاالنطباعية الغربية بيذا الفيـ تعكد باألدب إلى الماضي النقي الذم كاف يحمؿ البساطة 
التي تحقؽ ىدؼ األدب في االلتقاء الطبيعي بيف المبدع كالمتمقي مف خبلؿ النص: لذا ييعٌرؼ 

النص كالقارئ، كالتبدؿ الذم ينتج عف ذلؾ  كارلكني كفيممك االنطباعية بأنيا المقاء الساذج بيف
في نفس القارئ، كىكذا فإف النقد االنطباعي يعدك إلى المفيكـ النقي كالبسيط لردكد فعؿ الناقد 
 –الذاتية أماـ نتاج أدبي، كبالتالي فيك يبتعد بيعدان كبيران عف الغاية التي حددىا سانت بيؼ لمنقد 

لى ذاتية غريبة ، أال كىي -رغـ أنو لـ يرؿ إلييا   .(4)الكركؿ إلى النفس كا 

لكقؼ تكغؿ العممية البحتة في األدب، كلمدعكة إلى تقريب  أدبي غربي نشأ ذىبكىي كم
األدب مف المتمقي العادم، الذم لف يستطيع فيـ تزاحـ المرطمحات العممية كسيضيؽ ذرعان 

                                                           
 .(8/232)جلساف العرب، ( يينظر ابف منظكر1)
 .(54-53)صمعجـ المرطمحات األدبية ،( فتحي2)
 .(141ص-40)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( ينظر عمكش3)
 .(68ص-67)صالنقد األدبي، ( ينظر كارلكني كفيممك4)



 215 

 

ف التاسع عشر، كجاءت كرد بالتعقيدات الرمزية، فاالنطباعية : " نزعة شكمية ظيرت في القر 
 . (1)فعؿ ضد الطبيعية كالرمزية معان، كتعبير عف مدركات الحس " 

كاالنطباعية تقترب مف النقد األدبي الذم يعتمد عمى تجربة القارئ، فيي رد الفعؿ 
 الطبيعي مف القارئ تجاه النص، كلكف ىذه التجربة ال تمتاز بالعمؽ كالخبرة: 

الكاتب كحياتو، كينظر النقد الماركسي  كجدافكمانسية عمى في الحيف الذم رٌكزت الر 
لؤلدب باعتباره سياقان اجتماعيان كتاريخيان، كتيرٌكز النظريات الشكمية عمى طبيعة الكتابة نفسيا 
معزكلة عف كؿ ما عداىا، كترل البنيكية النص بناء يمتمئ بالرمكز التي تبني المعنى، ييركز 

 Phenomenology النقد الفينكمينكلكجي
 . (3)عمى تجربة القارئ  (2)

كيدعك الجماليكف إلى اقتراف االنطباعية بالنقد العممي، لمتخفيؼ مف جفاؼ المادة العممية 
كالتاريخية أثناء دراسة األدب: " دعا كركتشيو إلى ضركرة ربط النقد األدبي، كخارة النقد 

 . (4)التاريخي بالذكؽ الفني " 

فركقان بيف النقد الذكقي الذم مارسو عمماء العرب، كبيف النقد كقد رأل بعض الباحثيف 
االنطباعي الغربي، القادـ حديثان مف الغرب، كييرٌنؼ بعضيـ االنطباعية الغربية كنظرية نقدية 
حديثة جاءت ردان عمى إيغاؿ الطبيعية العممية، كغمكض الرمزية في مناىج النقد الغربي، 

 بأنيا :فيعٌرفكف االنطباعية الغربية 

" حركة دكلية انتشرت في أكاخر القرف التاسع عشر بكؿ الفنكف، كلكنيا ظيرت أكالن في 
التركير فاألدب ثـ المكسيقى، كالغرض مف ىذه الحركة التي ظيرت أكؿ ما ظيرت في فرنسا، 
أف تثكر ضد نكاميس المذىب الطبيعي مف ناحية كالرمزم مف ناحية أخرل، كتعتمد االنطباعية 

لتقاط ما ىك متغير سريع الزكاؿ كيكاد ال ييممس مف تأثيرات العالـ الخارجي عمى مشاعر عمى ا
النفس كحساسيتيا، كالتأكيؿ الفمسفي لذلؾ أف االنطباعية محاكلة لمحك التفرقة بيف الذات 

                                                           
 .(141)صمعاررةرطمحات األدبية المعجـ الم ،( ينظر عمكش1)
كتعني عمـ ، كالمرطمح يعنى الظاىراتية التي  Logyتعني الظاىرة، ك Phenomena( يتيكٌكف مف مقطعيف 2)

تعتمد الخبرة الحدسية لمظكاىر، ك الفينكمينكلكجيا في النقد األدبي ىك النقد الذم يعتمد عمى تجربة القارئ ، 
 .(21)صالمعاررةالنظرية األدبية  ،ينظر سمداف

 .21صالمرجع السابؽ، ( ينظر 3)
 .(50)صفي النقد األدبي  كآخريف،( ينظر شرارة 4)
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كالمكضكع، فكؿ ما ييتـ بو ىذا المذىب ىك التعبير عف مدركات الحس مستقمة عما تمميو 
 . (1)التفكير عمى اإلنساف مف ركر العالـ الخارجي "  الذاكرة كممكة

كىذا الفيـ لبلنطباعية يدنك مف النقد األدبي العربي القديـ، كىنا ىك رؤية حديثة لمفف ال 
تقرر األدب عمى فئة محددة، ككأف االنطباعية كمذىب أدبي غربي ينترر لنقاء أدبية النقد 

قدرة العممية لمنقد التراثي، فبل يمكف أف نتركر النقد القديـ بما ال يدع مجاالن لمتشكيؾ في ال
االنطباعي ىركبان مف مكاجية النص، كما يرل مكنسي أف النقد االنطباعي ىك العجز عف 

، فقد يرح ذلؾ إذا كاف المقركد ىك النقد االنطباعي في العرر الحديث (2)مكاجية النص 
قائية ، لبلبتعاد عف عممية كتعقيد النقد الذم يعمد إلى البساطة كالكضكح لمكاجية النص بتم

الحديث، كييجانب الركاب إذا كاف المراد تقييـ النقد العربي القديـ، إذ لـ تكف قد ظيرت 
 الدراسات النقدية المنيجية الحديثة ليكرؼ بالعجز عف مكاجيتيا .

ف أيطمؽ عمى ممارسة القدماء  االنطباعية كمرطمح نقدم ىك مرطمح حديث نسبيان، كا 
في  يـبعضدعكة لبلنقبلب عمى مفيكـ النقد القديـ، فقد ذىب اللمنقد، كييعد مدخبلن لتبرير 

العرر الحديث لمتقميؿ مف شأف النقد القديـ بزعـ االنطباعية كالنقد السطحي المباشر، كقد ال 
التي ينطبؽ ما ييفيـ مف المعنى السطحي لبلنطباعية عمى تمؾ القدرة النقدية المتفاكتة المستكل 

 مارسيا النقاد العرب القدماء في إبداء آرائيـ النقدية لمحكـ عمى النركص األدبية.

كمف أبرز الفركؽ الدقيقة بيف الذكؽ النقدم في األدب العربي، كاالنطباعية كنظرية 
حديثة، مسارىما: رعكدان نحك النظرية العممية كما ىك الحاؿ في مفيكـ الذكؽ النقدم اليارب 

كالتمقائية مشترطان استخداـ العقؿ إلى جانب العاطفة بحثان عف النظرية العممية مف العفكية 
النقدية، كىبكطان مف النظرية العممية كىركبان مف التعقيد الرمزم كما ىك الحاؿ في االنطباعية 

 كنظرية غربية تيدؼ إلى العفكية كالبساطة كالتمقائية .

 

 

 

                                                           
 .(65)صمرطمحات العربية في المغة كاألدبمعجـ ال ،الميندسك  ( كىبة1)
 .(7)صد المنجز العربي في النقد األدبينقد النق ،( ينظر مكنسي2)
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 عند النطباعية مسار واتجاه ، العرب عند النقدي الذوق مسار اتجاه حول توضيحي نموذج (3.1) شكل
 :  الغرب

 
كقد ظيرت الدعكة إلى االنطباعية النقدية بعد االنطباعية األدبية، ألف النقد األدبي عانى 

 Anatole Franceفرانسأيضان مف مظاىر العممية كاإلسراؼ في الغمكض: كقد اشتير أناتكؿ 
باالنطباعية في  Walter Pater (2)الفني االنجميزم كالتر بيتر  ، كما اشتير قبمو الناقد(1) 

النقد، كيمكف تعريؼ ىذا النكع مف النقد بأنو ذلؾ النقد الذم ال ييتـ فيو الناقد بتحميؿ األثر 
نما ييق األدبي، كال بترجمة حياة مؤلفو، كال بمناقشة ـ في أسمكب جذاب دِّ قضايا جمالية مجردة، كا 

 .(3)كتأثره ىك نفسو باألثر األدبي الماثؿ أمامو حي انطباعو ىك، 

فاالنطباعية النقدية تيتـ بالشعكر كتعمي مف شأف العاطفة في النقد، فيي: " ضرب مف 
الشعكر يجيء رد فعؿ لمؤثر خارجي، كيراد بو ذلؾ الشعكر الذم ييحس بو القارئ نتيجة لقراءتو 

                                                           
 : ناقد كركائي فرنسي .ـ(1924-ـ1844)  Anatole France( أناتكؿ فرانس1)
 نجميزم .إ: ناقد ككاتب ـ(1894-ـ1839) Walter Pater( كالتر بيتر 2)
 .(417)صمرطمحات العربية في المغة كاألدبمعجـ ال ،الميندسك  ( ينظر كىبة3)
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عدـ االرتياح نتيجة لما يستنبطو مف أفكار أك األثر األدبي، كقد يككف ىذا الشعكر بالرضا أك ب
 .(1)ركر ذىنية " 

 ،فميست االنطباعية عيبان إذف، إذا ما كقفنا عمى المعنى الحقيقي ليا، بؿ ىي مدرسة أدبية
كنظرية حديثة نسبيان نشأت بيدؼ اليركب مف العممية الٌررفة، كمف اإليغاؿ في تعقيدات 

" تقديمان جذابان لمنص   -بيذا الفيـ -د: ليغدك النقد االنطباعيالرمز، كانتقمت مف الفف  إلى النق
 .(2)األدبي انطبلقان مف تأثير النص عمى الناقد" 

 بعض الفروق الجوىرية بين الذوق والنطباعية:( 2.1جدول )

 النطباعية كنظرية نقدية عند الغرب الذوق النقدي عند العرب

ترجع أمثمتو في القدـ إلى العرر  -1
 جاىمي كاإلسبلمي.ال

نظرية حديثة ظيرت في أكركبا أكاخر القرف 
 التاسع عشر كأكائؿ القرف العشريف .

الذكؽ أعـ مف االنطباعية فقد يمجأ -2
 الناقد لتفسير النص كفقان لبلنطباع الذاتي . 

 االنطباعية تشمؿ الذكؽ الفني . 

، نكف كالرسـ كالمكسيقىعية عمى الفتركز االنطبا ركز الذكؽ عمى األدب كالنقد .-3
 كقد شممت كؿ فركع األدب كالنقد.

لذكؽ حاكؿ النقاد القدماء تحديد مفيكـ ا -4
ليقترب مف النظرية المنيجية، كليشمؿ 

، كقيدكا المفيـك بضركرة مزج الببلغة
 العاطفة كالعقؿ .

د عف حاكؿ النقاد االنطباعيكف االبتعاد بقر
تراب مف كاالق، النظريات العممية كالمنيجية

عممية ، كالتخمص مف التعقيدات الالعفكية كالتمقائية
 كالنقد  كالرمزية في األدب

يقترب مفيكـ الذكؽ مف البحث األدبي -5
الشامؿ في األدب كالنقد ، كقد يمجأ إلى 

 مناقشة القضايا المحيطة بالنص. 

ال ييعنى النقد االنطباعي بتحميؿ األثر كال ترجمة 
قشة قضايا جمالية ، كيعمد حياة المؤلؼ كال منا

 إلى البساطة في تناكؿ أثر النص عمى الميتمقي .

 

                                                           
 .(65)ص معجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب ،الميندسك  كىبة (1)
 .141-140صالسابؽ، المرجع  (2)
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بعد ىذا العرض المكجز لمفيكمي النقد الذكقي كاالنطباعية النقدية، يجد الباحث ما يكجب 
اآلخر  إال إف كاف اطبلؽ أحد المرطمحيف عمى ،التفريؽ بينيما، كعمى المختريف مراعاة ذلؾ

 مف باب المجاز .

 : مسارات النقد األدبي عند العربثاً ثال

كرؼ بعض النقاد في العرر  بلئـي كالمسارات النقد األدبي عند العرب،  تعددت
يمكف التأكيد أف النقد األدبي عند العرب إذ  ،الحديث لمنقد القديـ بالقركر كالجزئية كاالنطباعية

نيجي، فمف التعميؽ العابر تراكح في مسارات مختمفة، تمتد مف النقد الذكقي حتى النقد الم
كالمبلحظة االنطباعية مركران بالتردد بيف داخؿ النص كخارجو، كركالن لمتأريؿ الذم تتـ فيو 
مكاجية النص فحسب، لذا مف اإلجحاؼ قرر التراث النقدم جميعو بالنقد التأثرم أك الذكقي 

لناقد أف يتردل لدرس فحسب، أك كما يرفو النقاد المعارركف باالنطباعي، إذ لـ يكف يجرؤ ا
 األدب إال بعد المركر بعدة مراحؿ ييختبر فييا امتبلؾ الناقد ألدكاتو .

كيمكف التأكيد أف النقد العربي لـ يقترر عمى النقد البسيط الذم تيطمؽ فيو األحكاـ 
 :تنقل النقد بين عدة مستويات، منياالعابرة، كالمبلحظات السطحية المباشرة فقط، بؿ 

: أك التعميؽ النقدم السريع، مثاؿ ذلؾ مبلحظة  ة العابرة واألحكام المباشرةالمالحظ -1
أبي بكر الرديؽ رضي اهلل عنو عمى بيت لبيد: أال كؿ شيء ما خبل اهلل باطؿ، قاؿ: ردقت، 

، فالشاعر لـ يقرد (1)كأكمؿ لبيد: ككؿ نعيـ ال محالة زائؿ، فقاؿ: كذبت عند اهلل نعيـ ال يزكؿ 
بعد قكلو: ككؿ نعيـ،  -في الدنيا –الدنيا كاآلخرة في البيت الثاني، كيجكز إضمار التعميـ عمى 

كأمثاؿ ىذه المبلحظات النقدية أقرب ما تككف إلى النقد المباشر، البعيد عف التأمؿ، كفيو ييحاكـ 
 الناقد النص كفؽ فيمو اآلني لمنص. 

انو لكقع اسـ كرد في القريدة، كقد يترؾ الناقد النص الرائع كامبلن ليستاء مف عدـ استحس
 كما حدث لمشاعر جرير الذم " أنشد بعض خمفاء بني أمية قريدتو التي أكليا :

  

 

                                                           
 .(84)صالمكشح مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة أنكاع مف رناعة الشعر ،( المرزباني1)

 َباَن الَخِميُط ِبرَاَمَتيِن َفَوّدُعــــــــــــــــــــــــــوا 
 

 ــًزعُ ــــَأَو ُكّمَما َجّدوا ِلَبْيٍن َتْجــــــــــــ 
 ـــــــــعُ ــــــَقْمَبًا َيَقرُّ وَل َشرَاَبًا َيْنَفـــــــ  َعزَاُء وَلْم َأِجْد ُمْذ ِبْنُتمُ َكْيـــــــــــــــــــــَف ال
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 يتحفز كيزحؼ مف حيسف الشعر، حتى بمغ إلى قكلو:  -أم الخميفة–كىك 

 

 

 . (1)قاؿ لو: أفسدت شعرؾ بيذا االسـ، كفىتىر " 

ال يحتكـ سكل إلى انطباعو األكؿ الذم قد ال يككف دقيقان أك مكضكعيان،  ىنا فالناقد
 مباشران.سطحيان مزاجيان، ك كأحيانان يككف النقد 

مقارئ أك المستمع الخبير، : كفيو ييكٌجو األدب لسمطة األديب الناقد أو القارئ الخبير -2
أك الناقد راحب السمطة الميطمقة في إجازة النص، كاألمثمة كثيرة منيا قكؿ ابف سبلـ: " لمشعر 
رناعة كثقافة يعرفيا أىؿ العمـ...مف ذلؾ المؤلؤ كالياقكت، ال تعرفو برفة كال كزف ، دكف 

، (2)لشعر يعممو أىؿ العمـ بو " المعاينة ممف يبرره...كيعرفو الناقد عند المعاينة ... فكذلؾ ا
كقد نقؿ قكؿ القائؿ لخمؼ: " إذا سمعت أنا بالشعر أستحسنيوي فما أبالي ما قمت أنت كأرحابؾ، 

، (3)قاؿ: إذا أخذت درىمان فاستحسنتو فقاؿ لؾ الرراؼ: إنو ردئ، فيؿ ينفعؾ استحسانؾ إياه " 
احب الكممة الفرؿ في جكدتو أك فالناقد ىك الخبير الذم يعرؼ الشعر حؽ المعرفة، كىك ر

رداءتو، كىذه السمطة الميطمقة لمناقد كانت تضعو في خركمة مع الشعراء خارة إذا فضؿ 
شاعران عمى شاعر آخر، فقد نيقؿ عف البحترم قكلو لرديؽ لو أراد التكجو ألبي العباس ثعمب 

لمشعر كال مميزان لو، كرأيتو  ليقرأ عميو شيئان مف الشعر: " رأيت أبا عباسكـ ىذا فما رأيتو ناقدان 
 . (4)يستجيد شيئان كما ىك بأفضؿ الشعر " 

:  فكثير مف النقاد كاف ييحاكـ النركص  الخمط بين النقد البالغي والنقد المنيجي -3
كفؽ المقياس الببلغي ، كلـ يتـ الفرؿ الكاضح بيف النقد كالببلغة إال في كقت متأخر ، مع 

ف: " كاف لممتكمميف نشاط كاسع في نقد الشعر كالنثر، غير أف مسائؿ بقاء التداخؿ بيف العممي

                                                           
 .(70)صالشعر كالشعراء، ( ابف قتيبة1)
 .(7-1/5)جطبقات فحكؿ الشعراء ،( الجمحي2)
 .7ص، ؽبالمرجع السا( 3)
 .(38)صنقد الشعر ،( ابف جعفر4)

 وَتُقوُل َبْوَزُع قْد َدَبْبَت َعَمى الَعَصا
 

 ـــــــــْوَزعُ ـــــــــــــــــَبـَىاّل َىِزْئِت بَغْيِرنا َيا  
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النقد اختمطت لدييـ بمسائؿ الببلغة...فكانكا ينقدكف الشعراء كيكازنكف بينيـ عمى أسس ببلغية، 
كربما كاف ىذا ىك السر في أف النقاد العرب كانكا يخمطكف بيف النقد األدبي كالببلغة مف القرف 

تى العرر الحديث، كحتى في ىذا العرر لـ يتميز النقد األدبي عندىـ تميزان الثالث اليجرم ح
 . (1)تامان عف الببلغة " 

ذا خمط المتقدمكف عف غير قرد بيف الببلغة كالنقد، نجد بعضيـ ينحى بالببلغة بقرد  كا 
يا في نظرية النظـ التي ربط -كالببلغيكف مف بعده-قد الببلغي كعبد القاىر الجرجانينحك الن

 بالذكؽ الفني.

: فقد حظي القارئ باألىمية القركل عند األدباء، فاألدب مكٌجو سمطة المتمقي -4
لممستمع، كعميو أف ينخاطبو كيؤثر فيو، فدعا الجاحظ إلى مطابقة الكبلـ لمقتضى حاؿ 
السامعيف فقاؿ: " كمدار األمر عمى إفياـ كؿ قكـ بمقدار طاقتيـ كالحمؿ عمييـ عمى أقدار 

، كنبو ابف قتيبة إلى (3)، كقاؿ: " كقد أراب كؿ الركاب مف قاؿ لكؿ مقاـ مقاؿ " (2)ليـ " مناز 
أف مقرد القريد مف تنكيع أغراض القريدة: " ليميؿ نحكه القمكب، كيررؼ إليو الكجكه، 
كليستدعي بو إرغاء األسماع إليو...فإذا عمـ أنو قد استكثؽ مف اإلرغاء إليو، كاالستماع لو، 

، كذكر ابف طباطبا أىمية التأثير في المتمقي: " النفس تسكف إلى كؿ (4)بإيجاب الحقكؽ" عٌقب 
ما كافؽ ىكاىا، كتقمؽ مما يخالفو، كليا أحكاؿ تتررؼ بيا، فإذا كرد عمييا في حالة مف 
حاالتيا ما يكافقيا اىتزت لو كحدثت ليا أريحية كطرب، فإذا كرد عمييا ما يخالفيا قمقت 

، فالشعر عند ابف طباطبا يجب أف يقـك بإثارة نفس المتمقي ليييئيا لقبكؿ ( 5)كاستكحشت " 
 النص .

كربط الببلغيكف حسف الكبلـ كقبحو بانطباقو عمى مقتضى حاؿ السامعيف، فقاؿ 
السكاكي: " إف مدار حسف الكبلـ كقبحو عمى انطباؽ تركيبو عمى مقتضى الحاؿ كعمى ال 

ي: " إف ارتفاع شأف الكبلـ في الحسف كالقبكؿ بمطابقتو لبلعتبار ، كقاؿ القزكين( 6)انطباقو " 

                                                           
 .(417)صغة كاألدبمرطمحات العربية في الممعجـ ال، الميندسك  ( كىبة1)
 .(1/93)جالبياف كالتبييف ،( الجاحظ2)
 .3/43جالمرجع السابؽ، ( 3)
 .(1/75)صالشعر كالشعراء، ( ابف قتيبة4)
 .(20)صعيار الشعر، ( ابف طباطبا5)
 .(84)صمفتاح العمـك، ( السكاكي6)
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المناسب، كانحطاطو بعدـ مطابقتو لو، فمقتضى الحاؿ ىك االعتبار المناسب كىك الذم يسميو 
، كيرل ابف رشيؽ أف األثر النفسي لمشعر في نفس السامع ىك (1)الشيخ عبد القاىر بالنظـ " 

نما الشعر ما أطرب كىز مف أىـ مميزاتو، كىك رفة لريق ة بالشعر ال تفارقو، يقكؿ: " كا 
 .( 2)النفكس كحرؾ الطباع، فيذا ىك باب الشعر الذم كضع لو، كبني عميو ال ما سكاه " 

: فيعمد الناقد لمحكـ عمى النركص مف الىتمام بالنص مع بقاء المؤثرات الخارجية -5
مثالو احتكاـ امرئ القيس كعمقمة الفحؿ عند داخؿ النص، مع االحتفاظ باالنطباعية كالذاتية، ك 

أـ جندب، كتفضيميا لعمقمة لبيت أجيد فيو امرؤ القيس فرسو ليدرؾ طريدتو، فيما أدرؾ عمقمة 
طريدتو كىك ثاف مف عناف فرسو لـ يضربو بسكطو كال مراه بساؽ كال زجره، كقد رفض امرؤ 

، كيرل مكنسي أف (3)مني كلكنؾ لو كامؽالقيس حكميا، كاتيميا بالخيانة قائبلن: ما ىك بأشعر 
نقد أـ جندب كىي زكج أحد المتبارزيف ينطمؽ مف النص كما تمميو قكاعد الفركسية لتيغمؽ باب 

، فيما يرل نبيؿ أبك عمي أف حكـ أـ جندب انرٌب (4)االحتجاج مف زكجيا عمى الحكـ لخرمو 
أف يككف حكميا منربان عمى عمى: " بيت كاحد قارنتو بنظيره، عمى حيف أنو كاف ينبغي 

 . (5)النريف كامميف، كلكف ىذا يؤيد قكلنا بأف اآلراء النقدية في ذلؾ العرر كانت جزئية " 

ككذلؾ مثاؿ نقد النابغة في سكؽ عكاظ لشعر حساف بف ثابت: " إنؾ لشاعر لكال أنؾ 
 . (6)قممت جفانؾ كأسيافؾ، كفخرت بمف كلدت، كلـ تفخر بمف كلدؾ " 

رغـ جزئية -مثاالف كأمثاليما دليؿ انتباه النقد العربي منذ الجاىمية ألىمية النص كىذاف ال
 إلى جانب الميؿ كاالنطباع، كمادة لمنقد كالمفاضمة بيف النركص األدبية.  -النظرة النقدية

مكاجية لمنص ؛ كالمكازنات ؛الطبقات: ك: كفي كتب النقاد القدماءالكتفاء بالنص -6
قد المنيجي، كاكتفاء بالنص بعيدان عف العنارر المحيطة كالمؤثرات الخارجية أقرب ما تككف لمن

لممبدع، كما برز النقد المنيجي المتخرص عند المغكييف كالنحاة، كىذه المباحث المتخررة 
معاف القراءة  في كتب العمماء منذ القرف اليجرم الثاني: " أتاحت ليـ فررة لمتأمؿ كالتركم، كا 

                                                           
 . (35-33)صاإليضاح، ( القزكيني1)
 .(1/135)جالعمدة في رناعة الشعر كنقده، ( القيركاني2)
 .(219ص-218ص/1)جلشعر كالشعراء، ا( ينظر ابف قتيبة3)
 .(15)صد المنجز العربي في النقد األدبينقد النق ،ينظر مكنسي (4)
 .(45)صالنقد األدبي في تراث العرب النقدم ،أبك عمي (5)
 .(78)صالمكشح ،( المرزباني6)
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تماـ عمى المغة كاألساليب المفاضمة كدكاعييا الداخمية، فانرب االى كالبحث عف أسباب
في –... فاعتمدت النص أكالن كتركت أدكاتو كتممت محاسنو، كحاكلت أف تيخرج لمناس كالركر

كالذكؽ  ؛أحكامان أخرل تتخمص تدريجيان مف سمطة االنطباع األكلي -ثكب مف المكضكعية
اء يشيد برحتيا الذكؽ كالعقؿ، فكانت المكازنة إلى آر  ؛كاالستحساف الغامض ؛الخاص

 .(1)كالكساطة عناكيف ذلؾ التجرد المكضكعي " 

 اجتيد قدماء النقاد العرب لكضع حدكد كاضحة لمفيكـ الذكؽ النقدم، رغـ الخمط بيفلقد 
الذكؽ األدبي كالذكؽ النقدم عند البعض، نجد العديد منيـ مف حاكؿ تطكير النقد الذكقي ليرؿ 

النقد العممي، متجيان نحك مكضكعية النقد، كقد ررد البحث الفركؽ الكاضحة بيف النقد  إلى
الذكقي عند العرب كبيف االنطباعية كنظرية أدبية غربية، بما ال يرح بعد الكقكؼ عمييا كسـ 
التراث األدبي النقدم باالنطباعية، كباستقراء بعض األمثمة النقدية عند العرب يمكف الكقكؼ 

لكثير مف النماذج النقدية اإلبداعية، التي يمكف القكؿ : إنيا نماذج نقدية منيجية متطكرة عمى ا
 راقية تقترب مف النقد األدبي في العرر الحديث.  

لقد ترؾ القدماء مف الجيكد النقدية األدبية المتنكعة، ما يتراكح بيف النقد الذكقي كالنقد 
ألدبية، كانتقمت مف دراسة مكضكعية إلى بحث المنيجي، كتعددت المدارس بتعدد العركر ا

منيجي، مع استمرار الذكؽ النقدم كالمبلحظة المجتزأة كالحكـ المباشر أحيانان، لذا ال يمكف 
 لباحث منرؼ أف يضع كؿ ىذه الجيكد في رعيد كاحد، لتأخذ حكمان سطحيان. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(18-16)صنقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي ،مكنسي (1)
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 نقد الحديثلمبحث الثاني : تطور البالغة عند الغرب وربطيا بمناىج الا
، كمجاالن لمفاخرة األدباء اليكناف كانت فنان لغكيان ميمان  عند قدماءRhetoric (1)الببلغة 

 : ادالت كالخطابة التي اشتيركا بياكىي ضركرية في المج

، عمى العكس مف ـ المادة البلزمة لتقديـ الحقيقةعند أرسطك كانت الببلغة طريقة لتنظيف
خريف الذيف اعتبركا الببلغة فنان ضحبلن يجعؿ األمكر الكبرل سقراط ككثير مف المفكريف اآل

 رغيرة ، كاألمكر الرغرل كبيرة. 
: كمرطمح ببلغي ال بردقيا أك قربيا مف الحقيقة ،ببلغة تيعنى بركنؽ المغة كجماليافال

Figurative يستخدـ األشكاؿ ، ك باالستعارات كالمحسنات البديعية يعني ما ليس حرفيان كيحفؿ
أم ما يتطابؽ مع الكاقع أك  Literal، كيقؼ عمى النقيض المباشر مع مرطمح حرفي بلغيةالب

 . (2)ما ال يجنح إلى المبالغة أك الزخرؼ
كقد تحكلت الببلغة عند الغرب شيئان فشيئان إباف القرف السابع عشر كالقرف الثامف عشر 

 .(3)إلى فف األسمكب الجميؿ، أك فف اإلفراح أك النطؽ 

ذم استقرت عميو الببلغة في الت كتيرة المطالبة بالخركج مف ربؽ الجمكد الكقد تع
ي األدب التي ف Originalityألرالة لمتطكر عبر تحديث مفيـك ا، فازدىرت الدعكة الغرب

 :تيشير إلى

، كليس في األدب إال أف ييعٌبر عف نفسو بطريقة مستقمة" مقدرة األديب عمى أف ييفكر ك  
... كيقدـ غكتو كطرقان جديدة تمامان  اقرة الذيف ابتكركا أفكاران جديدة كؿ الجدةعدد قميؿ مف العب

Goethe  تعقيبان مضيئان عمى األرالة حينما يقكؿ إف أكثر المؤلفيف أرالة في األزمنة الحديثة
ىـ كذلؾ ال ألنيـ خمقكا أم شيء جديد ، بؿ ألنيـ قادركف عمى أف يقكلكا ما عندىـ مف أشياء 

 .(4)جعميا تبدك كما لك أف أحدان لـ يقميا مف قبؿ " بطريقة ت

، ماء المغة ضركرة لمتطكر كالتغييركبات ربطيا بالمنيج العممي مطمبان أدبيان رأل فيو عم
 :بمة بيف الكجكه الببلغية الجزئيةفمـ تعد تقترر عمى المقا

                                                           
(1 )Rhetor . باليكنانية تعني الخطابة 
 .(70ص-69)صمعجـ المرطمحات األدبية ،فتحيينظر ( 2)
 .(290ص-289)صالنقد األدبي في القرف العشريف ،( ينظر تادييو3)
 .(32-31)صمعجـ المرطمحات األدبية ،( فتحي4)
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كرأل  ،جكه ببلغية أخرلكانت الكجكه الببلغية لمنص تعرؼ عف طريؽ مقابمتيا مع ك 
المرالحة بيف قترح بعضيـ فا بعض النقاد ضركرة ربط الببلغة بالعمكـ المعرفية كالمنطقية،

 ؛: اإلعجابكؿ خطاب تككف فيو الكظائؼ الثبلثليربح الخطاب الببلغي ، الببلغة كالمنطؽ
ككؿ خطاب يقنعنا عف ، متكاجدة مع بعضيا، كتنكب الكاحدة عف األخرل ؛كاإلثارة ؛فادةكاإل

 .(1)، كيدعـ تمؾ الكظائؼ عف طريؽ البرىنة اإلثارة طريؽ

 ت، كتطكر كم الكبير في ظيكر عمـ المسانياتفي مطمع القرف العشريف جاء التطكر المغ
قدـ المد المغكم كعمـك : فشيدت الببلغة مكجة مف االنحسار في ظؿ تالعمكـ المغكية كالنقدية

فالمسانيات ي االستعداد ، كتنميؽ الكبلـ، كترتبط باإلبداعكانت فف اإلقناع عف طر  ، فالببلغة كا 
كخاتمة الكبلـ ، كما  ؛كالمناقشة ؛كالسرد ؛: كاالستيبلؿالخطابي، كتيتـ بتمتيف أجزاء الخطاب

لمذاف يرتبطاف بالفراحة ، كتيتـ بالمفظ كالذاكرة اؽ كتركيب الجممة كاختيار الكمماتتعنى بالنط
 :مى ثبلثة أنكاع مف الخطابع في الغرب ستقرت، إال أنيا االكبلمية

كىذا األخير يشتمؿ  ،كالخطاب فكؽ التعميمي ؛كالخطاب القانكني ؛ليالخطاب التداك  
 .(2)عمى المدح كالذـ كاليجاء 

، إلى استبعاد تعميـ الببلغة في في الغرب االنغبلؽ ألكجو الببلغة المحددة كقد أدل ىذا
، ليحؿ محمو تعميـ تاريخ ة القرف العشريفالتاسع عشر كبدايجامعة السكربكف نياية القرف 

 .(3)األدب

، الجامعيالعممي أدل الستبعادىا مف البحث الغرب  عندىذا الجمكد الذم حؿ بالببلغة 
لككنيا مادة غير قابمة لمتطكر كال ترمح  ،درس األسمكبيالك  دراسة تاريخ األدبكحؿ محميا 

ـ تكاكب التطكر المغكم كالمنيجي الذم شمؿ ألنيا باتت مادة محددة المعالـ، ل لمبحث العممي،
 العمـك المغكية مطمع القرف العشريف.

 كألف المدرسة الشكبلنية تكلي عناية خارة لمشكؿ األدبي الببلغي، فقد عمؿ ركاد 
، مكاكبةن لمتطكر في الشكبلنية عمى تطكير البحث الببلغي بالدعكة إلى تطكير المباحث الببلغية

 .ةعمـ المناىج األدبي

                                                           
 .(291ص-290)صالنقد األدبي في القرف العشريف ،( ينظر تادييو1)
 .290ص-289، المرجع السابؽ، صينظر( 2)
 .290ص-289المرجع نفسو، ص( ينظر 3)
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، لتستخدـ كفؽ الفيـ الحديث الببلغية ر مف المرطمحاتكقد أعادت الشكبلنية تقديـ الكثي
  .لسيميائية كغيرىاالببلغة المناىج الحديثة كاألسمكبية كا

، كرأت أنو ركرة ببلغية يمكف أف تككف ة مرطمح قديـ استعادتو الشكبلنية" االستعار 
 .(1)دية بثنائية تركيريتيا " لغكية أك أيقكنية تعمؿ عمى فتح فضاءات سر 

كالكؼ عف  ،Metaphore (2)بدأ الببلغيكف الغربيكف في الدعكة لتحديث االستعارة ك 
  Dead Metaphoreاستخداـ االستعارة الميتة

 Mixedكاستخداـ االستعارة المختمطة  ،(3)

Metaphore  (4)  االستعارة جديدة .، لتغدك 

سة المسانية في ىذا التطكر الذم انعكس عمى الببلغة كما برز الدكر المؤثر لركاد المدر 
، ليشمؿ الركرة الببلغية كالريغة كغيرىما مف أكجو األكؿ مف القرف العشريف في النرؼ

 الببلغة التقميدية : 

Hjelmslevالركرة الببلغية عند يممسميؼ 
، كىي تعني المقطع المغكم غير الداؿ (5) 

ة ، حيث ييشكؿ فف الرسـ الكحدة التركيبية التركيريالثانيةكيرية تركيبية مف الدرجة كحدة تر

                                                           
 .(145-144)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( عمكش1)
لكف مف ألكاف التعبير المجازم الذم يقـك عمى استعارة لفظة لتؤدم ىي : التي Metaphore( االستعارة 2)

لرفات التي عيرؼ بيا شيء لشيء آخر ليست ىذه الرفات معنى لفظة أخرل، أك استعارة رفة أك أكثر مف ا
معجـ المرطمحات  ،مف طبيعتو، كاالستعارة تتضمف تماثبلن ييطابؽ شيئان في الخياؿ بآخر، ينظر فتحي

 .(21)صاألدبية
ييسخدـ المرطمح ليشير إلى كممة بدأت باعتبارىا استعارة )أم   Dead Metaphore :( االستعارة الميتة3)

مكجكدة ضمنان( مثؿ اشتعؿ الغضب، كلكنيا تقترر اآلف عمى المعنى الحرفي بعد شيكعيا كتكرارىا، مقارنة 
 .22المرجع السابؽ، صكيستخدـ المرطمح أيضان ليشير إلى استعارات عتيقة، ينظر 

: استعماؿ استعارتيف أك أكثر )كيتضمناف تماثبلت كمقارنات(   Mixed Metaphore(االستعارة المختمطة 4)
في نفس الكقت، أك قد تككف غير منطقية كاإلشارة إلى أحد الناس مثبلن بكرفو ترسان جيد التشحيـ في خمية نحؿ 

، كنادران ما يقـك الكتاب ذكك الجدارة بخمط يا ستضع سفينة الدكلة عمى قدميياالرناعة، أك إلى حككمة بأن
المرجع نفسو، ذلؾ إلحداث تأثير فعاؿ، االستعارات، كلكنيـ حيف يقكمكف بذلؾ فإنيـ عادة ما يتعمدكف 

 .22-21ص
، مف ركاد مدرسة ـ(: عالـ لسانيات دنماركي1965-ـ1899) Louis Hjelmslevلكيس يممسميؼ  (5)

 ككبنياجف المسانية . 
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ليس المقركد ىنا الركرة المعجمية، فيناؾ فرؽ بيف الركرة ، ك الدالة مف الدرجة األكلى
 .لسيميائية مف التركرات اإلعبلمية، كتعد االمعجمية كالركرة الفكرية

Austinأما الريغة عند أكستف  
و تعابير تتنتج بكاسطيقرد بيا فعؿ المغة الذم  (1)

، كتعالج التكارؿ المساني محيمة عمى القدرة ضؿ المعجـ المستعمؿ، بفمطابقة لمقكاعد النحكية
 .(2)اإلدراكية لمفاعؿ المتكمـ 

ي ييكاكب النيضة ، إلخراجيا بشكؿ حداثتطكر الذم لحؽ بالببلغة كمباحثياكقد أدل ال
تنافس فيو ، إلى الحد الذم باتت ثكبيا الحديثلغرب التعرؼ عمييا ب، فأعاد االمغكية الشاممة

 : المناىج النقدية الحديثة بعض

، لدرجة أنيا حمت في إال عند بداية الستينات-العشريف القرف -" لـ تظير الببلغة في 
 .(3)بعض األحياف محؿ األسمكبية " 

تغدك نظرية غة أنتج النظرية الحديثة لمببلغة، لالتعاكف الذم تكثؽ بيف النقد كالببلإف 
 :شاممة

، أك عمـ االستعماالت األدبية لمغة" في األزمنة الحديثة أربحت الببلغة تعني فف  
، رائؽ تحقيؽ الرفة الفنية الرفيعة، كطيا فاعمية التكارؿ كتأثيره العاـكأربحت مادة دراست

مف زاكية  فتطكر مفيكميا ليغدك نظرية كمبادئ استخداـ األلفاظ كبناء الجممة كالركرة الفنية
 .(4)التأثير الفعاؿ لمغة داخؿ األساليب األدبية " 

، كبرزت الدعكة لمببلغة النقدية ، التي ثكبان جديدان بفضؿ النقد الحديث فاكتست الببلغة
 .مغكيةال ةمكىبالتذكقو لترؿ إلى بناء تحمؿ ميامان تطكيرية تتجاكز تمتيف النص ك 

                                                           
، كاضع ـ(: لغكم كفيمسكؼ انجميزم1960-ـ1911) John Langshaw Austin( جكف النجشك أكستف1)

 نظرية أفعاؿ الكبلـ .
 .(138ص-137)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،ينظر عمكش (2)
 .(290)صالنقد األدبي في القرف العشريف، ( تادييو3)
 .(70)صمعجـ المرطمحات األدبية ،( فتحي4)



 218 

 

 ىي دراسة الببلغة كعمـ أك كنظرية دراسة : Critical Eloquence" الببلغة النقدية 
، بؿ إنيا تيؤٌرؿ اعدتيا عمى ذكم المكاىب الطبيعية، كىي ال تقؼ مستيسر الفيـ كتقدر األدب

 .(1)كتزيد في ثركة االطبلع لدل ىؤالء الذيف يفتقركف إلى ىذه المكاىب " 

إلى مرحمة باتت  تلقد نقؿ النقاد الغربيكف مركنة النقد كتطكره لعمـ الببلغة حيف كرم
مستعينيف ، لمببلغة بعمكميا كأبكابيا منظـال معيارمال طاراإل فعممكا عمى ىدـ، فييا تكرر ذاتيا

بشكؿ  الببلغةإلعادة تناكؿ مسفة المنطؽ كالفبمناىج البحث األدبي الحديث كتطكر عمكـ المغة ك 
 . ثقافي كالحضارمكقدرتيا عمى مكاكبة التطكر الد إلييا حيكيتيا كنيضرتيا يعحداثي ي

 بفترة ، رغـ مركرىاقدرتيا عمى التطكربأرالتيا ك أما الببلغة العربية فما زالت تحتفظ 
كالتمخيص كحتى مطمع العرر مفتاح العمكـ التي أعقبت تأليؼ  االتجاه التعميمي المدرسي

مسكف معمميف يجكفي كضع الحكاشي ككارمكا دكرىـ الشراح في ىذه الحقبة فقد انشغؿ  ،الحديث
 :ـ يشرحكف ليـ عمـك المغة العربيةإلى طبلبي

 رت الشركح، كمف ىنا كثي إال قراءة المتف كالتعميؽ عميو ،لـ تكف طريقتيـ في التدريس
، كثقمت المؤلفات الببلغية بما أكجبو الدرس الشفكم كمكاجية كالحكاشي كالتعميقات كالتقريرات

أك  ،بالعمـ ، مف باب المباىاةكتاريخية ؛فقييةك  ؛كأركلية ؛ككبلمية ؛المتعمـ مف عمكـ فمسفية
و ، كالعراـ في األطكؿ في تعقيبىك ما أشار إليو السبكي في عركسو، ك مجاراة البلحؽ لمسابؽ

، كلكنو لـ بتمخيص كتابو مف الحشك كالتطكيؿ ، حيث كعدعمى رنيع التفتازاني في المطكؿ
 .( 2)يًؼ بذلؾ مجاراة لمسكاكي 

بالعمكـ المغكية التي لحقت آفاؽ التطكير  يمكف أف يسعفإنو اليكـ الدرس الببلغي  أما
يرل  ، لذاكمجاراة البلحؽ لمسابؽ، يذاتال ءكتفاالاب فمـ تعد الببلغة العربية تنادم، كالنقدية
إلفادة مف افي العرر الحديث، ك تطكر عمكـ المغة  بحركةعمـ الببلغة  ربطضركرة الباحث 
عادةتطكر بعض عمكـ المغة في العرر الحديث أفضى إلى الذم الغربي المغكمالتطكر   ، كا 

ي لتا مناىج البحث األدبيكاالستعانة ب، بالدرس النقدم كنظرياتو الحديثة ربط الدرس الببلغي
يقترر عمى الكممة كشبو الجممة كالجممة  حيثالدرس الجزئي لمنص  النقد األدبي مف تخرجأ

                                                           
 .(79)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك ( كىبة 1)
  .(193)صالقاعدة كالذكؽ في ببلغة السكاكيرزقة، ( 2)
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كمؤثراتو الداخمية  الذم يعنى بدراسة بنية النص ، إلى الدرس المنيجي الحديثكالعبارة
 .كالخارجية، إضافة إلى استخداـ النظريات العممية الحديثة إلفادة البحث األدبي كالببلغي

 

 يمكن التأكيد عمى بعض القضايا المصاحبة لعممية التطور البالغي في الغرب، كالتالي:

ي القدـ، كقد تطكرت عبر العركر الببلغة في الغرب مف الفنكف المغكية المكغمة ف -1
المختمفة لتستقر في القرف الثامف عشر عند حدكد معينة لمدرس الببلغي، فغدت منذ ذلؾ الحيف 

 مكتممة األركاف محددة المعالـ.

بالمنيج العممي لكسر حالة الجمكد الغربية نادل بعض العمماء بضركرة ربط الببلغة  -2
حتى القرف العشريف، مما حدا ببعض الجامعات اعتبارىا التي أرابتيا، كلكف ذلؾ لـ يتحقؽ 

 مادة غير قابمة لمبحث كالتطكير ، كأكقفت جامعة السكربكف تدريسيا، كاستبدلتيا بتاريخ األدب.

بدأ الشكبلنيكف بالعمؿ عمى تجديد العديد مف المفاىيـ الحديثة كربطيا بمناىج البحث  -3
حديث األساليب الببلغية، مما أعاد العبلقة بيف الببلغة كالسيميائي، كبرزت الدعكة لت األسمكبي

كمناىج البحث الحديثة ، لتعكد الجامعات الغربية لمتعرؼ عمييا بثكبيا الجديد في ستينيات 
 القرف العشريف، حتى أنيا حمت مكاف األسمكبية أحيانان، كبرزت الدعكة لمببلغة النقدية.

 كمناىج البحث النقدم يفيد كؿ منيما كيثرييما.إف إعادة تكثيؽ الربلت بيف الببلغة  -4
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 المبحث الثالث : مناىج البحث األدبي 
ال يمكف لباحث جاد في عررنا أف يستغني عف االطبلع بعناية عمى مناىج البحث 

، كىي العممية المنظمة ، فقد غدت أداة الناقد المعارر، كعمادان مف أعمدة النقد الحديثدبياأل
ف عمى الباحث اتباعيا بدقة لمكركؿ إلى المعرفة، لقد تجاكز البحث األدبي في التي يتعي

يخضع لمعديد مف القكاعد كالضكابط التي العرر الحديث العشكائية كاالنتقائية، كبات البحث 
يجب اتباعيا في العممية البحثية ليغدك البحث عمميان محدد األىداؼ، مستعينان بأدكات بحثية 

عطى البحث األدبي حمكالن لكي يي  ،بيعة بحثو، مبتعدان عف االجراءات المبتسرةأكثر مبلئمة لط
 .سمسؿ كالتأطير النظرم العمميحقيقية في إطار مف الت

ثىوي يىٍبحىثي بىٍحثىان : طىمىبيؾى لمشيءالَبْحُث لغةً ك ، كتىٍستىٍخًبر: أف تىٍسأؿى عف شيء ، كالبىٍحثي ، كبىحى
ثىوي بىحٍ  كبىحىثى عف ٍنوي ثىان: سأؿ، كبىحىثى عف الشيءالخبر كبىحى ، بحث عف األمر بحثان: (1): فىٌتشى عى

ِِحمِعِمبِمفِم: } مف باب استقرى، كبحث في األرض: حفرىا، كمف التنزيؿ قكلو تعالى اًِابمِرِمغُِِالله
ُِِحِحِمب ِيِم ِِِف 

م ِرِ اْل   .(2)[31] المائدة:  {ِض 

، الذم يقـك بو الدقيؽعبلـ كاالستقراء المنظـ : ىك كسيمة لبلستالبحث اصطالحاً ك
، باإلضافة إلى تطكير أك ترحيح أك اكتشاؼ معمكمات أك عبلقات جديدة الباحث بغرض

تحقيؽ المعمكمات المكجكدة فعبلن عمى أف يتبع في ىذا الفحص كاالستعبلـ الدقيؽ خطكات 
ي ، كعمى األخص استقراء منيجي فحث يعني التقري مرة ثانية بعناية، الب(3)البحث العممي 

 . (4)سبيؿ زيادة مجمكع المعرفة 

كىك محاكلة الكتشاؼ المعرفة، كالتنقيب عنيا، كتطكيرىا، كتحقيقيا بتقص دقيؽ كنقد 
در عميؽ ، كتسيـ فيو اؾ لتسير في ركب الحضارة العممية، ثـ عرضيا عرضان مكتمبلن بذكاء كا 

 .(5)إسيامان حيان مباشران 

                                                           
 .(1/214)جلساف العربابف منظكر، ( ينظر 1)
 .(1/50)المرباح المنيرالمقرم، ( 2)
 .(18)صأركؿ البحث العممي كمناىجو ،( بدر3)
 . (44)صالعمـ كالمشتغمكف بالبحث العممي في المجتمع الحديث ،( ديكنسكف4)
 .(24،)صمنيج البحكث العممية لمطبلب الجامعييف ،( ممحس5)
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تعني مجمكعة مف المفاىيـ كاآلراء، كالتركرات ي أما العمـ فيك أدؽ كأكثؽ مف المعرفة الت
سمكب : أىك، فالعمـ كاألشياء المحيطة بو، التي تتككف لدل الفرد كنتيجة فيـ الظكاىر الفكرية

، التي تترؼ بالرحة كالردؽ كالثبات، كىك المعرفة المنظمة تحقيؽ ىذه المعارؼ كتدقيقيا
بكاسطة األسمكب العممي السميـ الذم يجعؿ  كالمراغة بشكؿ قكاعد كقكانيف تـ التكرؿ إلييا

 .(1)اإلنساف عمى يقيف مف مدل ردؽ معارفو 

، (3)" فيك الطريؽ األقرر كاألسمـ لمكركؿ إلى اليدؼ المنشكد "   (2)أما المنيج العممي
كىك العممية الفكرية المنظمة الدقيقة اليادفة، التي يسمكيا الباحث المتميز بالمكىبة كالقدرة عمى 

لرحيح ، كىك فف التنظيـ ا، مستيدفان إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ، أك ظاىرة بحثية معينةإلبداعا
؛ أك الطريؽ برىنة عمييا حيف نككف عارفيف بيا؛ إما مف أجؿ اللسمسمة مف األفكار العديدة

المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ بكاسطة طائفة مف القكاعد التي تييمف عمى سير 
 .(4)دد عممياتو حتى يرؿ إلى نتيجة معمكمة العقؿ كتح

 ؛: كاإليمافالتي ينبغي أف يتحمى بيا الباحث كقد كضع العمماء عددان مف الرفات
 ؛كالتكاضع كعدـ الغركر ؛كاألمانة العممية ؛كالربر كالتأني ؛كحب االستطبلع كالبحث ؛كالتقكل

 ؛كاتباع مبدأ الشؾ ؛كضكعيةكالم ؛كالبعد عف التعرب ؛كالذكاء كالفطنة كحضكر البديية 
الباحث كتكجيو لما ينفع ، إضافة لمرفات األخبلقية التي ترشد كالتجرد مف األىكاء الشخرية

 . (5) البشرية
إف تاريخ اإلنساف يرتبط بالبحث عف الكسائؿ كاألساليب التي تكفؿ حؿ المشكبلت التي 

، ييرٌر فييا اإلنساف عمى نسانيةر القديمة مف الحضارات اإل، كقد سيٌجمت بعض األفكايوتكاج
مف أجؿ إيجاد طرؽ منيجية في مكاجية المعضبلت  ،كمعارفو ؛كأفكاره ؛ترتيب مداركو العقمية

، لعممية المنيجية ىي ما كاف ينقروالتي ترافؽ حياة اإلنساف منذ بدء الخمؽ، كلكف الخطكات ا
 ا لتربح في خدمة، بؿ لترسيخ ىذه المعارؼ كترجمتييس لحؿ ىذه المشكبلت فحسبل

الحضارات في العديد مف  ، كفي ىذا الردد ىناؾ محاكالت عممية مخطكطةالبشريةالحضارة 

                                                           
 .(39)صأساسيات البحث العممي بيف النظرية كالتطبيؽ ،( ينظر سمطاف1)
 تـ تعريؼ المنيج لغة كارطبلحان في الفرؿ األكؿ المبحث األكؿ. (2)
 .(7)صمناىج البحث العممي، ( بدكم3)
 .(115)صالمنيج في عمـ السياسة ،( ينظر بدكم4)
 .(57ص-49)صالبحث العممي كمناىجو النظرية رؤية إسبلمية ،( ينظر رالح5)
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كىي لـ تكف تعرؼ بعد المنيج العممي، كربما كانت محاكالت فبلسفة اليكناف  ،القديمة المختمفة
اإلسبلمية  ، إال أف التاريخ يينرؼ الحضارة العربيةا الطريؽ في بداية البحث العمميعمى ىذ

ير مف المرنفات العممية كاألدبية، بدءان مف القرف التي أرست دعائـ المنيج العممي في الكث
 . الثاني اليجرم

، العرب، كلنا في تكثيؽ كتحقيؽ المغة كأشعار مف ابتكر المنيج العممي ىـ العربفأكؿ 
لعممي المنيج ا ، خير دليؿ عمىالنبكم الشريؼ ككتابتو فيما بعد كفي تحقيؽ سند الحديث

، كفيما ينسب بعض مفكرم الغرب ظيكر المنيج العممي في المكغؿ في القدـ عند العرب
 كىي:  القائم عمى أربعة أسس، ديكارت الذم نادل بالشؾ المنيجي التأليؼ إلى الفيمسكؼ

 .حة أم شيء إال بعد التأكد مف ذلؾالكضكح الذم يعني عدـ التسميـ بر -1

ئة كؿ معضمة تقكـ بدراستيا إلى أجزائيا البسيطة كذلؾ لتسييؿ فؾ التحميؿ أم تجز  -2 
 .رمكزىا كبالتالي حميا

التدرج كأساس عند ديكارت في منيجو ، إذ يتـ التفكير إليجاد الحمكؿ لؤلمكر السيمة  -3
 .، فالتدرج لدراسة األمكر الرعبة

اجراء احراءات  االستقراء كاإلعادة كدعامة ميمة في المنيج الديكارتي معتمدان  -4
 . (1)تامة عقب كؿ خطكة 

، فالشؾ كاالستقراء رسى ىذه المبادئ في درسيـ العمميكفي الحؽ إف العرب ىـ مف أ
 يقكؿ: حيث مف أىـ القضايا التي دعا إلييا الجاحظ ، 

كاضع اليقيف كالحاالت المكجبة ، لتعرؼ بيا ماالتيا المكجبة لو، كح" اعرؼ مكاضع الشؾ
ي ذلؾ إال تعرؼ التكقؼ ثـ التثبت، لقد ، فمك لـ يكف فشؾ في المشككؾ فيو تعممان تعمـ ال، ك لو

، كلـ يجمعكا عمى أف عمـ أف الشؾ في طبقات عند جميعيـ، ثـ اكاف ذلؾ مما يحتاج إليو
 .(2)اليقيف طبقات في القكة كالضعؼ " 

، بؿ أخضعكه لمتطبيؽ فدعا المنيج العممي اكلـ يكتؼ العمماء العرب بالدعكة ليذ
رسطك كأفبلطكف ، كعارض كؿ مف أىػ( لبلىتماـ بالتجربة كالمبلحظة427الفيمسكؼ ابف سينا )

                                                           
 .(21ص-20)صأضكاء عمى الفكر العربي اإلسبلمي، ( ينظر الجندم1)
 .(6/36)الحيكاف ،( الجاحظ2)
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، كيجب سائر البشر في الكقكع في األخطاء، ألف الفبلسفة ال يختمفكف عف في كثير مف اآلراء
، االستقراء ىػ( التباع430الييثـ )، كدعا ابف تعرض أفكارىـ عمى المنطؽ كالعقؿ أف
، كتميز خكاص بدأ في البحث باستقراء المكجكدات:  يالستقراء بأمانة في البحث العمميكا

، ثـ نترقى في ظاىر ال ييشتبو في كيفية اإلحساس، ك الجزئيات،  كاستقراء ما ىك مطرد ال يتغير
ي النتائج، ، كالتحفظ في الغمط فكالمقاييس عمى التدريج كالتدريب، مع انتقاد المقدماتالبحث 

كنجعؿ غرضنا في جميع ما نستقرئو كنترفحو استعماؿ العدؿ، ال اتباع اليكل، كنتحرل في 
ىػ( المنيج العممي في عرض كتابات 595سائر ما نجيزه كننتقده طمب الحؽ، كاعتمد ابف رشد )

لمبرىاف كالدليؿ  األمـ السابقة، فما كاف مكافقان لمعقؿ كمؤيدان بالبرىاف يتـ قكلو، كأما ما كاف منافيان 
 .(1)يينبو عميو كييحٌذر منو 

رأم ابف الييثـ في المنيج ، كتحديدان ارت اطمع عمى آراء العمماء العربكيبدك أف ديك 
بأركانو  -يثـ فالشؾ المنيجي، ألننا نجد أركلو األربعة ماثمة عند سابقو ابف اليالبحثي
 ماثؿه بشكؿ مفرؿ عند -االستقراءك  ؛كالتدرج مف السيؿ إلى األرعب ؛كالتحميؿ ؛الكضكح

 .ابف الييثـ الذم سبقو بستة قركف

ـ( الذم ينسب إلييما 1626ـ(، كفرنسيس بيككف)1294كيؤكد الجندم أف ركجر بيككف)
فضؿ كضع قكاعد المنيج العممي، كانا يجيداف العربية، كىما قد نقبل جيكد ابف سينا، كابف 

، كالبيركني، كابف رشد ، كغيرىـ مف عمماء العرب الذيف تيرجمت أعماليـ إلى الييثـ، كابف حـز
المغات األكركبية، كاعتمدت لمتدريس في جامعاتيـ، كينقؿ رأم األستاذ بريفكلت العالـ الغربي، 

 راحب كتاب تحديد الفكر الديني في اإلسبلـ:

 " ليس لركجر بيككف الذم درس العربية كال لفرنسيس بيككف الذم جاء بعده، الحؽ في أف
يينسب إليو الفضؿ في ابتكار المنيج العممي التجريبي، فمـ يككنا إال رسكليف مف رسؿ العمـ 
كالمنيج اإلسبلمي إلى أكربا المسيحية، كفرنسيس بيككف لـ يمؿ قط مف الترريح بأنو ييعمـ 

 .(2)معارريو أف المغة العربية، كعمـك العرب، ىما الطريؽ الكحيد لمعرفة الحؽ " 

بؽ في ، كاف ليـ فضؿ السضؿ تأسيس المنيج العممي في البحثعرب فككما كاف لم
دات عممية يمنحيا األستاذ ، كىي شيااإلجازات العممية، فقد ابتكركا تأسيس نظاـ التعميـ المنظـ

                                                           
 .(23ص-22)صأضكاء عمى الفكر العربي اإلسبلمي ،الجندم( ينظر 1)
 .(30)ص أضكاء عمى الفكر العربي اإلسبلمي، الجندم (2)
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ترريح ، ككانت بمثابة خريف في المكضكع الذم درسو عنده، ييعطيو الحؽ في تعميـ اآللمطالب
تككف بالشيادات  ، كىي أشبو ما، أك الكظيفة كالتدريس كالقضاءبالربلحيات لممينة العممية

رية التي تمنح ، كظؿ ىذا النظاـ معمكالن بو حتى استبدؿ بنظاـ االمتحانات العرالعممية الحديثة
 .الشيادات الجامعية

، ككانت أكلى إنشاء دكر العمـ كالمعاىد العمياكما سعت الحضارة العربية اإلسبلمية إلى 
كلى الجامعات ، كىي أـ859فتأسست جامعة القركييف عاـ  مف إبداع حضارتنا الجامعات

ة في النرؼ األكؿ مف ، ثـ جامعة قرطبـ972ثـ جامعة األزىر عاـ ، الرسمية في التاريخ
، كقد تأثر ية في القرف الثالث عشر الميبلدم، ثـ الجامعة المستنرر ر الميبلدمالقرف العاش
تأسيس الجامعات بعد أكثر مف  ، فقاـ بالبدء فيف طريؽ األندلسلجامعات العربية عالغرب با

، كقد اتبعت ـ1200ـ، ثـ جامعة السكربكف عاـ 1158، فكاف تأسيس جامعة بكلكنيا عاـ قرف
 . (1)الجامعات األكركبية نفس النظـ المتبعة في الجامعات العربية 

ت ، ميدية ما كرمي رعكدان مية تقدميا كرقييا العممكقد كارمت الحضارة العربية اإلسبل
، فاستميمت النيضة األكركبية الحديثة فكرىا الجديد بعد إليو مف عمكـ لمحضارات البشرية

في الغرب في مناىج  ، ككاف مف أكائؿ مف كتبسطى اعتمادان عمى الفكر اإلسبلميالعركر الك 
كؼ الفرنسي فيمس، تبعو الـ، كتاب قكاعد المنيج1620البحث العممي، فرنسيس بيككف عاـ 

بكر  ، ثـ جعؿ أرحاب )منطؽكز كبلىما عمى المنيج االستداللي، كر ـ1637ديكارت عاـ 
، ثـ منيج الذم جعمكه جزءان مف المنطؽالقسـ الرابع مف كتابيـ عف ال ،ـ1662( عاـ ركياؿ

، عممان بأف العناية اتجيت نحك تحديد المنيج ـ1690لكؾ كتابو في المناىج عاـ  كتب جكف
كالكتب ذات الشأف في ىذا ، ثـ تكالت البحكث ي االستداللي كالمنيج التجريبياضالري

 .(2)الميداف

قؽ طمكح عمى أف عمماء الغرب كجدكا في المناىج العممية ضركرة مجتمعية تح
ناىج العممية النظرية ، كعنايتيـ بالممجتمعاتيـ لمتطكر كالرقي، فكارمكا بحكثيـ العممية

يع مف مؤسساتيـ السياسية ، كبتشجيؽ البحث العممي في شتى العمكـطر ، كأكممكا كالتطبيقية
 . كافة المجاالت العممية كاألدبية ، فنبغكا فيمجتمعية غير الرسمية، كالالرسمية

                                                           
 . (21ص-19)صبحاث كالرسائؿ العمميةمناىج البحث العممي دليؿ الطالب في كتابة األ ،( ينظر الشريؼ1)
 .(5ص-4)صمناىج البحث العممي ،( ينظر بدكم2)
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اختمؼ الباحثكف في ، فقد ؿ شتى العمكـ كالمعارؼ اإلنسانيةكألف البحكث العممية تشم
قسميا كفؽ مكضكعاتيا، كمنيـ مف  مف نيـتفريؿ أنكاعيا، فمنيـ مف خمطيا بالمناىج، كم

أنواع البحوث العممية إلى ، تقسيـ لكف ما اتفؽ عميو أغمبيـ، ك قسميا كفؽ أىدافيا، أك حجميا
  ثالثة أقسام رئيسة ىي:

، كييدؼ إلى التعمؽ في فيـ : كيسمى البحث النظرم البحتالبحث األساسي -1
ث ، كتنمية المعمكمات العممية البحتة سكاء مف خبلؿ راء المعرفة اإلنسانية التراكميةالظكاىر كا 

بلص نتائج جديدة مف ، أك مف خبلؿ استخائمة، كابتداع معارؼ جديدةتطكير المعارؼ الق
 .نظريات قائمة

حؿ  : ييدؼ إلى تطبيؽ النتائج التي يتكرؿ إلييا الباحث فيالبحث التطبيقي -2
، كيحاكؿ بحاث األساسية كالمنجزات العممية، كيستميـ نتائج األالمشكبلت التي تكاجو المجتمع

، كما أنو يستثمر نتائج األبحاث األساسية في بعض المجاالت ة مناسبةكضعيا في ريغ عممي
 .مجتمعية ، كتحقيؽ نتائج اقتراديةالعممية لمكاجية المشاكؿ ال

: ييتـ بالكشؼ عف الجكانب المجيكلة في بعض البحث التطويري أو اإلنمائي -3
، فيك ينمي البحكث التي فرغت منيا البحكث األساسية، كالبحكث التطبيقية كعاتالمكض

، أك ديدة تساعد في تيسير عممية البحثاألساسية كيستخدـ البحكث التطبيقية إلنتاج أدكات ج
ابتكار طرؽ كأساليب جديدة لمعالجة بعض األمكر بيدؼ تطكير العبلقة اإلنسانية 

 .(1)كاستغبلليا

ى مادة البحث األدبي كالمغكم فالمقركد " أف مادة البحث األدبي ىي األدب كبالتركيز عم
 .(2)بفرعيو الشعر كالنثر، كما امتد عمى كؿ فرع مف غركف مختمفة 

: " الطريقة التي يسير عمييا دارس ليرؿ إلى حقيقة في كمنيج البحث األدبي ىك
عمى الدراسة كتحديد  لعـزمكضكع مف مكضكعات تاريخ األدب أك تاريخ قضاياه منذ ا

، لى المشرفيف أك الناقديف كالقراء، مقاالن أك رسالة أك كتابان ، حتى تقديمو ثمرة عممو إالمكضكع
 ، كلكنو يتميز بأنوالمناىج األخرل في خطكطيا العامة، كال سيما في التاريخكىك يفيد كثيران مف 

                                                           
 .(13ص-11)صالبحث األدبي كالمغكم ،( ينظر أبك عمي1)
 .(9)صالبحث األدبي طبيعتو مناىجو أركلو مرادره ،( ضيؼ2)
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إلى أعماقو كيقرأ ما كراء  ، عمى الباحث فيو أف يغكريتعامؿ مع مادة فنية كنص إنشائي
 .(1)، فيرؿ خيالو بخياؿ راحبو كعاطفتو بعاطفتو حركفو

 ؛-تداللياالستقرائي كاالس–ىي: المنيج القديـ  كرأل شكقي ضيؼ أف مناىج البحث
كالمنيج  ؛كالمنيج الجمالي ؛كالمنيج النفسي ؛كالمنيج االجتماعي ؛كالمنيج العممي الطبيعي

غربييف لـ كقد أشار إلى أف الباحثيف ال ؛كالمنيج التكاممي ؛- سبة لممكضكعن –المكضكعي 
نو ال يمكف أف ، ألدبي أعقد مف أف يخضع لمنيج معيف، ككأف البحث األيعتمدكا منيجان كاحدان 
جميع المناىج كالدراسات  ، ثـ يقرر في نياية المقاـ ضركرة إفادة الباحث مفيحتكيو منيج معيف

، حتى تتكشؼ لو جميع األبعاد في األديب كفي اآلثار نيج التكامميالسابقة، كىك ما نسميو الم
 .(2)األدبية 

، كقد استعرض تطكر المناىج العممية يؼ بمعظـ المناىج األدبية الميمةكقد أحاط ض
، فيما اقترر عبد الرحمف بدكم عرضو ألىـ مناىج البحث مبحث بدءان مف القديـ حتى الحديثل

كالمنيج  ؛كالمنيج التجريبي ؛ة مناىج ىي: المنيج االستدالليمسالعممي كتناكؿ بالشرح خ
 .(3)كالمنيج االجتماعي  ؛-التاريخي  –االستردادم 

ميؿ يعقكب مع شكقي ضيؼ في معظـ ما ذكره م  ف مناىج، "كيتفؽ شكرم الفيرؿ كا 
 ؛- أم سبللة األديب كأرمو –كمنيج الجنس  ؛كمنيج الفنكف األدبية ؛كأضافا المنيج التاريخي

 . (4)كالمنيج اإلقميمي" ؛كالمنيج الفني

فيما تميز نبيؿ أبك عمي بعرض مناىج البحث األدبي كالمغكم، فيرل أنيا كثيرة كمتنكعة 
دب كالمغة كما ، كتشمؿ البحث في األبحث األدبي كمجاالت الدرس المغكمبتنكع مياديف ال

عمى ، كغيرىا، لذا فقد عمؿ غةيترؿ بيما مف نحك، كررؼ، كفقو لغة، كعمـ لغة، كنقد، كببل
ي كتابو ، بعد أف تناكؿ ف ؛كالمنيج السيميائي ؛كالمنيج البنيكم ؛إضافة تناكؿ المنيج األسمكبي

                                                           
 .(22)صمنيج البحث األدبي ،( الطاىر1)
 .(19)صالبحث األدبي كالمغكم ،عميأبك (، ك 145-79)صالبحث األدبي ،( ينظر ضيؼ2)
 .(231ص-21)صمناىج البحث العممي ،( ينظر بدكم3)
 .(19)صالبحث األدبي كالمغكم، ( ينظر أبك عمى4)
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كالمنيج  ؛كالمنيج النفسي ؛كالمنيج االجتماعي ؛كالمنيج التاريخي ؛: المنيج االستقرائيبالدراسة
 كىك ما اعتمده الباحث أساسان لبحثو .،  (1)الجمالي

 الستقرائي المنيج: أولً 

: التتبع كالتقري، كفي المغة: " استقرأت األشياء: تتبعت أفرادىا لمعرفة الستقراء لغة
 .(2) أحكاليا كخكاريا

بية كالطبيعة كاألحياء : ىك منيج لمبحث في العمـك التجريالمنيج الستقرائي اصطالحاً ك
اىر سانية كييدؼ إلى الكشؼ عف إطراد الظك ، كما انو يستخدـ في مجاالت العمكـ اإلنكالكيمياء

، كيمـز ىذا المنيج تطبيقان دقيقان كاعيان لمجمكعة مف الخطكات كانطكائيا تحت قكانيف بعينيا
؛ كتككيف الفركض كترنيؼ اءات يمكف ترنيفيا في ثبلث مراحؿ: المبلحظة؛ كالتجربةكاإلجر 

تدكر ، ككضع الفركؽ التي ائع المتشابيةق، ثـ اختيار الك شاىدات في ضكء التحميؿ كالمقارنةالم
اط لما يتعمؽ بو مف ، كاالستنبتحقؽ باستخداـ القكاعد التجريبية، كالحكؿ تعييف العمة أك القانكف

، كترتيب النتائج لكضع ريغة القانكف العممي أك تككيف النظرية المناسبة في برىاف كتفسير
 .(3)قضية ما 

. (4)، إلى العاـ الكمي"" االنتقاؿ مف الخاص الجزئيبأنو: كيعٌرؼ شكقي ضيؼ االستقراء 
: " المنيج االستقرائي مف المناىج المشتركة قكاعده اكقد استخدمو عمماء العرب القدماء، كأرسك 

، كقد استخدمو العمماء العرب القدماء عمكـ الطبيعية كالعمكـ اإلنسانيةالتي ترمح لمبحث في ال
 .(5)ما استخدمكه في مرنفاتيـ األدبية "، كة العربيةفي دراسة ظكاىر المغ

 :  الستقراء ىوك
عمى ، كما تقـك -أك تككف نمطان ما  –عبر الكرؼ  سمسمة عمميات إدراكية تتـ -1

 ، كمف اقتراح خاص إلى اقتراح عاـ.العبكر مف مكٌكف نحك طبقة ما
 بشكؿ جيد.، التي تعكس الكاقع تقرائية قريبة مف معطيات التجربةتعد الخطكة االس -2

                                                           
 .(105ص-20)صالبحث األدبي كالمغكم ،( ينظر أبك عمي1)
 .(2/688)جالمرباح المنير في غريب الشرح الكبيرالمقرم، ينظر ( 2)
 .(59)صإلى مناىج البحث العمميالمدخؿ  ،قاسـينظر ( 3)
 .(83)صالبحث األدبي ،( ضيؼ4)
 .(20)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي5)
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، في حالة إمكاف إعادة  يمنح االستقراء أساسان مقبكالن، بالنسبة لمعمؿ المقارفال -3
 .(1)االعتبار إلى مكضكع سيميائي مستقؿ 

، فقد سبؽ الفكر العربي إرساء معالمو كمنيج لمبحث العمميكيرجع الفضؿ لمعرب في 
كامو االستقراء كالقياس ، قالغرب في كضع أسس المنيج العممي عمى نحك تطبيقي ال نظرم

 :كالتمثيؿ، كيعتمد
، حث العممي عمى المشاىدة كالتجربة، كجمع المشاىدات كنتائج التجربةقرر الب -1

 كربطيا كتبكيبيا.
تمحيص كربط تمؾ الحقائؽ عمى النحك الذم يجعميا تربح قانكنان طبيعيان أك نظرية  -2
 عممية.
 .(2)كبحث رحة تمؾ النتائج كمطابقتيا لمكاقع ، النتائج التي تقرى عمييااستنباط  -3

، كعنايتيـ باالستقراء رؼ عمماء الغرب عمى العمـ العربيكيرل شكقي ضيؼ أف تع
نسبة -، ىي ما دفع ركجر بيككف إلى مياجمة المنطؽ األرسطيكالتجريبالكامؿ كالمبلحظة 

، كقاؿ إنو طريقة القياسيةتماد العمـ عمى ال، كما يفضي إليو مف اع-لمفيمسكؼ اليكناني أرسطك
كىاجمو أتباع أرسطك مياجمة عنيفة، كلكف فكرتو ، أف يعتمد قبؿ كؿ شيء عمى التجربةينبغي 

، عث فييا الحياة بقكة فرانس بيككف، كىك أيضان فيمسكؼ إنجميزم، ككاف مف أىـ مف بظمت حية
منطؽ األرسطي ، إذ أخذ ييحذر مف استخداـ الفاتحة عرر جديد في البحث العممي كييعد

، في عمكـ الطبيعة العامة، كقد تككف ىناؾ أمثمة تنقضيا، فبل بد مف االستقراء الكامؿ كأقيستو
 .(3)كاألمثمة كحدىا ال تكفي بؿ ال بد مف التجارب التي تجرل عمييا

أك  ؛العمـك سكاء عمـك القرآف الكريـ كقد اعتمد عمماء العرب االستقراء لمبحث في كافة
كنادل  ؛أك العمكـ اإلنسانية ؛أك العمكـ الطبيعية ؛عمكـ المغة العربيةأك  ؛كم الشريؼالحديث النب

يمات ، كعدـ إطبلؽ األحكاـ كالتعمقراء الجيد لكؿ المفردات البحثيةالعمماء القدماء بضركرة االست
، كىذا قراء ناقران كال يتسـ بالمكضكعية، لكي ال يككف االستإال بعد تحرم كافة الجزئيات

، قبؿ لتي تضمف بحث كافة الجزئيات بدقةلتحرم يجب أف يتسـ بالدقة كالردؽ كالمكضكعية اا
 :نتقاؿ إلى إطبلؽ األحكاـ العامةاال

                                                           
 .(176)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( ينظر عمكش1)
 .(28ص-27)صأضكاء عمى الفكر العربي االسبلمي ،( ينظر الجندم2)
 .(83)صالبحث األدبي ،( ينظر ضيؼ3)
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" كينقسـ االستقراء إلى نكعيف، استقراء ناقص ينطمؽ فيو الباحث مف استقراء بعض 
الحكـ مف جميع األجزاء إلى تعميـ الحكـ عمى الكؿ، كاستقراء تاـ يستخمص فيو الباحث 

ألف حكمو ينقض عند ظيكر أم جزء ال الجزئيات كيعممو عمى الكؿ، كييعد النكع األكؿ ناقران 
يتكافؽ مع باقي األجزاء، أما النكع الثاني فيتسـ بالمكضكعية كالثبات ألف الحكـ فيو ناتج عف 

 .(1)"  استقراء جميع األجزاء

ينطمؽ مبدأ الحكـ الكمي  ، كمنوي العمميىـ قضايا المنيج التجريبكيعد االستقراء مف أ
أف يفضي ، كيجب ـ الحقيقي لمبحث العممي التجريبي، كبدكنو يخرج التعميـ عف الفيلمظكاىر

 :االستقراء إلى االستدالؿ

ثبلثة يقكـ عمييا االستقراء  : إف ثمة مبادئم يمثمو المناطقة المنيجيكف يقكؿالتيار الذ
، كمبدأ إمكاف الحتمالية المتممة، ثـ مبدأ التعميــ مبدأ ا، ثكىي: مبدأ إمكاف االستدالؿ

، فمكي يتـ االستقراء ستدالؿ كاالستقراء معان متضافريفاالستدالؿ يعني أنو يجب أف يككف اال
حة االستقراء ىك إمكاف ، كالذم يثبت رككف في الكسع إجراء استدالؿ بعدهالرحيح يجب أف ي

، فنحف إزاء طائفة المتممة عمى أساس فكرة االستبعادالحتمالية ، كيقـك المبدأ الثاني ااالستدالؿ
اؾ ، كفقان لككف ىذا الفرض أك ذأف نستبعد الكاحد منيا بعد اآلخركبيرة مف الفركض عمينا 

، يي إلى فرض كاحد يككف ىك الحقيقي، كىكذا حتى ننتيخالؼ ما ثبت عمميان حتى اآلف
مف ، كىذا المنيج السمبي منيج االستبعاد ىك مبدأ يةلكينطكم ىذا المبدأ عمى كثير مف االحتما

األشياء التي تسير  ، كالمبدأ الثالث يمكف أف ييمخص في قكلنا إفالمبادئ الرئيسة في االستقراء
 .(2)، يجب أف تستمر عمى نفس الطريقة إلى أف يظير برىاف عكسي كفؽ قانكف ما

، كما أنو يد مف مناىج البحث األخرلالعد كيرل نبيؿ أبك عمي أف " االستقراء يتداخؿ مع
يتكون المنيج ، كس الفكر النقدم أيان كانت مذاىبو، كأساس مف أسس المنيج التاريخيأسا

 :من ثالث مراحل أو خطوات بحثية ىيالستقرائي 

، أك فيما يا أف يمعف النظر في مفردات بحثو: كينبغي عمى الباحث فيمرحمة البحث -1
 كأف يبلحظ ما بينيما مف أكجو الشبو كاالختبلؼ. ،عميو مف مكاد بحثويقؼ 

                                                           
 .(20)صالبحث األدبي كالمغكم ،عمي( ينظر أبك 1)
 .(181ص-180)صمناىج البحث العممي ،( ينظر بدكم2)
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: كفييا يضع الباحث الفركض التفسيرية التي تكضح العبلقة بيف مرحمة الكتشاف -2
 الظكاىر التي الحظيا كرردىا.

: كفييا يتحقؽ الباحث مف رحة الفركض مف خبلؿ الرجكع مرحمة التحقق والتعميم -3
ج قبؿ أف تربح أحكامان كمية ، كيقكـ بفحص النتائالبحثلظاىرة أك مكضكع إلى جميع أجزاء ا

 .(1)، لكي يحقؽ الدقة كالرحة " عامة

، كشرعكا ينتقمكف بالنقد األدبي مف النقد الذكقي حدث تطكر لمفيـ النقدم عند العربلقد 
 :الببلغية كالنقدية ، كىذا ما نجده في العديد مف مؤلفاتيـالتأثرم غير المسبب إلى نقد عممي

، لجزئيات كيقفز إلى تعميمات خاطئةيقؼ عند ا " تغير النقد مف نقد ذكقي غير مسبب "
كامو عمى ، إلى نقد ذكقي مسبب يحاكؿ أف يقرر أحعؿ مف شاعر أشعر الناس لبيت قالوتج

 .(2)، فإف سعى إلى تعميـ لجأ إلى االستقراء كاحتاط في الحكـ " الجزئية التي ينظر فييا

لبعض الغمكض في كثير مف  بيف االستقراء كاالستدالؿ مما أدلكلتداخؿ االجراءات 
 :التاليشكؿ ال، اجتيد الباحث لترميـ األبحاث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .(23-22)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي1)
 .(11)صالنقد المنيجي عند العرب ،( مندكر2)
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 : بالستدلل وعالقتو الستقراء إجراءات (3.2) شكل
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 التاريخي المنيج:  ثانياً 

ريخان كىك بياف لو تا: إذا جعمت "، ك" أرخت الكتاب (1): " ىك تعريؼ الكقت التاريخ لغة
 .(2): أم لـ تذكره " انتياء كقتو، كأرخت البينة: ذكرت تاريخان، كأطمقت التاريخ

كائف ما، كتردؽ عمى الفرد بيا حكاؿ كاألحداث التي يمر : " جممة األالتاريخ اصطالحاً و 
 .(3)، كالتأريخ تسجيؿ ىذه األحكاؿ " كالمجتمع، كما تردؽ عمى الظكاىر

لى األبد، ألف التاريخ يقكـ عمى الزمفك يتككف التاريخ مف  ، كأكؿ قائع حدثت مرة كاحدة كا 
، كالرفة الرئيسة لمزمف ىي االتجاه الذم خرائص الزمف عدـ قابمية اإلعادة خارية مف

يقتضي السير قدمان دكف تراجع أك تخمؼ أك تكرار، أما ميمة الباحث في المنيج التاريخي 
 ؛كمخمفات خطية ؛كنقكش ؛التي تنقسـ إلى آثار ،الكثائؽفتككف الخطكة األكلى ىي خطكة جمع 

عمقة بحادث مف األحداث كمحاكلة إيجاد الكثائؽ الكافية أك الممكف إيجادىا المت ؛ككتب
عمى تحقيؽ رحة الكثائؽ  ، مضيفيف إلييا كؿ المرادر غير المباشرة التي تعيفالتاريخية
 .(4)، ثـ تأتي خطكة الدراسة كالنقد المدركسة
: فيك " تطبيؽ مناىج التاريخ عمى كرؼ األدب في التاريخ األدبي أو تاريخ األدبا أم

، كعمى المؤرخ األدبي أف يحدد لية عند شعب كاحد أك شعكب مختمفةعرر أك عركر متتا
، دباء، كأف يحاكؿ الربط بيف إنتاج األديب كغيره مف األبية ذاكران أىـ اتجاىاتيا العامةعركران أد
ضان بيف الحدث األدبي أينما كاف، كبيف األحداث التاريخية العامة، سياسية كانت أـ يكما يربط أ
نما كظاىرة تتغير كتتطكر مع ان أف يرؼ األدب ال كظاىرة ثابتة، كعميو أيضاجتماعية ، كا 

 .(5)أك تفاعؿ بيف عنارر أدبية مختمفة عبر العركر"  ؛أك تأٌثر ؛نتيجة لردة فعؿ ،مركر الزمف

ميداف الدراسات األدبية كالمغكية، ككانت ليـ إسيامات مماء العرب التاريخ في استخدـ الع
ردكا تمؾ الظكاىر كتابعكا ، كر كاىر المغكية كالنقدية كالببلغية" في دراسة العديد مف الظكثيرة 
ده ، كذلؾ اعتمكر، كما أرابيا في رحمتيا عبر الزماف كالمكاف مف أكجو التأثر كالتطتطكرىا

                                                           
 .(1/44)جلساف العربابف منظكر، ( 1)
 .(1/15)صالمرباح المنيرالمقرم، ( 2)
 .(82)صلمرطمحات العربية في المغة كاألدبمعجـ اكالميندس،  كىبة (3)
 .(185ص-183)صمناىج البحث العممي ،( ينظر بدكم4)
 .(84)صمعجـ المرطمحات العربية في األدب كالمغةكالميندس،  ( كىبة5)
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الشعرية ، ككقفكا عمى نتاجاتيـ فدرسكا حيكات المؤلفيف كاألدباء ،مبحث في تاريخ األدبالقدماء ل
لسرقات ، كدرسكا بعض القضايا النقدية كقضية اشرحكا معانييا المغكية كالببلغية، ك كالنثرية

، فمـ ائص المنيج التاريخي، كقد غابت عف دراسات القدماء بعض خراألدبية كالتأثر كالتأثير
كآثاره األدبية ؛كطبقتو  ؛كجنسو ؛كثيران بالربط بيف حياة راحب األثر األدبي كبيئتو ييتمكا
الغربييف كالعرب الستكماؿ جكانبو، ، األمر الذم استدعى جيكد المتأخريف مف الباحثيف األخرل

 .(1)، كتجمية أسسو كمميزاتو " كتقعيد أركلو

القديـ لمتاريخ األدبي، الذم مارسو عف الفيـ  كالمنيج التاريخي في األدب حديثان يختمؼ
أشير دعاة  -، بؿ يدعك كما قرر ي بدراسة المنتىج األدبي كمنًتجو، فيك ال يكتفالعمماء العرب

إلى دراسة األدباء دراسة عممية تقكـ عمى بحكث  Beuveسانت بيؼ  –ىذا المنيج في الغرب 
كأمياتيـ؛ كأسرىـ؛ كتربياتيـ؛ بأكطانيـ؛ كأمميـ؛ كعركرىـ؛ كآبائيـ؛ تفريمية لعبلقاتيـ 
؛ كعبلقاتيـ كتككيناتيـ المادية كالجسمية؛ كخكاريـ النفسية كالعقمية ؛كأمزجتيـ؛ كثقافاتيـ
، مع محاكلة يترؿ بيـ مف عادات كأفكار كمبادئكالتعرؼ عمى كؿ ما  ؛بأردقائيـ كمعارفيـ

خفاقيـ كجكانب ضعفيـ "   . (2)تبيف فترات نجاحيـ كا 

، كقائع كاألحداث التاريخية الكبرل، كفيـ تطكر األحداثج التاريخي دراسة اليستخدـ المني
ة شاممة لفيـ األدب في ذاؾ ، ليقكـ الباحث بدراسمة التي تطرأ عمى الفكر كالثقافةكالتغيرات العا

، لفيـ تطكر الظكاىر األدبية يؿ الكبرل كالرغرل، لذا ييعنى ىذا المنيج بكافة التفارالعرر
،  Beuve، لذلؾ نادم سانت بيؼ جزء مف حضارة كمجتمع كبيئة شاممةلفرد المبدع باعتبار ا

، فالكرؼ األميف كالتخميص مف النقد المطمؽ الذاتيربط األدب بالمنيج التاريخي العممي إلى 
 لمكقائع كاألحداث ، كالتعريؼ بالكتٌاب كرسـ ركر نفسية كأخبلقية كأدبية ليـ ، أفضؿ مف

، ـ األقدر عمى تناكؿ حياة األدباء، كاالنطباع كحده يبتعد عف العمقدية التأثريةإطبلؽ األحكاـ الن
فنأل بالناقد أف ينغمس في التاريخعمى أنو ي ، فيك يرل اىتـ بعمـ التاريخ كمنيجو الرعب ، كا 

ان حقان كلكف عندم زكايا : إنني لست مؤرخف، فيعملنقد أف يعمـ اآلخركف كيؼ يقرأكفأف ا
، بؿ يمزمو لكي يجد الكحدة ؼ الناقد األبحاث الكثائقية فحسبأال يككف ىد، يجب تاريخية

خمقان ، كبيذا يربح النقد حدسو كشاعر كمكىبتو عمى التجاكب االجمالية لمكرؼ أف يستعمؿ

                                                           
 .(24)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي1)
 .(86)صالبحث األدبي، ( ينظر ضيؼ2)
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كؿ ىذه الدراسات ، أتمنى أف تنفع ي، إف ما أعمؿ ليك تاريخ طبيعي أدبكابتكاران مستمريف
 .(1)نيفان لؤلذىاف، لتقيـ تراألدبية ذات يكـ

Hippolyte Taineكسار تمميذه ىيكبمت تيف 
المنيج التاريخي في ، فطبؽ عمى إثره 

، يترؿ أكليما في كتابو تاريخ األدب اإلنجميزم، ككضع نرب عينيو مبدأيف دراستو لؤلدب
ؿ تباد، كيقر في الثاني مبدأ التأثير الملعممية التجريبية في األدب كالففبحتمية تأثير البحكث ا

لؤلدب باعتبار نتاج األديب  في دراستوTaine  ، كاعتمد تيفبيف العكامؿ الطبيعية كالنفسية
، عمى ثبلثة مجتمع الذم نشأت فيو ىذه الجماعة، كالالجماعة الفنية التي ينتمي إلييا، ك نفسو

 .(2)أسس كقكانيف ىي: الجنس كالبيئة كالعرر 

اسة األدب كفقان لممنيج اتبعيا في در التي  Taineكيرل شكقي ضيؼ أف أفكار تيف 
ي ماثمة ، كىثو عف دكر الجنس كخرائرو الفطرية، قد سبقو فييا الجاحظ في حديالتاريخي

ياتو ، كأثرىا في حإذ تحدث عف الجنس العربي كخرائرو، عند ابف خمدكف في مقدمتو
، كب التي عٌربكىامع كثير مف الشع ، ثـ يرل ابف خمدكف أف تطكر الحضارة كاالختبلطالسياسية

نما عمى المغة العربية كاألشخاص الذيف يتخذكف مف جعؿ كممة العرب ال تدؿ عمى الجنسي ، كا 
، كييحٌذر كاف إقميمو كجنسو الذم ينحدر منو، ميما أداة لمتعبير عف الفكر كالكجداف العربية

خاطئة ، ألف فكرة الجنس الرافي فكرة Taineضيؼ مف قانكف الجنس في األدب عند تيف 
، كمحاكلة العقاد في كتابو ابف الركمي الربط بيف أركؿ لعدـ كجكدىا نتيجة اختبلط الشعكب

، ىي عبلقة غير منطقية ألف الركماف في ذاؾ العرر كمي اليكنانية كافتتانو بالطبيعةابف الر 
 .   (3)، كلـ يكف قد عرؼ أدب االفتتاف بالطبيعةانكا يعيشكف العرر الكبلسيكيك

ينشأ فيو  مالكسط الجغرافي كالمكاني الذ Taine كف البيئة الذم قرد بو تيفكذلؾ قان
، فقد تناكؿ الجاحظ ادات كاألخبلؽ كالركح االجتماعيةأفراد األمة ليمارسكا حياة مشتركة في الع

اكؿ ، كابف خمدكف في مقدمتو تنئة عمى المغة في البياف كالتبييف، كالجرجاني في الكساطةأثر البي
نا تأثير البيئة ، كيرل شكقي ضيؼ أف ىذا القانكف خاطئ إذا أخذيئة كالمناخ في األمةأثر الب

، فقد ترفع عف بيئتو الخارة حتى أنؾ ال تستطيع التفريؽ بيف شعراء العراؽ في الشعر العربي

                                                           
 .(40ص-33)صدبيالنقد األ، كفيممك ني( ينظر كارلك 1)
 .( 26-25)صالبحث األدبي كالمغكم ،أبك عمي(، ك 95ص-88ينظر شكقي ضيؼ، البحث األدبي)ص( 2)
 .(89ص-88)صالبحث األدبي ،( ينظر ضيؼ3)



 235 

 

اكى أسبلفو المبدعيف ، ألف األديب العربي حربية كالشاـ كمرر كالمغرب العربيكالجزيرة الع
 .(1)، ككأف البيئة العربية عمى تنكعيا بيئة كاحدة نكاأينما كا

ية كاالجتماعية كالفنية أما قانكف العرر أك الزماف كيقرد بو الظركؼ السياسية كالثقاف
ىد ذلؾ ماثمة في العديد مف كشكا-العرب مف قبؿ ليذا القانكف أيضان ، " كقد التفت كالدينية
اع كما أسماه عمـ فأتاح لو ذلؾ اكتشاؼ عمـ االجتم، فكاف حاضران عند ابف خمدكف (2)" -كتبيـ

ية كاالجتماعية الحضرية ، كقد عني بتسجيؿ المؤثرات السياسية كالجغرافالعمراف البشرم
، كما فعؿ ابف سعيد المغربي الذم سجؿ نشاط الشعراء في األندلس كبمداف المغرب في كالبدكية

 . (3)بيئة تاريخية زمانية معينة 
كىك تمثؿ االنتاج األدبي في  ،لجيكد " ترتب عمى ذلؾ شيء بالغ األىميةكثمرة ليذه ا

 .(4)جممتو باعتباره عاكسان لحركة الحياة كالمجتمع كتطكراتيا " 
Brunetiereكقد أفاد بركنتير 

كاختص بتاريخ النقد ، مف المنيج التاريخي في األدب (5) 
عمى  Darwin تطبيؽ نظرية داركف، كتأثر باالتجاه العممي الكضعي كحاكؿ كتاريخ األدب

 ، فكما قسـ داركفية في تاريخ األدب، فكضع كتابو نظرية نشكء األنكاع األدباألجناس األدبية
Darwin كفؽ نظرية النشكء الكائنات الحية إلى فرائؿ كأجناس، لدييا القابمية لمنمك كالتطكر ،
فيما تندثر األجناس غير القابمة ، االنتخاب الطبيعي كالبقاء لؤلرمحضمف مبدأ ك  ،كاالرتقاء
فكذلؾ األجناس األدبية تنمك كتتطكر كتندثر، كيمكف لمباحث األدبي الكقكؼ عمى أثر  ،لمتكيؼ

 Brunetiere، فتخطى بركنتير ة كالعممية في تطكر الجنس األدبيالعكامؿ التاريخية كالفني
 .ؼ عند حدكد الجنس كالبيئة كالعرربالكقك  Taineأفكار تيف 

، كاستدعت الشعر العربي كالخطابة كالرسائؿ د يرح تطبيؽ ىذه النظرية عمى تطكركق 
، كقد ىك حاؿ المقامة في العرر العباسيظركؼ بعض العركر ميبلد أجناس أدبية كما 

، كلكف القريدة ذات الشكؿ الجديد لـ تمًغ ؿ جديدة كما ىك حاؿ الشعر العربيتتطكر أشكا
 .Brunetiere  لـ تتحقؽ حتمية بركنتير القريدة العمكدية ، كبالتالي

                                                           
 .(91ص-90)صالبحث األدبي، ( ينظر ضيؼ1)
 .(27)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي2)
 .(92ص-91)صالبحث األدبي ،شكقي :( ينظر ضيؼ3)
 .(26)صمناىج النقد المعارر، ( فضؿ4)
 ناقد فرنسي.: ـ(1906-ـ1849) Ferdinand Brunetiere( فرديناند بركنتير 5)
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كلنا في كتاب طو حسيف تجديد ذكرل أبي العبلء خير مثاؿ عمى تطكر استخداـ المنيج  
، تاريخي في األدب في العرر الحديث، إذ درس فيو طو حسيف بيئتو، كأسرتو كقبيمتو كشعبوال

كالدينية، كأثر ذلؾ في شعره كالثقافية كاالقترادية  كتحدث عف الحياة السياسية كاالجتماعية
ىذا المنيج  أسيـ، كقد Brunetier  ، أك قكانيف بركنتيرTaine، دكف التقيد بحتميات تيف كأدبو

، كالكقكؼ اف الباحث عمى فيـ األدب كتفسيره، كقد أعي في الكثير مف الدراسات البحثيةالتاريخ
األدب انعكاس لمظركؼ السياسية ، كأف ف ثمرات البيئة كالزماف كالثقافةعمى خرائرو كثمرة م
 .(1)كاالجتماعية كالتاريخية 

ؤلدب الباحثيف أماـ التفسير غير المباشر لمنص في ضكء لع المنيج التاريخي لقد كض
، كقدـ خدمات جميمة لفيـ األدب ة التي تؤثر في المبدع كتتأثر بوالدراسة المعمقة لمحركة األدبي

د مف كرؼ التطكر الثقافي كالسياسي كاالجتماعي ضمف منظكر الحركة األدبية التي تفي
كالديني في المجتمع، كبالتالي يعطي ىذا المنيج القارئ نظرة شاممة عمى تطكر الحياة األدبية 

، كيمثؿ خير كسيمة لبلطبلع عمى األركؿ اف المرافقيف لتاريخ العمؿ الفنيفي الزماف كالمك
 . كاالتجاىات الدينية كالمجتمعيةة كالنظـ كالمذاىب األدبية كالمدارس الثقافي

 

  الجتماعي المنيج:  ثالثاً 

معان كجمعو كأجمعو ، كجمع الشيء عف تفرقة يجمعو ج: مف مادة جمعلغة الجتماعي
ف لـ يجعؿ كالشيء الكاحد، كاجتمع السيؿ اجتمع ، كالمجمكع مف ىينا فاجتمع كاجدمع كىينا كا 
، كتجمع القكـ اجتمعكا أيضان... ينا كىيناالشيء إذا جئت بو مف ى ، كجمعتمف كؿ مكضع
، كالجماعة كالجميع ر قكلؾ: جمعت الشيء، كالجمع: المجتمعكف كجمعو جمكعكالجمع مرد

 .(2)كالمجمع كالمجمعة كالجمع 
لرمة الكثيقة بيف : ىك المنيج األدبي الذم ييتـ ببياف االمنيج الجتماعي اصطالحاً 

، كانعكاس لثقافتو األدب ىك تعبير حقيقي عف المجتمعأف ، كينطمؽ مف حقيقة األدب كالمجتمع

                                                           
 .(30ص-28)صالبحث األدبي كالمغكم ،( ينظر أبك عمي1)
 .(3/196)جلساف العربينظر ابف منظكر، ( 2)
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نظـ كعقائد كمبادئ كأكضاع : " ىك تعبير عف المجتمع ككؿ ما يجرم فيو مف كحضارتو
 . (1)كأفكار

كالمنيج االجتماعي يرؿ بيف دراسة األدب كالدراسات االجتماعية كيدرس الظكاىر 
اع ، كما عاش فبو مف أكضكطبقتو االجتماعية إلييا األديب االجتماعية في البيئة التي ينتمي

 .(2)، كأدم ىذا المنيج إلى ظيكر مقياس اجتماعي جديد ىك مقياس االلتزاـ في األدباقترادية

اسخة : " ينطمؽ المنيج االجتماعي في دراستو لؤلدب مف قناعات ر كيؤكد نبيؿ أبك عمي 
، كأف األديب د مجتمع ينبثؽ منوجد أدب دكف كجك ، كأنو ال يك بأف األدب تعبير عف المجتمع

، كىك يعبر مؤثرات سياسية كاقترادية كفكرية ابف مجتمعو يتأثر بما يتأثر بو أفراد المجتمع مف
، كىك يعبر عف ىمـك ليد كعقائد كنيظيـ كمبادئ كأفكارعف ىمكـ مجتمعو مف عادات كتقا

، دكد تركير الكاقع كما ىكقؼ عند ح، كال يتك و مثمما يعبر عف تجاربو كأحاسيسومجتمعو كآمال
 .(3)بؿ ييعبر عف رؤيتو إلعادة تشكيؿ الكاقع كرياغتو "

كييدؼ الباحثكف في األدب بالدراسة االجتماعية تكضيح أثر الظكاىر االجتماعية في 
ألديب االجتماعية التي ينتمي ليا، كما عاش مف أكضاع األدب عبر النفاذ إلى معرفة طبقة ا

، كأثر ىذا األدب كانعكاسو في آثاره بتو لمكقؼ طبقتو كردكره عنيا، كمدل استجااقترادية
 .(4)عمى مجتمعو 

، كالمنيج إال أنو يمتقي مع المناىج األخرلكرغـ تفرد المنيج االجتماعي كمنيج مستقؿ 
نات باستخداـ أدكات الكرفي الذم يعنى بكرؼ الظكاىر كرفان مكضكعيان مف خبلؿ البيا

ا فيك ، لذكتفسيرىا اات عف الظكاىر كتحميميجمع الحقائؽ كالمعمكم، كيعنى بالبحث العممي
كمييما زمانية  : ألف الظكاىر فييمتقي مع المنيج االجتماعي، كما يمتقي مع المنيج التاريخي

، كما أف المنيج االجتماعي ييتـ بدراسة المجتمع عمى أساس الكثائؽ في أغمب األحياف
 . (5)عية في تطكرىا التاريخي المتخمفة لنا عف المنشآت االجتما

                                                           
 .(96)صالبحث األدبي، ( ضيؼ1)
 .(13)صالبحث كمناىجوفي أركؿ  ،زىراف : ( ينظر عبد الحميد2)
 .(31)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي3)
 .(101)صالبحث األدبي، ضيؼ(4)
 .(222)صمناىج البحث العممي ،( ينظر بدكم5)
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 –: " كقد انبثؽ ىذا المنيج سي في الدراسات األدبية كالنقديةفالمنيج التاريخي منيج أسا
، خارة عند ىؤالء منطمقاتو األكلى منو في حضف المنيج التاريخي كتكلد عنو كاستقى -تقريبان 

، يا بتطكر المجتمعات  المختمفةباطالمفكريف كالنقاد الذيف استكعبكا فكرة تاريخية األدب كارت
 .(1)كتحكالتيا طبقان الختبلؼ البيئات كالظركؼ كالعركر " 

عمؿ األدبي ال فلى أنيا تقيـ عبلقات بيف المجتمع، كبيإ: كتعكد أرالة المنيج االجتماعي
سابؽ في كجكده عمى العمؿ األدبي، ألف الكاتب مشركط بو، يعكسو كيعبر  ، فالمجتمعكترفيا
، كالمجتمع حاضر في العمؿ األدبي حيث نجد أثره ككرفو كىك مكجكد سعى إلى تغييرهعنو، كي

كد ، كلكجباألد البحث عفبييتـ ىك أيضان ك ، كجيا لمقراءة كلمجميكربعد العمؿ لكجكد سكسيكل
قات القائمة ، كالقرف العشركف ليس ىك مف اكتشؼ تحميؿ العبلدراسات إحرائية لنظرية التمقي

 Madame Deمداـ دكستاؿ : القرف التاسع عشر نقادان منيـ ، فقد عرؼاألدببيف المجتمع ك 

Stael  كتيفTaineىيجؿ :، كفبلسفة مثؿ 
Hegel كماركس Marx  كضعكا مبادئ ارتبطت ،

 .(2)بيا كؿ التطكرات البلحقة 

لذا ال يمكف الحديث عف المنيج االجتماعي بمعزؿ عف المنيج التاريخي كركاده الذيف 
، الذيف لفتكا االىتماـ إلى كبركنتير ؛كتيف ؛ي نشكء المنيج االجتماعي، مثؿ سانت بيؼأسيمكا ف
أف  Madame De Stael ، كقد رأت مداـ دم ستايؿالبيئة كالمجتمع كأثرىا في األدبدراسة 

 : بثالث مراحلاألدب كالمجتمع تمر  العبلقة بيف

غير المجتمعات كحسب تطكر تحيث يتعاقب تغير األدب ب، : القراءة التعاقبيةاألكلى
 .الحرية

لتغير كالتطكر يندرجاف في المكاف، فمؤلدب كالفكر مكاطف : القراءة المكانية فاالثانية
 .األكركبية المكجكدة منذ زمف بعيدتختمؼ عف الحريات  ديدة الفرنسية، فالحرية الجمختمفة

أسباب الظاىرة  مـ يدرسفكالدة ع األدب الضركرم كأدب األمر الكاقع: التضاد بيف الثالثة
، كنادت باألدب الكطني نطقية لممنيج التاريخي االجتماعي، يبدك نتيجة ماألدبية كتأثيرىا

                                                           
 .(44)صمناىج النقد المعارر ،( فضؿ1)
 . (226ص-225)صالنقد األدبي في القرف العشريف ،( ينظر تادييو2)
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غبات األفراد في المجتمع االجتماعي الذم يتناسب مع القيـ الجديدة التي تمتقي مع ر 
 . (1)الفرنسي

جكرج لككاتش  مف أىـ راد المنيج االجتماعي في األدب بعد جيؿ المنيج التاريخي
George Lucatch
ف أىمية المنيج ، كبيٌ ألدب بالتقري االحرائي كالميداني: حيث ربط ا(2) 

ـ في تكضيح 1920كتابو نظرية الركاية الذم نيشر في العاـ  أسيـك  ،االجتماعي لؤلدب
رحمة مف مراحؿ ، فالشكؿ األدبي العظيـ يرتبط بكؿ مربلت الكثيقة بيف األدب كالمجتمعال

، كحتى األجناس األدبية ىي الحقيقي ىك انعكاس حقيقي لممجتمع، كاألدب ريخ االجتماعيالتا
أشكاؿ يفرضيا التشكيؿ المجتمعي، ككاف مف المفكريف المؤثريف في الكاقعية المادية التي ترل 

 . (3)في ضركرة تكجيو األدب كجية تخدـ المجتمع

، فالفمسفة االجتماعية لؤلدب بالرؤية Lucien Goldman (4)كاىتـ لكسياف غكلدماف 
، كىك مف أكائؿ مف ىي ليست كقائع فردية بؿ اجتماعية، ك دب معان تعبيرات عف رؤية لمعالـكاأل

، كليست أفضؿ السبؿ لفيـ النص كثر مف غيره داللة قيمة كتاباتونادل أف المؤلؼ ال يعرؼ أ
 .(5)ؿ التي يجسد رؤيتيا ، عف األشكاشيكد حكؿ المقارد الكاعية لممبدعسؤاؿ المبدع أك ال

، كبات النقد ية في تكجيو األدب كجية اجتماعيةلقد اىتمت الماركسية كالكاقعية الغرب
، مما أسيـ في األدب اليادؼ عبر مفيكـ االلتزاـاألدبي ييـٌ نحك تكجيو األدب تمامان تجاه 

طبقات  دراسة، كعيرؼ المسح االجتماعي ك جتماع األدب أك سيسيكلكجيا األدبازدىار عمـ ا
، كيبدك أف اإلغراؽ في ىذه الدراسات التي غدت سمة بارزة في المجتمع كمدخؿ لنقد األدب

، كما أف النقد األدبي عف كجيتو األريمة، فالمجتمعات متحركة غير ثابتة ذاؾ العرر حرفت
حات كالدراسات االجتماعية الررفة، يحرؼ األدب عف اإلكثار مف تناكؿ االحرائيات كالمسك 

 .كجيتو

                                                           
 (.33ص-32)صالمغكم لبحث األدبي ك ، ا( ينظر أبك عمي1)
كضع أسس عمـ في  أسيـفيمسكؼ كناقد مجرم،  :ـ(1971-ـ1885) George Lucatch( جكرج لككاتش 2)

 .اجتماع األدب الجدلي
 .(227ص-226)صالنقد األدبي في القرف العشريف ،( ينظر تادييو3)
، مدير كمانيمفكر كناقد فرنسي مف أرؿ ر  :ـ(1970-ـ1913) Lucien Goldman( لكسياف غكلدماف4)

 .ـ االجتماع األدبي بجامعة برككسؿقسـ عم
 .240ص-239المرجع السابؽ، ص( ينظر 5)
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 :ر في منترؼ القرف العشريف تيارافكفي ىذا الردد تبمك  
: تيار عمـ االجتماع لمظكاىر األدبية الذم يعنى بالتقنيات التحميمية التي ىك األولالتيار  

ئيات كالبيانات كتحميؿ المعمكمات، كىك : اإلحرامت في مناىج الدراسات االجتماعية، مثؿانتظ
تناكؿ ركاية معينة ألديب ما يستكجب االنكفاء عمى االحرائيات ، يرل أف تيار عممي تجريبي

، كعدد مي لبيانات القرة كالقرة القريرة، كالتكريؼ الكة لئلنتاج الركائي في تمؾ الفترةالشامم
، كبالتالي ضركرة استبيانات لردكد الفعؿ المجتمعية، كعمؿ لطبعات التي تـ شراءىا مف القراءا

كمدل انتشاره  ىرة ثقافية اقترادية تكشؼ حركة األدب في المجتمعدراسة العمؿ األدبي كظا
، كمف الباحثيف مف حاكؿ ربط ىذه البيانات كالمعمكمات بالتقدـ الحضارم، كتأثره في المجتمع

  Marina Staghكالكاتبة مارينا ستاغ
في كتابيا حدكد حرية التعبير الذم يخص منع نشر  (1)

مقت التعميـ حكؿ الرؤية ، كأطاب في المجتمع المررمديد مف الكتالقرة القريرة لمع
الكتاب ، ككـٌ معيف ىـ ة، رغـ دراستيا نكع محدد مف األدباء ىـ كتاب القرة القرير الحضارية

 .الذيف تـ منع نشر أعماليـ
ثقافي انعكاسان كتمثيبلن : تيار المدرسة الجدلية الذم يرل في اإلنتاج األدبي كالالتيار الثاني

كار المؤثرة في سيسيكلكجيا راحب األف George Lucatch، كيعٌد جكرج لككاتش لممجتمع
، كيرل ىذا التيار الذم تبعو العديد مف  Lucien Goldman، تبعو لكسياف غكلدماف األدب

، تككف شاممة ال تقؼ عند الجزئيات المفكريف الماركسييف أف دراسة الظكاىر األدبية البد أف
نما تدرس ال ، لتربح جزءان مف المنظكمة الثقافية التي يجب دبية في كميتيا كشمكلياظاىرة األكا 

 .(2)أف تخدـ المجتمع 

 :األدبي مراعيان العنارر التالية كعمى الناقد كفؽ المنيج االجتماعي أف يتناكؿ النص

ة كالركية كالقرة األدبي ية تيتـ بالدرجة األكلى باألجناسالقراءة النقدية االجتماع -1
 .ب كالمغة كالنحك كالررؼ كالببلغة، كال تستيدؼ عمـك األدكالمسرح كالشعر

ة النص، كأال يغفؿ المقكالت الرريحة، أك عمى الناقد أف يتسـ بالدقة في قراء -2
، فالنص -الظاىرة منيا كالباطنة-كيؿ اإلحاالت المبعثرة في النص ، كعميو إعادة تشالرمزية

 .كالحياة حقيقة اجتماعية

                                                           
 .ـ، باحثة سكيدية1943كلدت  Marina Stagh( مارينا ستاغ 1)
 .(56ص-48)صمناىج النقد المعارر ،( ينظر فضؿ2)
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، ة التبادلية بيف المجتمع كاألديب، فالمجتمع يعترؼ بدكر األديبالعبلق مبلحظة  -3
، كالعبلقة تخضع لمتأثير يتكجو بما يكتب إلى أبناء مجتمعو، ك و كأمانيوكاألديب يعبر عف معانات

 كالتأثر.

ب كتطكره بقكانيف اجتماعية عمى الناقد أف يأخذ في االعتبار ارتباط نشأة األدي -4
، كتقاس جكدة اإلنتاج بمدل يس نشاطان فرديان خالران، بؿ لو كظيفة اجتماعيةمعينة، كأنو ل

 . (1)، فالفف مكجو لمحياة ا عرره كأمتوتعبيره عف قضاي

، ككجو القرف العشريف في االنتاج األدبيلقد أثر المنيج االجتماعي لفترة طكيمة خبلؿ 
ة ثـ مف ف قبؿ المدرسة الكاقعي، سيما بعد تبنيو مب كالنقد نحك خدمة قضايا المجتمعاألد

، مع ضركرة االنتباه في دائرة االىتماـ ، كأبرز قضية االلتزاـ ككضعياالمدرسة المادية الجدلية
التي عند تناكؿ النقد االجتماعي عدـ تحكيؿ األدب إلى مجمكعة مف االحرائيات كاألرقاـ 

 انب الجمالي لؤلدب. ، في الحيف الذم تقـك بإغفاؿ الجتخكض في رراع طبقات المجتمع

     

  النفسي المنيج:  رابعاً 

، كفي عرب عمى ضربيف: قكلؾ: خرجت نفسو أم ركحو، كفي لغة ال: الركحالنفس لغة
نى النفس فيو جممة الشيء ، كالضرب اآلخر معبلف أف يفعؿ كذا ككذا أم في ركعونفس ف

قيقتو، كالنفس: الركح، كالنفس ما أكقع اإلىبلؾ بذاتو كميا كح: قتؿ فبلف نفسو أم كحقيقتو، تقكؿ
نفس: األخ، كالنفس بمعنى عند، كالنفس الجسد، قاؿ ابف ، كاليككف بو التمييز، كالنفس: الدـ

 .(2)، كالنفس عيف الشيء ككنيو كجكىره العظمة كالكبر، كالنفس العزة: النفس العربي

عمى الحقيقة فقد  ، ما كافلعرب نجد عدد مف التعريفات لمنفسفي المعنى المغكم عند ا
م بو تستمر ، كقسـ يخص جكىر الكائف الحي الذه قسميف قسـ خاص بالعقؿ كاإلدراؾقسمك 

 .ستعماالت التي تيحمؿ عمى المجاز، كما نجد بعض االالحياة كبدكنيا المكت

ف مف مقطعيف ليما أرؿ في اإلنجميزية فتتكك  Psychology عمـ النفسأما كممة  
، ثـ اتسع معناىا كأربحت تشير إلى كانت تعني النفس أك التنفس فقد Psyche: يكناني ىما

                                                           
 .(36ص-35)صالبحث األدبي كالمغكم ،( ينظر أبك عمي1)
 .(222ص-219ص/14)جاف العربلسابف منظكر، ( ينظر 2)
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عني الحديث في Logos، أما المقطع الثاني  Mindالحياة أك الركح أك النفس البشرية أك العقؿ 
، كأخيران أربح يفيد معنى المعرفة أك أك الكبلـ أك األقكاؿ، ثـ تطكر ليعني البحث أك المقاؿ

المعارر ال  ، كتجدر اإلشارة إلى أف عمـ النفسركؿ عممية منيجيةالبحث الذم لو أالعمـ أم 
 .(1)، كال بالمضاميف الفمسفية لمفيـك النفس عبلقة لو بالركح

ذم يتخرص في دراسة النفس : " ىك العمـ الالمعنى الصطالحي لعمم النفسأما 
كف منو مف جكانب كما تتك ،ا يعتمؿ بداخميا مف قكل كتفاعبلت، بيدؼ فيميا كمعرفة مالبشرية

، كما تحتكيو كدكافع كآماؿ كانفعاالت كتطمعات ، كما تشتمؿ عميو مف طاقات كرغباتكجزئيات
... كالسمكؾ ذكريات تكاد تخفى حتى عمى راحبيا، أك تظير لمعيافبباطنيا مف أسرار ك 

 .(2)مكضكع دراسة عمـ النفس 

 .(3)قو مع البيئة " : " الدراسة العممية لسمكؾ اإلنساف كلتكافىكعمـ النفس ك 

ظريات التي يعتنقيا كاضع التعريؼ، فقد بدأ لقد تعددت التعريفات االرطبلحية بتعدد الن
، كمف بدراسة الركح، ثـ أربح عمـ العقؿ، ثـ أربح عمـ الشعكر، ثـ أربح عمـ السمكؾ

 Mental Processes: " ىك العمـ الذم يدرس العمميات العقمية لعمـ النفسالتعريفات الشاممة 

، شكمة كاإلبداع كغيرىا، كذلؾ في حالتيا السكيةمثؿ اإلدراؾ كالتعمـ كالتذكر كالتفكير كحؿ الم
يؼ نتيجة لنمك عمـ ، كقد ذاع ىذا التعر يات ذاتيا في أحكاليا غير السكيةكدراسة ىذه العمم

عمـ الذم : ىك اليؼ فيو كثير مف الدقة كالمكضكعية، كاألفضؿ تعريفو، كىك تعر النفس المعرفي
 .(4)يدرس سمكؾ الكائنات العضكية " 

تستخدمو كؿ العمكـ التي تجعؿ مف السمكؾ اإلنساني كتطكيره مكضكعان  المنيج النفسيك
نما يستند إلى التجارب فقد أيدخؿ إلى عمـ ىنا عمى السمكؾ االستبطاني كحده ليا كال يعتمد ، كا 

، كتميؿ المناىج النفسية إلى لعمـك الطبيعيةبية كما تمارسيا االنفس المبلحظات العممية التجري

                                                           
 .(19)صأسس عمـ النفس، أحمد محمد :عبد الخالؽينظر ( 1)
 .(19)صمناىج البحث في عمـ النفس ،( دكيدار2)
 . (10)صأسس عمـ النفس العاـ ،طمعت كآخركف :( منركر3)
 .(20-19)صأسس عمـ النفس ،عبد الخالؽ( 4)
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، مستعينة بفمسفة العمـ التي تناقش الحتمية ب التي تقؼ كراء الظكاىر النفسيةتقري األسبا
 .(1)كالسببية كالحرية 

البحث في النفس اإلنسانية مف أرعب العمكـ كأعقدىا ، بالنظر إلى ًقدىـ األبحاث  ديع
فة ك الحكماء كالعمماء ، كارتباط البحث بكافة العمـك األخرل ، اإلنسانية حكليا مف قبؿ الفبلس

ة بمعرفة أحكاؿ ، فقد اىتمت الببلغلعرب في رفد األدب باألثر النفسيكقد أسيـ عمماء ا
أم الحالة النفسية  –، كرأل الببلغيكف ضركرة مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ السامعيف النفسية

الجانب النفسي كتخاطب السامع كفقان ليذه الحالة الخارة بو  فالببلغة العربية ترعى –لمسامع 
مدار األمر عمى إفياـ كؿ قـك  فقاؿ : مراعاة أحكاؿ المستمعيف النفسية،، كقد دعا الجاحظ إلى 

كقاؿ : " كقد أراب كؿ الركاب مف ، (2)بمقدار طاقتيـ كالحمؿ عمييـ عمى أقدار منازليـ " 
: " الكممة إذا خرجت مف القمب كقعت في عامر بف عبد القيسؿ كنق، (3)قاؿ لكؿ مقاـ مقاؿ " 

ذا خرجت مف المساف لـ تجاكز اآلذاف "   .(4)القمب كا 

، ككفقان لحالة السامع لسامع في استقبالو لكبلـ المتحدثىتـ السياؽ الببلغي بحالة اكا
ثر النفسي لمببلغة مى األ، كعمد الببلغيكف لمتركيز عكاستعداده النفسي الستقباؿ الخبرالنفسية 
، كقد اىتـ النقاد عمى النص تحقيقيا في نفس المتمقيكأىـ األىداؼ التي يجب  العربية
، فكانت ليـ كقفات م يتركو النص في النفس اإلنسانيةالذ غيكف العرب كثيران باألثر النفسيكالببل

 .لى قيمة األثر النفسي في المتمقيكثيرة تشير إ
ذ الطابع العممي المنظـ ، كلكنيا لـ تأخمميزة أثرت األدب األبحاث خدمة  كقدمت ىذه

: " كميما كانت طبيعة نقكد القدماء فإنيا تقع في أحياز النقد النظرم ، كأنيا نظرات كالمستقؿ
فردية ال تخضعو لرؤية منيجية عممية كما ىك الحاؿ في مطمع العرر الحديث الذم تكاترت 

  .(5) فيو جيكد عمماء النفس التحميمييف "
إف عمـ النفس اإلنساني بمفيكمو العممي لـ يستقر كعمـ معتبر سكل في العرر الحديث 
فعمـ النفس مف العمكـ المرنة المتطكرة التي ال تخضع لقكانيف ثابتة الخترارو في أعماؽ 

                                                           
 .(22-21)صالمدخؿ إلى مناىج البحث ،( قاسـ1)
 .(1/93)جالبياف كالتبييفالجاحظ، ( 2)
 .(3/43)جالحيكاف الجاحظ، (3)
 .(1/61)جلبياف كالتبييفا الجاحظ، (4)
 .(40)صالبحث األدبي كالمغكم ،( أبك عمي5)
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ناىج البحث فانبثقت عدة عمكـ مثؿ: ، لذا تعددت ملبشرية التي تكجو السمكؾ الخارجيالنفس ا
لبيكلكجي، كعمـ النفس االجتماعي، كعمـ النفس التربكم، ، كعمـ النفس اس الحيكافعمـ نف
 .يا كطرؽ بحثيا كأساليبيا العممية، كتعددت مناىجكغيرىا

، كمف راحب نظرية التحميؿ النفسي Freud كيدر ف: كمف أىـ ركاد عمـ النفس الحديث 
أف ييرسخ كجكده كيكثؽ الربلت الذيف أرسكا دعائـ ىذا العمـ في العرر الحديث، كاستطاع 

، حتى أنو تعرض لمكثير مف اإلنتاجات كبيف العمكـ األخرل كمنيا األدب كالنقد -كعمـ–بينو 
 .األدبية كالفنية ضمف رؤيتو التحميمية النفسية

Freudفركيد  يرل
جد في قسـ معيف مف الجياز حيف تبتعد الفكرة عف الشعكر فيي تك  أنو 

، كأف ىذه ى الديناميكي، كىي تكجد ىناؾ بالمعنPreconcious عكر، ىك ما قبؿ الشالنفسي
Conciousالمشاعر تستطيع أف تظير بسيكلة في الشعكر

ذا تكفرت الشركط المعينة ، إ 
Inconciousشعكر ،  أما البللظيكرىا

فيك يحكم الدكافع الجنسية كالعدكانية التي تككف   
 .(1)، التي ينشأ فييا الفرد  كاالجتماعية ير الخمقية كالدينيةمكبكتة تحت كطأة المعاي

، تتفاعؿ تفاعبلن كثيقان بحيث يرعب فرؿ مف نظـ أساسية ثبلث هكتتككف الشخرية عند
 ، كىي :ثير كؿ منيا عمى السمكؾ اإلنسانيتأ

Idاليك  -1
لذم ، كىك الغريزم اكد في النفس البشرية منذ الكالدة: ما ىك مكركث كمكج  
؛ عمؿ عمى تفريغ التكتر بشكؿ مباشر، كيرل أنو يكال يكترث بالكاقع،  أخبلقان ال يتبع منطمقان كال

كفؽ مستكل ثابت كمريح مف الطاقة،  ،رار كالراحة النفسية عند اإلنسافليحافظ عمى االستق
Lustprinzip، الذم يعمؿ كفقو مبدأ المذة كيسمى مبدأ خفض التكتر

، كىذه الحاجات الغرائزية  
ف تظير شكبلن كمضمكنان في الكثير مف التجارب التي تمر باإلنساف ، يقكؿ يكنغ البدائية يمكف أ

Jung
، أك في حاالت االضطرابات العقمية : " في حاالت الخسكؼ الشعكرم إباف الحمـ مثبلن  

الحالة النفسية  يطفك عمى سطح الشعكر نتاجات أك مضاميف نفسية تحمؿ في ذاتيا معالـ
 .(2)لشكؿ فحسب، بؿ مف حيث المحتكل"حيث ا ، ليس مفلئلنساف البدائي

Ego األنا -2
، كىك الذم ينشأ عف جياز اإلدراؾ الحسي: كىك الجزء الشعكرم الكاعي  

ب ، كدكره األساسي التكسط بيف المطاللمتحضر المعقكؿ مف شخرية اإلنسافيمثؿ الجانب ا

                                                           
 .(107-97)صنظرية األدب ،كيمؾينظر ( 1)
 .(39)صاإلنساف كالحضارة كالتحميؿ النفسي ،( يكنغ2)
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النفس البشرية بعد أف  ، كاألنا ىي مرحمة مف مراحؿ تطكرالغريزية كظركؼ البيئة المحيطة
، الذم يستطيع استخداـ ما يمثؿ السمكؾ اإلنساني المتحضرتأخذ مف العمكـ كالتجارب الحياتية 

 العقؿ بما يكفؿ كبح جماح شيكاتو كرغباتو الخارجة عف المألكؼ في المجتمع .
كيرل  ،دئ كالقيـ المتراكمة منذ الطفكلة: كىك الميثيؿ كالمباSuper Ego األنا األعمى -3

 .(1)، أم ىك الضمير الذم ينزع نحك الكماؿالدينية كاألخبلقية كاالجتماعية أنو ييمثؿ القيكد
كزمبلؤه أسسان ميمة لمعبلقة بيف عمـ النفس كاألدب، تعتمد عمى  Freud كقد أرسى فركيد
 عدة عكامؿ مؤثرة ىي:

 دراسة شخرية األديب بتاريخيا كتجاربيا كنجاحاتيا كفشميا. -أ
اسة الكسط االجتماعي الذم يحيا فيو األديب، كأىمية عمـ نفس الجماعات در  -ب

الذم اىتـ بدراسة التحميؿ النفسي  -Jung ىذا التطكر مف قبؿ يكنغ-كانعكاساىا عمى األديب 
 الجمعي.
 ؛تداعي الركر المجازية-دراسة المغة كتطكرىا في بيئة األديب النفسية الخارة  -ج

فكؿ ىذه المنتجات اإلبداعية  -كتطكر األحداث ؛كالشخريات ؛اراتكالعب ؛كاألسمكب األدبي
 تؤدم إلى شبكة داللية يستخدميا النقد النفسي لفؾ شيفرة نفسية األديب.

Charles Baudouinاستبعد شارؿ بكدكاف  -د
كجكد عبلقة بيف البحث النفسي  (2) 

ب كمريض عرابي، فالمرض األدبي كالبحث اإلكمينيكي )العضكم( فبل يجكز التعامؿ مع األدي
 ال ينتج إبداعان.

دب فتناكؿ أعماؿ ليكناردك دافنشي، دراستو النفسية عمى األ Freudكقد طبؽ فركيد
، كقدـ تحميبلن نفسيان لركاية الكاتب الركسي ىاممتShakespeare كدرس مسرحية شكسبير

 ستكفسكيك األخكة كرامازكؼ، كقد بيف أف تعاطؼ د Dostoeveskyستكفسكيك د

Dostoevesky  كأشار إلى أىمية النفسية غير مبرر كال يمكف قبكلونحك المجـر كتبريراتو ، 

 

 

                                                           
 .(585)صفسمدخؿ إلى عمـ الن ،( ينظر دافيدرؼ1)
، عاش : عالـ نفسي كناقد مف أرؿ سكيسرمـ(1963-ـ1893) Charles Baudouin( شارؿ بكدكاف 2)

 في فرنسا، لو العديد مف الدراسات النفسية.
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 .( 1)، كقد أشار إلى كجكد شذكذ جنسي عند الكاتب األكديبية  في مكت أبيو تورغب
، فدرس أدب تكلستكم ككرفو أنو تتحكـ بتطبيؽ دراستو النفسية عمى األدبكقاـ يكنغ 

، كما أنو (2)التسييؿ ميما تفاقمت األزمات كالعقد النفسية عند األديب فيو عقدة التبسيط أم 
، بؿ ليس ىك مف رنع شخرية فاكست Goetheكأكد أف غكتو Goethe  درس أدب غكتو

، مف منطمؽ رؤيتو سيطرة Goethe  (3 )العكامؿ النفسية لمشخرية فاكست ىي مف رنع غكتو
فسية لؤلحداث التي يبدعيا ي انعكاسان لمتطكرات الن، كاإلبداع يأتالعكامؿ النفسية عمى المبدع

تي ليا أساس جمي ، كالتي ىي مخزكف ينعكس بكضكح في شخريات الكاتب المبتكرة الالكاتب
 .في العمؿ األدبي

، أدل بأغمب نقادىـ أف األدكات العممية في النقد األدبيعممنا أف اإلغراؽ في تمجيد 
ب غاية الناقد كليست كسيمتو لمكركؿ إلى فيـ األديب تربح المؤلفات السيككلكجية في األد

 .يطة بالمبدع أكثر مف تحميؿ النصكظركفو النفسية ، كالتأثيرات المح

" إف نقدىـ ىك تحميؿ نفسي كليس مجرد نقد أدبي... كلكف تطكر ىذا المفيـك منذ 
ديدة مف ، ييدؼ بذكاء أكثر إلى اكتشاؼ عنارر تفسير كتقدير ج(4)مؤلفات شارؿ مكركف 

... ضركرة بالدراسة الدقيقة لممادة كاألثر، كتبنى مكركف ، فيك يعنيخبلؿ التكضيح السيككلكجي
لفات كثيرة مف ، مف خبلؿ مؤ عة التي تعطى الكحدة لمكضكع أدبيإيجاد المركبات المتنك 

 .(5) الشعراء كالكتاب "
 :ت الناقد المشتغل بالمنيج النفسيومن أىم أدوا

ض النفسية كما ينجـ عنيا مف سمكؾ، ككذلؾ كمعرفة األمرا مية النفسيةالثقافة العم -1
  .، ليتمكف الناقد مف التعرؼ غمى حقيقة الدكافع اإلبداعية لمكاتبقات الفكر النفسيممنط

                                                           
 .(93)صالتحميؿ النفسي لمفف ،( ينظر فركيد1)
 .(56)صعمـ النفس اليكنغي ،( ينظر جاككبي2)
 .(48)صفسياإلنساف كالحضارة كالتحميؿ الن، ( يكنغ3)
ـ(: كاتب كناقد فرنسي، اىتـ بدراسة األدب مستفيدان 1966-ـ1899)  Carles Mauron( شارؿ مكركف 4)

 مف التحميؿ النفسي، فأنتج العديد مف الدراسات النقدية .
 . (124-120)( كارلكني كفيممك: النقد األدبي5)
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الجتماعية كاالطبلع عمى العكامؿ ا معرفة لغة األديب كالتعرؼ عمى بيئتو -2
 .كفو الشخرية كأسباب اإلبداع عندهأتو كظر ، كمعرفة تفاريؿ نشكاالقترادية كالسياسية

، كسبب الخركج ؿ أعراضيا كانعكاسيا عند األديبمف خبل تحديد الظكاىر النفسية -3
 .(1)عف العرؼ أك النسؽ االجتماعي المألكؼ 

 :لناقد كفؽ المنيج النفسي اتباعياكمف أىـ الخطكات اإلجرائية التي ينبغي عمى ا
قائع كاألحداث التي عاشيا ، كالتعرؼ عمى الك ؤلديبدراسة السيرة الشخرية ل -1

 .كامؿ التي أسيمت في تككيف شخريتو، كالعاألديب، كالمؤثرات البيئية
 .ب النفسية كعبلقتيا بالنص األدبيالكقكؼ عمى دكافع الكات -2
العمؿ األدبي الذم ينتجو  ، أك لمشخريات داخؿتفسير السمكؾ اإلبداعي لؤلديب -3
 .األديب
 :اسة العمؿ األدبي مع مراعاةدر  -4
؛ تعريؼ العمؿ األدبي: عنكانو؛ كجنسو؛ كاسـ مؤلفو؛ كبيئة مؤلفو؛ كزمف ردكره -أ 

 .ا نشر العمؿ األدبيكالظركؼ التي تـ فيي
 .النفسية كارتباطو بشخرية الكاتب تحميؿ عنكاف العمؿ األدبي كداللتو -ب
لرسالة التي يريد الكاتب ؼ مف العمؿ كاقراءة العمؿ األدبي قراءة فاحرة لتحديد اليد -ج
 .إيراليا
ثـ  ،اتقسيـ العمؿ األدبي إلى كحدات نرية كتحميؿ كؿ منيا كاالنعكاسات النفسية لي -د

 .عقد مكازنات بيف ىذه الكحدات
ة نظريان مع ما تجميع المعالـ النفسية في رياغة مكحدة مترابطة فكريان كمنسجم -ق

 تشياد بفقرات مف النص المدركس.، مع االستكرؿ إليو الناقد
 استنباط مفتاح شخرية األديب مف خبلؿ الدراسات التحميمية لممعطيات النرية. -ك
، كتحديد مستكل العاطفة النص كمدل تمثيمو لنفسية األديب كتابة تعميؽ ختامي عمى -ز

 .(2)كقدرة األديب عمى التأثير في القارئ 

                                                           
 .(47)صالبحث األدبي كالمغكم ،( ينظر أبك عمي1)
 .49ص-48جع السابؽ، صالمر ( ينظر 2)
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عممي الذم يعتمد المدرسة قاد العرب بالنقد الفي العرر الحديث تأثر العديد مف الن
نزار قباني شاعر المرأة  :، كمف النقاد الفمسطينييف أبدع  نبيؿ أبك عمي في كتابوالنفسية
 .(1)، كمستخدمان نظرية التحميؿ النفسي ة متبعان المنيج النفسي في النقدكالسياس
 الجمالي المنيج:  خامساً 

مىاؿه مردر الجى  اؿمى الجى لغة:  الجمال ـٍ ًفٍييىا جى لىكي ، كقكلو عز كجؿ: } كى مىؿى ًميؿ، كالفعؿ جى
ٍكفى كىًحٍيفى تىٍسرىحيكف{ أم  ، كالجماؿ: الحسًحٍيفى تيًرٍيحي ٍسفه ميؽ، كقد بىيىاءه كحي ف يككف في الفعؿ كالخي

ميؿى الرجؿ ٌماؿ -بالضـ-جى : أجمؿ -بالضـ كالتشديد–جماالن: فيك جميؿ كجماؿ بالتخفيؼ، كالجي
ٌممو أم: زينو، كالٌتجٌمؿ : تكمؼ الجميؿمف ا ، كجمؿ اهلل عميؾ تجميبلن إذا دعكت لو لجميؿ، كجى

أف يجعمو جميبلن حسنان، كيقاؿ: امرأة جمبلء كجميمة، قاؿ ابف األثير: كالجماؿ يقع عمى الركر 
  .(2)كالمعاني 

راؾ ا اإلد، كمقاييس كأحكاـ ىذيعني إدراؾ الجماؿ  اصطالحاً  Aestheticsعمم الجمال 
الشعكر بو ، إلى الجماؿ في الفنكف كمعرفة العمؿ التي تثير فينا تتعدل اإلدراؾ المطمؽ لمجماؿ

 .(3)، كفي األثر الفني أك غيره مف اآلثار التي تبعث فينا اإلعجاب عند ىذا الفناف أك ذاؾ

مف الكممة اإلغريقية  Aesthetics اشتؽ مرطمح الجماؿ أك الجماليات
Aisthanesthai كذلؾ في مقابؿ دراؾ أك األشياء القابمة لئلدراؾالتي تشير إلى فعؿ اإل ،

أنيا المعرفة ، كمف ىنا فإف قامكس أكسفكرد يعٌرؼ الجماليات باألشياء غير المادية أك المعنكية
ؽ بالشركط : بأنو العمـ المتعمKant، كىك تعريؼ قريب مف تعريؼ كانت المستمدة مف الحكاس

بداية ، كيتفؽ الباحثكف بشكؿ عاـ عمى أف عمـ الجماؿ نشأ في الؾ الحسيالخارة باإلدرا
، كييتـ أيضان بمحاكلة استكشاؼ مؽ بدراسة اإلدراؾ لمجماؿ كالقبح، كيتعباعتباره فرعان مف الفمسفة

ان في ، أـ تكجد ذاتيمكضكعيان في األشياء التي ندركياما إذا كانت الخرائص الجمالية مكجكدة 
لفمسفة يتعامؿ مع ، قد يعرؼ عمـ الجماؿ كذلؾ عمى أنو فرع مف القائـ باإلدراؾعقؿ الشخص ا

                                                           
 .(53ص-21)صنزار قباني شاعر المرأة كالسياسة ،أبك عميينظر ( 1)
 (.203/ص3ينظر ابف منظكر، لساف العرب ) (2)
 .(118)صالبحث األدبي ،( ينظر ضيؼ3)
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: المجاؿ الذم يتعامؿ كمع الحكـ المتعمؽ بالجماؿ أيضان، كفي قامكس كبستر، طبيعة الجماؿ
 .(1)مع كرؼ الظكاىر الفنية كالخبرة الجمالية كتفسيرىا 

شركط الجماؿ كمقاييسو كنظرياتو : ىك العمـ الذم يبحث في  Aestheticsكعمـ الجماؿ 
، مثمما يبحث في الذكؽ الفني كفي األحاسيس كالمشاعر التي يشعر بيا اإلنساف عند رؤية 
األشياء المتناسقة الجميمة ، كما أف البحث في الفف عامة ، كفي تجارب إبداعو ، كتذكقو ، 

 . (2)كأحكاـ الناس عميو ، ككعييـ بو 

مـ لميكناف القدماء كفبلسفتيـ ، كمف ربط بالشكاىد التاريخية كىناؾ مف أرجع أرؿ ىذا الع
كجكد ىذا العمـ عند عمماء العرب القدماء ، كلكف الثابت لدل الباحثيف في العرر الحديث أف 

في كتابو عمـ  Baumgarten ىك بكمجارتف Aestheticsأكؿ مف استخدـ مرطمح 
" ألف أرؿ  :الجميؿ كليس عمـ الجماؿسفة الفف تسميتو فم Hegel اإلحساس ، كييفضؿ ىيجؿ

، أك المعنى فإف أرميا كاف كعمـ جديد ، كبيذاتعني اإلحساس أك الشعكر Aestheticsكممة 
الكممة كاسـ إذف ... ك و أف يربح عممان معرفيان فمسفيان باألحرل ىي شيء كاف ألكؿ مرة عمي

عمى نحك أكثر تحديدان فمسفة الفف ، لكف التعبير الدقيؽ لعممنا ىك فمسفة الفف ك يمكف التمسؾ بيا
 .(3)الجميؿ " 

يف العمؿ الفني كجميكر : " بأنو المنيج الذم يبحث في العبلقة بكييعٌرؼ المنيج الجمالي
ني كتحسيف عبلقتو بجميكر ، كأنو نقد لمنقد ألف النقد يسعى إلى تفسير العمؿ الفالمتذكقيف
 ، كبحث ماىية العبلقة كالكقكؼ عمىلتفسيرالجمالي ييدؼ إلى تفسير ا ، كأف المنيجمتذكقيو

، ألف شبو بأىمية القكاعد بالنسبة لمغة، كأىمية عمـ الجماؿ بالنسبة لمنقد أشركطيا كضكابطيا
حساسو النقد الجمالي يحكـ عمى قيمة األعماؿ الفنية كفؽ ىذه القك  اعد ككفؽ ذكقو كا 

 .(4)بالجماؿ"
 :الجمالي منقدلأربعة شروط  Kantكضع كانت 

 ، كالحكـ الجمالي ليس حكمان االرتياح لمنافع كالمذة لممبلئـ : فيناؾ فرؽ بيفالكيف -1

                                                           
 .(18)صالتفضيؿ الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني، شاكر :( ينظر عبد الحميد1)
 .(30)صفي فمسفة النقد ،نجيب زكي :( محمكد2)
 .(26-25)صعمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،( ىيجؿ3)
 .(50)ص كالمغكم البحث األدبي ،( أبك عمي4)
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، كىك يرتبط فيك بالضركرة ليس حكمان منطقيان، ألنو ال يتـ مف خبلؿ المعرفة معرفيان كمف ثـ
، كيختمؼ يفترض أف يأتي بالمنفعة أك المذة، كالجميؿ ال كؿ جكىرم بالشعكر بالمتعة كاأللـبش
، كبالتالي يجب أف يككف الحكـ الجمالي مجردان مف المنفعة أك آخرحساس بو بيف شخص ك اإل

 المذة .
، بررؼ ما يتـ تمثمو كمكضكع لمرضا الكمي، أك االرتياح العاـالجميؿ ىك  الكم: -2

كال يحتاج إلى براىيف  ، فيك ال يخضع لمقكاعد العقميةظر كبمعزؿ عف أم مفيكـ عقمي محددالن
 .جة إلى تراكمات عددية أك منطقية، كدكف الحا ةاستداللي
الحكـ الغائي لكنو غائي ببل غاية، أم ببل يقـك الحكـ الجمالي عمى  العالقة الغائية: -3

، فكؿ غاية جمالية تحمؿ معيا غرضان أك اىتمامان معينان يككف بمنزلة القاعدة غرض عممي محدد
، التي يتـ إدراكيا دكف ة الجماليةبو المتع المحددة لمحكـ الخاص حكؿ المكضكع الذم تتعمؽ

 .مثيؿ داخمي أك خارجي لغاية معينةت
: فالحكـ الجمالي ىك ما يتـ التعرؼ عميو دكف أم مفيـك عقمي  الضرورة أو اإلمكان -4

عمى أنو مكضكع لئلشباع أك االرتياح الضركرم أك الممكف ، كالضركرة الخارة بالحكـ 
ا عمى أنيا ضركرة نمكذجية خارة باالتفاؽ أك التسميـ مف جانب الجمالي يمكف التفكير فيي

، كلكنو ليس حكمان قاطعان ألنو ليس حكمان معرفيان لكؿ عمى حكـ معيف ييعتبر نمكذجان ا
 .   (1)مكضكعيان 

في كضع رئيس في فمسفة الجماؿ آراء ميمة  شارؾكم Hegelكما كاف آلراء ىيجؿ 
، فقد رأل في مفيـك الجماؿ لفيـ الفمسفي القديـ لمجماؿعف ا، تتطكر ركرة حديثة لمفيـ الجمالي

، كىك يسير بفيـ خاص ليس كما يحدث في الطبيعة فيك نو فمسفة لمفف الجميؿ أك المثاليأ
الجزئية ضمف نسؽ الفنكف الجزئية، كقسـ مفيـك  يتطكر مف الجمالي المثالي العاـ إلى األشكاؿ

 :  أوًل : الجمال الداخمي :الجماؿ إلى

، كالفكرة في الكجكد اإلنسانيي يؿ الطبيعي ضمف ، كفكرة الجمتمثؿ في الفكرة المفيـك
 :المفاىيـ التالية

 الفكرة باعتبارىا الحياة . -1 

                                                           
 .(106ص-96)صالتفضيؿ الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفني، شاكر: ( ينظر عبد الحميد1)
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 . الحياة في الطبيعة كشيء جميؿ -2 

 .طرؽ النظر لمحياة في الطبيعة -3

 : روط التاليةقًا لمشثانيًا : الجمال الخارجي لمشكل وجمال الشكل التجريدي وف

 االنتظاـ كالتماثؿ . -1

 التطابؽ مع القانكف . -2 

 التناغـ .  -3 

ضمن  اً صر اقيغدو عجز الجمال الطبيعي و حيث يالجمال كوحدة لممادة الحسية  ثالثًا:
 : الحقائق التالية

 .–كباطني كحسب  –الجماؿ الباطني في المباشرية  -1

 اشر .تبعية الكجكد اإلنساني الفردم المب -2 

 .(1) الكجكد اإلنساني الفردم المباشرانحرار  -3 

كاف لييجؿ الفضؿ في تكضيح أركؿ الفمسفة الجمالية المثالية التي تعنى بالفكر ذم 
الكجكد المستقؿ ، فالحقيقة المكضكعية تابعة عنده لمفكر ، كليس ليا كجكد مستقؿ إال بقدر ما 

انترار تاـ لمفكر كالحقيقة ، إذ ذاؾ لف يككف  يكشؼ عنيا الفكر ، كحيف ترؿ اإلنسانية إلى
كجكد سكل لمحؽ ، كأما الجماؿ فسيككف في عداد الماضي ، ليذا عيدت فمسفة ىيجؿ أنيا 

 . (2)تكتسي بطابع ركفي ميتافيزيقي ال قيمة لو ، ألف مرده تجريدم محض 

ى شكبنياكر Schopenhauer كنىحى
رؼ بالفمسفة دان فقد عي بالفمسفة الجمالية منحى جدي (3)

، لعقؿ أداة بيد اإلرادة كتابع ليا، رأل أف افتو المثالية بيف اإلرادة كالعقؿ، كربط في فمسالتشاؤمية
، -في الحقيقة تأمبلن ال شعكريان  -مؿكالفف يخمرنا مف اإلرادة ليسمك بالعقؿ إلى مرتبة التأ

ؿ الشيء الجميؿ دكف أف كاحساسنا بالجماؿ في الفنكف كفي الطبيعة عمى السكاء ينتج عف تأم

                                                           
 .(238ص-128)صعمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،( ينظر ىيجؿ1)
 .(296)صالنقد األدبي الحديث ،( ينظر ىبلؿ2)
ـ( : فيمسكؼ ألماني تتممذ لمفيمسكؼ كانت 1860-ـ1788) Arthur Schopenhauer( أرثر شكبنياكر 3)

Kant .حرؿ عمى الدكتكراه مف جامعة برليف ، 
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نا كنتفرغ كحاجات ،، بمعنى أف نتخمص مف شكاغمنا في الحياةزج بيف إرادتنا الذاتية كمطالبنانم
 .(1)، ككافؽ أفبلطكف في أف الجماؿ إدراؾ قمبي سابؽ عمى التجربة لمتأمؿ الجمالي الخالص

Benedetto Croceبندتك كركتشيو  أما
الجماؿ في الرؤية الحديثة لعمـ فيك راحب  

نده لمفكر أربعة ع، كالحديثة القرف العشريف، كىك راحب الرياغة التعبيرية في فمسفة الجماؿ
 : أنواع من النشاط

 كىك مكضكع الجماؿ . ؛الحدس أك التركر الرادؽ -1
كقكؼ الفكر عمى ما ىك ككني، كتكحيده مع الكعي الفردم، كىي عممية اإلدراؾ  -2 

 كىي مكضكع المنطؽ.
كىي إرادة ترمي إلى تحقيؽ ما يخص المبلبسات الفردية كتتمثؿ في  ؛رادة الفرديةاإل -3

 النشاط االقترادم، كىي مف الجانب العممي لمفكر.
اإلرادة العالمية، كىي تحاكؿ التكفيؽ بيف ما يخص الفرد كالحاالت التي تتجاكزه في  -4 

ترؿ بيا مف العمكـ التي تدرس غايتيا، كتمثؿ اإلرادة الخمقية كىي مكضكع األخبلؽ كما ي
 الحريات كالعبلقات االجتماعية .

كأٌثرت بشكؿ جكىرم الجمالية في إرساء قكاعد الفمسفة Croce  كركتشيويمت آراء أسك 
 .(2)مدرسة الفف لمفف ال سيما  في المذاىب األدبية حديثان،

 :ضمكفنقاد عمى الشكؿ كالمتركيز ال أىـ ركائز المنيج الجمالي في األدبكمف 
، ألنو محط نظر الجمالي أف أىـ ما في النص شكمو : يرل نقاد المنيجالشكل -1

لشكؿ الدارس كالشكؿ ىك التجسيد الفني الجميؿ لممضمكف، كال تمايز بيف األدباء سكل في ا
 .الذم ييعبر عف جماؿ المضمكف

مكف ، فمو : رغـ اىتماـ نقاد المنيج الجمالي بالشكؿ فيـ ال ييممكف المض المضمون -2
شكؿ عف ، كال ينفرؿ الفي ككف النص كحدة جمالية متجانسةجمالو الخاص الذم يتبدل 

م يسمك الذ-اع في المتعة التي يبعثيا النص ، كيكمف اإلبدالمضمكف كال يمكف أف يفرؿ
 .في القارئ -بشكمو كمضمكنو المتناغميف

                                                           
األدبي ك المغكم  البحث ،أبك عمي( نقبلن عف 183-172مطر: أميرة حممي، فمسفة الجماؿ)ص( ينظر 1)

 .(55)ص
 .(340ص-297)صالنقد األدبي الحديث ،ينظر ىبلؿ( 2)
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قدـ بيدؼ تسييؿ تحميؿ النص منذ ال كىذا التقسيـ الدارج لدراسة األدب عند النقاد العرب
 النقدم. لتناكؿ النصطريقة ك في العرر الحديثىذا التقسيـ قائمان ، كمازاؿ كدراستو

، إذ كالمضمكف معياران لمتحميؿ األدبي: " اتخاذ الشكؿ كيحذر محمد غنيمي ىبلؿ مف
ألننا إذا أمعنا ، ألدبي إلى شطريف تحميبلن تحكميان كثيران ما يستخدـ ىذا التقسيـ لتحميؿ العمؿ ا

، كما أف طرؽ التعبير المغكم التي قد عض عنارر الشكؿ داخمة في المضمكفالنظر كجدنا ب
كاإليقاع  ؛كاألكزاف :، منيا ما ىك ظاىر كمنيا ما ىك جمالي محضنعتد بيا في مفيكـ الشكؿ

في فيي ترجع إلى أركات كمكسيقى  ؛كطريقة تككيف الجمؿ ؛كمكسيقى النثر الفني ؛الداخمي
 . (1)مضمكف الركرة الفنية 

امة كالشعرم خارة : " إف تقسيـ النص األدبي عكيكضح نبيؿ أبك عمي في ىذا الشأف
ـ بيدؼ ، ىك تقسيـ تعارؼ عميو الدارسكف كالنقاد منذ القدكمعنى ، أك مبنىإلى شكؿ كمضمكف

كاحدة ال تقبؿ ألدبي كحدة ، كلـ يفتيـ أف ينبيكا عمى أف النص اتسييؿ تحميؿ النص كدراستو
 .(2)، كأف غايتيـ مف ىذا التقسيـ الظاىرم تيسير دراسة مككناتو كالكركؿ إلى مكنكناتو القسمة

 
  واألسموبية األسموبي المنيج:  سادساً 

حديث عند عرؼ العرب األسمكب كبحثكا في طرائقو كتراكيبو بركرة تقترب مف البحث ال
في لساف العرب:  " ييقاؿ لمسطر مف  سموب لغةاألقد كرد تعريؼ ف ،الغرب في القرف العشريف

كالمذىب، ييقاؿ:  ؛كالكجو ؛الطريؽ :كاألسمكب، أسمكب ، ككؿ طريؽ مميد فيك أسمكب: النخيؿ
: أخذ كاألسمكب تأخذ فيو، كاألسميكب )بالضـ( الفف، ييقاؿ ،، كييجمع أساليبأنتـ في أسمكب سكء

 . (3)فبلف في أساليب مف القكؿ أم أفانيف منو " 
الفكر بكاسطة الكممات : فيك طريقة عمؿ ككسيمة تعبير عف األسموب اصطالحاً أما 
، كقد عد بمكجبو كظيفتو االجتماعية كميان  ، كىك يحيؿ ضمنيان عمى مفيكـ يعارضكالتركيبات

 .(4)مفيكـ األسمكب مثاليان مما حدا بالنقد التساؤؿ عف داللتو 

                                                           
 .(340)ص النقد األدبي الحديث ،ىبلؿ( ينظر 1)
 .(62)صكالمغكم  البحث األدبي ،( أبك عمي2)
 .(7/255)جلساف العربابف منظكر، ( 3)
 .(114)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( عمكش4)
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، كىذا ىك المعنى ي التعبير عف نفسو كنايةإلنساف فكاألسمكب بكجو عاـ ىك طريقة ا
، كفي كتب الببلغة اليكنانية ـالمشتؽ مف األرؿ البلتيني لمكممة األجنبية الذم يعني القم

، كخارة مكب يعد مف كسائؿ إقناع الجماىير، فكاف يندرج تحت عمـ الخطابةالقديمة كاف األس
 .(1) الجزء الخاص باختيار الكممات المناسبة لمقتضى الحاؿ

، ركيز عميوكقد اختمفت التعريفات لمرطمح عمـ األسمكب حسب المنظكر الذم يتـ الت
، ر تعبيران كامبلن عف شخرية راحبو: األسمكب يعبمف يضع تعريفان مف منظكر المبدع فنجد
 .كس أفكاره كيظير رفاتو اإلنسانيةكيع

تقسـ النظاـ المغكم  تي: يعتمد األسمكب عمى فكرة الثنائية المغكية المنظور النصكمف 
، كمستكل الكبلـ: كيعني المغة في لمغة األساسية: كيقرد بو بنية اإلى مستكييف، مستكل المغة
بي لمغة ، كاالستخداـ األدإلى قسميف االستخداـ العادم لمغة، كتقسـ حالة التعامؿ الفعمي معيا

كاالستخداـ األدبي ليا  ؛لمغة، باعتبار الفرؽ بيف االستخداـ العادم كىك مجاؿ البحث األسمكبي
غكم مما ، بما يعني الخركج عف االستعماؿ المادم لمغةيكمف في االنحراؼ عف المستكل الع

 .ييشكؿ الخارية األسمكبية

: يركز عمـ األسمكب عمى أىمية دكر المتمقي في عممية اإلببلغ إلى منظور المتمقيمف 
، كعمى المبدع فسية كمستكاه الثقافي كاالجتماعيالحد الذم ييراعي فيو المبدع حالة المتمقي الن

، كتيعد درجة االستجابة الحكـ عمى تى ييحدث تفاعبلن بينو كبيف النصأف ييثير ذىف المتمقي ح
 . (2)حدكث التفاعؿ 

عرب نشأ ، فرأكا أف األسمكب عند الف بيف مرطمحي األسمكب كاألسمكبيةكقد ميز الدارسك 
د استخدمكه منذ القدـ في مرنفاتيـ كدراساتيـ األدبية كالنقدية ، كققبؿ القرف اليجرم الثاني

غة عمى ترنيؼ ، ككقؼ مكقؼ المساعد لمببللمرطمح الببلغة دكف تعارض بينيمامكاكبان 
، كدخؿ في المعاجـ الغربية مع بداية القرف قكاعدىا المعيارية، أما في الغرب فقد نشأ متأخران 

 ، أما مرطمح األسمكبية فنشأتوالقرف التاسع اليجرمالذم يكازم  الخامس عشر الميبلدم
، كارتبط ظيكره بالدراسات المغكية الغربيكف في مطمع القرف العشريف ، كقد استخدموغربية

                                                           
 .(34)صة في المغة كاألدبمعجـ المرطمحات العربي، الميندسك ( ينظر كىبو 1)
 .(24ص-11)صاألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية، فتح اهلل أحمد :( ينظر سميماف2)
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Ferdinand De Saussureالحديثة التي بدأت عمى يد العالـ فرديناند دم سكسير 
التي  (1) 

، كقردكا ييكظؼ في خدمة التحميؿ األدبيأك ، تخذ مف األسمكب عممان يدرس لذاتوقررت أف ت
 ،مكضكعية يج التحميمي العممي الذم يعنى بدراسة األعماؿ األػدبية بطريقةالمن :كبيةباألسم
 ؛كالخرائص الشكمية ؛تخدمان أفكار عمـ المغة الحديث في الكشؼ عف السمات األسمكبيةمس

 .(2)بيئة  ، أكالتي تميز عمبلن أدبيان، أك أديبان معينان، أك عرران 

قائمان: " إذ أف الدراسات النرية  -األسمكب كاألسمكبية-كيبدك التداخؿ بيف المرطمحيف 
، سرعاف ما تمثؿ ة كالتجارب النرية القائمة عمييااألسمكبية كالتجارب النرية األسمكبي

، تخبلص قكانيف الخطاب األدبي منياالمحرمة العممية التي تطمع الببلغة الجديدة إلى اس
، كعمـ األسمكب ىا تميؿ إلى ىذا الطابع التقعيدم، إذ أف الببلغة في جكىر حديد سماتيا العامةكت

ىك الذم يزكدىا بالنتائج المشٌكمة لمقكاعد العامة بعد استخبلريا مف التحميبلت النرية 
 . (3)المتعددة " 

يرل  ،(4)كفيما يرل بعض الباحثيف أف األسمكبية كعمـ األسمكب مرطمحاف مترادفاف 
، كسمة التداخؿ كالتعالؽ بيف األسمكب كاألسمكبية ليس ناتجان البعض اآلخر ثمة فركؽ بينيما

ككحدة المادة المغكية ، ىك ناشئ عف الحقؿ األدبي المشترؾعف الخمط في المفاىيـ بقدر ما 
ما لآلخر في ، كالتكامؿ ىك عنكاف العبلقة التي تجبر امتزاجيما كحاجة كؿ منيمجاؿ البحث

، كتيظير المغة التي تحمؿ الخياؿ كالتركير، فإذا كاف األسمكب ىك لفيـ النقدم الحديثا
أربح مكضكعان يعالجو ، كقد كالمادم قد يأتي في ركرة المعنكم، لمادمالمعنكم في ركرة ا

، كىك بمنزلة التعبير عف االختيار الذم يقكـ بو مؤلؼ النص مف مجمكعة محددة عمماء المغة
، فإف (5)العبارات كالتركيبات المكجكدة في المغة مف قبؿ كالمعدة لبلستعماؿ مف األلفاظ ك 

، كيتكزع حقؿ دراستيا بيف األساليب كميزات التعبير المغكيةاألسمكبية ىي منيج مكضكعو دراسة 
يان باعتماد ، كتعنى بتحميؿ األثر األدبي تحميبلن إحرائيات التعبيرية كالببلغة كالداللةالمسان

                                                           
ير : عالـ لغكم سكيسرم شيـ(1913-ـ1857) Ferdinand De Saussure( فرديناند دم سكسير 1)

 .عمـ المسانيات كالمدرسة البنيكية، يعد رائد مؤسس عمـ المغة الغربي الحديث
 .(70)صالمغكمك  البحث األدبي ،( ينظر أبك عمي2)
 .(113)صمناىج النقد المعارر ،( فضؿ3)
 .(7)صاألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقية ،( ينظر سميماف4)
 .(35)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( ينظر كىبو5)



 256 

 

سمكب التأليؼ، التي تخضع ألنماط قياسية مثؿ: تكرار الكممات كالجمؿ؛ كطكؿ عنارر أ
، كتستعمؿ جمؿ الدالة كالمتتابعة؛ كالشذكذ عف النظاـ المألكؼ؛ كغيرىا؛ كالالجمؿ كقررىا

 .(1)اإلحراء في بمكغ أىدافيا 

ذم ييعد مؤسس ال De Saussureأىـ ركاد األسمكبية في العرر الحديث دم سكسير 
؛ األسمكب كفؽ المستكيات المسانية: المستكل الركتي ، فقد دعا لدراسةسمكبية المسانيةاأل

ألف المغة ظاىرة اجتماعية كثقافية  ،؛ كالمستكل التركيبيكالمستكل الررفي؛ كالمستكل الداللي
، لداؿ كالمدلكؿ كعبلقتيما بالمرجع، كقد ناقش ادراستيا كفؽ المستكيات المسانية مادية يمكف

، كمٌيز بيف األسمكب التقريرم كاألسمكب االستبدالية كالتركيبية في المغةتـ بالعبلقات كاى
 المجازم.

، كيمكف الحديث عف أىميا في سمكبية بتنكع مباحثيا كاتجاىاتياكقد تنكعت المدارس األ
: االتجاه حتيما العديد مف المدارس الفرعية، كىذاف االتجاىاف ىمااتجاىيف كبيريف يندرج ت

 .(2)، كاالتجاه الفردم أك األسمكبية التأريمية جماعي الكرفي أك أسمكبية التعبيرال

القيـ التعبيرية : تيدؼ إلى دراسة : التجاه الجماعي الوصفي أو األسموبية التعبيريةأولً 
 ي حقكليا التعبيرية البل، كتتجاكز أنماط التعبير التقميدية لتمتد إلى المغة فالكامنة في النص

Charles Bally، كيعد شارؿ بالي ىية متنا
سمكبية رائدىا فقد ظيرت في مؤلفاتو األ (3) 

ية مبتعدان عف الببلغة المعيارية، كلـ ييتـ ، حيث نحى باألسمكبية إلى المنيجية الكرفالتعبيرية
يمة ، كانطمؽ في جيكده مف فكرة أف المغة ىي كسبالكتٌاب المبدعيف، كلـ يتقيد بالتاريخ األدبي

العكاطؼ كالمشاعر  عف ا فاألسمكبية عنده تعنى بالتعبير، لذتعبير عف األفكار كالعكاطؼلم
، لمظير المغكم لؤلسمكب خارج األدببأسمكبية المغة كباBally ، كقد انشغؿ باليكاالنفعاالت

 .(4)كبالمظير العاطفي الذم ييشكؿ السمة الحقيقية ليذا األسمكب 

 : ليذا االتجاهالتي تعد امتدادان  كمف المدارس

                                                           
 .(115ص-114)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( ينظر عمكش1)
 .(80)صالمغكمك  البحث األدبي، ( ينظر أبك عمي2)
، كىك رم تتممذ لمعالـ الشيير دم سكسير: لغكم سكيسـ(1947-ـ1865) Charles Bally( شارؿ بالي 3)

 .ي كتاب بالتعاكف مع زميمو سيشيام، يعد مؤسس األسمكبية التعبيريةمف قاـ بجمع محاضراتو ف
 .14ص-12، صاتجاىات األسمكبية ،كحمداكم، 81المرجع السابؽ، ص( ينظر 4)
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، بيرية كتقكـ عمى دراسة ذات طرفيف: كىي امتداد لؤلسمكبية التعاألسموبية اإلحصائية -1
عف حدث كاألفعاؿ كالجمؿ  أكليما إحراء التغيير بالحدث : أم الكممات كالجمؿ التي تيعبر

 .الفعمية، كثانييما إحراء التعبير بالكرؼ: أم الكممات التي تعٌبر عف رفة

، فقد اىتـ بإحراء ئيةمف ركاد األسمكبية اإلحراPierre Guiraud (1)بيير جيرك  كييعدٌ  
، ككذلؾ عني بكضع مبادئ المعجمية اإلحرائية عجمية ككرفيا عند عدد مف األدباءالمغة الم

 كدراسة أسمكبية .

ؿ : قامت األسمكبية البنائية عمى األسمكبية التعبيرية متأثرة بشار  األسموبية البنائية -2
، كقد أفاد جاكبسكف كركزت عمى ثنائية المضمكف كالمغة، كالعبلقة الجدلية بينيما، Ballyبالي 

Jakobson
في كظائؼ ، فجد في البحث مف نظرية التكارؿ المفظي -الذم ييعد مف ركادىا– 

، يستطيع كرفو طاقة كامنة في المغة بالقكةب-المغة التكارمية، كالتفريؽ بيف دراسة األدب 
، كقد ركز يف دراسة األسمكب الفعمي في ذاتوكب -ؼ استخراجيا لتكجيييا إلى ىدؼ معيفالمؤل

، فالتركيز عمى رؽ بيف مستكل المغة كمستكل الرمزلكجكد ف –النص –اىتمامو عمى الرسالة 
 .(2)المغة التعبيرية شأنو شأف أرحاب المدرسة األسمكبية البنائية  

، مثمما المغة كالتعرؼ عمى خرائص األسمكببدراسة  : تيتـ: األسموبية التأصيميةثانياً 
، كما ساد فييما مف عكامؿ لمضمكف كداللتو عمى نفسية الكاتب، كبيئة النصتيتـ بدراسة ا

التي تعد امتدادان ليذا ، كمف المدارس دينية كغيرىا، مما لو تأثير في النصسياسية كاجتماعية ك 
 االتجاه:
بدع الخارة : تيدؼ ىذه المدرسة الكتشاؼ رؤية المةاألسموبية النفسية الجتماعي -1

Henry Maurie ، كيعد ىنرم مكريير لمككف مف خبلؿ أسمكبو
تجاه فقد أبرز ركاد ىذا اال (3)

                                                           
، عني باألسمكبية فكضع العديد مف ـ(: ناقد كأديب فرنسي1983-ـ1912) Pierre Guiraud( بيير جيرك 1)

 )المقدمة(.األسمكبية ،، ينظر جيركفي تأسيس األسمكبية اإلحرائية أسيـالمؤلفات التي تيتـ باألسمكبية ك 
 .(74)صالمغكمك  البحث األدبي ،( ينظر أبك عمي2)
ـ(: ناقد كباحث فرنسي، أستاذ المسانيات في جامعة 2004 -ـ1910) Henry Maurier( ىنرم مكريير 3)

 .جنيؼ، مف ركاد األسمكبية
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ديب الخارة لمككف مف خبلؿ سعى في استخدامو لسيكمكجيا األدب الكتشاؼ رؤية األ
 . (1)أسمكبو

األسمكبية في النركص األدبية باعتبارىا تيتـ بدراسة الكسائؿ : األسموبية األدبية -2
، كتبحث في الذكؽ المبدع ككاقعو في مرحمة كتابتيا ركر عقمية تعٌبر عف شخرية الفرد

ىما في الجكانب الجمالية لؤلسمكب، كما تنظر في تفرد ، كأثر لممبدع المغكم كالكفاءة الفنية
ارتبطت نشأتيا بالمدرسة المثالية ، ك جاىات تأثيران في الحركة النقدية، كىي أكثر االتالمبدع

بحاثو بيف عمـ النفس الذم مزج في أ Karl Vossler(2)  األلمانية التي تزعميا كارؿ فكسمر
، فقد رأل في ة التعبير كعمـ المسانيات العامة، كما مزج في دراستو األسمكبية جماليكعمـ الجماؿ

 .عماؿ الجماعيفردم في مقابؿ االستاألسمكب أنو االستعماؿ المساني ال

 Leo Spitzer (3)كقد اكتممت األسمكبية األدبية كنظرية نقدية متكاممة بفضؿ ليك سبيتزر
، كانبثاؽ النقد اعتماد النقد عمى اآلراء المسبقةالذم دعا لؤلسمكبية التككينية مؤكدان عمى عدـ 

حدة كالمسؤكؿ لك ، كالمبدع ىك مركز ىذه امف العمؿ األدبي نفسو، العمؿ األدبي كحدة متكاممة
، كما بع الغالب عمى جميع تفاريؿ العمؿ، كعمى الناقد الكشؼ عف الطاعف التماسؾ الداخمي
قد تقكد إلى مفتاح  ، كىذه التفاريؿالتفاريؿ إلى مركز العمؿ األدبي ينبغي أف تقكد جميع

القراءات ، كمف خبلؿ قد لمنفاذ إلى محكر العمؿ األدبي، كالحدس ىك كسيمة الناالعمؿ األدبي
المتعددة يمكف تكسيع المبلحظات لمكركؿ إلى الخرائص العامة لؤلدب في العرر أك 

، كالنقد يجب أف يظؿ أدبيان يقتضي قامة جسر بيف المغة كتاريخ األدب، كدعا إلى إميـقاإل
 .(4)التعاطؼ مع المبدع كالعمؿ األدبي 

 

                                                           
الركرة األدبية كخرائريا  ،، كأيضان بكزياني(84ص-83)صمالمغك ك األدبي  البحث ،( ينظر أبك عمي1)

 .  (200)صالمغكية بيف الببلغييف كاألسمكبييف
، نادل باألسمكبية ألماني مف ركاد المدرسة المثالية: ناقد ـ(1949-ـ1872) Karl Vossler( كارؿ فكسمر 2)

 .مطابقة بيف المغة كالففاألدبية في 
تأثر بأستاذه ، نمساكم ييعد رائد األسمكبية الجديدة: ناقد ـ(1960-ـ1887) Leo Spitzer( ليك سبيتزر 3)

 .Bally كبية الفرد أك األسمكبية التككينية في مقابؿ أسمكبية بالي، كنادل بأسمكارؿ فكسمير
الركرة األدبية كخرائريا ، ، كأيضان بكزياني(85ص-84)صالمغكمك  البحث األدبي، ( ينظر أبك عمي4)

 .(15)صاتجاىات األسمكبية ،كأيضان حمداكم (202ص-200)صالمغكية بيف الببلغييف كاألسمكبييف
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   البنيوي المنيج:  سابعاً 

كًبنىايىةن كابتىنىاهي  ، كًبٍنيىانىان كًبٍنيىةن قيض اليدـ، بىنىى البناء بىٍنيىان كًبنىاءمف: الًبنى: ن البنيوية لغة
ٍبنكبىنىاه... كالبىنىاء ... ة ما بنيتو كىك الًبنىى كالبينى... كالًبٍنية كالبيٍنيى ى ، كالجمع أٍبًنيىة كأىٍبًنيىات: المى

، كبنى تي بني عمييا مثؿ المشية كالركبةيئة الكأف البنية الي ،يهقاؿ ًبٍنيىة كىي مثؿ ًرٍشكىة كًرشىا
 .(1)فبلف بيتان ًبنىاءن كًبنى 

 : إف أم تحكؿ في البنيةعرب بعضان مف اإلشارة إلى البنية، كقكليـنجد عند عمماء ال
: إف رتباط الكثيؽ بيف المبنى كالمعنى، كقكليـ، كحديثيـ عف االيتبعو تحكؿ أك تغيير في الداللة

طمح البنيكية ذك الداللة الحديثة، ىك ، إال أف مرمبنى يتبعيا زيادة في المعنىي الأم زيادة ف
، المشتؽ مف  Stuctureإلى البنية  Structuralism، فيرجعكف البنيكية مرطمح غربي
 . (2)الذم يعني البناء أك الطريقة التي ييقاـ بيا مبنى معيف Stuereاألرؿ البلتيني 

طي النص كافة ، يعنظاـ تحكيمي يشتمؿ عمى قكانيفيي : فالبنيوية اصطالحاً أما 
، كيكتفي النص بذاتو بحيث بنفسو عف أم تأثيرات خارج حدكده ، بحيث يغتنيالتحكالت الذاتية

، كالبنية مفيـك تجريدم ييدؼ إلخضاع األشكاؿ إلى ب ذ النظر إلى أية عنارر خارجيةال ييح
كتربح منيجية إذا كٌكنت البنية بمكجبيا ، كالبنيكية نظرية ترؼ البنيات طرؽ استيعابيا

 .(3)عبلقات تطبؽ عمى مكضكع البحث 

، ثر األدبي مف عنرريف رئيسيف ىما: الًبٍنية أك التركيب، كالنسجكعند البنيكييف يتألؼ األ
 ،، كىك الرسالة التي ينقميا األثر بحذافيرىا إلى القارئلبنية المعنى العاـ لؤلثر األدبيكيقرد با
، كالن سج ىك لتعبير المستعمؿ في األثر األدبيكف التعبير عنيا بطرؽ شتى غير ابحيث يم

كالمعاني التي  ؛كالركر المجازية ؛الردل الركتي لكممات األثر كتتابع المحسنات المفظية
 .(4)تيكحي إلى العقؿ مف مدلكالت الكممات المستعممة 

                                                           
 .(2/160)جالعربلساف ابف منظكر، ( 1)
شكمة البنية أك أضكاء عمى م، زكريا :، كأيضان إبراىيـ (86)صالمغكمك  البحث األدبي ،( ينظر أبك عمي2)

 .(29)صالبنية
 .(53ص-52)صمعجـ المرطمحات األدبية المعاررة ،( ينظر عمكش3)
 .(96)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك  ( ينظر كىبو4)
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 Deالسكيسرم فرديناند دم سكسير ـ يرجع الفضؿ في نشأة الدراسات البنيكية إلى العالً 

Saussureيث في التفرقة بيف المغة كالكبلـ، كالداؿ ، الذم كضع أسس الدرس المغكم الحد
عف التفرقة ، كتحدث ك النظاـ عمى باقي عنارر األسمكب، كأثار قضية أكلكية النسؽ أكالمدلكؿ

 .البنيكية لتي أدت لظيكر الدراسات، كىذه األفكار ىي ابيف التزامف كالتعاقب
ـ، كبيف ظيكر 1928الشكبلنييف الركس في الىام كما يربط الباحثكف بيف مؤتمر 

ىك أكؿ مف استخدـ ىذا  Roman Jakobson، فقد كاف ركماف جاكبسكف مرطمح البنيكية
ة ، كما أسيـ في كضع نظري(1)المرطمح بمعناه الحديث في البياف الذم أردره المؤتمر

إال ، كالنص ال يمكف فيمو ص رسالة، كالميتمقي مرسؿ إليو، كالنميٍرسؿاالتراؿ األدبي فالمبدع 
، كالمتمقي ىك معيار نجاح النص إذا استطاع الكركؿ إلى مف خبلؿ شيفرة التماس المغكم

 .(2)الجماؿ الحقيقي الكامف في النص 
حتى غدت البنية النرية أشبو بالنظاـ  ،سمط البنيكيكف أضكاءىـ النقدية داخؿ النص

ككف مف مجمكعة مف ، يتربح النص مجتىمىعان قائمان بذاتو، كأبيف أجزاء النص الكثيرةلذم يربط ا
حددة العبلقة ، ذات العبلقة الداللية التي تضـ عنارر متفاكتة العدد غير مالنركص الجزئية

 .ية بالنسبة لبعض العنارر في النص، كلكنيا ذات كظائؼ حرر كغير معينة الطبيعة
 Jean Piagetجيو كيرل جاف بيا

 : أف البنيكية تتسـ بسمات ثبلث ىي (3)
 .(4)كتعني التماسؾ الداخمي لعنارر البنية  :الكمية )الُمجمل( -1
، كقدرتيا عمى التحكؿ في عدد مف العمميات : يقرد بو عدـ جمكد البنيةالتحّويالت -2

 .(5)التحكيمية داخؿ البنية 

                                                           
 .(87)صالمغكمك  البحث األدبي ،ر أبك عمي( ينظ1)
 .(110ص-109)صالبنيكية في األدب ،( ينظر شكلز2)
فيمسكؼ كعالـ نفس كناقد، كلد ألب سكيسرم كأـ  :ـ(1980-ـ1896) Jean Piaget( جاف بياجيو 3)

 .التطكر المعرفي عند األطفاؿ، مف ركاد البنيكية النفسية، راحب نظرية فرنسية
ركسية إلى البنيكية ىذه العممية مككنة مف ثبلث مراحؿ تعرض االنتقاؿ مف الشكبلنية ال ف أف( يرل سمد4)

في نزع األلفة بغرض تعكيؽ الفيـ، ينظر  : العمؿ الفني بكرفو مجمؿ التقنيات التي تمعب دكران كعنده الجممة
 .(39)صمف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكية ،فسمد
، متزامنة كمتعاقبة، أم أف مة مف التقنيات ذات كظائؼ محددةي بكرفو منظك ف ثانيان: العمؿ الفن( عند سمد5)

 .39المرجع السابؽ، صالتزامف كالتعاقب يعطي البنية القدرة عمى التحكؿ ينظر 
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، كالقيـ الخبلفية بيف عنارر لعبلقات الداخميةعف ا : كيقرد بو البحثالضبط الذاتي -3
 . (1)البنية 

كية تتضح مف خبلؿ كيرل راماف سمدماف أف كشائج الترابط بيف الشكبلنية الركسية كالبني
... ىما المتاف يمكف نسبتيما كبشكؿ ال لبس المراحؿ الثبلث: " حيث المرحمة األكلى كاألخيرة

: فيي المنطقة الرمادية التي براغ، أما المرحمة الكسطى ة كبنيكيةفيو إلى الشكبلنية الركسي
، كعمى ىذا النحك تظؿ المدرستاف النقديتاف مترابطتيف بؽ عمييا كبل الكرفيف عمى السكاءينط

 .(2)تاريخيان " 

، الذم ييحارر النص بمعارؼ خارجية ية المفاىيـ الخارة لمنقد القديـلقد طكت البنيك 
لحؽ في السمطة النيائية التي تعطي لممبدع ا ؛نشأة النص كبيئتوكمقدمات تعريفية عف ظركؼ 

ة الدرس مقدم Jakobsonكبعده جاكبسف  De Saussure، كقدـ دم سكسير عمى النص
، ال تعترؼ باإلحالة الجاىزة خارج المغكم المنغمؽ عمى النص، كاكتفت المغة بذاتيا داخؿ النص

 النص .

، تمؾ اآلراء التي كضعيا الناقد الفرنسي ركالف بنيكمتأريمية لمفكر الكمف أىـ اآلراء ال
Roland Barthesبارت 

تتركز  المحاور الرئيسة الثالث لمعممية اإلبداعيةحيث رأل أف  ، 
 :في

، حيث األىمية يأخذ المحكر المركزم، فيك شريؾ في إنتاج النص: كىك مف المتمقي -1 
ب أف تتكفر فيو رفات خارة تمكنو مف ، لذلؾ يرل أف المتمقي يجكمكليس مجرد مستيمؾ لغ

 فؾ شيفرات النركص ككشؼ البؤر الجمالية مكاضع اإلبداع .

، فمكؿ ب عمى أساس فرز العبلمة المسانية: كىك نسيج لغكم كببلغ لغكم مكتك النص -2
، كمظير مدلكؿ الةنص داللة تتمثؿ في الحركؼ كالكممات كما ينتج عنيا مف جمؿ كعبارات د

 .لمجرد أك المتركر في الذىفجانب اكىك ال

                                                           
مف الشكبلنية إلى ما  ،فسمد ف ثالثان: العمؿ الفني بكرفو عبلمة في سياؽ كظيفة جمالية، ينظرد(عند سم1)

 .(14ص-9)صالبنيكية ،كينظر بياجيو ،(39)ص بعد البنيكية
 .(40-39)صمف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكية ،ف( سمد2)
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ألىمية بعد كركؿ ، كتتبلشى ىذه اكىك راحب دكر ميـ في إنتاج النص :المبدع -3
 . (1)إلى ضركرة اختفاء المؤلؼ أك مكتو Barthes ، لذلؾ دعا بارت النص إلى القارئ

Claude Straussكنادل كمكد شتراكس 
ي لكؿ بتكظيؼ الفكر البنيكم كمنيج عمم (2) 

كالتاريخ في  ؛كاألدب؛ كالمغة ؛كعمـ االجتماع ؛: عمـ النفسكالعمكـ اإلنسانية، ليشمؿ المعارؼ
في  ، كقد طبؽ بحثو البنيكم عمى األساطيرمجاؿ البحث في المجتمعات القديمة، كغيرىا

أك نكع متدني مف ، ليرل أف األسطكرة ال تعني بالضركرة الخرافة المجتمعات القديمة كالبدائية
كاعي في حكايات كأساطير مقدسة  يكشؼ لنا عبر الدراسة البنيكية الفكر البلف، بدائيالتفكير ال

، كأقكاالن غير ذات أىمية عند مؤمنيف بيا كما في الكتاب المقدستربح تراثان ميمان عند ال
 .(3)المشككيف بيا

 النظرية الماركسية مف كجية نظر بنيكية ، Louis Althusser (4) كناقش لكم ألتكسير 
ككاف منظران لمفكر الشيكعي، ثـ خرج عميو مناقشان األيدلكجيا كانحرافاتيا ، فكضع الفكر البنيكم 

، مف خبلؿ رؤية البنيكية لمعممية اإلبداعية التي يجب أال مكاجية الفكر الماركسي كالكجكدم في
 .(5)تقدـ رؤل مطابقة لمكاقع بؿ تقؼ عمى مسافة قريبة منيا 

يف مف خبلؿ المنيج البنيكم في الربط ب Michel Foucault (6) فيما أسيـ ميشيؿ فككك
، كرفض رأم البنيكييف في كجكد بنية إدراكية شمكلية خارج التاريخ دراسة التاريخ كنظرية المعرفة

الذم  -Jacques Derrida كجاؾ دريدا Straussكشتراكس  Jakobsonكما اعتقد جاكبسكف 
حقبة تاريخية ، كيرل أف كؿ كغيرىـ  -يكية إلى التفكيكيةالبنانتقؿ مف البنيكية إلى ما بعد 

لمعايير كالمفاىيـ كالقيـ ، ككؿ حقبة مف الحقب تنتج منظكمتيا مف اسادتيا معرفة معينة

                                                           
-89)صالبحث األدبي كالمغكم ،، كأبك عمي(103ص-95)صمناىج النقد المعارر ،( ينظر فضؿ1)

 .(92ص-76)صالنقد العربي الحديث كمدارس النقد الغربية ،كالعجيمي (90ص
: فيمسكؼ كناقد فرنسي، زعيـ البنائية ـ(2009-ـ1908) Claude Levi Strauss( كمكد ليفي شتراكس 2)

 .لبنيكية منيج يمكف أف يشمؿ الككف، يرل أف ا، كمؤسس البنائية األنثركبكلكجيةالفرنسية
 .(15)صالبنيكية كما بعدىا بيف التأريؿ الغربي كالتحريؿ العربي، كردة :( ينظر قنديؿ3)
ـ(: فيمسكؼ كمفكر بنيكم فرنسي، كلد 1990-ـ1918) Louis Pierre Althusser( لكم بيير ألتكسير 4)

 . مة عضكان بالحزب الشيكعي الفرنسي، ثـ كضع أفكاران تتناقض معيا، ظؿ لفترة طكيبالجزائر
 .21ص-19المرجع السابؽ، ص( ينظر 5)
درس تاريخ ـ( : فيمسكؼ فرنسي، تأثر بالبنيكية، 1984-ـ1926) Michel Foucault( ميشيؿ فككك 6)

 .الممارسات االجتماعية اإلجرامية ، كالظكاىرالجنكف
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، كتنظيراتيا حكؿ مفيـك التاريخ فضؿ في ظيكر التاريخانية الجديدة، ككاف آلرائو الالخارة
 .(1)لنركص األدبية كتأكيميا كالثقافة كالتطكر الفكرم كآليات قراءة ا
 :كفؽ اآلتي مستويات النص األدبيب كقد اقترح بعض البنيكييف ترتي

المكسيقية مف نبر كتنغيـ  : كيدرس الحركؼ كرمزيتيا كتككيناتياالمستوى الصوتي -1
يقاع  .كا 

 .يفتيا في التككيف المغكم كاألدبي: يدرس الكحدات الررفية ككظالمستوى الصرفي -2
دية كالحيكية : يدرس الكممات لمعرفة خرائريا الحسية كالتجريتوى المعجميالمس -3

 .كالمستكل األسمكبي
: يدرس تآلؼ الجمؿ كتركيبيا، كطرؽ تككينيا، كخرائريا الداللية المستوى النحوي -4
 .كالجمالية
: كيدرس تحميؿ تراكيب الجمؿ الكبرل لمعرفة خرائريا األساسية مستوى القول -5
 . كالثانكية
 ، كالركر المترمةالمعاني المباشرة كغير المباشرة : يعنى بتحميؿالمستوى الدللي -6

 .باألنظمة الخارجة عف حدكد المغة
: كتقكـ فيو المستكيات السابقة بدكر الداؿ الجيد الذم ينتج مدلكالن المستوى الرمزي -7

 .(2)ة داخؿ المغة أدبيان جديدان يقكد بدكره إلى المعنى الثاني أك ما ييسمى بالمغ

، مما يؤكد لمستكيات جميعيا يترؿ برمب المغة، كدراستيا تتـ مف خبلؿ النصكىذه ا
 ، بما يكفؿ االكتفاءمف قبؿ النقاد دراسة لغكية بحتة اىتماـ المنيج البنيكم بجسد النص كدراستو

 .كعدـ البحث خارج حدكد بنية النص
 :فيي الناقد البنيوي لتي تعد عمادمفاىيم البنيوية الرئيسة اأما 

، كلكف لؾ مجمكع العنارر المككنة لمبنية، كال يعني ذ: يقرد بو البنية ككؿالنسق -1
داللية مف ، كيكتسب الرمز قيمتو الي تنظـ حركة العنارر داخؿ البنيةمجمكع العبلقات الت

                                                           
 .(94)صالمغكمك األدبي  البحث ،( ينظر أبك عمي1)
البحث المغكم  ،، نقبلن عف أبك عمي(66)صنظرية األدب المعارر كقراءة الشعر ،( ينظر بشبندر2)

 . (101)صكاألدبي
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نية شعر ، فكممة القمر أك المطر في القريدة العربية تختمؼ داللتو في بالنسؽ كليس العكس
 .لرمز قيمتو مف النسؽ داخؿ البنية، فيأخذ ايمتو كداللتو في شعر محمكد دركيشجاىمي عف ق

ف ، كزمف النظاـ ىك الزمالعنارر في ما بينيا داخؿ البنية: ىك زمف حركة التزامن -2
، كالتزامف يفرض استمرار البنية كثبات نسقيا، كالنظاـ ىك ما المحدد الذم تتحرؾ فيو العنارر

، رتبط بالنية كليس بما سيرير بنية، كيكف كليس بما ىك في مرحمة التكٌكفيرتبط بما ىك متك
، كالتزامف يعمؿ في النظاـ حيث ية تعاني التفكؾ في مرحمة التككف، كالنظاـ ضد التفٌكؾألف البن

 .ككنة منتظمة الحركة مبمكرة النسؽيفترض بنية مت
، كبالتالي ال العنرر كانفتاح البنية عمى الزمف : ىك زمف تخمخؿ البنية كتيدـالتعاقب -3

تتعرض بسبب تيدـ ، كىك استمرار البنية نفسيا التي كف فيـ التعاقب بمعزؿ عف التزامفيم
بو بعد دخكؿ العنرر  ، ثـ ال تمبث ىذه البنية أف تستعيد نظاميا لتستمرعناررىا إلى خمؿ

 .ب ال يعني زمف ىذا التغيير الكميتعاق، كالالبديؿ فييا، فالبنية ىذه إذان ال تتغير ككؿ

ي كقدرتيا عمى ، كينظر في تطكرىا التاريخلبنيكم يررد تعاقب البنى الميدمةالناقد ا
 .التجدد كاالستمرار

كـ تفسير الحدث عمى مستكل البنية، : كىك مفيواعي لمظواىر أو اآللية الطابع الال -4
ة مستقمة عف كعي قبلنيتو التي ىي عقبلني، كىك في قيامو محككـ بعكالحدث لو استقبلليتو

رادتو  .(1)، إنيا اآللية الداخمية لمبنية اإلنساف كا 

قمة تستغني عف مف مميزات المنيج النقدم التركيز عمى النص باعتباره كحدة لغكية مست
ب داخؿ النص األدبي الكتشاؼ كنيو، ، بما يعني مزيدان مف البحث كالتنقيالمؤثرات الخارجية

 ،، كما أف المنيج البنيكم افترض شركطان رارمة عمى القارئرمكزه، كالغكص في لغتو كتعرية
بية، كليس ميٍستٍقًببلن الذم يجب أف يتحمى بفيـ خاص لؤلدب بما يجعمو مشاركان في العممية األد

 :األشكاؿ ، نص قابؿ لمبحث كالتجدد، كما أنيا تيحكؿ النص إلى كائف متعدد الرفات ك سمبيان 

، كألنيا كذلؾ البنيكية فمسفة، كلكنيا طريقة في الرؤية، كمنيج في معاينة الكجكد " ليست
، في المغة ال تيغير البنيكية المغة كال جذرم لمفكر كعبلقتو بالعالـ، كمكقعو منو كبإزائو تثكيرفيي 
ررارىا عمى التفكيرالمجتمع كما أنيا ال تيغير الشعرتغٌير  المتعمؽ  ، لكنيا بررامتيا كا 

                                                           
 .(35ص-32)صفي معرفة النص ،( ينظر العيد1)
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قات التي تنشأ بيف ىذه ، كالعبلالغكص في المككنات الفعمية لمشيء، ك اإلدراؾ متعدد األبعادك 
كالشعر، كتيحٌكلو إلى فكر متسائؿ قمؽ، متكثب  ؛المجتمعك  ؛المككنات، ييغىٌير الفكر المعايف لمغة

 .(1)، فكر جدلي شمكلي " متعص  
ىذا يغفؿ أف ، ك رؼ عمى النصؿ مع المغة فحسب لمتعالتعام من المآخذ عمى البنيويةك

، كما أف نظرية مكت المؤلؼ أك اختفائو رغـ أنيا يمكف أف تيحمؿ عمى األدب أكسع مف المغة
، إال أف الررامة في تنحية المؤلؼ تمامان عف أم بحث ز االىتماـ عمى النصالمجاز لتركي

ثر التاريخي غفاؿ األ، كمما يؤخذ عمى المنيج البنيكم إم قد يضر بالنقد األدبي كشمكليتونقد
، فكيؼ يمكف أف نعطي خطبة فقد النص بعضان مف عكامؿ إبداعو، مما يي كاالجتماعي كالسياسي

التي تعطي الحجاج مثبلن قيمتيا األدبية ؟ إذا لـ نتعرؼ عمى الظركؼ كالعكامؿ الخارجية 
عتراضات عمى ، ييضاؼ إلى االلؽ التاريخي كالمجتمعي كالسياسيمف األ العبارات كالجمؿ ثكبان 

، كفرض شركط خارة عمى القارئ الذم يربح عند سمب القارئ متعة التذكؽ الجمالي البنيكية
، كبالتالي يربح األدب كأنو مكجو إلى النص عبر تعدد القراءات الناقدةالبنيكييف مشاركان في 
 . (2)لمجتمع العريض المشارب كالثقافاتالنخبة المثقفة دكف ا

، إال أنو ال مف مظاىر الفكر الحضارم المعارر بنيكم في األدب ييعدٌ " مع أف التحميؿ ال
يخمك مف مكاطف ضعؼ كانتقاد مف كجية النظر النقدية التحميمية الفنية التي ترل في التحميؿ 

ف ىنا عيبت الطريقة الييكبلنية )أم ، كمختص بتحميؿ نركص مغمقة عمى نفسياالبنيكم أنو م
، باإلضافة إلى أف كأنيا مقتررة عمى اآلثار الراقية، كبيا مف التاريخالبنائية أك البنيكية( بير 

البنيكية قد راحبيا تضخـ ىائؿ مف المرطمحات المستعممة في تحميميا لآلثار كالنركص 
 .(3)األدبية الراقية " 

 
  السيميائي المنيج: ثامناً 

ء كالسيمياء: سكمة كالسيمة كالسيما، كالمف: ساـ مقمكب كسـ كسمي السيميائية لغة
ليـ عميو سيما حسنة معناىا عبلمة، كالخيؿ ، كقك العبلمة، كسكـ الفرس: جعؿ عميو عبلمة

                                                           
 .(7)صجدلية الخفاء كالتجمي ،يب( أبك د1)
 .(104ص-102)صالمغكمك  البحث األدبي ،( ينظر أبك عمي2)
 .(113)صالتحميؿ النقدم كالجمالي لؤلدب ،( غزكاف3)
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التي عمييا سكمة كالسكمة العبلمة، السيـ العبلمات، ييقاؿ: لو سيمياء ال تشؽ : ىي المسكمة
 . (1): أم يفرح بو مف ينظر إليو عمى البرر

ريـ ، كما كردت في القرآف الكالعبلمة أك اإلشارة لمداللة عمى استخدـ العرب لفظ السيمياء
ى يِم] ، كرد في تفسير: كالحديث الشريؼ كأشعار العرب ِمّ ن ُىجمومّس  يمات  َِلم َٰل كم ِذم ِِف  التكسـ  (2)[  إ ن 

، كمنو قكؿ الرسكؿ رمى اهلل التي ييستدؿ بيا عمى مطمكب غيرىا، كىي العبلمة تفعؿ مف الكسـ
فيو الخير ، كتكسمت فيو الخير إذا رأيت (3){ ـكسٌ الت  بً  اسى الن   كفى في رً عٍ ان يى ادى بى عً  هللً  ف  إً عميو كسمـ } 

 :ركاحة لمنبي رمى اهلل عميو كسمـ ، كمنو قكؿ عبد اهلل بفإذا رأيت ميسـ ذلؾ فيو
 ــــــــــــــــــــــــــرِ اهلُل َيْعَمُم أّني ثَِاِبُت الَبصَ   إّني َتَوسَّْمُت ِفيَك الَخيَر َأْعِرفُـــــــــــــوُ 

، سـ الناظر إليؾ مف فرقؾ إلى قدمؾ، كأرؿ التكسـ التثبت كالتفكر: الكاكقاؿ ثعمب
، ك قيؿ ىي استدالؿ لقريحة كحٌدة الخاطر كرفاء الفكر، كذلؾ يككف بجكدة اخكذ مف الكسـمأ

يخفى فبل يبدك لكؿ  ، كمنيا مايبدك ظاىران لكؿ أحد كبأكؿ نظرة ، كمف العبلمات مابالعبلمات
 .(4)أحد كال يدرؾ ببادئ النظر 

 : " كاإلشارةة الداللة فقاؿأىمية اإلشارة كالعبلمة في قك  إلىكنبو أبك عثماف الجاحظ 
، كما أكثر ما تنكب عف المفظ كما كالمفظ شريكاف كنعـ العكف ىي لو، كنعـ الترجماف ىي عنو

ناس معنى خاص الخاص...ىذا كمبمغ اإلشارة أبعد تيغني عف الخط...كلكال اإلشارة لـ يتفاىـ ال
ف كاف رامتان، كأشار إليو  مف مبمغ الركت...كمتى دٌؿ الشيء عمى معنى فقد أخبر عنو كا 

ف كاف ساكتان   .(5)، كمتفؽ عميو مع إفراط االختبلفات كىذا القكؿ شائع في جميع المغات ،كا 

يقة تمثؿ منطمقان ىذه األركؿ العر ، (6)كما تناكليا العديد مف النقاد كالببلغيكف القدماء
البحث فيو بشكؿ يعطي ثقافتنا فضؿ لمعرب الفضؿ الكبير لكضع بدايات ، كاف لممنيج سيميائي

 .بلمات أك اإلشارات أك الرمكزالسبؽ في البحث في أىمية الع

                                                           
 .(309ص-308ص/7)ج( ينظر ابف منظكر: لساف العرب1)
 .[75الحجر: ]( 2)
 (3/207الطبراني، المعجـ األكسط) (3)
 .(40ص-39ص/10)صبيتفسير القرط ،( ينظر القرطبي4)
 .(82-1/78)جالبياف كالتبييفالجاحظ، ( 5)
 (.110ص-107)صالمغكمك  البحث األدبي ،أبك عميينظر  (6)
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كالدة في مكانيف كزمانيف ، فقد شيد لحظتي لمنيج السيميائي كمنيج نقدم أدبيأما ا
يدرس عمـ المغة معتقدان أنو  De Saussure،  ففي الكقت الذم كاف فيو دم سكسير يفمختمف

 Charles ، كاف المنطقي األمريكي تشارلز بيرسءان مف عمـ أكبر ىك السيميكلكجياسيككف جز 
Peirce (1) في حيف جعؿ سكسير يككف أساسان لممنطؽ السيميكطيقا ييبٌشر بميبلد عمـ جديد ،
 -... كالسيمياء التي غالبان ما تعرؼ بأنيا دراسة اإلشاراتعؿ بيرس نظامو ثبلثيان ثنائيان ج نظامو

ىي دراسة الشفرات أم األنظمة  ،-كيعني العبلمة Semeionكالمشتقة مف جذر يكناني ىك 
بكرفيا عبلمات تحمؿ  ؛أك الكحدات ؛التي تيمكف الكائنات البشرية مف فيـ بعض األحداث

، جنبان إلى جنب مع السيميكلكجيا التي طكرىا بيرس Semiotics ، كقد أدت السيمياءمعنى
Semiologie  كظؿ كبل المرطمحيف ، (2)التي اقترحيا سكسير إلى حقؿ دراسي إبداعي

 .(3)كالمنطمقيف قائميف باختبلؼ منطمقات المدرستيف األمريكية كاألكركبية 

ماذج أم ، كنقد ىذه الناذجياعادة تقييـ لمكضكعيا أك لنم: " ىي إالسيميائية اصطالحاً  
ي نمط تفكير قادر عمى تعديؿ ذاتو، دكف ، كىالعمكـ التي ييقتبس عنيا، كلنفسيا كحقائؽ

 .انترابو كنظاـ

تمادان عمى ، اعكما لك أنيا كانت أنظمة لمعبلمة ،دراسة لكؿ مظاىر الثقافة :كالسيميائية
 .افتراض مظاىر الثقافة، كأنظمة عبلمات في الكاقع

 Julia Kristevaي جكليا كريستيفا كتعط
 اعتباره لمدرس السيميائي امتداده األقرى ب (4)

 .(5)تاريخية كأنظمة دالة  –، كتطبيقات سكسيكمنيجية لمعمـك اإلنسانية

ككنو كتميؿ االتجاىات الحديثة في عمـ المغة إلى اعتبار اإلشارة مفيكمان عامان يخرج عف 
ستمدكف نظريتيـ مف تمؾ الدراسات األساسية في عمـ المغة ، كيمجرد إشارة لفظية أك معنكية

ة إلى حيث عٌرؼ اإلشارة بأنيا كنوه أك ماىية قابمة لئلدراؾ بالنسبDe Saussure لدم سكسير

                                                           
 : فيمسكؼ كسيميائي أمريكي.ـ(1914 -ـ1839) Charles Sanders Peirce( تشارلز ساندرز بيرس 1)
 .(14ص-9)صالسيمياء كالتأكيؿ ،( ينظر شكلز2)
الباحثيف مف يعتمد السيميكلكجيا، كمنيـ مف يعتمد  ، فمفطمحيف إلى العربيةقؿ منطكقي المر( انت3)

 .لبعض التسمية العربية السيميائية، فيما اعتمد االسيميكطيقا
 : فيمسكفة كناقدة كعالمة لسانيات فرنسية مف أرؿ بمغارم.ـ1941كلدت Julia Kristeva( جكليا كريستيفا 4)
 .(118)صة المعاررةمعجـ المرطمحات األدبي ،( عمكش5)
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أدركيا أحد مف  ، كأنيا في حد ذاتيا ناقرة المعنى تمامان إذامجمكعة محددة مف مستعممييا
،  Signifiantابؿ لئلدراؾ في اإلشارة بأنو الٌداٌؿ ، كقد كرؼ العنرر القغير ىذه المجمكعة

، كالعبلقة القائمة بيف العنرريف Signifie كالعنرر الغائب عف اإلشارة ىك الفحكل أك الميؤٌدل
، كألح عمى ضركرة التمييز بيف اإلشارة ، كالعبلقة بينيما اعتباطيةSignificationالمدلكؿ 
Signe  كالرمزSymbole  ة ذىنية ، الذم ىك مثكؿ ركر االستحضار الذىنيكبيف المدلكؿ ك

التي اعتبرىا  Symptomes، كما مٌيز بيف اإلشارات كاألعراض في عقؿ ميستعًمؿ اإلشارة
 .(1)إشارات طبيعية 

 :ىي ثالثة أنماط من العالماتبيف  فقد مٌيزCharles Peirce أما تشارلز بيرس 

لعبلمة التي تشبو ما ترمز إليو أك : كىي ا Icionicاأليقوني النمط التصويري/"  -1
 .ثؿ األنمكذج المعمارم أك الخريطةم –المرجع  –تيمثمو 

، حيث التي ترتبط فعميان بما ترمز إليو: كىي العبلمة Indexicalالنمط المؤشر  -2
، أك السحاب عبلمة عمى العبلمة مع مرجعيا برباط السببية، كالدخاف عبلمة عمى النارترتبط 
 المطر.

ل العرؼ عمى ربطيا بما ترمز : كىي العبلمة التي جر Symbolicلنمط الرمزي ا -3
 ، كما يحدث في المغة كعبلمات المركر. عتباطية، كتككف عبلقة العبلمة بمرجعيا عبلقة اإليو

، فالعبلمة بركرتيا كالمرجع ؛كالمدلكؿ ؛الداؿ"  :كىك يرل أف لمعبلمة ثبلثة أكجو ىي
تخمؽ في عقؿ المتمقي معادلة مفسرة تنكب  -Representamenة العبلمة المركر  –المغكية 

لمكضكع مف جميع كىي ال تنكب عف ا – Interpretantعبلمة مفسرة  –عف مكضكعيا 
 .Ground  "(2)، بؿ تنكب عنو بالرجكع إلى نكع مف الفكر، كىك الركيزة المرجعية جكانبو

: المدرسة األمريكية رئيسيف، األكؿ ائية الحديثة إلى اتجاىيفكقد انقسمت اتجاىات السيمي
 Carnap، ككارناب Morice، كمف أعبلميا مكريس Peirceالتي اتبعت منطمقات بيرس 

 .Seboukكسيبككؾ 

                                                           
 .(42)صمعجـ المرطمحات العربية في المغة كاألدب، الميندسك ( ينظر كىبو 1)
 .(116)ص كالمغكم البحث األدبي ،( أبك عمي2)
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كمف  De Saussure: المدرسة األكركبية المنبثقة التي اتبعت آراء دم سكسير كالثاني
 Rolandكركالف بارت  ، Mounin  مكنافك  Preitoكبرييتك  Buyssens  أعبلميا بكيسنس

Barthes رغـ أنيا ثالثان ىك مدرسة تارتك الركسية ، كمف الباحثيف مف أضاؼ اتجاىان كغيرىـ ،
، إال أنيا اتجيت نحك السيميائية بية كتحت تأثير الشكبلنيةك األكر  نشأت متأثرة بأفكار المدرسة

،  Ouspensky  ، كأكسبنسكي Iauri Lotmanالثقافية كمف أعبلميا يكرم لكتماف 
يفانكؼ Piatigorskyبياتغكرسكي ك   . (1)، كغيرىـ  Iifanouf ، كا 

، كرأل أنو يمكف استخداـ نماذج ية الثقافيةمف دعاة السيميائJakobson كاف جاكبسكف 
تراؿ لتحميؿ أنظمة الثقافة كالفف، كقد دعا لمتفريؽ بيف الرسالة )النص( كبيف الرمز )المغة اال

، التي تقكـ عمى عدة عنارر ىي: المرسؿ )المتكمـ أك المؤلؼ( ظرية( في النالتعبيرية
لة )النص أك السياؽ(، كقناة االتراؿ )السمع أك القراءة(، ، كالرساكالمستقبؿ )السامع أك القارئ(

 .كالشيفرة أك الرمز )المغة(

 :(2) كيمكف تمثيؿ ىذه النظرية كفؽ الشكؿ التالي 
 :ديةالنق التصال نظرية تمثيل( 3.3) شكل

 
 

الذم Saussure رأيو في اتساع عمـ األدلة مخالفان رأم سكسير Barthes كسجؿ بارت 
اعتقد أف المسانيات ليست سكل قسـ مف عمـ األدلة العالـ ، فذىب إلى الشؾ بكجكد أنظمة أدلة 
في الحياة المجتمعية أكسع مف المغة البشرية ، لما لمغة البشرية مف سعة كأىمية ، فالعبلمة 

                                                           
 (66ص-55)صمحاضرات في السيميكلكجيا، ( ينظر السرغيني1)
 .(15ص-12)صدركس في السيميائيات ،( ينظر حنكف2)
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نده لغكية أـ غير ذلؾ مرىكنة باستعماليا ، كمف ىذا االستعماؿ تتحدد داللتيا ، لذا ذىب إلى ع
تعريؼ السيمياء االجتماعية بأنيا العمـ الذم يدرس المعاني الكامنة كراء اإلشارات كالعبلمات 
 عبر التكارؿ االجتماعي في داخؿ ثقافة ما ، ككازف بيف النص كاألثر ، كقرف تعدد المعنى
بتعدد منابع النص كأركلو ، كغٌيب المؤلؼ لكي ال يحد مف تكالد الدالالت ، كتحمؿ مف سمطة 

 .  (1)النص حتى يتمكف مف مطاردة المعاني المتفمتة كيحقؽ المذة 

 Emile Benvenisteكما خالؼ إيميؿ بنفنيست 
قة بيف الداؿ كالمدلكؿ في ككف العبل (2)

، كيرل شارة تدؿ عمى عنرر معيف بالتحديدف ىذه اإل، فيراىا عبلقة ضركرية ألاعتباطية
: أف المغة قابمة إلنساني عف أشكاؿ التكارؿ األخرلالخرائص التي تميز النظاـ المغكم ا

عادة التأليؼ إلى ما ال نياية ، كقابمة لمتأليؼالتحميؿ إلى كحدات ركتية كدالليةلمتفكيؾ ك  ، كا 
، ألف كؿ عنرر في لخارجي الذم تيشير إليوالمكضكع اكيرل تحرر العبلمة المسانية مف 

، كأف شكمي كالداللي مع العنارر األخرلالنظاـ المغكم يكتسب قيمتو مف عبلقة االختبلؼ ال
 .(3)قيمة أم عنرر تعتمد عمى العنارر التي يتقابؿ معيا 

 Greimas Algirdas كاتجو ألخيرداس غريماس
سيميائية نحك بنية عالـ بالدراسات ال (4)

، بؿ Saussure، كعنده كؿ معنى ال يقـك عمى تعارضات ثنائية فقط كما عند سكسير الالتالد
، ألف منظكمة المربع السيميائي ذات ت رباعية، مثؿ أسكد كأبيض، كال أسكد كال أبيضتعارضا

 .(5)طبيعة منطقية داللية 
 :ىي ثالثة أسس لمتحميل السيميائي لقد حدد الباحثكف

، مما كيؾ النص األدبي عمكديان كأفقيان يعتمد التحميؿ البنيكم عمى تف: التحميل البنيوي -1
كاعية ، بما ييمكنو مف القراءة الي ميمة اكتشاؼ رمكز كعبلمات النصييسٌيؿ عمى الناقد السيميائ

 .ؾ أثر العبلمات في تكليد المعاني، بما يتيح إدرالممضمكف بشكؿ أكثر تركيزان 

                                                           
 .(76)صدركس في السيميائيات ،، كأيضان حنكف(120)صالمعاررة النظرية األدبية ،( ينظر سمدف1)
 .ـ(: عالـ لسانيات كسيميائي فرنسي1976-ـ1902) Emile Benveniste( إيميؿ بنفنيست 2)
 (.124ص-123)ص المغكمك  البحث األدبي ،أبك عمي( ينظر 3)
أرؿ ليتكاني كلد  ـ( : مف1992-ـ1917) Algirdas Julien Greimas( ألخيرداس جكلياف غريماس 4)

 ، كأحد مؤسسي السيميائية البنيكية .في في فرنسا، مف عمماء المسانياتفي ركسيا كتك 
 .127ص-126المرجع السابؽ، ص( ينظر 5)
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لميحايثة : ييقرد باالتحميل الُمحايث -2
، النص عف كؿ السياقات المحيطة بو عزؿ (1)

، كيكتفي باستخداـ درس السيميائي قائـ بذاتو، يستغني عف خارجوفالنص محط االىتماـ في ال
 .نص التي تقكدىا العبلمات كالرمكزالعبلقات المتشابكة في ال

بنظاـ إنتاج  يتـ، كيفي مقدمة االىتمامات السيميائية ييعد الخطاب : تحميل الخطاب -3
ميسبقة عف حياة المؤلؼ أك ، كتحميؿ الخطاب لـ يعد يحفؿ بالتركرات الاألقكاؿ كالنركص

، ص بنية ككياف مستقؿ قابؿ لمتأكيؿ، فالننأل عف األحكاـ المعيارية لمنركص، كما يسيرتو
نطقية كىك قمؽ يبحث عف االستقرار الذم يعتمد التأكيؿ النسقي المفتكح باستخراج الدالالت الم

، ا في التأكيؿ مف داخؿ النص، التي تعتمد مرجعياتية مف العبلمات المتاحة داخؿ النصالممكن
، كىك ما ييعرؼ بالقدرة ناء نظاـ إلنتاج األقكاؿ كالنركصألف تحميؿ الخطاب األدبي ييتـ بب

مة تيف : مرح، كييستعمؿ المنيج السيميائي عمى مرحمابية كيشمؿ جميع األجناس األدبيةالخط
، كمرحمة تخطي المعاني المعجمية لؤللفاظ، ككذلؾ تجاكز إشارات كمعاني القراءة االستكشافية

، فكؿ قراءة سيميائية جديدة تينتج إلى المعاني المختفية في الدكاؿ التكارؿ العقمي المباشر
 . جديدان لمخطاب في النص األدبيتحميبلن 

، مثؿ آلية سيميائية لمنركص األدبيةدراسة الكقد كضع بعض الدارسيف آليات مقترحة لم
؛ كنحكية ؛طاب األدبي إلى مستكيات أك بنيات: ركتيةالتحميؿ المساني التي تعتمد تحميؿ الخ

لمدرس السيميائي لمنص كفؽ  ، أك اقتراح اتباع إجراءاتكداللية ؛كمكسيقية ؛كتركيبية ؛كررفية
، سيمياء ياء التضاد، سيمياء التركيباآلتي: سيمياء العنكاف، سيمياء االختيار كالتأليؼ، سيم

 .(2)اإليقاع 

 
  البحث األدبي بالتالي:مناىج بعض قضايا يمكن التأكيد عمى 

غدت مناىج البحث األدبي أداة الناقد المعارر، كعمادان مف أعمدة النقد الحديث، ال  -1
المنظمة التي  يمكف لباحث جاد في عررنا أف يستغني عف االطبلع بعناية عمييا، كىي العممية

يتعيف عمى الباحث اتباعيا بدقة لمكركؿ إلى المعرفة، لقد تجاكز البحث األدبي في العرر 
الحديث العشكائية كاالنتقائية، كبات البحث يخضع لمعديد مف القكاعد كالضكابط التي يجب 

                                                           
 . Immanence( ترجمة لممرطمح 1)
 محاضرات في السيميكلكجيا، ، كالسرغيني(255)صالسيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتيا ،( ينظر بنكراد2)

 .(55ص-52)ص
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ثية أكثر اتباعيا في العممية البحثية ليغدك البحث عمميان محدد األىداؼ، مستعينان بأدكات بح
مبلئمة لطبيعة بحثو، مبتعدان عف االجراءات المبتسرة، لكي ييعطى البحث األدبي حمكالن حقيقية 

 في إطار مف التسمسؿ كالتأطير النظرم العممي.
أكؿ مف ابتكر المنيج العممي ىـ العرب، كلنا في تكثيؽ كتحقيؽ المغة كأشعار  -2

ككتابتو، خير دليؿ عمى المنيج العممي المكغؿ العرب، كفي تحقيؽ سند الحديث النبكم الشريؼ 
فدعا الجاحظ لمشؾ ىـ مف أرسى ىذه المبادئ في درسيـ العممي، ك في القدـ عند العرب، 

كدعا ابف  ذلؾ في معارضتو لفبلسفة اليكناف، ابف سيناطبؽ ك كاالستقراء كمنيج لمبحث، 
مي، كاعتمد ابف رشد المنيج العممي الييثـ التباع االستقراء، كاالستقراء بأمانة في البحث العم

كيبدك أف ديكارت اطمع عمى آراء العمماء العرب، كتحديدان رأم  ،في عرض كتابات األمـ السابقة
كالتدرج  ؛كالتحميؿ ؛الكضكح -الشؾ المنيجي ، ألننا نجد أركؿابف الييثـ في المنيج البحثي

، الييثـ الذم سبقو بستة قركف ماثمة عند سابقو ابف -كاالستقراء ؛مف السيؿ إلى األرعب
ينسب إلييما فضؿ كضع قكاعد المنيج العممي، كانا  افذمال كفرنسيس بيككف؛ ركجر بيككفك 

، كالبيركني، كابف رشد، كغيرىـ  كنقبل جيكد، يجيداف العربية  ابف سينا، كابف الييثـ، كابف حـز
كاعتمدت لمتدريس في مف عمماء العرب الذيف تيرجمت أعماليـ إلى المغات األكركبية، 

 . لمعرب فضؿ تأسيس نظاـ التعميـ المنظـك  ،جامعاتيـ

استخدـ العمماء العرب التاريخ في ميداف الدراسات األدبية كالمغكية، ككانت ليـ  -3
، كأسيمكا في ظيكر إسيامات كثيرة في دراسة العديد مف الظكاىر المغكية كالنقدية كالببلغية

ال يكتفي بدراسة المنتىج األدبي كمنًتجو، بؿ يدعك إلى دراسة  ذمالحديث الالمنيج التاريخي 
كالتعرؼ عمى كؿ ما يترؿ بيـ مف عادات  ،األدباء دراسة عممية تقكـ عمى بحكث تفريمية

خفاقيـ كجكانب ضعفيـ المنيج ىذا كضع ف ،كأفكار كمبادئ، مع محاكلة تبيف فترات نجاحيـ كا 
ير غير المباشر لمنص في ضكء الدراسة المعمقة لمحركة التاريخي لؤلدب الباحثيف أماـ التفس

األدبية التي تؤثر في المبدع كتتأثر بو، كيمثؿ خير كسيمة لبلطبلع عمى األركؿ كالنظـ 
 كالمذاىب األدبية كالمدارس الثقافية كاالتجاىات الدينية كالمجتمعية. 

باشر لمنص في ضكء كضع المنيج التاريخي لؤلدب الباحثيف أماـ التفسير غير الم -4
الدراسة المعمقة لمحركة األدبية التي تؤثر في المبدع كتتأثر بو، كقدـ خدمات جميمة لفيـ األدب 
ضمف منظكر الحركة األدبية التي تفيد مف كرؼ التطكر الثقافي كالسياسي كاالجتماعي 

، ف العشريف خبلؿ القر  قد أثر المنيج االجتماعي في االنتاج األدبيك  كالديني في المجتمع،
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ككجو األدب كالنقد نحك خدمة قضايا المجتمع، سيما بعد تبنيو مف قبؿ المدرسة الكاقعية ثـ مف 
المدرسة المادية الجدلية، كأبرز قضية االلتزاـ ككضعيا في دائرة االىتماـ، مع ضركرة االنتباه 

األرقاـ التي عند تناكؿ النقد االجتماعي عدـ تحكيؿ األدب إلى مجمكعة مف االحرائيات ك 
 تخكض في رراع طبقات المجتمع، في الحيف الذم تقـك بإغفاؿ الجانب الجمالي لؤلدب.     

كزمبلؤه أسسان ميمة لمعبلقة بيف عمـ النفس كاألدب، تعتمد عمى عدة  أرسى فركيد -5
المغة كتطكرىا في بيئة األديب النفسية ك الكسط االجتماعي ك دراسة شخرية األديب منيا: 
الرسـ كالركاية كالمسرح، كالدراسات دراستو النفسية عمى األدب فتناكؿ  دكقد طبؽ فركي ،ةالخار

التي تعتمد ىذا المنيج معقدة كتحتاج إلى اطبلع مستفيض عمى عمـ النفس التحميمي، لذا فيي 
نادرة لـ يتردل ليا سكل كبار النقاد في األدب العربي، كفي النقد الفمسطيني كضع الناقد نبيؿ 

بك عمي دراسة حكؿ شخرية الشاعر العربي نزار قباني استخدـ فييا نظرية التحميؿ النفسي أ
 لمكركؿ إلى نبكغ الشاعر.

عرؼ العرب األسمكب كبحثكا في طرائقو كتراكيبو بركرة تقترب مف البحث الحديث  -6
ف اىتمت باألسمكب الببلغي،  كا 

جيكد عدد مف العمماء في بفضؿ  اكتممت األسمكبية األدبية كنظرية نقدية متكاممة -7
 .مطمع القرف العشريف أفادكا مف العالـ دم سكسير كدراساتو المغكية

حتى غدت البنية النرية أشبو بالنظاـ  ،سمط البنيكيكف أضكاءىـ النقدية داخؿ النص -8
مف الذم يربط بيف أجزاء النص الكثيرة، كأربح النص مجتىمىعان قائمان بذاتو، يتككف مف مجمكعة 

النركص الجزئية، ذات العبلقة الداللية التي تضـ عنارر متفاكتة العدد غير محددة العبلقة 
، كىـ كغير معينة الطبيعة، كلكنيا ذات كظائؼ حررية بالنسبة لبعض العنارر في النص

 .التركيز عمى النص كحسبيعني بشكؿ جمي نادكا بغياب المؤلؼ أك مكتو، بما 

ثة في عمـ المغة إلى اعتبار اإلشارة مفيكمان عامان يخرج عف تميؿ االتجاىات الحدي -9
ككنو مجرد إشارة لفظية أك معنكية، كقد كضع بعض الدارسيف آليات مقترحة لمدراسة السيميائية 
لمنركص األدبية، مثؿ آلية التحميؿ المساني التي تعتمد تحميؿ الخطاب األدبي إلى مستكيات 

كداللية، أك اقتراح اتباع إجراءات  ؛كمكسيقية ؛كتركيبية ؛يةكررف؛ كنحكية ؛أك بنيات: ركتية
سيمياء العنكاف، سيمياء االختيار كالتأليؼ، سيمياء التضاد،  :لمدرس السيميائي لمنص كفؽ 

 سيمياء التركيب، سيمياء اإليقاع.
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 الفصل الرابع
من النقاد الفمسطينيين  ىمأل المنجز النقدي

  قت الحاليحتى الو  القرن العشرين مطمع
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 ين يسبق النقدالمبحث األول : الشعر الفمسطيني مطمع القرن العشر 
، في النرؼ األكؿ مف القرف العشريفقبؿ الخكض في غمار النقد األدبي الفمسطيني 

، بر في الحركة األدبية الفمسطينيةبد مف كقفة مع الشعر الفمسطيني راحب النريب األكال
، ان بخطكات نحك التجديد كالمعاررة، كربما سبقو أحيانة النقد األدبي العربيكتأثر بحركالذم أثر 

كلعؿ اليـ الكطني كاالضطياد الذم تعرضت لو القضية الفمسطينية أدل إلى ارتفاع الركت 
 .مؿ ىمـك الدفاع عف القضية كاألرضالشعرم الذم ح

ف الخطر الرييكني " حيف نرؿ فمسطيف نكتشؼ أف الشعر كاف أكثر ظيكران كتعبيران ع
، كىك ما يرتبط أكثر بحداثة ظيكر الشخرية الفمسطينية لمبٌكر في الكاقع عنو في الركايةا
، فقبؿ ذلؾ العاـ كانت اليكية الفمسطينية جزءان مف اليكية ـ1948فسيا نسبيان في عاـ النكبة ن

 .(1)العربية بشكؿ عاـ " 
، كتبكأ الدكر الطميعي في الدفاع اـكي تردر المشيد الفمسطيني المقفممشعر األحقية ف

، كرغـ بركز األشكاؿ األدبية النثرية ظؿ الشعر ية الفمسطينية الميحاطة باألخطارعف القض
يو ىكية ، في الحيف الذم كانت فعمى التعبير عف القضايا الكطنية الركت الحقيقي األقدر

  .الشاعر قكمية ررفة
رؿ باألدباء كالمفكريف لعالـ العربي مف حكلو كات" الشاعر الفمسطيني أفاد مف االتراؿ با

بيا ببلده عبر  ... ثـ عايش الظركؼ السياسية كالتاريخية كالفكرية كالنضالية التي مرتكالمثقفيف
، كالممارسات مارية في ببلده، كعانى مف المخططات كاألساليب االستعمراحميا المختمفة

، فكاف عميو أف تيكيدىا، كطمس اليكية العربية فيياعمى الببلد كمقٌدراتيا ك  الرييكنية لمسيطرة
ييسارع لدمج جميع العنارر اإلقميمية كالبيئية في شعره لمحفاظ عمى الكجو الفمسطيني الديني 

 .(2)كالقكمي كالشعبي " 
كسجؿ الشعر الفمسطيني في العقكد األكلى مف القرف العشريف ررخاتو الثائرة في كجو 

  .، كاألطماع الييكدية في فمسطيف  ئلنجميزالمخططات االستعمارية ل
" ففي فترة العشرينيات مف القرف العشريف كاف الشعر يتبنى المكقؼ التسجيمي الرارد 

، كخبلؿ الثبلثينيات أخذ الشعر الفمسطيني ينعطؼ ث كالكقائع السياسية كاالجتماعيةلكافة األحدا
الثبلثينيات كحتى كقكع الكارثة انحسر ، كمنذ أكاخر لمكقفيف البطكلي كالنضالي الثكرممع ا

                                                           
 .(21)صاالتجاه القكمي في الركاية، مرطفى :( عبد الغني1)
 .(27)صتطكر االتجاه الكطني في الشعر الفمسطيني المعارر ،( أبك شاكر2)
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، المقترف بالمكقؼ الثكرم كالنضاليالمكقؼ في مبلمح الحزف كالخكؼ كالقمؽ كاالضطراب 
كخبلؿ ىذه المراحؿ الثبلث كاف لمجانبيف الكطني اإلقميمي كالقكمي العركبي دكر يتبناه الشاعر 

 .(1)الفمسطيني مف خبلؿ تعاممو مع المكقؼ االجتماعي العاـ " 
األدب العربي كلـ ينتظر الشعري النقدى في التأثر بحركة التطكر األدبية التي بدأت تفد عمى 

، فبرز العديد مف الشعراء نخص بالذكر الشاعريف إبراىيـ طكقاف كمحمد مطمع القرف العشريف
 .كر حركة األدب الفمسطيني كالعربيإسعاؼ النشاشيبي لما ليما مف دكر بارز في الدفع بتط

رثاء شيداء  ـ( في1930عاـ-إذ تيعٌد قريدة الشاعر إبراىيـ طكقاف )الثبلثاء الحمراء 
ف االنتداب البريطاني عمى إبا -مد جمجكـ كعطا الزير كفؤاد حجازممح–الثكرة الفمسطينية 

، لـ يكاكبيا النقد بما تستحؽ مف دراسة تبني عمى ىذا نكعيان في القريدة العربية، تطكران فمسطيف
 :حقيقية لمقريدة العربية الجديدة ج الفني الجديد ما يضعيا كبدايةالني

 يقكؿ طكقاف في مطمع قريدة الثبلثاء الحمراء : 

 لّما َتَعرضَّ َنْجُمَك الَمْنُحوُس 
 

 َرى الِجـــــــــــــــــــــــــَباِل ُرُؤوُس ــــــــــــــوَتَرّنَحْت ِبعُ  

 َوَل الّناقوُس ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَناَح اأَلَذاُن وَأعْ 

  
 

 َفالمْيُل َأْكَدُر والّنَيـــــــــــــــــــــــــــــــاُر َعُبوُس  
 ـفُ ـــَطِفَقْت َتُثوُر َعواِصـ   

 
 

 وَعواِطــــــــــفُ  
 
 

 والَمـــــــوُت ِحْينًا َطاِئفُ 
 

 أو َخاِطـــــفُ  

 ِعُن في الّثَرىــــــــــــــــــــــــــوالِمْعَوُل اأَلَبِدّي ُيمْ  

 
 

 َيا الُمَتَحّجرُ ـــــــــــــــــــــــــــــــْم في قْمبِ ـــــــــــــــــىُ دِلَيرَّ  

 وْ ـــــــــــــــــــــــــــــَيْوٌم َأَطلَّ عمى العُصوِر الَخاِليَ  

 

  
 

 وَدَعا َأَمرَّ عمى الَوَرى َأْمثَاِلَيوْ  
 وْ ـــــــــــــــــــــــــــــــْوٌم َأَجْل َأنا رَاِويَ ــــــــــــيَ فأجاَبُو  

 
 

 وْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِلَمَحاِكِم الّتفتيِش ِتمَك الَباِغيَ  

 
 

 ِيدُت َعَجائَباــــــــــولَقد شَ 

 
 

 وَغرَائـــــــَبا 
 

 
 َباــــــــــــــــــلكّن فيك َمَصائ

 
 

 (2)وَنَواِئــــــبا 

 

                                                           
 .(225)صتطكر االتجاه الكطني في الشعر الفمسطيني المعارر، ( أبك شاكر1)
 (.275-274( طكقاف، ديكاف إبراىيـ طكقاف)ص2)
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اليـك : " يأخذ الشاعر ريشتو ليرٌكر ىذا دثت فدكل طكقاف عف القريدة قائمةتح
، كليسجؿ في سفر الشعر الكطني الخالد مرارع أكلئؾ الشيداء المخضب بالدماء أركع تركير
 .(1)فتككف قريدة الثبلثاء الحمراء " 

: " لقد دخؿ التطكر حياة إبداع طكقاف بدراسة فنية تناكلت كقدـ زكي المحاسني لمديكاف 
طغياف السياسة  ، لكالكاالجتماعية تدؿ عمى مستقبؿ زاىرالفمسطينييف فكانت مظاىره الفكرية 

، كلكال د الشاعر طكقاف بشائر ىذا التطكر، كبدت آثاره في قريده، كقد شيكتضميؿ االستعمار
 .(2)كاف " أف تخٌطفو المكت لجاء شعره حافبلن بمختمؼ الركر كاألل

كيرل إحساف عباس أف ىذه القريدة )الثبلثاء الحمراء( يمكف أف تعٌد بداية الشعر  
: يدة جديدة في شكميا كنيجيا الفني، ككنيا قرمسطيني الحديث في الشكؿ كالمضمكفالف

، أما التجديد الكمي ح بالغ الدقة كالتعقيد في دكراتو"رحيح إنيا في الشكؿ الخارجي تيشبو المكشٌ 
–ييا فيك ذلؾ التدرج الدرامي في حركة األياـ التي نطقت عف نفسيا مشٌبية ذلؾ اليـك الميكؿ ف

كالتدرج الدرامي في حركة الساعات الثبلث التي اخترت كؿ ساعة  -يكـ إعداـ الشيداء الثبلثة
 ،األياـ الثبلثة كالساعات الثبلث ، ففي المراكحة بيفكؿ شييد منيـمنيا بالحديث عف مميزات 

، كاف التبارم الخطابي في حديث الساعاتكفي النقمة مف نطاؽ المكشح في حديث األياـ إلى 
 .(3)إبراىيـ يضع نكاة ميمة في تطكير الشعر الفمسطيني " 

طكقاف بما يستحؽ مف مكانة كييشير نبيؿ أبك عمي إلى أف النقد األدبي الحديث لـ ييكافئ 
ط أشعاره السياسية ، كلـ يغماسـ إبراىيـ طكقاف األدبي الحديث: " لـ يغفؿ الدرس مرمكقة

، كلكف المبلحظ أف االىتماـ بشعره جممة لـ يسقط أشعاره الغزلية مف حسابو، كما كالكطنية حقيا
، كما أنو لـ يكف مماثبلن لبلىتماـ نيةلـ يكف مكازيان لمكانة ذلؾ الشعر كقيمتو المكضكعية كالف

 .(4) " بشعر قرنائو مف الشعراء العرب

إسعاؼ النشاشيبي التي نظميا في رثاء أحمد شكقي في العاـ محمد أما قريدة  
، كال عمى نيج الشاعر األديب النشاشيبي الذم فمـ تأت ال عمى نيج العرر السائدـ، 1932

                                                           
 . (38)ص راىيـ طكقافديكاف إب ،طكقاف (1)
 .203ص دراسة زكي المحاسني المرجع السابؽ، (2)
 .  (4/21)جـ1967الشعر في فمسطيف حتى العاـ ،( عباس3)
 .(11أبك عمي، في نقد األدب الفمسطيني)ص (4)
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كلة جريئة لمنظـ ، فجاءت محاعمى مراعاة تقاليد القدماء عيرؼ بحبو ككفائو لمغة العربية كحفاظو
اد كمضة خاطفة ال تنبئ ، كىذه القريدة في رثاء أحمد شكقي رأل فييا النقدةعمى طريقة جدي

: " كاف االىتداء قريدة الثبلثاء الحمراء لطكقاف  ، كسابقتيابشيء جديد، كال تؤرؿ ألدب قادـ
نما كاف شيئان شبييان بالمرادفة، ك مف رغبة عامدة في التغييرإلييما لدل الشاعريف ال ينبع  ، ا 

، كالتحمؿ مف الشكؿ غميب الركح الدرامية عمى القريدةأعني ت–رؾ ىاتاف المحاكلتاف ليذا لـ تتك 
يما أثر في شعر ، بؿ لـ يكف لممكسان في تاريخ الشعر الفمسطينيأثران م -الكبلسيكي الخالص
 .(1)يما " ئ، مما يؤكد جانب المرادفة في إنشاالشاعريف نفسييما

 :يقكؿ الشاعر في رثاء أمير الشعراء   
 شاعُر الُعْرِب َقَضى 

 يا َفتَاَة الُعْربِ  

 فالِبِسي َثْوَب الحَدادِ  

 واْبرِزي بين الَماَل  

 َحاِسَرًة وانُدبيوِ  

 َزْحِزحي ىذا النقاب 

 لتَري وْجَو الَحِزينِ  

 اعرضي عْن َخْفر َعْوَدِتوِ  

 (2) فُعُيون الَقوِم َغرقى في الدموع 

لمخركج عمى عمكد القريدة لـ تكف نزكة عابرة : إنيا كما يجعؿ الباحث يذىب لمقكؿ
، أف الشاعر نظـ قريدة أخرل في ذكرل حطيف أنيا كانت محاكلة حقيقية لمتجديد، ك العربية

، الشعر، كلـ يحفؿ كثيران بالقافية كربلح الديف حررىا مف إطار الكزف العركضي عمى بحكر
 .تفعيمة التي لـ تكف قد عيرفت بعدككأنو يؤسس لقريدة ال

                                                           
 .(22-4/21)جـ1967الشعر في فمسطيف حتى العاـ  ،( عباس1)
 .4/21المرجع السابؽ، ج (2)
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، كمف جديدة إذ حررىا مف إسار القافية " رثاه أديب فمسطيف بقريدة ركب فييا بطريقة 
، فكاف بذلؾ أسبؽ إلى ىذا النسؽ الذم ساد طرائؽ ساكم عدد التفعيبلت بيف كؿ شطريفت

 .(1)، كفعؿ مثؿ ذلؾ في قريدة نظميا في ذكرل حطيف كربلح الديف " مف بعدالشعراء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                           
 .(4/21)جـ1967مسطيف حتى العاـ الشعر في ف ،عباس (1)
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 أىم النقاد الفمسطينيين قبل منتصف القرن العشرين ث الثاني:المبح
  الخالدي روحي -1

، أكاخر العرر العثماني سمة سائدة كاف االتراؿ الثقافي كاألدبي بيف األقطار العربية
،  كظمت فمسطيف ؿ كالمشارب الرافدة لؤلدب العربيتميز ىذه الحقبة التي تكحدت فييا المناى

كلبناف مف  األدبي كالنقدم مع الحركة األدبية كالنقدية المجاكرة في سكريا التي حظيت بالتكارؿ
، األدبية بعكامؿ التطكر كاالزدىار، فتميزت بريادةو أمدت الحركة جية كمرر مف جية أخرل

اترمكا ، ك مماء ركاد درسكا في جامعات الغربفارتفعت كتيرة االتراؿ األدبي بالغرب مف قبؿ ع
، فنشطت حركة التأليؼ كالترجمة التي لغربية، كنقمكا األدب الغربي مف منابعوبالحركة الثقافية ا

، كمف أىـ النقاد الفمسطينييف كالعرب أكاخر العرر لنقد خارة في مطمع القرف العشريفأفادت ا
المبرزيف أكاخر القرف التاسع عشر : فقد كاف مف أعبلـ األدب الخالدم العثماني الناقد ركحي

، لدكره الريادم باالتراؿ لمحافؿ األدبية تشير إليو بإعجاب، فكافة االعشريفكأكائؿ القرف 
 .(1)الثقافي المبكر باألدب الغربي كتأسيسو لبدء الدراسات المقارنة في األدب العربي الحديث 

، فقد انتقؿ طمبان لمعمـ مف عف العمـ محيطو اإلقميمي العربي كتتجاكز رحمتو في البحث
إلى نابمس فطرابمس  ،ؿ حمقات الدركس في المسجد األقرىس بعد أف أكممكطف كالدتو القد

، ككاف مف أرفع معاىد العمـ في ممكتب الممكي الشاىاني باآلستانة، ثـ انتسب لالشاـ فبيركت
، ثـ انتقؿ إلى مجالس جماؿ الديف األفغاني ىناؾ ، كحضرة العثمانيةتمؾ الفترة مف الخبلف

، كاترؿ بالعديد مف المستشرقيف كشاركيـ في العديد بكف بباريسا كالتحؽ بجامعة السكر فرنس
: رسالة في سرعة انتشار الديف المحمدم في ، كمف آثاره(2)مف الجيكد العممية كالندكات البحثية 

لربع الثاني مف القرف : المقدمة الشرقية منذ نشأتيا األكلى إلى اسبلمي، ككتابأقساـ العالـ اإل
، كمقالة (3)ـ 1897ضرات ألقاىا في دار الجمعيات العممية بباريس عاـ ، كىي محاالثامف عشر

                                                           
مف أعبلـ ، ، كالعكدات(175ص-174)صمعجـ المؤلفيفكحالة، ، ك (3/64)جاألعبلـالزركمي، ( ينظر 1)

 .(160ص-155)صالفكر كاألدب في فمسطيف
( كقد عيف قنربلن عامان لمخبلفة العثمانية في مدينة بكردكف كتكابعيا، كشغؿ رئيس جمعية القنارؿ في تمؾ 2)

ينة، كناؿ أرفع األكسمة مف الحككمة الفرنسية عمى جيكده العممية، كبعد عكدتو لمقدس انتخب لدكرات ثبلث المد
 .(3/64)جاألعبلـالزركمي، نائبان عف القدس في مجمس النكاب العثماني، ينظر 

 . (9ص-8)صد اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىكككتاريخ عمـ األدب عن، ( ينظر الخالدم3)
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، إال أف الريادة الحقيقية التي (1): فكتكر ىككك ي عشريف رفحة نشرتيا مجمة اليبلؿ، بعنكافف
، كىك عند اإلفرنج كالعرب كفكتكر ىككك : تاريخ عمـ األدبا الخالدم تكمف في كتابوحققي

، كمدخبلن لمتعرؼ عمى المذاىب األدبية ركع بالتأثر بالعمكـ الغربيةالش كتاب ييعد رائدان في
 ، كيمكف تمخيص الريادة بالتالي: ب المقارف في مطمع القرف العشريفكالنقدية الغربية كاألد

، ـ1903-ـ1902مجمة اليبلؿ بيف عاـ نشر كتابو عمى شكؿ مقاالت منجمة في -أ
كيبدك ركحي الخالدم في كتابو تاريخ عمـ األدب  ،ؿ المقياس الخاص باألدب المقارفكمف خبل

كبطرس البستاني الذم يعد رائد النقد المقارف الحديث في ترجمتو  –أقرب بكثير مف معارريو 
، لتأثر كالتأثير كالتكارؿ الثقافيإلى مفيكـ األدب المقارف كاقترب مف مفيكـ ا -لئللياذة شعران 

 .(2)لمجتمعات أك تشابو االنتاج األدبي بفعؿ تشابو ا
تأتي الريادة ابتداء مف العنكاف الذم يحمؿ مرطمح )تاريخ عمـ األدب( كيجمع بيف  -ب

، ككذلؾ التأكيد عمى أف الدراسة لعمـ تي كانت تحظى بعناية أدباء الغربدراسة تاريخ األدب ال
دـ لغة ، كما أنو استخيس كفف أك نشاط اجتماعي أك ظاىرةاألدب حيث العناية باألدب كعمـ كل

في مقدكره أف  -كما يشير -، فقد كاف بعيدة عف التكمؼ كالزخرؼ المفظي أدبية عممية كاضحة
، كلكنو آثر أف يككف كاضحان كدقيقان كمفيكمان ليتيح كتابو عمى طريقة الحريرم المسجعةيكتب 
تي أربحت سابقيو مؤسسان لمغة النقد الحديث، ال، فخالؼ القراء مف الدارسيف أف ييتابعكه لجميكر

 .لغة النثر الحديث
، كعمؿ ذاىب كاألجناس األدبية عند الغربأبدل الكثير مف اآلراء النقدية كقٌدـ لمم -ت

، كتحدث عف تأثير المعتقدات الدينية األنكاع األدبية عمى شرح المرطمحات المتعمقة ببعض
 .ر كالمؤثرات االجتماعية في األدبكاألساطي
ف المبلحـ كسيرة ، كالمقارنة بيبيف الشعر العربي كالغربي قارناتعقد الكثير مف الم -ث

 .أبي زيد اليبللي، كالمقارنة بيف المعرم كىكجك

ع االحتفاظ بالكالء كنقؿ العديد مف مفاىيميا م نسيةاىتـ بالمدرسة الركمانسية الفر  -ج
كيـ نفح كما يقكؿ " ألف ىذا الشاعر الح Hogo  Victor ، كاختار فيكتكر ىكككلؤلدب العربي

، كبياف ذلؾ أف مدينة بمباف مف ارتضع ثدم األدب العربي، كاغتذل بنفحة مف النفس األندلسي

                                                           
 .(440ص-421)صفكتكر ىككك ،لدمالخا ينظر (1)
 .13ص-12المرجع السابؽ، ص( ينظر 2)
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دخمت في حكزة اإلسبلـ حينما قطع أىمو جباؿ Hogo بيزانسكف التي كلد فييا فيكتكر ىككك
 .(1)البيرينو كأغاركا عمى مممكة أكتينيا كليكف كفتحكا ما في شماليا مف المدف " 

يكف النقد  ، كىك ما لـب مف الفيـ الغربي لؤلدب المقارفمساران بحثيان يقتر  اتخذ -ح
يك كتاب يبحث في ، كقد أعطى كتابو عنكانان جديدان في األدب العربي فالعربي قد تعٌرؼ عميو

اف يخضع لمذكؽ كالعاطفة ، يخالؼ رؤية النقد العربي لؤلدب آنذاؾ فقد كتاريخ عمـ األدب
 Taineرطمح يقترب مف النظر لؤلدب كعمـ كما ىك عند ىيكبمت تيف ، كىذا المكاإلحساس

، كما يكضح مبررات تسمية الكتاب كعبلقة نياية القرف التاسع عشرBeuve  ؼيكسانت ب
و كفؽ التفريبلت ، كقد سار في كتاب(2) في المقدمة التي كضعيا لكتابوHogo فيكتكر ىككك
 : البحثية التالية

ؿ تبدأ أكالىا مف مكلده ، كقد قسميا إلى ثبلث مراحHogo كككترجمة حياة فيكتكر ى -أ
 ، ثـ مرحمة العكدة إلى مكطنو مف المنفى حتى كفاتو.إلى نفيو، ثـ مرحمة المنفى

ر ليس مقترران ، فالشعنظرة عامة في األدب العربي، كالنظر في أدب األمـ المتمدنة -ب
، كلغات القبائؿ الجاىمية ،في أدب العرب، ثـ تناكؿ قضية المفظ كالمعنى عمى المساف العربي

، ثـ ظيكر اإلسبلـ ـ المرسؿ ألف المفظ يتبع المعنىكيخمص أف أفرح الكبلـ كأبمغو الكبل
 .دث عف فف االنتقاد عند الباقبلني، ثـ تحتابعان لممعنى في القرآف العظيـ ككقكع المفظ ،كببلغتو

: إف كبلـ أرحاب دم مخالفان القدماءقرر الخال، كيالطبقة اإلسبلمية ككتاب األغاني -ج
، كيرل أف (3)الطبقة اإلسبلمية أعمى مرتبة في الببلغة كأذكاقيا مف كبلـ أىؿ الجاىمية 

ف آدابيـ في بداية االنقبلب الثقافي الكبير حدث باالطبلع عمى آداب األمـ األخرل كالترجمة م
تب ، ثـ يتناكؿ الكاإلسبلميةأىؿ الطبقة ، ثـ يذىب أف البحترم ىك أشعر العرر العباسي

اىر البف المنجـ، كيتيمة بالمعٌكؿ عمييا في تاريخ األدب: كتابي ابف قتيبة كالمبرد، ككتاب ال
الثعالبي، كدمية القرر لمباخرزم، ككشاح الدمية لمبييقي، كخريدة القرر البف العماد، كزينة 

، ثـ تعريؼ الشعر سفة الشعراءكالمعرم كيسمييـ فبل ، ثـ يتناكؿ طبقة المتنبيالدىر لمكراؽ
الذم استحدث بعض الفنكف  ، كينتقؿ لؤلدب األندلسيألسمكب عند العرب كتعريفيـ لؤلدبكا

                                                           
 . (66)صتاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىككك ،الخالدم (1)
 .14المرجع السابؽ، ص( ينظر 2)
 .81المرجع نفسو، ص( ينظر 3)
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األندلس  ، كيتناكؿ التاريخ العربي في ببلدالغرب عمى المساف كاألدب العربي ، كتأثيراألدبية
 .فرنجية األكلى كالثانية، كالدكلة اإلكفتح أسبانيا كالبرتغاؿ

ي الفكر الغربي تناكؿ اختبلط العرب باإلفرنج كتبادؿ األفكار كتأثير العرب ف  -د 
كالشماؿ األندلسي بالشعر العربي، كأرؿ المغة  ، كتأثر شعراء التركبادكركالحركب الرميبية
 .س الغرب قرريـ كعمكميـ مف العرب، كاقتباالفرنسية كتطكرىا

ية أطمؽ ، كالركمانساىا الطريقة المدرسيةعف نشأة الكبلسيكية كتطكرىا، كأسمتحدث  -ق
، يقكؿ : " المدرسية عمييا الطريقة الركمانية، كالكاقعية أسماىا الحقيقية، كذكر المدرسة الطبيعية

كما يقاؿ لمكتاب الذم يدرس في المدارس كتاب مدرسي ، كيقرد بو الكتاب األقرب إلى مرتبة 
االختبلؼ بيف مشايخ الطرؽ األدبية مف مدرسية ... كقع اؿ في المؤلؼ الذم ىك مؤلؼ فيوالكم

 . ركمانسية عند األلماف كالفرنسييف، ثـ عف ال(1)كركمانية كحقيقية أك طبيعية " 
كأىمية أدبو كمؤلفاتو كأشعاره، كتأثره Hogo تناكؿ ظيكر األديب فيكتكر ىككك -ك

و كبيف أدب أبي العبلء أدبكقارف بيف  كالعبلقة بيف المسيحية كاألدب،، بسابقيو مف األدباء
 . (2) بعض تعريفاتو األدبية كالفمسفية، كسبب شيرتو ، ثـ تناكؿالمعرم

ييمكف لمباحث أف يجد في كتاب )تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب( فيمان جديدان 
، كىذا ي الثقافة العربية حتى ذاؾ الحيفلؤلدب يختمؼ عف ركح التأليؼ التي كانت سائدة ف

 :بية راحب النشاط العممي في فرنساتراؿ الثقافي الحقيقي لممؤلؼ بالثقافة الغر بفضؿ اال
: " ببل مكاربة ىك رائد األدب المقارف ببل منازعيرل حساـ الخطيب أف ركحي الخالدم 

عمى األعماؿ  كبعيدان عف الحماسة التي ترافؽ كؿ اكتشاؼ كتميؿ بالمرء إلى إضفاء ىالة
، ائد األكؿ لؤلدب العربي الميقارفييمكف القكؿ إف ركحي الخالدم ىك الر  ، فإنوالقديمة أك المبكرة

كيمكف تأريخ األدب المقارف في الكطف العربي بظيكر الطبعة األكلى مف كتابو تاريخ عمـ 
 .(3)ـ" 1904األدب... عاـ 

، فقد عرض إسحؽ مكسى الحسيني أىـ تاريخ عمـ األدب باىتماـ النقاد كقد حظي كتاب
كؿ مف ، كرجح أنو أو كأكد أنيا في رمب النقد األدبيالتي تناكليا الخالدم في كتاب القضايا

، كأف آراءه فيما عقده بالمكازنة كالمقارنة تستحيؿ دكف االطبلع عمى استعمؿ عبارة النقد األدبي

                                                           
 .(142)ص تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىككك ،الخالدم (1)
 .286ص-191ينظر المرجع السابؽ، ص( 2)
 .10ص ، مقدمة حساـ الخطيبالمرجع نفسو( 3)
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، ى لـ تكف قد شاعت في زمف الخالدم، ألف النقد األدبي الحديث أك أركلو األكلدب الغربياأل
 .(1)ٌده مف زعماء النيضة الحديثة كيع

ىي نتاج  كما رأل عبد الرحمف ياغي أف ىذه الظاىرة الفريدة التي يمثميا الخالدم
: " نحف أماـ قيـ في النقد شامخة ليست ثمرة مف ثمار المستكل االتراؿ الحضارم بالغرب

 .(2)المحمي " 
بيف  ير كالتأثر المتبادؿ، كالتأثريادة الخالدم في األدب المقارف كنٌبو األسد إلى

و اإلفرنج ، كما اقتبساآلداب العربية كاآلداب األجنبية: " المقابمة بيف الحضارتيف العربية كالغربية
، كاف ركحي الخالدم أكؿ مف كتب فييما أك مف أكائؿ الذيف تردكا مف آداب العرب كعمكميـ

 .(3)لمبحث فييما " 
 

 (م1953-م1878) السكاكيني عند التجديد -2

، كىك القرف العشريف في الدعكة لمتجديدمع عدد مف النقاد مطمع  أسيـكاف السكاكيني قد 
في األدب  يرل أف ركح ىذا العرر االقتراد كاإليجاز كاالبتعاد عف التكمؼ الذم كاف سائدان 

 :نياية العرر العثماني

خراجيا عف لمغة خاضعة ليذ النامكس، كأنو ال سبيؿ إل" ال بد أف تككف قد رأيت أف ا
ان ، إال أنيـ لـ ييشيركا إلى آثار حكمو ، فما ىي ىذه اآلثار؟ مف ىذا التطكر في المغة إال عرىضى

ثرثرة العتبارات اقتضتيا ، كلك خرجكا إلى الكا يميمكف إلى اإلكثار في الكبلـاآلثار أف الناس كان
إلى اإليجاز -االقترادالذم انتشرت فيو ركح -، فراركا يميمكف في ىذا العرر األخيرعقميتيـ

يمكف إلى األساليب ... كمف آثار ذلؾ أف الناس كانكا يميمكف إلى التكمؼ في الكتابة فراركا يم
 .(4)، كما كانكا يتكمفكف في كؿ شيء فراركا طبيعييف في كؿ شيء " الطبيعية فييا

                                                           
 . (34-33)صىؿ األدباء بشر، إسحاؽ مكسى :( الحسيني1)
 .(527)صحياة األديب الفمسطيني الحديث، عبد الرحمف :( ياغي2)
 .(87)صمحمد ركحي الخالدم رائد البحث التاريخي في فمسطيف ،( األسد3)
في عددىا الغراء ـ، كفي جريدة السياسة 1925فبراير  19ي مجمة الشكرل، العدد الثامف عشر، ( نشرت ف4)

 (. 139)صمطالعات في المغة كاألدب ،السكاكيني ـ.1925مارس 2، 727



 285 

 

عادة النظر في الرة مراجعة كؿ عمكـ القدماءككاف مف طبلئع المناديف بضرك  مف كثير ، كا 
، كقد قاؿ في أحد تبلؼ العرر كاالنفتاح عمى العمكـ، الخالقضايا التي تعد مف المسممات

 :ـ1920المررية بالقاىرة في العاـ محاضراتو في الجامعة 

ما كضعو  " كال شؾ أننا أربحنا اليكـ في زماف ال بد فيو مف إعادة النظر في كؿ
، كبناء ذلؾ عمى مبادئ جديدة عممية، قبؿ االعتراضـ قضايا ميقررة ال ت، كتسممناه منياألكلكف
يـ الزماف ال يعرفكف غير ، كاف عمماء المغة في قدندنا مف الكسائؿ ما لـ يكف عندىـفإف ع
سمى عمـ ، أك ما يي ـ بعمـ مقابمة المغات بعضيا ببعض، كلـ يككنكا يعرفكف ما ييسمى اليك العربية

 . (1)ـ التعرض ليذه األػبحاث " ، بؿ حاكؿ بعضيتحميؿ المغات أك فمسفتيا

 كيتردل لمدفاع عف الشاعر حافظ إبراىيـ منتقدان طو حسيف النتقاده ألحد قرائده في
، ألف تعاد عف األسمكب العممي في النقد، متيمان إياه باالبـ1923جريدة السياسة الغراء عاـ 

 :كف بياف أك تكضيح أسباب االنتقاد، أك تدعيـ آرائو بالمراجعنقده د

رة إلى مكاضع " يظير لنا مف أسمكب األستاذ في انتقاده أك تقريظو أنو يكتفي باإلشا
ىـ منو ، مما قد يك لو ببياف األركؿ التي يرجع إلييا، بدكف أف ييكطئ لقك اإلساءة أك اإلحساف

أحمؿ ذلؾ منو إال  ، كلستأك أنو متحامؿ كليس ىناؾ تحامؿ، أنو متحكـ كليس ىناؾ تحكـ
، د منو أف القارئ يعرؼ تمؾ األركؿ، فبل حاجة إلى بسطيا: إما عمى اعتقايفعمى أحد أمر 

ما عمى أف المقاـ أك الكقت ال يتسعاف لمتبسط فييا ف القراء مف يعرؼ عمى أنو إذا كاف بي ،كا 
ذا كاف المقاـ أك ميا أك ليس بينيـ مف يعرفيا كميا، فإف أكثرىـ يجيبعض تمؾ األركؿ ، كا 
يعدنا  ، أك أفاألستاذ أف ييحيمنا عمى مراجعيا سط تمؾ األركؿ فما أحرلالكقت ال يتسعاف لب

 . بالتبسط فييا كىمتو عالية

كاف عبلمتنا المرحكـ الشيخ إبراىيـ اليازجي راحب مجمة الضياء يضطر فيما ينتقده 
ف أك إلى بسطو إذا كا، الذم يرجع إليو إذا كاف معركفان  عمى األكليف كاآلخريف إلى بياف األرؿ

 .(2)، فكاف انتقاده دركسان ثمينة في المغة كاألدب "مف استنتاجو
 

                                                           
 (.10-9)ص مطالعات في المغة كاألدب ،السكاكيني (1)
 .66-65جع السابؽ، صالمر  ـ.1930يكنيك 18، 70، العددالغراء  ( نشرت في جريدة السياسة2)
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كالسكاكيني مف النقاد الذيف أسيمكا في مختمؼ المكضكعات األدبية فيك كاضع المنياج 
ردر في  -، تأمبلتيكميات، رسائؿ –لسكاكيني ، كلو يكميات خميؿ ا(1)المدرسي الفمسطيني 

، كىك مف ة في النحك كالررؼ كالمغة كغيرىات المتنكعكالكثير مف المقاال ،(2)أربعة أجزاء
القبلئؿ الذيف قدمكا العديد مف القراءات البحثية الحديثة في كقت مبكر مطمع القرف العشريف، 

، مما ينـ عف فكر نقدم ينطمؽ مف فكر بالمغات األجنبيةفتارة ييقدـ شرحان كتارة ينتقد كتارة يقارف 
، فقٌدـ العديد قديـ كأيضان عمى الثقافة الغربيةمى التراث العربي اللغكم كتربكم كاسع االطبلع ع

، ك نشرىا في الرحؼ المررية كغيرىامف األبحاث المميزة التي ألقاىا في الجامعة المررية أ
 : ف ىذه األبحاث كالمقاالت النقدية، كمتطكر األدب العربي كتركت األثر الفاعؿ عمى حركة

ـ لؤلخطاء المغكية 1913ي ىذا النقد الرحفي الميبٌكر في العاـ : كقد نبو فلغة الجرائد -
 .  (3) التي يقع فييا الكتاب مما ييفسد المغة كييذىب ركنقيا

رائف في المغة كالترتيب تناكؿ فييا الحديث عف الق :(4)أدلة البياف في المغة العربية  -
كيؿ كالترتيب فييا غة زماف ط: " مر عمى المنممس ركح الدعكة لمتجديد في قكلو، ك كاإلعراب

، كال يزاؿ في المغة آثار ىذا التشكيش دان عمى القرائف التي تقدـ ذكرىا؛ اعتمامشكش لغير سبب
، كيقكؿ مقارنان (5)، إذ ال نزاؿ نقدـ تارة المكركؼ عمى الرفة كتارة الرفة عمى المكركؼ " 

زية : " كلكال اإلعراب لمـز الترتيب ركرة المغات اإلعرابية كالعربية بغير اإلعرابية كالمغة اإلنجمي
معمكمة ال يتعداىا عمى ما نراه في المغات األخرل ، فإف الفاعؿ في المغة اإلنكميزية مثبلن ال 

 . (6)يجيء إال قبؿ المفعكؿ بو سكاء دلت عميو القرينة أـ ال ، بسبب أنيا ليست لغة إعرابية " 

                                                           
يميو الدرس دار دكر، ، ( يبتدئ الجزء األكؿ الذم كاف ييدرس لمرؼ األكؿ االبتدائي بالدرس راس ركس 1)

 . (5-2)صالجديد في القراءة العربية ،السكاكيني ينظر
 (.1)صيكميات ، رسائؿ ، تأمبلت –يكميات خميؿ السكاكيني  ،السكاكيني (2)
مطالعات في المغة  ،السكاكيني ـ.1913 سبتمبر 2، 226، العددالغراء ةنشرت في جريدة السياس (3)

 (.57)صكاألدب
المرجع السابؽ،  ،السكاكيني .ـ كنشرت في المقتطؼ1920 محاضرة ألقيت في الجامعة المررية، ديسمبر (4)

 .10-9ص
 .13المرجع نفسو، ص (5)
 .13المرجع نفسو، ص (6)
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ريغة الفعؿ كعبلمة الفاعؿ كعبلمة الزماف ،  األفعاؿ في المغة العربية تناكؿ فييا - 
 .  (1)كأيضان بعد أف يؤرؿ لمبحث النحكم يجرم المقارنات مع المغة االنجميزية

الحركؼ اليجائية العربية كمقابمتيا بغيرىا مف حركؼ بعض المغات ، كبعض مزاياىا  -
 . (2)، كاألطكار التي مرت بيا تاريخيان كركالن إلى ركرتيا الحاضرة 

قاـ بتعريؼ النحك لغة كارطبلحان ، كأىميتو في المغة كضركرتو ،  مقالة بعنكاف النحك -
 كمقارنتو بقكاعد المغة اإلنجميزية .

 المغة العربية في نيضتيا األخيرة بيف األرالة كالتطكر  . -

 تطكر الرحافة  . -

كقد أثار ىذا المقاؿ تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا ، حكؿ المذىبيف القديـ كالجديد  -
: لكؿ عف المذىب القديـ حيث كتب أرسبلففتردل مدافعان  (3)النقدم األديب شكيب أرسبلف

جرائد كالمجبلت ، فكتب ، كدارت بينيما مساجبلت أدبية عمى رفحات ال (4)مقاـ مقاؿ 
، فرد (5)( 2: تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا )ردان يحمؿ نفس العنكاف مسمسبلن  السكاكيني

: تطكر المغة في ، فقاـ السكاكيني بكتابة رد جديد (6): كلكؿ دكلة رجاؿ أرسبلف بمقاؿ آخر
 .(7)( 3ألفاظيا كأساليبيا )

                                                           
مطالعات  ،السكاكيني. ينظر ـ كنشرت في المقتطؼ1921فبراير ة، محاضرة ألقيت في الجامعة المرري (1)

 (.35ص-23)ص في المغة كاألدب
 .51ص-37السابؽ، صالمرجع ينظر كلـ تنشر. ـ 1931فبراير محاضرة ألقيت في الجامعة المررية،  (2)
الكتب األدبية  ـ( : شاعر كأديب كمؤرخ ليٌقب بأمير البياف ، لو العديد مف1946-ـ1869شكيب أرسبلف ) (3)

 . (3/173)جاألعبلـالزركمي، كالتاريخية ، ينظر 
 (.93)صمطالعات في المغة كاألدبالسكاكيني،  لكؿ مقاـ مقاؿ.، أرسبلف (4)
ـ، 1923نكفمبر 22، تاريخ 332الرد األكؿ عمى شكيب أرسبلف، نيشر في جريدة السياسة الغراء، العدد (5)

 .107-103المرجع السابؽ، ص
 .ـ1923ديسمبر 23، تاريخ 339نيشر في جريدة السياسة الغراء، العدد، عمى السكاكيني أرسبلفيب رد شك (6)

 .118-109المرجع نفسو، ص
-119المرجع نفسو، ص .ـ1924يناير 3، تاريخ 369نيشر في جريدة السياسة الغراء، العدد ،السكاكيني (7)

122. 
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كمقاالن بعنكاف نيتفة مف  (1): العربي شرط الـز في القديـ كالجديد ككتب أرسبلف ردان جديدان  
( 4: تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا )، فكتب السكاكيني ردان آخر(2)الشكاىد عمى المترادؼ 

 ،استكماالن النتراره لمجديد في مكاجية التكمؼ كالرنعة (4): القديـ كالجديد أتبعو بمقاؿ ،(3)
 التي كاف ييدافع عنيا أنرار القديـ .

، مكا راية التطكر في المغة كالنقدإف خميؿ السكاكيني كاف ناقدان أدبيان مف القبلئؿ الذيف حم
، أرحاب الثقافة الشاممة األدب العرب مطمع القرف العشريف لركاد المؤثريف في نيضةكمف ا

 .  (5)الذيف أسيمكا في حقكؿ األدب كالنقد كالتعميـ كالتاريخ 
 

 الفمسطينية القصة رائد بيدس خميل -3

، األدب الغربي كخارة األدب الركسيييمٌثؿ األديب خميؿ بيدس جيؿ الركاد المتأثريف ب
، كىك رائد القرة في فمسطيف ة مف المدرسة الركسية في الناررةطمع عمى الثقافة الركسيفقد ا

، كقد ترجـ العديد مف األعماؿ األدبية ائس العررية التي أسسيا في القدسكراحب مجمة النف
 :ص نشرىا في مجمة النفائس العرريةعف الركسية ، كألؼ عددان كبيران مف القر

تحت اسـ )مجمكعة  ، فكضع مجمكعة القرصفي فمسطيفكىك رائد بكاكير القرة 
  -خميؿ بيدس-أسسيا ىك ، كنيشرت منجمةن في مجمة النفائس العررية التي مسارح األذىاف(

ف الركاية ، كيبدك أنو لـ يكف يفٌرؽ بي(6)ـ 1923، ككارمت الردكر حتى العاـ ـ1908عاـ 
، كما بية فنية ركائية في حقيقة الحياة(مجمكعة أدكالقرة كالقرة القريرة، فكتب عمى غبلفيا )

   .كاضحان مف مكضكعات كعناكيف قررو يبدك التأثر الغربي في نماذج قرص بيدس

                                                           
 ،السكاكيني ـ.1924مارس  6، تاريخ 423الغراء، العدد نيشر في جريدة السياسة الرد الثالث لمسكاكيني، (1)

 (.125-122ص) مطالعات في المغة كاألدب
ينظر  .نشر ىذا المقاؿ في إحدل الرحؼ ، كقد أكرده السكاكيني في كتابو مطالعات في المغة كاألدب (2)

 .127المرجع السابؽ، ص
 ـ.1924مارس  19، تاريخ 434الغراء، العدد نيشر في جريدة السياسة عمى شكيب أرسبلف، السكاكينيرد  (3)

 .135المرجع نفسو، ص
 .139المرجع نفسو، صـ.1925 فبراير 19، تاريخ 18، العددالشكرلنيشر في جريدة  (4)
 .(321ص/2)جاألعبلـ في: الزركمي،ينظر كتب المؤلؼ في مختمؼ المجاالت األدبية كالتاريخية  (5)
 .(278)صلقريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريفمعالـ القرة ا ،( ينظر عبيد اهلل6)
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منيا: أيف الحقيقة، أيتيا الشمس، الثكر  " تتككف مجمكعة بيدس مف اثنتيف كثبلثيف قرة
كج المخدكع، المقدس، الفيمسكؼ، آلية الجماؿ، الحديث ذك شجكف، مؤتمر الحيكانات، الز 

محاكرة بيف اآللية، حجر األلماس، زكجة نادرة المثاؿ، ىدية العيد، خراـ الزكجيف، حجر 
 .(1).. كغيرىا " الفبلسفة

العقد النظيـ في تاريخ  :لمطبكعة المترجمة عف الركسية مثؿكلبيدس العديد مف الكتب ا
 . (2)الركس ، كأمـ البمقاف 

 ،(3)ابنة القبطاف  األدبية عف الركسية مثؿ : كقد عني بترجمة العديد مف األعماؿ
 .(7)كالحسناء المتنكرة  ،(6) أىكاؿ االستبداد، ك (5)م الكلياف ز اق، كالقك (4)كالطبيب الحاذؽ 

، كشقاء (10)، كىنرم الثامف كزكجتو(9)العرش كالحبكما ترجـ: ، (8)كأىن ا حٌنة كارنيف
 .دبية الغربيةالثقافة األك كسي األدب الر مما أسيـ في االطبلع عمى ، (11)الممكؾ

دؼ مف األدب يجب أف يتجو ، فاليعكة لكاقعية األدب عند خميؿ بيدسكيممس الباحث الد
قدر مخاطبة العامة في  : " يؤكد في مقاالتو أف كاتب الركاية ال ييدؼ لشيءلممجتمع
 . (12)ركاياتو"

                                                           
 (.279)ص معالـ القرة القريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف ،عبيد اهلل( ينظر 1)
 .(3/313)جاألعبلـالزركمي،( ينظر 2)
 .(ـ1899، ثـ طبعت عاـ ـ1898مسمسمة في جريدة لبناف عاـ نشرت )ابنة القبطاف، ( بكشكيف3)
 .(ـ1899، ثـ طبعت عاـ ـ1898لبناف عاـ نشرت مسمسمة في جريدة )الطبيب الحاذؽ، كيف( بكش4)
 .(ـ1899، ثـ طبعت عاـ ـ1898مسمسمة في جريدة لبناف عاـ نشرت )القكقازم الكلياف،( بكشكيف5)
 .(1)صأىكاؿ االستبداد ،( تكلستكم6)
  .(1)صالحسناء المتنكرة، ( سمغارم7)
 .(1)صنيفأنا حنة كار  ،( تكلستكم8)
 . (1)ص( بيدس؛ خميؿ )ترجمة( : العرش كالحب )ركاية تاريخية غرامية لـ يذكر المؤلؼ9)
 .(1)صىنرم الثامف كزكجتو ،( ممباخ10)
 .(1)صشقاء الممكؾ ،( ككرلي11)
 . (24)صـ2000-ـ1950معالـ الحياة النقدية في فمسطيف كاألردف ،( خميؿ12)
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نما كاف يعرؼ ما يكف األستاذ خميؿ بيدس مجرد مترجـ" لـ ي قع عميو اختياره كييحكره ، كا 
، حتى يكشؼ لنا عف مكاقؼ اجتماعية ليو كيضيء الجكانب التي يريد منوكيبٌدلو كييضيؼ إ

 .(1)كسياسية تنسجـ كطمكح الطبقة البرجكازية الجديدة الناشئة في المجتمع " 
، مع بيف الدعكة ليخمص األدب لممجتمع، كالدعكة لئلخبلص لمفف لقد جمع بيدس

ة : " في ىذه المرحمة المبكرة فإف حدكد المفيكمات الفنية كالفكريالقيمة األخبلقية لمففاالحتفاظ ب
ف اإلخبلص باللـ تكف كاضحة في أذىاف أرحابيا ، فخميؿ ذات لـ يكف قاببلن لمتجزئة عندىـ، كا 

ريران متحمسان لممدرسة األخبلقية، بيدس يربط ربطان كامبلن بيف اإلخبلص لممجتمع حتى ليبدك ن
ف مف الناحية الظاىرية عمى ، حتى يذٌكر بنظرية الفف لمفبيف اإلخبلص لمفف، كالفف كحدهك 

 .(2)" األقؿ
 

 الروسي األدبب صدقي نجاتيتأثر   -4

، فقد اطمع عمى األدب التأثر باألدب الركسياألديب خميؿ بيدس  نجاتي ردقي كشارؾ
في النرؼ األكؿ مف القرف ريرة ، ككاف مف ركاد القرة الق(3)الركسي مف خبلؿ دراستو ىناؾ

: " لعؿ ردقي أبرز الركاد في ة مبكرة في الدعكة لؤلدب الكاقعي، كلو اسيامات نقديالعشريف
االطبلع عمى المادية التاريخية ، كالدعكة إلى قياـ مدرسة عربية تتبنى الكتابة مف منظكرىا 

كفي  ،، كلو دكر مبكر في الترجمةسيكية المتجاكزة لممنظكر الركمان، أم الكاقعية االشتراالكاقعي
 ؛: بكشكيفثة كتب في سمسمة اقرأ المررية عفالتعريؼ بأعبلـ األدب الركسي فقد نشر ثبل

 . (4)ـ " 1956، كـ1947، كـ1945كمكسيـ غكركي، في األعكاـ  ؛كتشيخكؼ

ه لمحزب الشيكعي، كدعكتو لؤلدب مف ؤ ي األدبية انتماكيبدك جميان مف آثار نجاتي ردق
، كتأثيرىا ـ1924تو الدراسية إلى مكسكك عاـ ، كقد أشار في مذكراتو ألىمية رحمجؿ المجتمعأ

ي يخدـ التنظير ، حيث كاف نشاطو األدبزب كتكميفو بمياـ سرية في أكركبافي انتسابو لمح
، كدأب عمى اريس رحيفة الشرؽ العربي الشيرية، ككاف قد أردر في بلمرؤل االشتراكية

ف ، كسافر إلى إسبانيا ثـ تنقؿ في العديد محت اسـ مستعار ىك مرطفى العمرمت الكتابة فييا

                                                           
 .(447)صمسطيني الحديثحياة األديب الف، عبد الرحمف: ( ياغي1)
 .(4/355)جـ1985-1900النقد األدبي الفمسطيني الحديث  ،حساـ :( الخطيب2)
 .(15ص-13)صمذكرات نجاتي ردقي ،( يينظر ردقي3)
 .(283)صمعالـ القرة القريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف ،( عبيد اهلل4)
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، كنشر فييا، ككارؿ نشاطو األدبي في جميع البمداف التي تنقؿ البمداف العربية كسكريا كلبناف
، ككتب الت بعنكاف عربي حارب في إسبانيا، كعمؿ في رحيفة ركت الشعبالعديد مف المقا

قرر طرده نيائيان في لدستكر بعد أف اختمؼ مع الحزب الشيكعي الذم لجريدة النيار كمجمة ا
، ككثؼ في ة إذاعة الشرؽ األدنى حتى النكبة، فعاد إلى القدس كعمؿ في محطـ1939العاـ 

ف األعماؿ ، كترجـ العديد مالقرة كالمقالة كالدراسة األدبيةىذه الفترة إنتاجو األدبي فكتب 
 ، ثـإذاعة الشرؽ األدنى إلى ليماسكؿ قؿ إلى قبرص بانتقاؿ مقر، كانتاألدبية عف اإلنجميزية

 ، كعمؿ في الرحافة ككتابة النركص اإلذاعية حتى عاــ1950انتقؿ إلى بيركت في العاـ 
 .(1)ـ 1979، ثـ انتقؿ إلى أثينا كتكفي فييا في العاـ ـ1976

 :كالنقديةفي جميع أعمالو األدبية كيمكف أف تظير آثار النقد المادم بكضكح 

المادية الجدلية كاألدب " نحف نجد في النقد الذم كتبو نجاتي ردقي تأثران بٌينان ب
 .(2)، كعبلقات االنتاج " اعي: التركيب االجتمالماركسي، مستخدمان عبارات مثؿ

،  (4)قرص مختارة مف األدب اإلسباني ،(3): رحمة إيرما كقد ترجـ عف األدب الركسي
: قرص ي عمى المغة الركسية، بؿ ترجـ عف اإلنجميزية القرصرر إجادة ردقكلـ تقت

: بيتر زينجر مؤسس حرية الطباعة ، ككتاب(6)كالخنفسة الذىبية  ،(5)مختارة مف األدب الريني 
: ، ككتاب(8)، ككتاب: الحرادكف ركرة مف البطكلة في الحب كالجياد(7)في العالـ الجديد 

 .(9)معركة شيمكه 

 

 

                                                           
 .(15ص-13)صمذكرات نجاتي ردقي، ردقيينظر  (1)
 .(24)صـ2000-ـ1950معالـ الحياة النقدية في فمسطيف كاألردف ،خميؿ(2)
 . (1)صرحمة إيرما ،( فيداـ3)
 .(1)صقرص مختارة مف األدب اإلسبانيردقي، ( 4)
 .(1)صقرص مختارة مف األدب الريني ردقي،( 5)
 .(1)صالخنفسة الذىبية ،( آالف بك6)
 .(1)صلـ الجديدبيتر زينجر مؤسس حرية الطباعة في العا ،( جالت7)
 .(1)صالحرادكف ركرة مف البطكلة في الحب كالجياد ،( كانكف االبف8)
 .(1)صمعركة شيمكه ،( فكت9)
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 اإلنجميزي األدبب (م1927-م1894) الكرمي رشاك أحمدتأثر  -5

، فقد تعمـ لعربية األريمة كالثقافة الغربيةجمع األديب أحمد شاكر الكرمي بيف الثقافتيف ا
و لمقاىرة رئس تحرير ، كبعد انتقالحرران لمجمة القبمة بمكة المكرمةباألزىر، كعمؿ بالرحافة م

لثقافة الغربية كأجاد ، كاطمع عمى الميزافانتقالو لدمشؽ أنشأ مجمة ا، كبعد مجمة الكككب
، كقرة مي أك (1)، كترجـ عددان مف القرص كالركايات الرغيرة عنيا كركاية خالداإلنجميزية

 .(4)الميزاف كعددان مف الرحؼ األخرل ، نشرىا في مجمة(3)، كمذكرات بيككيؾ(2)الخريؼ كالربيع

، كرغـ رغر سنو إال اية القرف العشريفاألدبية في بد كاكب أحمد شاكر الكرمي الحياةلقد 
، فقد ح التطكر في النقد األدبي العربيأنو يمكف أف يكضع في مقدمة النقاد العرب الذيف بثكا رك 

، كظمت مقاالتو النقدية مثار جدؿ كاسع كالذم ي تأسيس الرابطة القممية في دمشؽشارؾ ف
: " قديـ المتكارث، فالنقد األدبي عنده ىكد يحمؿ ثكرة عمى الييحدثو الركاد عند الدعكة لفكر جدي

ثكرة ييثيرىا أحرار الكيتٌاب عمى عيكب األدب كنقائرو ، كلكنيا ثكرة نقية طاىرة ال تسفؾ فييا 
 .(5)الدماء كال تيزىؽ فييا األركاح " 

، كييعٌرفيما ثـ أف النقد األدبي ينقسـ إلى نكعيف: نقد ذاتي كنقد مكضكعيكقد رأل الكرمي 
 :جٌرد مف الذاتية ىك مف المستحيؿأف النقد المكضكعي المي ييؤكد 

، فميس فييـ مف حتى عمى أىؿ مذىب النقد المكضكعي، " ىك مستحيؿ عمى أم ناقد
بيديو مضطران أك مختاران، ألف تناسي ذلؾ  ءإلى ذكقو األدبي الخاص كاالىتدا يىٍسمـ مف الرجكع

ىمال  .(6)"اقة البشرية إىماالن مطمقان ىك أمر فكؽ الط والذكؽ كا 

، كيدعك إلى اتباعو كالبعد عف النقد الذاتي غير رمي ييعمي مف شأف النقد المكضكعيكالك
 :د عمميةالمحككـ بقكاع

                                                           
 .(1)صركاية-خالد  ،( كركفكرد1)
 .(1)صمي أك الخريؼ كالربيع ،( تشكستر2)
 .(1)صمذكرات بيككيؾ ،( ديكنز3)
 .(1/134)جاألعبلـالزركمي، ( ينظر 4)
 .(119)صمختارات مف آثاره األدبية كالنقدية كالقررية  –أحمد شاكر الكرمي، ريـعبد الك: ( الكرمي5)
 .(4/359)النقد األدبي الفمسطيني الحديث ،كالخطيب، 120المرجع السابؽ، ص (6)
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يتكخى  -بعيدان عف الذاتية بيعدان كبيران  -" دعا أحمد شاكر الكرمي إلى نقد مكضكعي 
 .(1)آخر المطاؼ " النقاد فيو إنراؼ القارئ أكالن كالمؤلؼ ثانيان كالناشر في 

، أكثر مما كطرقو كمذاىبو كيكشؼ أسرار نفسو فالنقد الذاتي عنده يرمح لمعرفة الناقد
، كلكنو ييحذر مف ينكر دكر النقد الذاتي  كأىميتو ، كالكرمي العمى النص يرمح لمتعرؼ

ية زف بو كؿ اآلثار األدبخطكرة أف يككف الذكؽ الخاص لمناقد ىك الميزاف الثابت الذم تك 
ص في اإلطار التاريخي ، فيما يرل أف النقد المكضكعي أكسع مجاالن ألنو يضع النكالفنية

رب لمدرس العميؽ كالتحقيؽ ، كىك أقشراتو، كيعرضو لمتحميؿ كالربط، كيدرس مؤ كاالجتماعي
 .(2)، بؿ ىك الدرس الحؽ الذم ال ينيض بو إال الضميع الدقيؽ

 :كقد ذىب لتحديد كاجبات الناقد
قيمة الكتاب،  : كىك أكؿ كاجبات الناقد أف ييطمع القارئ عمىلعدالة نحو القارئا -1

ديثة المرككنة ، كدعا إلى مراجعة النظر في الكثير مف الكتب التراثية كالحكيقدمو كما ينبغي
 .عمى رفكؼ المكتبات

اإلبداع كخارة المؤلفيف : بتقدير جيد المؤلؼ كتشجيع العدالة نحو المؤلف -2
 .يفالناشئ

، كىـ خداـ األدب كرعاة : فبدكف جيدىـ تتعطؿ حركة الكتبالعدالة نحو الناشر -3 
 .(3)المؤلفيف كالقراء كالنقاد 

كقد حالت كفاتو شابان دكف الرابعة كالثبلثيف عف إكماؿ مسيرتو النقدية الكاعدة ، فبقيت  
يي الديف رضا بجمعيا مقاالتو النقدية منثكرة في العديد مف الرحؼ كالمجبلت ، حتى قاـ مح

في كتيب سماه الكرميات ، كجمع شقيقو الشاعر عبد الكريـ المعركؼ بأبي سممي بعض آثاره 
 . (4)في كتاب سماه : أحمد شاكر الكرمي مختارات مف آثاره األدبية كالنقدية كالقررية 

                                                           
 .(24)صـ2000-ـ1950معالـ الحياة النقدية في فمسطيف كاألردف ،( خميؿ1)
-120)صمختارات مف آثاره األدبية كالنقدية كالقررية -يأحمد شاكر الكرم، عبد الكريـ :( ينظر الكرمي2)

 .(123ص
 .126المرجع السابؽ، ص( ينظر 3)
 .(1/134)جاألعبلـالزركمي، ينظر  (4)
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ى أىم النقاد الفمسطينيين من النصف الثاني لمقرن العشرين حتبعض  المبحث الثالث:
 .الوقت الحاضر

حفؿ األدب الفمسطيني بظيكر كككبة مف النقاد األكاديمييف بعد النكبة الفمسطينية 
بتشريد الشعب  ، كالتساع رقعة المجكء الفمسطيني بعد المؤامرة القارمةقرف العشريفمنترؼ ال

 ، فقد تكٌزع الفمسطينيكف بيف الكطف كالشتات:الفمسطيني مف كطنو
المتخرريف في القرف العشريف برز عدد كبير مف الجامعييف  بعد النرؼ الثاني مف

ء في تطكير حركة النقد ، كقد أسيـ ىؤالء النقاد كغيرىـ مف األدبااألدب العربي كنقده
، كفي الكطف بدأت تظير بكادر الحركة ات شارككا في حركة النقد العربية، ففي الشتالفمسطيني

بعد  ، أك في أجزاء الكطف المحتمةـ1948نكبة عاـ يف المحتمة منذ الالنقدية سكاء في فمسط
، كقد أدل ظيكر ىذا العدد المتخرص األكاديمي  في إغناء ـ1967نكسة حزيراف في العاـ 

 .(1)النتاج النقدم مف حيث الكـ كالنكع 
كما كاف لظيكر المجبلت األكاديمية المتخررة مثؿ مجبلت الجامعات ، كالمجبلت 

كمجمة اتحاد الكتاب  ،بلحؽ األدبية في الرحؼ الفمسطينيةاألدبية المتخررة كالم
ف ، بما احتكت عميو مدفع الحركة األدبية في طريؽ جاد الفمسطينييف ، دكر فاعؿ في مساعدة
ـ دائرة الكتاب التابعة لجمعية 1980، كما تأسست عاـ دراسات منيجية في األدب كالنقد

جمكعات القررية لؤلدباء عمى نشر الم الممتقى الفكرم العربي في القدس كالتي عممت
، نتيجة معطيات الظركؼ بع السياسي، كقد غمب األدب الفمسطيني في ىذه الفترة الطاالمحمييف

 .(2) السائدة في الكطف المحتؿ 

القرف  ذكر جيكد بعض أبرز النقاد الفمسطينييف منذ النرؼ الثاني مفإلى الباحث  عمدي
مان بأف النقد الفمسطيني شيد أعبلمان كقامات نقدية رفيعة ، عمالعشريف حتى الكقت الحالي

جيكدىـ جميعان بسبب العدد  حرر، كلف يتمكف الباحث مف يمت في تطكر النقد العربيأس
ذ المعاررالحديث ك ف أثركا النقد الفمسطيني الكبير جدان مف النقاد كاألكاديمييف الذي أيسجؿ ، كا 

كىـ مف األىمية ، ذرة ممف لـ يتسع المجاؿ لتناكليـمع، أرجك الاعتزازم بمف تناكليـ البحث
: إسحؽ مكسى أمثاؿ بمكاف ما يضعيـ ضمف قامات التطكر النقدم العربي في القرف العشريف،

أعمى  درجة عممية مف  الحسيني راحب الدكر الريادم الذم حاز منذ أكائؿ الثبلثينيات عمى

                                                           
 .(26)صـ2000-ـ1950معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف ،خميؿينظر ( 1)
 .(192)صاالتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبلؿ ،( ينظر شكممي2)
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الفمسطيني األمريكي إدكارد  ، كالناقدقد الفمسطينيمميزة في بكاكير الن، كلو إسيامات جامعة لندف
لحداثة كما بعد ، كبرماتو المؤثرة في أدب ابرز كأحد أىـ نقاد األدب العالمي، الذم سعيد

، كالناقد ىـ النقاد العرب في العرر الحديث، كالناقد جبرا إبراىيـ جبرا الذم ييعد مف أالحداثة
مؤثر في الحركة النقدية في سكريا، قدية المميزة كالاألديب حساـ الخطيب راحب األعماؿ الن

، ا بكاكير النقد الفمسطيني، كالناقداف عبد الرحمف كىاشـ ياغي الذيف أثرك كالناقد عيسى ببلطة
إثراء الحركة الثقافية في األردف، كتكفيؽ رايغ، كمحمد عرفكر، كمحمد شاىيف، كأسيمكا في 

براىيـ السعافيف، كقسطندم شكممي،   .كزم الحاج، كغيرىـ الكثيرفك كا 

الناقد إحساف عباس، كالناقد محمد يكسؼ نجـ، كالناقد نبيؿ عمى جيكد: البحث  سيركز
خالد أبك عمي، كالناقد عادؿ األسطة، كالناقد محمد ربلح أبك حميدة، كأمثمة ميمة في المشيد 

 .عربيالالفمسطيني ك النقدم الفمسطيني المعارر، إلسياماتيـ المؤثرة في النقد 

 
 :(1) (م2003-م1920) عباس إحسان -1

ي لمنقد األدبي ييعد الشاعر كاألديب كالناقد كالمؤرخ إحساف عباس مف ركاد الجيؿ الذىب
، كىك بحث األدبي في كافة عمكـ العربية، فقد حمؿ كأقرانو عبء تأريؿ الفي القرف العشريف

ماؿ ، كتقترف إنجازاتو بأعائس المؤلفاتالمكتبة العربية بنفمف النقاد المكسكعييف الذيف أثركا 
 : كبار النقاد في الكطف العربي

ت اإليجابية " يبدك مف الميـ بكجو خاص ذلؾ التكجو الذم أيكلي في كقت متأخر لئلنجازا
د مندكر النقد المنيجي عند ، كيكجد عرض رائع شامؿ ليا في كتاب محملمنقد العربي القديـ

 . (2) رريف إلحساف عباس تاريخ النقد األدبي عند العرب "... ككذلؾ في الكتاب الالعرب

                                                           
ـ، كبيا تمقى تعميمو 1920في العاـ  في قرية عيف غزاؿ قرب حيفا -رحمو اهلل–: كلد إحساف عباس (1)

الجامعة  في، كقد تخرج تقؿ لمقاىرة لتمقي تعميمو العالي، ثـ انانتقؿ إلى القدس لمكمية العربية األساسي ثـ
عديد مف جامعات الدكؿ العربية:  فيتنقؿ ك ـ، ثـ عاد إلى بيركت مكاف لجكئو بعد النكبة، 1954المررية 

في حقكؿ األدب كالتاريخ كالترجمة، تكفي في العاـ ، لو الكثير مف الدراسات المتنكعة بيركت كالسكداف كاألردف
 . (الجزء األكؿكتاب ىايمف، النقد األدبي)، كمقدمة ـ، ينظر عباس، غربة الراعي2003

 .(605)صاألدب العربي الحديث ، ( السبيؿ2)
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ساتو ، بثو في جميع درارريف يقكـ عمى اإليجاز كالتكثيؼ امتاز إحساف عباس بأسمكب
، إال أنو حيف كتب سيرتو الذاتية آثر أف يخرج عف ىذا األسمكب كأبحاثو األدبية كالتاريخية

 :يعطي ىذه السيرة حقيا في السرديةالعممي ل

" إنني في سبيؿ البساطة تجنبت ألكؿ مرة ما ألفتو مف أسمكب قائـ عمى اإليجاز كاإليماء 
، رغبة ستكل الشعرم ذم الجزالة المتعمدةكالعبارة المكتنزة ، كآثرت أسمكبان سرديان بعيدان عف الم
 .(1)في أف ترؿ ىذه السيرة إلى جميكر كبير متنكع " 

دراس ليذه ، كالة بيف الدراسة كالتحقيؽ كالترجمةيلقد تنكعت دراسات إحساف عباس النقد
 :الدراسات النقدية يمحظ

مى األدب الغربي ، كسعة االطبلع عؿ الثقافي كالنقدم الغربي الحديثالتأثر باالترا -1
 .ؿ ترجماتو ألىـ الدراسات النقدية، بما يمكف أف نممسو مف خبلكخارة اإلنجميزم

 .ألدبي، كخارة األدب األندلسيىتماـ بتحقيؽ عيكف التراث ااال -2

ف عديد دراساتو مكاكبة المذاىب كالمناىج األدبية كالنقدية الغربية كيتضح ذلؾ م -3
 .النقدية كاألدبية

الجديد المتمثؿ في شعر  التردم لمدفاع عف الشعر العربي الحديث كخارة الشكؿ -4
كىاب البياتي ، ، فدرس عبد الي الحديثيف تناكلكا الشعر العراق، فكاف مف أكائؿ النقاد الذالتفعيمة

عماؿ الشعرية الكاممة ، كعني بتقديـ األكبدر شاكر السياب، كما تناكؿ شعر إبراىيـ طكقاف
 .لكماؿ نارر

ألدبي ، ، إضافة إلى التأريخ اشمؿ النقد القديـ كالحديث االنتاج الغزير المتنكع الذم -5
 .عدا انتاجو األدبي الخاص

مدارس ، كىك ال يكتفي بعرض الجمة بعض األعماؿ األدبية المميزةر كما أسيـ في ت -6
: بؿ يحرص كؿ الحرص عمى أف يتيح لمقارئ أف ييراجع ثقافتو النقدية عرضان دقيقان فحسب

بيا أكثؽ  رتبطة، مكضة عمى النظرية النقدية القديمةالنقدية عمى ضكء االتجاىات الحديثة معر 
نظريات ي نقؿ األعماؿ النقدية التي تيسر الدخكؿ إلى فيـ البط فيما يرل مف أىمية مؤثرة فار 

                                                           
 .(7)صسيرة ذاتية–غربة الراعي ، عباس (1)
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، عامدان إلى إيضاح لكتب التي اعتمد عمييا في دراستو، مثبتان أسماء االنقدية الحديثة في الغرب
 .  (1)بعض الغمكض في أفكار المؤلؼ كنظراتو بالتعميؽ عمييا كتفسيرىا 

بة فمسطينية كعربية و أماـ مكتباستعراض أىـ أعماؿ إحساف عباس يجد الباحث نفس
 :ضخمة كمتنكعة

، ـ بترجمة أىـ الكتب كأكثرىا قيمة، القديمة منيا كالحديثة: اىتاألدبية الترجمة -أ
بية إلى ترجمة كتاب الشعر ، فقد عمد في بداياتو األدسفةكتنكعت بيف األدب كالنقد كالفم

، كترجـ مف األدب اإلنجميزم (2)، كىي أكؿ ترجمة لكتاب أرسطك في العرر الحديث  ألرسطك
، كما ترجـ دراسات (3)ليرماف ممفؿ الذم ييعد مف ركاد الركمانسية في الركاية  مكبي ديؾركاية 

حة كمحمد يكسؼ نجـ ككماؿ شاركو في الترجمة أنيس فري ،(4)في األدب العربي لفكف غرنباكـ 
النقد األدبي  :نجـ كتاب، كمف النقد األمريكي ترجـ باالشتراؾ مع محمد يكسؼ اليازجي

، كما ترجـ دراسة أرنست يفأكقد ردر في جز  ،(5)كمدارسو الحديثة لستانمي ىايمف األمريكي 
، كألىمية الفمسفة كرافد لؤلدب كالنقد الغربي ترجـ عف اإلنجميزية  (6)ىمنغكام لكارلكس بيكر

، (7)قاؿ في اإلنساف : مدخؿ إلى فمسفة الحضارة أك مالفيمسكؼ األلماني أرنست كاسير كتاب
الذم ، باالشتراؾ مع نارر الديف األسد (8)كأسيـ في  ترجمة الكتاب التاريخي يقظة العرب 

، كشارؾ في ترجمة لعشريف كدكرىا في التاريخ الحديثررد يقظة العرب القكمية في القرف اي
قبؿ جمعيا ة مختمفة ، كنشرىا في مجبلت عمميات في حضارة اإلسبلـ لياممتكف جبكتاب دراس

كح اإلنراؼ ، كالمؤلؼ ىاممتكف جب مف المستشرقيف الذيف تغمب عمييـ ر في كتاب كاحد

                                                           
 .(6)صالنقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ىايمفينظر ( 1)
( ترل خديجة زتيمي أف ترجمة إحساف عباس ىي الترجمة األكلى في العرر الحديث لكتاب الشعر 2)

غيير أرسطك لتمقدمة  ،ـ ، ينظر زتيمي1942ألرسطكطاليس، التي ردرت عف دار الفكر العربي بالقاىرة عاـ 
 )رفحة إلكتركنية(.كفف الشعر

 . (1)صمكبي ديؾ ،ـ، كأعيد نشرىا مرات عديدة ، ينظر ممفؿ1956( نيشرت ألكؿ مرة في بيركت عاـ 3)
 . (1)صدراسات في األدب العربي، ( غرنباـك4)
 .(1)صالنقد األدبي كمدارسو الحديثة، ( ىايمف5)
 .(1)صأرنست ىمنغكام ،( بيكر6)
 .(1)صمدخؿ إلى فمسفة الحضارة اإلنسانية أك مقاؿ في اإلنساف ،( كاسيرر7)
ـ في فيبلدلفيا بالكاليات المتحدة األمريكية ، 1939( ردر ىذا الكتاب ألكؿ مرة بالمغة اإلنجميزية سنة 8)

 .(1)صيقظة العرب تاريخ حركة العرب القكمية ،أنطكنيكس
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، كالتاريخ كالفكر الديني اإلسبلمي، كالكتاب عبارة عف مقاالت في األدب كسيطرة التكجو العممي
 . (1)كقد ترجمو باالشتراؾ مع محمد يكسؼ نجـ كمحمكد زايد 

 
تابة التاريخ باعتماد مراجع كىك مف دعاة االنراؼ في ك:  التاريخ والتاريخ األدبي -ب

بيا األكؿ ، حيث قاـ بكضع كتابيف في تاريخ ليالعبث بالتاريخ كفؽ أىكاء شخرية ، دكفقيمة
ثاني باالشتراؾ مع ، كال(2): تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطمع القرف التاسع اليجرممنفردان 

، يقكؿ في مقدمة كتابو تاريخ ليبيا " (3)الجغرافيا كالرحبلت  : ليبيا في كتبمحمد يكسؼ نجـ
كما كنت في سائر الفركؿ خاضعان لما تستطيع المرادر أف  –كنت في كتابة ىذيف الفرميف 

، ألف رائدم ىك االنراؼ القائـ عمى د في الركرة العامة أك تحسيف لياتمدني بو دكف تزي
 –دراسات التاريخية دراستو الحسف البررم سيرتو ، كمف جيكده في ال(4)التحرم الدقيؽ " 

، كالتفت لمبحث  (6)كتاب : أنساب األشراؼ لمببلذرم  كتحقيقو،   (5)تعاليمو كآراؤه  –شخريتو 
 . (7)في تاريخ ببلد الشاـ 

 
 :  تحقيق كتب التراث  -ج

ؽ عف عني إحساف عباس باتباع الطريقة العممية الرارمة في التحقيؽ ، بالتحرم الدقي
أركؿ النركص كجمعيا كمقارنتيا ، كترجمة األعبلـ ، كتكثيؽ النركص ، ككضع الفيارس 

، ككاف لو فضؿ يران لتحقيؽ كتب التراث المتنكعة، كىك مف العمماء الذيف جيدكا كثالتفريمية
 كبير في كضعيا جاىزة أماـ الباحثيف .

                                                           
 .(1)صدراسات في حضارة اإلسبلـ ،( جب1)
 .(1)صريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطمع القرف التاسع اليجرمتا ،( عباس2)
 .(1)صعباس: ليبيا في كتب الجغرافيا كالرحبلتك  ( نجـ3)
 .(6)صتاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطمع القرف التاسع اليجرم ،( عباس4)
 .(1)صكآراؤه ،تعاليمو، شخريتو، الحسف البررم سيرتو ،( عباس5)
 .(1)صأنساب األشراؼ، م( الببلذر 6)
 .(1)صبحكث في تاريخ ببلد الشاـ تاريخ دكلة األنباط، ( عباس7)
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، كىك (1)ماف البف سبط الجكزم: تحقيؽ السفر األكؿ مف مرآة الز كمف آثاره في التحقيؽ  
 .تحدث عف التاريخ منذ بدء الخميقة، كيتطرؽ لعمـ الفمؾ كالجغرافياكتاب ي

كىك كتاب لمخزاعي في الحرؼ  ،(2) كعمؿ عمى تحقيؽ كتاب تخريج الدالالت السمعية 
 .يد رسكؿ اهلل رمى اهلل عميو كسمـكالرنائع كالعماالت الشرعية في ع

حيث جمع أجزاءن مف كتب مفقكدة مف عدة مراجع  (3) مفقكدة : شذرات مف كتبككتاب 
" ككاف يقكؿ:  ،المفقكدة ، ليضع تركران حكؿ ىذه الكتبة نىقىمىت عف ىذه الكتب المفقكدةمتعدد

، لكي يتـ لي ترٌكر مع النقكؿ المأخكذة مف كتاب كاحد، كأضعيا في نطاؽأف أخذت أج
ذىتٍ  يت أف تككف ىذه الكتب في ميدانيف أحببتيما كىما ... كراعالمردر األرمي الذم عنو أىخى

ف أحب المياديف التاريخ كاألدب( مىك جيد بحثي شاؽ كمتعب كلكنيما )، ك (4)التاريخ كاألدب " 
 .إليو

، كىك كتاب (5)الركض المعطار في خبر األقطار لمحميرم  :كما اىتـ بتحقيؽ كتاب
الحكادث التاريخية قبؿ القرف السابع ، مرتب عمى الطريقة المعجمية في تاريخي كجغرافي

 اليجرم .

كمف أىـ التحقيقات المنفردة تحقيقو لكتاب كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف البف 
 .كىك مف ثمانية أجزاء،  (6)خمكاف

التذكرة كما حقؽ  ،كىك مف خمسة أجزاء (7)فكات الكفيات لمكتبيكتاب: كقاـ بتحقيؽ  
 .كقد حققو في عشرة أجزاء (8)الحمدكنية البف حمدكف

                                                           
 .(1)صالسفر األكؿ مف مرآة الزماف في تاريخ األعياف ،( الجكزم1)
 . (1)صتخريج الدالالت السمعية ،( الخزاعي2)
 .(1)صشذرات مف كتب مفقكدة ،( عباس3)
 .2المرجع السابؽ، ص( 4)
 .(1)صلركض المعطار في خبر األقطارا، ( الحميرم5)
 .(1)صكفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف ،( ابف خمكاف6)
 .(1)صفكات الكفيات كالذيؿ عمييا ،( الكتبي7)
 .(1)صالتذكرة الحمدكنية ،( ابف حمدكف8)
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، (1)األغاني لؤلرفياني  :كأظير اىتمامان كاضحان بالعناية بعيكف كتب التراث فحقؽ كتاب
، ككتاب كعشريف مجمدان  ةراىيـ السعافيف كبكر عباس كآخريف، كىك في خمسباالشتراؾ مع إب

ياف : أبك ح، ككتاب(3)، ككتاب فرؿ المقاؿ لمبكرم(2)أمثاؿ العرب لممفضؿ الضبي
 .(4)التكحيدم

دان في تكثيؽ ، كييعد اىتماـ عباس رائ(5)جمع شعر الخكارج كقدـ لو بدراسة نقدية كقد 
ضافة مميزة إلسيامات السابكدراسة شعر الخكارج ، يقكؿ: قيف كسيير القمماكم كأحمد الشايب، كا 

عف أدبيـ  " فمنذ أف كتبت سيير القمماكم رسالتيا أدب الخكارج كتردل أحمد الشايب لمحديث
الزاكية األدبية شيء آخر ذك  ، لـ يكتب فييـ مفو الشعر السياسي في العرر األمكمفي كتاب

ـ أردر الطبعة الثانية مف 1974، كفي عاـ (6)، كلـ يمؽ شعرىـ كأدبيـ عناية محددة " باؿ
، ةعمييا مف مرادر أخرل متنكع كتابو شعر الخكارج مضيفان الكثير مف األشعار التي لـ يطمع

 .(7)كما عمد إلى ترتيب القرائد كفؽ ترتيب زمني 
الشعراء الذيف حقؽ  حكؿ عدد مف أىـ النقدية كما أسيـ في كضع العديد مف الدراسات

كرسائؿ  ،(10)، كديكاف القتٌاؿ الكبلبي(9) ، كديكاف كيثٌير عزة(8): ديكاف لبيد بف ربيعة دكاكينيـ مثؿ
كأسيـ في ندكة عممية حكؿ شعر أبي فراس ، (12)رم ، كديكاف الرنكب(11)أبي العبلء المعرم

 .(13)دكرة )أبك فراس الحمداني(  :حمداني ردر في كتاب مشترؾ بعنكافال

                                                           
 .(1)صاألغاني ،( األرفياني1)
 .(1)صأمثاؿ العرب ،( الضبي2)
 .(1)صاب األمثاؿفرؿ المقاؿ في شرح كت ،( البكرم3)
 .(1)صأبك حياف التكحيدم ،( عباس4)
 .(1)صشعر الخكارج ،( عباس5)
 .7، صالمرجع السابؽ (6)
 .(5)ص شعر الخكارج ،عباس( ينظر 7)
 .(1)صديكاف لبيد بف ربيعة، ( ابف ربيعة8)
 .(1)صديكاف كثير عزة، ( كثير عزة9)
 .(1)صديكاف القتاؿ الكبلبي ،( الكبلبي10)
 .(1)صرسائؿ أبي العبلء المعرم ،( المعرم11)
 .(1)صديكاف الرنكبرم ،( الرنكبرم12)
 .(1)ص دكرة )أبك فراس الحمداني( ،( عباس13)
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الذم ردر عف  (1)كما شارؾ في تحقيؽ كتاب: الكافي بالكفيات لربلح الديف الرفدم
 مجمكعة مف المحققيف تجاكزت العشريف، كردر في ثبلثيف مجمدان. 

 

 : باألدب األندلسيالىتمام  -د

، فكضع العديد مف المؤلفات كالدراسات عباس رعاية خارة لؤلدب األندلسي أكلى إحساف
ف عيكف التراث في األدب ، كعمؿ بجيد مميز لتحقيؽ مجمكعة مألدب األندلسيالميمة في ا

يث ح ،(2): تاريخ األدب األندلسي ية اىتمامو باألدب األندلسي كتاب، كيبدك أف بدااألندلسي
، بما يشكؿ لسي بقيت بعيدة عف تناكؿ الدرسيفكجد أف ىناؾ بعض الفترات مف التاريخ األند

: " ىذه فترة مف تاريخ ندلس فتفرغ الستكماؿ البحث فييانقران في الدراسات األدبية في األ
نيسي ال يكاد الدارسكف يقفكف عندىا، حتى يتجاكزكىا عابريفاألدب األندل ألرجك أف يجد  ... كا 

األدب األندلسي بالتاريخ  ، كأف يمنحني ذلؾ الثقة التي تدفعني إلى تتبع أدكارىذا الكتاب قبكالن 
 .(3)، ليككف ىذا الكتاب حمقة أكلى في سمسمة مف عدة حمقات" كالنقد

تاريخ  في كتابو ب األندلسي اىتمامان مميزان عنده، كقد ميدكىذا ما فعمو الحقان ليأخذ األد
ندلسية ، ميرٌكران تبمكر الشخرية األريخية لمحياة األدبية في األندلسبمقدمة تا ، األدب األندلسي

رؽ ثـ تطكره عبر طريقة ، كنشأة الشعر األندلسي كتقميده لممشبرغـ االتجاه نحك المشرؽ
، كاىتـ بررد الميحدثيف، ثـ نشأة فف التراجـ الذاتية، كالحركة النقدية، كالكتابة في األندلس

 .اء كاألدباء األندلسييفمات الشعر ترج
ثـ أكمؿ مسيرتو في االىتماـ باستجبلء مرادر اإلبداع األدبي في األندلس فكضع  

، كمف الكتب التي اىتمت  (4)دراسة : تاريخ األدب األندلسي عرر الطكائؼ كالمرابطيف 
 كىك كتاب أدبي يمثؿ: ،(5): سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمسباألدب القادـ مف المغرب

                                                           
 .(1)صالكافي بالكفيات ،( الرفدم1)
 .(1)صتاريخ األدب األندلسي عرر سيادة قرطبة ،( عباس2)
 .9-7المرجع السابؽ، ص (3)
 .(1)صؼ كالمرابطيفتاريخ األدب األندلسي عرر الطكائ ،( عباس4)
 .(1)صسركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس ،( التيفاشي5)
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، كيرل أف المزج األدبي بينيما ىك الذم يبقي يف المشرؽ العربي كالمغرب العربيركرة المقاء ب"
 .(1)عمى الكحدة الثقافية قائمة في العالـ اإلسبلمي " 

المكتبة األندلسية أماـ ، ليضع مى تحقيؽ أىـ كتب األدب األندلسيثـ قاـ بالتركيز ع
، ، مف أربعة أجزاء(2)ي محاسف أىؿ الجزيرة البف بساـ : الذخيرة فالباحثيف، فقاـ بتحقيؽ كتاب

          .(3)كىك يرل في أىمية ىذا الكتاب ما يكفر لمباحثيف مجاالن خربان لمبحث في األدب األندلسي 
، في ست مجمدات (4)كما قاـ بتحقيؽ كتاب الذيؿ كالتكممة لكتابي المكركؿ كالرمة

فيا : " أكبر معاجـ األعبلـ التي ألكاد معركؼ، كىكمحمد أبك شريفة كبشار عباالشتراؾ مع 
، فيي قٌيمةه تحريؿ الحارؿ، كتقرير قيمتو التاريخية مف باب األندلسيكف كالمغاربة قديمان 

 .(5)كاضحة لمعياف سكاء بالنسبة إلى التاريخ الخاص أك بالنسبة إلى التاريخ العاـ" 
، كقد قدـ ليا بدراسة ي أربعة أجزاء، كنشرىا ف(6)كقد حقؽ رسائؿ ابف حـز األندلسي  

راط، كأجرل مقارنة مع أدب العشؽ عند الغربييف في حكار المأدبة ألفبلطكف كالحب عند سق
 .كتاب الزىرة البف داكد األرفياني: طكؽ الحمامة ك مكازنة بيف كتاب

، كديكاف ابف (7)كاىتـ بالشعراء األندلسييف فحقؽ كدرس ديكاف الررافي البمنسي
 .(9)، كديكاف ابف سيؿ األندلسي (8)حمديس
 
 

                                                           
 (.33)ص سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمس ،التيفاشي (1)
 .(1)صالذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ،( ابف بساـ2)
 .(1/10)جالذخيرة في محاسف أىؿ الجزيرة ،( ينظر ابف بساـ3)
(، سبؽ أف نشر تحقيؽ الجزء الرابع: 1ابي الرمة كالمكركؿ)صالمراكشي، الذيؿ كالتكممة لكت (4)

 ـ. 1975ـ، ثـ السادس: بيركت 1965، كالخامس في قسميف بيركت 1964بيركت
 .(1/127)جالذيؿ كالتكممة ، ( المراكشي5)
 .(1)صرسائؿ ابف حـز األندلسي، ( ابف حـز6)
 .(1)صديكاف الررافي البمنسي ،( الررافي7)
 .(1)صديكاف ابف حمديس ،( ابف حمديس8)
 .(1)صديكاف ابف سيؿ األندلسي ،( ابف سيؿ9)
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ـ بو ألىميتو التي ، كيرجع االىتمافي ستة أجزاء (1)كحقؽ كتاب التشبييات البف الكتاني
: " لعؿ مقطع القكؿ في تبياف قيمة ىذا الكتاب أنو أكفى مجمكعة شعرية كرمتنا يقكؿ عنيا

 .(2)تاريخ األدب األندلسي"لبربرية في تمثؿ عرر بني أمية كالعامرييف حتى أكاخر الفتنة ا
في ثمانية أجزاء، بسبب  (3)كحقؽ كتاب نفح الطيب مف غرف األندلس الرطيب لممقرم  

: مكتبات كالتي ال تخمك مف األخطاء، يقكؿالنقص الكبير الذم كجده في النسخة المكجكدة في ال
، ككاف مردران ير لمنكر كعرفتو المطبعة العربية" كمع أف نفح الطيب أقدـ كتاب أندلسي ظ

، فإنو لـ ينؿ مف عناية األندلس في مدل مائة عاـ أك أكثرألكثر ما عرفو المشارقة عف 
اىتـ بكضع ، ك (5): تحفة القادـ البف األبار األندلسي، كما حقؽ كتاب(4)المحققيف ما ينبغي لو " 

 . (6): معجـ العمماء كالشعراء الرقمييف
 

 :  الدراسات النقدية -ق

الذم عرض فيو تطكر النظرية  (7): فف الشعر اساتو النقدية كأقدميا كتابىـ در مف أ 
ثـ  ،ثـ الثكرة عمى الركمانسية لتعكد في ثكب جديد ،بدءان بنظرية المحاكاة فالركمانسية ،الشعرية

 ، تـ تحدث عف أسسجؿ كركالن إلى الكاقعية الجديدةانتفاضات متبلحقة كرفيا بقريرة األ
، ذاىب الشعرية، فتناكؿ الخياؿ، كميمة الشعر، كمشكمة الشكؿ كالمضمكفاالختبلفات بيف الم

ي النقد كىؿ ترمح أساسان ، كأىمية الركرة فجاىات النقدية المعاررةكفي نقد الشعر حدد االت
، يمكف أف ىذا الكتاب النقدم المبكر نسبيان كفي  ،(8)، ثـ ختـ بالنمك العضكم في القريدة لمنقد

ـٌ بالمدارس كاالنجد ثقافة الناقد  ، مستخدمان المراجع الغربية تجاىات األدبية كالنقدية الغربيةالميم
بيؽ ىذه اآلراء عمى ، ثـ يخمص إلى تطأىـ اآلراء النقدية الحديثةمتناكالن ، ار النقاد الغربييفلكب

                                                           
 .(1)صكتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلس ،( ابف الكتاني1)
 .13ص ، مقدمة المحقؽالمرجع السابؽ( 2)
 .(1)صنفح الطيب مف غرف األندلس الرطيب، ( المقرم3)
 (.19)ص نفح الطيب مف غرف األندلس الرطيب، المقرم (4)
 .(1)صتحفة القادـ، ( ابف األبار5)
 .(1)صمعجـ العمماء كالشعراء الرقمييف ،( عباس6)
 .(1)صفف الشعر ،( عباس7)
 .384ص-383المرجع السابؽ، ص( ينظر 8)
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بي نجده يخرص مبحثان لمشعر العر  ،، فبعد أف يعرض لمكبلسيكية كالركمانسيةالشعر العربي
، فيك يرل أف كالحديث ، داعيان لتطبيقيا عمى الشعر العربي القديـعة الكبلسيكية كالركمانسيةكنز 

لمدارس ما ، ألف في ىذه الغربي عمى األدب العربي غير مفيدالحذر كالخكؼ مف تطبيؽ النقد ا
ية كالميكؿ ، كتحديد لبلتجاىات الفنيمكف بو تحديد الشخرية، كمعرفة الخمؽ كاإلبداع

 :عية كالسياسيةاالجتما

ف لـ يخؿ االتجاه إلييا مف استطراد أعرض ليذه الناحية في ىذا المكطف" أرل أف   ، كا 
، كقد ظمت دراسة الشعر العربي ع تطكر النظرية الشعرية في الغربسيررفنا حينان عف أف نتتب

ض الناس ، كألف بعبلسيكية كالركمانطيقية في النفكسبعيدة عف تناكؿ ىذا المكضكع النبياـ الك
 .(1)يجفمكف مف مثؿ ىذه االرطبلحات " 

، فيجد أف ذا الترنيؼ دكف كجؿ أك رىبةكىك يدرس المكركث الشعرم القديـ ضمف ى 
 نجده ثـ ،، مثؿ ثكرة ابف الركمي عمى التركيزاليد في األدب العربي كانت فرديةالثكرة عمى التق

القديـ في  قشثـ ينا ،بي تماـ في االستعارة، كثكرة أشدد الكثير في السبلمة التعبيريةيمتـز بالت
ليككف  ، ثـ يعكدكية كالنحكية كاىتمامو بالمعنىالسياؽ كالمبنى، كثكرة المتنبي عمى الدقة المغ

يك مف الشعر الذم ف ،كالمتنبي ؛كذم الرمة ؛، أما شعر أبي ذؤيبكبلسيكيان في شدة التركيز
، كيستأثر الشعر الركفي كما ث األدبي كالذكؽ العاـيد بالمكرك يجمع بيف الركمانسية الثائرة كالتق

ى فكت نجده عند ابف الفارض بالربغة الركمانسية، إال أف االىتماـ بالشكؿ قد استغرقو حت
، كما يحفؿ الرضي أقرب إلى التعبير اإليحائي، كنجديات الشريؼ فررة االنطبلؽ كراء الخياؿ

 .(2)الشعر العذرم بالعاطفة 

، لـ تكف ناجحة عربي القديـ ضمف المذاىب األدبيةعادة ىيكمة التراث الكىذه المحاكلة إل
، كىذا ما ييقر بو بعد أف رأل و عمى نماذج الشعر العربي الحديثكما ىي نجاعتيا في تطبيقات

 .التجاىات حتى في القريدة الكاحدةالشاعر القديـ يجمع بيف العديد مف األشكاؿ كا

، ضحة المعالـ إال في العرر الحديثكمانطيقية كا" كال نستطيع أف نجد مدرسة ر  
، ثـ يشيد باألجياؿ التي خمفتو مف (3)كمؤسسيا جبراف كاف ركمانطيقيان إلى أطراؼ أرابعو " 

                                                           
 (.46)صفف الشعر ،عباس (1)
 .53ص-48المرجع السابؽ، ص( ينظر 2)
 .51نفسو، ص المرجع (3)
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ثـ في شعر  ،كمحمكد حسف إسماعيؿ ؛كعمي محمكد طو ؛كأنكر العطار ؛الركمانسييف كالشابي
؛ كالمحركؽ ؛كالحيدرم ؛كالبياتي :العراقي كفي الشعر ،كنازؾ المبلئكة ؛كفدكل طكقاف :المرأة

 .(1)كالكترم 

عمى عدد مف النركص القديمة، كأىمية  كما يقكـ بتطبيؽ المقياس النقدم الغربي
الركرة، كالخياؿ، كميمة الشعر، كمشكمة الشكؿ كالمضمكف، كأىمية الركرة في النقد األدبي، 

 ، فيك القدية بشكؿ جديد عمى النقد العربين، كيقكـ بيذه العممية الكالنمك العضكم في القريدة
فؿ بالعرر الذم قيمت فيو، كال باألثر المحيط ، كما ال يحيعتمد الزمف لمحكـ عمى القرائد

نما يمتفت لمنص مف حيث قيمتو كقدرتو عمى التطبيؽ النقدم، كىذا ييعد اتجاىان جديدان بالنص ، كا 
، فيمثؿ لقريدة ـ1955لكتاب النقدم في العاـ ذا افي النقد العربي عامة بالنظر إلى تاريخ ى

، كالعكامؿ في دراسة األثر الفني لذاتو ثـ إللياس أبك شبكة ؛ثـ لقريدة ذم الرمة ؛المتنبي
 ؛كأبي تماـ ؛امرئ القيس :كيدرس أىمية الركرة في النقد عند،  (2)النفسية المؤثرة في األدب 

يميا أبي ماضي ثـ ندرة ؛ فبعض الشعر العذرم ؛لمتنبيثـ ا ؛كمحمكد حسف إسماعيؿ  ؛كا 
  (3)حداد

، (4)، ثـ الرمز عند أحمد شكقي في قريدة أبي اليكؿ الرمز عند أبي نكاس تناكؿ ثـ
 . (5)كيعرض لمنمك العضكم لمقريدة عند أبي القاسـ الشابي ثـ المتنبي 

ى تحقيؽ درتو عم، بؿ لذاتو كقنترر لئلبداع ال لقدمو أك حداثتوكىك ييرسخ اتجاىان نقديان ي
 : سيقى الشعر القديـ فحسب، كينتقد الرككف لمحكـ النقدم الذم تكجيو مك قدرتو التعبيرية كالفنية

ة دكف ، عشنا عمى االستمتاع بالنغمىذا الحس المكسيقي قركنان طكيمة " كلكننا عشنا عمى
التمذذ بالنغمة  عف طريؽ... كالخطأ الذم أراب أحكامنا في النقد تركر القريدة أك تحميؿ ليا

، فنحف تثارة العاطفة القكية، يكازيو خطأ آخر أتانا في العرر الحديث مف التمذذ باسفي الشعر
الجياشة ، بؿ المتبلئو بالعاطفة ديث ال لخرائرو الفنية أك مكضكعونحب كثيران مف الشعر الح

                                                           
 (.53ص-51)صفف الشعر ،عباس( ينظر 1)
 .230ص-209المرجع السابؽ، ص ينظر (2)
 .237ص-230المرجع نفسو ، ص( ينظر 3)
 .249ص-238المرجع نفسو، ص( ينظر 4)
 .259ص-250المرجع نفسو، ص( ينظر 5)
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، كلكف ال بد عكاطفونا عمى قراءة شعر مقيد في ، كربما كنا معذكريف في ىذا ألننا درجالعاتية
 .(1)أف نكبح ىذا االنفعاؿ الكاذب " 

، كلك رجعنا ظر لخمؽ عبلقات جديدة في التعبيركيرل أف النقد الحديث يعتني بإعادة الن
ككنو إلى الزمف الذم ردر فيو الكتاب لكجدناه يعج بالخبلؼ حكؿ أحقية شعر التفعيمة في 

كما فعؿ في دراستو  ،د مدافعان عف الشعر الجديد، كقد كقؼ الناقكريثان شرعيان لمشعر العربي
 :لشعر البياتي

ككما أف  ،جديدة في طريقة جديدة مف التعبيرف كؿ ركرة ىي خمؽ جديد لعبلقات إ"  
كىي ميمة تشمؿ تفسير  ،، فإف ميمة الناقد ال تقؿ عنيا عسران ميمة الشاعر ليست يسيرة

عادة النظر في القديـ، كليست ىي اال ، كال ىي ررخات االعجاب ستحساف المكقتالجديد، كا 
 .(2)أك االستنكار " 

: فف السيرة لمزج بيف التاريخ كاألدب المقارف، كضع كتابكفي ضكء اىتمامو المبكر با
الفنية كالدرجة الفنية ، ثـ تحدث عف السيرة بتناكؿ تاريخ السير عند المسمميفالذم عيني فيو  (3)

 : اتية في األدب العربي، كيقكؿ عف الكتابالسيرة الذ ، ثـ تناكؿفي السيرة

، مقسمان نظرتي تحميؿ غير المستقرى لبعض النماذجكال ،" مزجت بيف العرض التاريخي
نما مف ال طمبان لممقارنة -نجميزم خارةكاال –في السير بيف األدب العربي كاألدب الغربي  ، كا 

 .(4)أجؿ شمكؿ النظرة كتنكيع األمثمة كتطعيـ الدراسة " 
: عبد فكضع كتابي ،ربككاف مف أكائؿ النقاد العرب الذيف احتفكا بشعراء التفعيمة الع

، كما (6) ، كبدر شاكر السياب دراسة في حياتو كشعره(5)الكىاب البياتي كالشعر العراقي الحديث 

                                                           
 (.246)صفف الشعر ،عباس (1)
 .260المرجع السابؽ، ص (2)
 .(1)ص فف السيرة ،( عباس3)
 .6المرجع السابؽ، ص( 4)
 .(1)صياتي كالشعر العراقي الحديثعبد الكىاب الب ،( عباس5)
 .(1)صدراسة في حياتو كشعره –بدر شاكر السياب  ،( عباس6)
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: راؾ مع رديقو محمد يكسؼ نجـ كتاباىتـ بدراسة الشعر العربي في الميجر فألؼ باالشت
 .(1)ربي في الميجر في أمريكا الشمالية الشعر الع

فيك مف الكتب النقدية التي تتناكؿ أىـ  (2): اتجاىات الشعر العربي المعارر أما كتاب
ى لشعر التفعيمة ، كقد تحدث عف داللة البكاكير األكللقضايا النقدية في الشعر المعاررا

، ىما نمكذجاف ممبلئكة كالسيابا كىؿ كاف حبان لالككلير  ي، فيذىب أف قريدتمنترران لمبياتي
: اشتركا في ارتياد شكؿ جديد كلكف ، فيما قديتفكقا مف الناحية الفنية حازا السبؽ في الشكؿ كلـ

ألقى األكالف حجران ، لقد غيير طبيعة المحتكل في ذلؾ الشكؿ" البياتي كاف أسبؽ المجدديف إلى ت
، كذىب الثالث اع أقطارىا في ذلؾ الماءائر كاتس، كسرىما إلى حيف اندياح الدك في ماء الشعر

امؿ التي ،  ثـ تناكؿ بالبحث العك (3)يعمؿ عمى تحكيؿ مجرل ذلؾ الماء ليسقي غراسان مختمفة 
كمف التراث كمف الحب كمف ، ثـ المكقؼ مف الزمف كمف المدينة تحدد االتجاىات الشعرية

 .لمعارراالتجاىات لمشعر العربي ا ، ليتحدد بيذا البحث أىـالمجتمع
، كىك كتاب في تاريخ النقد األدبي عند (4)كما أردر كتاب تاريخ النقد األدبي عند العرب

متكقفان  ،كزمانيان مف األرمعي البف خمدكف ،نقد مكانيان الشرؽ كالغرب العربيالعرب كيشمؿ ال
نقدية كالنقد تنظيرات ال، محاكالن إقامة كياف مستقؿ لمنقد العربي يشمؿ العند قضايا النقد الكبرل

، كىك يرل أف نقد ة إلى استئناؼ في النظر كالتقييـ، مؤمنان أف النقد العربي القديـ بحاجالتطبيقي
نراؼ   .(5)األسبلؼ يستحؽ بذؿ الجيد ليعرض بأمانة كا 

كيرل غساف عبد الخالؽ أف كتاب تاريخ النقد األدبي عند العرب ىك أىـ كتب إحساف  
ؽ خمسة عشر عامان كىك عمى أىمية كبيرة مف حيث المنيج عباس عممان أف تأليفو استغر 

 .(6)كالمضمكف 

لتحميؿ النفسي ، كلكنو لـ يغص عميقان في مدرسة اما عني بالدالالت النفسية لمنركصك
، اف الدالالت النفسية لمنص األدبي: " الناقد إحساف عباس يسعى إلى تبيبؿ بقي عمى الضفاؼ

                                                           
 .(1)صأمريكا الشمالية–الشعر العربي في الميجر  ،( عباس1)
 .(1)صاتجاىات الشعر العربي المعارر ،عباس (2)
 .45المرجع السابؽ، ص( 3)
 . (1)صر مف القكف الثاني حتى القرف الثامف اليجرمتاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشع ،( عباس4)
 .(12-11)صتاريخ النقد األدبي عند العرب ،( ينظر عباس5)
 .(45)ص-، حكارات مع إحساف عباسدراسات، مقاالت–حنيف مؤجؿ ،( عبد الخالؽ6)
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، ليرؿ مف خبلؿ ذلؾ إلى فيـ مشكبلت عمؽ فمسفي ا تحممو ىذه النركص مففضبلن عم
الكجكد اإلنساني الذم يتقاذفو كجياف أساسياف مف المتناقضات أك ثنائيات الضد ، كؿ ذلؾ 

عمو ناقدان متمسكان بفكره ، مما جبأسمكب مبسط في التعبير -مو اهللرح-قدمو إحساف عباس 
 .(1)و بعد حيف " ، غير أنو ال يتردد في التراجع عف بعض أحكامالنقدم

، يضع عباس سيرتو الذاتية نقدية الحافمة بشتى رنكؼ اإلبداعكفي ختاـ رحمتو األدبية كال
 .(2): غربة الراعيميزت مسيرتو العممية كاألدبية ىكتحت اسـ يحمؿ سمة التكاضع التي 

 : مف الذم سرؽ النار لكدادباحثيف النقد عند إحساف عباس مثؿلقد تناكؿ العديد مف ال
حساف عباس كالنقد األدبي(3)القاضي  حساف عباس ناقدان، محققان (4)، كا  ، كنقد (5)، مؤرخان ، كا 

، كالعديد مف (7)، كمنيج إحساف في نقد الشعر العربي (6)النثر العربي في كتابات إحساف عباس
 ، كغيرىا العشرات مف األبحاثفية مع الناقد األديب إحساف عباسالحكارات كالمقاببلت الرح

 .يةكالمقاالت األدب

 

 :(8) (م2009-م1925) نجم يوسف محمد -2

 د النرؼ الثاني مف القرف العشريف، ييعٌد الناقد محمد يكسؼ نجـ مف ركاد النقد العربي بع

                                                           
رراع المتناقضات أك ثنائيات الضد في الفكر النقدم عند إحساف ، عبد الحسف عمي: ( ميميؿ1)
 .(16)صباسع
 .(1)صسيرة ذاتية –غربة الراعي ، ( عباس2)
 .(1)صخطرات في النقد كاألدب احساف عباس-مف الذم سرؽ النار، كداد :( القاضي3)
 .(1)صإحساف عباس كالنقد األدبي، محيي الديف :( ربحي4)
 .(1)ص( مجمكعة مف الكتاب: إحساف عباس ناقدان، محققان ، مؤرخان 5)
 .(1)صالنثر العربي في كتابات إحساف عباسنقد  ،( أبك شندم6)
 .(1)صمنيج إحساف عباس في نقد الشعر العربي، أماني :( بسيسك7)
، كأتـ تعميمو في الكمية العربية في القدس قبؿ ـ(: كلد في عسقبلف2009-ـ1925جـ )محمد يكسؼ ن (8)

لتحؽ في الجامعة األمريكية، ثـ ا، كدرس األدب العربي مف المجكء كالتشرد كاستقر ببيركتالنكبة، ثـ عانى 
: ـ ككاف مكضكع رسالتو1954خرج عاـ ، فأكمؿ الماجستير كالدكتكراه كتـ1949بالجامعة المررية عاـ 

، ينظر قٌيمة في األدب كالفكر كالترجمة المسرحية في األدب العربي بإشراؼ شكقي ضيؼ، ترؾ ترنيفات
 .(8-7)صديثة النقد األدبي كمدارسو الح ،ترجمة كتاب : ىايمف
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، عني بالنقد الحديث ، انب عنايتو باألدب العربي القديـ، فإلى جكقد ترؾ إرثان نقديان متنكعان 
بالمسرح دبية كالنقدية عف اإلنجميزية ، ككانت لو عناية خارة كقدـ العديد مف الترجمات األ

ديد مف كتب التراث ، كما عمؿ في تحقيؽ العالعربي، كبالقرة كالمقالة، كبالمناىج النقدية
 .العربي القديـ

كىك ، د يكسؼ نجـ عبٌلمة باألدب العربي: " محميثني حسيف مؤنس عمى ناقدنا فيقكؿك 
ـ لنا، في سبيؿ ييح لو أف يستكشؼ كيجمي كيقٌ يذه الفطنة التي تت، كيمتاز ببحاثة ال يكؿٌ 

 .  (1) " ، أبحاثان كدراسات مف الطراز األكؿ مف المتعة كالفائدةمترؿ
يقؼ الباحث أماـ أديب كناقد مثقؼ، كاسع ، استعراض أعمالو األدبية كالنقديةكب 
ببلغة كالجزالة كعندما يكتب تنبعث ال، ؿ األدبية عف المغة اإلنجميزية، يترجـ أىـ األعمااالطبلع

، كيمكف تناكؿ اؿ كالرشاقة في تعبيراتو األدبية، كلكنو دائمان ما يعمد إلى اإلخنز مف ثنايا عباراتو
 :لنقدية مف خبلؿ اسياماتو التاليةأىـ أعمالو األدبية كا

 
 :ق كتب التراث، وتحقيدراسات األدب العربي القديم -أ

باالشتراؾ مع ميخائيؿ  (2): المختار مف النثر العربي كضع محمد يكسؼ نجـ كتاب
 .(3): ليبيا في كتب الجغرافيا كالرحبلت لؼ باالشتراؾ مع إحساف عباس كتابكأ، جبكر

، فحقؽ كتاب: رسائؿ الرابي كالشريؼ العديد مف الكتب العربية القديمةكما قاـ بتحقيؽ  
ساقط شعره  ر سرقات المتنبي ك الكاضحة في ذك : الرسالة، كما حقؽ كتاب(4)الرضي 
: مضاىاة أمثاؿ كتاب كميمة كدمنة بما أشبييا مف أشعار ، كاىتـ بتحقيؽ كتاب(5)لمحاتمي

 .(6)العرب البف عمر اليمني 

                                                           
 .(388)صرحيفة معيد الدراسات اإلسبلمية، حسيف :مؤنس (1)
 .(1)صالعرر العباسي -جبكر: المختار مف النثر العربيك  نجـ (2)
 .(1)صعباس: ليبيا في كتب الجغرافيا كالرحبلتك ( نجـ 3)
 . (1)صرسائؿ الرابي كالشريؼ الرضي ،نجـ (4)
 .(1)صقط شعرهارقات المتنبي كسالرسالة الكاضحة في ذكر س ،الحاتمي (5)
 .(1)صمضاىاة أمثاؿ كتاب كميمة كدمنة بما أشبييا مف أشعار العرب ،اليمني (6)
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، كجمع (1): فحقؽ كشرح ديكاف أكس بف حجر تـ بتحقيؽ عدد مف دكاكيف الشعراءكما اى 
 .(3)ديكاف عبيد اهلل بف قيس الرقيات رح، كحقؽ كش(2)كحقؽ ديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي 

 : ودراستو في الوطن العربي المسرح تأريخ - ب

: المسرحية في األدب كاكير مؤلفاتو األدبية لكضع كتاباجتيد الناقد محمد فؤاد نجـ في ب
، كتاب إقباالن كبيران مف الباحثيف، كقد لقي الية، ككاف في األرؿ أطركحة عمم(4)العربي الحديث 

ي ، فعقد العـز عمى إكماؿ جيده البحثي فالتي تتناكؿ تاريخ المسرح العربيلمرادر لندرة ا
، فرفد المكتبة العربية بسمسمة طكيمة تتناكؿ تاريخ المسرح المسرح العربي عبر مراحؿ تطكره

مف األجزاء ىي: مسرحيات ماركف النقاش ، بيركت، العربي كتطكره فأتبع كتابو األكؿ بعدد 
ـ، كمسرحيات يعقكب 1963ات الشيخ أحمد أبي خميؿ القباني، بيركت، ي، كمسرحـ1961

ـ، كمسرحيات سميـ 1964ـ، كمسرحيات محمد عثماف جبلؿ، بيركت، 1963رنكع، بيركت، 
ـ، كمسرحيات الشيخ 1966كت، ، بير ـ، كمسرحيات نجيب الحداد1964النقاش، بيركت، 

تقسيـ األجزاء كفقان لمتطكرات الفنية  ، كما قاـ بإعادة(5)ـ1985،  إبراىيـ األحدب، بيركت
رح الحديث ميسمسمة مف ، فألؼ أىـ دراسات في تاريخ المسكاألدبية في تاريخ المسرح الحديث

ركاد كالفرؽ الكافدة : المسرحية في األدب العربي الحديث الجزء األكؿ: عرر الخمسة أجزاء
الكافدة إلى مرر مف ؽ المسرحية ، كيبدأ بتاريخ التمثيؿ كينتيي بانتياء الفر ـ1905-ـ1847

تناكؿ فرقة الشيخ ، كيـ1920-ـ1905لبناف كسكريا، كالجزء الثاني: عرر حجازم كأبيض 
: عرر ذه، كالجزء الثالث، كيتناكؿ المسرح الككميدم كفرقة جكرج أبيض كتبلميسبلمة كتبلميذه

، كالفرؽ ة رمسيسرق، كفـ، يتناكؿ مسرح حديقة األزبكية1935 -ـ1920نافس الفرؽ الكبيرة ت
يتناكؿ تاريخ  ،ـ1955 -ـ1935: عرر الفرقة المررية المسرحية األخرل، كالجزء الرابع

 –ـ 1955القكمي : عرر المسرح ة المررية الرسمية كالفرؽ األخرل، كالجزء الخامسالفرق
  .رح في العديد مف األقطار العربية، كالمسـ1952كيتناكؿ المسرح في مرر بعد ، ـ1985

                                                           
 .(1)صديكاف أكس بف حجر ، ابف حجر (1)
 .(1)صديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعي، الخزاعي (2)
 .(1)صديكاف عبيد اهلل بف قيس الرقيات ،الرقيات (3)
 .(1)صب العربي الحديثالمسرحية في األد ،نجـ (4)
 .(8ص-7)صالمسرحية في األدب العربي الحديث عرر حجازم كأبيض ،ينظر نجـ (5)
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، كقد عمؿ عمى دعـ كؿ جزء بأبرز تكنس كالمغرب كلبناف كدكؿ الخميجلعراؽ كسكريا ك كا
 .(1)النركص المسرحية التي ميثمت في تمؾ المرحمة 

 
: شعراء عباسيكف و في الترجمة األدبية: بترجمة كتاباستيؿ أعمال :الترجمة األدبية -ج

ير شعراء جمع أشعار ثبلثة مف مشاىفيو المستشرؽ النمساكم بكقد عني ، (2)لغكستاؼ جرنباكـ 
يقترر عمؿ  ، كلـالعرر العباسي األكؿ ىـ: مطيع بف إياس، كسمـ الخاسر، كأبك الشمقمؽ

بداء المبلحظات، كلكنو بذؿ جيدان مضنيان نجـ عمى الترجمة فحسب ، في االستدراكات كا 
مف ركايات افو ، إضافة إلى ما أضكستيف بيتان مف الشعر عمى المؤلؼفاستدرؾ ثمانية 

د قاـ إحساف ، كقالدراسة البحثية منو إلى الترجمة، ليغدك الكتاب أقرب إلى كتخريجات كتعميقات
 .عباس بمراجعة الكتاب

ي كىك كتاب ثقاف ،(3): رائد الثقافة العامة لككرنيميكس ىيرشبرغ كما اىتـ بترجمة كتاب
 .متنكع في التاريخ كاألدب كالفف

: مناىج النقد األدبي الغرب فترجـ لديفيد ديتشيس كتاب عندكعني بمناىج النقد األدبي 
، كىك مف الكتب النقدية الميمة التي أسيمت في اطبلع الميتميف العرب عمى أىـ مناىج (4)

 . الغربية النقد

: دراسات في األدب العربي لفكف غرنباـك جـ باالشتراؾ مع إحساف عباس كتابكما تر 
: كتاب ةترجمشارؾ في يحة ككماؿ اليازجي، كمف النقد األمريكي لترجمة أنيس فر شاركيما ا ،(5)

يف ، كشارؾ في ترجمة كتاب أكقد ردر في جز  (6)ي كمدارسو الحديثة لستانمي ىايمفالنقد األدب
المستشرؽ الذم تغمب عميو ركح اإلنراؼ  (7)ات في حضارة اإلسبلـ لياممتكف جبدراس

                                                           
 (.9ص-8)صنجـ، المسرحية في األدب العربي الحديث عرر حجازم كأبيض ينظر  (1)
 .(1)صشعراء عباسيكف ،جرينباـك (2)
 .(1)صثقيؼ الذاتيأيسر الكسائؿ الفعالة في الت–رائد الثقافة العامة  ،ىيرشبرغ (3)
 .(1)صمناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ ،ديتشس (4)
 . (1)صدراسات في األدب العربي ،( غرنباـك5)
 .(1)صالنقد األدبي كمدارسو الحديثة ،( ىايمف6)
 .(1)صدراسات في حضارة اإلسبلـ ،( جب7)
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، كالتاريخ كالفكر الديني اإلسبلميمقاالت في األدب  ، كالكتاب عبارة عفالتكجو العمميكسيطرة 
 كقد ترجمو باالشتراؾ مع إحساف عباس كمحمكد زايد. 

 

 :  القصة والمقالة -د

، ككرة انتاج الناقد محمد يكسؼ نجـ، با(1): القرة في األدب العربي الحديث مٌثؿ كتاب
، كعمؿ تى الحرب العالمية األكلىياتيا حكتناكؿ فيو القرة في األدب العربي في لبناف منذ بدا

ميفرقان بيف فنكف ، اتج عف اختبلؼ المرطمحات النقديةفيو عمى ترحيح بعض التشكيش الن
، مع ربط ىذا الفف بالتراث القرري العربي كء ىذا الفف عند العرب، مؤرخان لنشالقرة كالركاية

ربي ؿ القرة في األدب الع، ثـ أكمؿ بحثو حك باشر باالتراؿ باآلداب األكركبيةكالتأثر الم
، كقد عمؿ عمى تبسيط المادة األدبية معتمدان (2): فف القرة فكضع دراستو النقدية في كتاب

 .(3)عمى إيراد الكثير مف النماذج األكركبية كالعربية 
داب الشرقية ، تعرض فيو لنشكء فف المقالة في اآل(4): فف المقالة كما ألؼ كتاب 

، كالمقالة في األدب العربي الحديث عرض لفف المقالة الحديث في الغربـ ، ثكمقارنتيا بالغربية
 .بيف المقالة الذاتية كالمكضكعية كالفركؽ
 
 : دراسات في األدب الحديث -ه

، فجمع ديكاف الشاعر العربي د يكسؼ نجـ بالشعر العربي الحديثاىتـ الناقد محم
ـ بدراسة الشعر العربي في ، كما اىت(5) يفأ، كنشره في جز العراقي جميؿ ردقي الزىاكم كرتبو

: الشعر العربي في الميجر في أمريكا شتراؾ مع رديقو إحساف عباس كتاب، فألؼ باالالميجر

                                                           
 .(1)صالقرة في األدب العربي الحديث ،نجـ (1)
 .(1)صةفف القر، نجـ (2)
 .5المرجع السابؽ، صينظر  (3)
 .(1)صفف المقالة ،نجـ (4)
 . (1)صديكاف جميؿ ردقي الزىاكم ،الزىاكم (5)



 313 

 

: ف لؤلدب العربي الحديث فكضع كتابكحرص عمى تسييؿ البحث أماـ الدارسي .(1)الشمالية 
 .(2)فيارس األدب العربي الحديث

لعربية في العرر الحديث كتاب نظرية النقد كالفنكف كمف أىـ الدراسات النقدية ا
، مف خبلؿ ما كتبو النقاد العرب خبلؿ قد ررد الناقد تطكر النقد العربي، ف(3)كالمذاىب األدبية 

في  د، فبحث أركؿ الرراع بيف القديـ كالجديي البيئتيف الرئيستيف مرر كلبنافمائة عاـ ف
اديمي ، كعف دكر البحث األكزعات التجديدية، ثـ تحدث عف الناألدب العربي المعارر

لفنكف األدبية ، كنقد االنفس كأثره في الدراسات النقدية، كعمـ كالجامعات في النقد النظرم
 تب في نظريات النقدتـ بكضع كشاؼ لما كي ى، كما االمستحدثة، كالعناية باألدب المقارف
 .كالمذاىب األدبية مف كتب كمجبلت

دمو مف خدمات جميمة لمنقد ، لما قناء الناقد محمد يكسؼ نجـ حقوالثقد ال تفي كممات 
، الذيف ترككا األدبي العربي في القرف العشريف، فيك بحؽ مف النقاد القبلئؿ أعبلـ النقد العربي

المقاء ، كمف الذيف أرسكا أسس ميمة في األدب كالنقد كالترجمة اتفلمباحثيف مف خمفيـ ترني
 .ركىا خدمة لتراثنا العربي العظيـ، كأفادكا حركة تطكر األدب كأثربالثقافي بيف الشرؽ كالغ

 
 : (4) عمي أبو خالد نبيل -3

شيد النقد الفمسطيني تطكران مممكسان عند رعكد نجـ بعض األكاديمييف الفمسطينييف الذيف 
تبكأ ، كأبرزىـ الناقد نبيؿ خالد أبك عمي الذم لجامعات المررية في النقد األدبيتخرركا في ا

                                                           
 .(1)صأمريكا الشمالية–الشعر العربي في الميجر ، نجـك ( عباس 1)
 .(1)صفيارس األدب العربي الحديث ،نجـ (2)
 .(1)صب العربي الحديثفي األد نظرية النقد كالفنكف كالمذاىب األدبية، نجـ (3)
ـ في مخيـ الشاطئ لبلجئيف بمدينة غزة ، كتمقى 1956في العاـ  -حفظو اهلل –: كلد أبك عمي خالد نبيؿ (4)

تعميمو في مدارسيا قبؿ أف يرتحؿ إلى القاىرة إلكماؿ تعميمو العالي الماجستير كالدكتكراه في جامعة الزقازيؽ، 
لتعميمية أستاذان لؤلدب كالنقد في الجامعة اإلسبلمية بغزة، أثرل الحركة ـ ليكمؿ مسيرتو ا1987كعاد في العاـ 

، التو النقدية عبر الرحؼ كالمجبلت، كمقااطو في اتحاد الكتاب الفمسطينييف، كنشتبو كأبحاثواألدبية كالنقدية بك
مبة الدراسات ث العممية لطكىك اآلف يشغؿ مقعد شرؼ في الجامعة اإلسبلمية كيشرؼ عمى العديد مف األبحا

، ينظر السيرة الذاتية، مكقع الجامعة اإلسبلمية يس مجمع المغة العربية في فمسطيف، كىك نائب رئالعميا
http://site.iugaza.edu.ps/nali/cv/ . 

http://site.iugaza.edu.ps/nali/cv/


 314 

 

يمت أس، بما تناكلو مف دراسات أدبية حة النقدية الفمسطينية في الداخؿمكانة مرمكقة عمى السا
مى الرعيد في رفد الساحة الفمسطينية بنقد عممي أسيـ في إثراء النقد المتخرص سكاء ع

، أك دراساتو يني بما تناكلو مف نقد رحفي مميز، أك الرعيد الفمسطاألكاديمي في قطاع غزة
، كيمكف تناكؿ بعد نشرىا مف قبؿ دكر نشر عربية نقدية التي كجدت أرداء عربية متفاعمةال

 :اقد نبيؿ خالد أبك عمي كالتاليأىـ دراسات الن

: النقد األدبي في تراث اتو في النقد العربي القديـ كتاب: مف دراسالنقد األدبي القديم -أ
، حيث استيمو  أة النقد األدبي العربييمة في نش، كىك مف الدراسات الم(1)العرب النقدم 

ـ النقد األدبي عند العرب ، ثعند اليكناف بمقدمة تعريفية أعقبيا بدراسة تاريخية حكؿ النقد األدبي
في طبقات فحكؿ الشعراء البف ، ثـ تناكؿ في الدراسة الفنية مرادر نقد الشعر فبحث كتطكره

عر لثعمب، كعيار الشعر البف طباطبا، كنقد سبلـ، كالشعر كالشعراء البف قتيبة، كقكاعد الش
ر تناكؿ رسالة ، ثـ حكؿ مرادر نقد النثة لآلمدم، كالمكازنالشعر لقدامة، كالكساطة لمجرجاني

عبد الحميد الكاتب، كرحيفة بشر بف المعتمر، كالبياف كالتبييف لمجاحظ، كأدب الكاتب البف 
، شارحان كمحمبلن كناقدان بما يضع الدارس ياابة بأنكاعيا كمكضكعاتيا كبنائ، كمبحث الخطقتيبة

 .أماـ ىذه الجيكد النقدية العظيمة لعممائنا القدماء 

، كىك مف الكتب (2): األدب العربي في العرريف اإلسبلمي كاألمكم كما كضع كتاب  
، كىك ف برنكؼ اإلبداع في األدب العربيالتي تؤرخ لمحياة األدبية في ىذيف العرريف الزاخري

ي كحتى سمسمة تاريخ األدب التي اىتـ بتناكليا بالبحث مؤرخان لؤلدب مف العرر الجاىم ضمف
 .العرر الحديث

، فيك مف األبحاث الرائدة في التأريؿ (3): نقد النثر في تراث العرب النقدم أما كتاب 
النثر  ، كفنكفربي التي بحثت في تراث نقد النثر، ككتب شركح النثرلمتراث النقدم في النثر الع

 .ا في الخطابة كالرسائؿ كالمقاماتكنظريات النقاد فيي

 

                                                           
 .(1)صالنقد األدبي في تراث العرب النقدم ،( أبك عمي1)
 .(1)صاألدب العربي في العرريف اإلسبلمي كاألمكم ،عمي ( أبك2)
 .ػ(1)صق656حتى نياية العرر العثماني نقد النثر في تراث العرب النقدم، ( أبك عمي3)
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: نقد الشعر في ريخي الميـ في تراث العرب النقدم، فكضع كتابكقد أكمؿ جيده التأ
، كمف البحكث المميزة في األدب القديـ : شاعرية البياء زىير كجكانبيا  (1)تراث العرب النقدم
، (3)كاألمثاؿ في الشعر العربي في ظؿ الدكلة السامانية ، كشعر الحكـ (2)المكضكعية كالفنية 

عرض كتحميؿ –، كطبقات فحكؿ الشعراء (4)كأركؿ النقد األدبي كمباحثو بيف اليكناف كالركماف
 .(6): كتاب المكازنة ، كبحث في(5) -كنقد

 ، فراعى اختيار نماذجيـ لمباحثيف بركرة جميمة كمييسرةكعني بتقديـ األدب العربي القد
ى ، فاىتـ بتطبيؽ النقد التعميمي عمبي في العرريف الجاىمي كاإلسبلميراقية مف األدب العر 

: ككتاب، (7): قطكؼ مف األدب العربي أجمؿ ما أيبدع في ىذيف العرريف، فكضع كتاب
 .(9): مختارات مف الشعر الجاىمي، ككتاب(8)شاعرات عرر اإلسبلـ األكؿ 

 :ين الممموكي والعثمانيإنصاف األدب العربي في العصر  -ب

، كميخالفان لآلراء المسبقة بعدـ جدكل البحث كالباحثيف العربعمى غير اعتقاد كبار النقاد 
، ييرٌر الناقد نبيؿ لمكسكميف بعركر الجمكد كاالنحطاطفي العرريف المممككي كالعثماني ا

، لمستشرقيفقركد تارة مف قبؿ بعض اخالد أبك عمي أف األدب في ىذيف تعرض لمظمـ الم
كغير المقركد تارة أخرل عمى أيدم بعض الباحثيف متعجمي القرار الذيف ييخالفكف أبسط قكاعد 

: األدب لعممي باالكتفاء باآلراء المسبقة، كاألحكاـ النقدية السائدة، يقكؿ في مقدمة كتابوالبحث ا
مغمكط المكانة ،  : " ما زاؿ األدب في العرريف (10)العربي بيف عرريف المممككي كالعثماني 

ييعاني الظمـ كاإلنكار في أكساط غالبية المختريف ، فالكتابة عنو قميمة جدان ، كتتسـ بالسطحية 

                                                           
 .(1)صنقد الشعر في تراث العرب النقدم ،( أبك عمي1)
 .(1)صشاعرية البياء زىير كجكانبيا المكضكعية كالفنية ،( أبك عمي2)
 .(1)صشعر الحكـ كاألمثاؿ في الشعر العربي في ظؿ الدكلة السامانية ،( أبك عمي3)
 .(1)صأركؿ النقد األدبي كمباحثو بيف اليكناف كالركماف ،( أبك عمي4)
 .(1)صعرض كتحميؿ كنقد –طبقات فحكؿ الشعراء  ،( أبك عمي5)
 .(1)صعرض كتحميؿ كنقد-كتاب المكازنة  ،( أبك عمي6)
 .(1)صدب العربيقطكؼ مف األ ،( أبك عمي7)
 .(1)صشاعرات عرر اإلسبلـ األكؿ . دراسة نقدية ،( أبك عمي8)
 .(1)صمختارات مف الشعر الجاىمي ،( أبك عمي9)
 .(1)صاألدب العربي بيف عرريف المممككي كالعثماني، ( أبك عمي10)
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، كيضيؼ في معرض الحديث عف العرر المممككي : " لـ ييظمـ عرر مف (1)كالتعجؿ " 
كغمطكىـ  عركر العربية كما ظيمـ العرر المممككي ، فقد شكؾ العديد مف الدارسيف في الحكاـ

األدبي بالضعؼ كاالنحطاط، كأغفمكا ذكر فرساف ، كحكمكا عمى نتاجو العممي ك حقكقيـ
بلؿ الثقافة كانحطاط مستكل ، مف عمماء كأدباء كشعراء... أما اتياـ ىذ العرر باضمحالحمبتيف

، إذ لـ يترؾ عرر مف عركر العربية مكسكعات األدب، فيك اتياـ ال أساس لو مف الرحة
، كلـ يضـ عددان مف العمماء كاألدباء أكبر فركع المعرفة أكثر مف ىذا العرر ي شتىككتبان ف

 .(2)مف عددىـ " 

: محاضرات في ث تنرؼ ىذيف العرريف بدأىا بكتابلذا اىتـ بتأليؼ عدة كتب كأبحا 
، كقرة (4): البكريرم شاىد عمى العرر المممككي ، ككتاب(3)األدب المممككي كالعثماني 

 .(5)رميبية الحركب ال

 ، فتناكؿ ب في العرريف المممككي كالعثمانيكما خص عددان مف البحكث إلنراؼ األد

: مبلمح الشخرية ، كأبرز في بحث لو(6)بالبحث فف الرثاء بيف عرريف المممككي كالعثماني 
، كمعاني شعر الغزؿ بيف التقميد (7)اإلسبلمية في شعر الزىد كالتركؼ في العرر المممككي 

: بياء الديف قراقكش بيف ، ك تناكؿ شخرية(8)جديد في العرريف المممككي كالعثمانيكالت
، كاالتجاه الديني في شعر الفخر كالحماسة في العرريف (9)الحقيقة التاريخية كاألسطكرة الشعبية 

                                                           
 (.4)ص األدب العربي بيف عرريف المممككي كالعثماني، أبك عمي (1)
 .50صالمرجع السابؽ،  (2)
 .(1)صمحاضرات في األدب المممككي كالعثماني ،( أبك عمي3)
 .(1)صالبكريرم شاىد عمى العرر المممككي ،( أبك عمي4)
 .(1)صعرض كتحميؿ كنقد –قرة الحركب الرميبية ، ( أبك عمي5)
 .(1)صفف الرثاء بيف عرريف المممككي كالعثماني ،( أبك عمي6)
 .(39)ة اإلسبلمية في شعر الزىد كالتركؼ في العرر المممككيمبلمح الشخري، ( أبك عمي كاألعرج7)
 .(1)صمعاني شعر الغزؿ بيف التقميد كالتجديد في العرريف المممككي كالعثماني ،( أبك عمي8)
 .(1)صبياء الديف قراقكش بيف الحقيقة التاريخية كاألسطكرة الشعبية ،( أبك عمي9)
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، كالمعطى الداللي لشعر المديح كطابعو الديني في عرر سبلطيف (1)المممككي كالعثماني 
 . (2)العثمانييف المماليؾ ك 
  : نقد األدب العربي المعاصر -ج

: نزار قباني شاعر المرأة كالسياسة ة في تاريخ النقد الفمسطيني كتابمف كتب النقد المميز 
، كىذا المنيج يج النفسي عمى الشاعر نزار قباني، فقد قاـ الناقد بتطبيؽ النقد كفؽ المن(3)

يتردل لو سكل  ي نادر في األدب العربي إذ لـالعممي في دراسة األدب كفؽ المنيج النفس
، كقد درس الناقد نبيؿ أبك (4)، تبعيـ بعد ذلؾ رمزم مفتاح كبار النقاد أمثاؿ: طو حسيف كالعقاد

، كأثر Freudعمي شخرية نزار كككامف اإلبداع في ضكء نظرية التحميؿ النفسي لفركيد 
اف ، فقد رأل أف عامؿ البيئة كالعامؿ الكراثي كةكالبيئية كالثقافية كاالجتماعي المحددات الكراثية

 :سببان في إكثاره مف شعر الغزؿ
... ثـ أثر العامؿ الكراثي كما أكسبو مف جرأة في ل أثر البيئة التي عاش فييا نزار" نر  

 .(5)التعبير عف شيكة الحب كعشؽ النساء " 
 الكاضح نحك عشؽكما كاف لعقدتو النفسية أثر انتحار أختو كراؿ في ىذا الميؿ 

، قد ال يبرره فيو جسد المرأة كأشياءىا بعد ذلؾ: " ثـ في شعره الفاضح الذم تناكؿ الجسد، يقكؿ
 .(6)، انتحار أختو كراؿ " ال الكقكؼ عمى أثر العامؿ الثالثإ

ي راردان شعره قبؿ النكسة ثـ يتناكؿ في الفرؿ الثاني نزار قباني كالشعر السياس 
، ليككف بيذا الكتاب قد سي عنده، كمبررات سخطو عمى العربجاء السيا، ثـ شعر اليكبعدىا

 .سس لمنقد العممي في العرر الحديثفتح آفاقان جديدة في النقد العربي تؤ 

                                                           
 .(1)صر كالحماسة في العرريف المممككي كالعثمانياالتجاه الديني في شعر الفخ ،( أبك عمي1)
 .(1)صالمعطى الداللي لشعر المديح كطابعو الديني في عرر سبلطيف المماليؾ كالعثمانييف ،( أبك عمي2)
 .(1)صنزار قباني شاعر المرأة كالسياسة ،( أبك عمي3)
 كأثرىا النفسي كرافدلبيئية كالجغرافية العكامؿ التاريخية كا فدرس، داـ طو حسيف النقد األدبي العممياستخ (4)
كأثر عامؿ كنقد العقاد ابف الركمي نقدان تأثر فيو بالتحميؿ النفسي في سجنو،  ئلبداع عند أبي العبلء المعرمل

، كنقد رمزم مفتاح العقاد في كتاب رسائؿ النقد ، نقدان تأثر فيو بالدراسات النفسية الكراثة في عبقرية ابف الركمي
 .الفرؿ الثاني مف ىذا البحث، المبحث الرابع، ثالثان : النقد العممي عند العرب في العرر الحديث، ينظر 

 .(32)صنزار قباني شاعر المرأة كالسياسة ،أبك عمي (5)
 .32السابؽ، ص المرجع (6)
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ىذه التجربة الغنية التي كضعيا أماـ الباحثيف لتطبيؽ المناىج األدبية ىي التي دفعتو     
، طبيعتو –: البحث األدبي كالمغكم كتابفكضع ، النظرم لممناىج النقدية الحديثة لمتأريؿ

كالمنيج ؛ نيج االستقرائي: كالمد شمؿ بالدراسة معظـ مناىج البحث، كق(1) -مناىجو، إجراءاتو
كالمنيج  ؛كالمنيج األسمكبي ؛كالمنيج الجمالي ؛كالمنيج النفسي ؛كالمنيج االجتماعي ؛التاريخي
عمى عدد مف النركص ، كقاـ بتطبيقو رية مكسعةسة نظكخٌص المنيج السيميائي بدرا ؛البنيكم

 .ختـ كتابو بإجراءات البحث العممي، ثـ في أبحاث أخرل

كما تناكؿ الشاعر العربي األردني يكسؼ العظـ في بحث: نكبة فمسطيف كتجمياتيا في   
: دكر المرأة في بناء مجتمع تـ بأدب المرأة في العراؽ في بحث، كاى(2)شعر يكسؼ العظـ 

 . (3)ي جديد عراق
 : نقد األدب الفمسطيني المعاصر -د

سات المتنكعة في ، عددان مف الدرا(4): في نقد األدب الفمسطيني تناكؿ الناقد في كتابو
المحاكالت الشعرية زمف ، ثـ نقد اكؿ المرأة في شعر إبراىيـ طكقاف، فتناألدب الفمسطيني

ألقبلـ فع عف الشعر كال يبرر ألرحاب ىذه ا، كىك ىنا ييدااضة: البل شعر زمف االنتفاالنتفاضة
ف أحسنكا المضمكف دفاعان عف االنتفاضة الفمسطينية المجيالعابرة أف يمتينكا الشعر دة ، حتى كا 

 ، يقكؿ :ككنيـ ال يمتمككف مكىبة الشعر

األدب كنقده " المينًتج ال تتكافر لو شركط االنتاج الفني التي يعرفيا معظـ المشتغميف ب 
لتي تحث عمى إنتاج العمؿ ، كأخيران التجربة الشعكرية ابة أكالن ثـ إتقاف كسيمة التعبيرمكى: الكىي

ذاكران ، كبكؿ جرأة الناقد المنافح عف حقمو كتاريخو يتردل ليذه األقبلـ العابرة (5)الفني "
لقطا لمشاعر عبد ، ثـ تناكؿ تكظيؼ التراث في ديكاف متى ترؾ اأسماءىـ كأسماء مطبكعاتيـ

، كيخرص حث شاعرية سميـ الزعنكف كخرائريا، ثـ يختـ الفرؿ األكؿ ببلكريـ السبعاكما
، كالفرؿ الثالث الثاني في نقد القرة الفمسطينية: قرة عثماف خالد البحر كالرياد الفرؿ

                                                           
 .(1)صطبيعتو، مناىجو، إجراءاتو –البحث األدبي كالمغكم  ،( أبك عمي1)
 .(1)صكتجمياتيا في شعر يكسؼ العظـ نكبة فمسطيف ،( أبك عمي2)
 .(1)صدكر المرأة في بناء مجتمع عراقي جديد ،( أبك عمي3)
 .(1)صفي نقد األدب الفمسطيني ،( أبك عمي4)
 .60السابؽ، ص المرجع (5)
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، كالفرؿ الرابع مشاىد النكبة في ي في قرة زمف الغياب لزكي العيمةتقانات السرد القرر
 .حمؽ لغريب عسقبلنيآة قرة جفاؼ المر 

في مرآة الثقافة  :الفمسطينية كاترالو بيا في كتابوكيكارؿ الناقد مكاكبتو لمثقافة 
حافة ، الذم يتناكؿ فيو العديد مف المقاالت النقدية لمحالة الثقافية الفمسطينية كالر(1)الفمسطينية 

 .كالمسرح كالتميفزيكف كغيرىا

، باحثان (2)اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك غربية : عنارر ثـ ييقدـ كتابو النقدم الميـ
، ثـ عنارر اإلبداع في المغة كاألسمكب بداع الفني في التجربة كالمضمكففي عنارر اإل

راردان في دراسة أسمكبية حديثة معجمو الشعرم كاضعان العديد مف اإلحرائيات لعدد مف 
 .سيقى، ثـ في الركرة الشعريةمدخؿ لفيـ دالالتيا الرمزية، ثـ في المك الثنائيات ك

: اتجاىات القرة القريرة في منيجي لمقرة الفمسطينية كضع كتابكفي النقد ال 
، ىات الحديثة في القرة الفمسطينية، قٌدـ فيو دراسة فنية لبلتجا(3)فمسطيف بعد اتفاقية أكسمك
لمقاكمة كرفض ، ثـ تناكؿ اتجاه االنساني كاالجتماعي في القرةحيث بدأ كتابو باالتجاه ا

، ثـ حكؿ االتجاىات الفنية تناكؿ االتجاه الكاقعي كاالتجاه فاقية أكسمك كانتقاد أداء السمطةات
 .ية في الفترة التي اتفاقية أكسمكالرمزم في آثار كيتٌاب القرة الفمسطين

تجارب النشأة  –: المسرح الفمسطيني في غزة الفمسطينيكمف البحكث الميحٌكمة في النقد  
، ك (5): األرض كدالالتيا الرمزية في أدب غريب عسقبلني القرري، كبحث(4)-الميزاف في 

 ، كشكاىد النكبة في ركاية خبيزة (6)تكظيؼ التراث في الركاية العربية المعاررة في فمسطيف 

 

                                                           
 .(1)صفي مرآة الثقافة الفمسطينية ،( أبك عمي1)
 .(1)صعنارر اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك غربية ،( أبك عمي2)
 .(1)صاتجاىات القرة القريرة في فمسطيف بعد اتفاقية أكسمك ،( أبك عمي3)
 .(1)صتجارب النشأة في الميزاف –المسرح الفمسطيني في غزة  ،( أبك عمي4)
 .(1)صدراسة تحميمية –األرض كدالالتيا الرمزية في أدب غريب عسقبلني القرري  ،( أبك عمي5)
 .(1)صكاية العربية المعاررة في فمسطيفتكظيؼ التراث في الر ، عمي ( أبك6)
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، كسيميائية عنكاف القرة (2)، كشاعرية عبلء الغكؿ بيف البنية المغكية كالمعطى الداللي (1)البحر
 .(3)ريرة في فمسطيف بعد اتفاقية أكسمك الق

 :من النقد الصحفي -ق
 فأمد الرحافة الفمسطينية بمقاالتو النقدية، منيا: اىتـ الناقد بالنقد الرحفي

، كاستحقاقات (5)، كالمسرح الفمسطيني كاقع كطمكح(4) القرة الفمسطينية القريرة إلى أيف؟
، كعمى ىامش (8)أدب المرأة بيف الماضي كالحاضر، ك (7)، كأزىار مف جينـ(6)المكاىب الكاعدة 

، كانتفاضة األقرى في عيكف (10)، كأزمة النقد في فمسطيف(9)قرة ميرجاف في سكؽ الباذنجاف
 كغيرىا الكثير. (11)الشعراء

ماتو الخبٌلقة ايإسب الحديثة كال يزاؿ الناقد نبيؿ خالد أبك عمي ييسيـ في دفع الحركة النقدية
في تأطير كتأريؿ النقد األدبي عبر إشرافو  شارؾ، كيي ي الكطفالثقافية ف في كافة المحافؿ

 .لعميا بالجامعة اإلسبلمية في غزةالمستمر عمى طبلب الدراسات ا

 
 
 
 

                                                           
 .(1)صشكاىد النكبة في ركاية خبيزة البحر ،( أبك عمي1)
 .(1)صشاعرية عبلء الغكؿ بيف البنية المغكية كالمعطى الداللي ،( أبك عمي2)
 .(1)صسيميائية عنكاف القرة القريرة في فمسطيف بعد اتفاقية أكسمك ،( أبك عمي3)
 .(54)صفمسطينية القريرة إلى أيفلقرة الا ،( أبك عمي4)
 .(66)صالمسرح الفمسطيني كاقع كطمكح ،( أبك عمي5)
 .(70)صاستحقاقات المكاىب الكاعدة ،( أبك عمي6)
 .(90)صأزىار مف جينـ  ،( أبك عمي7)
 .(64)صأدب المرأة بيف الماضي كالحاضر، ( أبك عمي8)
 .(64ص)عمى ىامش قرة ميرجاف في سكؽ الباذنجاف ،( أبك عمي9)
 .(59)صأزمة النقد في فمسطيف ،( أبك عمي10)
 .(24)صانتفاضة األقرى في عيكف الشعراء ،( أبك عمي11)
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 : (1) األسطة عادل -4
بؿ أديب كقاص كناقد سياسي  ،ليس ناقدان أدبيان متخرران فحسب الناقد عادؿ األسطة

ا كاف عادؿ األسطة أنمكذجان لمباحث الدارس الميتـ بالنقد : " ربمكمثقؼ، يرفو أحمد دحبكر
... باشر نشاطو في الرحافة الفمسطينية ي ذلؾ ثقافتو األلمانية المتخررةالثقافي ، تدعمو ف

... نحف أماـ كاتب ناقد غزير اضران كمشاركان كأستاذان جامعيان كالحياة الثقافية في الكطف مح
ألدب كأسئمة ، بؿ في مسار ىذا ادب الفمسطيني كحسبي األاالنتاج... نرل أنو متخرص ال ف

، إال أنو يتعفؼ لنقدم بؿ الرافض ليذه االتفاقيات، كمع أنو ال يخفي مكقفو ااالتفاقيات السياسية
، كحسبو أف يضبط تأثير ذلؾ األدباء الذيف اختطكا ىذه الطريؽعف اردار أحكاـ سمبية عمى 

 . (2) " ؿ عاـفي المشركع األدبي الفمسطيني بشك
 :كؿ ما أنتجو عادؿ األسطة مف خبلؿكيمكف تنا

  : األعمال اإلبداعية األدبية - أ

ـ 1993نيا في العاـ أردر األديب عادؿ األسطة بعد عكدتو مف رحمتو الدراسية في ألما
كىي ركاية اعتمد فييا السرد األدبي ليرؼ حياتو ، (3): تداعيات ضمير المخاطب كتابو األدبي

 .مغترب يرؼ الببلد التي عاش فييا ، كىي أقرب ليكميات طالبايفي ألمان
خاطب كقد أردر الجزء : تداعيات ضمير المتداعياتو األدبية ميكمبلن ركايتوككارؿ   

كقد كتبيا ، (4)" الجزء الثاني مف تداعيات ضمير المخاطب  –" الكطف عندما يخكف الثاني باسـ
أم تشابو بيف أشخاص الركاية كآخريف في الكاقع ىك  ، كرٌدرىا بالتنكيو أفـ1996في العاـ 
 ، ثـ افتتحيا بنريف شعرييف األكؿ لدركيش مفي ألف الركاية تركر كاقعان نحياهتشابو حقيق

، كفي ىذه ر النٌكاب مف ديكاف كتريات ليمية، كالثاني لمظفديكاف لماذا تركت الحراف كحيدان 

                                                           
ـ، ألسرة مف مدينة يافا لجأت بعد النكبة إلى مخيـ البلجئيف 1954عاـ  -حفظو اهلل -عادؿ األسطة : كلد (1)

ا في األدب كالعمـك اإلسبلمية كالتربية في عسكر قرب نابمس ، ككارؿ تعميمو العالي كناؿ الدكتكراه مف ألماني
ـ، إضافة لتحريره الرفحة األدبية في جريدة 1982ـ، كيعمؿ كمحاضر في جامعة النجاح منذ عاـ 1991العاـ 

ينظر السيرة الشعب المقدسية يدأب عمى المشاركة بمقاالتو النقدية في معظـ الرحؼ كالمجبلت المحمية ، 
 .  (158)صدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات أالذاتية لممؤلؼ، األسطة، 

 .(1)صعادؿ األسطة يدرس ظاىرة الييكد في الركاية العربية ،( دحبكر2)
 .(1)صتداعيات ضمير المخاطب ،األسطة (3)
 .(1)صالجزء الثاني مف تداعيات ضمير المخاطب –الكطف عندما يخكف  ،األسطة (4)
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، الجامعة كعبلقتو بطمبتو كطالباتوبلـز المحاضر في الركاية تستمر التداعيات كالخكاطر التي تي 
ره أك رؤيتو كعبلقتو بأسرتو كبالمجتمع الذم يبدك أنو يقؼ فيو في طرؼ المعارضة سكاء بأفكا

 .أك تداعياتو الذاتية
، كفيو يكارؿ أفكاره اإلبداعية فيما ىك (1)ثـ يضع نرو خربشات ضمير المخاطب  

 . ذكرات األدبيةاألقرب لممأشبو بالنص القرري 
، الذم كقؼ فيو مكقؼ المعارض (2)ردر نرو القرري ليؿ الضفة الطكيؿكما أ 
: " قبؿ نص ليؿ الضفة الطكيؿ يقكؿ األسطة، حكؿ لمظاىر السمبية لمكاقع الفمسطينيلبعض ا

ـ، 1993ؿ عاـ : ليؿ الضفة الطكيـ كاحد كتبتي نران أدبيان عنكانومجيء السمطة الفمسطينية بعا
فيو عمى ، كقد أتيت تـ تداكلو عمى مستكل مدينة نابمس، ك عتو كلكف لـ أنشره في كتابكطب

كانت البدايات جميمة ، نيايات االنتفاضة تغاير بداياتيا، ككانت سنكات االنتفاضة األخيرة
 ، كلما كنت في البدايات في ألمانيا فمـ أشيدمشرقة كاعدة، ككانت النيايات مظممة كمكحشة

، كلما كتبت ما اختزنت بو ذاكرتي، ، خبلفان لمنيايات التي عشتيايمة المشرقة الكاعدةالفترة الجم
: ليؿ الضفة الطكيؿ أسكدان يظير ركرة سكداء لمفمسطيني...أيا كاف األمر فإنني كىكذا بدا نص

، فشبح المبلحقة كالفرؿ مف قميمة كبعدد محدكد جدان مف النسخلـ أطبع النص إال قبؿ سنكات 
 . (3)ظؿ يبلحقني " العمؿ 

: " حداث المشابية لمكاقع في ركايتو، يقكؿ أحمد دحبكرمما أثار بعض االنتقادات لؤل
، ؿ الضفة الطكيؿ مف دائرة الركايةحسنان فعؿ عادؿ األسطة حيف أخرج عممو القرري لي

 ،د أخرجو مف خانة السيرة الذاتيةحسب الترنيؼ األكاديمي لمجنس األدبي، ككاف قبؿ ذلؾ ق
 .(4)كاكتفى بالكرؼ المكضكعي الذم يحدد جنسيتو األدبية بأنيا نص قرري 

 ، كعيف (6)، كفركؿ في تكقيع االتفاقية(5): األشياء تأتي متأخرة كمف مؤلفاتو القررية

                                                           
 .(1)صر المخاطبخربشات ضمي ،األسطة (1)
 .(1)صليؿ الضفة الطكيؿ ،األسطة (2)
 .(1)ص )حقنا في الخياؿ(ـ1967المنع في الضفة الغربية منذ تجربة الرقيب ك ، ( األسطة3)
 .(1)صعادؿ األسطة كنرو القرري ليؿ الضفة الطكيؿ ،( دحبكر4)
 ـ.1979ـ األشياء تأتي متأخرة ، نيشرت منجمة في جريدة الفجر منذ العا ،األسطة (5)
 .(1)صفركؿ في تكقيع االتفاقية، ( األسطة6)
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ىا بعد العاـ ، كىك مجمكعة مف النركص النثرية أنجز (1): نركص مف كحي االنتفاضة الكاميرا
، كغيرىا الكثير مما الذم أنجزه قبؿ اندالع االنتفاضةؾ المقاء : تفاريؿ ذلـ، عدا نص2000

 . فاعؿ في المشيد األدبي الفمسطينييضعو كأديب 
 األعمال النقدية : -ب

: القرة القريرة في الضفة الغربية كقطاع غزة ؤلفاتو النقدية بالبحث األكاديميبدأ م
، تناكؿ تطكر القرة ألردنية مميز تقدـ بو لمجامعة ا كىك بحث عممي ،(2)ـ1981-ـ1967

، كأبرز األعماؿ ـ كحتى بداية الثمانينيات1976اـ الفمسطينية في الضفة كالقطاع بعد النكسة ع
م في الضفة الفمسطينية كقطاع القررية في تمؾ الفترة التي شيدت نيكضان ليذا الفف السرد

 .لعربيبرز ركادىا مجيكليف لمنقد ا، في الحيف الذم كاف الكثير مف أغزة

، كىك دراسة جامعية تقدـ بيا لمجامعة (3): الييكد في األدب الفمسطيني ثـ كضع كتاب 
ـ 1913، كتتناكؿ الييكد في األدب الفمسطيني منذ انية لمحركؿ عمى إجازة الدكتكراهاأللم

، حيث يرل أف الشعر الفمسطيني كاف أسبؽ ـ1987كحتى االنتفاضة الفمسطينية األكلى عاـ 
، ـ1913ىتماـ في الشعر منذ العاـ ، فبدأ ىذا االلمخطر الييكدم فقد سبؽ كعد بمفكر المنبييف

، ثـ بدأت الكتابات ـ1920الفمسطينية لخميؿ بيدس عاـ كفي النثر منذ ردكر أكلى الركايات 
، متناكالن آثار ىذا الظيكر رىا في األدب العربيتتكالى لتبرز في األدب الفمسطيني أكثر مف ظيك 

، إال أنو فٌضؿ التركيز عمى األدب األدب العربي في األعماؿ األدبيةالييكدم في لركرة 
، كما درس ت في كتابات األدباء الفمسطينييفالفمسطيني ألف ىذا االىتماـ برز بشكؿ الف

الذات كاآلخر في األدب ، كما بحث في تشكؿ النمطية لمييكدم في األدب العربيالركرة 
 .الفمسطيني

، تأمبلت في المشيد الثقافي ءة نقدية في ركاية شرؽ المتكسطراكمف كتاب ق
ة التي أشبو ما ، كىذه الركاياتب عبد الرحمف منيؼ شرؽ المتكسط، يدرس ركاية الك(4)الفمسطيني

                                                           
 .(1)صنركص مف كحي االنتفاضة -عيف الكاميرا  ،األسطة (1)
 .(1)صـ1981-ـ1967القرة القريرة في الضفة الغربية كقطاع غزة  ،( األسطة2)
 .(1)صالييكد في األدب الفمسطيني، ( األسطة3)
 .(1)صمتكسطقراءة نقدية في ركاية شرؽ ال، ( األسطة4)
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القير في ، كما يستيكم الناقد عادؿ األسطة في األدب المقاكـ لمظمـ ك تككف بأدب السجكف
 .  السجكف القمعية العربية

، فيك بحث مميز حكؿ شاعر عربي مينع مف (1): مظفر النكاب الركت كالردلابأما كت
اؿ ، كىذا المنع الذم يبدك أنو كاف رارمان طلمحافؿ الرسمية في الدكؿ العربيةالظيكر في كافة ا

يضع ىذه الدراسة الرائدة ، فينترر الناقد عادؿ األسطة لو ك حتى الجامعات كأقبلـ الباحثيف
، كطبعات دكاكينو في فمسطيف ،ؿ البحث مدخبلن لحضكره في األرض المحتمة، كقد شمإلنرافو

، أمنيات عمى بكابة السنة الجديدة ثـ تناكؿ األفكار الميمحة المتكررة بدراستو قريدة ثبلث
، كفي الجزء األخير تو في قريدة في الحانة القديمةكالشرؼ الشخري كالشرؼ القكمي بدراس

، ثـ ييخرص بحثان لتأثر الحركة الشعرية الفمسطينية ب عمى مكاقفوؿ بالبحث ثبات النكايتناك 
 .التأثير عميؽ حتى مف أشد معارضيوبأشعاره ليجد أف 

ككعادتو في إثارة البحث الشائؾ الجاد يدخؿ األسطة في جدلية الباحث الفمسطيني حكؿ 
كفيو ييثير ، (2)ألديب : سؤاؿ اليكية فمسطينية األدب كاألدب كاألديب الفمسطيني في كتابوىكية ا

، مف ىك األديب الفمسطيني قبؿ تشغؿ الباحث في األدب الفمسطيني عدة أسئمة شغمت كال تزاؿ
، كبعد النكبة الفمسطينية كالشتات ىؿ ييمكف ـ حيث فمسطيف جزء مف ببلد الشاـ1948العاـ 

يار االلتزاـ مع ، أكر معيار مكاف الكالدة أك اإلقامةبسيكلة تحديد اليكية ليذا األديب عب
لمعضبلت التي تكاجو ، كفي كؿ ىذه المعايير تكجد بعض ابالقضية الفمسطينية، أك معيار المغة

، كتكقؼ أماـ عدد مف ألعماؿ األدبية ألدباء فمسطينييف، كقد ناقش العديد مف االباحث الجاد
نة بدر كيحيى ناكؿ لياتجر في األردف كمرر كسكريا كلبناف، ك األدباء الفمسطينييف في المي

العربي في الشاـ قبؿ كبعد ، كيخص الشاعر أبي سممى الذم كاف جزءان مف األدب يخمؼ
الكثير مف األدباء  ، كغيرىـسميرة عزاـ التي عاشت في لبناف أدب دعنيقؼ ، ككذلؾ النكبة
مسطيني في المجتمع الذم لجأ إليو، كتجنسو ، فيؿ يؤدل انخراط األديب مف أرؿ فينييفالفمسط

، ليربح مثؿ األدباء العرب الذيف إلى إخراجو مف اليكية الفمسطينية، جنسية مكاف المجكءب
 .حتاج إلى مزيد مف البحث كالتأريؿ، إنيا أسئمة تاىتمكا بأدب القضية الفمسطينية ؟

                                                           
 .(1)صالركت كالردل ،( األسطة 1)
 .(1)صسؤاؿ اليكية فمسطينية األدب كاألديب، ( األسطة2)
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، كيعترؼ شاعريف محمكد دركيش كمظفر النكابال ييخفي الناقد عادؿ األسطة إعجابو بال
: جدارية محمكد دركيش ىي لدركيش لذا كضع كتابو: أرض القريدة األكلى بأف المكانة

فرضت نفسيا : " ما مف شاعر احتمت أشعاره عقمي ك ، كيقكؿ في مقدمتو(1)كرمتيا بأشعاره
ف بدرجة ، ربما ييشاركو ىذا اعمٌي مثؿ أشعار دركيش ألمر الشاعر العراقي مظفر النكاب، كا 

، أما حكؿ ىذا (2)تدريسي لنركص النٌكاب "  ، كذلؾ لتدريسي نركص دركيش أكثر مفأقؿ
، ة فيتمحكر حكؿ قضايا تخص المضمكف، كأخرل تتناكؿ قضايا الشكؿ: أرض القريدالكتاب

 :  يةئمستفيدان مف الدراسات السيميا، دىافتناكؿ العنكاف كداللتو كلكحة الغبلؼ كأبعا

، ككظيفة الشاعرالمكت كىك أىـ مكضكع في الجدارية، " كأتيت عمى مكضكعات مثؿ 
تي عمييا ىنا كفي كبينت رمة الجدارية بأشعار الشاعر السابقة مف خبلؿ الرمكز التي يأ

، ا ييغرم آخريف في الكتابة عنيا... فبل أظف أف القريدة ال تيخبئ في داخميا مقرائده السابقة
ؤكد كاف دركيش ي، حتى كىذا ىك سر قكة نص محمكد دركيش، إنو نص قابؿ لقراءات عديدة

 .(3)، كىذا ىك النص الدركيشي " مقكلة التفكيكييف: ليست ىناؾ قراءة نيائية لنص ما

: ظكاىر سمبية في مسيرة محمكد دركيش إلعجاب بالشاعر دركيش أثناء كتابكيستمر ا
 .بحاث التي درس فييا معظـ دكاكينوكبعدىا في العديد مف األ ،(4)الشعرية 

، فيك مجمكعة مف (5)البدايات إلى خيبة النيايات  أما كتابو أدب المقاكمة مف تفاؤؿ
التي تعكس رفضيا  ،البحكث األدبية في العديد مف نماذج النركص األدبية الفمسطينية

، كقد نية تبنييا لمركت النقدم المعارض، كيحسب لكزارة الثقافة الفمسطيكالسياسي التفاقية أكسم
، كقد دـ لمكتاب تحت عنكاف: قبؿ االشتباؾلمناقد ألحمد دحبكر الفضؿ في ذلؾ، كقد قيعكد 

متعددة المناىج حسب تناكؿ األسطة في ىذا الكتاب بعض النركص األدبية بالدراسة النقدية 
حيط بالنص كمعرفتو لبعض األدباء، كأحيانان أخرل يعتمد ، فأحيانان يستعيف بما يي النص المبحكث

 :النص ذاتو، يقكؿ في ترديره لمكتاب

                                                           
 . (1)ص جدارية محمكد دركيش كرمتيا بأشعاره-أرض القريدة ،( األسطة1)
 .6المرجع السابؽ، ص (2)
 .7ص-6المرجع نفسو، صينظر  (3)
 .(1)صالشعرية كأبحاث أخرلظكاىر سمبية في مسيرة محمكد دركيش ، ( األسطة4)
 .(1)صأدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات ،األسطة (5)
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ـ حضكر بارز ض النركص معتمدان عمى ما أعرفو عف أرحابيا ممف لي" لقد درست بع
، كدرست نركران أخرل ليس ليـ الحضكر نفسو معتمدان فقط عمى في أدبياتنا الرادرة
 . (1)النركص كحدىا " 

، ثـ عبلقة معيـ في نركص مرحمة السبلـ، ثـ الييكد كالكقد بدأه بخيبة الثكرم كتراجعو
ر يستحـ بدراسة ركايتو ني ،خمؼ مف تفاؤؿ المنفى إلى خيبة العائدتحدث عف األديب يحيى ي
ميؿ خميفة كخسارة الفمسطيني الدائمة ، ثـ سحرفي البحيرة كركايات أخرل حبيبي في الجمكس ، كا 

، كيتناكؿ الخيبة التي انتابت الشاعر محمكد دركيش راحب قريدة بيف ريتا عمى الخازكؽ
بدايات كخيبة النيايات عند ، كعف تفاؤؿ الأعقاب اتفاقية أكسمك لعكدة لمكطفكعيكني بندقية بعد ا

كغة كالحرير ، كسميح القاسـ األرض المرابكر الذم كرؿ حيفا كلـ يعد إلييا، كدحدركيش
، كعمي الخميمي دة التككيف إلى جنازتنا الجماعية، كيتناكؿ الشاعر مريد البرغكثي مف إعاكأسد

، راسمان إطاران أدبيان رمبان رافضان محمكد دركيش ما نفع القريدةمف انبثاؽ الظييرة إلى الكجع، ك 
 .ي لبلتفاقيات السياسية عبر رؤية أدبية أطمقيا ركاد األدب الفمسطين

قباؿ األدب الفمسطيني في كىك ثبلث دراسات حكؿ است (2): في مرآة اآلخر ككضع كتاب
 .بكفعممية قاـ بيا الباحث لجامعة ، ككضعو إثر زيارة ألمانيا

تناكؿ فيو بعض القراءات النقدية لعدد مف األدباء العرب  (3): أدباء عرب رافضكف ككتاب
 ؛كغالب ىمسا ؛كممدكح عدكاف ؛كالطاىر كطار ؛كمحمد الماغكط ؛كمظفر النكاب ؛كأحمد مطر

 كعبد الرحمف منيؼ.
 : البحوث النقدية والمقالت الصحفية -ج

الميتميف بالحالة الثقافية منذ العقد األخير مف القرف الناقد عادؿ األسطة مف أبرز النقاد 
العشريف ، فيك إضافة إلى أعمالو األدبية كأبحاثو النقدية ييعد مف أبرز النقاد في المشيد 
الرحفي الفمسطيني ، فحرص عمى المشاركة شبو المستمرة عمى رفحات المجبلت كالرحؼ 

 الكرقية سابقان كاإللكتركنية حاليان . 
 : (4)رز البحكث األدبية لمناقد كمف أب

                                                           
 (.11)ص، أدب المقاكمة مف تفاؤؿ البدايات إلى خيبة النيايات األسطة (1)
 .(1)صفي مرآة اآلخر ،األسطة (2)
 .(1)صأدباء عرب رافضكف ،األسطة (3)
 .فمسطينية، نابمس، مكقع جامعة النجاح اليميةشره مركران عمى رفحتو األكادن (4)
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ش كأبك ، كمحمكد دركي(2)، كتكفيؽ زياد قاران كناقدان (1)القدس في الشعر العربي المعارر 
 .(3): تشابو التجربة فراس

 سمطة المغة كلغة السمطة تأمبلت كالبحث:  ،(4)ركميات البياتي كركميات دركيش بحث ك  
، كالقدس في كتابات (6)سطيني في المثمث كالجميؿ، كاألدب الفم(5)في تجربة محمكد دركيش 

، كسعدم كالنكاب كالرمكز الفمسطينية تساؤالت حكؿ الحذؼ (7)كتاب القرة القريرة الفمسطينية 
برا إبراىيـ جبرا كالقرة ، كجاؾ في نماذج قررية مف ببلد الشاـ، كركرة األتر كالتغيير
 .(8)لنقد كالثقافة ، كغيرىا العشرات مف البحكث الجادة في االقريرة

الناقد عادؿ األسطة ما يزاؿ يشغؿ مكقعو األكاديمي كأستاذ لمنقد كاألدب في جامعة 
، كما يزاؿ نتاجو األدبيا  بمقاالتو كبحكثو ك  ، كيثرم الحركة النقديةفي نابمسالنجاح الكطنية 

 في فمسطيف ما ييعزز األدب كالنقديكجو الباحثيف الذيف ييشرؼ عمييـ في الدراسات العميا ب
 .كيثريو

 
 :(9) حميدة أبو صالح محمد -5

الناقد محمد ربلح أبك حميدة مف النقاد الفمسطينييف الذيف يجمعكف بيف الدرس الببلغي 
فية في إلى جانب فعالياتو الثقا أسيـ، كقد ديث في المشيد الثقافي الفمسطينيكالدرس النقدم الح

                                                           
 ، مكقع جامعة النجاح الفمسطينية، نابمس.شره مركران عمى رفحتو األكاديميةبحث مقدـ في يـك القدس، ن (1)
 تكفيؽ زياد قاران كناقدان.، األسطة (2)
 .جامعة النجاح الفمسطينية، نابمس، مكقع شره مركران عمى رفحتو األكاديميةن (3)
 .ية، نابمسنشره مركران عمى رفحتو األكاديمية ، مكقع جامعة النجاح الفمسطين (4)
 .(1)صسمطة المغة كلغة السمطة تأمبلت في تجربة محمكد دركيش ،األسطة (5)
 .(1)ص( مجمكعة مف الباحثيف: األدب الفمسطيني في المثمث كالجميؿ أعماؿ مؤتمر جامعة بيت لحـ6)
 .(62)صات كتاب القرة القريرة الفمسطينيةالقدس في كتاب ،األسطة (7)
 .جامعة النجاح الفمسطينية، نابمس لبلستزادة ينظر الرفحة األكاديمية عادؿ األسطة ، مكقع (8)
ـ، كتمقى تعميمو في مدارسيا ثـ 1957في بمدة بيت الىيا شماؿ قطاع غزة في العاـ  -حفظو اهلل–كلد  (9)

، ثـ أكمؿ ـ1980مف جامعة عيف شمس عاـ  -يكسالبكالكر –الجامعية انتقؿ إلى القاىرة، حرؿ عمى شيادتو 
، لدكتكراه بإشراؼ محمد عبد المطمب، كعاد ليؤدم دكره التعميميفييا تعميمو العالي فحرؿ عمى الماجستير كا

 دابكىك اآلف عميد البحث العممي في جامعة األزىر بغزة، ينظر الرفحة الرسمية لمييئة التدريسية لكمية اآل
 ، جامعة األزىر.كالعمـك اإلنسانية
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لنقدية في قطاع غزة مف خبلؿ أبحاثو النقدية ، برفد الحركة ااتحاد الكتاب الفمسطينييف
شرافو عمى العديد مف طمبة الدراسات العميا في عممي الببلغ ،المتخررة  .ة كالنقدكا 

كفي مدخؿ  ،(1)دراسة أسمكبية –: الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش مف كتبو النقدية
يج األسمكبية النقدم من، كتناكؿ األسمكبي الحديث كعبلقتو باألديبالدراسة قٌدـ لمدرس 

شكاالتو ، كبحث ىـ المناىج النقدية التي تناكلتو، كعالج في الفرؿ األكؿ الخطاب الشعرم كأكا 
رم محمبلن النركص تحميبلن لغكيان، محددان المحاكر الداللية، في الفرؿ الثاني المعجـ الشع
، ثـ تناكؿ كية كالتركيبية لياالررفية كالنح، كالعبلقات ليحدد القيـ متتبعان حركة الداللة في النص

، كفي الفرؿ الثالث لبيانية في المعجـ الشعرم لدركيشالمفردات المعجمية البارزة كالركر ا
، كبحث في الفرؿ الرابع عر كعبلقتيا بالبنية الكمية لمنصكرؼ البنية التركيبية عند الشا

ؿ مراحؿ تطكر فعيمة مف خبلالبنية اإليقاعية عند الشاعر مستعرضان المبلمح الفنية لشعر الت
، ثـ استخدـ األسمكب اإلحرائي لحرر التشكيبلت القريدة الدركيشية، كالقافية بأنكاعيا

، مفسران الظكاىر الفنية شاعر في تكزيع الكحدات اإليقاعية، لينتقؿ لتحديد أسمكب الاإليقاعية
 .فائدة الداللية التي ينتجيا النصكال

فيك مف الدراسات النقدية الجادة التي  ،(2)عند السكاكي  أما كتاب الببلغة كاألسمكبية
قدية كالمغكية الحديثة، يقكؿ: " إف قراءة التراث مرة تتناكؿ قراءة التراث في ضكء الدراسات الن

، ما نتكقعو مف نركص حديثة معاررة ، ينبغي أال تحممنا عمى أف نتكقع مف النص القديـثانية
: المستكل األكؿ قراءة النص في مستكييف متتاليف كمتعاضديفتمر ب فقراءة القديـ ينبغي أف

، ثـ نتناكؿ الالت الحقيقية ليذا النص أك ذاؾضكء سياقو التاريخي كظركؼ إنتاجو لتحدد الد
يا غريبة عف فيمنا النقدم ، كالتي تبدك لمكىمة األكلى أنستكل الثاني البذكر الحداثية فيوفي الم

ببل  عالنظر فييا مرة تمك األخرل نستطي، كلكف إذا أنعمنا ك قرابةالحديث، ال تربطيا بو رمة أ
، يمكف أف نحتضنيا كننمييا في ظؿ الدراسات نارر حداثية خربةشؾ أف نضع أيدينا عمى ع

 .(3)المسانية الحديثة " 
فرؿ األكؿ لعنارر العمؿ اإلبداعي: المبدع كالمتمقي كالنص، كتحدث عف كقد قٌدـ في ال

، ثـ ؿ الثاني مفيكـ الشعرية ككظيفتيا، كفضاءات النص، ثـ تناكؿ في الفركؿالداؿ كالمدل

                                                           
 .(1)صدراسة أسمكبية-الخطاب الشعرم عند محمكد دركيش ،أبك حميدة (1)
 .(1)صىػ626الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي ،أبك حميدة (2)
 .9المرجع السابؽ، ص (3)



 329 

 

، ثـ قديـ كالتأخير كاألسمكب اإلنشائيتناكؿ العدكؿ في الفرؿ الثالث باحثان في االلتفات كالت
، ثـ خٌص الفرؿ متناكالن طبيعة الركرة ككظيفتيا تناكؿ الركرة الببلغية في الفرؿ الرابع

 .ستكل الركتي كالمفارقة كالمماثمةالبديعي مف خبلؿ المالخامس لمتككيف 

أربعة  يضع الناقد عدة رؤل نقدية في ،(1)كفي كتابو دراسات في النقد األدبي الحديث 
الشعرية عند حاـز ، ففي البحث األكؿ يتحدث الناقد عف قضايا أبحاث بيف القديـ كالحديث

: اف الشاعر الفمسطيني عمي الخميميكازم في ديك البحث الثاني يتناكؿ بنية الت يالقرطاجني ، كف
، كفي البحث الثالث يررد تناكؿ الشييد أبك جياد السخط ىات لي عيف الرضا ىات لي عيف

: " ال تقؼ عند عممية التفسير كالتكضيح نكف في دراسة أسمكبية يرفيا أنيافي شعر سميـ الزع
نما يالتي ينطكم عمييا العمؿ اإلبداعيلممعاني  يؿ تجاكز ذلؾ إلى عممية التفكيؾ كالتحم، كا 

، كفي الفرؿ األخير بحث شعرية التناص في أنا يكسؼ يا أبي (2)لبنياتو األسمكبية المتعددة "
 .ة مف ديكاف كرد أقؿ لمحمكد دركيشكىي قريد

كما أف لو العديد مف البحكث النقدية المنشكرة في المجبلت العممية مثؿ: أسمكب 
، كتجميات الركح كغياب (3)دراسة أسمكبية  –الببلغية في سكرة الرافات  االستفياـ كدالالتو

، كجماليات التناص في مختارات ياسر (4)الجسد في قريدة إلى أمي لمشاعر محمكد دركيش
كجماليات المكاف في ديكاف ال تعتذر عما فعمت لمشاعر محمكد  ،(5)عرفات في عيكف الشعراء 

 ، كغيرىا الكثير.(6)دركيش 

 

 

 

                                                           
 .(1)صدراسات في النقد األدبي الحديث ،أبك حميدة (1)
 .104المرجع السابؽ، ص (2)
 .(1)صدراسة أسمكبية –أسمكب االستفياـ كدالالتو الببلغية في سكرة الرافات  ،أبك حميدة (3)
 .(1)صتجميات الركح كغياب الجسد في قريدة إلى أمي لمشاعر محمكد دركيش ،أبك حميدة (4)
 .(1)صجماليات التناص في مختارات ياسر عرفات في عيكف الشعراء ،أبك حميدة (5)
 .(1)صات المكاف في ديكاف ال تعتذر عما فعمت لمشاعر محمكد دركيشجمالي ،أبك حميدة (6)
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 النتائج والتوصيات
 أوًل: النتائج

 :نتائج الفصل األول

أكثر العرب مف األنشطة المغكية التي تمٌجد إبداع المغة كببلغتيا كمخرجاتيا  -1
 عبر األدبية ، كمف خبلؿ الشعر كقمة لئلبداع األعمى لؤلدب كالببلغة، ارتقت المغة العربية

الشعر األنمكذج األبرز كاألعمى لؤلدب في ة االنتقاء كاالختيار كالمفاضمة حتى كرمت الذرك 
كتأخرت فنكف قد ابتكر العربي في الجاىمية ىذا الجنس األدبي، ك كالببلغة في العرر الجاىمي، 

 .عدا الخطابة التي لـ تزاحـ الشعر مكانتو-النثر 

عمى الحس الفطرم الطبيعي، بؿ تعداه إلى الجاىمي لـ يقترر اإلبداع الشعرم  -2
المدارس مف رب تقالتي تظاىرة الركاة  أتنشك ، كالتحبير اه منيجي يعنى بالرنعةتككيف اتج

 حتى عركر متأخرة . -الركاة  –األدبية الخارة، كقد استمر احتراـ ىذه المدارس 
الترؽ النقد بالشعر منذ مراحمو المبكرة األكلى، في حيف ظمت الببلغة جزءان ميمان  -3

تظير كعمـ إال في مراحؿ متأخرة، كيمكف أف ييمحؽ بالنقد إطبلؽ مف ثقافة الشاعر كالناقد، كلـ 
ابتعد كثير مف النقد ك األسماء عمى بعض القرائد، ككذلؾ بعض األلقاب األدبية عمى الشعراء، 

الجاىمي عف التعميؿ سكل في بعض ركايات قميمة، كقد يرجع ىذا إلى عدـ تدكيف النقد، كضياع 
ذاؾ الذم ارتبط بقرة أك طرفة أك خركمة فناؿ حظان مف  الكثير مف التراث النقدم؛ عدا

 الحفظ.
تأثر الشعر بببلغة القرآف الكريـ، ك الخطابة الدينية،  كر اإلسبلـ في نشكءظي أسيـ -4

ببلغة الرسكؿ كما أسيمت كدخمت الشعر العربي مرطمحات اسبلمية جديدة في المغة العربية 
اشديف في العناية باألدب ، كتكجيو النقد نحك الفيـ رمى اهلل عميو كسمـ كببلغة الخمفاء الر 

بركز النقد األخبلقي المستند عمى المباشر مع استمر كجكد النقد األدبي التأثرم ، ك اإلسبلمي
العقيدة الدينية، كييرسخ ىذا االتجاه مبادئ العقيدة اإلسبلمية كيضع األدب أماـ مسؤكلية الدعكة 

 ث عمى الفضيمة.اليادفة، كييعمي مف األخبلؽ كيح
شيدت بدايات الدكلة األمكية اضطرابات سياسية، أدت إلى كثرة الفرؽ اإلسبلمية  -5

المختمفة، التي أزكت الجدؿ كالمعارضات الفكرية كالثقافية، كانقسـ الشعراء بيف المؤيد 
بعد استقرار حكـ األمكييف كتكسع رقعة الخبلفة ، ك كالمعارض، مما أثرل األدب كالنقد

مية، عـٌ الرخاء كانتشرت قركر الحكاـ كاألمراء، كتزاحـ عمى أبكابيا الشعراء كاألدباء، اإلسبل
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كاتسعت مرادر الحياة الثقافية، كتطكرت الحياة االجتماعية فانتشر الغناء كتعارض عدد مف 
ظيكر األسكاؽ األدبية كالمربد ل ، كما كافالشعراء المجيديف، فاتسعت بكاعث األدب كالنقد

في إغناء مرادر الحركة  أسيـسة األثر األكبر في  بدء النشاط المغكم العظيـ، كالذم كالكنا
 األدبية كالنقدية. 

أىٍثرل الحياة األدبية  مما، في العرر األمكم بدأت تظير بكادر النقد المغكم كالنحكم -6
 في ظيكر الكثير مف عمـك المغة. أسيـكالنقدية، كشكٌؿ تحكالن جذريان 

رر العباسي نيضة عممية كثقافية كأدبية، بعد التكسع الجغرافي كالسياسي شيد الع -7
لمخبلفة، كشكؿ االختبلط بالحضارات األخرل المجاكرة، رافعة لحركة عممية لبلطبلع عمى 

 ثقافات ىذه الشعكب، كترجمة أىـ اآلثار الثقافية كالعممية، كالفارسية كاليندية كاليكنانية.
أكٌجو، حيث المنافسات الشعرية بيف الشعراء عند الكالة كالحكاـ،  بمغ االىتماـ باألدب -8

كالمجالس األدبية في الككفة كالبررة، مما ىيأ لمنقد األدبي ثكرة جديدة في  ،كاألسكاؽ األدبية
 الفكر النقدم المنيجي.

ثكرة عممية أدبية نشطة مركزىا البررة األدباء كالنقاد في العرر العباسي  شعؿأ -9
بدأ عرر التدكيف يجني ثماره، فالعمماء المغكيكف؛ كالنحاة؛ كالركاة، ، فقد كقفكا عمى ، ك ةكالككف

النركص التي قامكا بجمعيا كالتحقيؽ في نسبيا، مع التركيز عمى النقد المغكم كالنحكم، مما 
تحاؿ، أغنى النقد األدبي بالدراسات الجادة في فقو المغة، كالمسانيات، كأثاركا قضايا الكضع كاالن

، مع بقاء اتراؿ النقد كالببلغة، كالسرقات األدبية، كالقدـ كالحداثة، كالطبع كالرنعة، كغيرىا 
تأثر النقد في القرنيف الثاني كالثالث بعمـك المنطؽ كالفمسفة، كلكف ىذا التأثر كاف ضعيفان، إذ ك 

العديد مف الكتب  طغت طريقة التأليؼ العربية ذات المباحث المتعددة، رغـ كقكؼ العمماء عمى
 المترجمة مف الثقافات األخرل.

بعمكـ الفمسفة كالمنطؽ في القرنيف الرابع كالخامس، األدب كالنقد جميان أثر تظير  -10
حيث حظي النقد بالترتيب كالتنظيـ، كأخذت قضايا النقد المنيجي تشؽ طريقيا بمنيجية تقترب 

ؽ األدبي؛ أثر البيئة كالعرؽ عمى األدب؛ مٍ خى مف النظريات المتكاممة، مثؿ: مؤىبلت الناقد؛ ال
 الحالة النفسية لؤلديب؛ المفظ كالمعنى، كغيرىا .  

بدأت العديد مف العمكـ في البركز كاالستقبلؿ، كأخذ في أكاخر العرر العباسي  -11
 ؛كالنقد ؛كالحديث ؛كالفقو ؛العمماء عمى عاتقيـ حمؿ البحث في ترسيخ عمكـ المغة كالقرآف الكريـ

أخذت الببلغة تستقؿ عف النقد في ك  ،كالببلغة، ككميا مف ثمرات البحث في عمكـ المغة العربية
القرف الخامس، كرغـ أف العمماء السابقيف كانكا ييفردكف ليا أبكابان خارة، إال أف عبد القاىر 
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عجاز؛ عمـ الببلغة كعمـ مستقؿ، عبر كتابيو: دالئؿ اإلل الطريؽ الجرجاني ييعتبر أكؿ مف ىيأ
كشيت الحياة الثقافية كاألدبية زخمان جديدان، بعد تشييد دكر العمـ كالمدارس،  ،كأسرار الببلغة

، كقد استقر عمـ الببلغة عمى يد السكاكي، فيما كانت  كأسيـ العمماء في الفرؿ بيف العمـك
 البيئة األدبية تعطي النقد مزيدان مف الرقي كالتطكر. 

شكمت دكلة المماليؾ فكأكرمكا كفادتيـ  المماليؾ لمعمماءـ أحسف السبلطيف كالحكا -12
مبلذان آمنان لعمماء األمة، في ظؿ اإلخفاقات التي تعرضت أطراؼ الخبلفة العباسية السابقة في 
ـٌ ببلد الخبلفة المممككية كبار العمماء  المشرؽ، كبداية االنييار لمكجكد اإلسبلمي في األندلس، فأ

أقاـ المماليؾ المدارس كالمراكز التعميمية، كقمدكا  زيارة أك اإلقامة، كقدمف المشرؽ كالمغرب لم
العمماء مكانة سياسية، كأغدقكا األمكاؿ عمييـ، كأمدكا المكتبات بخزائف الكتب، فتنكعت المؤلفات 
العممية في جميع العمكـ خارة عمكـ القرآف الكريـ، كالحيث الشريؼ، كعمكـ العربية، كباقي 

تاريخ كالطب كالفمسفة كغيرىا، فعمؿ العمماء عمى مكارمة الجيكد األدبية كالثقافية العمكـ كال
 ،كعنكا بالشركح، كلجأكا إلى حركة التأليؼ المكسكعي كالتي تحتاج جيدان كتفرغان ككقتان طكيبلن 

كازدىرت المجالس األدبية، كالمعارضات لمقدماء، كالمناظرات لممعارريف، مع تفضيميـ 
 ابقيـ في استخداـ األساليب الببلغية، كخارة البديع.لمغريب، كتس

كاف كالنقدم الذم  ترتيب كتنظيـ البحث الببلغيفي العرر المممككي كارؿ النقاد  -13
بالمفظة  العنايةالركرة المجتزأة، ك  مع التركيز عمىفي كتب الببلغة كاالعجاز القرآني،  ران ثك نم

، كلكنو اكتسب ركح االبتكار كالتجديد، مقارنة بالجيكد كالعبارة، دكف النظر إلى الركرة الكاممة
في ذلؾ استقرار عمـ الببلغة، كميؿ الشعراء إلى النظـ عمى  أسيـالنقدية السابقة، كقد 

سادت الطريقة الفاضمية ك  ،المكشحات كالرباعيات كالمسمطات، كعناية أدباء العرر بالبديع
ارة تنازع الشعر مكانتو، في ظؿ االىتماـ الرسمي الفنكف النثرية، كاكتسب فف الرسائؿ أىمية خ

كاالجتماعية خارة ؛ السياسية  :السياسي بديكاف اإلنشاء، كأبدع الكتاب في رسائميـ
 اإلخكانيات.
سار أدباء العرر العثماني عمى إلؼ سابقييـ، فنظمكا في كؿ األغراض الشعرية  -14

 ؛كالمراسبلت الشعرية ؛كالمجالس األدبية ؛كالمدائح النبكية ؛القديمة، كشاع الشعر الركفي
التمٌيز فمالكا إلى النادر  كاحاكل، إال أنيـ كمعارضة القدماء ، كشاعت النقائض بيف الشعراء

كالغزؿ  ؛كفي الغزؿ الرريح ؛كفي التأريخ الشعرم ؛في األحاجي كاأللغاز :كالغريب، فأنشدكا
كالمخمسات، كأكثركا مف المكشحات، كأتكا كالمسمطات  :كاستخدمكا األشكاؿ المعقدة ؛بالغمماف

ات القكافي المشتركة، كالطرد كالعكس، كلكف ىذه األشكاؿ الميعقدة كانت ك بالقرائد المشجرة كذ
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إلثبات قدرتيـ عمى قكؿ الشعر الرعب، كىك قميؿ نادر، كحتى الفقياء كالمشيكد ليـ بالربلح 
 قالكا في المجكف كالخمر كالغزؿ بالغمماف .

مؿ أدباء كنقاد العرر العثماني عمؿ أسبلفيـ مف العرر المممككي ، فاجتيدكا أك -15
تطكر أدب ك  ،في ترنيؼ المكسكعات، كالمعاجـ، كمكارمة الشركحات األدبية كالمغكية كالنحكية

الرسائؿ النثرم بشقيو السياسي كاالجتماعي، حتى غدا فنان مستقبلن بذاتو، كأضحى ينافس الشعر 
الكتاب الرسائؿ فيما بينيـ، كظير التقريظ األدبي الذم كضعكه في مقدمات أىمية، كتبادؿ 

مؤلفاتيـ، مع اىتماـ األدباء باإلكثار مف المحسنات البديعية، كاالقتباس كالتضميف، كرفع شأف 
 ،الشكؿ الخارجي عمى المضمكف، كما كتب األدباء في المقامات، كمزجكا بيف األشكاؿ النثرية

 يحمؿ الكثير مف القيكد، فيما برع آخركف بالتخمص مف ىذه القيكد. ظؿ النثر األدبيك 

برز استقبلؿ النقد األدبي عف الببلغة بعد اكتماؿ كضع عمـ الببلغة كاستقبلليا،  -16
ككضع العديد مف الكتاب مؤلفات خارة بالببلغة، استمراران لجيكد السابقيف، كما برزت بعض 

أكاخر العرر  تشيد، ك ر مف الغريب، كالتكمؼ كالرنعةاألركات النقدية التي تعيب اإلكثا
العثماني بداية عرر االنفتاح عمى الغرب منذ النرؼ الثاني مف القرف التاسع عشر، فكثرت 
البعثات العممية لمغرب، كظيرت الترجمات ألىـ اآلداب الغربية، كبرزت الدعكة لمتجديد، مع 

أكاخر  لمركمانسية كبدأت الدعكة الشعر العربي، التخمص مف الكثير مف القيكد التي أثقمت كاىؿ
في األدب كالنقد ليسكا سكل امتدادان لمثكرة  عرر الحديثالركاد كما أف  ،العرر العثماني

ال يمكف اجتزاء القرف أكاخر العرر العثماني، إذ الكطف العربي ب عرفتالعممية كالثقافية، التي 
 رر العثماني.التاسع عشر كبدايات القرف العشريف مف الع

نحت الببلغة نحك الشكمية بتأثير مف كبار النقاد كفي مقدمتيـ الجاحظ، كبقيت  -17
كذلؾ حتى عيد قريب مف القرف العشريف، إذ لـ تؤثر كثيران عمى المنتج اإلبداعي دعكةي بعض 
ع النقاد القدماء لممساكاة بيف الشكؿ كالمضمكف، كحيث أف الدراسات الببلغية ظمت متداخمة م

الدراسات النقدية حتى بعد القرف السابع اليجرم الذم استقمت فيو الببلغة عف النقد، لـ تخرج 
في تكثيؽ أكارر -الدراسات الببلغية عف الشكمية، ككادت تثمر جيكد عبد القاىر الجرجاني 

مؤثران ،  لتنتيج مساران ببلغيان  -العبلقة بيف النقد كالببلغة في نظرية النظـ كربطيا بالذكؽ النقدم
 لكال سعي العمماء البلحقيف لمفرؿ القسرم بينيما .



 334 

 

إف امتزاج الببلغة كالنقد كنشأتيما المشتركة في حقؿ األدب، جعؿ الفرؿ بينيما  -18
ف سبؽ  عسيران، فالببلغة أداة المبدع إلنتاج النص، كالنقد أداة المتمقي الخبير لمحكـ عميو، كا 

 يظؿ الحكـ بأسبقية أحدىما قكالن نظريان. النقدي األدبي الببلغةى في الدرس
نشأ النقد مكجزان مرتجبلن يتراكح بيف النص كخارجو، إلى أف شيد طفرة مؤثرة بعد  -19

إلى جانب الفيـ كالتقدير الذاتي، كالذكؽ النقدم الميذب -القرف اليجرم الثاني، فبدأ يعتمد 
البديع كالبحث المغكم، ليمزج العقؿ الدراسة المنيجية في كتب الطبقات كالمكازنات ك  -النقي

 بالعاطفة كالخياؿ، فأنتج لنا النقاد دراسات نقدية ذات شأف.
مف الفركؽ الميمة بيف األدب كالنقد أف األدب يسبؽ النقد، كيترؿ بالطبيعة  -20

كالمجتمع بشكؿ مباشر، كيترؼ بالذاتية أكثر مف النقد: الذم يعتمد عمى النص لبلتراؿ 
طبيعة، كيترؼ بالذاتية كالمكضكعية ، أما الفركؽ بيف الببلغة كاألدب فمتعددة، بالمجتمع كال

الببلغة تبحث عف النمكذج المثاؿ الذم ييدؼ لمكركؿ بالكتابة إلى قمة الببلغة ،  -منيا: أ
الببلغة تعنى باألسمكب كبالتأثير الحقيقي في  -فيما يفترض النقد كجكد الكتابة ليبدأ عممو.  ب

مجاؿ النقد أرحب مف  -يما ييتـ النقد باألثر الذم ييحدثو النص عند القارئ.   جالقارئ، ف
 مجاؿ الببلغة، كلكف مبادئو أكثر غمكضان مف مبادئ الببلغة.

تجاكز الببلغيكف قيكد النحاة في الشاىد الببلغي كعركر االحتجاج، فالشاىد  -21
زت الدراسات الببلغية المتقدمة عمى النحكم يحفؿ بالشعر أكثر مف غيره مف شكاىد األدب، فرك

الجاىمي كردر اإلسبلـ حتى منترؼ -دراسة القرآف الكريـ، كتجاكزت عركر االستشياد 
، كلكف شكاىدىـ لـ تخرج كثيران عف إجبلؿ شكاىد العرر الجاىمي -القرف اليجرم الثاني

آف الكريـ، كلـ كردر اإلسبلـ، فأكثركا مف الشاىد الشعرم الجاىمي حتى في دراساتيـ لمقر 
يجمب الفرؿ التاـ لمببلغة عف النقد نفعان كبيران ألحدىما، فظمت الببلغة تيتـ بالعبارة كالجممة 
كالتركيب، كتحمؿ عبء المنطؽ الذم رسـ حدكدىا، كالفمسفة التي شكمت أبكابيا، كظؿ النقد 

رية لمتعامؿ مع النص يفتقر لمعناية بمرجعيات النص كمؤثراتو البيئية كالثقافية، كال ينطمؽ بح
 ككياف متكامؿ ضمف النظرة الشاممة لؤلدب، إال في العرر الحديث. 

 
 :نتائج الفصل الثاني

تطكر األدب الفمسطيني بشكؿ الفت في القرف العشريف، فبدأ الشعر الفمسطيني  -1
ركمانسيان لـ أف تياران  إال االىتماـ بالركمانسية مبكران ، ظيرمطمع القرف العشريف كبلسيكيان، ثـ 
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 بكضكح الشعرية األغراض عمى سيطر الذم الكطني لميـ اللتفاتيتشكؿ بشكؿ جمي، بسبب ا
 األدبية في فمسطيف. العشريف القرف في بدايات
التي ردرت مطمع مجمة النفائس العررية ك أسيـ ظيكر بعض المجبلت الرائدة -2

 ني.القرص الحديثة في األدب الفمسطي القرف العشريف في بركز
تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج  في كتابوكضع األديب كالناقد ركحي الخالدم  -3

 .الركمانسيةكخارة  كالعرب كفكتكر ىيجك أكلى المبنات لئلفادة مف اآلداب األكركبية

ظيرت محاكالت التجديد في الشعر الفمسطيني مبكرة قبؿ النرؼ األكؿ مف القرف  -4
براىيـ طكقاف، كمطمؽ عبد الخالؽ، ك  ،إسعاؼ النشاشيبي محمد العشريف عمى يد الشعراء: مع ا 

األدب اليادؼ  كالحفاظ عمى، الفمسطينية قضايا الكطف كالقضيةب بقاء الشعر الفمسطيني ممتحمان 
بيا مف الكاقعية الذم يتجاكز الشعر الكبلسيكي إلى فضاءات التعبير الشعرم بطرائؽ جديدة، 

أغمب األدباء كالنقاد العرب لـ يعتنؽ مذىبان أدبيان ية، عممان بأف ما يتجاكز الكبلسيكية كالركمانس
نما حاكؿ كؿه أف يربغو بثقافتو.  كاحدان بحرفيتو، كما جاء مف الغرب، كا 

رافؽ استخداـ شعر التفعيمة في الستينات النبرة الركمانسية في كثير مف قرائد  -5
جسد كقد  ،رت أحبلـ استرداد فمسطيف، كتقمالشتات إلى الذيف ىيجركاالشعراء الفمسطينييف 

نجد آثار لالشعر كؿ ىذه اإلحباطات ، فكانت القرائد تتحكؿ أحيانان إلى بكائيات متكارمة 
 .الحزينة تأتي متأخرة عف التطكر في األدب العربي قرائدالالركمانسية في بعض 

النظرة الجمالية تأثيران فاعبلن في األدب  الفمسطيني، سكل  لـ يترؾ المذىب البرناسي -6
الفنية في بعض القرائد، كما دكف ذلؾ فقد انشغؿ األدب الفمسطيني في تركير مأساة الكطف 

 السميب .

إف استخداـ األداة العممية في النقد أربح ضركريان، كانتيى الزمف الذم يتيح لمناقد  -7
غاية، لكي ال يخرج  أف يقكؿ ما يشاء، لرغبة أك ىكل، كلكف يجب أف تككف ىذه األداة كسيمة ال

، كقد أفاد مف ىذا المذىب العممي في النقد الكثير مف النقاد كاألكاديمييف النقد عف ككنو أدبيان 
في بحث  الفمسطيني نقدفي ال رائدان أثران نجد أننا  إالالفمسطينييف، رغـ ميؿ معظميـ لبلنطباعية، 

، ستخدـ فيو التحميؿ النفسي العممياالذم  –نزار قباني-الناقد نبيؿ خالد أبك عمي حكؿ الشاعر
 . إضافة لبعض البحكث العممية التي اعتمدت المنيج النفسي

قبؿ عقد مف كقكع  ،حمؿ ىمـك القضية الفمسطينيةتعاقب عمى ؿ الشعراء جيبلن مثٌ  -8
اف االطبلع عمى ، فقد كالنكبة عمى األقؿ، كيرح عدىـ مف ركاد الشعر الكاقعي الفمسطيني
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، كتطكر الحركة مف جية أخرل مف جية ، كتبني النظرية الثكرية في األدب األدب الغربي
بالكاقعية التي تعد مف أىـ المذاىب  األدباء الفمسطينييف اىتماـأدل إلى قد  ،النقدية المحمية

  كبعده. مف القرف العشريف األكؿ النرؼ قبؿ األدبية الفمسطينية

في الشعر الفمسطيني، كأسمكب فني ييثرم  يةكبار الشعراء الفمسطينييف الرمز استخدـ  -9
ىذا إلى جانب  الفمسطينييف، ، الشعراء ليشمؿ معظـالقريدة، كىركبان مف رقابة االحتبلؿ، 

كتاب القرة كالقرة القريرة بعد عقد السبعينيات، فقد عمدكا إلى استخداـ الرمزية كأداة فنية 
ثرائو، كىركبان مف الرقابة إبداعية، كيمكف القكؿ إف جميعيـ لجأ لمرمزية لخد مة الغرض الفني كا 

 العسكرية لبلحتبلؿ في فمسطيف. 

، فبل قيمة -االلتزاـ األدبي -التي ناقشيا المذىب الكجكدم األدبية أىـ القضايا -10
، كاستثنى سارتر مف ىذا االلتزاـ )الشعر كالرسـ  لجماؿ أدبي ليس لو مضمكف اجتماعي ممتـز

لـ يترؾ ىذا المذىب أثران ذا شأف في األدب العربي عامة كالفمسطيني ، ك كالنحت كالمكسيقى (
 .خارة، بسبب خركجو الرارخ عمى الرؤية الدينية لممجتمع

 الكاضح األثر، إال أف أف السريالية ال تعد مذىبان أدبيان أك فنيان بعض النقاد ذىب  -11
في بعض  ، يمكف أف نجدىاحدكدلشعراء كأحبلميـ دكف اؽ الزماـ النفعاالت طبلفي إلمسريالية 

 محمكد دركيش كعمي الخميمي. :قرائد
كرفدىا بحمقة براغ المسانية ، مطمع القرف العشريف  في ركسياالشكبلنية نشأت رغـ  -12

، كعرفيا النقد األدبي العربي لـ تتعرؼ عمييا أكركبا إال بعد النرؼ الثاني مف القرف العشريف
 نينيات ضمف المدارس النقدية الحديثة.كالفمسطيني متأخران بعد الثما

الشعراء ، كمف ات القرف الماضييثمانين إلىتأخر التأثر األدبي العربي بالحداثة،  -13
الفمسطينييف الذيف تأثركا بتيار الحداثة جيؿ مف الشعراء عمى رأسيـ الشاعر محمكد دركيش 

رائده كسائؿ كتقنيات حداثية الذم كتب قريدة النثر، كالشاعر عمي الخميمي الذم اعتمد في ق
 .في شعر التفعيمة

 متميزالنرؼ الثاني مف القرف العشريف بظيكر عدد في  النقد الفمسطيني تميز -14
مف خبلؿ التدريس، أك الذيف أسيمكا  مف الجامعييف المتخرريف في األدب العربي كنقده

ف كاف بعضيـ لـ ييمارس  ،التأليؼ كالترنيؼ، في إغناء النتاج النقدم مف حيث الكـ كالنكع كا 
النقد الحداثي، إال أنيـ أسيمكا مع غيرىـ في رفد الحركة األدبية كالمشيد الثقافي الفمسطيني 

منيـ:  بإبداعات نقدية متنكعة، كدفعكا األدب الفمسطيني بحؽ نحك التطكر كالتجديد كالحداثة،
حساف عباس ؛كجبرا إبراىيـ جبرا ؛عيسى ببلطة كمحمد  ؛كىاشـ ياغي ؛ياغيكعبد الرحمف  ؛كا 
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براىيـ السعافيف ؛كحساـ الخطيب ؛كمحمد عرفكر ؛شاىيف كمحمد يكسؼ  ؛كتكفيؽ رايغ ؛كا 
كمحمد ربلح أبك  فكزم الحاج، ،كقسطندم شكممي ؛كعادؿ األسطة ؛كنبيؿ خالد أبك عمي ؛نجـ

 كغيرىـ الكثير.حميدة، 

قؼ عند أربعينيات القرف أف نعترؼ أف التطكر الجكىرم لؤلدب العربي تك عمينا  -15
العشريف، بقريدة التفعيمة في الشعر العربي، كبعض األشكاؿ السردية الحديثة في الركاية 

عمى غالبان كالقرة، رغـ المحاكالت التجريبية الجادة لمبحث عف التطكر، فقد اقترر التطكر 
كاؿ أدبية تطبيقية اإلفادة مف المذاىب النقدية الحديثة نظريان، في ظؿ العجز عف ابتكار أش

 جديدة، كاغفاؿ بعض المحاكالت التجريبية الجادة لمتطكير.

لـ تمنع المركنة التي تمتعت بيا مدرسة الحداثة مف ظيكر مدرسة ما بعد الحداثة  -16
التي دعت إلى ىدـ كؿ المعارؼ السابقة، كالتكجو نحك ثقافة حداثية عالمية، كدعت إلى النقد 

 .تأثر بعض النقاد العرب المعارريف بالمذاىب الحداثية المعاررة، د األدبيالثقافي بدالن مف النق

تحتاج بعض الحركات التجديدية إلى كقفات تقييمية نقدية، كعمى النقد العربي أف  -17
يعترؼ بيذه المحاكالت التجديدية أكالن، ثـ عميو أف يتحمؿ مسؤكلية مكاجية شرعية ىذه األشكاؿ 

قريدة اليايكك ك  ،الكاقعية العجائبيةفي قكالب قابمة لمنسؽ العربي ثانيان كالتجريبية، أك كضعيا 
عند بعض الشعراء طكر التجريب ما تزاؿ التي  ،قريدة الكمضة النثريةك  ،قريدة النانكك 

رأت الباحثة األلمانية )فيرنا كميـ( ركاية سحر خميفة )باب الساحة( مف األدب الشباب، كقد 
 .الحداثي النسكم

النقدية في القرف العشريف كمطمع القرف الكاحد كالعشريف ك المذاىب األدبية  ستنفذتا -18
لثقافات كاآلداب اتراث  ستكشاؼالالدعكات الثقافية ، كتتجدد ليدـ القديـ -عبثان  كؿ محاكالتيا

 .القديمة األخرل

شيدت الحياة األدبية تطكر مممكسان منذ منترؼ القرف العشريف حتى اليـك  -19
مكاكبة األدب الفمسطيني لؤلدب العربي كالعالمي، كرغـ قسكة الظركؼ القاىرة التي ألمت  بفضؿ

كاف لمشتات الفمسطيني األليـ انعكاسان ك بالقضية الفمسطينية فقد نبغ الشعراء كالركائيكف كالنقاد، 
في شتى إبداعيان عمى الساحة األدبية كالنقدية العربية، فقد أفاد المبدع الفمسطيني مف كجكده 

بقاع األرض، فحٌكؿ ىذا الشقاء إلى اتراؿ حضارم كثقافي، فغدا األدب الفمسطيني مف أىـ 
ركافد اإلبداع األدبي العربي، فقد كاكب الحداثة كشارؾ في تطكر القريدة العربية، كتمٌيز في 

 .  إنتاجو األدبي المقاـك
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 :نتائج الفصل الثالث

كاضحة لمفيـك الذكؽ النقدم، رغـ الخمط بيف  اجتيد قدماء النقاد العرب لكضع حدكد -1
الذكؽ األدبي كالذكؽ النقدم عند البعض، نجد العديد منيـ مف حاكؿ تطكير النقد الذكقي ليرؿ 
إلى النقد العممي، متجيان نحك مكضكعية النقد، كقد ررد البحث الفركؽ الكاضحة بيف النقد 

غربية، بما ال يرح بعد الكقكؼ عمييا كسـ  الذكقي عند العرب كبيف االنطباعية كنظرية أدبية
 .التراث األدبي النقدم باالنطباعية

يمكف الكقكؼ عمى الكثير مف النماذج النقدية اإلبداعية، التي يمكف القكؿ : إنيا  -2
مكضكعية الدراسة التقترب مف ك  ، تفكؽ النقد الذكقي المباشرنماذج نقدية منيجية متطكرة راقية

مع استمرار الذكؽ النقدم كالمبلحظة المجتزأة كالحكـ المباشر أحيانان، لذا ال ، منيجيالبحث كال
 يمكف لباحث منرؼ أف يضع كؿ ىذه الجيكد في رعيد كاحد، لتأخذ حكمان سطحيان. 

الببلغة في الغرب مف الفنكف المغكية المكغمة في القدـ، كقد تطكرت عبر العركر  -3
شر عند حدكد معينة لمدرس الببلغي، فغدت منذ ذلؾ الحيف المختمفة لتستقر في القرف الثامف ع

 مكتممة األركاف محددة المعالـ.

نادل بعض عمماء الغرب بضركرة ربط الببلغة بالمنيج العممي لكسر حالة الجمكد  -4
التي أرابتيا، كلكف ذلؾ لـ يتحقؽ حتى القرف العشريف، مما حدا ببعض الجامعات اعتبارىا 

 بحث كالتطكير ، كأكقفت جامعة السكربكف تدريسيا، كاستبدلتيا بتاريخ األدب.مادة غير قابمة لم

بدأ الشكبلنيكف بالعمؿ عمى تجديد العديد مف المفاىيـ الحديثة، كربطيا بمناىج  -5
البحث األسمكبي كالسيميائي، كبرزت الدعكة لتحديث األساليب الببلغية، مما أعاد العبلقة بيف 

الحديثة، لتعكد الجامعات الغربية لمتعرؼ عمييا بثكبيا الجديد في الببلغة كمناىج البحث 
 ستينيات القرف العشريف، حتى أنيا حمت مكاف األسمكبية أحيانان، كبرزت الدعكة لمببلغة النقدية.

لـ تحظ الببلغة العربية بالتطكير كالتجديد في القرف العشريف، رغـ الثكرة المعرفية  -6
جميعيا، كبقيت تدكر في فمؾ الحكاشي كالشركح، فمـ ييًضؼ أحده جديدان  التي حمت بعمكـ العربية
 منذ السكاكي كالقزكيني.

غدت مناىج البحث األدبي أداة الناقد المعارر، كعمادان مف أعمدة النقد الحديث،  -7
ال يمكف لباحث جاد في عررنا أف يستغني عف االطبلع بعناية عمييا، كتجاكز البحث األدبي 

ر الحديث العشكائية كاالنتقائية، كبات البحث يخضع لمعديد مف القكاعد كالضكابط التي في العر
يجب اتباعيا في العممية البحثية ليغدك البحث عمميان محدد األىداؼ، مستعينان بأدكات بحثية 
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أكثر مبلئمة لطبيعة بحثو، مبتعدان عف االجراءات المبتسرة، لكي ييعطى البحث األدبي حمكالن 
 ية في إطار مف التسمسؿ كالتأطير النظرم العممي.حقيق

، كلنا في تكثيؽ كتحقيؽ المغة في البحث المنيج العمميفي ترسيخ يـ العرب أس -8
كأشعار العرب، كفي تحقيؽ سند الحديث النبكم الشريؼ، خير دليؿ عمى المنيج العممي المكغؿ 

عمماء العرب، كتحديدان رأم ابف الييثـ في القدـ عند العرب، كيبدك أف ديكارت اطمع عمى آراء ال
كالتدرج مف السيؿ  ؛كالتحميؿ ؛الكضكح -في المنيج البحثي، ألننا نجد أركؿ الشؾ المنيجي

 .ماثمة عند سابقو ابف الييثـ الذم سبقو بستة قركف -كاالستقراء ؛إلى األرعب
س كفرنسي؛ ركجر بيككفعند الغرب لينسب فضؿ كضع قكاعد المنيج العممي  -9

عمماء العرب الذيف تيرجمت أعماليـ إلى  كاطمعا عمى جيكدكانا يجيداف العربية ،  افذمال بيككف
 . لمعرب فضؿ تأسيس نظاـ التعميـ المنظـك  ،المغات األكركبية، كاعتمدت لمتدريس في جامعاتيـ

لباحثيف التفسير غير المباشر لمنص في ضكء أماـ االمنيج التاريخي يضع  -10
خير كسيمة لبلطبلع عمى كىك  ، معمقة لمحركة األدبية التي تؤثر في المبدع كتتأثر بوالدراسة ال

 األركؿ كالنظـ كالمذاىب األدبية كالمدارس الثقافية كاالتجاىات الدينية كالمجتمعية. 
ضركرة االنتباه عند تناكؿ النقد االجتماعي عدـ تحكيؿ األدب إلى مجمكعة مف  -11

لتي تخكض في رراع طبقات المجتمع، في الحيف الذم تقكـ بإغفاؿ االحرائيات كاألرقاـ ا
 الجانب الجمالي لؤلدب.     

عرؼ العرب األسمكب كبحثكا في طرائقو كتراكيبو بركرة تقترب مف البحث  -12
ف اىتمت باألسمكب الببلغي، ك الحديث  اكتممت األسمكبية األدبية كنظرية نقدية متكاممة بفضؿ كا 

مماء الغربيكف مطمع القرف العشريف أفادكا مف العالـ دم سكسير كدراساتو جيكد عدد مف الع
 .المغكية

حتى غدت البنية النرية أشبو  ،سمط البنيكيكف أضكاءىـ النقدية داخؿ النص -13
كىـ بشكؿ جمي بالنظاـ الذم يربط بيف أجزاء النص الكثيرة، كأربح النص مجتىمىعان قائمان بذاتو، 

 .ؼ أك مكتو، بما يحفظ التركيز عمى النص كحسبنادكا بغياب المؤل

تميؿ االتجاىات الحديثة في عمـ المغة إلى اعتبار اإلشارة مفيكمان عامان يخرج عف  -14
ككنو مجرد إشارة لفظية أك معنكية، كقد كضع بعض الدارسيف آليات مقترحة لمدراسة السيميائية 

 ؛كمكسيقية ؛كتركيبية ؛كررفية؛ نحكيةك  ؛مثؿ آلية التحميؿ المساني إلى مستكيات: ركتية
سيمياء العنكاف، سيمياء  :كداللية، أك اقتراح اتباع إجراءات لمدرس السيميائي لمنص كفؽ
 االختيار كالتأليؼ، سيمياء التضاد، سيمياء التركيب، سيمياء اإليقاع.
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 :نتائج الفصل الرابع

مقاكـ كتنبو لؤلخطار تردر الشعر الفمسطيني مطمع القرف العشريف المشيد ال -1
المحيطة بالقضية، كبرز العديد مف الشعراء الذيف سبقكا النقد الفمسطيني نحك الدفع بتطكر 
القريدة العربية، مثؿ: إبراىيـ طكفاف، كمحمد إسعاؼ النشاشيبي، كمطمؽ عبد الخالؽ، 

 كغيرىـ.

لعشريف الناقد مف أبرز النقاد الفمسطينييف أكاخر القرف التاسع عشر كمطمع القرف ا -2
ركحي الخالدم، فقد كاف مف ركاد النقاد العرب الذيف عنكا بالمذاىب األدبية كالنقدية الغربية، 

 كييعد رائد األدب المقارف.

الناقد خميؿ السكاكيني مف أبرز النقاد العرب الذيف بادركا بالدعكة لمتجديد األدبي،  -3
محاضراتو في الجامعة المررية، كمقاالتو كمكاكبة التأثر بالتطكر األدبي في الغرب، عبر 
 الرحفية، ككتبو التي كضعيا مطمع القرف العشريف.

ييعد األديب خميؿ بيدس رائد القرة القريرة في فمسطيف، كمف الركاد العرب  -4
األكائؿ الذيف تأثركا باألدب الركسي، كأثرم المكتبة العربية بإبداعو القرري كالنثرم مطمع 

كما اىتـ بترجمة العديد مف الركايات مف األدب العالمي، عبر مجمتو الرائدة  القرف العشريف،
 النفائس العررية.

تأثر الناقد نجاتي ردقي باألدب االشتراكي كالنقد المادم، في عشرينيات القرف  -5
العشريف، كترجـ مف األدب الركسي كاألدب الغربي عيكف الكتب األدبية، إضافة إلى إنتاجو 

 لنقدم الرحفي.القرري كا

جمع الناقد أحمد شاكر الكرمي بيف الثقافتيف العربية كاألجنبية، كشارؾ في تأسيس  -6
الرابطة القممية في دمشؽ، ككانت مقاالتو محط رعاية المثقفيف العرب بما تحممو مف دعكات 

 مؤثرة لتطكير النقد األدبي كدفعو نحك المكضكعية كالبعد عف المباشرة كالتأثرية.

الناقد كالمؤرخ إحساف عباس، فقد حمؿ كأقرانو عبء تأريؿ  ف أشير النقاد العربم -7
البحث األدبي في كافة عمكـ العربية، كىك مف النقاد المكسكعييف الذيف أثركا المكتبة العربية 

كالترجمة األدبية؛ كالدراسات التاريخية األدبية؛ كتحقيؽ عيكف كتب التراث؛ بنفائس المؤلفات، 
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ىتمامان مؤثران باألدب األندلسي، ككضع العديد مف الدراسات النقدية التي اىتمت بالشعر كأبدل ا
 العربي قديمو كحديثو.

اىتـ الناقد محمد يكسؼ نجـ بالترجمة األدبية كتحقيؽ العديد مف كتب التراث، كما  -8
 .تفٌرد باالىتماـ بتاريخ المسرح العربي، عدا مقاالتو كدراساتو النقدية الحديثة

ييمكف أف ييعد الناقد نبيؿ خالد أبك عمي مف النقاد أرحاب البرمة المؤثرة في النقد  -9
الفمسطيني الحديث، فقد اىتـ بتاريخ النقد األدبي القديـ، كتفٌرد بالدعكة إلنراؼ األدب العربي 
في العرريف المممككي كالعثماني، كأسيـ في دراسات النقد العربي كالفمسطيني الحديث 

 عارر، إضافة الىتمامو بالنقد الرحفي كالحياة الثقافية الفمسطينية.كالم

أثرل الناقد كاألديب عادؿ األسطة حركة تطكر النقد الفمسطيني عبر إبداعو  -10
األدبي، كأعمالو النقدية المميزة، كدأب عمى رفد الحركة النقدية بمقاالتو األدبية كالثقافية 

 كالرحفية.

ربلح أبك حميدة مف النقاد المميزيف، الذيف جمعكا عف كعي بيف ييعد الناقد محمد  -11
الدراسات الببلغية التراثية كالدراسات النقدية الحديثة، كأسيـ في عديد أعمالو في رفد الحركة 

 النقدية األدبية بالدراسات النقدية المتخررة. 

 

 ثانيًا: التوصيات
 ى إعادة قراءة كبحث عممي منرؼ.ال يزاؿ النقد األدبي القديـ عند العرب بحاجة إل -1
قبؿ القرف السابع اليجرم ، إال أنو كاف مختمطان بالنقد شيد النقد الببلغي تطكران كبيران  -2

األدبي، كال تزاؿ ىذه المرحمة تحتاج إلى مزيد مف الدرس كالبحث العممي، إذ ال يزاؿ 
 الخمط قائمان عند الكثيريف مف الدارسيف الببلغييف.

ألدبي كالذكؽ ضركرة االطبلع عمى الفركؽ الدقيقة بيف الذكؽ ايكري الباحث ب -3
، كبيف الذكؽ النقدم كالنقد االنطباعي مف جية أخرل، كعدـ الخمط النقدم مف جية

 بينيـ.

تنكعت كسائؿ النقد القديـ بيف المباشرة كالتأثرية كالمنيجية ، لذا ال يجكز لباحث  -4
عيد الحكـ الكاحد، لمحط مف قيمتو منرؼ أف يضع كؿ التراث النقدم القديـ في ر

 التاريخية كالمنيجية.
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 البحث الببلغيفي  االعتراؼ بكجكد مشكمة االنغبلؽيكري الباحث بضركرة  -5
، جاراة تطكر عمكـ المغة الحديثة، كضركرة مكاجية عدـ قدرة عمـ الببلغة مالعربي

ي العرر ف تطكر بعض عمكـ المغة العربيةك  إلفادة مف التطكر الببلغي الغربيكا
مناىج  ـاستخدكاربط الدرس الببلغي بالدرس النقدم كنظرياتو الحديثة ، ك  ،الحديث

مف دائرة الدرس الجزئي لمنص إلى الدرس المنيجي  الببلغة البحث األدبي لتخرج
 الحديث .

يندر تركيز الباحثيف عمى النقد الفمسطيني خبلؿ النرؼ األكؿ مف القرف العشريف،  -6
ت مميزة لركاد النقد الفمسطيني، يكري الباحث بالتركيز عمى ىذا رغـ كجكد إبداعا

 الجانب الميـ مف تاريخ النقد الفمسطيني الحديث.

أسيـ النقاد الفمسطينيكف في تطكر الدرس النقدم العربي بعد النرؼ الثاني مف  -7
ممف أضاؤكا الكثير مف الجكانب التي لـ  كبرز جيؿ مف األكاديمييف القرف العشريف،

اليا أيادم أقرانيـ مف النقاد العرب، كالكثير مف أبحاثيـ ما تزاؿ بحاجة إلى الدرس تط
 كاالحتفاء بيا إلبرازىا ضمف دراسات النقد العربي الحديث.

برز جيؿ مف كبار الشعراء كاألدباء الفمسطينييف الذيف كاكبكا الحداثة، كسبقكا  -8
النقد الفمسطيني بما يستحؽ، لذا نظراءىـ الشعراء العرب، في الحيف الذم لـ يكاكبيـ 

 ليؤالء المبدعيف. معارريدعك الباحث إلى مزيد مف البحث النقدم ال

برزت الكثير مف الدعكات التجديدية في األدب الفمسطيني، كىي ما تزاؿ طكر  -9
بيا ككضعيا ضمف التجريب عند األدباء الشباب، كعمى النقد مكاجية االعتراؼ 

يا كفؽ قكاعد منطقية كمنيجية، فالتجاىؿ النقدم أك رفضالسياؽ اإلبداعي األدبي، 
 ليس مبرران أك منطقيان.ليا الحالي 
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. الجزء الثاني مف تداعيات ضمير المخاطب –الكطف عندما يخكف ـ(. 2014األسطة، عادؿ)
 . فمسطيف: )د.ف(. 1ط

حقنا في -1967ـ(. تجربة الرقيب كالمنع في الضفة الغربية منذ 2017سطة، عادؿ. )األ
مايك  29: اإللكتركني. تاريخ االطبلع  مكقع رماف بكابة البلجئيف الفمسطينييف. -الخياؿ
 /.http://refugeesps.net/post/2503ـ. 2017

دس لئلعبلف كالنشر . القدس: الق1. طتداعيات ضمير المخاطبـ(. 1993األسطة، عادؿ. )
 كالتكزيع.

. كرقة مقدمة إلى مؤتمر التراث. نابمس: تكفيؽ زياد قاران كناقدان ـ(. 2004األسطة. عادؿ. )
 جامعة النجاح.

. )د.ف(. فمسطيف: نشره مركران عمى خربشات ضمير المخاطبـ(. 1997األسطة، عادؿ. )
مايك  10تاريخ االطبلع :  رفحتو األكاديمية. نابمس: مكقع جامعة النجاح الفمسطينية.

 .http://blogs.najah.edu/staff/adel-ostaـ. 2017

http://blogs.najah.edu/staff/adel-osta
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. كرقة سمطة المغة كلغة السمطة تأمبلت في تجربة محمكد دركيشـ(. 2009األسطة، عادؿ. )
 مقدمة إلى مؤتمر المسانيات كاألدب. عماف. الجامعة األردنية. 

 . عماف: دار الشركؽ. 1. طألدب كاألديبسؤاؿ اليكية فمسطينية اـ(. 2000األسطة، عادؿ. )

. ظكاىر سمبية في مسيرة محمكد دركيش الشعرية كأبحاث أخرلـ(. 1996األسطة، عادؿ. )
 . نابمس: المكتبة الكطنية.1ط

. نشره مركران عمى نركص مف كحي االنتفاضة -عيف الكاميرا ـ(. 2017األسطة، عادؿ. )
مايك  20:  لفمسطينية. نابمس. تاريخ االطبلعرفحتو األكاديمية. مكقع جامعة النجاح ا

 .http://blogs.najah.edu/staff/adel-osta. ـ 2017

 . عكا: دار األسكار.1ـ(. فركؿ في تكقيع االتفاقية. ط1979األسطة، عادؿ. )

  . عكا: دار األسكار.1. طفي مرآة اآلخرـ(. 2000األسطة، عادؿ. )

تأمبلت في المشيد الثقافي  -في ركاية شرؽ المتكسطقراءة نقدية ـ(. 1995األسطة، عادؿ. )
 .Selbstverl. راـ اهلل: الناشر 1. طالفمسطيني

 . )د.ط(.  فمسطيف: )د.ف(.ليؿ الضفة الطكيؿـ(. 1993األسطة، عادؿ. )

. بيركت: دار 1. تحقيؽ: إحساف عباس كآخريف. طاألغانيـ(. 2002األرفياني، أبك الفرج. )
 رادر.

. بيركت: دار 1. )ترجمة نجاتي ردقي(. طالخنفسة الذىبيةـ(. 1954. )آالف بك، إدغار
 الكتاب.

. شرح: محمد بيجة بمكغ األدب في معرفة أحكاؿ العرباأللكسي،  محمكد شكرم. )د.ت(. 
 . القاىرة: المكتبة األىمية.2األثرم. ط

السيد أحمد  . تحقيؽالمكازنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترماآلمدم، الحسف بف بشر. )د.ت(. 
 . القاىرة: دار المعارؼ.4رقر. كعبد اهلل المحارب. ط

 . القاىرة: كممات عربية لمترجمة كالنشر. 1. طالنقد األدبيأميف، أحمد. )د.ت(. 

. )قدـ لو: نبيو 1. طيقظة العرب تاريخ حركة العرب القكميةـ(. 1962أنطكنيكس، جكرج. )
ح  ساف عباس(. بيركت: دار العمـ لممبلييف.أميف قاسـ. كترجمو نارر الديف األسد. كا 
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-. )ترجمة منى سبلـ(. القاىرة: أكاديمية الفنكفأكىاـ ما بعد الحداثةإيجمتكف، تيرم. )د.ت(. 
 ـ. 1996مركز المغات كالترجمة. نشر العمؿ األرمي عاـ 

 . )ترجمة ثائر ديب(. دمشؽ: كزارة الثقافة.نظرية األدبـ(. 1995إيجمتكف، تيرم. )

. تقديـ: محمد حسيف ديكاف محمكد سامي الباركدمـ(.  2012ركدم، محمكد سامي. )البا
 ىيكؿ. القاىرة: أعاد نشره مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة.

 . الككيت: ككالة المطبكعات.9. طأركؿ البحث العممي كمناىجوـ(. 1994بدر، أحمد. )

 لككيت: ككالة المطبكعات. . ا3. طمناىج البحث العمميـ(. 1977بدكم، عبد الرحمف. )

 . اإلسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.المنيج في عمـ السياسةـ(. 2000بدكم، محمد طو. )

. )د.ط(. القاىرة: كزارة النجكـ الزاىرة في ممكؾ مرر كالقاىرةـ(. 1963بردم، ابف تغرم. )
 الثقافة.

. تحقيؽ: سف أىؿ الجزيرةالذخيرة في محاـ(. 1978ابف بساـ، عمي بف بساـ الشنتريني. )
 تكنس: الدار العربية لمكتاب.–. ليبيا 1إحساف عباس. ط

. رسالة دكتكراه غير منيج إحساف عباس في نقد الشعر العربيـ(. 2010بسيسك، أماني. )
 منشكرة. الجامعة األردنية. عماف.

 . )د.ط(. بيركت: دار العكدة.األعماؿ الشعرية الكاممةـ(. 1979بسيسك، معيف. )

. )د.ط(. )ترجمة عبد نظرية األدب المعارر كقراءة الشعرـ(. 1996بشبندر، ديفيد. )
 المقركد عبد الكريـ(. القاىرة: الييئة المررية العامة لمكتاب. 

. تحقيؽ: إحساف عباس. فرؿ المقاؿ في شرح كتاب األمثاؿـ(. 1971البكرم، أبك عبيد. )
 نة كمؤسسة الرسالة.. بيركت: دار األما2كعبد المجيد عابديف. ط

. تحقيؽ: إحساف عباس كآخريف. أنساب األشراؼـ(. 1979الببلذرم، أحمد بف يحيى. )
 بيركت: جمعية المستشرقيف األلمانية.

. بيركت: دار الغرب 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طتحفة القادــ(.  1986البمنسي، ابف األبار. )
 اإلسبلمي.

الفتح الرباني لترتيب مسند اإلماـ أحمد بف ـ(. 1976-ىػ1396البنا، أحمد عبد الرحمف. )
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي. حنبؿ
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الدار البيضاء: مطبعة النجاح  السيميائيات مفاىيميا كتطبيقاتو.ـ(. 2003بنكراد، سعيد. )
 الجديدة منشكرات الزمف. 

بداالتـ(. 1990بنيس، محمد. )  . المغرب: دار تكبقاؿ. والشعر العربي الحديث بنياتو كا 

. الركرة األدبية كخرائريا المغكية بيف الببلغييف كاألسمكبييفـ(. 2007بكزياني، خالد. )
 رسالة دكتكراه غير منشكرة. جامعة الجزائر يكسؼ بف خدة. الجزائر.  

. )ترجمة خميؿ بيدس(. بيركت: نشرت مسمسمة في جريدة ابنة القبطافـ(. 1898بكشكيف. )
 لبناف.

. )ترجمة خميؿ بيدس(. بيركت: نشرت مسمسمة في جريدة الطبيب الحاذؽـ(. 1898بكشكيف. )
 لبناف.

. )ترجمة خميؿ بيدس(. بيركت: نشرت مسمسمة في جريدة القكقازم الكليافـ(. 1898بكشكيف. )
 لبناف.

. بيركت: 4. )ترجمة عارؼ منيمنة. كبشير أكبرم(. طالبنيكيةـ(. 1985بياجيو، جاف. )
 رات عكيدات.منشك 

 ـ(. )ترجمة خميؿ بيدس(. القدس: النفائس العررية. 1914. )1. طالعرش كالحب

. )ترجمة إحساف عباس. مراجعة محمد يكسؼ أرنست ىمنغكامـ(. 1959بيكر، كارلكس. )
 . بيركت: دار مكتبة الحياة باالشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف.1نجـ(. ط

. دمشؽ: دار 1. )ترجمة سعيد الغانمي(. طقديةالممارسة النـ(.  2001بيمسي، كاثريف. )
 المدل لمثقافة كالنشر.

. دمشؽ: 1. )ترجمة قاسـ المقداد(. طالنقد األدبي في القرف العشريفـ(.  1993تادييو، جاف. )
 ـ. 1987منشكرات كزارة الثقافة. نشر العمؿ األرمي عاـ

. تحقيؽ: عبد تراجـ كاألخبارعجائب اآلثار في الـ(. 1997الجبرتي، عبد الرحمف بف حسف. )
 الرحيـ عبد الرحمف عبد الرحيـ. )د.ط(. القاىرة: دار الكتب المررية عف طبعة بكالؽ.

. )د.ط(. اإلسكندرية: منشأة تاريخ النقد األدبي كالببلغةـ(. 2002سبلـ، محمد زغمكؿ. )
 المعارؼ.



 349 

 

اكر الكرمي(. )د.ط(. . )ترجمة أحمد شمي أك الخريؼ كالربيعـ(. 1923تشكستر، جيكفرم. )
 دمشؽ: المكتبة العربية.

. تقديـ كاختيار: أحمد الطكيمي. 2. طاإلمتاع كالمؤانسةـ(. 1986التكحيدم، أبك حياف. )
 تكنس: دار بك سبلمة.

. 1. )ترجمة بشير السباعي(. طفتح أمريكا مسألة اآلخرـ(. 1992تكدكركؼ، تزفيتاف. )
 ـ.1982ألرمي تـ نشر العمؿ ا القاىرة: سينا لمنشر.

 . بيركت: مطبعة لبناف.1. )ترجمة خميؿ بيدس(. طأنٌا حنة كارنيفـ(. 1914تكلستكم. )

 . حيفا: المطبعة الكطنية.1. )ترجمة خميؿ بيدس(. طأىكاؿ االستبدادـ(. 1909تكلستكم. )

. تحقيؽ: إحساف سركر النفس بمدارؾ الحكاس الخمسـ(. 1980التيفاشي، أحمد بف يكسؼ. )
 . بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.1طعباس. 

دار . تحقيؽ عبد الفتاح الحمك . الالتمثيؿ كالمحاضرةـ(. 1983الثعالبي، عبد الممؾ بف محمد. )
 العربية لمكتاب . بيركت .

. القاىرة. 7. تحقيؽ: عبد السبلـ ىاركف. طالبياف كالتبييفـ(. 199الجاحظ، عمرك بف بحر.)
 مكتبة الخانجي.

. مكتبة كمطبعة مرطفى 2عبد السبلـ ىاركف. ط :. تحقيؽالحيكافلجاحظ، عمرك بف بحر: ا
 ـ .1967البابي الحمبي. القاىرة. 

 ـ  .1993. ترجمة ندرة اليازجي . دمشؽ . عمـ النفس اليكنغيجاككبي، بكالند: 

 : . 1ط . ترجمة نجاتي ردقي.بيتر زينجر مؤسس حرية الطباعة في العالـ الجديدجالت، تـك
 ـ.1955دار الكتاب. بيركت. 

إحساف عباس كآخريف. دار العمـ  :. تحقيؽ1. طدراسات في حضارة اإلسبلـجب، ىاممتكف: 
 ـ.1964لممبلييف. بيركت. 

.  الركرة الفنية في رسائؿ العرر المممككيـ(. 2011-ىػ1433الجبر، خالد عبد الرؤكؼ)
 (.64-35. )ص1. العدد8ف. المجمد المجمة األردنية في المغة العربية كآدابيا. عما

. القاىرة: 1. تحقيؽ: محمكد محمد شاكر. طأسرار الببلغةـ(. 1991الجرجاني. عبد القاىر. )
 مطبعة المدني.
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. القاىرة. 3. تحقيؽ: محمكد محمد شاكر. طدالئؿ اإلعجازـ(. 1992الجرجاني، عبد القاىر. )
 مطبعة المدني. 

. تحقيؽ: محمد أبك الكساطة بيف المتنبي كخركموـ(. 1966الجرجاني، عمي بف عبد العزيز. )
 الفضؿ إبراىيـ، كعمي محمد البجاكم. القاىرة: مطابع عيسى البابي الحمبي. 

، غكستاؼ فكف. ) . )ترجمة محمد يكسؼ نجـ، كمراجعة شعراء عباسيكفـ(. 1959جرينباـك
 . بيركت: مكتبة دار الحياة.1إحساف عباس(. ط

. القاىرة. دار الكتب 1. تحقيؽ: عبد المنعـ خفاجي. طنقد الشعرـ(. 1979) ابف جعفر، قدامة.
 العممية.

محمكد محمد شاكر. )د.ط(.  :. تحقيؽطبقات فحكؿ الشعراءالجمحي، محمد بف سبلـ)د.ت(. 
 القاىرة: مطبعة المدني.

 . )د.ط(. القاىرة: الدارأضكاء عمى الفكر العربي اإلسبلميـ(. 1966الجندم، أنكر. )
 المررية لمتأليؼ.

. بيركت. دار 1. تقديـ: عبد اهلل العبليمي. طالرحاح في المغة كالعمكــ(. 1974الجكاىرم. )
 الحضارة العربية. 

. تحقيؽ: إحساف السفر األكؿ -مرآة الزماف في تاريخ األعيافـ(. 1985ابف الجكزم، سبط. )
 . بيركت: دار الشركؽ. 1عباس. ط

. حمب: دار الحاسكب 2. )ترجمة منذر عياشي(. طسمكبيةاألـ(. 1994جيرك، بيير. )
 ـ.1972لمطباعة. نشر العمؿ األرمي عاـ 

. االتجاىات كالحركات في الشعر العربي الحديثـ(. 2007الجيكسي، سممى الخضراء. )
. بيركت: مركز دراسات الكحدة العربية. نشر العمؿ األرمي 2)ترجمة عبد الكاحد لؤلؤة(. ط

 ـ.1977عاـ

الرسالة الكاضحة في ذكر سرقات المتنبي كساقط ـ(. 1965حاتمي، محمد بف الحسف. )ال
 . بيركت: دار رادر . 1. تحقيؽ: محمد يكسؼ نجـ. طشعره

. تحقيؽ: مرطفى عبد المستدرؾ عمى الرحيحيفـ(. 1990الحاكـ، محمد بف عبد اهلل. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1القادر عطا. ط
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. 1. تحقيؽ كشرح: محمد يكسؼ نجـ. طديكاف أكس بف حجرـ(. 1980)ابف حجر، أكس. 
 بيركت: دار بيركت.

، عمي بف أحمد. ) . 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طرسائؿ ابف حـز األندلسيـ(. 1980ابف حـز
 بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.

. دمشؽ: ة الناريكسؼ الخطيب ذاكرة األرض ذاكر ـ(. 2004. )-فائز العراقي-حسف، ناىض
 منشكرات اتحاد الكتاب العرب. 

. القاىرة: دار غريب لمطباعة  أثر النحاة في البحث الببلغيـ(. 1998حسيف، عبد القادر. )
 كالنشر. 

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف. 1. طىؿ األدباء بشر؟ـ(. 1950الحسيني، إسحاؽ مكسى. )

.)د.ط(. بيركت: دار ألدبي السياقية كالنسقيةمناىج النقد اـ(. 2017حمد، عبد اهلل خضر. )
 القمـ لمطباعة كالنشر.

 . )د. ـ(: منشكرات األلككة . 1. طاتجاىات األسمكبيةـ(. 2015حمداكم، جميؿ. )

. تحقيؽ: إحساف عباس، كبكر التذكرة الحمدكنيةـ(. 1996ابف حمدكف. محمد بف الحسف. )
 . بيركت: دار رادر.1عباس. ط

. 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طديكاف ابف حمديسـ(. 1960الجبار. ) ابف حمديس، عبد
 بيركت: دار رادر.

. الككيت: دراسة في سمطة النص –الخركج مف التيو ـ(.  2003حمكدة، عبد العزيز. )
 إردارات المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب. 

. شرح: عراـ 1. طبخزانة األدب كغاية األر ـ(. 1987الحمكم، تقي الديف ابف حجة. )
 شعيتك. بيركت: دار اليبلؿ.

. دراسة أسمكبية-الخطاب الشعرم عند محمكد دركيشـ(. 2000أبك حميدة، محمد ربلح. )
 . غزة: مطبعة المقداد. 1ط

. غزة: اتحاد 1. طدراسات في النقد األدبي الحديثـ(. 2006أبك حميدة، محمد ربلح. )
 مسطينية.الكتاب الفمسطينييف. سمسمة إبداعات ف
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. غزة: دار 1. طىػ626الببلغة كاألسمكبية عند السكاكي ـ(. 2007أبك حميدة، محمد ربلح. )
 المقداد.

ـ(. جماليات المكاف في ديكاف ال تعتذر عما فعمت لمشاعر 2008أبك حميدة، محمد ربلح. )
اآلداب  . مكقع الييئة التدريسية لكمية22. نابمس. المجمدمجمة جامعة النجاحمحمكد دركيش. 

 ـ.2017مايك  29: امعة األزىر. غزة. تاريخ االطبلعكالعمكـ اإلنسانية. ج
www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp. 

ـ(. تجميات الركح كغياب الجسد في قريدة إلى أمي لمشاعر 2012أبك حميدة، محمد ربلح. )
مكقع الييئة التدريسية لكمية . اإلمارات. مجمة ممتقى الشارقة لمشعر العربيمحمكد دركيش. 

 ـ.2017مايك  29: اآلداب كالعمكـ اإلنسانية. جامعة األزىر. غزة. تاريخ االطبلع
www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp 

الرفحة الرسمية لمييئة التدريسية لكمية اآلداب كالعمـك ـ(. 2017أبك حميدة، محمد ربلح. )
 ـ.2017مايك  29: زة. تاريخ االطبلع. جامعة األزىر. غاإلنسانية

www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp. 

ـ(. جماليات التناص في مختارات 2011أبك حميدة، محمد ربلح. كحمداف، عبد الرحمف. )
مايك  29. تاريخ االطبلع: ديكاف العربـ. 6/12/2011ياسر عرفات في عيكف الشعراء. 

 .http://www.diwanalarab.com/spip.php?article30770ـ. 2017

 –ـ(. أسمكب االستفياـ كدالالتو الببلغية في سكرة الرافات 2013أبك حميدة، محمد ربلح.)
. جامعة الككيت. الككيت. مكقع الييئة المجمة العربية لمعمكـ اإلنسانيةدراسة أسمكبية. 

مايك  29: تاريخ االطبلع التدريسية لكمية اآلداب كالعمكـ اإلنسانية. جامعة األزىر. غزة.
 www.alazhar.edu.ps/arabic/art/acastaff.asp .ـ. 2017

. تحقيؽ: إحساف الركض المعطار في خبر األقطارـ(. 1975الحميرم، ابف عبد المنعـ. )
 . بيركت: مؤسسة نارر لمثقافة طبع عمى مطابع دار السراج.1عباس. ط

. تحقيؽ: عبد الذىب في أخبار مف ذىب شذراتـ(. 1986-ق1406الحنبمي، ابف العماد. )
 . القاىرة: دار ابف كثير.1القادر األرناؤكط، كمحمكد األرناؤكط. ط

 . الدار البيضاء: دار تكبقاؿ لمنشر.1. طدركس في السيميائياتـ(. 1987حنكف، مبارؾ. )

 ـ(. مبلحـ عربية.)د.ط(. بيركت: دار الكتب. 1958الحكت، محمكد سميـ. )
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حثيف السكرييف. تاريخ . مبادرة البا شعر اليايكك الياباني ـ(.2014ف كآخركف. )خالد، مجدكلي
 .www.syr-res.com ـ.2017مارس  1االطبلع: 

. تقديـ: تاريخ عمـ األدب عند اإلفرنج كالعرب كفيكتكر ىكككـ(. 1984الخالدم، ركحي. )
 منشكرات اتحاد الكتاب كالرحفييف الفمسطينييف.. دمشؽ: 4حساـ الخطيب. ط

. جمع كتحقيؽ: محمد  ديكاف دعبؿ بف عمي الخزاعيـ(. 1962الخزاعي، دعبؿ بف عمي. )
 . بيركت: دار الثقافة.1يكسؼ نجـ. ط

. 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طتخريج الدالالت السمعيةـ(. 1986الخزاعي، عمي بف محمد)
 بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.

ـ. في دائرة الشؤكف 1985-1900ـ(. النقد األدبي الفمسطيني الحديث1990الخطيب، حساـ. )
. القسـ الثاني. المكسكعة الفمسطينيةالتربكية كالثقافية لمنظمة التحرير الفمسطينية )محرريف(، 

إيطاليا: أبجد غرافيكس.  -. بيركت1(. ط425-343المجمد الرابع. البحث الثامف )ص ص 
 بلنك. مطبعة مي

.)د.ط(. القاىرة: مكتبة النيضة النقد األدبي عند اليكنافـ(. 1981خفاجة، محمد رقر. )
 المررية.

 . بيركت: دار الكتب العممية. 1. طسر الفراحةـ(. 1982الخفاجي، ابف سناف. )

. تحقيؽ: ريحانة األلبا كزىرة الحياة الدنياـ(. 1966-ق1386الخفاجي، شياب الديف محمكد. )
 لفتاح الحمك. )د.ط(. القاىرة: عيسى البابي الحمبي.عبد ا

 . القاىرة: المطبعة المنيرية.2. طرائد الشعر الحديثـ(. 1955خفاجي، محمد عبد المنعـ. )

. القاىرة: الدار 1. طمدارس النقد األدبي الحديثـ(. 1995خفاجي، محمد عبد المنعـ. )
 المررية المبنانية.

. تحقيؽ: دركيش الجكيدم. مقدمة ابف خمدكفـ(. 1995حمد. )ابف خمدكف، عبد الرحمف بف م
 . بيركت: المكتبة العررية.1ط

. تحقيؽ: إحساف كفيات األعياف كأنباء أبناء الزمافـ(. 1968ابف خمكاف، أحمد بف محمد. )
 . بيركت: دار رادر.1عباس. ط

http://www.syr-res.com/
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-ـ1950ردف )ـ(. معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاأل2009خميؿ، إبراىيـ كآخركف. )
 مؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.. بيركت: ال1ـ(. ط2000

. راـ اهلل: كزارة 1. طىات لي عيف الرضا، ىات لي عيف السخطـ(. 1996الخميمي، عمي. )
 الثقافة.

ـ(. مدخؿ إلى عمـ النفس. )ترجمة سيد الطكاب كآخريف(. القاىرة: دار 1983دافيدرؼ، لندا. )
 ماكجركىيؿ.

(. عادؿ األسطة كنرو القرري ليؿ الضفة الطكيؿ. 25/9ـ، األربعاء2013د. )دحبكر، أحم
 (.1. )ص6428. العددرحيفة الحياة الجديدة الثقافية

(. عادؿ األسطة يدرس ظاىرة الييكد في الركاية العربية. 16/10ـ، 2013دحبكر، أحمد. )
 ـ.2017مارس  16 . تاريخ االطبلع:تنكير-المنتدل التنكيرم الثقافي

http://www.tanwer.org/tanwer/news/2699.html. 

. اإلسكندرية: دار 2. طمناىج البحث في عمـ النفسـ(. 1999دكيدار، عبد الفتاح محمد. )
 المعرفة الجامعية.

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.1. طجدلية الخفاء كالتجميـ(. 1984أبك ديب، كماؿ. )

. )ترجمة محمد يكسؼ األدبي بيف النظرية كالتطبيؽمناىج النقد ـ(. 1967ديتشس، ديفيد. )
 . . بيركت: دار رادر. 1نجـ(. ط

. )ترجمة أحمد شاكر الكرمي(. دمشؽ: مجمة مذكرات بيككيؾـ(. 1926ديكنز، تشارلز. )
 الميزاف. 

. )ترجمة العمـ كالمشتغمكف بالبحث العممي في المجتمع الحديثـ(. 1987ديكنسكف، جكف.ب. )
باليكنسكك(. الككيت: سمسمة عالـ المعرفة المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف  شعبة الترجمة

 كاآلداب.

. شرح كتقديـ كتحقيؽ: إحساف عباس. )د.ط(. ديكاف لبيد بف ربيعةـ(. 1962ابف ربيعة، لبيد. )
 الككيت: كزارة اإلرشاد كاألنباء.

. غزة: الجامعة اإلسبلميةمجمة ـ(. القاعدة كالذكؽ في ببلغة السكاكي . 1999رزقة، يكسؼ. )
 (.203-169المجمد السابع . العدد األكؿ. )ص



 355 

 

. جمعو كقدـ لو: إحساف ديكاف الررافي البمنسيـ(. 1982الررافي، محمد بف غالب. )
 . بيركت: دار الشركؽ.1عباس. ط

الرفاعي، نيرمينة. )د.ت(. القمـ النسكم مسؤكلية حساسة.]النسخة اإللكتركنية[. مكقع ثقافات 
المكقع  ـ.2017مايك  10 إللكتركني. تاريخ االطبلع:ا

http://thaqafat.com/2016/08/61563 . 

. تحقيؽ كشرح: محمد ديكاف عبيد اهلل بف قيس الرقياتالرقيات، عبيد اهلل بف قيس. )د.ت(. 
 . بيركت: دار رادر. 1يكسؼ نجـ. ط

مجمكعة (. مقدمة لتغيير أرسطك كفف الشعر الجزء الثالث. 20/9ـ، 2016خديجة. )زتيمي. 
 ـ2017مارس  24. الجزائر. تاريخ االطبلع: الرؤية االستراتيجية

http://rusisworld.com/ar/db-wshr/mqdm-ltgyyr-rstw-w-fnw. 

 ف.  . بيركت: دار العمـ لممبليي15. ط األعبلــ(. 2002الزركمي، خير الديف. )

ـ. في إبراىيـ خميؿ، 2000-ـ1950ـ(. الشعر في فمسطيف كاألردف 2009الزعبي، أحمد. )
(. 94-22)ص صـ2000-ـ1950معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف  ك)محرريف(،

 . بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.  1ط

ر كترتيب: محمد يكسؼ . نشديكاف جميؿ ردقي الزىاكمـ(. 1955الزىاكم، جميؿ ردقي )
 . القاىرة: مكتبة مرر.1نجـ. ط

 .)د.ط(. بيركت: دار العكدة. ديكاف تكفيؽ زيادزياد، تكفيؽ)د.ت(. 

. )ترجمة عبد الكجكد كالعدـ بحث في األنطكلكجيا الظاىراتيةـ(. 1966سارتر، جاف بكؿ. )
 . بيركت: منشكرات دار اآلداب.1الرحمف بدكم. ط

. )ترجمة محمد غنيمي ىبلؿ(. )د.ط(. القاىرة: دار نيضة ما األدب(. سارتر، جاف بكؿ. )د.ت
 مرر بالفجالة.

. تحقيؽ: محمكد 2. ططبقات الشافعية الكبرلالسبكي، عبد الكىاب بف تقي الديف. )د.ت(. 
 الطناجي، كعبد الفتاح الحمك. القاىرة:  دار ىجر لمطباعة كالنشر.

. ألدب العربي الحديث تاريخ كيمبردج لؤلدب العربياـ(. 1992السبيؿ، عبد العزيز كآخركف. )
 . جدة: النادم األدبي الثقافي. مطبعة جامعة كيمبردج.1ط

http://thaqafat.com/2016/08/61563
http://thaqafat.com/2016/08/61563
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. جدة: 2. طالشعر المعارر عمى ضكء النقد الحديثـ(. 1984السحرتي، مرطفى. )
 مطبكعات تيامة.

.  1ط.  الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسعـ(. 1992السخاكم، محمد بف عبد الرحمف. )
 بيركت: دار الجيؿ.

 . بيركت: دار الساقي.7. ط الثابت كالمتحكؿـ(. 1994. )سعيد، عمي أحمد

. الدار البيضاء: دار الثقافة 1. طمحاضرات في السيميكلكجياـ(. 1987السرغيني، محمد. )
 لمنشر كالتكزيع.

)د.ط(. دمشؽ: . )ترجمة عبد الكريـ محفكض(. العالـ كالنص كالنقدـ(. 2000سعيد، إدكارد. )
 مف منشكرات اتحاد الكتاب العرب.

. 1. تحقيؽ: عبد الحميد ىنداكم. طمفتاح العمكــ(. 2000السكاكي، يكسؼ بف أبي بكر. )
 بيركت: دار الكتب العممية. 

بغداد: دار -القدس–. عماف29ـ(. الجديد في القراءة العربية. ط1963السكاكيني، خميؿ. )
 الكتب يكسؼ بحكث كشركاه.

جريدة السياسة يكنيك(. المغة العربية في نيضتيا األخيرة.  9ـ، 1924سكاكيني، خميؿ. )ال
. مطالعات في المغة كاألدبـ(. 2012. نقبلن عف السكاكيني، خميؿ. )89. العدد الغراء

 (.73-69)د.ط(. القاىرة: مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة. )ص

. نقبلن عف 695. العدد جريدة السياسة الغراءك. أكتكبر(. النح 10ـ، 1924السكاكيني، خميؿ. )
 (. 65-53. )صمطالعات في المغة كاألدبـ(. 2012السكاكيني. )

جريدة (. 1سبتمبر(: تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا) 26ـ، 1923السكاكيني، خميؿ. )
. دبمطالعات في المغة كاألـ(. 2012. نقبلن عف السكاكيني. )283. العدد السياسة الغراء

 (.87-81)ص

جريدة (. 2نكفمبر(. تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا) 22ـ، 1923السكاكيني، خميؿ. )
. مطالعات في المغة كاألدبـ(. 2012. نقبلن عف السكاكيني. )332. العدد السياسة الغراء

 (. 109-103)ص
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(. جريدة السياسة 3يناير(. تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا) 3ـ، 1924السكاكيني، خميؿ. )
. مطالعات في المغة كاألدبـ(. 2012. نقبلن عف السكاكيني. )369الغراء. العدد 

 (.123-119)ص

جريدة السياسة (. 4مارس(. تطكر المغة في ألفاظيا كأساليبيا) 19ـ، 1924السكاكيني، خميؿ. )
. دبمطالعات في المغة كاألـ(. 2012. نقبلن عف السكاكيني. )434. العدد الغراء
 (.139-135)ص

. نقبلن 226. العدد جريدة السياسة الغراءديسمبر(. لغة الجرائد.  2ـ، 1913السكاكيني، خميؿ. )
 (.81-75. )صمطالعات في المغة كاألدبـ(. 2012عف السكاكيني. )

ـ(. مطالعات في المغة كاألدب. )د.ط(. القاىرة: مؤسسة ىنداكم 2012السكاكيني، خميؿ. )
 فة.لمتعميـ كالثقا

.  1. طيكميات . رسائؿ . تأمبلت –يكميات خميؿ السكاكيني ـ(. 2005السكاكيني، خميؿ. )
 راـ اهلل: مؤسسة الدراسات الفمسطينية. 

يناير(. الببلغة كالنقد في عرر المماليؾ ككتاب جكىر 1ـ، 1985سبلـ، محمد زغمكؿ. )
 (.164-154. العدد األكؿ. )صمجمة فركؿالكنز. 

. )ترجمة مارم تريز عبد المسيح مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكيةـ(. 2006سمدف، راماف. )
 ـ.1995. القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة. نشر العمؿ األرمي عاـ 1كآخريف(. ط

. )ترجمة جابر عرفكر(. )د.ط(. القاىرة: النظرية األدبية المعاررةـ(. 1998سمدف، راماف. )
 ـ.1985العمؿ األرمي عاـ دار قباء لمطباعة كالنشر. نشر 

أساسيات البحث العممي بيف النظرية ـ(. 1984سمطاف، حناف عيسى. كالعبيدم، غانـ سعيد. )
 . الرياض: دار العمـك لمطباعة كالنشر.1. طكالتطبيؽ

. القدس: النفائس 1. )ترجمة خميؿ بيدس(. طالحسناء المتنكرةـ(. 1911سمغارم، إميؿ. )
 لثالث في النفائس العررية.العررية. ممحؽ بالمجمد ا

األدب العربي كتاريخو في عرر المماليؾ كالعثمانييف كالعرر ـ(. 1957سميـ، محمكد رزؽ. )
 . )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب العربي. الحديث

مجمة ديسمبر(. طرائؼ مف العرر المممككي النقد األدبي.  8ـ،1948سميـ، محمكد رزؽ. )
 (.1349-1348. )ص753. القاىرة .العدد الرسالة
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ط(. القاىرة: .. )داألسمكبية مدخؿ نظرم كدراسة تطبيقيةـ(. 2004سميماف، فتح اهلل أحمد. )
 مكتبة اآلداب.

. تحقيؽ: إحساف عباس. ديكاف ابف سيؿ األندلسيـ(. 1980ابف سيؿ، إبراىيـ بف سيؿ. )
 . بيركت: دار بيركت سمسمة ديكاف العرب.1ط

 . القاىرة: دار المعارؼ.األدب العربي المعارر في فمسطيف. ـ(1979السكافيرم، كامؿ. )

. )د.ط(. االتجاىات الفنية في الشعر الفمسطيني المعارر ـ(. 1973السكافيرم، كامؿ. )
 القاىرة: مكتبة األنجمك المررية. 

. القاىرة: مكتبة 3. تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف. طالكتابـ(.  1988سيبكيو، عمرك بف عثماف. )
 نجي.الخا

. تحقيؽ: محمد  بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاةـ(. 1979السيكطي، جبلؿ الديف. ) 
 أبك الفضؿ إبراىيـ . بيركت: دار الفكر.

. تحقيؽ: فؤاد عمي منركر. المزىر في عمكـ المغة كآدابياـ(. 1998السيكطي، جبلؿ الديف. )
 بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: محمكد سميماف االقتراح في عمـ أركؿ النحكـ(. 2006)السيكطي، جبلؿ الديف. 
 ياقكت. القاىرة: دار المعرفة الجامعية.

. 1. طتطكر االتجاه الكطني في الشعر الفمسطيني المعاررـ(. 2004أبك شاكر، سعدم. )
 بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.

 . القاىرة: مكتبة النيضة المررية.10. ط أركؿ النقد األدبيـ(. 1994الشايب، أحمد. )

ـ. في 1948-ـ1900-ـ(. القرة كالركاية كالمسرحية في فمسطيف1990أبك الشباب. كارؼ.)
. المكسكعة الفمسطينيةدائرة الشؤكف التربكية كالثقافية لمنظمة التحرير الفمسطينية )محرريف(، 

إيطاليا:  -. بيركت1. ط(163-127القسـ الثاني. المجمد الرابع. البحث الثامف )ص ص 
 أبجد غرافيكس. مطبعة ميبلنك. 

 . القاىرة: مؤسسة نارر لمثقافة. 1ـ(. في النقد األدبي. ط1981شرارة، عبد المطيؼ كآخركف. )

في دائرة الشؤكف التربكية  .ـ1985-ـ1948شريح، الركاية كالقرة كالمسرحية الفمسطينية
. القسـ الثاني. المجمد المكسكعة الفمسطينيةريف(، كالثقافية لمنظمة التحرير الفمسطينية )محر 
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إيطاليا: أبجد غرافيكس. مطبعة  -. بيركت1(. ط238-165الرابع. البحث الثامف )ص ص 
 ميبلنك.

مناىج البحث العممي دليؿ الطالب في كتابة األبحاث ـ(. 1996الشريؼ، عبد اهلل محمد. )
 عاع لمطباعة كالنشر.. االسكندرية: مكتبة اإلش1. طكالرسائؿ العممية

. القاىرة: مكتبة األنجمك النقد األدبي عند اإلغريؽ كالركمافـ(. 1999شعراكم، عبد المعطي. )
 المررية.

. بيركت: دار العمـ 3. طمناىج التأليؼ عند العمماء العربـ(. 1997الشكعة، مرطفى. )
 لممبلييف. 

)د.ط(. بيركت: دار الغرب  كالنقد.. الفكر كاألدب في ضكء التنظير ـ(1985الشممي، منجي. )
 اإلسبلمي. 

. عماف: دار 1. طنقد النثر العربي في كتابات إحساف عباسـ(. 2006أبك شندم، عراـ. )
 الشركؽ.

 .)د.ط(.  بيركت: دار العكدة.الشكقياتـ(. 1988شكقي. أحمد. )

شكرات اتحاد . دمشؽ: من7. ترجمة حنا عبكد. طالبنيكية في األدبـ( . 1977شكلز، ركبرت. )
 ـ.1973الكتاب. نشر العمؿ األرمي عاـ 

. بيركت: المؤسسة 1. )ترجمة سعيد الغانمي(. طالسيمياء كالتأكيؿـ(. 1994شكلز، ركبرت. )
 ـ.1982العربية لمدراسات كالنشر.  نشر العمؿ األرمي عاـ 

مجمة ؿ. يكليك(. االتجاىات األدبية في فمسطيف فترة االحتبل 1ـ،1989شكممي، قسطندم. )
 (.197-189. )ص33. العدد  الكرمؿ

 . بيركت: دار العمـ لممبلييف.9. طدراسات في فقو المغةـ(.  1981الرالح، ربحي. )

. 2. طالبحث العممي كمناىجو النظرية رؤية إسبلميةـ(. 1993رالح، سعد الديف السيد. )
 جدة: مكتبة الرحابة.

. بيركت: االتحاد العاـ لمكتاب 1. طريةأبك سممى التجربة الشعـ(. 1982رالح، فخرم. )
 كالرحفييف الفمسطينييف.
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. بيركت: الدار العربية 1. طإحساف عباس كالنقد األدبيـ(. 1984ربحي، محيي الديف. )
 لمكتاب. 

. بيركت: مؤسسة الدراسات 1. طمذكرات نجاتي ردقيـ(. 2001ردقي، نجاتي. )
 الفمسطينية.

. غزة: اتحاد 1. طألسمكب في شعر فدكل طكقافخرائص اـ(. 2005ررركر، فتحية. )
 الكتاب كاألدباء الفمسطينييف. سمسمة إبداعات فمسطينية.

. تحقيؽ: أحمد األرناؤكط، الكافي بالكفياتـ(. 2000الرفدم، ربلح الديف خميؿ بف أيبؾ. )
 . بيركت: دار رادر. 1كتركي مرطفى. ط

. تحقيؽ: إحساف ديكاف الرنكبرمـ(. 1998الرنكبرم. أحمد محمد بف الحسف الضبي. )
 . بيركت: دار رادر.1عباس. ط

. تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، المفضمياتـ(. 1942الضبي، المفضؿ بف محمد الككفي المغكم )
 كعبد السبلـ ىاركف. القاىرة: دار المعارؼ.

. بيركت: دار الرائد 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طأمثاؿ العربـ(. 1981الضبي، المفضؿ. )
 عربي.ال

 . القاىرة: دار المعارؼ.6. طالباركدم رائد الشعر الحديثـ(. 2006ضيؼ، شكقي. )

 . القاىرة: دار المعارؼ.9. طالببلغة تطكر كتاريخضيؼ، شكقي.)د.ت(. 

 . القاىرة: دار المعارؼ.8. طفي النقد األدبيـ(. 1993ضيؼ، شكقي. )

 القاىرة: دار المعارؼ.. 10. طمرر –تاريخ األدب العربي ضيؼ، شكقي. )د.ت(. 

. القاىرة: دار 7. طالبحث األدبي طبيعتو مناىجو أركلو مرادرهضيؼ، شكقي. )د.ت(. 
 المعارؼ.

. 4. طمجمكع ما اختاره الشريؼ الرضي -نيج الببلغةـ(.  2004ابف أبي طالب، عمي. )
 تحقيؽ: ربحي الرالح. القاىرة: دار الكتاب المررم.

 . منيج البحث األدبي. بغداد: مطبعة العاني.ـ(1970الطاىر، عمي جكاد. )

. 1. شرح كتحقيؽ: عباس عبد الساتر. طعيار الشعرـ(. 1982ابف طباطبا، محمد بف أحمد. )
 بيركت: دار الكتب العممية.
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 . القاىرة: مكتبة األنجمك المررية.3. طقدامة بف جعفر كالنقد األدبي ـ(.1969طبانة، بدكم. )

 . الرياض: دار المريخ.3. طالتيارات المعاررة في النقد األدبي ـ(.1986طبانة. بدكم. )

. تحقيؽ: محمد أبك  تاريخ الطبرم تاريخ الرسؿ كالممكؾ(. 1970الطبرم، محمد بف جرير. )
 الفضؿ إبراىيـ. )د.ط(. القاىرة: دار المعارؼ بمرر.

. )ترجمة جرةنقد الشعر عند العرب حتى القرف الخامس لميـ(. 1993الطرابمسي، أمجد. )
 ـ.1956. الدار البيضاء: دار تكبقاؿ لمنشر. نشر العمؿ األرمي عاـ 1إدريس بمجميح(. ط

 . )د.ط(. بيركت: دار العكدة.ديكاف إبراىيـ طكقافـ(. 1997طكقاف، إبراىيـ. )

رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبرار في فقو ابف عابديف، محمد أميف.)د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي. عظـ أبي حنيفة النعمافاإلماـ األ

 . بيركت: دار الثقافة.1. طالنقد األدبي عند العربـ(. 1971عباس، إحساف. )

. الككيت: المجمس الكطني 1. طاتجاىات الشعر العربي المعاررـ(. 1978عباس، إحساف. )
 لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

. الككيت: مؤسسة 2. طأبك فراس الحمداني-دكرةـ(. 2002)عباس، إحساف كآخركف. 
 البابطيف.

 أمريكا الشمالية.–الشعر العربي في الميجر ـ(. 1957عباس، إحساف. كمحمد يكسؼ نجـ. )
 . بيركت: دار رادر.1ط

 . بيركت: دار بيركت لمطباعة كالنشر.1. طأبك حياف التكحيدمـ(. 1956عباس، إحساف. )

. القاىرة: دار 1. طتعاليمو كآراؤه-شخريتو-الحسف البررم سيرتوـ(. 1952عباس، إحساف. )
 الفكر العربي.

ـ. في دائرة الشؤكف التربكية 1967ـ(. الشعر في فمسطيف حتى العاـ 1990عباس، إحساف. )
. القسـ الثاني. المجمد المكسكعة الفمسطينيةكالثقافية لمنظمة التحرير الفمسطينية )محرريف(، 

إيطاليا: أبجد غرافيكس. مطبعة  -. بيركت1(. ط28-3بحث الثامف )ص صالرابع. ال
 ميبلنك. 

. عماف: دار 1. طبحكث في تاريخ ببلد الشاـ تاريخ دكلة األنباطـ(. 1987عباس، إحساف. )
 الشركؽ لمنشر كالتكزيع.
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. بيركت: دار 1. طدراسة في حياتو كشعره –بدر شاكر السياب ـ(. 1969عباس، إحساف. )
 افة.الثق

. بيركت: 1. طتاريخ األدب األندلسي عرر الطكائؼ كالمرابطيفـ(. 1962عباس، إحساف. )
 دار الثقافة.

. بيركت: دار 2. طتاريخ األدب األندلسي عرر سيادة قرطبةـ(. 1959عباس، إحساف. )
 الثقافة.

حتى  تاريخ النقد األدبي عند العرب نقد الشعر مف القكف الثانيـ(. 1983عباس، إحساف. )
 . عماف: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع. 1. طالقرف الثامف اليجرم

. تاريخ ليبيا منذ الفتح العربي حتى مطمع القرف التاسع اليجرمـ(. 1967عباس، إحساف. )
 . بنغازم: دار ليبيا لمنشر كالتكزيع.1ط

 . بيركت: دار الغرب اإلسبلمي.1. طشذرات مف كتب مفقكدةـ(. 1988عباس، إحساف. )

 . بيركت: دار الثقافة. 1. طشعر الخكارجـ(. 1963عباس، إحساف. )

. بيركت: 1. طعبد الكىاب البياتي كالشعر العراقي الحديثـ(. 1955عباس، إحساف. )
 منشكرات دار بيركت. 

 . عماف: دار الشركؽ.1. طسيرة ذاتية –غربة الراعي ـ(. 1996عباس، إحساف. )

 عماف: دار رادر كدار الشركؽ. –. بيركت1. طةفف السير ـ(. 1996عباس، إحساف. )

 بيركت: مكتبة بغداد كدار الثقافة. -. بغداد1. طفف الشعرـ(. 1955عباس، إحساف. )

. بيركت: دار الغرب 1. طمعجـ العمماء كالشعراء الرقمييفـ(. 1994عباس، إحساف. )
 اإلسبلمي.

 . القاىرة: دار الكتب.1. طفي أركؿ البحث كمناىجوـ(. 2005عبد الحميد، زىراف. )

. )د.ط(. التفضيؿ الجمالي دراسة في سيككلكجية التذكؽ الفنيـ(. 2001عبد الحميد، شاكر. )
 الككيت: المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب.

. اإلسكندرية: دار المعرفة 3. طأسس عمـ النفسـ(. 2000عبد الخالؽ، أحمد محمد. )
 الجامعية.



 363 

 

. دراسات، مقاالت، حكارات مع إحساف عباس–حنيف مؤجؿـ(. 2009عبد الخالؽ، غساف. )
 . عماف: دار أزمنة لمنشر كالتكزيع.1ط

. القاىرة. مجمة اآلداب. العدد األكؿ. أزمة النقد األدبيـ، يناير(. 1961عبد الدايـ، عبد اهلل. )
 (.97-7/95-5)ص

(. الككيت: المجمس الكطني . )د.طاالتجاه القكمي في الركايةـ(. 1994عبد الغني، مرطفى. )
 لمثقافة كالفنكف. سمسمة عالـ المعرفة.

. شرح كضبط: أحمد أميف كآخريف. العقد الفريدـ(. 1983ابف عبد ربو، أحمد بف محمد. )
 )د.ط(. القاىرة: دار الكتاب العربي. 

. في ـ(. معالـ القرة القريرة في فمسطيف كاألردف في القرف العشريف2009عبيد اهلل، محمد. )
)ص ـ2000-ـ1950معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف  إبراىيـ خميؿ، ك)محرريف(،

 . بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.  1(. ط195-166ص

 . بيركت: دار النيضة العربية.4. طتاريخ النقد األدبيـ(. 1986عتيؽ، عبد العزيز. )

. الببلغة في القرنيف السادس كالسابع اليجرييف اتجاىاتـ(. 2008العجاليف، سبلمة جمعة. )
 المممكة األردنية الياشمية: جامعة مؤتة.

. 1. طالنقد العربي الحديث كمدارس النقد الغربيةـ(. 1998العجيمي، محمد النارر. )
 رفاقس: دار محمد عمي الحسامي لمنشر.

. بيركت: دار 1. جمع كشرح: إحساف عباس. طديكاف كثير عزةـ(. 1971عزة،  كثير. )
 الثقافة.

 . بيركت: دار الجيؿ.الدرر الكامنة في أعياف المائة الثامنةـ(. 1993العسقبلني، ابف حجر. )

. تحقيؽ: عمي البجاكم، كمحمد أبك الفضؿ الرناعتيفـ(. 1952العسكرم، أبك ىبلؿ. )
 . القاىرة: مطبعة عيسى البابي الحمبي. 1إبراىيـ. ط

. القاىرة: دار النيضة الرؤية المعاررة في األدب كالنقدـ(. 1986العشماكم، محمد زكي. )
 العربية لمطباعة كالنشر.

. بيركت: 1. طاالتجاىات الكطنية في الشعر الفمسطيني المعاررـ(. 1998عطكات، محمد. )
 دار اآلفاؽ الجديدة.
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ب . بيركت: دار الكتا1. طمعجـ المرطمحات األدبية المعاررةـ(. 1985عمكش، سعيد. )
 المبناني.

. أركؿ النقد األدبي كمباحثو بيف اليكناف كالركمافيكنيك(.  21ـ، 2008أبك عمي، نبيؿ. )
 ( 1. غزة. المجمد السادس عشر. العدد الثاني. )صمجمة الجامعة اإلسبلمية

مجمة ـ(. بياء الديف قراقكش بيف الحقيقة التاريخية كاألسطكرة الشعبية. 2008أبك عمي، نبيؿ. )
مايك  2تاريخ االطبلع :   فمسطيف. المركز القكمي لمبحكث. غزة. العدد الثاني. . بحكث
 /http://site.iugaza.edu.ps/nali/cvـ 2017

. غزة: مكتبة 3. طالبحث األدبي كالمغكم طبيعتو مناىجو إجراءاتوـ(. 2012أبك عمي، نبيؿ. )
 المركز الدكلي.

فمسطيف.  مجمة الرأم.يني كاقع كطمكح. ـ، يكليك(. المسرح الفمسط1996أبك عمي، نبيؿ)
 (. 66. )ص2العدد

. 33. فمسطيف.. العددمجمة الرأمـ، يكليك(. أزمة النقد في فمسطيف. 2000أبك عمي، نبيؿ)
 (.59)ص

ـ، يكنيك(. االتجاه الديني في شعر الفخر كالحماسة في العرريف 2007أبك عمي. نبيؿ)
 . المجمد الخامس عشر. العدد الثاني. ميةمجمة الجامعة اإلسبلالمممككي كالعثماني. 

 (.172)ص

. كرقة بحث مشترؾ نكبة فمسطيف كتجمياتيا في شعر يكسؼ العظــ(. 2008). أبك عمي، نبيؿ
ستكف عامان عمى النكبة. غزة. الجامعة  –مقدمة إلى المؤتمر العممي الرابع فمسطيف 

 اإلسبلمية. 

 (.  90. )ص4. فمسطيف. العددمجمة الرأمجينـ.  ـ، أكتكبر(. أزىار مف1996أبك عمي، نبيؿ. )

. فمسطيف. مجمة الرأمـ، أغسطس(. استحقاقات المكاىب الكاعدة. 1996أبك عمي، نبيؿ. )
 (.70. )ص3العدد

. فمسطيف. مجمة الرأمـ، مايك(. القرة الفمسطينية القريرة إلى أيف. 1996أبك عمي، نبيؿ. )
 (.54. )ص1العدد

. فمسطيف.   مجمة الرأمـ، يكنيك(. أدب المرأة بيف الماضي كالحاضر. 1997أبك عمي، نبيؿ. )
 (.64. )ص11العدد
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. 1. فمسطيف. العددمجمة الرأمـ، فبراير(. المسرح الفمسطيني في غزة. 1997أبك عمي، نبيؿ. )
 (.61)ص

. مجمة الرأمـ، يكليك(. عمى ىامش قرة ميرجاف في سكؽ الباذنجاف. 1997أبك عمي، نبيؿ. )
 (.  64. )ص12طيف. العددفمس

. القدس: 1. طعنارر اإلبداع الفني في شعر عثماف أبك غربيةـ(. 1999أبك عمي، نبيؿ. )
 اتحاد الكتاب الفمسطينييف.

. فمسطيف. مجمة الرأمـ( . انتفاضة األقرى في عيكف الشعراء. 2000أبك عمي، نبيؿ. )
 (. 24. )ص35أكتكبر. العدد

. القاىرة: دار 1. طدراسة نقدية-عرات عرر اإلسبلـ األكؿ شاـ(. 2001أبك عمي، نبيؿ. )
 الحـر لمتراث.

. كرقة مقدمة إلى مؤتمر دكر المرأة في بناء مجتمع عراقي جديدـ(. 2003أبك عمي، نبيؿ. )
 المرأة كاليجرة كحكار الثقافات. أثينا. اليكناف.

 . غزة: مكتبة آفاؽ.2. طالبكريرم شاىد عمى العرر المممككيـ(. 2005أبك عمي، نبيؿ. )

. كرقة شاعرية عبلء الغكؿ بيف البنية المغكية كالمعطى الدالليـ(. 2005أبك عمي، نبيؿ. )
 مقدمة إلى مؤتمر األدب العربي كتعزيز االنتماء. دمشؽ. جامعة دمشؽ. كمية اآلداب. 

. 1ط .اتجاىات القرة القريرة في فمسطيف بعد اتفاقية أكسمكـ(.  2007أبك عمي، نبيؿ. )
 غزة: دار األرقـ.

ـ، يكنيك(. المعطى الداللي لشعر المديح كطابعو الديني في عرر 2007أبك عمي، نبيؿ. )
 . المجمد الخامس عشر. العدد الثاني.مجمة الجامعة اإلسبلميةسبلطيف المماليؾ كالعثمانييف. 

 (.139)ص

لعربي في ظؿ الدكلة ـ، حزيراف(. شعر الحكـ كاألمثاؿ في الشعر ا2008أبك عمي، نبيؿ. )
 9تاريخ االطبلع :  العدد األكؿ.   . المركز القكمي لمبحكث. غزة.مجمة بحكثالسامانية. 

 /http://site.iugaza.edu.ps/nali/cvـ . 2017مايك 

. كرقة مقدمة إلى المؤتمر شكاىد النكبة في ركاية خبيزة البحرـ(. 2008أبك عمي، نبيؿ. )
 . غزة. الجامعة اإلسبلمية.-كف عامان عمى النكبةست –العممي الرابع فمسطيف 
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مجمة الجامعة ـ، يكنيك(. فف الرثاء بيف عرريف المممككي كالعثماني. 2009أبك عمي، نبيؿ. )
 (.1غزة. المجمد السابع عشر.. العدد الثاني. )ص اإلسبلمية

زة: دار . غ1. طاألدب العربي في العرريف اإلسبلمي كاألمكمـ(. 2010أبك عمي، نبيؿ. )
 المقداد لمطباعة. 

. مجمة بحكثـ(. شاعرية البياء زىير كجكانبيا المكضكعية كالفنية. 2010أبك عمي، نبيؿ. )
ـ 2017مايك  8تاريخ االطبلع : غزة. المركز القكمي لمبحكث. العدد الرابع. 

http://site.iugaza.edu.ps/nali/cv./ 

. كرقة ركاية العربية المعاررة في فمسطيفتكظيؼ التراث في الـ(. 2012أبك عمي، نبيؿ. )
  مقدمة لميـك الدراسي لقسـ المغة العربية. غزة. الجامعة اإلسبلمية.

. غزة: المركز 4. طاألدب العربي بيف عرريف المممككي كالعثمانيـ(. 2013أبك عمي، نبيؿ. )
 الدكلي لمطباعة كالنشر.

الرمزية في أدب غريب عسقبلني  ـ، يناير(. األرض كدالالتيا2013أبك عمي، نبيؿ. )
تاريخ  . المركز القكمي لمبحكث. العدد السابع. غزة.بحكث مجمةدراسة تحميمية.  –القرري 
 /http://site.iugaza.edu.ps/nali/cvـ 2017فبراير  24االطبلع : 

ـ، يناير(. سيميائية عنكاف القرة القريرة في فمسطيف بعد اتفاقية 2013أبك عمي. نبيؿ. )
 22تاريخ االطبلع :  . المركز القكمي لمبحكث. غزة. العدد السابع. بحكث مجمةسمك.  أك 

 . /http://site.iugaza.edu.ps/nali/cvـ . 2017مايك 

ي ـ، يناير(. مبلمح الشخرية اإلسبلمية ف2009أبك عمي، نبيؿ. كاألعرج، سميح مرطفى. )
. المجمد السابع عشر. مجمة الجامعة اإلسبلميةشعر الزىد كالتركؼ في العرر المممككي. 

   ـ2017مايك  4تاريخ االطبلع : غزة.  العدد األكؿ يناير.
http://site.iugaza.edu.ps/nali/cv/ 

مجمة كمية التربية. . -عرض كتحميؿ كنقد–ـ(. طبقات فحكؿ الشعراء 1999أبك عمي، نبيؿ.)
 ( . 146-113المجمد األكؿ. العدد األكؿ. )ص غزة.

 . غزة: مطبعة المقداد. 1.طالنقد األدبي في تراث العرب النقدمـ(. 2009أبك عمي، نبيؿ.)

 . غزة: دار المقداد لمطباعة.1ـ(. في مرآة الثقافة الفمسطينية . ط2004أبك عمي، نبيؿ. )

 زة: دار المقداد لمطباعة.ـ(. في نقد األدب الفمسطيني. غ2006أبك عمي، نبيؿ. )

http://site.iugaza.edu.ps/nali/cv/


 367 

 

. عرض كتحميؿ كنقد –قرة الحركب الرميبية آذار(.  15-13ـ، 1992أبك عمي، نبيؿ. )
 مؤتمر حمبلت الفرنجة كأثرىا عمى فمسطيف. القدس.

 . غزة: دار المقداد لمطباعة.قطكؼ مف األدب العربيـ(. 2005أبك عمي، نبيؿ. )

مجمة الجامعة عرض كتحميؿ كنقد. -مكازنة ـ، يكليك(. كتاب ال1994أبك عمي، نبيؿ. )
 (1. غزة. المجمد الثاني. العدد الثاني.)صاإلسبلمية

. غزة. دار المقداد 1.طمحاضرات في األدب المممككي كالعثمانيـ(. 2007أبك عمي، نبيؿ. )
 لمطباعة.

 . الخميؿ: مطبعػػة دنديس.1ـ(. مختارات مف الشعر الجاىمي. ط1983أبك عمي، نبيؿ. )

ـ(. معاني شعر الغزؿ بيف التقميد كالتجديد في العرريف المممككي 2009ك عمي، نبيؿ. )أب
 (.1. غزة. المجمد السابع عشر. العدد األكؿ. يناير.)صمجمة الجامعة اإلسبلميةكالعثماني . 

 . القاىرة: مكتبة مدبكلي. 1. طنزار قباني شاعر المرأة كالسياسةـ(.  1999أبك عمي، نبيؿ. )

. غزة: دار المقداد 1. طنقد الشعر في تراث العرب النقدمـ(.  1995ي، نبيؿ. )أبك عم
 لمطباعة.

نقد النثر في تراث العرب النقدم حتى نياية العرر العثماني ـ(.  1993أبك عمي، نبيؿ. )
 . القاىرة: الييئة المررية العامة لمكتاب.1. طىػ656

اؿ كتاب كميمة كدمنة بما أشبييا مف مضاىاة أمثـ(. 1961ابف عمر، محمد بف الحسيف. )
 . بيركت: دار الثقافة.1. تحقيؽ: محمد يكسؼ نجـ. طأشعار العرب

. عماف: ككالة التكزيع 2. طمف أعبلـ الفكر كاألدب في فمسطيفـ(.  1987العكدات، يعقكب. )
 األردنية.

ييئة المررية . )د.ط(. القاىرة: الفركؿ في النقد كاألدبـ(. 1996أبك عكؼ، عبد الرحمف. )
 العامة لمكتاب.

. )د.ط(. الككيت: المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييفـ(. 1993عياد، شكرم. )
 سمسمة عالـ المعرفة.. .

 . بيركت: دار اآلداب.4. طفي معرفة النصـ(. 1999العيد، يمنى. )
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. الدار 3. طثقافية العربيةقراءة في األنساؽ ال –النقد الثقافي ـ(. 2005الغذامي، عبد اهلل. )
 البيضاء: منشكرات المركز الثقافي العربي.

. رسالة نقد الحداثة كما بعد الحداثة عند عبد العزيز حمكدةـ(. 2013غربي، أسمياف. )
 ماجستير غير منشكرة. الجزائر: جامعة قاردم مرباح كرقمة.

، غكستاؼ فكف. ) جمة إحساف عباس . )تر دراسات في األدب العربيـ(. 1959غرنباـك
 كآخريف(. بيركت: دار مكتبة الحياة باالشتراؾ مع مؤسسة فرانكميف نيكيكرؾ.

 . )د.ط(. بيركت: دار المكشكؼ. تمييد في النقد األدبيـ(.  1971غريب، ركز. )

عماف: دار دجمة -. )د.ط(. بغدادالتحميؿ النقدم كالجمالي لؤلدبـ(. 2011غزكاف، عناد. )
 ناشركف كمكزعكف.

غير منشكرة. بيركت:  . رسالة ماجستيرأبك سممى األديب اإلنسافـ(. 1980فار، مرطفى. )ال
 جامعة القديس يكسؼ.

. )د.ط(. رفاقس: المؤسسة العربية معجـ المرطمحات األدبيةـ(. 1986فتحي، إبراىيـ. )
 لمناشريف المتحديف. التعاضدية العمالية لمطباعة كالنشر.

(. ط لتحميؿ النفسي لمففاـ(. 1975فركيد، سيجمكند. ) . بيركت: دار 1. )ترجمة سمير كـر
 الطميعة.

 . القاىرة: دار المعارؼ.1. طمنيج الكاقعية في اإلبداع األدبيـ(. 1980فضؿ، ربلح. )

 . القاىرة: دار اآلفاؽ العربية. 1. طمناىج النقد المعاررـ(. 1997فضؿ، ربلح. )

 . بيركت: دار الكتاب.1جاتي ردقي. ط. ترجمة نمعركة شيمكهـ(. 1957فكت، سمي. )

. بغداد: دار 1. ترجمة نجاتي ردقي. طرحمة إيرماـ(. 1952فيداـ، فبلديمير، ككارؿ كاؿ. )
 الكتاب.

 . )د.ط(. القاىرة: مكتبة الخانجي.مناىج الدراسة األدبيةـ(. 1953فيرؿ، شكرم. )

. )د.ط(.  شرح الكبيرالمرباح المنير في غريب الـ(. 1987الفيكمي، أحمد بف محمد. )
 بيركت: مكتبة لبناف. 

. )د.ط(. القاىرة: مطبعة بغية المقارد كخبلرة المراردالسنكسي. محمد بف عمي.)د.ت(. 
 المعاىد. 
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ـ(. مدخؿ إلى السيميكطية. )د.ط(. الدار البيضاء: مطبعة النجاح 1986قاسـ، سيزا. )
 الجديدة.

. بيركت: دار النيضة 1. طىج البحث العمميالمدخؿ إلى مناـ(. 1999قاسـ، محمد محمد. )
 العربية.

. خطرات في النقد كاألدب احساف عباس-مف الذم سرؽ النارـ(. 1980القاضي، كداد. )
 بيركت: المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.

. تحقيؽ: أحمد محمكد شاكر.  2. طالشعر كالشعراءابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ. )د.ت(. 
 المعارؼ. القاىرة: دار

. باعتناء: أحمد زكي العدكم.)د.ط(. عيكف األخبارابف قتيبة، عبد اهلل بف مسمـ. )د.ت(. 
 القاىرة: دار الكتب المررية.

 . )د.ط(. بيركت: دار الفكر.تفسير القرطبيالقرطبي، محمد بف أحمد األنرارم. )د.ت(. 

. تحقيؽ: محمد عبد غةاإليضاح في عمكـ الببلالقزكيني، محمد بف عبد الرحمف. )د.ت(. 
 . بيركت: دار الجيؿ.3المنعـ خفاجي. ط

. تحقيؽ عبد الحميد التمخيص في عمكـ الببلغةـ(. 2009القزكيني، محمد بف عبد الرحمف. )
 . بيركت: دار الكتب العممية. 2ىنداكم. ط

ـ(. )ترجمة نجاتي ردقي(. بيركت: دار 1953. )1. طقرص مختارة مف األدب اإلسباني
 . بيركت

ـ(. )ترجمة نجاتي ردقي(. بيركت: دار 1954. )1. طقرص مختارة مف األدب الريني
 بيركت.

. )د.ط(. القاىرة: دار ربح األعشى في رناعة اإلنشاـ(. 1922القمقشندم، أحمد يف عمي. )
 الكتب المررية.

سالة . ر البنيكية كما بعدىا بيف التأريؿ الغربي كالتحريؿ العربيـ(. 2010قنديؿ، كردة. )
 ماجستير غير منشكرة. الجامعة اإلسبلمية. غزة .

. تحقيؽ: محمد العمدة في محاسف الشعر كآدابوـ(. 1981القيركاني، الحسف ابف رشيؽ. )
 . بيركت: دار الجيؿ.5محيي الديف عبد الحميد. ط
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باريس. منشكرات -. بيركت2. )ترجمة كيتي سالـ(. طالنقد األدبيـ(. 1984كارلكني كفيممك. )
 عكيدات. 

. مدخؿ إلى فمسفة الحضارة اإلنسانية أك مقاؿ في اإلنسافـ(. 1961كاسيرر، أرنست. )
. بيركت: دار األندلس باالشتراؾ مع مؤسسة فرنكميف. نشر 1)ترجمة إحساف عباس(. ط

 ـ.1944العمؿ األرمي عاـ 

. )ترجمة دالحرادكف ركرة مف البطكلة في الحب كالجياـ(.  1957كانكف االبف، لكغراند. )
 . بيركت: دار الثقافة.1نجاتي ردقي(. ط

. تحقيؽ: كتاب التشبييات مف أشعار أىؿ األندلسـ(. 1966ابف الكتاني، محمد بف الكتاني. )
 . بيركت: دار الثقافة.1إحساف عباس. ط

. 1. تحقيؽ: إحساف عباس. طفكات الكفيات كالذيؿ عميياـ(.  1973الكتبي، محمد بف شاكر. )
 ار رادر. بيركت: د

مختارات مف آثاره األدبية كالنقدية  –أحمد شاكر الكرمي ـ(. 1964الكرمي، عبد الكريـ. )
 . )د.ط(. تقديـ: فؤاد الشايب. دمشؽ: كزارة الثقافة.كالقررية

. )ترجمة أحمد شاكر الكرمي(. )د.ط(. دمشؽ: خالد )ركاية(ـ(. 1924كركفكرد، ماريكف. )
 )د.ف(.

. حققو كقدـ لو: إحساف عباس. بيركت: دار ديكاف القتاؿ الكبلبيـ(. 1989الكبلبي، القتاؿ. )
 الثقافة.

. بيركت: 1.  طالببلغة كالنقد المرطمح كالنشأة كالتككيفـ(. 2006الككاز، محمد كريـ. )
 االنتشار العربي.

 . القدس: مطبعة دير الركـ.1. )ترجمة خميؿ بيدس(. طشقاء الممكؾـ(. 1922ككرلي، مارم. )

. بيركت: المؤسسة العربية 10. طتاريخ فمسطيف الحديثـ(. 1990كيالي، عبد الكىاب. )ال
 لمدراسات كالنشر.

. )د.ط(.  القاىرة: دار األدب المررم في ظؿ الحكـ العثمانيكيبلني، محمد سيد. )د.ت(. 
 الفرجاني.
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: . بيركت1. )ترجمة جكرج خكرم(. طالمرشد إلى الكبلسيكياتـ(. 1994لكي، ركس. )
 المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.

. )د.ط(. بيركت: خبلرة األثر في أعياف القرف الحادم عشرالمحبي، محمد أميف )د.ت(. 
 دار رادر.

 . القاىرة: دار الشركؽ.1. طفي فمسفة النقدـ(. 1979محمكد. نجيب زكي. )

 . بيركت: دار3ط. سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشرـ(. 1988المرادم، محمد خميؿ. )
. -البشائر اإلسبلمية  ابف حـز

. تحقيؽ: الذيؿ كالتكممة لكتابي الرمة كالمكركؿـ(. 2012المراكشي، محمد بف محمد. )
 . تكنس: دار الغرب اإلسبلمي.1إحساف عباس كآخريف. ط

 . )د.ط(. الجزائر: دار ىكمة. في نظرية األدبـ(. 2002مرتاض، عبد الممؾ. )

 (. الدار البيضاء: دار تكبقاؿ.1. )طسيميائية النص األدبيـ(. 1987المرتجي، أنكر. )

المكشح مآخذ العمماء عمى الشعراء في عدة أنكاع مف ـ(. 1965المرزباني، محمد بف عمراف. )
 . تحقيؽ: عمي محمد البيجاكم. )د.ط(. القاىرة: دار نيضة مرر. رناعة الشعر

. نشر: أحمد أميف، كعبد السبلـ ف الحماسةشرح ديكا ـ(.1991المرزكقي، عمي بف أحمد. )
 . بيركت: دار الجيؿ.1ىاركف. ط

. دار الرداقة  السحر اآلسيكم أنطكلكجيا كبار شعراء الريف كاليابافـ(. 2017مزيد، منير. )
 .ـ 2017مارس  1: لمنشر اإللكتركني تاريخ االطبلع 

http://www.alsdaqa.com vb/ /forumdisplay.php f? 95. 

. )د.ط(. القاىرة: دار كفمسفة الفف مقدمة في عمـ الجماؿـ(. 1997، أميرة حممي. )مطر
 النيضة العربية.

 . بيركت: مطبعة دار اليبلؿ.2. طديكاف الخميؿـ(. 1949مطراف، خميؿ. )

. )د.ط(.  بغداد: مطبعة معجـ المرطمحات الببلغية كتطكرىاـ(. 1983مطمكب، محمد. )
 المجمع العممي العراقي. 

 . القاىرة: دار الدعكة. مجمع المغة العربية.)د.ط(. )د.ت(. المعجـ الكسيط
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. عماف: 1. تحقيؽ: إحساف عباس.طرسائؿ أبي العبلء المعرمـ(. 1982المعرم، أبك العبلء. )
 دار الشركؽ.

، عمي ردر الديف. ) سبلفة العرر في محاسف الشعراء بكؿ ـ(. 1906-ق1324ابف معرـك
 مكتبة الخانجي.  . القاىرة:1. طمرر

. تحقيؽ: إحساف نفح الطيب مف غرف األندلس الرطيبـ(. 1968المقرم، أحمد بف محمد. )
 . بيركت: دار رادر.1عباس. ط

. تحقيؽ: محمد 1. طالمكاعظ كاالعتبار بذكر الخطط كاآلثارـ(. 1998المقريزم، تقي الديف. )
 زينيـ كآخريف. القاىرة: مكتبة مدبكلي.

. القدس: النفائس 1)ترجمة خميؿ بيدس(. طىنرم الثامف كزكجتو. ـ(. 1912ممباخ، ؼ. )
 العررية.

. بيركت: دار منيج البحكث العممية لمطبلب الجامعييفـ(. 1960ممحس، ثريا عبد الفتاح. )
 الكتاب المبناني لمطباعة كالنشر.

ل لمثقافة . بيركت: دار المد1. )ترجمة إحساف عباس(. طمكبي ديؾـ(. 1998ممفؿ، ىرماف. )
 كالنشر.

. )د.ط(.  النقد المنيجي عند العرب كمنيج البحث في األدب كالمغةـ(. 2004مندكر، محمد. )
 القاىرة: دار نيضة مرر لمطباعة كالنشر. 

 . )د.ط(. القاىرة: نيضة مرر لمطباعة كالنشر.األدب كمذاىبومندكر، محمد. )د.ت(. 

. )د.ط(. القاىرة: دار نيضة مرر لمطباعة ارركفالنقد كالنقاد المعـ(. 1997مندكر، محمد. )
 كالنشر.

 . )د.ط(. القاىرة: نيضة مرر لمطباعة كالنشر.في األدب كالنقدمندكر. محمد. )د.ت(. 

. )د.ط(. القاىرة: المكتبة األنجمك أسس عمـ النفس العاــ(. 2003منركر، طمعت كآخركف. )
 المررية.

.)د.ت(.   . بيركت: دار رادر. 3. طالعرب لسافابف منظكر، محمد بف مكـر

ـ(. رراع المتناقضات أك ثنائيات الضد في الفكر النقدم 2008ميميؿ، عبد الحسف عمي. )
 (.1. )ص45. العدد مجمة آداب البررةعند إحساف عباس. 
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. المجمديف السابع كالثامف. رحيفة معيد الدراسات اإلسبلميةـ(. 1960مؤنس، حسيف. )
 (.388مدريد. )ص

. كىراف: دراسة في المناىج –نقد النقد المنجز العربي في النقد األدبي ، حبيب.)د.ت(. مكنسي
 منشكرات دار األديب.

ـ(. طيبة الغراء في مدح سيد األنبياء. بيركت: المطبعة 1897-ق1314النبياني، يكسؼ. )
 األدبية.

ئرة . الككيت: دا1ـ(. رسائؿ الرابي كالشريؼ الرضي. ط1961نجـ، محمد يكسؼ. )
 المطبكعات كالنشر.

حساف عباس. )د.ت(.  . بنغازم: دار ليبيا في كتب الجغرافيا كالرحبلتنجـ، محمد يكسؼ، كا 
 ليبيا لمنشر كالتكزيع.

. العرر العباسي -المختار مف النثر العربيـ(. 1956نجـ، محمد يكسؼ كميخائيؿ جبكر. )
 . بيركت: دار بيركت.1ط

. القاىرة: دار مرر 1في األدب العربي الحديث. ط ـ(. القرة1952نجـ، محمد يكسؼ. )
 لمطباعة.

.  المسرحية في األدب العربي الحديث عرر حجازم كأبيضـ(. 1985نجـ، محمد يكسؼ. )
 . بيركت: دار رادر.1ط

. بيركت: دار 1. طالمسرحية في األدب العربي الحديثـ(. 1956نجـ، محمد يكسؼ. )
 رادر.

 . بيركت: دار الثقافة. 1. طف القرةفـ(. 1955نجـ، محمد يكسؼ. )

 . بيركت: دار الثقافة.1. طفف المقالةـ(. 1958نجـ، محمد يكسؼ. )

 . بيركت: مكتبة األبحاث.1. طفيارس األدب العربي الحديثـ(. 1963نجـ، محمد يكسؼ. )

نظرية النقد كالفنكف كالمذاىب األدبية في األدب العربي ـ(. 1985نجـ، محمد يكسؼ. )
 . بيركت: دار رادر.1. طثالحدي

. )ترجمة فاطمة الجيكشي(. دمشؽ: كزارة القكؿ الفمسفي لمحداثةـ(. 1995ىابرماس. يكرغف. )
 ـ.1985الثقافة. نشر العمؿ األرمي
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ـ(. النقد األدبي كمدارسو الحديثة. ترجمة: إحساف عباس، كمحمد 1958ىايمف. ستانمي. )
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 الفيارس العامة

 أوًل: فيرس اآليات القرآنية
ا

 الرقم
 رقم الصفحة رقم اآلية السورة اآلية

1
1- 

اَّل  يِ  ِوم ِو ٌ ُكه  ـــٌُوا ِآوم ِاَّل  ي يم ِالُل ــــُع وثُواِيمر فـم
ُ
ِأ يم

ات ِ ِدمرمجم ـــن هم ِام عـ 
 ت 11 المجادلة

2
2- 

ِ م َم ِوم م  َم ِ ى تم ْ عم
م
َِ ت 

ِام  جمكم ًِ ع ىم ُكرم ص 
م
ِأ ن 
م
ِأ ز ع ِن  و 

م
ِأ رمّب 

ِ ِِف  مج كم ِب رمح  ِن 
ن  د خ 

م
أ ِوم اهُ ًاِثمر ضم اِل  ِصم لم ىم ع 

م
ِأ ن 
م
أ ِوم م َّ   ِ ا وم

اِل  يِم ِالص  ِع بماد كم

 ح 19 النمؿ

3
3- 

ِ ًةِووٌ  هاجاًِلّك  اِوٌكهِِش  عم نٌ  عم  13 48 المائدةِجم

4
4- 

اِ ِوم ِِإَوذما وماح شم ام فم ِوم خ ه   
ِاْل  بمائ رم

ِكم َِيم جمن ُبونم اَّل  ييم وم
غ ف ُرونِم ِيم ُبواُِهه  ِ غمض 

 50 37 الشكرل

5
5- 

َِيم نُُفونِم ر ض 
م ِاْل  ًةِِف  ئ كم

َلم ٌماِو ٌُكهِو  ن  معم اُءَِلم مضم ِن مو  ل  50 60 الزخرؼِوم

6
6- 

ِ مو ف  ِواْل  ُوع  مامسِاَل  اِالُلِِل  هم ذماقم
م
 196 112 النحؿِفمأ

7
7- 

ِِحمِعِمبِمفِم ُِِحِحِمب ِاًِيِمابمِرِمغُِِالله ِِِف 
م ِرِ اْل   220 31 المائدةِض 

8
8- 

ى يِم ِّم ن ُىجمومّس  يمات  َِلم َٰل كم ِذم ِِف   266 75  الحجرِإ ن 

 النبوية الشريفة ثانيًا: فيرس األحاديث
 حةرقم الصف الحديث

 36  .إياكـ كخضراء الدمف -1

 36 .راقكؿ الريد في جكؼ ال -2

 36 .مات حنؼ أنفو -3
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 36 .ال تنتطح فييا عنزاف -4

 36 ىدنة عمى دخنة، كجماعة عمى أقذاء -5

 36 .إف المينبت  ال أرضان قطع كال ظيران أبقى -6

 36 .بالرعب رتي رً ني  -7

 36 .أكتيت جكامع الكمـ -8

 36 .اآلف قد حمي الكطيس -9

 36 .قٌيد الفتؾ اإليماف -10

 36 .يا خيؿ اهلل اركبي -11

 36 .اشتدم أزمة تنفرجي -12

 أنا مدينة العمـ كعمي بابيا، فمف أراد المدينة فميأت -13
 .بابيا

41 

 266 .ًإف  هلًل ًعبىادىان يىٍعًرفيكفى الن اسى ًبالت كٌسـ -14

 

 ثالثًا: فيرس الشواىد الشعرية
 الصفحة الشاعر البحر القافية
   قافية األلف 

 78 عبد القادر الباتقكسي الرجز مسراىا

زىاءي   36 حساف بف ثابت الكافر الجى
   قافية الباء 
 74 أميف الدمشقي الرالحي الطكيؿ أىٍكذبي 

 38 النابغة الذبياني الطكيؿ المييىٌذبي 
 41 عمي بف أبي طالب الطكيؿ غيٌيبي 
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ػػػػػعىٌذًب   27 امرؤ القيس الطكيؿ المي
 27 امرؤ القيس يؿالطك  ميٍيًذًب 
مِّ   27 عمقمة الفحؿ الطكيؿ بً الميتىحى

ػػػٌنبً   27 عمقمة الفحؿ الطكيؿ الٌتجى
   قافية الحاء 

 84 أحمد شكقي الكامؿ األفراحً 

   قافية الدال 
 83 الباركدم محمكد سامي الطكيؿ الكٍجدي 

 46 كثير عزة الطكيؿ أتمد دي 

 45 جميؿ بثينة الطكيؿ يزيػدي 

 67 الحكـ بف عقاؿ المجتث كسىادً 

 47 نيريب بف رباح الطكيؿ بعػدم

ٌكدً   36 طرفة بف العبد الطكيؿ تيزى
 29 النابغة الذبياني الكامؿ ميزكدً 
   قافية الراء 
فىرٍ   39 زياد بف لبيد الطكيؿ خى

 65 ربلح الديف الرفدم مجزكء الكامؿ عىارىه

 79 أحمد بف محمد معرـك الطكيؿ فىاًتري 
 46 كثير عزة الطكيؿ حشري ال

ػري   52 األخطؿ البسيط دىعى

اًبرً   41 األعشى السريع جى

رً   269 عبد اهلل بف ركاحة البسيط البىرى
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 40 شاعر مجيكؿ الكامؿ الشاعرً 

 28 الشنفرل الطكيؿ عامرً 

نثيكرً   51 الفرزدؽ البسيط مى

   قافية الزاي 
 76 بدر الديف الغزم الخفيؼ كىٍنزا

 76 عبد الرحيـ العباسي الخفيؼ كىٍنزىا

   قافية السين 
ؤيكسي  كمجزكء الكامؿ/ ري

 الكامؿ
 276 إبراىيـ طكقاف

 51 أبك زيد الطائي الكافر شىًكيسي 
 38 الحطيئة البسيط الكىاًسي
 51 أبك زيد الطائي المجتث كيبيسً 
   قافية الطاء 

 68 عبلء الديف الكداعي مجزكء الكافر تيٍبًطي

 69 جماؿ الديف بف نباتة البسيط شىرًطي

   قافية العين 
 46 األحكص البسيط تبعا

 52 األشيب بف رميمة الطكيؿ فىيىٍنقىعىا
 211 جرير الكامؿ تىٍجزنعي 

 51 النابغة الذبياني الطكيؿ ناًقعي 

ًلعي   40 أبك زيد الطائي البسيط كى



 381 

 

 66 ربلح الديف الرفدم مجزكء الكامؿ يىٌدًعي

   فاءقافية ال 
ٌمؼي   51 الفرزدؽ الطكيؿ ميجى

   قافية القاف 
ٌمقىا  47-46 األحكص الكامؿ حى

 67 شياب الديف بف فضؿ اهلل الكامؿ الٌرادؽً 

 67 ربلح الديف الرفدم الكامؿ بعاًشؽً 

 66 تاج الديف المراكشي الكامؿ ميعىاًنقي
   قافية الكاف 
 69 جماؿ الديف بف نباتة مجزكء البسيط شباؾً 

 69 ربلح الديف الرفدم الطكيؿ ييحاًكي

   قافية الالم 
 66 تاج الديف السبكي الكامؿ حالىوي 

 37 كعب بف زىير البسيط مكبكؿي 

 75 أحمد الحرفكي الخفيؼ الكىمىاؿً 

 75 اإلماـ العماد الخفيؼ الكىمىاؿً 

 51 امرؤ القيس الطكيؿ ليٍبتىًمي

 51 النجاشي الطكيؿ فىٍضؿً 

 45 جميؿ بثينة لطكيؿا يقىبمً 

 45 جميؿ بثينة الطكيؿ عقمي
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 رابعًا: فيرس الرجز
 الصفحة الشاعر البحر القافية

ًمي  50 بف رؤبة العجاج الرجز الحى

 45 عمر بف أبي ربيعة الطكيؿ أىىًمي

 46 كثير عزة الطكيؿ سبيؿً 

   قافية الميم 

 30 حساف بف ثابت الطكيؿ دىمىا

 51 النابغة الذبياني الكامؿ مظمكمىا

 84 أحمد شكقي الكامؿ اإلسبلـي 

 27 امرؤ القيس الكامؿ ًحذىاـً 

 65 تاج الديف السبكي الكامؿ ـً غىرىا

ـً   65 جرير الكامؿ ًبسىبلى
 28 المتممس الطكيؿ مكدـً 

   قافية النون 

 46 كثير عزة الطكيؿ حزيفي 

 39 زياد بف لبيد الكافر اليرمزافً 

 43 عمر بف أبي ربيعة الخفيؼ زىمىاًني

 74 الشياب الخفاجي الخفيؼ حنيني

   قافية الياء 
 51 الفرزدؽ يؿالطك  مكاًليىا
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 خامسًا: فيرس األعالم

 رقم الصفحة السم
 حرف األلف 

 290 ،89،118،119 حافظ ،إبراىيـ
 173 زكريا ،إبراىيـ

 58 طو ،براىيـإ
 29 عبيد ابف األبرص،

 319 جكرج ،أبيض
 87 مرطفى كماؿ ،رؾأتاتك 
 254، 97، 15  ، ضياء الديف األثيرابف 

 319 إبراىيـ ،األحدب
  56 ، 55 ،51، 33 الخميؿ ،أحمدابف 

 216 خمؼ األحمر،
 49 ،48 ،47 ، عبد اهلل بف محمداألحكص
 54 ، غياث بف غكثاألخطؿ
، عبد الحميد بف عبد األخفش
 المجيد

54 

 148 يكسؼ ،إدريس

 81 ،78 ،75 عبد اهلل ،األيدكاكم
 ،Aristole 57 ،112، 115،122، 217، 226أرسطك 

232،303 
  293 ،292، 87،117، 85  شكيب  ،أرسبلف

  Aristophanes 113،114 أريستكفاف 
 82 ، محمد بف الحسفاالستراباذم

 52 عبداهلل ،إسحؽ الحضرميابف 
 304 ،289 ، نارر الديفاألسد

 ، 333 ،328 ،327 ،300 ،194 ،7،172 عادؿ ،األسطة
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334 
 189 أسعد ،األسعد

 312 ،311 محمكد حسف ،إسماعيؿ
  117 محمد ،األسمر

 96، 59 ، عبد العظيـاإلربعابف أبي 
 309 ابف داكد ،األرفياني

 306 ، أبك الفرجألرفيانيا
 288   األرفياني، عماد الديف

 34 ،33 ،314 ،13 ، عبد الممؾاألرمعي
 56 أبك العمىيثؿ ،األعرابي
 53 ، ،31 ، ميمكف بف قيساألعشى
 Erich Everbach 175أيريؾ  ،آفرباخ

 285 جماؿ الديف ،األفغاني
 Plato 112، 122، 226 أفبلطكف
 Louis لكم  ،ألتكسير

Althusser 
267 

 T.S Eliot   167 ،168 تيرنزس كماست ،إليكت
 215، 32 ،28 أـ جندب

 90، 57 ،321، 205، 204، 201  اآلمدم، الحسف بف بشر 
 200 ،19 ،147 أحمد ،أميف
 163 عادؿ ،أميف
 163 كامؿ ،أميف

  309 ابف األبار ،األندلسي
 68 ،67 اءابف بق ،األندلسي

 309 ،277، 227 ابف حـزاألندلسي، 
 309 ابف سيؿ ،األندلسي
 65 ،63 أبك حياف ،األندلسي

 Ouspensky 273  أكسبنسكي
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 Austin 220أكستف 
 Williamكليـ فاف  ،أكككنكر

Van Oconnor   
167 

 317 مطيع ،إياسابف 
 Viktor Ehrlich 166فيكتكر  ،إيرلش

 Eskhoulous 113إيسخكلكس 
 Iifanouf 273 إيفانكؼ
 126 رشيد ،أيكب

 284  ربلح الديف األيكبي،
 حرف الباء 

 Irving Babbitt   167إرفنج  ،بابيت
 79  عبد القادر  ،الباتقكسي

 287 ، عمي بف الحسفلباخرزما
Roland Barthesركالف  ،بارت

   266، 273  ،174، 274 
 117 ، 116 ،87 ،84   ، محمكد ساميالباركدم
 287 ، محمد بف الطيبالباقبلني

Charles Ballyشارؿ  ،بالي
   261 

 Ezra Pound 168إزرا  ،باكند
 57 ،287 ،213 ، الكليد بف عبيدالبحترم

 331 ليانة ،بدر
 230 عبد الرحمف ،بدكم

 332 مريد ،البرغكثي
 Bernard Shaw 147 برناردشك
 Josephجكزيؼ  ،بركدكف

Proudhon 
142 

 Brunetiere 239 ،240 ،242بركنتير 
 Andre Breton 162، 163 أندريو  ،بريتكف

 Briffault 227بريفكلت 
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 Preito 273برييتك 
 183،286 ،82 طرسب ،البستاني
 184 ،119 كديع ،البستاني
 190 ،187 ،157 ،149 ،148 ،128 معيف   ،بسيسك
 305 الحسف ،البررم
 82 ، عبد القادر بف عمرالبغدادم

 ،عبد الرحمف ،بكرابف أبي 
 ابف أبي عتيؽ الممقب:

44 

  305 ، أبك عبيدلبكرما
 304 ، أحمد بف يحيىلببلذرما

 300 ،194 ،172 عيسى ،ببلطة
 Richardريتشارد بالمر ، ببلكمكر

Palmer Blackmur 
169 

 Peletier    122بمتييو
 309 الررافي ،البمنسي
 Emileإيميؿ  ،بنفنيست

Benveniste   
274 

 126 محمد ،بنيس
 Nicolas Boileau 123  نيككال، بكالك

 
 Charlesشارؿ  ،بكدلير

Baudelaire 

 
23، 153،154،  249 

 Jamesجيمس   ،بكزكيؿ

Boswell    
125 

 Poshkin 295 بكشكيف
 323 ،119، 71 ،65 ، محمد بف سعيدالبكريرم
 Alexanderألكسندر ، بكمجارتف

Baumgarten 
133، 253 

 Napoléon  107 ،123نابميكفبكنابرت، 
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Bonaparte 
 Buyssens 273  بكيسنس

 Piatigorsky 273بياتغكرسكي 
 333 ،313 ،311، 301 عبد الكىاب ،البياتي
 Jean Piaget   265جاف  ،بياجيو

 39 زياد بف لبيد ،البياضي
 195 ،184 ،179، 118 إسكندر الخكرم ،البيتجالي

 Walter Pater   209كالتر  ،بيتر
 195،293 ،184 ،179، 118، 7 خميؿ ،بيدس
 Charles Peirce 271 ،272، 273تشارلز  ،بيرس

 277، 227 د، محمد بف أحمالبيركني
 Sainte-Beuve   18  ،125،138، 207، 237، 242،287سانت  ،بيؼ
 Carlos Becker  304كارلكس ،بيكر
 Roger Bacon  227، 232، 277ركجر ،بيككف
 Francis Bacon  227، 228 ،232، 277فرانس ،بيككف
 Marie Henri مارم ىنرم، بيؿ

Beyle  ستنداؿ ييمقب Stendhal 
121 

 287 ، أحمد بف الحسيفلبييقيا

 حرف التاء 
 Jean Tadie    166جاف  ،تادييو

 194 تايو، عبد اهلل
 Charlesتشارلز داركف 

Darwin 
138، 239 

 Chekhov 295 تشيخكؼ
 222 ، سعد الديفالتفتازاني

 58، 57، 311، 310، 156 ، حبيب بف أكستماـأبك 
 81   ، محمد عميالتيانكم
 26،306 افأبك حي ،التكحيدم
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 Todorov 166، 174، 175  تزفيتاف ،تكدركؼ
 Tolstoy   23،147 تكلستكم

 Allen Tate 169ألف  ،تيت
، Hippolyte Taine   137، 138 ، 139 ،140 ،238 ،239ىيكبمت  ،تيف

240 ،242،287 
 حرف الثاء 

 39 ،38 ،37 ،32 ، 215،31 حساف ،ثابتابف 
 287 ، أبك منركرالثعالبي

 271، 321، 50،213 ، أحمد بف يحيىمبثع
 حرف الجيم 

 ،96 ،90 ،89 ،78 ،57 ،56 ،33 ،32 ،13  ، عمرك بف بحرالجاحظ
97، 102، 214، 226، 247 ،271، 276، 

321 
 126 شكر اهلل ،الجار
 117 عمي ،الجاـر

 Jakobson 164، 261،264 ،265، 267، 273   ركماف ،جاكبسكف
 Gibb  Hamilton 304، 318ىاممتكف ،جب
 334 ،300 ،194 ،192، 172 جبرا إبراىيـ ،جبرا

 311 خميؿ جبراف جبراف،
 190 سالـ ،جبراف
 316 ميخائيؿ ،جبكر

 190 فكزم ،جرايسة
 57 ،321، 205، 204، 202  القاضي  ،الجرجاني
 ،99، 98، 92، 90، 60، 58، 22، 14 عبد القاىر   ،الجرجاني

102،203 ،204 ،205 ،213، 214 
 212 ،66، 53، 47 ، ابف عطيةجرير

 33 النابغة ،الجعدم
 97،321 ،96 ،56 قدامة ،جعفرابف 
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 316 محمد عثماف ،جبلؿ
 Aulus Juliusأكلكس  ،جميكس

  110 
 281 محمد ،جمجكـ

 321، 55،213 ،27 ابف سبلـالجمحي، 
 227 ، أنكرالجندم
  55 ،54 ، عثمافجنيابف 

 156 الخزاز ، ابف محمدالجنيد
 147 ، محمد ميدمالجكاىرم

 Theophileتيكفيؿ  ،جكتيو

Gautier 
132 

 305 ابف سبط ،الجكزم
 Pierre Guiraud 261بيير  ،جيرك

 195 ،187 ،180، 149 ،129 سممى الخضراء ،الجيكسي
 حرف الحاء 

 316 ، محمد بف الحسفلحاتميا
 300 فكزم ،الحاج
 37 أبك سفياف ،الحارثابف 

 147 ، محمد سعيدالحبكبي
 332 ،193 ،192، 150 ،148 إميؿ ،حبيبي
 281 فؤاد ،حجازم

  316 ،51 ،43 ،32 ،214،215،27،28،311 القيس ؤامر ابف حجر، 
 317 نجيب ،الحداد
 312 ندرة ،حداد
 28 حذاـابف 

 36 ،199 سفياف كأبابف حرب، 
 147 نذير ،الحسامي
 190 راشد ،حسيف
 49، 48 ،47 ،46 سكينة ،الحسيفبنت 
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 324، 290 ،240 ،140 ،139 ،118، 117 حسيف، طو
 299 ،288 إسحؽ مكسى ،الحسيني

 76 أحمد   ،الحرفكي
 39 ،33 ، جركؿ بف أكسالحطيئة
 156 ، الحسيف بف منركرالحبلج
 65 أميف ،الحمبي
 71 ،65 ،62 شياب الديف ،الحمبي

 333، 307 فراس كأب ،الحمداني
 306   ، محمد بف الحسفحمدكفابف 
 309 ، عبد الجبارحمديسابف 

 183 قسطاكي ،الحمري
 83 ، أحمد بف محمدلحمبلكما

 71، 69، 65 ،64 ابف حجة ،الحمكم
 334 ،300، 7 محمد ربلح ،حميدةأبك 

 306 ، محمد بف عبد اهلللحميرما
 222 الديفعراـ  الحنفي،
 195 ،187 ،179 ،120 محمكد سميـ ،الحكت
 311 ، بمندالحيدرم

 حرف الخاء 
 317 سمـ ،الخاسر

 45 الحارث ،خالدابف 
 ،286 ، 285 ،195 ،183 ،180، 127، 7 الخالدم، ركحي

288، 289 
 316 ،305 دعبؿ ،الخزاعي

 39 ،38، 25 عمر ،الخطابابف 
 300، 288 ،194، 172، 5 الخطيب، حساـ

 187 يكسؼ ،الخطيب
 13 ابف سناف  الخفاجي
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 82 ،80 ،75 ،71 شياب الديف ،الخفاجي
  19 ، محمد عبد المنعـخفاجي
 61 ،314، 205، 204  ، عبد الرحمف خمدكفابف 
  61،306 ، أحمد بف محمدخمكافابف 
 332 ،193، 177، 151 سحر ،خميفة

 ،195، 194، 191 ،190 ،181، 171 ،164  عمي  ،الخميمي
332، 336 

 156 عمر ،الخياـ
 الدال حرف 

 Leonardo da ليكناردك ،دافنشي

Vinci 
249 

 Salvador Dali   162سمفادكر  ،دالي
 332 ،329 ،327 أحمد ،دحبكر
 147 ضياء الديف ،الدخيمي
، 171 ،164 ،157 ،151، 149 ،148 ،128 محمكد ،دركيش

180 ،181 ،182، 187، 188، 190، 191، 
195 ،328،331، 332،333، 334،336 

 55 ، محمد بف الحسفيددر ابف 
 Jacques Derrida   169،173، 174 ،267جاؾ  ،دريدا

 Gay Deدك مكباساف، غام 
Maupassant 

23 

 Dostoevesky   23،249ستكفسكيك د
 Hilda Doolittle 168ىيمدا  ،دكلتيؿ

 Madame Deمداـ  ،دم ستايؿ

Stael    
125، 138، 242 

 Deفرديناند  ،دم سكسير

Saussure 
58،259،260 ،264 ،265،271،272، 

273 ،274، 275،278  
 Leconte deلككنت  ،دم ليؿ

Lisle 
132 ،133 
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 Alfred De ألفرد  ،دم مكسيو

Musset 
123 

 171 كماؿ ،ديبأبك 
 Diderot 122ديدرك 
 ditches David 318ديتشيس  ،ديفيد

 Descartes 123 ،158 ،226، 227، 228، 276ديكارت 
 حرف الذال 

 ،53،215، 39،51 ،32، 31، 30 النابغة الذبياني،
 311 ، غيبلف بف عقبةالرمة ذك
 حرف الراء 

 59 الفخر ،الرازم
 Ransom 169راسكـ 
 Racine   121راسيف
 118  ، مرطفى رادؽالرافعي
 126 أحمد  ،رامي

يبابف رباح،   47،48  نيرى
 27 الميميؿ  ،ربيعةابف 

 46،135، 45 ،44  ، عمر ربيعةابف أبي 
 212، 38  لبيدابف ربيعة، 

 ،45، 43،41 ،42 ،40، 3،35،36،37،38 رمى اهلل عميو كسمـ محمد الرسكؿ 
305،270 

 277 ،276، 227، 57،226   ، محمد بف أحمدرشدابف 
 187،195 ،179، 129،149، 120  ىاركف ىاشـ  ،الرشيد
 316 ،311 ،42  الشريؼ ،الرضي
 316 اهلل بف قيس  عبيد، الرقيات
 55  ، عمي بف عيسىالرماني

 53 األشيب  ،رميمةابف 
 38،270 عبد اهلل  ،ركاحةابف 
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 310 ،140  ، عمي بف العباسالركميابف 
 Rimbaud   162ريمبك 

 حرف الزاي 
 318 محمكد ،زايد
 37 عبد اهلل  ،الزبعرمابف 

 50 ، محمد بف الحسف لزبيدما
 82، 65  محمد، محمد بف لزبيدما

 336، 325 سميـ  ،الزعنكف
 98، 59  ، جار اهللالزمخشرم
 319 جميؿ ردقي  ،الزىاكم
 321 البياء  ،زىير
 38 كعب ،زىيرابف 

 163 كامؿ  ،زىيرم
 Emile Edouard  إميؿ ،زكال

Zola
  

139 

 181، 157  ، أحمد حسفالزيات
 ،190 ،188 ،187 ،157 ،151، 149 ،148 تكفيؽ  ،زياد

333 
 281 عطا  ،الزير

 حرف السين 
 81 ، محمد بف أبي بكر ساجقمي زاده

 80  لشيخا ،السادات
 Jean-Paulجاف بكؿ ، سارتر

Sartre  
158، 159، 170 

 325 لكريـ عبد ا ،السبعاكم
 222،  66 السبكي، تاج الديف 

 Joelجكؿ إلياس  ،سبنجارف

Elias Spingarn   
167، 169 

 Leo Spitzer   263ليك  ،سبيتزر
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 Marina Stagh    244مارينا ، ستاغ
 126 ،117 ،106 مرطفى  ،السحرتي

 15 ، قاسـ بف ثابتالسرقسطي
 306 ،300، 194 ،172 إبراىيـ  ،السعافيف

 300 ،199 ،175 إدكارد  ،يدسع
 13 معاكية  ،سفيافابف أبي 
 Socrates  217سقراط 
، 105، 99، 98 ،92 ،71 ،69، 60، 59، 14  ، يكسؼ بف أبي بكرالسكاكي

214 ،222، 335 
 ،291، 289، 195 ،184، 179، 118، 7  خميؿ  ،السكاكيني

292، 293 
 56 أبك سعيد  ،السكرم
 Walter Scott   125 كلتر ،سككت
 96 محمد زغمكؿ  ،سبلـ

 317 حجازم سبلمة 
 Raman Selden  265راماف  ،سمدماف

 53، 39، 33 زىير ابف أبي سممى، 
 Sophokles  113سكفككميس

 313 ،301 ،148 بدر شاكر  ،السياب
 Sebouk  273سيبككؾ 
 51 ،50  ، عمرك بف عثمافسيبكيو
 Saint Simon   142ساف  ،سيمكف

 277، 276، 227، 57،226   ، الحسيف بف عبد اهللسيناف اب
 65، 64، 50 ، جبلؿ الديف لسيكطيا
 حرف الشين 

 312،  126،311 أبك القاسـ  ،الشابي
 157، 22،126 أحمد زكي  ،شادمأبك 

 80 محمد بف عمي  ،الشامي
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 300 ،194 ،172 محمد  ،شاىيف
 306 ،134، 19،97 أحمد  ،الشايب
 74 عبد اهلل  ،مالشبراك 
 311 إلياس ، شبكةأبك 

Claude Straussكمكد  ،شتراكس
   266 ،267 

 182، 176   ىشاـ ،شرابي
 147 عبد الرحمف  ،الشرقاكم

 192 شريح، محمكد 
 36 األخنس  ،شريؼابف 
 308 محمد  ،شريفةأبك 

 181 ،157  ، عبد الرحمفشكرم
 148 غالي  ،شكرم

 Williamشكسبير، كليـ 

Shakespeare 
121 ،249 

 Viktorفيكتكر  ،شكمكفسكي

Shklovsky  
165 

 Wilhelmكيميمـ  ،شميجؿ

Schlegel  
124 

 317 ، مركاف بف محمد الشمقمؽأبك 
 129  أميف  ،شنار

 308 ابف بساـ الشنتريني، 
 29  ، ثابت بف أكاسلشنفرلا

 50 ابف قاضي  ،شيبو
 Arthur أرثر ،شكبنياكر

Schopenhauer  
256 

 312 ،283 ،186 ،127 ،117، 85،87 أحمد  ،شكقي
 300 ،194 ،172 قسطندم  ،شكممي
 126 خميؿ  ،شيبكب
 142فريدريؾ كيميمـ  ،شيمينج
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Friedrich Wilhelm 

Schelling  
 حرف الصاد 
 316  ، إبراىيـ بف اليبلؿالرابي

بنت جميؿ  عزة ،راحبة كيثٌير
  الكنانية

49 

 75 ف الدمشقي أمي ،الرالحي
 300 ،194 ،172 تكفيؽ  ،رايغ
 296 ،295 ،149 ،109، 7 نجاتي  ،ردقي

 38،212 أبك بكر  الرديؽ،
 70،71،307 ،68 ،66 ،65 ،63 ربلح الديف  ،الرفدم

 307  ، أحمد بف محمدالرنكبرم
 316 يعقكب  ،رنكع

 157 حسف كامؿ  ،الريرفي
 حرف الضاد 

 306 لمفضؿ ، االضبي
 232،238، 230،231، 229 ،93 ،78 ، 18 شكقي  ،ؼضي
 حرف الطاء 

 42 ،41، 38  عميابف أبي طالب، 
بيد  كأب ،الطائي  52 ،41 زي

 321، 214 ،295، 204، 96،201، 57  ابف طباطبا، محمد بف أحمد
 96  ، بدكمطبانة
 126،311 عمي محمكد ، طو

 ،127،148،180،184،185،186،187،190 إبراىيـ  ،طكقاف
195، 281، 283،301، 325 

 311 ،282 ،129،180،187،195  فدكل  ،طكقاف
 حرف الظاء 

 71، 65 محمد بف سميماف  ،الظريؼ
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 حرف العين 
 37 عمرك  ،العاريابف 
 148 محمكد أميف  ،العالـ

 81 بياء الديف  ،العاممي
، 7،78،172،194،300،301،302،306،307 إحساف  ،عباس

314، 316، 318 ،319 
 306 بكر  ،عباس
 41، 39 ، عبد اهلل عباسابف 

 77 عبد الرحيـ   ،العباسي
 91 القاضي  ،عبد الجبار
 314 غساف  ،عبد الخالؽ
 ،186 ،185 ،184 ،180، 150 ،127،128 مطمؽ  ،عبد الخالؽ

195 
 22 عبد اهلل  ،عبد الدائـ

 172  عبد الرحمف ياغي
 71، 65  ديف، محيي العبد الظاىرابف 
 247 عامر  ،عبد القيسابف 

 199 حمزة  ابف عبد المطمب،
 37 ،29 ،27 طرفة ، العبدابف 

 32،214 ،28  الفحؿ عمقمةابف عبدة، 
 13 ، كمثـك بف عمرك العتابي
 95،  94  عبد العزيز ،عتيؽ
 51 ، رؤبة العجاجابف 

 116، 106 ، محمد النارر العجيمي
 195 ،179، 150 ،120 محمد  ،العدناني
 333 ممدكح  ،عدكاف
 155  ، محيي الديفعربيابف 

 336 ياسر  ،عرفات
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 41 ىشاـ  ،عركةابف 
)بف عبد الرحمف  كيثٌير ،عزة

  الخزاعي(
46، 47،307 

 64 ابف حجر  ،العسقبلني
 326 ،325 ،194 عسقبلني، غريب 

 97 ،57، 13  ىبلؿ كأب ،العسكرم
 19 ، زكيالعشماكم

 61  ، عمي بف مؤمف عرفكربف ا
 300، 194 ،172 محمد  ،عرفكر
 311 أنكر  ،العطار
 325 يكسؼ  ،العظـ

 41 ،39 ،38 عثماف  ابف عفاف،
 324، 140،163، 118 ، عباس العقاد
 68 الحكـ  ،عقاؿابف 
 49 ،46 عقيمة  ،عقيؿبنت 
 53 ،32 ،26 أبك عمرك  ،العبلءابف 
 107 محمد  باشا، عمي
، 215 ،194 ،172، 140، 116، 76 ،7،19  نبيؿ خالد ،عميأبك 

230، 233،241، 252، 257 ،277، 283،  
300، 320، 322، 327  

 
 39 عبيد اهلل ، عمرابف 
 51 عيسى  ،عمرابف 

 39 الزبرقاف ابف عمرك، 
 31 الخنساء بنت عمرك، تماضر 

 68 ،65 ،63 ابف فضؿ اهلل  ،العمرم
 68  د بف الحسيف، محمالعميدابف 

 152،193 أحمد رفيؽ  ،عكض
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 148 لكيس  ،عكض
 182، 176 ،163 شكرم  ،عياد
 13 رحار  ،عياشابف 
 62 ابف دقيؽ  ،العيد
 325 زكي ، العيمة

 حرف الغين 
 182، 176 عبد اهلل  ،الغذامي

 326 عثماف  ،غربيةأبك 
 فكفغكستاؼ  ،غرنباكـ

Guestave Von Grunebaum  
303 ، 317، 318 

 Greimasألخيرداس  ،غريماس

Algirdas 
  

275 

 77  بدر الديف  ،الغزم
 83  مرطفى بف محمد ،لغبليينيا
 Goethe   125، 217 ،250كتو غ

 Maxim Gorky  295 مكسيـ ،غكركي
 326 عبلء  ،الغكؿ

 Lucienلكسياف  ،غكلدماف

Goldman   
243 ،244 

 حرف الفاء 
 155،311  ، عمرالفارضابف 

 69 ،68 القاضي  ،الفاضؿ
 Paul Valery  154،155بكؿ  ،فاليرم
 55 ،50  ، يحيى بف زيادالفراء

 
 Anatoleأناتكؿ  ،فرانس

France   
147 ،209 

 52،53، 46 ، ىماـ بف غالب الفرزدؽ
 Cornelius 110ككرنيميكس  ،فركنتك
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Fronto   
 Sigmundسيجمكند  ،فركيد

Freud  
23 ،153 ،161 ،248 ،249 ،277 ،324 

 304،318 أنيس  ،فريحة
 171 ،146 ،16،142 ربلح  ،فضؿ
 117 عبد اهلل  ،فكرم
 Gustave، جكستاؼ فمكبير

Flaubert  
23 

 194 فكدة، عمي 
 Karl Vossler  262  كارؿ ،فكسمر

 
 Michelميشيؿ  ،فككك

Foucault   

 
267 

  فرانسكا مارم أركيو ،فكلتير
Francois-Marie Aroute 

  Voltaireالمعركؼ 

115 

 63 ، محمد بف يعقكبأبادم الفيركز
 230 شكرم  ،الفيرؿ

 Filloux   18،206 فيممك
 حرف القاف 

 194 القاسـ، أفناف 
 ،188، 187 ،157، 151، 149 ،148 ،128 سميح  ،القاسـ

189، 190،193 ،194 ،332 
 314 كداد  ،القاضي
 316  أحمد أبي خميؿ ،القباني
 324،  252،278،323، 140 نزار  ،قباني
  321 ،287 ،96،214 ،33  ، عبد اهللقتيبةابف 

 323 بياء الديف  ،قراقكش
 336 حاـز  ،القرطاجني
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 214، 105، 71 ،65 ،63 ،15 ،14  ، جبلؿ الديفالقزكيني
 50 ، عمي بف يكسؼ لقفطيا

 65 ،63  ، أحمدالقمقشندم
 306 سيير  ،القمماكم

 27  كعىٍمر  ،قمٌيةابف 
 147 إلياس  ،قنرؿ

 96،214 ،90 ابف رشيؽ القيركاني، 
 65  ، عبد اهلل بف محمدالقيسرانيابف 

 
 حرف الكاف 

 57 ابف أبي عكف  ،الكاتب
 321 عبد الحميد  ،الكاتب
 59 عماد الديف  ،الكاتب
 Karloni  18 ،206 كارلكني
 Carnap   273كارناب 
 kasr  Ernst 304نست أر  ،كاسير
 Franz Kafka  155فرانس  ،كافكا
 Immanuelإيمانكيؿ ، كانت

Kant   
122، 124 ،132 ،133 ،141، 153، 170، 
175 ،252 ،254 

 Quintilian  112كانتيمياف 
 309 ، محمد الكتانيابف 

 305 ، محمد بف شاكر لكتبيا
 7،297،298 أحمد شاكر  ،الكرمي
 195 ،185، 184، 179، 119  سعيد ،الكرمي
 ،185 ،184، 179، 150، 149 ،148 ،120 أبك سممىعبد الكريـ  ،الكرمي

186، 187 ،190، 195 ،331 
 Benedettoتك بندي، كركتشو

Croce   
20، 21،134 ،167 ،168 ،207، 256 

https://www.google.ps/search?biw=608&bih=577&q=kasr+ernst&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj0kueCy-vUAhVDDJoKHWxPAUgQBQgcKAA
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 Julia Kristeva   272جكليا  ،كريستيفا
 55  ، عمي بف حمزةالكسائي
 307 القتٌاؿ  ،الكبلبي

 177 فيرنا  ،كميـ
 56  ، يعقكب بف إسحاؽلكندما

 192 كنفاني، غساف 
 95  ، محمد كريـالككاز
 Victor Cousin   133فكتكر ، ككزاف

 Coleridge  175ككليردج 
 Comte August   137،139أكغست  ،ككنت

 Condorcet   123ككندرسيو 
 Benjaminبنجاميف  ،ككنستاف

Constant
   

133 

 Sorenسكريف ، كيركاجكرد

Kierkegaard  
159 

 حرف الالم 
 307   لبيد بف ربيعة

 48 عمر  ،لجأابف 
 Ross leckie   111ركس  لكي
 Iauri Lotman  273يكرم  ،مافلكت
 John Locke  123 جكف ،لكؾ

 Georgeجكرج  ،لككاتش

Lucatch
   

243 ،244 

 Amy Lowell   168إيمي  ،لكيؿ
 Vincent Leitch  173فنسنت  ،ليتش

 حرف الميم 
 Mauriceمكريس ، ماترلنؾ

Maeterlinck  
155 

 Marcel   170مارسؿ
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 Carl  كارؿ ىانريؾ، ماركس

Hainric Marx  
21 ،23،،141 ،144 ،147، 242 

 Gabrielغابرييؿ غارسيا ، ماركيز

Garcia Marquez 
  

178 

 126 ، إبراىيـ المازني
 312 ،157   إيميا ،ماضيأبك 

 333 محمد  ،الماغكط
 Stephaneاستيفاف  ،مالرميو

Mallarme   
154 

 71 ،62 بدر الديف  ،مالؾابف 
 38 كعب  ،مالؾابف 
 65 ،61  ، محمد بف عبد اهللمالؾف اب

 فبلديمير ،ماياككفسكي
Vladimir  Mayakovsky   

145 

 50،287 ، محمد بف يزيد المبرد
 29، 27  ، الضبعيالمتممس
 310،311،312 ،287 ،202  ، أحمد بف الحسيفالمتنبي

 282 زكي  ،المحاسني
 82، 74   محمد بف فضؿ اهلل، المحبي

 310 ، محمكد المحركؽ
، 186،187، 185، 184، 150 ،149 ،148 عبد الرحيـ  ،محمكد

190 
 75، 67 ،65 ،63  ، محمد خميؿالمرادم
 18 ، عبد الممؾمرتاض

 58  ، محمد بف عمرافلمرزبانيا
 205، 204 ،203  ، أحمد بف محمدالمرزكقي
 117 ،116 حسيف  ،المررفي

 52 ، ىشاـ بف عبد الممؾ مركافابف 
 65 ،63 ابف ىشاـ  ،المررم
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 333 ، أحمد مطر
 126 ،86،87 خميؿ  ،مطراف

 14 مطمكب محمد 
 96 ،56 ،55 عبد اهلل  ،المعتزابف 
 321 بشر ، المعتمرابف 

 308 بشار عكاد  ،معركؼ
 81 تقي الديف  ،معركؼابف 

 307 ،287، 156 ،140 العبلء  كأب ،المعرم
 80  ابف محمد  ،معركـ

 80،83  حمد بف محمد أ ،معركـابف 
 126 فكزم  ،المعمكؼ

 47 ،46 ،45 جميؿ ، معمرابف 
 61 ابف سعيد  ،المغربي

 36 الكليد  ،المغيرةابف 
 324 ،140 رمزم  ،مفتاح

 309  ، أحمد بف محمدلمقرما
 64  ، تقي الديفالمقريزم
 313، 311 نازؾ  ،المبلئكة

 Herman ىرماف، ممفؿ

Melville  
303 

 59 ابف سناء  ،ؾالمم
 71 محمد  ،منجؾ الشركسيابف 
 287 ، ىاركف بف عمي المنجـابف 

 ،19،106،117،123،135،137،147،148 محمد  ،مندكر
164 

 65 ،62  ، محمد بف مكـرمنظكرابف 
 126 ، مرطفى لطفي المنفمكطي

 96 أسامة  ،منقذابف 
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 75 ابراىيـ   ،المنكفي
 333 ،330 عبد الرحمف  ،منيؼ
 Carles  شارؿ ،مكركف

Mauron  
139 ،250 

 Jean Moreas  154 جاف، مكرياس
 Morice  273مكريس 
 Henry Maurie  262 ىنرم  ،مكريير
 146 سبلمة  ،مكسى
 Mounin  273  مكناف
 315 حسيف  ،مؤنس
 215 ،208  ، حبيبمكنسي

 Merleauponty   170ميرلكبكنتي
 Johnجكف سيتكارت  ،ميؿ

Stuart Mill   
137،139 

 Henryىنرم لكيس  ،مينكف

Lewis Mencken  
167 

 حرف النون 
 75 العارؼ  ،النابمسي
 74 عبد الغني   ،النابمسي
 126 براىيـ إ ،ناجي
 301 كماؿ  ،نارر
 71 ،69 ،65  ، محمد بف محمدنباتةابف 

 195 ،184 ،179، 119  يكسؼ  ،النبياني
 51 ، قيس بف عمركالنجاشي

 ،315 ،313 ،304 ،300 ،194 ،7،172 محمد يكسؼ  ،نجـ
316، 318، 319، 320 

 ،281 ،186،195، 184 ،179، 127 ،118  محمد إسعاؼ ،النشاشيبي
283 

 195 ،180، 157 ،129 ابراىيـ  ،نرر اهلل
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 317 سميـ  ،النقاش
 316 ماركف  ،النقاش
 73،82   ، عبد الرحمف بف محمدالنقيبابف 
 334 ،333، 331 ،330 ،328 مظفر  ،ابالنكٌ 
  312 ،54،135  ، الحسف بف ىانئنكاسأبك 

 194 أبك النكر، سامي 
 65 ،63 شياب الديف  ،النكيرم
 Friedrich  فريدريؾ ،نيتشو

Nietzsche  
169،170 

 
 41  الحاكـ النيسابكرم،
 حرف الياء 
 Habermas  176 ىابرماس
 Stanley ستانمي ،ىايمف

Hyman  
304، 318 

 311  ذؤيب كأباليذلي، 
 36 أبك جيؿ  ،ىشاـابف 
 257 ،21،158 محمد غنيمي  ،ىبلؿ
 333 غالب  ،ىمسا

 78  ، بديع الزمافاليمذاني
 126 ، محمد عبد المعطي اليمشرم
 Ernestأرنست  ،ىمنغكام

Hemingway  
304 

 
 Mariaفيكتكر مارم  ،ىكجك

Hogo-Victor  
23،123، 286، 287، 288 

 Horace  112ىكراس 
 Hurssel  170ىكسرؿ 

 Homeros  112ىكميركس 
 277، 276 ،227، 226  ، الحسفالييثـابف 
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 194 أبك الييجا، نكاؼ 
 Heidegger مارتف، ىيدجر

Martin  
159،169، 171، 175 

ككرنيميكس  ،ىيرشبرغ
Cornelius  Hirshberg 

318 

 Georgجكرج فيميمـ  ،ىيغؿ

Wilhelm  Hegel  
133، 134، 161، 242، 253، 255 

 حرف الواو 
 Oscar Wild   125أكسكار  ،كايمد

 311  ، ىاشـالكترم
 71 ،69 ،65 عبلء الديف  ،الكداعي

 287 ، سعيد األنرارم لكراؽا
 336  الكزير، خميؿ

 333 الطاىر  ،كطار
 William كليـ شكسبير

Shakespeare  
125 

 Wenchester  100كنشستر 
 Virginiaفرجينيا  ،ككلؼ

Woolf   
173 

 حرف الياء 
 290 إبراىيـ  ،اليازجي
 318 ،304 كماؿ  ،اليازجي
 83 ناريؼ  ،اليازجي
 300، 289 ،194 عبد الرحمف  ،ياغي
 194،300، 189، 172 ىاشـ  ،ياغي
 75 عمر  ،اليافي
 332 ، 331، 194، 193 ،151 يحيى  ،يخمؼ
 Karl Jaspers  159 كارؿ ،يسبرز
 230 إميؿ  ،يعقكب
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 195،  185، 184، 179، 119  سميـ أبك اإلقباؿ ،اليعقكبي
 Hjelmslev ، لكيسيممسميؼ

Louis  
220 

 71، 65 ،64 العمكم  ،اليماني
 316 ابف عمر  ،اليمني
 334  سعدم يكسؼ،
Carl Jungكارؿ  ،يكنج

  153،  249،  250 
 57 متى  ،يكنسابف 


