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 (2+1)مدخل إلى النقد العربي الحديث :  المحاضرة األولى والثانية

 :توطئة

النقد كالتنقاد كاالنتقاد سبييز الدراىم كاخراج : كرد يف القاموس احمليط كلساف العرب كغَتعلا       
 .1الزيف منها

 يف ىذا السياؽ يصف الناقة الفرزدقكادلعٌت اللغوم ىنا ىو التمييز بُت اجليد كالردمء، كانشد 
 :بالقوة كسرعة السَت يف اذلواجر

 تنفي يداىا  ي كل ىاجرٍة          نَنْفَي الدراىِم تنقاُد الليارييِ 

 ".إن نَنَقْدَت الناَس نقدوَك وإْن ِعْبتَنُهْم عابوك:"  أبي الدرداءكيضاؼ إىل ذلك قوؿ

من ىنا اختلفت التعاريف حوؿ النقد لكن جلها صّب " وإن تركتهم تركوك:"  و ي قول آخر
يف معٌت كاحد كىو العيب أك التجريح كضده االطراء كالتقريظ، فالنقد للّذـ كالتقريظ للمدح 

 .كالثناء

  krinemمشتقة من الفعل الالتيٍت   critique      أما يف اللغات األكربية فإف كلمة 
دبعٌت يفصل أك ؽليز كمعٌت ذلك أف حُت ؽليُز بُت شيئُت فهذا يؤكد كجود شيء شليز عن اآلخر 

يف القرف السادس " نقد"كىذا ما يبُت لنا ادلعٌت ادلبدئي لكلمة نقد، أما إذا تتبعنا تطور كلمة 
عشر كجدناىا ظهرت يف بادئ األمر  يف اجملاؿ الفلسفي للداللة على تصحيح األخطاء النحوية 
ٍب تطورت كمصطلح يف القرنيُت السابع عشر كالثامن عشر كاتسعت حدكده حىت مشلت كصف 

 .2كتذكؽ ادلؤلفات األدبية

استخدمت يف القرف ادلاضي بغرض احلكم كتفسَت األثر األديب، " نقد"كنستطيع القوؿ أف كلمة 
لكن مع تطور العلـو االنسانية كاللغوية يف القرف احلاضر، اىتمت أكثر بفهم األثر األديب 

ال زالت ربمل مفهوما غامضا " نقد" كالبحث يف معانيو كدالالتو، لكن من ادلؤكد أف كلمة
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بالنسبة للقارئ، فهي تستخدـ تارة دلعرفة األثر كتارة أخرل لتفسَته، كؽلكن أف يكوف أنسب 
معٌت لو ىو ادلعٌت اللغوم الذم مشل على الفحص كادلوازنة كالتمييز كاحلكم، كطبعا سيكوف 

 .3احلكم يف األخَت ببياف قيمتو كدرجتو

ىذا بالنسبة للنقد، أما النقد األديب فيختص باألدب كحده كإف كانت طبيعة النقد كاحدة  
فيعرؼ يف االصطالح بأنو تقدير النص األديب تقديرا صحيحا كبياف قيمتو كدرجتو األدبية كىذا 

" النقد األديب انشاء لغوم عن انشاء لغوم آخر كىو األدب:"  حُت قاؿ4"عبد النبي"ما أكده 
فالغرض األكؿ من النقد األديب ىو تقدير األثر األديب ببياف قيمتو يف ذاتو قياسا على القواعد 

 . 5اليت ؽلتاز هبا األدب دبعناه العاـ كاخلاص

كإذا كاف موضوع األدب ىو الطبيعة كاالنساف، فإف موضوع النقد األديب ىو األدب نفسو أم 
الكالـ ادلنثور أك ادلنظـو الذم يصور العقل كالشعور، يقصد إليو النقد شارحا، معلال، حاكما، 

جولدمان  : مساعدا على الفهم كالتقدير كما ذكرنا، ىذا على حسب آراء العلماء كالنقاد أمثاؿ
تعقيل األثر : أف عمل الناقد يتسم بعدة خصائص معينة أعلها: "  الذم يرلو روالن بارت

 . 6"األديب تعقيال تاما

إننا نعٍت بكلمة األدب تلك األعماؿ اليت :" فأعطى تفسَتا دلعٌت األدب قائال ؤاد المرعيأما 
فالنقد " زباطبنا بلغة الصور، ال بلغة ادلفاىيم اجملردة، كتصور احلياة كتفسرىا، كربكم عليها

األديب ىو نشاط انساين يستخدـ اللغة أداة ال ليعرب عن موقف صبايل نقي كما ىو حاؿ األدب 
 .بل ليكتب عن األدب كفق منهج ما أك أسلوب ما

     ك استعملت كلمة النقد يف نقد الشعر كاخلطب يف العصر اجلاىلي حيث كانت األسواؽ 
كالكل يتباىى مفتخرا بقومو كالناس يسمعوف كيبدكف رأيهم، كطبعا كانت ادلالحظات فردية 
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قائمة على الذكؽ الشخصي، كىذه ىي ادلرحلة األكىل لظهور النقد األديب كتطوره كمن أمثلة 
 :اليت جاء فيها" حسان بن ثابت" ذلك قصيدة

َمْعَن بالضحى          وأسيا نا يقطُْرَن من نجدِة دمَنَنا ْْ  لنا الجفنات الغرُّ يَل

لكثرة  (اجلفاف )كىي من صبع القلة، كاألحسن لو قلت (اجلفنات )أنك قلت:  قائالالنابغةفنقده 
لكاف  (يربقن الدجى)يف الضحى، أم تلمع يف كضح النهار، كلو قلت (يلمعن )العدد  كقلت

 )كىي صبع قلة كلو قلت         (أسيافنا )أبلغ ألف الضيوؼ يف الليل أكثر طركقا، كقلت 
أم تسيل منها قطرات الدـ، كلو قلت غلرين ( يقطرف دما) صبع كثرة لكاف أفضل كقلت (سيوفنا

 . لكاف أكقع فجرياف الدـ داللة على كثرة القتلى من األعداء

    إذف االبداع األديب مرىوف بالوجود األديب فال كجود للنقد األديب إذا مل يتوفر أكال النص 
النقد األديب  - تاريخ األدب- نظرية األدب: األديب،ألنو قسم من أقساـ علم األدب فهناؾ

 .النقد الفٍت- النقد احملًتؼ- النقد احملكي:  بُت ثالثة أنواع من النقد"ألبيرتييودي" كلقد ميز

 :نشأة النقد األدبي الحديث وعواملها

       كإذا ربدثنا عن النقد يف صدر االسالـ كجدناه زلكما خاصة يف األسواؽ، كسوؽ ادلربد 
بالبصرة ككاف التحكيم يف النقد قريب الشبو دبا كاف من التحكيم ادلسرحي يف العصور اليونانية 

 .القدؽلة قبل نشوء النقد ادلنهجي عندىم

كدلاّ كاف عصر النهضة كاتصل الشرؽ بالغرب، كقف أبناء ىذه البالد على أساليب الغرب كعرفوا  
أف للنقد أصوؿ كطرؽ، كأدركوا أعليتو يف توجيو الكتابة كالتأليف، كما لو من أفضاؿ على هنضة 

الشعوب فانتشرت حرية القوؿ كالكتابة، كأخذ األدباء يثوبوف إىل أنفسهم، بل قد أخذكا 
يكتشفوهنا من جديد ككاف الباركدم من أسبق شعرائنا إىل ذلك، فقد صور عصره كظركؼ قومو 

 ، كثورهتم على اخلديوم امساعيل، كأخذت الشعوب العربية تصارع االستعمار الغريب ادلشؤـك
الشعر السياسي الوطٍت : كصّور شعرائنا متاعس ىذه الشعوب كانبثق يف شعرنا لوناف جديداف

كظهر جيل جديد صور معاناة الشعب  (...حافظ ابراىيم كأضبد شوقي)كالشعر االجتماعي
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 (عبد الرضباف شكرم ك ابراىيم عبد القادر ادلازين    عباس زلمود العقاد)ادلصرم أمثاؿ الشاعر 
كما ظهرت القصة  (عبد اهلل الندمي، مصطفى كامل)كظل ُكّتابنا ػلاربوف ادلستعمر بالقلم أمثاؿ 

حملمد حسُت ىيكل، كأيضا صلد توفيق " زينب" دبعناىا الفٍت الدقيق، كالقارئ أكثر علما بقصة
كنزؿ إىل ميداف الصحافة كالكفاح " عودة الركح" احلكيم الذم سّجل قصصا بديعا أمساه

 .(عباس زلمود العقاد، ابراىيم عبد القادر ادلازين، زلمد حسُت ىيكل)السياسي كل من 

نابليون "     كأسهمت رلموعة من العوامل يف نشأة النقد العريب احلديث من أعلها ضبلة
 ، كمن ىنا كاف الطريق سهل بالنسبة لو للوصوؿ إىل االصلليز 1798 على مصر سنة 7"بونابرت

كغَتىم، ككانت أىدافها سياسية كاقتصادية استعمارية إىل أف ادلصرين بنخبهم استطاعوا أف 
استيقاظهم على نظم سياسية على درجة من التنظيم كأكضاع : يستثمركا اجلانب االغلايب منها

اجتماعية جديدة كحقوؽ االنساف  كاكتشافهم لفن الطباعة الوافد مع احلملة الفرنسية الذم 
 .8ساعد على بعث الًتاث القدمي خاصة يف طبع الكثَت من أمهات الكتب كالدكاكين

ينشأ ديوانا " الملك اسماعيل" كما كاف لعامل التعليم الدكر ادلهم يف القرف التاسع عشر، فنجد
كشارؾ فيو العديد من ادلصريُت كاألجانب للنهوض بالتعليم كىكذا " ديوان المدارس" مساه 

الطب، اذلندسة، احلقوؽ، التجارة، األدب،  )اتسع التعليم العايل ما بُت الكليات كادلعاىد
سنة " محمد علي" اليت مثلها" أللسنا" كخَت مثاؿ على ذلك مدرسة 9(...الزراعة، كادلسرح

ـ ككاف ذلا الفضل يف خدمة اللغة العربية، كما دّعمت احلكومة بالدرجة األكىل       يف 1835
 .ترصبة الكتب السياسية

كمن آثار احلملة الفرنسية نذكر أيضا مسألة البعثات العلمية إىل أكركبا لتلقي الفنوف العسكرية 
أكال ٍب تطور الوضع كانتقل إىل اجلانب األديب كالفٍت يف أكاخر عهد امساعيل  كطبعا استفادت 
مصر من جهود ادلبعوثُت عن طريق الًتصبة أك التأليف يف نقل الثقافة الغربية كلّعل من أبرزىا ما 

 ".رفاعة الطهطاكم كعلي مبارؾ" قاـ بو
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ككاف النتشار التأليف كالًتصبة أثر يف نشأة النقد، فاستفاد ادلؤلفوف من الطباعة كالبعثات العلمية 
يف " كزلمد عبده" " الساؽ على الساؽ"يف " أضبد فارس الشدياؽ" فطفقوا يؤلفوف، كما فعل

رلمع البحرين لناصف " رسالة التوحيد كغَتىم، ىذا إىل جانب ادلؤلفات األدبية مثل
 .10"اليازجي

أما الصحافة فقد أسهمت بدكرىا يف بعث احلركة النقدية يف مصر خاصة، بفضل احلملة 
 ككانت تصدر باللغة العربية كاللغة الًتكية 11"الوقائع" الفرنسية فأسسوا أكؿ جريدة عربية امسها

، كما صلد "رفاعة الطهطاكم" إضافة إىل " زلمد علي باشا" يف أكؿ أمرىا فحرص على صدكرىا
، 1870سنة " علي مبارؾ"كىي ثقافية كأدبية أنشأىا " ركضة ادلدارس" أيضا صحيفة أخرل ىي

ـ كغَتىا من 1867اليت صدرت عاـ " كادم النيل" كما ظهرت الصحف الشعبية كجريدة 
الصحف األخرل، كما كاد القرف التاسع عشر ينتهي حىت ساد الصحافة أسلوب صحفي راقي 

 .12(الشيخ علي يوسف كمصطفى كامل )على رأسو

باالضافة إىل مسألة ادلستشرقُت كأثرىم يف احلركة النقدية، كىي مسألة أثارت كثَت من اجلدؿ 
فثمة من غلـز بتسببهم يف كثَت من األخطاء ادلقصودة يف األدب العريب كتارؼلو كنقده، كشبة من 
يعتقد أهنم أضافوا إليو أشياء جديدة، كقد استدعت مصر بعضهم لتدريس اللغة العربية كآداهبا 

، الذم سبيز بدقتو كضبطو للمحفوظات عكس "جويدي" ككاف منهم ادلستشرؽ االيطايل
 .الذم اشتهر دبعاداتو للدين"  أرنست رنان"ادلستشرؽ

كأخَتا نستطيع القوؿ أف ىذه العوامل كانت كراء احياء النقد العريب القدمي ككراء هنضة نقدية 
 .جديدة مثَّلها العديد من النقاد، باختالؼ مدارسهم بُت احياء كذبديد

 

 النقد االحيائي: المحاضرة الثالثة
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من صور النقد العريب يف مطلع القرف التاسع عشر تلك ادلناقشات اللفظية اليت كانت ذبرم      
فلما   (كاف النحو ىو األساس الذم تقاس عليو النصوص األدبية )يف دركس األزىر كمعاىده

جاء عهد امساعيل اشتدت العناية باألدب العريب، كقد عنيت بالفكرة كاألسلوب السهل كالقصد 
: يف األلفاظ، كبعدت عن التكلف كادلبالغة، كما ظهر يف أكاخر عهد امساعيل أدباء منهم

األديب اسحاؽ، عبد اهلل الندمي، كألف النقد يتبع األدب، فقد ظهر نقاد هنلوا من الًتاث العريب 
 .القدمي كبعض اآلداب األجنبية لتوجيو األدباء اجلدد كتقوؽلهم كفق رؤية سبيل إىل الًتاث النقدم

خَت من " الوسيلة األدبية إلى العلوم العربية"  يف كتابو*13"حسين المرصفي" كلعّل الشيخ
ؽلثل لنا النقد يف أكاخر القرف التاسع عشر، كىو عبارة عن احملاضرات اليت كاف يلقيها بدار العلـو 

، كما كاف ينشر يف رللة  ركضة ادلدارس 1988منذ أكؿ انشائها إىل أف ترؾ التدريس هبا سنة 
، كيعترب ذلك األثر اذلاـ الذم خلفو حسُت ادلرصفي أساسا قيما يف "علي مبارؾ"اليت أنشأىا 

 .اجملاؿ النقدم

يعترب ادلرصفي شيخ من شيوخ األزىر كأحد ادلثقفُت، صاحب ثقافة عربية أصيلة، إذ ؽلكن     
اعتباره أبرز دارسي النقد العريب يف بداية النهضة، ككاف كتابو أكؿ كتاب نقدم يظهر ضمن ىذه 
الثورة الفكرية اليت عرفتها الثقافة العربية احلديثة، كعلى حسب آراء النقاد  يعدادلرصفي  أحسن 
من مّثل النقد اللغوم يف هناية القرف التاسع عشر، ككاف يف كتابو يغرؼ من أصوؿ ادلعرفة اليت 

 .شاعت يف العصور الزاىرة للثقافة العربية أياـ ازدىارىا كرقيها

حسُت ادلرصفي استقى فكره من أصوؿ النقد القدؽلة، كقد أسس للنقد منهجية زبتلف عن 
القدماء، كاف كانت اجلذكر مستمدة من النقد القدمي، لذلك يرفض التعريف القدمي للنقاد 

القدامى للشعر بأنو الكالـ ادلوزكف ادلقفى، فهو يرل أف ىذا التعريف ال يعرب حبق على حقيقة 
كقوؿ العركضيُت يف حد الشعر أنو الكالـ ادلوزكف ادلقفى ليس حبد :" الشعر يقوؿ يف ىذا السياؽ

للشعر الذم ضلن بصدده، كال برسم لو، كصناعتهم، إظلا ننظر يف الشعر باعتبار ما فيو من 
االعراب كالبالغة كالوزف كالقوالب اخلاصة، فال جـر أف حدىم ذلك ال يصلح لو عندنا فال بد 

                                                           
13

 .1890حسٌن المرصفً،  شٌخ األدباء فً عصر الخدٌوي اسماعٌل وهو أوائل أساتذة دار العلوم، توفً سنة *- 
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من تعريف يعطينا حقيقتو من ىذه احليثية فنقوؿ إف الشعر ىو الكالـ البليغ ادلبٍت على االستعارة 
كاألكصاؼ بأجزاء متفقة يف الوزف كالركم،  مستقل كل جزء منها يف غرضو كمقصده عما قبلو 

 .14"كبعده اجلارم على أساليب العرب ادلخصوصة بو

 :كؽلكن أف صلمل أىم اآلراء النقدية للشيخ يف ما يأٌب

 حُت رأل 15"ابن خلدكف" الشعر كصناعتو تعريفا موافقا لتعريف" حسُت ادلرصفي" عّرؼ -
أف لكل لغة أحكامها اخلاصة يف البالغة، كأنو غلب يف الشعر العريب التزاـ الشاعر 

أما يف تعدد األغراض فقد قاؿ أنو  (...البحور، الوزف، القافية )دلذىب القصيدة القدؽلة
 .ؽلكن أف ػلتاج البيت آلخر كال يكوف ىذا عيبا

للشعر بأنو الكالـ البليغ ادلبٍت على االستعارة            كافق ادلرصفي ابن خلدكف يف تعريفو -
كما ذكرنا، بيد أنو خالفو يف قضية األساليب الشعرية، كرأل أف شعراء العرب مل يتفقوا 

 .على سلوؾ مذىب بعينو يف الشعر
فلم " الذكؽ ىو حصوؿ ملكة البالغة للساف" ناقش ادلرصفي رأم ابن خلدكف يف الذكؽ -

االدراؾ الذم يتعلق بتناسب األشياء كيوجب االستحساف :"يوافقو بل عرفو بقولو
كاالستقباح ىو ما يسمى الذكؽ، كىو طبيعي ينمو كيًتىب بالنظر يف األشياء كاألعماؿ 

 .16"من جهة موافقتها للغاية ادلقصودة منها

الكثَت منها بُت الباركدم كفحوؿ الشعراء األقدمُت الذم " ادلرصفي" أما ادلوازنات فقد عقد
 :عارضهم الباركدم كأيب نواس كالشريف الرضي كسبيزت موازناتو دبا يلي

 .توجيو بعض النقد من غَت تعليل، كاعتماده على النقد الذاٌب احملض-

 .ينقد نقدا لغويا، فيناقش معاين بعض الكلمات كيبُت اخلطأ يف استعماذلا-
                                                           

14
 .467ه، ص 1289 القاهرة، 1، مطبعة المدارس الملكٌة، ط2حسٌن المرصفً، الوسٌلة األدبٌة فً العلوم العربة، ج- 

15
 .589المرجع السابق، ص -  

16
 .590المرجع السابق، ص -  
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ال يستحسن البيت الذم يكثر لفظو كيقل معناه، كما ال يستحسن تكرار ادلعٌت الواحد        - 
 .يف قصائد سلتلفة لشاعر كاحد

 .يفضل القصيدة العربية القدؽلة- 

يرل أف شعر الشاعر ال يكوف دكما دبنزلة كاحدة، فقد غلود كقد يسيء فال ينبغي االغًتار -
 .بشهرة ادلشهور، إظلا ينبغي االحتكاـ للقواعد كالقوانُت

يف األخَت نستطيع القوؿ أف نقد ادلرصفي نقد ذاٌب موضوعي معا، كلكن مقياسو العاـ صحة 
 .ادلعٌت، زبَت اللفظ كخلوه من التنافر كالغرابة كمناسبتو دلوضوعو

 

 

 

 

 

 

 

 

      ارىاصات التجديد  ي النقد الحديث: المحاضرة الرابعة

     إف احلركة النقدية اجلزائرية احلديثة ما فتئت تبحث عن نفسها كذبدد يف مناىجها كأدكاهتا 
كاجراءاهتا كمصطلحاهتا النقدية مواكبة بذلك الراىن الثقايف كاحلضارم، ذلك ألف النقد األديب 
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مخلوف "، كيؤكد ذلك 17يتأثر حتما بفعل التحوالت الثقافية كاحلضارية اليت تسود البيئة كاجملتمع
إذا كاف النقد حلقة يف السلسلة الثقافية اليت تسود اجملتمع         يف ظركؼ :" يف قولو" عامر

- ىو اآلخر-يتأثر بالوضع الثقايف العاـ يف الوقت الذم ؽلارس فيو - من غَت شك- معينة، فإنو
 .18"تأثَته يف البنية الثقافية

ككاف الفكر الثقايف االستعمارم يف تلك الفًتة يسعى إىل القضاء على الثقافة احمللية األصيلة 
كنشر ثقافة استعمارية بديلة، لذلك اتسمت احلركة النقدية األدبية يف اجلزائر يف النصف األكؿ 

 .19من القرف العشرين بالضعف كالركود على عكس ما شهدتو يف النصف الثاين منو

    كما شهدت الساحة األدبية اجلزائرية قبل االستقالؿ بعض احملاكالت النقدية مثّلتها رلموعة 
، (صبعية العلماء ادلسلميُت )البصائر- الشهاب- ادلنتقد: من الصحف كاجملالت ككاف من أعلها

، كيف ظل ىذا اجلو القاًب صدرت 20زلمد البشَت االبراىيمي، أضبد رضا حوحو: كأبرز كتاهبا
" *21"رمضان حمود"بعض احملاكالت النقدية اجملددة كالرافضة للتقاليد ادلوركثة منها زلاكلة 

اللذاف كانت ذلما آراء ذبديدية دلفهـو النقد كاألدب  يقوؿ أضبد رضا " وأحمد رضا حوحو
كمن التعصب الذميم أف ننكر النافع اجليد من مذاىب الغَت يف األدب كالفنوف ألف :" حوحو

 .22"أصحاب ىذا ادلذىب أك ذاؾ ال ؽلد إلينا بصلة

 كىو أحد ادلهتمُت ك ادلتابعُت لتطورات احلركة النقدية اجلزائرية                              مخلوف عامركقد أكرد 
صبلة من العوامل، أسهمت يف ضعف احلركة " مظاىر التجديد  ي القلة القليرة" يف كتابو

 :النقدية يف اجلزائر خالؿ النصف الثاين من القرف العشرين منها

                                                           
17

 . الجزائر69سحنٌن علً، المشهد النقدي فً الجزائر قبل االستقالل، مجلة عود الند، مجلة ثقافٌة فصلٌة، العدد - 
18

 .205 ص 2002 الجزائر1مخلوؾ عامر، متابعات فً الثقافة واألدب، منشورات اتحاد الكتاب الجزائرٌٌن، ط- 
19

 (8-7 )، ص1990ٌنظر عمار بن زاٌد، النقد األدبً الجزائري الحدٌث، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر -  
20

 .05 الجزائر ، ص 2محمد مصاٌؾ، النقد األدبً الحدٌث فً المؽرب العربً، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، ط- 
21

 وادي مٌزاب ؼرداٌة، حفظ القرآن الكرٌم وتعلم بعضا من تفاسٌره 1906رمضان حمود بن سلٌمان بن قاسم المزابً الجزائري، ولد *- 

صحب إلى مدٌنة ؼلٌزان عندما بلػ سن السادسة من عمره تعلم اللؽة الفرنسٌة والعلوم بالمدرسة الرسمٌة ثم التحق بتونس ضمن البعثة 
العلمٌة للمٌزابٌٌن وتلقى تعلٌمه فً المدرسة الخلدونٌة والجامع األعظم، كان مساهما بمقاالته الثرٌة خصوصا فً مجال النقد األدبً، كما 

وهً ترجمة شخصٌة لألدٌب " والفتى" فٌه بعض مقاالته وخواطره فً األدب والسٌاسة و االجتماع والثقافة، " بذور الحٌاة" نشر مؤلفٌن

  بؽرداٌة 1929وفارق الحٌاة سنة  (مرض السل )بأسلوب قصصً، كان أمله كبٌر فً النهوض بوطنه، إال أن المرض أصابه فً سن مبكرة
22

مخلوؾ عامر،ممٌزات الممارسة النقدٌة فً الجزائر نقال عن جعفر بابوش، أسئلة ورهانات األدب الجزائري المعاصر، دار األدٌب - 

 .210، ص 2005للنشر والتوزٌع، وهران 
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 .السيطرة االستعمارية كسيادة االذباه التقليدم -

 .قلة الرصيد الًتاثي ادلوركث يف األدب كالنقد -

 .ضعف حركة النشر -

 .ضعف حركة الًتصبة -

ؽلكن أف - قبل االستقالؿ-كىناؾ مراحل متداخلة كمتشاهبة مرت هبا احلركة النقدية يف اجلزائر
 :23تلخص يف أربع ىي كاآلٌب

تنتهي ىذه ادلرحلة مع احلرب العادلية الثانية سيطرت عليها النظرة التقليدية اليت : المرحلة األولى
عبد : تعتٍت بالًتاث، ككاف النقد يف ىذه الفًتة نقدا لغويا كبالغيا تقليديا، كمن أىم من مثّلها

من خالؿ احملاضرات اليت كانوا يلقوهنا كاآلراء اليت كانوا يدلوف ...القادر اجملاكم، زلمود كحوؿ
 .هبا  يف الصحافة
سبثلت يف الدركس اليت كاف يلقيها الشيخ عبد احلميد ابن باديس على تالميذه : المرحلة الثانية

إذ كاف يدعوىم إىل القدمي كالعناية بو، كظهر ذلك يف دراستو لكتاب الكامل للمربد، كغلب يف 
 .ىذه ادلرحلة اجلانب االصالحي

مثّلها الشيخ البشَت االبراىيمي الذم كاف لو دكر بارز يف احلركة األدبية كالنقدية  : المرحلة الثالثة
خاصة اسهامات االبراىيمي يف جريدة البصائر اليت قاـ فيها بتوجيو األدباء كالنقاد كتقييم العمل 

 .كمراعاة مواطن اجلودة كالرداءة فيو

تبدأ بعد احلرب العادلية الثانية كاليت تضاعف فيها االحساس باألدب كالنقد : المرحلة الرابعة
كمن ىنا ربررت يف أسلوهبا كموضوعاهتا، كما طبقت بعض ادلذاىب النقدية احلديثة    كادلذىب 

 ".أضبد رضا حوحو" الواقعي اليت تبناه كثَت من األدباء أمثاؿ الناقد

" رمضان حمود" إف الدعوة اجلريئة كالصرػلة إىل االتصاؿ بالغرب إظلا أتت من الناقد الثائر      
الذم جهر بدعوتو أف ىذا االتصاؿ سيكوف السبيل الوحيد لتحرير األدب من قيود ادلاضي، 

                                                           
23

وٌنظر أبً القاسم سعد  (260-239 )1983ٌنظر عبد هللا الركٌبً، تطور النثر الجزائري الحدٌث، المؤسسة الوطنٌة للكتاب، الجزائر -  

 (.83-79 )، ص2007 5هللا، دراسات فً األدب الجزائري الحدٌث، دار الرائد للكتاب الجزائر ط
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أنا ال أقصد بالًتصبة الًتصبة اللفظية كاالختالس كادلسخ كقتل :" 24كيظهر ذلك من خالؿ قولو
بتحطيم األكضاع كالقواعد األساسية كالبالغة العربية ... األدب بالسيوؼ العجمية شر قتلة

كلكن أقوؿ كأكرر بكل حرية، كأتفوه دبا .. كاالمتيازات كالفركؽ اليت بٍت عليها كل قـو
إف األدب العريب مريض كمشرؼ على اذلالؾ إف مل يتداركو أبناؤه يف عصر خالف سباـ ...أعتقد

االختالؼ عصوره ادلتقدمة فهو ػلتاج إىل دكاء ناجع يوافق علتو كمزاج طبيعتو ادلنغمسة يف حالة 
 ".اجلو احلار، إف لكل زماف رجاال كلكل أدب سلصوصا بو ال يزف أف يقلده اجليل الذم يليو

 يف رللة الشهاب بالشاعر النابغة كاألديب الفىت كادلصلح عبد الحميد ابن باديسكقد كصفو 
  ثورة على القدمي كتبٌت دعوة ذبديدية يف الشعر العريب تقـو على رمضان حمودالوطٍت  ك اعلن 

"  ألمَت الشعراءرمضان حمودالتحرر من الوزف كالقافية، كمثار الدىشة كاالعجاب أف يتصدل 
شعر أضبد شوقي أقرب إىل العهد :" كينقده نقدا بناء ىادفا كشلا جاء يف نقده" أحمد شوقي

القدمي منو إىل القرف العشرين الذم ػلتاج إىل شعر كطٍت قومي سياسي ضباسي غللب ادلنفعة 
، يف حُت صلده يتحدث عن اجليل الشاب الذم أتى بعد جيل 25"كيدفع الضرر كػلرؾ اخلاملُت

إهنم بّلغوا تلك األمانة اليت استودعت يف أيديهم إىل أيدينا بغَت خيانة كال تقصَت ال :" الشيوخ
 .26"أكثر ك ال أقل كاألمانة ىي اللغة العربية ال غَت

 : شعري كىو القائل يف قصيدة

 ِْ  وِشعري كالحساِم يلوُن ِعرضا          بب حَنرٍب َعواٍن أو قتاِل

 كمل  يف نقده برسالة الشعر كمضامينو كحدىا، كإظلا اىتم بشكل القصيدة" رمضاف ضبود"مل يهتم 
يفرؽ بُت الشكل كادلضموف، كما دعى إىل االىتماـ بقضية الصدؽ الفٍت، كؽلكن اعتباره رائدا 
يف ميداف النقد األديب بالنسبة لؤلدب اجلزائرم احلديث، ال سيما يف رلاؿ نقد الشعر فقد عاجل 
قضايا جوىرية منها رسالة الشعر كدكره يف احلياة، كأكضح ما يف ادلضامُت التقليدية من قصور، 

                                                           
24

 .2011األخضر بن هدوقة، الشاعر والناقد الجزائري، مدونة أحمد بلقمري، دراسات أدبٌة، - 
25

 .2014عبد المجٌد رمضان، المئوٌة األولى لألدٌب الثائر حمود رمضان، دراسات نقدٌة -  
26

 .1985 الجزائر 2المؤسسة الوطنٌة للكتاب، ط" حٌاته وآثاره" محمد ناصر، رمضان حمود- 
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كما عاجل  بعض القضايا ادلعنوية منها العاطفة كدكرىا يف الشعر  كقضية الصدؽ الفٍت كاللغة 
 .27الشعرية، ككيف غلب أف تكوف

  بالرغم 1961 كعليو يرل نقاد احلداثة كادلعاصرة أف احملاكالت كانت ناقصة خاصة قبل سنة 
رمضاف ضبود، زلمد البشَت االبراىيمي، " من كجود زلاكالت متناثرة مثّلها بعض الكتاب أمثاؿ

 .كغَتىم" أضبد رضا حوحو، زلمد سعيد الزاىرم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جماعة الديوان: المحاضرة الخامسة

      تعد صباعة الديواف من أىم ادلدارس النقدية يف العصر احلديث، كاالنطالقة احلقيقية حلركة 
 .التجديد يف الشعر العريب، كقد أحدثت ضجة كبَتة يف األدب كالنقد

                                                           
27

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها-  



13 
 

الذم ألفو العقاد كادلازين، فكاف شعلة االنطالقة " الديواف" كقدمت ىذه اجلماعة كتابا مستو
عباس زلمود العقاد، ابراىيم عبد القادر  )النقدية  كلقد ضمت ىذه اجلماعة شعراء ثالثة 

 .1912-1909كقد تألقت ىذه ادلدرسة ما بُت  (ادلازين، عبد الرضباف شكرم

كىو سلسلة أجزاء أدبية كنقدية من " الديواف يف األدب كالنقد" تعود إىل كتاب" ديواف" ككلمة
صدر منو جزءاف، كمن أىداؼ  (ابراىيم عبد القادرادلازين،عباس زلمود العقاد )كضع الناقدين 

أضبد " ىذا الكتاب ىدـ كل األصناـ األدبية ادلعركفة يف ذلك العصر، كعلى رأسها أمَت الشعراء
، كما تعرض ادلازين إىل نقد شكرم يف نفس الكتاب ، حاكؿ فيو أف يهدمو شاعرا 28"شوقي

 .29"كانسانا، كأف يلجئو إىل العزلة كالبعد عن أضواء احلياة

  كاستمدت ىذه اجلماعة مبادئها من األدب االصلليزم، كلقد تأثر العقاد هبذه ادلدرسة 
، اليت جاءت دببادئ 30(شعراء مصر كبيئاهتم يف اجليل ادلاضي )الركمانتكية االصلليزية يف كتابو

  31(..األصالة، التقليد  التأثَت كالتأثر )نقدية جديدة مثل 

      كقد أحدث ىذا الكتاب ضجة كبَتة يف اجلو األديب كالشعرم يف مصر كالعامل العريب ككاف 
لو تأثَته على شوقي ك ادلنفلوطي، كما غَّت من نظرية عمود الشعر القدؽلة، كعلى الرغم من 

 .32مغادرة شكرم ذلذه ادلدرسة، إال أنو يعد رائدىا

 :جاءت ىذه ادلدرسة األدبية مقاكمة لفكرتُت أساسيتُت علا

جاءت من ادلاضي كىي فكرة القومية يف األدب العريب، كطريقة فهمها على ضلو  -1
شكلي ضيق، أك على ضلو انساين كاسع، كىذا النحو األخَت ىو الذم تدعو إليو 

 .ىذه ادلدرسة

جاءت من أحدث األطوار يف االجتماع كىي فكرة االشًتاكية اليت يصفها العقاد  -2
 .33بالعقم

                                                           
.81،ص 2006 2محمد أحمد ربٌع، فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث، دار الفكر ناشرون وموزعون، ط-

28
  

29
 .50المرجع السابق، ص - 

30
 .82عباس محمود العقاد، شعراء مصر وبٌئاتهم فً الجٌل الماضً، نقال عن محمد أحمد ربٌع، فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث، ص-  

.86أنس داوود، رواد التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث، منشورات المنشأة الشعبٌة للنشر والتوزٌع واالعالن، دط، دت ص -
31

  
32

 .53، ص 2002 مصر 3ٌنظر محمد عبد المنعم خفاجً، حركات التجدٌد فً الشعر العربً الحدٌث، دار الوفاء  ط- 
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 كؽلكن القوؿ أف مدرسة الديواف ضبلت ثورة كسبردا على الشعر الكالسيكي، لتزرع بذكرىا يف 
عمق الشعر العريب، كتعيد لو ركنقو من خالؿ التعبَت عن الشعور الصادؽ الذم ػلملو  يف 

 . عمقو

      لقد سبقت مدرسة خليل مطراف التجديدية مدرسة الديواف يف الظهور يف مصر  كيف 
الدعوة إىل التجديد يف الشعر العريب، ككانت متأثرة باآلداب الغربية، لكن العقاد ينفي أف 

يكوف دلدرسة مطراف أم تأثَت على مدرسة الديواف، بل على العكس، يرل أف دلدرسة 
 .34الديواف أثر على مدرسة خليل مطراف التجديدية

 كمل ؼلتلف النقاد كثَتا حوؿ ىذا ادلوضوع،  فمعظمهم يركا أف مطراف رائد الشعر ادلوضوعي 
احلديث الذم ؽلزج بُت الوصف كالدراما كالتصوير، يف حُت اىتمت مدرسة الديواف 

 .35باالحساس الذم يطغى على شخصية الشاعر

"    كطبعا مل تبقى مدرسة الديواف متماسكة، فحدث خصاـ بُت ادلازين كشكرم أطلق عليو
، كمن تلك اخلصومة انعزؿ شكرم من مدرسة الديواف كمن الناس، "خصومة شكرم كادلازين

كحىت ادلازين مل يسلم من ىذه اخلصومة اليت أثّرت على نفسيتو، كندـ على جحده يف حق 
 .36صديقو فاعتزؿ الشعر، كأعرض عن النقد متجها إىل ادلقالة كالقصة القصَتة

دامت ىذه اخلصومة عشركف سنة كما كرد يف ادلراجع األدبية النقدية، لكن ادلازين بادر بالصلح  
أبت لو مركءتو أف يًتكٍت ضاال حائرا انفق العمر سدل، كابعثر         يف العبث ما "كقاؿ معًتفا 

 .37"لعلو كامن يف نفسي من االستعداد

 :التعريي برواد مدرسة الديوان

                                                                                                                                                                             
33

 .83محمد أحمد ربٌع، فً تارٌخ األدب العربً الحدٌث، ص -  
34

 .المرجع السابق، الصفحة نفسها- 
35

 .54، ص 2008 2ٌنظر محمد مندور، الشعر المصري بعد شوقً، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع ط-  
36

 (.59-58 )، ص1982 الجزائر 2ٌنظر محمد مصاٌؾ، جماعة الدٌوان فً النقد ، الشركة الوطنٌة للنشر والتوزٌع، ط -  
37

 .60ٌنظرالمرجع السابق، ص -   
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، من 1889الشاعر كاألديب كادلفكر كالناقد ادلصرم، ادلولود سنة : عباس محمود العقاد-1
أشهر أدباء العصر احلديث، مؤرخ كركائي خطيب كفيلسوؼ، قليل الصحاب كقليل الثقة 

بالناس، عنيف يف خصومتو، كشاعر من ادلنهج النقدم التحليلي، كيعترب من الشعراء اجملددين يف 
 .الشعر العريب

أف الشعر غلب أف يكوف تعبَتا عن كجداف " الذم أكد فيو" الديواف" أصدر مع ادلازين كتاب
 .38"الشاعر كذاتو كصادرا عن نفسو كطبعو

إف الشعراء من الشباب :"  قائالالعقاد 1961 نوفمرب 3   سأؿ احملرر األديب جبريدة ادلساء يف 
إف الشعراء كشباهبم يعيشوف      يف عصرم  :" ، رد عليو العقاد بقولو"يقولوف عنك أنك هتاصبهم

 .39"أنا عصر العقاد

 )الديواف      : " كمن مؤلفاتو1916أكذلا سنة " ديواف العقاد" أخرج العقاد أربعة دكاكين مساىا
كافتو ادلنية سنة ..."، شعراء مصر كبيئاهتم يف اجليل ادلاضي، ساعات بُت الكتب (مع ادلازين
1964. 

، ىو شاعر َغٌّت للحياة 1958 كادلتويف سنة 1886من مواليد : عبد الرحمان شكري-2
 .كلالنساف كللطبيعة كغٌّت للحب كاألمل كاألمل أصبل األغنيات كأبدع القصائد

كاف شكرم كثَت القراءة يف صبيع ألواف الثقافة كاألدب كالشعر، كقرأ للمتنيب ، أبا العالء  
دخل شكرم مدرسة ادلعلمُت  (بايركف كشيلي )الشريف الرضي، كما ظفر للشعراء االصلليز أمثاؿ

 .40العليا ك كاف غلمع بُت التيار العاطفي كالشاكي ادلتشائم ادلتمرد، كالتيار ادلسًتسل اذلادئ

اخلطوات، أناشيد الصبا  كغَتىا " كأيضا " الضوء كالفجر" 1909أّلف سبعة دكاكين، أكذلا سنة 
كتاب االعًتافات، الثمرات، حديث ابليس : ، كما صدرت لو عدة كتب منها"من الدكاكين

.".. 
                                                           

38
 .82محمد عبد المنعم خفاجً، مرجع سابق، ص -  

39
 .937ٌوسؾ أسعد داؼر، مصادر الدراسات األدبٌة، ص -  

40
 .61-60محمد عبد المنعم خفاجً، مرجع سابق، ص -  
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فعبد الرضباف شكرم مزيج أصيل بُت عريب كما ىوغريب، جعلو ذك ابداع فٍت أديب راؽ ؽلتلك ذكقا 
 .كحسا أدبيا كنقديا

 ":نبوءة شاعر"  كىو القائل يف قصيدتو

 41لئْن خانَني الذِّْكُر الجميُل وملَّني         مسامُع قومي أْو ُغِلْبُت على َأْمري

 من أب زلاـ، درس فيها كزبرج عن 1890كلد يف مصر سنة : ابراىيم عبد القادر المازني-3
مدرسة ادلعلمُت  ُعُت مدّرس للًتصبة، ٍب االصلليزية، كاستقاؿ من التعليم الرمسي كاشتغل مدرسا 

 .42للتاريخ كالًتصبة

أديب، كاتب، ناثر، شاعر رليد، كناقد جرمء، أسلوبو يشبو أسلوب اجلاحظ كسخريتو، كذبلى 
 ..."ابراىيم الكاتب، ثالثة رجاؿ كامرأة" ، كتب يف القصة مثل"صندكؽ الدنيا" ذلك يف كتابو

 .بشار بن الربد، خيوط العنكبوت: كمن مؤلفاتو

 

 

 :مفهوم الشعر والنقد عند جماعة الديوان

      امتلك شعراء صباعة الديواف نظرة ذبديدية فيما ؼلص مسار القصيدة العربية بعد تكوين 
ثقافة ذات بعد تراثي عميق كثقافة أجنبية غربية أثّرت على شكل القصيدة كلغتها كبنائها، 

 .كامتازت ىذه ادلدرسة خبصائص ميزَّهتا عن ادلدارس األدبية يف الشعر العريب احلديث

ترل صباعة الديواف أف الشعر ىو التعبَت اجلميل عن الشعور الصادؽ، كىو : الشعر -1
 .43عنصر التعبَت: ربديد يتألف من عنصرين أساسيُت أكذلما عنصر الشعور كثانيهما

                                                           
41

 .66المرجع السابق، ص -  
42

 .505المرجع السابق، ص -  
43

 .213محمد مصاٌؾ، مرجع سابق، - 
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 : يربط الشعر بالعواطف يقوؿالمازنيفمثال صلد 

 .وما الشعر إال صرخة طال حبسها           يرن صداىا  ي القلوب الكواتم

 : يف ىذا الصددعبد الرحمان شكريكيقوؿ 

 44أال يا طائر الفَنَنَنَنَنَنردو             س إن الشعر وجَنَنَندان

:" يتحدد مفهـو النقد عند صباعة الديواف من خالؿ تعريف العقاد لو بأنو: النقد -2
التمييز  كالتمييز ال يكوف إال دبزية، كالبيئة نفسها تعلمنا سننها يف النقد كاالنتقاء 

حُت تفضي عن كل ما تشابو  كتشرع إىل زبليد كل مزية تنجم يف نوع من األنواع، 
فسواء نظرنا إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج األنثى أك إىل الغرائز اليت ركبتها يف مزاج 

- كىذاف علا ادلزاجاف ادلوكالف باالنتاج كالتخليد يف عادلي األجساـ كادلعاين- الفناف
 .45"فإننا صلد الوجهة يف ىذا أك يف ذاؾ كاحدة، كالغرض ىنا كىناؾ على إتفاؽ

كما أكجبت صباعة الديواف االعتماد على الذكؽ، فالعقل كالذكؽ أساساف ال بد منهما يف نقد 
 .األدب، ككالعلا مكمل لآلخر

 :كمن اآلراء اجلديدة يف بناء القصيدة

فاخلياؿ كالتشبيو كاللغة ذلم دكر فعاؿ يف بناء كنشوء الصورة الشعرية      كيف : اخلياؿ كالتشبيو-
 .46تطورىا كربقيق الغاية ادلرجوة منها

 .الوحدة العضوية-

 .الوزف كالقافية-

 .اللغة الشعرية- 
                                                           

44
 .229 نقال عن محمد صاٌؾ، مرجع سابق، ص 266عبد الرحمان شكري، الدٌوان، ص - 

45
 ، نقال عن عباس محمود 62 ص 1984 بٌروت 1ابراهٌم الحاوي، حركة النقد الحدٌث المعاصر فً الشعر العربً، مؤسسة الرسالة ط- 

 .83العقاد  ساعات بٌن الكتب، ص
46

 .251ٌنظر محمد مصاٌؾ، مرجع سابق، ص - 
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نادت صباعة الديواف بأف يتحرر األدب من الصناعة اللفظية ادلملة كادلتكلفة : الطبع كالصنعة-
 .47كأف يكوف ادلعٌت ادلنبعث من الركح ىو الذم ينبغي أف يهتم بو األديب كالشاعر

      إذف شهدت الساحة األدبية النقدية يف العصر احلديث، حركة نقدية كبَتة يف نقد قصيدة 
الشعر قادىا رلموعة من النقاد الثائرين الخراج الشعر من القوالب التقليدية لكونو مرآة للشاعر 

فكاف جلماعة الديواف األثر الكبَت يف مسار النقد العريب احلديث، إذ فتحت اجملاؿ  كعصره،
من خالؿ زلاكالهتا األدبية  يف تطويرىا لؤلدب كالنقد .للنقاد، حيث تعددت اآلراء النقدية

 .كادلضامُت الشعرية كأذكاؽ الناس األدبية

 

 

 

 

         جماعة أبولو: المحاضرة السادسة

       صباعة أبولو الشعرية ىي إحدل ادلدارس األدبية اذلامة يف األدب العريب احلديث مؤسسها 
 ضمت ىذه ادلدرسة شعراء الوجداف     يف مصر 48*"أحمد زكي أبو شادي"الشاعر الكبَت 

ابراىيم ناجي  علي زلمود طو، أيب القاسم الشايب  صاحل جودت، : كالوطن العريب، كمن ركادىا
كامل كيالين، صالح أضبد ابراىيم، كتأسست ىذه اجلماعة بعد أف كاجو الديوانيوف الشعراء 

احملافظُت يف معركة أدبية بينهما، كإثر ىذا التجمد الشعرم بُت االحيائيُت احملافظُت كالديوانيُت 
 . ظهرت مدرسة أبولو زلاكلة أف تتجاكز االذباىُت السابقُت باحياء جديد

                                                           
47

 .276-275ٌنظرالمرجع السابق، - 
48

 بمصر، من مؤسسً المذهب الرومانسً، بٌن الحٌاة والوفاة مسٌرة علمٌة حافلة 1892أحمد زكً أبو شاذي شاعر وطبٌب من موالٌد *- 

 . بالوالٌات المتحدة مخلدا دواوٌن ومؤلفات متعددة1955بالنشاطات واالنتاجات األدبٌة والنقدٌة، وافته المنٌة سنة 
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اليت تتصل بالتنمية " أبولو" " االلو االغريقية"       مسيت ىذه اجلماعة هبذا االسم نسبة إىل 
احلضارية كاقرار ادلبادلء الدينية كاخللقية، كاذباه ىذه ادلدرسة ىو االذباه الركمانسي، كاللفظ         

إلو النور كالفن كاجلماؿ عند اليوناف كازباذ ىذا االسم يدؿ على  (أبوللوف )مأخوذة من " أبولو" 
التأثر بالثقافات األجنبية عند ركاد مدرسة أبولو  كاختلفت اآلراء حوؿ ىذه التسمية  لكن 

" خليل مطران" أغلبها صّب يف ىذا ادلعٌت ادلتعارؼ عليو، كلقد تأثرت صباعة أبولو دبذىب
 .الركمانسي ككجدكا فيو ظلوذجا للتجديد كيعد األب الركحي ذلا

أحمد زكي  كيف افتتاحية العدد األكؿ من أعدادىا كتب 1932     تأسست صباعة أبولو سنة 
نظرا للمنزلة اخلاصة اليت ػلتلها الشعر بُت فنوف األدب، كدلا أصابو  كأصاب : "  يقوؿأبو شاذي

رجالو من سوء احلاؿ، بينما الشعر من أجل مظاىر الفن مل نًتدد يف أف طلصو هبذه اجمللة، اليت 
ىي األكىل من نوعها يف العامل العريب، كما مل نتواف يف تأسيس ىيئة مستقلة خلدمتو، ىي صبعية 
أبولو، حبا يف احاللو مكانتو السابقة الرفيعة، كربقيقا للتآخي كالتعاكف ادلنشود بُت الشعراء، كقد 

..." خلصت ىذه اجمللة من احلزبية، كتفتحت أبواهبا لكل نصَت دلبادئها التعاكنية االصالحية
 :49كتضمن العدد األكؿ دستور اجلمعية كنظامها كأغراضها اليت سبثلت فيما يلي

 .السمو بالشعر العريب كتوجيو جهود الشعراء توجيها شريفا -

 .ترقية مستول الشعراء أدبيا كاجتماعيا كماديا -

 .مناصرة النهضات الفنية يف عامل الشعر -

 :50 اجلمعية كاجمللة بقولو(أمير الشعراء)أحمد شوقيكحيا 

 أبولُّلو، مْرحبا بِك يا أبَنَنَنَنَنولو

  فنِك من ُعكاِا الشَّعَنَنَنَنِر ِ لُّ 

 ُعكاُا، وأنِت للبلغاِء سَنَنَنَنوقٌ 
                                                           

49
 1998 77 ص 1محمد سعد فشوان، مدرسة أبولو الشعرٌة فً ضوء النقد الحدٌث، دار المعارؾ ط- 

50
 .96المرجع السابق، ص- 
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 على جنباِتها رحلوا وَحَنَنَنَنلُّوا

 َعسى تأتينَنَنا بمعلقَنَنَنَنَنَنَناتِ 

 نروُو على القديِم بهَنَنَنَنا نُِدلُّ 

 لعّل مواىباً ِخْفيْت وضَنَنَناَعتْ 

 ُتذاُا على َيَدْيِك وُتْسَنَنَنَنتَغلُّ 

      كلقد أسندت اجلمعية رئاستها إىل أضبد شوقي فيما بعد اعًتافا بريادتو يف دنيا الشعر كتوىل 
الرئاسة بعده خليل مطراف الذم لقب بشاعر القطرين، ٍب بشاعر األقطار العربية  كاستقطبت 

اجلمعية عددا كبَتا من األدباء كالشعراء يف مصر كغَتىا، أذكر منهم ابراىيم ناجي، علي زلمود 
، ككانت اجللسات حافلة بادلناقشات األدبية كالنقدية، كأصبحت  طو، كامل الكيالين  أضبد زلـر

اجمللة ملتقى لنتاج كثَت من الشعراء كالنقاد، فنشرت لشوقي  كمطراف، كالعقاد، كالرافعي، كأيب 
 .51ـ1934القاسم الشايب كغَتىم، كاستمرت اجمللة يف الصدكر حىت سنة 

الينبوع  كأطياؼ : كما احتضنت اجلمعية اصدار عدد من دكاكين أعضائها ككتبهم منها دكاكين
الربيع كفوؽ العباب ألضبد زكي أبو شاذم، كديواف الغماـ البراىيم ناجي، ككتاب أدب الطبيعة 

 . دلصطفى عبد اللطيف السحرٌب

 :كمن أىم ما توصلت إليو صباعة أبولو ما يلي

 .التعبَت بلغة بسيطة قريبة من لغة الواقع -

 .استخداـ الصورة الشعرية -

 .استخداـ الرموز ك األساطَت بكثرة -

 .عدـ انقساـ السطر الشعرم إىل شطريُت متساكيُت -

 .عدـ االلتزاـ بعدد زلدد من التفاعيل يف كل سطر -

                                                           
51

 ، ص 1971 2عبد العزٌز الدسوقً، جماعة أبولو وأثرها فً الشعر الحدٌث، الهٌئة المصرٌة العامة للتألٌؾ والنشر، ط- 
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 .بناء القصيدة موسيقيا على كحدة التفعيلة بدال من البحر  الشعرم اخلليلي -

 

 

 

 

 

 

 

         جماعة الرابطة القلمية:   المحاضرة السابعة

 :    توطئة تاريخية 

      إف الباحث يف ظاىرة الشعر ادلهجرم غلد نفسو مشدكد الوثائق إىل احلديث عن ىجرة 
أصحابو إىل األمريكيتُت، كاألسباب اليت دعتهم إىل ترؾ أكطاهنم كعائالهتم، كالظركؼ التارؼلية  

كاالجتماعية، كالسياسية اليت كاكبت تلك اذلجرات كىذا كلو يعود إىل طبيعة ىذا الشعر دلا 
ػلتويو من مشاعر احلنُت إىل الوطن العريب، كالقضايا السياسية كاالجتماعية اليت يعاجلها، كىو ما 
جعل الكثَت من دارسي الشعر ادلهجرم يفّصلوف يف أحواؿ سوريا كلبناف منذ القرف التاسع عشر، 

من انغالؽ يف حياهتا العامة شلا دفع بالكثَت من التجار - أنذاؾ-كما كاف يسود اجملتمعات العربية
 .52كاألدباء إىل اذلجرة

      ىاجرت صباعات من العرب، كخباصة من لبناف كسوريا إىل العامل اجلديد كأقاموا        يف 
كندا كالواليات ادلتحدة، كيف دكؿ أمريكا اجلنوبية يف القرف التاسع عشر كالقرف العشرين كنقلوا 
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 49 ص 1967ٌنظر أنس داود، التجدٌد فً شعر المهجر، دار الكتاب العربً دط القاهرة -  
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اللغة العربية كآداهبا إىل تلك ادلهاجر، فأنشأ ىؤالء ادلهاجركف أدبا رفيعا يعربكف بو عن مشاعرىم  
الواليات ادلتحدة  )فئة ادلهجر الشمايل: انقسم ىؤالء األدباء إىل فئتُت" كعواطفهم كلقد

 .53"كلكل منهما خصائص كشليزات( الربازيل) ، كفئة ادلهجر اجلنويب، كعلى األخص(األمريكية

ىجرة اآلداب العربية إىل بالد  (الشمالية كاجلنوبية )تشبو ىجرة األدب العريب احلديث إىل أمريكا
األندلس يف أكاخر القرف األكؿ اذلجرم، كأكؿ القرف السابع ادليالدم، فاألدب  ادلهجرم مثل 

كتكاد تعادؿ " األندلسي، كالعلا عاشا يف بيئة جديدة، كأحدثا أثرا  كبَتا يف حياة األدب العريب
 .54"قيمة األدب ادلهجرم قيمة األدب األندلسي من ناحية الثراء كالتجديد  كالشموؿ

     بدأت ىجرة األدباء أكال إىل مشاؿ أمريكا، فكانت ذلم فيها مراكز للتجمع يلتقوف فيها  
 )ادلركز األكؿ للهجرة، ٍب ذبمعوا يف  (نيويورؾ)كيعرضوف يف أحيائها عاداهتم كتقاليدىم، فكانت 

 (.األرجنتُت) كيف  (الربازيل

" يرل معظم مؤرخي األدب ادلهجرم أف أكؿ من ىاجر إىل سوريا كاف مواطنا من لبناف امسو     
" ميخائيل رستم"، كصلد أيضا أقدـ أديب ىاجر إىل أمريكا ىو1854عاـ " انطوان البشعبني

 كىو أكؿ شاعر نظم  1872عاـ " لويس صابونجي" كبعده الشاعر" اسعد رستم" كالد الشاعر
 .551901دبدينة نيويورؾ سنة  (السنًتاؿ بارؾ )قصيدة عربية يف ادلهجر يصف فيها حي

تكاثر عدد ادلهاجرين، كاستطاعوا بكفاحهم أف غلعلوا من األدب الصورة العميقة لالنساف 
فقد كفانا ما عندنا من ادلعجزات اللغوية  كآف ":" ميخائيل نعيمة" اجلديد، كهبذا الصدد يقوؿ 

 .56"لنا أف نتعطف كلو بالتفاتة على ذلك احليواف ادلستحدث الذم كاف كال يزاؿ سر األسرار

قاـ ادلهاجركف العرب يف ادلهجر بتأسيس مدارس عربية كصبعيات دينية كخَتية كأخرل أدبية كمن 
 :أشهرىا ما يأٌب
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 .17، ص 1977 القاهرة 3عٌسى الناعوري، أدب المهجر، دار المعارؾ ط-  
54

 .09، ص 1980 بٌروت لبنان 3ٌنظر محمد عبد المنعم خفاجً، قصة األدب المهجري، دار الكتاب اللبنانً ط- 
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 .24المرجع السابق، ص - 
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 .34 الجزائر ص 1985 1شلتاغ عبود شراد، حركة الشعر الحر فً الجزائر، المؤسسة الوطنٌة للكتاب ط- 
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، أسسها األديب ادلهجرم 1920أنشأت بنيويورؾ عاـ : (المهجر الشمالي )الرابطة القلمية
صاحب جريدة السائح ادلشهورة، كانظم إليها " 1963-1860 عبد المسيح حداد" 
 مستشارا  كما "ميخائيل نعيمة"وكعميد ألدباء ادلهجر كرئيس الرابطة، " جبران خليل جبران"

نسيب عريضة، كايليا أبو ماضي، كأسعد رستم، كأمُت : انظم إليها أعالـ من شعراء ادلهجر منهم
 .الرػلاين، كرشيد أيوب

قامت ىذه اجلمعية بادلهجر األمريكي اجلنويب يف : (المهجر الجنوبي )العلبة األندلسية
 َخَلفو بعد ذلك "ميشال معلوف"، ككاف مؤسسها األكؿ ىو الشاعر "ساف باكلو" الربازيل دبدينة

  شفيق المعلوف ادللقب بالشاعر القركم، ٍب ترأسها من بعده رشيد سليم الخوريالشاعر 
 كيشَت امسها إىل مدل تأثر ادلهجريُت باألدب األندلسي كخاصة بالركح 1932قامت سنة 

ميشال : الغنائية  كادلوسيقى يف ادلوشحات، كضمت ىذه العصبة الكثَت من األدباء أشهرىم
 أمينا ويوسي البعيني أمينا للسر، ونظير زيتون نائب الرئيس، داود شكور رئيسا، المعلوف

، كلقد فقدت العصبة بتوايل األياـ عددا من أعضائها، فبعضهم ...للصندكؽ  كالياس فرحات
 .57"الشاعر القركم" كاآلخر عاد إىل الشرؽ" ميشاؿ ادلعلوؼ" ارربل عنها 

 :أما من ادلدارس ادلهجرية اجلنوبية، كاليت مل يكن ذلا أثر بارز يف الشعر ادلهجرم اجلنويب

 بنيويورؾ، كىي مدرسة أدبية 1948 عاـ أحمد زكي أبو شاديأسسها : رابطة منير ا -
 .مل سبكت كثَتا، كيقاؿ أهنا انتهت بوفاة أيب شادم

 جروج صيدو كقد أنشأىا الشاعر 1949تأسست يف األرجنتُت عاـ : الرابطة األدبية -
 .لكنها اختفت بعد عامُت

 لقد كاف لؤلدب ادلهجرم األثر الكبَت يف ازدىار األدب العريب لكونو احتل مكانة أدبية ىامة 
استطاع أدبائها االنفتاح على التأثَتات األدبية األجنبية كال سيما االصلليزية، كادخاؿ أنواع أدبية 

 .جديدة يف االدب العريب
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 . 30عبٌسى الناعوري، مرجع سابق، ص -  
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 من أبرز شعراء ككتاب الرابطة القلمية  581931-1883" جبران خليل جبران"       يعد
 حوار 1919" المواكب" كلقد فطر ىذا الشاعر على الطموح، كالشغف باجلماؿ، ففي قصيدة

 :59ينطلق فيو صوتاف صوت ادلدينة كالغاب، كؽليل الشاعر يف األخَت إىل الغاب، إذ يقوؿ

 ليَس  ي الغاباِت ُحَنَنَنزن             ال وال  يها الُهمَنَنَنَنومْ 

  فذا َىبَّ َنسَنَنَنَنَنَنيم ٌ            لْم تجيء معو الُسَنَنَنمومْ 

 ليَس ُحزُن النفَنَنَنس إالَ             ِ لُّ َوْىمَنَنَنَنٍ ال َيدومْ 
 َوُغيوُم الّنفَنَنَنَنس تبدو             مْن ثناياىا للنَُّنَنَنَنجومْ 

حاكؿ جرباف أف يصل إىل ركح كصميم احلياة ليستخرج منها فلسفة مستوحاة من عادلو اخلاص 
 .كمن ذباربو كمن معاناتو العميقة

الصريح، الذم حوؿ الكثَت من معطياتو  (األنا  )نالحظ أف للشاعرذاتية قوية كعميقة، فنجد
 :61اليت يقوؿ فيها" سكوتي انشاد"  بقصيدة 60كىي تظل صرػلة حينا، كشلوىة حينا آخر

 ُسكوتي إنشاٌد وُجوعي تُخَنَنَنمٌة          و ي عطشي ماٌء و ي صَنحوتي سكرٌ 
 و ي لوَعتي عَنرٌس و ي غربتي لقاء         و ي باطني كشٌي و ي مظهَنري سترُ 

 كْم اشتكي ىما وقلٌب ُمفاخَنَنٌر           بهّمي وكم أبكي وثْغَنَنَنَنري يفترُ 
 وكم ارتجي ِخب وِخلَنّي بجانبي            وكم ابَتغي أمًرا و ي حَنَنْوزتي األمرُ 

كىي قصيدة حافلة بثنائيات ضدية، ترسم يف حقيقة األمر صراعا داخليا نفسيا أراد لنا الشاعر 
 .ابراز جانب من ذاتيتو العميقة

أك كما مساه  (1988-1889)*62ميخائيل نعيمةأما القطب الثاين يف الرابطة القلمية فهو 
باألديب ادلسكوين الذم كتب كنظم على امتداد القرف شعرا، كنقدا " ماركف عبود" الكاتب
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 .320 ص 1977 بٌروت 1ٌنظر كاظم حطٌط، دراسات فً األدب العربً، دار الكتاب اللبنانً ط-  
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 .199، ص 2001جبران خلٌل جبران، المجموعة الكاملة العربٌة، دار مٌوزٌك، بٌروت لبنان  - 
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 .333المرجع سابق، ص -  
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 .339المصدر السابق، ص - 
62

مٌخائٌل نعٌمة مفكر لبنانً وواحد من أهم رواد النهضة الفكرٌة والثقافٌة، أنهى دراسته المدرسٌة فً مدرسة الجمعٌة الفلسطٌنٌة،  - * 

 ".ناسك الشخروب" اضطلع على الكثٌر من مؤلفات األدب الروسً، درس الحقوق، انضم إلى الرابطة القلمٌة، لقب ب
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كقصصا كفلسفة، كتعبدا، متنقال بُت ركسيا كأكركبا كأمريكا بعد ما أمضى عامُت            يف 
 .63فلسطُت

ترؾ ميخائيل نعيمة تراثا كبَتا كمتميزا، سواء ما كاف يف مرحلة اذلجرة الركسية كاألمريكية أك 
الديواف الشعرم ::مرحلة االستقرار يف لبناف، سللدا قصائد شعرية، ككتب نقدية كمن أىم مؤلفاتو

فالناقد ". يف مهب الريح" " الغرباؿ" كتاب" اآلباء كالبنوف" مسرحية" علس اجلفوف" الوحيد
كالشاعر يقر أف الوسيلة الفنية للشاعر ىي التعبَت عن نفسو، كنقل ذبر بتو كذبسيمها  فالشعر 

احلق يعرض التجربة بكل أبعادىا يف عامل النفس، لوكنو ال ػلكي عنها، كال يذكر نتائجها، فلو 
ياناس إين بكيت دلا بكى معي أحد غَت أين لو أدخلتهم :" بقيت شهرا بل عاما أقوؿ للناس

 .64"قليب، كقد خيم احلزف فيو، كفتحت أمامهم أبواب نفسي لتبللت مع عيٍت عيوف
من الكتب ادلهمة يف النقد العريب احلديث كىو "  دليخائيل نعيمة65"الغربال"        يعد كتاب 

عبارة عن رلموعة مقاالت نقدية نشرىا ادلؤلف يف الصحف أك كتبها كمقدمات لبعض أعمالو    
 .ككتاب الغرباؿ ػلدد مفهـو الغربلة اليت توازم مهنة الناقد

يضم الكتاب إحدل كعشرين مقالة منها ما خصصو للهجـو العنيف على األدب العريب 
" ٍب على العركض التقليدم يف مقاؿ" نقيق الضفادا" التقليدم، كالتحجر اللغوم مثل مقاؿ

 .66"الزحافات كالعلل

من أكرب األكىاـ اليت يؤخذ هبا ضفادع األدب كعّلهم :" قولو" نقيق الضفادع" قد جاء يف مقاؿ
أف اللغة ... لوتبصر ضفادع اللغة العربية يـو تاريخ لغتهم لوجدكا... أف تسيَت األدب منوط هبم

اليت نتفاىم هبا اليـو يف رلالتنا كجرائدنا كمن على منابرنا ىي غَت لغة ّمضر كسبيم كضِبْيَػْر 
 .67"كقريش
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 .704، ص 2006 وزارة الثقافة دمشق سورٌا 2خالد محً الدٌن البرادعً، المهاجرة والمهاجرون، ج -  
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 .101أنس داود، التجدٌد فً شعر المهجر، مرجع سابق، ص - 
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 .20، ص 1997محمد مندور، النقد والنقاد المعاصرون، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة - 
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 .23المرجع السابق، -  
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 .95-94، ص 1923 1مٌخائٌل نعٌمة، الؽربال، دار نوفل ط-  
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كصلده يكتب أيضا عن طبائع الناس أهنا ليست غربلة الناس بل غربلة  ما يدكنو قسم من الناس 
من أفكار كشعور كميوؿ، فالناقد ميخائيل نعيمة كاف منهجو ذاتيا تأثريا انطالقا من اؽلانو بأف 

ناقد غربالو، لكل موازينو ك مقاييسو، كىذه ادلوازين كادلقاييس ليست مسجلة ال         " لكل
االخالص : ، يف حُت كضع خصائص غلب أف يتمتع هبا الناقد منها68"يف السماء كال يف األرض

 .يف النية، دقة الذكؽ، كرقة الشعور، بلوغ الفكرة كمنها التشويق

 

 المحاضرة  الثامنة    
 (المفهوم، النشأة، األسس، األعبم، االنتقال إلى النقد العربي )النقد التاريخي

    
       يعترب منهج النقد التارؼلي كاحدا من ادلناىج النقدية ادلتعددة اليت انبنت على قواعد متينة   

ىي يف حد ذاهتا نتاج لفلسفات، كتيارات فكرية عرفتها االنسانية عرب سَتهتا الطويلة، كلعل ما 
توخاه أفالطوف ك أرسطو من فلسفات معينة شغلت التفكَت االنساين ىي سبثل ادلالمح اجلذرية 

األكىل ذلذه الفلسفات، كما يعترب منهجا يتخذ من حوادث التاريخ السياسي كاالجتماعي كسيلة 
لتفسَت األدب كتعليل ظواىره أك التاريخ األديب ألمة ما، كرلموع اآلراء اليت قيلت يف أديب ما  

أك يف فن من الفنوف، كما يفيد يف تفسَت تشكل خصائص اذباه أديب ما، كيعُت على فهم 
" البواعث كادلؤثرات يف نشأة الظواىر كالتيارات األدبية ادلرتبطة باجملتمع انطالقا من قاعدة 

 .69"االنساف ابن بيئتو

على ما يشبو سلسلة من ادلعادالت السببية " عبد السبم المسدي"  النقد التارؼلي كما قاؿ
فالنص شبرة صاحبو، كاألديب صورة لثقافتو، كالثقافة افراز للبيئة، كالبيئة جزء من التاريخ، فإذا 

 .70"النقد تأريخ لؤلديب من خالؿ بيئتو
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 .16المرجع نفسه، ص - 
 .16، ص 2005-2004يوسف كغليسي، زلاضرات النقد األديب ادلعاصر، منشورات جامعة منتورم، قسنطينة - 69
 .88، ص 1994عبد السالـ ادلسدم، يف آليات النقد األديب، دار اجلنوب، تونس - 70
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كعليو ؽلكن اعتبار ادلنهج التارؼلي كاحدا من أكثر ادلناىج اعتمادا يف ميداف البحث األديب كيعترب 
 .ادلنهج الوحيد الذم يدرس مسار أم أمة من األمم

كقد مثّلت ادلنهج التارؼلي يف دراسة األدب رلموعة من  ادلدارس من أبرزىا ادلدرسة ادلاركسية اليت 
أصبحت منذ اكاخر القرف التاسع عشر تعترب أساس التصور التارؼلي لؤلدب، إذ اعتمدت تصورا 

اليت ترل التاريخ البشرم عبارة عن " احلتمية التارؼلية" فلسفيا لتطور العصور يلخص يف مقولة
أكذلما أف : مراحل، البد أف تتواىل على ظلط زلدد، كمن ىنا سبثلت االنتاج األديب يف زلورين

األدب ينبثق مباشرة من الواقع ادلادم ادللموس يف احلياة، كثانيهما أف االنتاج األديب كالفٍت 
 .71كالفكرم يرتبط بتسلسل طبقا حلتمية تارؼلية ثابتة

ككذلك صلد ادلدرسة الواقعية اليت تبلورت يف منتصف القرف العشرين كسبثلت يف نظرية االلتزاـ 
الوجودية اليت تنطلق من مقولة ادلسؤكلية كاحلرية لتجعلهما طريف اجلدلية اجلديدة اليت تغرس 

كبُت ىاتُت . الوجود االنساين يف التاريخ، كسبثل التطور النقدم للمنظور التارؼلي  عند الوجوديُت
"  ككاف من ابرز ركادىا72"ادلدرسة التارؼلية احلقيقية" ادلدرستُت برزت ما يسميو صالح فضل 

كاليت عملت على ربط األدب باحلياة، كتأصيل طرائق التحليل النقدم " كالنسوف"" ىيبوليت تُت
 .باالفادة من العلـو ادلختلفة

 شكال مبكرا 19 الذم ظهر أكاخر القرف critique scientifiqueكيعد النقد العلمي
 :للنقد التارؼلي كمن أبرز شلثليو

الفيلسوؼ كادلؤرخ كالناقد الفرنسي الشهَت الذم درس  (1893- 1828) ىيبوليت تين
 :النصوص األدبية يف ضوء تأثَت ثالثيتو الشهَتة

يقصد بو اخلصائص الفطرية الوراثية ادلشًتكة بُت أفراد : (race)العرق أو الجنس -1
 .األمة الواحدة ادلنحدرة طبعا من جنس معُت

دبعٌت الفضاء اجلغرايف كانعكاساهتاالجتماعية : milieu( المكان أو الوسط):البيئة -2
 .يف النص األديب
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 .27 صالح فضل، مناىج النقد ادلعاصر، ص - 
72

 .30المرجع السابق، ص - 
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أم رلموع الظركؼ السياسية كالثقافية كالدينية اليت (: temps)الزمان أو العلر -3
 .73من شأهنا أف سبارس تأثَتا على النص

الناقد الفرنسي الذين ساىم يف دفع عجلة  (1864-1804 )"سانت بيف"نذكر أيضا 
التطور بالنسبة للمنهج التارؼلي متأثرا يف ذلك باذباىو العلمي التجرييب، الذم درس من خاللو 

األدب، فكاف يبحث يف االنتاج األديب ال من حيث داللتو على اجملتمع فحسب، كما فعلت     
، كلكن من حيث داللتو على مؤلفو، فكانت أحكامو يف النقد أحكاما "مداـ دم ستاؿ" 

كما )منصبة على شخصيات ادلؤلفُت، فركز على شخصية األديب تركيزا مطلقا، اؽلانا منو بأنو
كأف النص تعبَت عن مزاج فردم، فقد كاف من الضركرم معرفة حياة  (تكوف الشجرة يكوف شبرىا

، كقد "كعاء الكاتب" الكاتب الشخصية كالعائلية كعاداتو كأذكاقو ككل شيء ؼلصو ما مساه النقاد
الذم ػلرص على الشرح كااليضاح كادلساعدة على " عميدا للنقد التفسَتم" محمد منذور" عده

 .74"الفهم، أكثر من حرصو على احلكم كربديد القيم

إىل جانب رموز النقد العلمي، فإف ىناؾ أعالما آخرين أرسوا أكليات النقد التارؼلي          يف 
" غستاؼ النسوف، فرديناف بركنتيار، ٍب كاصل النشاط األكادؽلي الفرنسي: أكركبا، نذكر  منهم

ركالف " الذم دخل يف معارؾ نقدية مع عميد النقد الفرنسي اجلديد           " رؽلوف بيكار
 .انتهت ىذه باالطاحة بادلنهج التارؼلي (1980-1915 )"بارت

         أما يف النقد العريب فيمكن اعتبار هنايات الربع األكؿ من القرف العشرين تارؼلا لبدايات 
ادلمارسة النقدية التارؼلية على يد نقاد تتلمذكا على رموز ادلدرسة الفرنسية، يتزعمهم        أضبد 

     ) 75فهو أكؿ أستاذ لؤلدب العريب، باالضافة إىل  طو حسُت  (1945-1880 )ضيف 
الذم مارس النقد التارؼلي كالنقد االجتماعي، كسلك ادلنهج الفٍت من  (1890-1965

خالؿ نظرية الشك، كجعلها أساسا يف تفسَت األعماؿ األدبية يف ضوء معطيات بيئية أك زمنية 
أك قدرات فنية تتصل صبيعها بالعمل األديب كصاحبو ، كذبعل من األدب حر ال ؼلضع لقيود 

-1893)معينة، ألف الفن يف نظره أثر من آثار األحرار ال من آلثار العبيد، زكي مبارؾ
                                                           

 .17يوسف كغليسي، مرجع سابق، ص - 73
 .89زلمد منذكر، يف األدب كالنقد، دار هنضة مصر، الفجالة، القاىرة، دت ص - 74
 .97بَتكت، ص  (ـ1984-ق1404 )1ابراىيم احلاكم، حركة النقد  احلديث كادلعاصر يف الشعر العريب، مؤسسة الرسالة، ط - 75
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ؽلكن اعتباره  (1965-1907) أما زلمد منذكر (1954-1886) أضبد أمُت (1952
" اجلسر التارؼلي ادلباشر بُت النقدين الفرنسي كالعريب، كىو أكؿ من أرسى معامل                

، مذيال بًتصبتو (النقد ادلنهجي عند العرب ) يف نقدنا العريب، حُت أصدر كتابو76"الالنسونية
 .1946ككاف ذلك يف حدكد سنة " منهج البحث يف األدب" دلقالة النسوف الشهَتة

كمنذ الستينيات، أخذ النقد التارؼلي يزدىر يف كثَت من اجلامعات العربية على أيدم أشهر 
 )األكادميُت العرب الذين ربولت أطركحاهتم اجلامعية إىل معامل نقدية يقتفي آثارىا ادلنهجية     

 .طلبتهم، كيتوارثوهنا طالبا عن أستاذ، حىت ترسخ ادلنهج التارؼلي كرسم ترسيما أكادؽليا (التارؼلية
أما            (مصر )شوقي ضيي، سهير القلماوي، عمر الدسوقي: كمن رموز ىذا ادلنهج

يف مرحلة  )بلقاسم سعد اهلل، صالح خر ي، محمد ناصر وعبد الملك مرتاض: يف اجلزائر
 .(أكىل من ذبربتو النقدية

 :كاتسم النقد التارؼلي باخلصائص اآلتية نذكر منها
 .الربط اآليل بُت النص األديب كزليطو السياقي، كاعتبار األكؿ كثيقة للثاين -

االىتماـ بدراسة ادلدكنات األدبية العريضة ادلمتدة تارؼليا، مع الًتكيز على أكثر النصوص  -
 .سبثيال للمرحلة التارؼلية ادلدركسة

 .االىتماـ بادلبدع كالبيئة االبداعية على حساب النص االبداعي -

 .الًتكيز على ادلضموف كسياقاتو اخلارجية، مع تغييب كاضح للخصوصية األدبية للنص -

التعامل مع النصوص ادلدركسة على أهنا سلطوطات حباجة إىل توثيق أك ربف رلهولة      -
 .يف متحف أثرم، مع زلاكلة مل شتاهتا كتأكيدىا بالوثائق كالصور كالفهارس كادلالحق

كىكذا تبدك األعلية األساسية ذلذا ادلنهج يف أنو يقدـ جهودا مضنية يف سبيل تقدمي ادلادة األدبية 
اخلاـ، أما دراسة ىذه ادلادة يف ذاهتا فإهنا أكسع من أف يستوعبها مثل ىذا القالب ادلنهجي 

 .الضيق

                                                           
 كحىت منتصفو   كانت ذلا تأثَتات صبة يف 20ظاىرة نقدية شغلت اجلامعة الفرنسية منذ مطلع القرف " جوستاؼ النسوف"نسبة إىل رائدىا-  76

ال نستطيع أف نتطلع إىل تعريف أك تقدير لصفات عمل أديب أك قوتو ما مل نعرض أنفسنا قبل كل شيء " النقد العريب احلديث، كىو القائل
 .لتأثَته، تعريضا مباشرا



30 
 

 

 

 

 

 النقد االجتماعي:  المحاضرة التاسعة

   شبة عالقة كطيدة بُت األدب كاجملتمع، إذ أقرهبا لفالسفة كالعلماء منذ القدمي يف ظل نظرية 
احملاكاة، نظرية االنعكاس كشىت اآلراء، كاألفكار ادلطركحة يف ىذا اجملاؿ، كمل تكد تظهر نظرية 
اجلدلية ادلاركسية حىت تأسس على بنياهنا ادلنهج االجتماعي لؤلدب أحد ادلناىج الرئيسية يف 

 .الدراسات األدبية كالنقدية

 :مفهومو وأصولو

ادلنهج االجتماعي من ادلناىج األساسية يف الدراسات األدبية كالنقدية، كقد تولد ىذا ادلنهج من 
ادلنهج التارؼلي، أم أف ادلنطلق التارؼلي كاف ىو التأسيس الطبيعي للمنطلق االجتماعي عرب 

  78 كلذلك قاؿ بعضهم إف ىذا ادلنهج ىو جزء من ادلنهج التارؼلي77زلورم الزماف كادلكاف
إف الدرس األديب إذا تناكؿ النصوص القدؽلة كاف تارؼلا، كإذا : كالذين فرقوا بُت ادلنهجُت قالوا

 .79توجو إىل درس النصوص احلديثة كاف نقدا اجتماعيا
كىو منهج يربط بُت األدب كاجملتمع بطبقاتو ادلختلفة، ألف األدب ؽلثل احلياة على ادلستول 

 .اجلماعي
    إف بدايات النقد االجتماعي تعود إىل هناية القرف الثامن عشر كمطلع القرف التاسع عشر عاد 

 اليت أصدرت عاـ 80"مداـ ستاؿ" هبا أدباء فرنسيوف كانوا قد ىاجركا إىل أدلانيا كانكلًتا أمثاؿ
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 .44ه ص 1417  1صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، دار اآلفاق العربٌة، القاهرة ط- 
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 .35ص  (م2007-ه1428) دمشق1قصاب، مناهج النقد األدبً الحدٌث، دار الفكر ط-  
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 . 36المرجع السابق، ص- 
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 .404ٌنظر علً جواد الطاهر، مقدمة فً النقد األدبً، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر ص - 
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كسانت "" شاتو برياف"ك"  عن األدب من حيث عالقاتو بالنظم االجتماعية"  كتابا1800
 .الذم احتفل باجملتمع كبظركؼ األديب" بيف

يف كتابو تاريخ األدب كربليلو عاـ " ىيبوليت تُت" كؽلكن عد التحليالت اليت حواىا كتاب الناقد
 . أحد أبرز  التطبيقات ادلمثلة للمنهج االجتماعي يف دراسة األدب كربليلو1863

 
 

 :المنهج االجتماعي  ي النقد األوروبي الحديث
   كاف للفكر ادلادم ادلاركسي أثر يف تطور ادلنهج االجتماعي، كاكسابو اطارا منهجيا كشكال 

فكريا ناضجا، كقد عملت ادلاركسية مع الواقعية جنبا إىل جنب يف تعميق االذباه الذم يدعو إىل 
بتنوعاتو  (علم االجتماع )التالـز بُت التطور االجتماعي كاالزدىار األديب، شلا أسهم يف ازدىار

 .81"سوسيولوجيا األدب" أك " علم اجتماع األدب " ادلختلفة مثل
) كارؿ ماركس               (1830-1770 )فريدريك ىيجل: كمن ركاد ادلنهج االجتماعي

1818-1883.) 
 :اتجاىات المنهج االجتماعي

ىو تيار ذبرييب يستفيد من التقنيات التحليلة يف مناىج : 82االتجاه الكمي -1
الدراسات االجتماعية مثل االحصائيات كالبيانات، كيرل ىذا االذباه أف ربليل 
األدب يقتضي ىذه البيانات الدقيقة عن األعماؿ األدبية، كذلك الستخالص 

سكاربيو، لكن أغفل : النتائج اليت تكشف لنا حركة األدب يف اجملتمع، كمن ركاده
االذباه الكمي الطابع النوعي للعمل األديب، كىنا يدرس النص على أساس رقمي  

 .أم األساس الكمي ال الكيفي

من بعده  كرأيهما يف العالقة " ماركس" ٍب" ىيجل" نسبة إىل : المدرسة الجدلية -2
بُت البٌت التحتية كالبٌت الفوقية يف االنتاج األديب كاالنتاج الثقايف، كىذه العالقة 
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 .95ه، ص 1426 1ٌنظر صالح الهوٌدي، النقد األدبً الحدٌث، قضاٌاه ومناهجه، منشورات جامعة السابع من ابرٌل، ط-  

.48ٌنظر، صالح فضل، مناهج النقد المعاصر، ص - 
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كمنظر ذلذا " جورج لوكاش" ، كقد برز83متبادلة كمتفاعلة شلا غلعلها عالقة جدلية
" لوسياف جولدماف" االذباه عندما درس العالقة بُت األدب كاجملتمع، ٍب جاء بعده

 ".علم اجتماع االبداع األديب" الذم تبٌت االذباه الكيفي للعمل األديب

 84"علم اجتماع النص" ٍب حدث تطور يف مناىج النقد األديب شلا أدل إىل نشوء علم جديد ىو
 .الذم اعتمد على اللغة باعتبارىا الوسيط الفعلي بُت األدب كاحلياة

صلد يف تراثنا النقدم القدمي نقدا للمجتمع كسلوكياتو : المنهج االجتماعي  ي النقد العربي
للجاحظ كاحلرص على الربط بُت ادلعٌت الشريف ك اللفظ الشريف الذم " البخالء" ككتاب

، كبعض ادلالحظات ادلنتشرة يف كتب النقد القدمي اليت ربث  على "بشر بن ادلعتمر" صلده عند
 .85الربط بُت ادلستول التعبَتم كمستول ادلتلقُت

أما يف النقد احلديث، فلم يكن ذلذا ادلنهج ركاد بارزكف مقتنعوف بو، كلكن صلد بعض الدعوات 
كقد " سبمى موسى، شبلي شميل" إىل االىتماـ باالذباه االجتماعي يف النقد األديب عند

حىت كاف ذبليو يف " زلمود أمُت العامل، لويس عوض" اقًتب ىذا ادلنهج من ادلدرسة اجلدلية عند 
 .86"زلمد منذكر" النقد األيدلوجي عند

 :87للمنهج االجتماعي جوانب تقصَت عديدة منها: نقد المنهج االجتماعي
اصرار أصحاب ادلنهج االجتماعي على رؤية األدب على أنو انعكاس الوؼ االجتماعية -

 .لؤلديب كىذا الرأم صحيح  إىل حد ما ، ألف األديب فرد من ىذا اجملتمع
اىتماـ ىذا ادلنهج باألعماؿ النثرية كادلسرحيات كالقصص، كيركز النقاد على شخصية البطل، -

كاظهار تفوقها على الواقع شلا يؤدم بعض التزييف نتيجة االفراط يف التفاؤؿ، ألف تصوير البطل 
 .88غلب أف يكوف من خالؿ الواقع

 .89االىتماـ الزائد دبضموف العمل األديب على حساب الشكل-
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 المحاضرة العاشرة
 (اتجاىاتو، مفاىيمو وأسسو، أعبمو، مواقي النقاد منو، عيوبو )النقد النفسي

بدأ ىذا ادلنهج  بشكل علمي منظم مع بدايات علم النفس ذاتو منذ هناية القرف التاسع     
الذم استعاف بدراسة االبداعات األدبية كالفنية " سغموند فركيد"عشر عند صدكر مؤلفات

باعتبارىا ذبليات حلاالت نفسية، كقد كانت نقطة االنطالؽ عند فركيد ىي التمييز بُت الشعور 
كالالشعور، كبُت مستويات احلياة الباطنية، كاعتبار الالشعور ىو ادلخزف اخللفي غَت الظاىر 

للشخصية االنسانية، كقد جلأ فركيد إىل تاريخ األدب للتدليل على نظرياتو يف التحليل النفسي، 
كغَتىا، شلا أدل إىل ربط االبداع " الكًتا" كعقدة" أكديب" كليستمد منو مصطلحاتو كعقدة

 .90األديب بالظواىر ادلرضية باعتباره معربا عن العامل الباطٍت لالنساف

 على حد 91      يستمد ادلنهج النفساين آالياتو النقدية من نظرية التحليل النفسي أك التحلفسي
يف مطلع القرف  (1939- 1856 )نعت عبد ادللك مرتاض، كاليت أسسها سيغموند فركيد

الذم يعترب  (الالشعور )العشرين، فّسر على ضوئها السلوؾ االنساين برده إىل منطقة الالكعي
خزانا جملموعة من رغبات مكبوتة، تبحث دكما عن االشباع يف رلتمع قد ال يتيح ذلا ذلك لذلك 

، أحالـ اليقظة األعماؿ  )فهومضطر إىل تصعيدىا، أم اشباعها بكيفيات سلتلفة أحالـ النـو
، ككأف الفن تصعيد كتعويض دلا مل يستطع الفناف ربقيقو يف كاقعو (..الفنية من ادلوسيقى، ادلسرح

االجتماعي كاستجابة تلقائية لتلك ادلثَتات النائمة يف األعماؽ النفسية، كاليت قد تكوف رغبات 
                                                           

.65-54 صالح فضل، مرجع سابق، ص -  90
  

 .136، ص 2002عبد ادللك مرتاض، يف نظرية النقد، دار ىومة، اجلزائر، -  91



34 
 

أك رلموعة من  (حبسب آدلر )أك شعورا بالنقص يقتضي التعويض (حبسب فركيد )جنسية
 .92(حبسب يونغ )التجارب كاألفكار ادلوركثة ادلخزنة يف الالشعور اجلمعي

 :ظل النقد النفساين يتحرؾ ضمن صبلة من ادلبادئ كالثوابت منها
 .ربط النص بال شعور صاحبو -

يف النصوص على أهنم شخوص حقيقيوف بدكافعهم  (الورقية )النظر إىل الشخصيات -
 .كرغباهتم

على أنو شخص عصايب كأف نصو االبداعي ىو عرض  (صاحب النص )النظر إىل ادلبدع -
 .عصايب يتسامى بالرغبة ادلكبوتة يف شكل رمزم مقبوؿ اجتماعيا

قد حقق  (1966-1899 )كاتفقت معظم الدراسات على أف الناقد الفرنسي شارؿ موركف
انتصارا منهجيا كبَتا، إذ فصل النقد األديب عن علم النفس كاعتمد على التحليل النفسي       

 .يف دراسة النصوص األدبية
استثمرت الدراسات األدبية حقائق علم النفس كمفاىيمو بكيفيات :مجاالت النقد النفسي

 :شىت عرب رلاالت سلتلفة نذكر منها
اللعب، التخيل  : يربط فركيد العمل األديب بأنشطة بشرية ثالثة: دراسة العملية االبداعية-1

كىنا االبداع، ففركيد يركز على جانب ارتباط  (يلعب طفال، يتخيل مراىقا، ػللم كبَتا )كاحللم
أم  (سيكولوجية االبداع )يف ذاهتا. 93األدب باحللم، ألف كل منهما ؽلثل ىركبا من الواقع

األسس  )خَت رائد ذلذا االذباه بكتابو" ملطفى سويي" ماىيتها النفسية كعناصرىا كلعل
 .1951   (النفسية لالبداع الفٍت يف الشعر

عباس : كمن ركاد ىذا االذباه (االذباه البيوغرايف أك سيكولوجية ادلبدع )دراسة شخصية ادلبدع- 2
 .زلمود العقاد، زلمد النويهي

 .دراسة العالقة النفسية بُت العمل االبداعي كادلتلقي-3

                                                           
 .20يوسف كغليسي، زلاضرات النقد األديب ادلعاصر، ص -  92
 .96، ص 1991 األردف 1زلمد صايل ضبيداف، قضايا النقد األديب احلديث، دار األمل للنشر كالتوزيع، ط- 93
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كىذا ىو اجملاؿ  (التحليل النفسي لؤلدب )دراسة العمل االبداعي من زاكية سيكولوجية-4
 .أمُت اخلويل، عز الدين امساعيل: احلقيقي للممارسة النقدية النفسانية كمن ركادىا

 :رواد المنهج النفسي
     يعد ادلنهج النفساين من أكثر ادلناىج النقدية إثارة للمواقف ادلختلفة، فثمة من يناصره كشبة 

 .من يناىضو كشبة من يقف بُت بُت
أكؿ ادلناصرين ذلذا ادلنهج كلقد كتب " عباس محمود العقاد"يعترب : موقي األنلار - أ

" جورج طرابيشي" كما صلد أيضا (النقد السيكولوجي ) بعنواف1961مقاؿ سنة 
 .(أنثى ضد األنوثة )الذم مارس النقد النفساين يف كثَت من كتبو

يف طليعة النقاد الداعُت إىل " محمد منذور" يأٌب : (ادلعارضُت )موقي الخلوم - ب
:" فصل األدب كدراستو عن العلـو ادلختلفة كمنها علم النفس، يقوؿ يف ىذا الصدد

إف االىتماـ باألديب باسم عالقة األدب بعلم النفس سينتهي بنا إىل قتل 
 .94"األدب

ايل يعترب من أعداء القراءة النفسانية اليت كصفها بادلريضة " عبد ادللك مرتاض" كما صلد
 .ادلتسلطة

 : مواقي وسطية-   ج
كىذا ما ظهر          " عز الدين اسماعيل" كالناقد" سيد قطب" من أىم شلثبيها الناقد ادلرحـو

 ".محمود الربيعي"ك (التفسَت النفسي لؤلدب )يف كتابو
 :عيوب التطبيقات النفسانية

 .االىتماـ بصاحب النص على حساب النص ذاتو -
اليت مثلها ادلبدع " الالكعي" الربط بُت النص كنفسية صاحبو مع االىتماـ ادلبالغ فيو دبنطقة  -

اليت غلد فيها الباحث النفساين كل تفسَت ألسرار " بالعلبة السوداء" عبد القادر  يدوو" الناقد
 .العمل االبداعي

 .االفراط يف التفسَت اجلنسي للرموز الفنية-
                                                           

 .170زلمد مندكر، يف األدب كالنقد، ص - 94
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 .على حساب الشكل الفٍت (السلوكات كالعقد )االىتماـ بادلضموف النفسي للنص-
نستطيع القوؿ أف النقد النفسي أعلل قيمة النص األديب كضيع فيو رلمل القيم اجلمالية كالفنية 

 .95اليت تقـو بو عندما جعل العوامل النفسية ىي مصدر االبداع
 

 النقد الواقعي: المحاضرة الحادية عشر
إف الواقعية ليست األخذ عن كاقع احلياة كتصويره كاآللة الفوتوغرافية كما أهنا ليست معاجلة      

 .دلشاكل اجملتمع كزلاكلة حلها، كما أهنا ليست ضد اخلياؿ، كإظلا ىي فلسفة يف فهم احلياة
ىي ذلك ادلنهج أك ادلذىب الذم يهتم بوصف احلياة ": الواقعية  ي األدب" تعريي الواقعية 

اليومية كما ىي دكف أم مثالية، كرغم أف الواقعية ليست مقتصرة على قرف كاحد أك أم رلموعة 
من الكتاب إال أنو قد ارتبط امسها باحلركة األدبية اليت ظهرت يف فرنسا يف أكائل القرف التاسع 

" عشر كمن ٍب انتشرت يف أضلاء أكركبا، كمن ركاد احلركة الواقعية يف األدب االصلليزم الركائية
الذم عرض الواقعية يف العديد " تشارلز ديكنز"كالركائي " مارم" كامسها احلقيقي" جورج اليوت

 .96"ىًتيك ابسن" من ركاياتو كاآلماؿ العظيمة، كيف ادلسرح صلد النركغلي
ظهرت الواقعية على شكل اذباه أديب يف القرف الثامن عشر ربت تأثَت : نشأة المذىب الواقعي

ادلزدكج لنهوض العلم كالعقالنية الفلسفية كرد فعل على االفراط العاطفي، كمل تكن لو أسس 
 ".إميل زكال" نظرية كاعية فقد بدأ بالرسم ٍب انتقل تأثَته إىل األدب عن طريق

 :97األسباب التاريخية لنشأة الواقعية
بعد قياـ الثورة الفرنسية كانتقاؿ رؤكس األمواؿ يف يد الطبقة الربجوازية قامت جذكر جديدة من 

االتغالؿ كالظلم لذلك كاف غلب على بعض األدباء أف يستجيبوا لعامة الناس ردا على الظلم 
اجلديد، فدعى ىؤالء األدباء إىل عدـ االعتماد على اخلياؿ ادلفرط من أجل الدفاع عن حقوؽ 

 .االنساف

                                                           
 (.71-67 )، ص2007 دمشق 1كليد قصاب، مناىج النقد األديب، دار الفكر ط- 95
96

 .111 دار النهضة ص 1محمد منذور، األدب ومذاهبه، ج- 
97

 .328ٌنظر محمد هالل، النقد األدبً الحدٌث، ص -   
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لقد كثرت تفرعات الواقعية حيث كصلت أنواعها إىل حدكد الثمانية : ألوان من الواقعية
كىي كاقعية نقدية " أرنست إمغوام" كمن أعالمها: الواقعية االنتقالية: كالعشركف اذباىا منها

 .تعٌت بوصف التجربة كما ىي
كىنا صور أصحاب ىذا االذباه احلياة تصويرا اجتماعيا دبختلف أبعاده : 98الواقعية الطبيعية

 ".إف الطبيعة ليست سول طريقة أك ىي على األقل تطويرا:" الذم يقوؿ" إميل زكال" كمن ركاده
ىي حصيلة النظرة ادلاركسية إىل الفن كاألدب كاليت تدعو إىل االلتزاـ : 99الواقعية االشتراكية

 ".مام كويسكي" بأىداؼ الطبقة العامة كمن ركاده األديب
 : خلائص الواقعية ومبادئها

 .مهاصبة الواقعيوف الطبقة الوسطى اليت كاف يدافع عنها الركمانسيُت-
 .عدـ اىتمامهم باألسلوب، ألهنم اعتربكه كسيلة ال غاية كىم يعطوف األعلية الكربل للمنطق-

 :100أثر الواقعية الغربية  ي األدب العربي الحديث
   إف الواقعية الغربية بنظرهتا ادلتشائمة مل تستطع فرض نفسها على األدب العريب احلديث    

فقد رسم أدبنا هنجا خاصا بو استوحاه من الواقع العريب، كإف كاف بعض األدباء قد تأثركا        
الذم تأثر بالواقعية الغربية كىذا ما " زلمود تيمور" يف بداية األمر بالواقعيُت الغربيُت كمن ىؤالء

طو " ظهر يف أعمالو القصصية، أما الواقعية احلقيقية يف أدبنا العريب احلديث، فقد ذبلت عند
كقد عرب عن مظاىر احلرماف كالفقر مطالبا بالعدالة  (ادلعذبوف يف األرض )يف كتابو" حسُت

 .االجتماعية، كاحلقوؽ االنسانية للفرد

يوميات نائب             يف " يف ركايتو" توفيف احلكيم" كخَت ما أشبرتو الواقعية يف أدبنا ما كتبو
كعبد الرضباف  (احلراـ )يف ركايتو" يوسف ادريس" ، كما صلد أيضا أعماؿ1937سنة " األرياؼ

كغَتىم، أما الواقعية يف األدب اجلزائرم، فقد ذبلت         يف  (األرض )الشرقاكم يف ركايتو

                                                           
98

 .249فلٌب فان، المذاهب األدبٌة، ص -  
99

 .331المرجع السابق، ص -  
100

 .173، ص 1993شكري محمد عٌاد، المذاهب األدبٌة والنقدٌة عند العرب والؽربٌٌن، سلسلة عالم المعرفة الكوٌت - 



38 
 

الركاية ادلكتوبة باللغة الفرنسية اليت تناكلت احلياة اجلزائرية عامة، كالريفية بوجو خاص كصلد ذلك 
لقد :" احلريق الذم عرب قائال" زلمد ذيب" دلولود فرعوف، كصلد أيضا ركاية (ابن الفقَت )يف ركاية

استولوا على كل شيء إهنم يريدكف أف يصبحوا سادة أيضا، لقد جعلوا من كاجبهم احلقد علينا، 
 ...".كىاىم أكالء ينتزعوف كل يـو قطعة من حلمنا، فيبقى مكاهنا جرح عميق لتسيل من حياتنا

اذبهت الواقعية إىل األدب ادلوضوعي، حيث انتصرت للنثر خاصة الركاية، كأخذت من دقة 
التصوير كالتعبَت بدال من األحالـ كالتهويل، كعنيت بادلشكالت االجتماعية أكثر من عنايتها 

 .بالفرد، كمن ىنا كاف اؽلاهنا جبماؿ ادلضموف
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 :المحاضرة الثانية عشر

 (نشأتو األنجلوأمريكية، مفاىيمو، أعبمو، تحوالتو  ي النقد العربي المعاصر )النقد الجديد

 من 1      تدؿ عبارة النقد اجلديد على حركة نقدية أصللوأمريكية شهَتة سادت خالؿ النصف 
 الذم صار 101"جوف كركرانسـو"  بكتاب1941، كلقد ظهرت ىذه احلركة سنة 20القرف 

 ".مدرسة النقد اجلديد" عنوانو امسا للمدرسة كلها
بصيغتو الفرنسية أثناء السجاالت النقدية احلادة اليت دارت بُت  (النقد اجلديد)شاع مصطلح

تاريخ أم ""روالن بارت" أنصار النقد األكادؽلي التقليدم كأنصار النقد احلداثي، كردبا كاف كتاب
بتعقيبو الساخر من " ريمون بيكار" ، أعقبها1963ىو الشرارة األكىل ذلذه ادلعركة عاـ " أدب

 .1965سنة " نقد جديد أـ خدعة جديدة" بارت كنقده اجلديد
بغَت داللتو األصللوسكسونية، ليكوف عنوانا للمناىج " النقد اجلديد" كىكذا تواتر مصطلح

اليت ىيمنت على الساحة النقدية الفرنسية   (..بنيوية، سيميائية، موضوعاتية )النسقية اجلديدة
 .كما يالحظ ىو التداخل االصطالحي بُت النقد اجلديد كالشكالنية الركسية كالبنيوية الفرنسية

 (االنطباعية )كما ظهر النقد اجلديد يف سياؽ مواجهة بعض االذباىات الوجدانية الذاتية
اليت غطت على النص كغمرتو دبا ليس منو مستلهما أفكار ادلدرسة  (التارؼلية )كالوثائقية

اضافة إىل األفكار النقدية احلداثية " إزراباكند"التصويرية الشكلية اليت أسسها الشاعر األمريكي
 .اليوت.س-اليت جاء هبا الشاعر الناقد األمريكي ت

 : كؽلكن أف صلمل األسس كاخلصائص ادلنهجية العامة اليت يقـو عليها النقد اجلديد فيما يلي
دراسة النص األديب بعد اقتالعو من زليطو السياقي، فمن النص االنطالؽ كإليو الوصوؿ  -

 .دكف اعتبار بقصدية الناص ككجدانية ادلتلقي

 .كسيلة ربليلية مركزية يف الدراسة النصية" القراءة الفاحصة" ازباذ -

                                                           
 .34ينظر يوسف كغليسي، مرجع سابق، ص-  101
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االىتماـ بالطبيعة العضوية للنص األديب، كدراستو بوصفو كحدة عضوية متجانسة  -
 .(كقد أخذ النقد اجلديد فكرة العضوية  عن الشعراء الركمانسيُت كطوركىا )العناصر 

 .االىتماـ بالتحليل العلمي للنص -

 :النقد الجديد  ي الوطن العربي

   انتقل النقد اجلديد إىل الوطن العريب مع هناية اخلمسينيات كبداية الستينيات، ككاف من 
الطبيعي أف ػلمل لواءه صبع من النقاد ادلتغلغلُت يف أكساط الثقافة االصلليزية، فكاف رائد ىذه 

 داعيا إىل تكوين صبعية للنقاد شلا جعلو ؼلوض عدة معارؾ نقدية 102" رشاد رشدم" ادلرحلة
النقد " زلمد عناين" ، كقد آزره صبع من النقاد منهم103على رأسها معاركو مع زلمد منذكر

كاف يلجأ إىل النقد اجلديد تارة " احساف عباس"، أما "النقد ادلوضوعي" مسَت سرحاف" التحليلي
كتارة أخرل يستعُت بالنقد األسطورم، كقد أصبل ىؤالء النقاد بعض األسس اليت يقـو عليها 

 :ىذا ادلنهج

النظر إىل النص األديب على أنو ليس نسخة من الواقع كلكنو معادؿ فٍت لو، فهو كياف  -
 .ينمو كفق منطق داخلي كامن فيو" مصطفى ناصف" مستقل على حد تعبَت

 .دراسة النص األديب يف ذاتو مستقال عن زليطو السياقي أم الًتكيز على أدبية األدب -

 .النص كياف فٍت يقتضي دراسة لغوية صبالية -

 .الدعوة إىل التحليل كنبذ التقييم كما ينتج عنو من اصدار لؤلحكاـ دكف حيثيات -

 

 

                                                           
 . ما ىو األدب، النقد كالنقد األديب: أكؿ دكتور مصرم يف األدب االصلليزم، كمن كتبو: رشاد رشدم- 102
 .69-68زلمد منذكر، معارؾ نقدية، دار هنضة مصر، الفجالة، القاىرة، دت ص - 103
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 2+1القضايا النقدية : المحاضرة الثالثة عشر والرابعة عشر
 :اللدق الفني-1

فن يعرب بو األديب عن انفعاؿ يثَته يف نفسو موضوع من مواضيع احلياة سواء "        إف األدب
كاف ىذا ادلوضوع ذاتيا أك موضوعيا، ككسيلة األدب يف رسم ىذا االنفعاؿ كسببو ىي 

 .104"اللغة
    كؽلتلك كل فناف مشاعر كأحاسيس زبتلف من فرد آلخر، كىذه األحاسيس تنفعل مع 

األحداث فتتبلور بأشكاؿ سلتلفة، شعر أك قصة أك مسرحية أك مقالة أك خطابة إىل غَت ذلك 
، كيظهر الصدؽ جليا كاضحا يف ادلسائل العاطفية فاصطباغ النصوص األدبية 105من أنواع التعبَت

بالعاطفة القوية ال يتأتى إال بصدؽ ادلواقف كالتجارب، ككلما زادت العاطفة قوة       يف النص 
 .106األديب كاف أقرب إىل صدؽ االحساس

 :يتوفر الصدؽ الفٍت يف النصوص األدبية إذا توفرت بعض الشركط منها
 .معايشة األديب لتجارب حقيقية -

 .   اختيار ألفاظ مشحونة بالقوة كاجلزالة لتكوف أكثر تأثَتا على العواطف    - 
 .التأثَت كبعث االنفعاؿ    -
 .الًتابط بُت ادلوضوعات االنسانية العامة مع ادلوضوعات الذاتية لؤلديب    -
كىي الثقافة الرحبة الواسعة اليت زبصب ذات الفناف كسبده بعناصر االبداع " األصالة الفنية   -

كتوسع يف أعماقو رحاب التجربةاليت  يريد صياغتها ٍب سبنحو القدرة على اختيار األشكاؿ 
التعبَتية اليت تتصل دبضموناهتا كتعرب عنها تعبَتا فنيا دقيقا حبيث ال سبتد خارج االطار الشعورم 

 .107"الذم تعيش فيو التجربة
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 .2010 11 معٌر الحداد رؤوؾ، مجلة آفاق الحضارة االسالمٌة، العدد 
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 .1966باقر عبد الؽنى، محاضرات فً تارٌخ األدب الجاهلً، جامعة بؽداد، -  
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 .186-185شوقً ضٌؾ، فً النقد األدبً، ص - 
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 .05ٌنظر عبد الحكٌم بلٌػ، محاضرات فً النصوص األدبٌة، ص - 
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 : الخيال-2
ػلتل اخلياؿ مكانة متميزة بُت عناصر النص األديب، فهو ضركرة من ضركراتو العادة صياغة كبناء 
الواقع يف عامل األدب، كىو القوة اليت زبتزؿ خربات ادلبدع كقراءاتو كثقافتو كموىبتو الفطرية، كما 

: يعد من أقول الوسائل يف التعبَت عن الفكر كالشعور معا تعبَتا مؤثرا، كىناؾ خياؿ جزئي
الصورة الشعرية      أك اللوحة الفنية أك : اجملاز، كخياؿ كلي كػلوم- الكناية- التشبيو، االستعارة

 .الصورة الكلية
يعد اجلنس األديب مبدأ تنظيميا كمعيارا تصنيفيا للنصوص كمؤسسة تنظَتية : الجنس األدبي-3

ثابتة تسهر على ضبط النص كربديد مقوماتو كمرتكزاتو كتقعيد بنياتو الداللية كالفنية كالوظيفية 
 .108من خالؿ مبدأ الثبات كالتغَت

كػلافظ اجلنس األديب يف احلفاظ على النوع األديب كرصد تغَتاتو اجلمالية التارؼلية عن االنزياح 
كاخلرؽ النوعي، كيعترب اجلنس األديب من أىم مواضيع نظرية األدب كأبرز القضايا اليت انشغلت 

 .هبا الشعرية الغربية كالعربية
أما عن تاريخ اجلنس األديب فاىتمت االنشائية الغربية منذ القدمي دبسألة األجناس األدبية كقد 

 .109ميز أفالطوف يف صبهوريتو بُت السرد كاحلوار
ادلنظر األكؿ لؤلجناس األدبية بدكف منازع، فقد قعدىا " فن الشعر"     كيعد أرسطو يف كتابو

 .110كصنفها بطريقة علمية قائمة على الوصف كربديد السمات كادلكونات
كصارت قضية التجنيس يف العصر احلديث من أعوص القضايا اليت ناقشتها نظرية األدب 

كالتصورات البنيوية كالسيميائية، كما بعد البنيوية، دلا ذلا من دكر فعاؿ يف فهم آليات النص 
 .األديب

                                                           
108
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109

 .148 ص 1988 3حمٌد لحمدانً، السرد والحوار، مجلة دراسات سٌمٌائٌة وأدبٌة ولسانٌة، المؽرب العدد - 
110

 .05 ص 1985 الدار البٌضاء 1ٌنظر جٌرار جٌنٌت، مدخل لجامع النص، تر عبد الرحمان أٌوب، دار توبقال، ط-  
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كعليو ال ؽلكن فهم النص األديب كتفسَته أك تفكيكو كتركيبو إال عن طريق نظرية األدب 
كاالنطالؽ من مكونات األجناس األدبية، ألهنا ىي اليت تتكئ عليها يف ربليل النصوص 

 .كتقوؽلها


