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شكر
من دواعي العرفان بالجميل أن أتقدم بالشكر واالمتنان
الكبيرين الى استاذي المفضال األستاذ الدكتور يوسف
وغميسي شكر موقر ال شكر مكافئ؛ ففي البدء كان لو
فضل اختيار" النقد الجديد" موضوعا ،
لو فضل إجازتو بحثا.

وفي المنتيى كان

والذي لم يأل جيداً في ري جنباتو

غيثا مد ار ار  ،حتى غدا الجدب خصبا ،ورعاه حتى استوت
منو السوق ،وتبرعمت أغصانا.
والنقد واألدب .

ج

جعمو اهلل ذخ ارً ألىل العمم
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إىـداء
إلى أرواح شيداء الجزر الفاتنة ،رياحين الفردوس األخضر..
والى كل من آمن بالجزائر فردوسا آخر وقصيدة مجد وغدير
ضياء.
إلى من ىم الورد في حديقة الروح وشذاه..
وفي شغاف القمب ىم القطر والعود والظل والصوت وصداه.
أمواج وميند وصفي الدين وضرام
سعا.
والييا … ُ
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اتسمت بداية القرف العشريف بكصفيا امتدادا لما قدمو القرف التاسع عشر بانفجار معرفي
في العمكـ الرياضية كالفيزيائية ،أدل إلى تطكر العمكـ التكنكلكجية التي أثمرت ثكرةن سيبرنيتية.
ثـ انعكس كؿ ىذا التطكر عمى مختمؼ العمكـ األخرل كالعمكـ اإلنسانية كالعمكـ االجتماعية،
كالتي أثرت في تطكر الفكر كالفف كالنقد كاإلبداع.

أما في مجاؿ الدراسات األدبية كالنقدية ،فإف ازدىار الدراسات المغكية منذ بدايات القرف
التاسع عشر أدل إلى تغيير الرؤل لدل النقاد ،فبعد أف كانت الدراسات األدبية التطبيقية
حبيسة الدراسات التكثيقية التاريخية ،كسجينة المحمكالت النفسية كاأليديكلكجية كاالجتماعية مع
تطكر ىذه الدراسات المغكية انطمؽ البحث األدبي صكب آفاؽ أخرل ارتبطت أساسا بالنص
األدبي ذاتو  The Text Itselfككائف لغكم ينظر إليو مف خبلؿ األبعاد الصرفية كالصكتية
كالداللية كاإليقاعية كغيرىا ،بعيدا عف كؿ السياقات األخرل.

كتعد مساىمة األمريكييف كاإلنجميز في تطكر النقد المعاصر مساىمة بالغة كلعؿ ما
اصطمح عميو باسـ النقد الجديد أىـ ما يميز الحركة النقدية األنجمك-أمريكية في العصر
الحديث ،لما كاف ليذا االتجاه مف تأثير بارز عمى مسار النقد األدبي كتطكره في البيئة
الغربية عمى حد سكاء ،كذلؾ بإحداثيا ثكرة في تدريس األدب ،كبمساىمتيا في تعريؼ
الدراسات اإلنجميزية ،كما كانت نقطة البدء الحاسمة في تطكر النظرية األدبية في النصؼ
الثاني مف القرف العشريف ،كقد كاف ليذه المدرسة األنجمك-أمريكية األثر البارز عند ثمة مف

النقاد العرب.

النقد الجديد ) (The New Criticismتيار نقدم يرتكز في أساسو عمى النظر إلى
النص األدبي ذاتو ال إلى المؤثرات الخارجية ،كال إلى أية خمفيات أك مصادر أخرل خاصة
كؿ ما يتعمؽ بالمؤلؼ كسيرتو الذاتية.

تبمكرت مدرسة النقد الجديد تيا ار متفردا قائما بذاتو لو معالمو الخاصة كالمميزة بعد
صدكر كتاب أحد ركاد ىذه المدرسة الناقد كالشاعر جكف كرك رانسـ John Crow

أ
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 Ransomكالمكسكـ بالنقد الجديد ) (The New Criticismسنة  1941ىذه السنة التي
تعد حاسمة في تاريخ النقد األدبي ،عرؼ نقاد ىذه المدرسة قبؿ صدكر ىذا الكتاب بتسميات
عدة منيا النقاد الجنكبيكف كالنقاد الريفيكف كالنقاد الياربكف .ىؤالء النقاد تعاممكا مع النص
األدبي بصكرة مختمفة ،مناىضة ألصكؿ النقد التاريخي كاالجتماعي ،كمكاجية لبلتجاىات
التقميدية السائدة التي غمرت النص بالمحمكالت الذاتية كاالنطباعية كالمرجعيات الكثائقية
التاريخية ،معتبريف أف دراسة األدب كبخاصة الشعر يجب أف تبنى عمى ككنو شع انر كال شيء

غير ذلؾ ،بعيدا عف كؿ المنطمقات األيديكلكجية كبعيدا عف محيطو السياقي ،فالنص كحده
ىك األصؿ ننطمؽ منو لنصؿ إليو ليس ألىداؼ المؤلؼ كنكاياه كال لردكد أفعاؿ القارئ

كتفسيراتو عبلقة بو.
يجب ىنا أف نشير إلى أف تسمية النقد الجديد قد تحيؿ أيضا إلى مصطمح آخر نظير لو
في نسختو الفرنسية  Nouvelle Critiqueالذم ظير خبلؿ الستينيات ،بعده حركة تختمؼ

عف النقد األنجمك-أمريكي الجديد الذم حدد ىنا ليككف مكضكع ىذه األطركحة .

عمى الرغـ مف أف النقد الجديد ازدىر كتنامى مكتسحا الساحة النقدية العالمية في
يخب إلى يكمنا ىذا
السنكات ما بيف العشرينيات كالستينيات إال أف تأثيره لـ يندثر كبريقو لـ
ي
عمى مستكل تقنياتة في تحميؿ الخصائص الشكبلنية لؤلدب خاصة.
كألف البيئة األدبية العربية آنذاؾ كانت في غمار تكاصميا الحقيقي مع العالـ الخارجي،
فقد كاف ال بد ليا أف تتأثر كباقي البيئات بيذا التيار الجارؼ بما يجممو مف رؤل جديدة
مختمفة كمغايرة لما ىك سائد كمألكؼ ،ككاف الدكتكر المصرم الناقد رشاد رشدم )– 1912

 (1983عميد النقد الجديد كرافع رايتو.

كعمى الرغـ مف تأثير النقد الجديد كمساىمتو الكاضحة في تطكر النقد األدبي ،بؿ كفي
ظيكر مناىج جديدة تعد اآلف أكثر المناىج الحداثية كجاىة ،يعد تيار النقد الجديد الباعث
األكؿ عمى بركزىا كالبنيكية كالتفكيكية كالسيميائية ،إال أف الدراسات الحديثة لـ تكؿ النقد
الجديد اىتماما كبيرا ،ككثي ار ما يحس الدارس بيذه الحمقة المفقكدة بيف ىذه المناىج الحداثية
كما قبميا .لذا جاء اختيارم ليذه المكضكع قصد تسميط األضكاء الكاشفة عمى مرحمة ميمة

مف تاريخ النقد كعمى مدرسة مف أىـ المدارس النقدية في القرف العشريف.
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ليذا كمو اخترنا أف يككف عنكاف ىذا البحث ": :أثر النقد األنجمو أمريكي الجديد في
النقد العربي المعاصر" ،كالى جانب ىذه األسباب يمكف أف أدرج أيضا اىتمامي الشخصي
باألدبيف اإلنجميزم كاألمريكي إبداعا كنقدا ،انطبلقا مف دراستي ليذيف األدبيف في مرحمة

التدرج الجامعية لنيؿ شيادة الميسانس في المغة اإلنجميزية كآدابيا.
لقد حركت الدراسة مجمكعة مف األسئمة التي انطمقنا منيا:
-

الجديد؟

ما ىي المرتكزات األساسية كالمرجعيات الفكرية كالفمسفية المككنة لمدرسة النقد

-

ما ىي مبادئ كأسس ىذه المدرسة األنجمك-أمريكية ؟

-

كيؼ انتقؿ النقد الجديد مف بيئتو األنجمك-أمريكية إلى البيئة العربية؟

-

تجميات النقد الجديد في الخطاب النقدم العربي ؟
ما ىي ٌ
لئلجابة عف ىذه األسئمة كالكصكؿ إلى رصد كؿ حيثيات ىذا المكضكع كاإلحاطة بكؿ

جكانبو المختمفة ،كمف أجؿ استكشاؼ كؿ مناحي تأثيرات النقد األنجمك-أمريكي الجديد في
حركة النقد األدبي في الكطف العربي ،كنظ ار ألف دراسة تأثير المدارس النقدية الغربية
كمناىجيا عمى النقد العربي شكمت ظاىرة الفتة في الدراسات العربية ابتداء مف القرف
الماضي ،فقد استدعى ذلؾ دراسات منيجية أخرل تحاكؿ كضع األطر النظرية كالمنيجية
لمثؿ ىذه الدراسات ،حتى تككف منطمقا لمقاربة مكضكع التأثير كالتأثر كما يصاحبو مف
إشكاالت كاجراءات منيجية تتصؿ باألطر العامة لؤلدب كالنقد المقارنيف ،كما يطرحو ىذا
الميداف الشاسع ،ا لخصبة تربتو مف أفكار تتداخؿ مداراتيا كتتشابؾ مف خبلؿ عمميات التفاعؿ
بيف المغات كاآلداب العالمية ،كمف خبلؿ االتصاؿ كالتكاصؿ بيف المذاىب كالتيارات كبيف

المدارس كالمناىج النقدية.

فقد كضعنا إطا ار منيجيا تدكر في فمكو ىذه األطركحة كالمتمثؿ في نظرية إدكارد سعيد
حكؿ انتقاؿ ىذه النظريات ،كالذم يؤكد أف األفكار كالنظريات لىتياجر مياجرة الناس كمف حاؿ

إلى حاؿ ،كمف عصر إلى عصر آخر ،كأف ىجرة النظريات مف مكاف إلى آخر ماىي إال
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حقيقة مف حقائؽ الحياة ،كىي شرط مفيد لمنشاط الفكرم لممجتمعات بغض النظر عف أشكاؿ

التأثير أكاف عفكيا أك استعاريا خبلقا أك يمصادرا.

)(1

يميز إدكارد سعيد بيف أربعة أطكار النتقاؿ النظرية

مف فضاء إلى فضاء آخر ،ىذه

األطكار تشكؿ المسار المحتكـ لرحمة أم نظرية أك فكرة مياجرة.

فالمرحمة األكلى ىي دراسة المكضع األصؿ ،أك نقطة المنشأ حيث أبصرت الفكرة النكر،
كالمرحمة الثانية تتمثؿ في الدرب الذم تسمكو ىذه النظريات في انتقاليا مف كسط إلى كسط
آخر أك المسافة التي يتـ اجتيازىا مف خبلؿ ضغط مجمكعة القرائف لدل انتقاؿ النظرية،
كالمرحمة الثالثة تتمثؿ في مجمكعة الظركؼ أك الشركط التي يسمييا شركط القبكؿ كىي
مرحمة التقبؿ كما يصاحبي ا مف ظركؼ تعمؿ عمى تييئة أرضية االستقباؿ ،أما المرحمة
الرابعة فتتمثؿ في استقرار ىذه النظرية في الكسط الجديد أك ما يسميو إدكارد سعيد بمكضع
االحتكاء أك الدمج بشكؿ كامؿ أك جزئي ،إلى شيء مف التحكير جراء استخداماتيا الجديدة،
أم مف خبلؿ المكقع الجديد الذم تحتمو في زماف كمكاف جديديف .غير أننا ارتأينا إضافة
مرحمة خامسة رأينا أنيا تشكؿ نقطة حاسمة قبؿ مرحمة النشأة كالميبلد كىي مرحمة ما قبؿ

رؤية النكر كالتي تتمثؿ في اعتقادنا في المرجعيات الفكرية كالمصادر الفمسفية كاألدبية التي
استقت منيا النظرية كجكدىا ،كالتي ساىمت ف ي خمؽ تمؾ النظرية كخصصنا ليا في بحثنا

ىذا فصبل خاصا في الباب األكؿ كسمناه بمرجعيات النقد الجديد.

كال يختمؼ ىذا الطرح كثي ار عما جاء بو عمر ككش في كتابو )أقممة المفاىيـ :تحكالت
المفيكـ في ارتحالو )حيث يؤكد عمى التشبيو نفسو لؤلفكار كالنظريات كالمناىج كالمفاىيـ
كقدرتيا عمى االرتحاؿ مثميا مثؿ البشر مف إقميـ حضارم إلى آخر كمف عصر أك مجاؿ

معرفي إلى آخر كذلؾ عبر عمميات التفاعؿ كالتبادؿ بيف مختمؼ األقاليـ الحضارية.

كضعنا خطة البحث لتتبلءـ مع ىذا التصكر المبدئي النتقاؿ النقد الجديد إلى الببلد
العربية فقسمناه إلى بابيف؛ باب أكؿ خصصناه لمنقد األنجمك-أمريكي الجديد في نسختو
1

ينظر :إدكارد سعيد :العالـ كالنص كالناقد ،تر :عبد الكريـ محفكظ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،سكريا) ،د،
ط( ،2000 ،ص 276ككذا إدكارد سعيد :انتقاؿ النظريات ،تر :أسعد رزكؽ ،مجمة الكرمؿ ،ع،1983 ،9
ص34-12
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األصمية كفي بيئتو األنجمك-أمريكية ،حاكلنا مف خبللو اإلمساؾ بكؿ تفاصيؿ ىذا التيار بدء
بالمصطمح كمفيكمو إلى النشأة كالتطكر ،ثـ المبادئ كالخصائص العامة ،مع مقارنة ىذا
المنيج مع المناىج النقدية الغربية األخرل ،كباب ثاف خصصناه لمنقد الجديد في الساحة
العربية ،قصد إبراز تأثير ىذه المدرسة عمى النقد العربي كتكجياتو كانتيينا بخاتمة كممحقيف؛
ممحؽ أكؿ كىك عبارة عف مسرد ألىـ مصطمحات النقد الجديد ،كممحؽ ثاف رصدنا فيو

بيكغرافيا ألىـ النقاد الجدد اإلنجميز كاألمريكييف كالعرب.

كقد تكزع الباب األكؿ المكسكـ بالنقد األنجمك-أمريكي الجديد :المرجعيات كالنشأة
كالتطكر إلى أربعة فصكؿ ،تناكلنا في الفصؿ األكؿ المرجعيات الفمسفية كالفكرية كالنقدية لمنقد
الجديد ابتداء مف الشعرية األرسطية إلى جمالية كركتشو كفمسفة ىيكـ كمكضكعية آرنكلد

كتصكيرية باكند كغيرىا مف الخمفيات التي شكمت الرؤل العامة لمنقاد الجدد.

أما الفصؿ الثاني المعنكف بالنقد الجديد :المصطمح كالمفاىيـ فقد عالج مصطمح النقد

الجديد كمفيكـ نقدم ثار عمى الببلغة األكركبية القديمة كأبرزنا فيو تجميات ىذا المفيكـ

عند النقاد اإلنجميز كاألمريكييف كتعدد مصطمحاتو كمقارباتو؛ كالنقد األنطكلكجي عند رانسـ،
كالنقد التحميمي عند برككس ،كالتحميؿ المفظي كالنقد التطبيقي عند ريتشاردز كامبسكف ،كالنقد
التقكيمي عند كنترز ،كغيرىا مف المقاربات.

كتطرقنا في الفصؿ الثالث إلى أىـ مبادئ المدرسة الجديدة كالقراءة الفاحصة
كالمغالطتيف التأثيرية كالقصدية ،كالمعادؿ المكضكعي ،كىرطقة إعادة الصياغة ،كالتكتر في

الشعر.

كأما في الفصؿ الرابع فقد درسنا بعض المناىج النقدية المتاخمة لمدرسة النقد الجديد
كالشكبلنية الركسية ،كالبنيكية ،كالتفكيكية ،كمدرسة شيكاغك كغيرىا مف المدارس التي تقاطعت

مع مفاىيـ المدرسة كمبادئيا.

كأما الباب الثاني المكسكـ بتأثير النقد األنجمك-أمريكي في النقد العربي المعاصر
)التفاعؿ كالعكامؿ كالتجميات( ،فقد قسمناه إلى ثبلثة فصكؿ؛ تناكلنا في الفصؿ األكؿ النقديف
العربي كاإلنجميزم بيف التأثير كالتأثر ،كالتفاعؿ الحضارم كاألدبي ،مع الكقكؼ عند شكبلنية

ه
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النقد العربي القديـ ،كمحاكلة الحفر في المقكالت النقدية العربية في عبلقتيا بطركحات النقد
الجديد ،كفي الفصؿ الثاني المكسكـ بعكامؿ انتقاؿ النقد الجديد ،فقد تطرقنا إلى الظركؼ
كالعكامؿ المساىمة في ىجرة مدرسة النقد الجديد إلى الكطف العربي ،كقسمناىا إلى عكامؿ
داخمية؛ كالبعثات العممية العربية إلى الجامعات الغربية ،كاإلعبلـ ،كالصحافة ،كالترجمة...الخ.
كعكامؿ أخرل خارجية مثؿ سطكة المساف اإلنجميزم كانتشاره عبر العالـ فك ار كنقدا كابداعا،
 ...كغيرىا مف العكامؿ.

أما الفصؿ الثالث فتتبعنا فيو أثر النقد الجديد في النقد العربي المعاصر كتجمياتو حيث
قسمنا تطكره إلى ثبلث مراحؿ؛ المرحمة الجنينية :مثميا الناقد السكداني معاكية نكر ،كالناقد
المباني تكفيؽ صايغ .ثـ مرحمة الميبلد :مثميا الناقد المصرم رشاد رشدم كطمبتو حيث
تبمكرت مف خبلؿ أعمالو) :ما ىك األدب؟( ،ك)مقاالت في النقد األدبي( ،ك)النقد كالنقد
األدبي( ،ك)فف القصة القصيرة( ..،كغيرىا ،إضافة إلى مجمكعة الكتب التنظيرية كالتبشيرية
عرفت بركاد ىذا التيار النقدم الصادرة عف الدار األنجمك-مصرية ،ضمف سمسمة )مكتبة
التي ٌ
عرؼ بكمينث
النقد األدبي( .كمنيا كتاب )النقد التحميمي( عاـ  1962لمحمد عناني ،الذم ٌ

برككس  Cleanth Brooksكطركحاتو حكؿ تحميؿ األثر األدبي ،كبعض القضايا المتصمة
بو؛ كالمفارقة ،كالسخرية ،كالكحدة العضكية ..،كغيرىا .ككتاب )النقد المكضكعي( لسمير

سرحاف الذم تحدث عف "ماثيك آرنكلد"  .Mathew Arnoldككتاب )عمـ الجماؿ( لعبد
العزيز حمكدة الذم طرح مقكالت "بينيديتك كركتشو"  Benedetto Croce.كفايز اسكندر
الذم نشر كتاب )النقد النفسي( عف "ريتشاردز" .Richardsأما المرحمة الثالثة :مرحمة النضج
فقد مثميا كككبة مف النقاد العرب ،أمثاؿ زكي نجيب محمكد ،كاحساف عباس كجب ار إبراىيـ
جبرا ،كأنس داكد ،كمحمكد الربيعي ،كعبد العزيز الدسكقي ..،كغيرىـ.

كقد أفدنا  -في تتبع انتقاؿ النقد الجديد  -مف المقاالت كالكتب التي تناكلت العبلقات
التاريخية بيف النقديف العربي كاإلنجميزم ،كمف المقاالت كالكتب التي ركزت عمى تشريح
أسباب النيضة ال عربية انطبلقا مف رؤيتيا الكامنة في التأثير كالتأثر كاالحتكاؾ الحضارم بيف
المجتمع العربي كالمجتمعات الغربية ،كما أفدنا -أيضا -مف الدراسات التي تناكلت الجيكد
النقدية الحديثة ،سكاء في نقدنا العربي أـ في النقد اإلنجميزم ،مثؿ أطركحة الباحث حيدر

و
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محمكد غيبلف يكسؼ المكسكمة بػ":الصكرة الشعرية في النقد العربػي الحديث في ضكء تأثير النقد
اإلنجميزم" .

أما فيما يتصؿ بالنقد الجديد األنجمك-أمريكي في صكرتو األصمية ،فقد تابعنا تطكره
كابراز أىـ مبادئو مف مصادره األصمية ،كمف ثنايا كتب ركاده المكتكبة باإلنجميزية ،كالمترجمة
إلى العربية ،كأيضا مف بعض الكتب األخرل التي تناكلت ىذا المنيج بالدراسة .كمف أىـ ىذه
الكتب التي اعتمدناىا مصادر كمراجع نذكر:

-John Crow Ransom: The New Criticism.
-Cleanth Brooks: The Well-Wrought Urn, Studies in the

Structure of Poetry

 -كتاب كليـ إمبسكف )سبعة أنماط مف الغمكض( ،ترجمة صبرم محمد حسف عبد

النبي.

 -كتاب فينست .ب .ليتش المكسكـ بػ) :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى

الثمانينيات( ،ترجمة محمد يحي.

 ككتاب ستانمي ىايمف المعنكف بػ ) :النقد األدبي كمدارسو الحديثة( ،كالذم ترجموإحساف عباس باالشتراؾ مع محمد يكسؼ نجـ.
 كبعض المجبلت العريقة كمجمة سيكاني .The Sewanee Reviewأما فيما يخص الباب الثاني فقد اعتمدنا عمى كتب الركاد ،خاصة كتب رشاد رشدم
كزكي نجيب محمكد ،كلـ نعثر  -في حدكد بحثنا  -عمى كتاب شامؿ يمممـ شتات النقد
الجديد األنجمك-أمريكي .مما شكؿ بعض الصعكبات في اكتشاؼ كؿ النقاد الجدد العرب،
كتحديد تبنييـ ليذا المنيج النقدم إال مف خبلؿ االطبلع المباشر عمى كتبيـ ،أك بعض

اإلشارات الطفيفة لبعض الدارسيف ىنا كىناؾ.

تجدر اإلشارة إلى أف ىناؾ دراسات سابقة تناكلت مكضكع "النقد الجديد" كرسالة
الماجستير المقدمة مف الباحث محمد سيد أحمد متكلي بقسـ الببلغة كالنقد األدبي كاألدب
المقارف بكمية دار العمكـ جامعة القاىرة كالتي عنكانيا )أثر مدرسة النقد الجديد في النقد العربي

ز
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في مصر( سنة  ،2009كقد أشرؼ عمييا األستاذ الدكتكر محمد شفيع الديف السيد أستاذ
الببلغة كالنقد األدبي كاألدب المقارف ،كرسالة الباحثة ريمو القادرم المكسكمة بػ ) :أثر مدرسة
أنمكذجا (-بقسـ المغة العربية ،كمية
النقد الجديد في النقد العربي الحديث -جب ار إبراىيـ جب ار
ن
اآلداب كالعمكـ اإلنسانية ،جامعة دمشؽ كبإشراؼ :األستاذ الدكتكر كائؿ بركات" .غير أف ىذه
الدراسات لـ تتناكؿ المكضكع في شمكليتو ،فكانت دراسات جزئية إما عمى مستكل التحديد
المكاني كما ىي الحاؿ بالنسبة لرسالة محمد سيد أحمد متكلي الذم درس تأثير المدرسة في
الببلد المصرية فقط ،كاما عمى مستكل دراسة النقاد كما ىي الحاؿ بالنسبة لمدراسة الثانية التي

تناكلت ناقدا كاحدا ال غير ىك جب ار إبراىيـ جبرا.

ثـ إف امتداد ىذا البحث في الزماف ليشمؿ ما يقارب القرف ،كامتداده في الجغرافيا؛ مف
صعب مف ميمتنا في الحرص عمى اتساؽ
أرض اإلغريؽ إلى أكركبا ثـ إلى العالـ الجديدٌ ،
أفكارنا كمتابعة ظيكر كتطكر المنيج كالمصطمحات المتصمة بمدرسة النقد الجديد مف ناحية
كمعالجة قضاياه مف ناحية ثانية ،كشكمت المقارنة بيف ىذه المدرسة كسائر المدارس النقدية
األخرل تحديا حقيقيا آخر ،مف خبلؿ محاكلة اكتشاؼ النقاط المشتركة في كتب الركاد لكؿ
مدرسة .كىك أمر شعب األمر لكثرة المؤلفات المتعمقة بكؿ منيج كمحاكلة استخراج المتشابو
كالمختمؼ كاكتشاؼ المتقارب كالمؤتمؼ بيف النقد الجديد كالشكبلنية الركسية ،كالبنيكية،
كالتفكيكية كمدرسة شيكاغك ،كغيرىا ،مف ناحية ثالثة ،إضافة إلى صعكبة الحصكؿ عمى
بعض المصادر لمركاد األمريكييف بخاصة ،ككتاب )النقد الجديد( لجكف كرك رانسـ الذم
تطمب الحصكؿ عميو ثبلث سنكات مضنية مف البحث كاالتصاؿ ،لنعثر في نياية المطاؼ
عمى نسختيف فريدتيف بإحدل المكتبات بكالية كاليفكرنيا بالكاليات المتحدة ،كيتطمب كصكؿ
الكتاب إلى يد استاذم المشرؼ األستاذ الدكتكر يكسؼ كغميسي رحمة مكككية حقيقية مف

كاليفكرنيا إلى كندا ثـ إلى لندف ليحط بقسنطينة مف ناحية رابعة.

ثـ إف خصكصية ىذا البحث كالمتمثمة في تعدد الرؤل كتشعب كاختبلؼ الركافد الفكرية
كالفمسفية ساىمت في صعكبة اإلحاطة بالتجربة النقدية لكؿ ناقد ،فمكضكع النقد الجديد بركاده
المختمفيف حد التناقض في اعتقادنا يحتاج إلى دراسات أخرل ،بؿ إف كؿ ناقد جديد يحتاج
إلى بحث أكاديمي منفصؿ .كىذه إحدل النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ ىذه الدراسة،

ح
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إضافة إلى نتائج أخرل أىميا أف النقد الجديد ىك منبع جؿ المناىج النصانية التي ظيرت

بعده ،كاستحكذت عمى اىتماـ النقاد المعاصريف.

كعمى الرغـ مف ذلؾ حاكلنا بكؿ ما أكتينا مف جيد تذليؿ ىذه العقبات بفضؿ تكجييات
أستاذنا المشرؼ األستاذ الدكتكر يكسؼ كغميسي ،الذم نشيد لو بسعة قمبو كصبره الجميؿ
عمينا ،حيث كاف يمح دكما عمى ضركرة االجتياد كالتركم كالتميز ،فشكر اهلل لو نصحو

العممي كتكجيياتو المنيجية ،كشكر لو تكاضعو الجـ الذم لـ يزده إال رفعة كمحبة في قمكبنا.

أخي ار كألف كؿ جيد إنساني ال يخمك مف ىفكات كزالت فإني أشكر المجنة المكقرة عمى
عناء قراءتيا ليذا البحث كتقكيـ ما اعكج مف عثراتو المنيجية ،كتقييـ كتصحيح زالتو
المعرفية ،عمى أمؿ أف يككف ىذا المجيكد المتكاضع قد اقترب مف تسميط بعض الضكء عمى
مدرسة النقد الجديد كركادىا األنجمك -أمريكييف ،كما نأمؿ أف نككف كفقنا إلى حد ما في
مبلمسة تجميات ىذا التيار في الخطاب النقدم العربي.

ط
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الفصل األول :مردعيات النقد اجلديد
الفصل الجاني :املصطلح واملفايي
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

مرجعيات النقد الجديد:
إف ركح النقد الجديد الثكرية كالمتمردة عمى المناىج النقدية التي سبقتيا في الكاليات

المتحدة كبريطانيا ككؿ أكركبا ،كالرافضة لمحركات الفكرية كالفمسفية كالمذاىب النقدية

كاألفكار التقميدية التي لـ تكف النتاج النقي المجرد لشكبلنية القرف العشريف ،كانما بعض

جذكرىا ضاربة في تاريخ الفكر اإلنساني ،ابتداء مف الفكر الييميني األرسطي ،كمرك ار

بالببلغة الركمانية لدل كانتيمياف إلى الحركة الركمانسية كالفمسفة الجمالية األلمانية لدل

إيمانكيؿ كانط ،كجماليات كركتشو ك)ال ارزا( اليندية كالفكر اآلرنكلدم كغيرىا مف
المرجعيات التي نيؿ منيا النقاد الجدد .كىكذا تبدك أف عبلقة االتجاىات كالمدارس

عبلقات مبنية عمى التأثير كالتأثر ،ىذه تتمخض عف ىذه كتمؾ تتشكؿ مف ىاتيؾ ،كقد
الحظ محمكد الربيعي أف االتجاىات المتأخرة في الزمف ،مف بيف ىذه االتجاىات ،تعتمد
اعتمادا أساسيا عمى االتجاىات السابقة ،كذلؾ عمى الرغـ مما قد يبدك أحيانا مف أنيا
)(1

ثكرة جذرية عمييا ،كالمتأخر مف ىذه االتجاىات يأخذ في نمكه أحسف ما في المتقدـ

إف العكدة إلى مرجعيات النقد الجديد كالتنقيب عف أصكلو كخمفياتو المعرفية كالحفر

عف منابعو الفمسفية يمكف أف تقدـ لنا منظك ار يمكف أف يسيـ في فيـ مسار المدرسة

األنجمك-أمريكية الجديدة ،مف خبلؿ الترابط الكائف فيما بينيا ،كما يمكف أف يقدـ صكرة

عف المدارس النقدية الغربية كمناىجيا .كقد أكد بيار زيما  Pierre V. Zimaىذه الحقيقة
حيف أعمف أنو "لفيـ النظريات الحديثة كاستيعابيا عمينا كضعيا في سياقيا الفمسفي الذم

نشأت فيو ،كاذا عزلناىا عف جذكرىا كاعتبرناىا خطابا تمقائيا فإف أىدافيا المتميزة كبنائيا

لمظاىرة األدبية تبقييا غامضة") (2فما ىي ىذه المرجعيات؟

 1محمكد الربيعي :مقاالت نقدية ،مكتبة الشباب ،1978 ،ص.25

Pierre V. Zima: Critique Literraire et Esthetique , L'Harmattan, 2003, p7.
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

 -1مدرسة شرح النصوص ()Explication de Texte
يعرؼ الكاتب برينك ىكنغر
)(1

يقاؿ كتبييف كيؼ يقاؿ"

Bruno Hongre

منيج شرح النصكص الفرنسي بأنو"شرح ما

ثـ يشرح ىذا القكؿ بالذىاب إلى فكرة أف النص ليس بتمؾ السيكلة

التي يبدك عمييا أكؿ كىمة ،كأف نشرح ما يقاؿ ال يعني أف نشرح معناه العاـ أك أف نستخرج
ثيماتو الرئيسة أك حقكلو الداللية ،كلكف يجب تحديد معانية المختمفة ،كتحميؿ اآلثار المتعاقبة
التي تنتجو ىذا النص كاإلمساؾ بالفركقات الدقيقة التي تجعمو نصا مختمفا عف بقية النصكص
األخرل مف النكع نفسو .أما "كيؼ يقاؿ؟" فيعتبر ىكنغر النص أنو مستحيؿ اختزالو ،كىذا ما
ذىب إليو إليو كمينث برككس حيف عرض لمقكلة ىرطقة إعادة الصياغة .إذ أف النص ال
يمكف أف يختزؿ في معانيو كفي محتكاه كفي الرسالة التي يحمميا .ذلؾ أنو لتمرير تمؾ الرسالة
التي كتب مف أجميا ،مف أجؿ إحداث أثر معيف كخاص في القارئ ،فقد كتب بعناية كلذلؾ
كجب عمينا النظر في الكيفية التي يعمؿ بيا النص ،كمف خبلؿ أية آليات يتحرؾ كمف خبلؿ
أية مبلمح أسمكبية يتجمى .كباختصار تبياف خصكصيات ىذا النص كىؿ ىي خصكصيات
أدبية أـ ال؟
تسير المقاربتاف بالن سبة ليكنغر جنبا إلى جنب ،ذلؾ أف "الفركؽ الدقيقة في األسمكب
ىي فركؽ في الفكر أيضا ،كاالختيارات الجمالية لمكاتب مرتبطة بأحاسيسو كأفكاره .كمف ثـ
فالدراسة المتأنية لطريقة اشتغاؿ النص كحدىا الكفيمة بإدراؾ كاستشعار كاستكناه معناه العميؽ
كالذم يككف دائما معنى متعددا ،كبطريقة عكسية فالتمكف الكمي بيذه المعاني ىك ما يتيح لنا
إدراؾ النجاح الجمالي لمنص .فكتابة نص ىي أكبر بكثير مف التعبير :إنو فف تجمية المعنى
كالشعكر كالحمـ إف شرح نص ما أكبر بكثير مف ترجمتو؛ إنما تبياف كيؼ يعني ككيؼ يجعمنا
)(2

نشعر ،كنتحرؾ كنحمـ.

Bruno Hongre: L’intelligence de l’explication de texte, Ellipses Edition, Paris, 2005, p11.

1

Bruno Hongre: L’intelligence de l’explication de texte, Ellipses Edition, Paris, 2005, p11.
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

كتجدر اإلشارة إلى أف منيػج شرح النصكص لو جانب آخر غير أدبي كال نقدم ،فقد
ظير أيضا كمصطمح قانكني يطمؽ عميو "مذىب الشرح عمى المتكف" كىك مف المذاىب
الشكمية ىي التي تكتفي بالنظر إلى شكؿ القاعدة القانكنية كمظيرىا الخارجي فالقانكف كفقا
ليذه المذاىب ىك مجرد أمر أك نيي صادر عف الحاكـ إلى المحككميف ،كقد ظير المصطمح
في مؤلفات رجاؿ القانكف منذ بدايات القرف العشريف كمنيج يمتزـ بالنص لذلؾ فقد سمي أيضا
ب"مدرسة التزاـ النص" أك "مدرسة تفسير النصكص" كذلؾ اللتزاـ ىؤالء القانكنييف بالنصكص
في شرحيـ

كتفسيرىـ لؤلحكاـ القانكنية ،كتقكـ ىده المدرسة عمى تقديس النصكص

التشريعية ،كال شيء غيرىا ،حيث يعتبر التشريع ىك المصدر الكحيد لمقانكف ،كأنو ال يجكز أف
ينشأ عرؼ يخالؼ التشريع إال حيث يسمح ىك ذاتو بدلؾ ،كأف التشريع ال يمغيو العرؼ كما
أنو ال تكجد قاعدة قانكنية إال كمرجعيا النصكص التشريعية كخاصة مجمكعة نابميكف.

)(1

الحقيقة أف مدرسة شرح النصكص تعد المرجع لجممة مف المناىج النقدية النصانية ،كقد
أشار إيرؿ .ر أندرسكف

Earl R. Anderson

إلى أف التفكيكية الفرنسية أك األمريكية استمدت

مقكالتيا مف مناىج بدايات القرف العشريف كالمتمثمة في كؿ مف النقد الجديد األمريكي أك
الشكبلنية كمدرسة شرح النصكص الفرنسية
يذىب ديفيد كيربي

David Kirby

)(2

إلى تعريؼ النقد الجديد عمى أنو منيج القراءة الفاحصة
)(3

كالتي تعكد أصكليا إلى تقاليد شرح النصكص الفرنسية

مما يؤكد الترابط الكبير بيف النقد

الجديد كقراءة النصكص خاصة فيما يتعمؽ باإلجراءات التي تعتمدىا المدرستاف في تحميؿ
النص األدبي" .كىي طريقة خطكة بعد خطكة في شرح النص األدبي كالمطبقة في نظاـ
)(4

المدرسة الفرنسية"

غير أف طريقة شرح النصكص الفرنسية تختمؼ عف القراءة الفاحصة

التي اعتمدتيا نظرية النقد الجديد ألنيا تكبح نفسيا عف تقديـ التأكيبلت مركزة بدؿ ذلؾ عمى
)(5

تزكيدنا بالمعمكمات التي تمكننا مف الفيـ المبدئي لمعمؿ األدبي مف خبلؿ المناقشة
1

كفي

إبراىيـ أبك النجا :محاضرات في فمسفة القانكف ،بدكف طبعة ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر.1999 ،

Earl R. Anderson A Grammar of Iconism Associated University Presses , New Jersey 1998 p19.
David Kirby: What is a Book?, University of Georgia Press, 2002, p105.

David Mikics: A New Handbook of Literary Terms, Yale university, 2007, p113.
Ibid, p114.
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كثير مف الدراسات النقدية كاألدبية نمحظ تكظيؼ المصطمحيف لمتعبير عف إجراء نقدم ال يكاد
يختمؼ ،بؿ كيتبلمس كيتقارب مصطمح القراءة الفاحصة كمصطمح شرح النصكص كما أشار
James E. Ford

جيمس إ .فكرد إلى درجة أنيما يكظفاف أحيانا لمتعبير عف الداللة نفسيا،

فتككف أحدىما مرادفا لآلخر

)(1

كعميو فيما يشكبلف شكبل مف أشكاؿ التحميؿ النقدم الذم

ينطكم عمى القراءة الدقيقة لؤلثر األدبي كيتطمب ىذا الشكؿ القراءة المتأنية لمغة كالسمات
البنيكية لمعمؿ األدبي.
كقد جاء في تعريؼ شرح النصكص في مكسكعة برنستكف لمشعر كالشعرية أف قراءة
النصكص إجراء لتأكيؿ الشعر طكر في القرف العشريف عمى أيدم مجمكعة مف الركاد مف
أمثاؿ غكستاؼ النسكف

)*(

في فرنسا كأم إ .ريتشاردز ككليـ إمبسكف بإنجمت ار ككمينث برككس

كجكف كرك رانسـ بأمريكا فكاضعك المكسكعة ال يفرقكف أصبل بيف القراءة الفاحصة كشرح
النصكص كبالنسبة ليـ ىما منيج كاحد كأشارت المكسكعة إلى تركيز المدرسة الفرنسية عمى
نية المؤلؼ كالكسط االجتماعي أكثر مما تفعمو المدرسة األنجمك-أمريكية (2).كما َّ
ذكرت
بالتعميمة الصادرة مف ك ازرة التربية الفرنسية سنة  1938كالتي كضعت جممة مف النقاط التي
ينبغي أف تكضع في الحسباف في شرح النصكص الفرنسية "ككضع أنفسنا مكاف المؤلؼ"،
مؤكدة في خبلصتيا أنو مف االعتباط كمف غير المنطقي التفريؽ بيف الشكؿ كالمحتكل كبيف
الفكر كالمغة في تأكيؿ النص .كفي السنة ذاتيا  1938ظير كتاب كليـ بف كارف ككميانث
برككس المعنكف) :فيـ الشعر(

James E. Ford: Rationalist Criticism of Greek Tragedy: The Nature, History, and Influence of a
*

1

Critical Revolution, Lexington Books, 2005, Oxford, UK, p22

كلد غكستاؼ النسكف Gustave Lansonفي الخامس أكت مف عاـ  1857كتكفي في الخامس عشر مف شير ديسمبر
سنة  1934مؤرخ كناقد أدبي فرنسي ،درس بجامعة السربكف بباريس .في  1919أصبح مدي ار لممدرسة النظامية
العميا  École Normale Supérieureمف مؤلفاتو" :تاريخ األدب الفرنسي"" التاريخ األدبي اإليجابي"). (1900

ينظرClaude BURGELIN, « LANSON GUSTAVE - (1857-1934) », Encyclopædia Universalis [en :

ligne], consulté le 5 août 2015. URL: http://www.universalis.fr/encyclopedie/gustave-lanson/

Stephen Cushman, Clare Cavanagh, Jahan broader Ramazani, Paul Rouzer: The Princeton
Encyclopedia of Poetry and Poetics: 4th Edition Princeton University Press, 2012, p471
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كمصطمح شرح النصكص مستمد مف العبارة الفرنسية

explication de texte

كالتي تعد

ممارسة مف ممارسات المدرسة الفرنسية حيث يطمب مف التبلميذ كالطمبة تحميؿ مقاطع أدبية
)(1

قصيرة تحميبل متأنيا كدقيقا

كتركز ىذه المدرسة عمى "كؿ أنكاع المعمكمات التي مف شأنيا

أف تسيـ في الفيـ الكمي لمفظة أك المقطع"

)(2

كما أف القراءة الفاحصة التي اعتمدىا النقاد الجدد تشبو شرح النص التقميدم كمنيج
التأكيؿ المحايث

)Interpretation

 (Werkimmanenteالذم اعتمده فكلفغانغ آيزر

Wolfgang

Iserبألمانيا) (3غير أف قراءة آيزر تجعؿ مف القارئ قطبا أساسيا في العممية.
كيبقى تحميؿ النصكص بحسب بركف ىكنغر

Bruno Hongre

الممارسة األساسية لتدريس

المغة الفرنسية  .كيسمى التفسير الخطي أك تعميؽ المركب ،الدراسة المتابعة الدراسة المنيجية
)(4

أك القراءة التحميمية ،كاليدؼ الرئيس منيا لتشكيؿ ركح النقد لدل الطبلب،

كقد حاكؿ بعض

النقاد العرب نشر ىذا المنيج في البيئة العربية ،حيث أشار محمد مندكر إليو في مؤلفو:
)الميزاف الجديد( كدعا إلى اعتماده منيجا في المنظكمة األدبية كالنقدية العربيتيف بعد عكدتو
مف الب بلد األكركبية ،إليمانو بجدكاه كقدرتو عمى الرفع مف شأف األدب العربي المعاصر
كادخالو تيار اآلداب العالمية" ،كذلؾ مف حيث مكضكعاتو ككسائمو كمنيج دراستو عمى
السكاء .كلقد كنت أكمف بأف المنيج الفرنسي في معالجة األدب ىك أدؽ المناىج كأفعميا في
النفس .كأساس ذلؾ المنيج ىك ما يسمكنو "تفسير النصكص" ،فالتعميـ في فرنسا يقكـ في
جميع درجاتو عمى قراءة النصكص المختارة مف كبار الكتاب كتفسيرىا كالتعميؽ عمييا ،كفي
أثناء ذلؾ يتناكؿ األساتذة النظريات العامة كالمبادئ األدبية كالمغكية بالعرض عرضا تطبيقيا
تؤيده النصكص التي يشرحكنيا .كالجامعات الفرنسية ال تمقى بيا محاضرات كال دركس عف
Edward Quinn: A Dictionary of Literary and Thematic Terms, 2nd ed. Facts On File, Inc, New York,
2006, p154.

M. H. Abrams: A Glossary of Literary Terms/ 7th ed Heinle & Heinle, 1999, p181.

Pierre V. Zima: Critique littéraire et esthétique, Editions L'Harmattan, Paris, 2004, p38.

Bruno Hongre: L’intelligence de l’explication de texte, Ellipses Edition, Paris, 2005, p3.
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العمكـ النظرية التي تتصؿ باألدب ،فبل نحك كال ببلغة كال نقد؛ بؿ كال تاريخ أدب فرنسي،
كانما يعالج كؿ ذلؾ أثناء شرح النصكص ،كمف ىنا قمما نجد في المغة الفرنسية كتابا في النقد
األدبي النظرم عمى نحك ما نجد في المغة اإلنجميزية

)(1

مثبل.

كتجدر اإلشارة ىنا إلى أف

محمد مندكر أ طمؽ اسـ المنيج الفقيي الذم يرتبط بالفيمكلكجيا في دالالتيا األكركبية ،حيث
دعا الى تطبيؽ المنيج الفقيي  -فقو المغة  -عمى غرار ما فعؿ عبد القاىر الجرجاني كغيره
مف النقاد العرب القدامى ،وحاكؿ مف خبللو كضع آليات المنيج التطبيقي في النقد فقاؿ:
"األدب فف لغكم كما قمت ،فمنيجو ىك المنيج الفقيي الفني كما فيمو عبد القاىر الجرجاني
كطبقو في دالئؿ اإلعجاز"..

)(2

كىك ما حاكؿ القياـ بو النقاد الجدد أيضا كقاؿ " :المنيج

الذم أدعك إليو ىك المنيج الفقيي -منيج فقو المغة -كسكؼ نرل ذلؾ المنيج يبتدئ بالنظر
المغكم لينتيي إلى الذكؽ األدبي الذم ىك ال شؾ متحكـ في كؿ ما يمت إلى األدب بصمة،
كسكاء في ذلؾ أردنا أـ لـ نرد .(3)" .فالذكؽ األدبي ىك الكسيمة الكحيدة التي تمكننا مف إدراؾ
أسرار الكممات كخفايا األلفاظ ،كايحاءاتيا كمعانييا في حيف يمكننا فقو المغة مف تحميؿ
األلفاظ كالتراكيب

كمنظكماتيا.

كيكاصؿ مندكر محاكلتو فصؿ األدب عف العمكـ األخرل بقكلو حيف يعمف أف منيج فقو
ألنو
المغة الذم يدعك إليو ،عارضا آراء
كمثؿ" ،ال يتن ٌكر لمعرفة النفس البشرٌية؛ ٌ
الجرجاني ى
ٌ
يفرؽ بيف تمؾ المعرفة كقكانيف عمـ النفس ،كما ال يتن ٌكر لركح العمـ ،كاف أقصى قكانيف
ٌ
)(4

العمـ.

كيميز محمد مندكر بيف نكعيف مف المعرفة األدبية المغكية كالمعرفة العممية كيذىب

إلى أف المعرفة المغكية ىي السبيؿ كاألساس في قراءة النص األدبي قائبل" :فيناؾ المعرفة
األدبية المغكية كىذه ىي األساس ،فقراءة مؤلفات كبار الشعراء كال يكتَّاب ىي السبيؿ إلى تككيف
1

محمد مندكر :في الميزاف الجديد ،ج ،1نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،2004 ،ص. 5

 2المرجع نفسو ،ص.176
 3محمد مندكر :في الميزاف الجديد ،ج ،1ص.173
 4المرجع نفسو ،ص.182
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ممكة األدب في النفكس ،كليست ىناؾ سبيؿ غيرىا ،كذلؾ عمى أف تككف قراءة درس كفيـ
كتذكؽ ،كأما ما دكف ذلؾ مف أنكاع المعرفة كالدراسات النفسية كاالجتماعية كاألخبلقية
كالتاريخية كما إلييا ،فيي كاف كانت عظيمة الفائدة في تثقيؼ األديب ثقافة عامة كتكسيع
آفاقو ،إال أنني ال أريد أف تطغى عمى دراستنا لؤلدب كفف لغكم ،كأنا مؤمف بأنو مف الكاجب
أف يستقؿ األدب بمنيجو عف غيره مف العمكـ،

)(1

ك يذىب مندكر بعيدا محذ ار مف تطبيؽ منيج غير المنيج الفقيي فيقكؿ" :مف الخطر أف
يطبؽ عميو منيج أم عمـ آخر أك أف يأخذ بالنظريات الشكمية التي يقكؿ بيا العمماء في
)(2

المياديف األخرل".

كلئف لـ يستطع محمد مندكر في الدعاية لمنيج شرح النصكص فقد نجح إلى حد بعيد
مكاطنو رشاد كرشدم الحقا كلكف في قالب آخر كمنظكمة نقدية أخرل ،ىي المنظكمة
األنجمك-أمريكية.

 1المرجع نفسو ،ص.7

 2محمد مندكر :في الميزاف الجديد ،ص.7
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 -2الرومانسية

Romanticism

ظيرت بكادر تشكؿ الركمانسية بكصفيا اتجاىا معارضا لمكبلسيكية مع نياية القرف الثامف
عشر ،لتعمنيا ثكرة عمى الجمكد الذم كرسو الكتاب الكبلسيكيكف كاغتالكا مف خبللو الخياؿ
كدكره في األدب ،كبدأت بعض األصكات تنادم بضركرة التحرر مف ذلؾ الطابع الكبلسيكي
المتحجرة فنكنو ،كالمتجمدة آفاقو .كمف ىذه األصكات الشاعر غرام  Grayكالشاعر كالرساـ
كليـ بميؾ  William Blakeالذم دعا إلى أىمية الخياؿ ،لتتفجر الثكرة الركمانسية عمى أيدم
كؿ مف كليـ كردزكرث  William Wordsworthكصمكيؿ ككليردج Samuel Coleridge
في ديكانيما "باالدات غنائية"  Lyrical Balladsكالذم نشراه سنة  1898كالذم يعد بداية
عيد جديد لمشعرية األكركبية ،ليمتحؽ بالرائديف الكبيريف ثمة مف الكتاب البارزيف في الشعر

كالركاية كالمسرح)*(؛ بصمكا األدب اإلنجميزم ببصمات كاضحة تركت آثارىا عمى مدل أجياؿ
كاممة ليس عمى المستكل البريطاني فحسب كانما عمى المستكل األكركبي كالعالمي .ىذا التأثير
تجمى في كثير مف الحركات كالمذاىب كىذا ما جعؿ غكستاؼ النسكف Gustave Lanson

يصرح قائبل" لما كاف مجاؿ األدب الركمانسي شاسعا غير كاضح المعالـ فإنو كاف يحتكم عمى
جميع عناصر ا لمدارس األدبية التي زعمت أنيا تقاكمو أك تحؿ محمو"

)(1

يبدك أف الركمانسية قد ذبمت في حصكف ثكرة عاـ  1848لكف ركحيا ال تزاؿ تتممكنا،
كأصبح مف المعتاد أف نرل التناقض المألكؼ بيف الركمانسية كالكبلسيكية كعممية جدلية
مستمرة في الثقافة الغربية التي تسف كؿ يكـ مبادئ كنماذج مف كؿ اتجاه ،كلك قبمنا ذلؾ
التبسيط ،فبكسعنا أف نرل أثر الركمانسية باديا في الحركات التي ظيرت مناكئة ليا مثمما
ظير في الحركات المعاضدة ليا،

)(2

كىذا االنفتاح عمى الحركات األدبية كالنقدية فيما بينيا،

ما جعؿ النقاد الجدد يتأثركف باالتجاه الركمانسي في بعض مف مبادئيـ بالرغـ مف اليجمة
*

في الشعر :جكف كيتس ،المكرد بايركف ،شيممي كفي الركاية :كالتر سككت ،جيف أكستيف ،األخكات بركنثي ،جكرج إليكت،
جكزيؼ ككنراد ،كمف المفكريف كالفبلسفة ،جكف ستيكارت ميؿ كالمؤرخ ماككلي كغيرىـ.

1

غكستاؼ النسكف :تاريخ األدب الفرنسي ،تر :محمكد قاسـ كمحمد محمد القصاص ،المؤسسو العربيو الحديثو 1962 ،ـ ج2
ص.196

2

دكنكاف ىيث ،جكدم بكرىاـ :الركمانسية ،تر :برىاف حجازم ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،مصر ،2002 ،ص178
.
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الشرسة التي شنكىا عمى كؿ ما ىك ركمانسي ،حتى قيؿ عف النقد الجديد "ربما كاف ىذا
)(1

النمط مف النقد قد رضع مف ثدم الركمانسية إال أنو انتيى الى نيشيا ".

تحدث عبد العزيز حمكدة عف عبلقة النقاد الجدد بالركمانسييف مشي ار إلى أف مف
ا لمبادئ التي ارتكز عمييا النقد الجديد مبدأ الكحدة العضكية الذم نادل بو ككلردج بؿ إف
ىناؾ شبو اتفاؽ بيف المتابعيف لمحداثة في صكرتيا األمريكية عمى أف المدارس النقدية
األمريكية في ذلؾ النقد الجديد الذم انطمؽ مف رفض صريح لمعطيات المذىب الركمانسي
في األدب ال تخمك مف حنيف ركمانسي كاضح قد يبدك عمى السطح مناكئا لمحداثة كمذاىبيا
النقدية الجديدة كاف كاف في حقيقة األمر يرتبط ارتباطا كثيقا بالمزاج األمريكي كمف ثـ ال
تمثؿ تعارضا خاصة إذا نظرنا إليو في ضكء الثنائية المستمرة لمثقافة األمريكية

)(2

كمف القضايا المكضكعية التي اىتـ بيا الركمانسيكف مكضكعة الديف ،كىك األمر
المنطقي الذم ينسجـ مع ميكالتيـ الكجدانية العاطفية ،إذ شكؿ عالـ الركح المخضب بالخفي
الغامض كالمجيكؿ رافدا مف ركافد النزعة الركمانسية .كعكدة آلف تيت إلى المسيحية
األرثكدككسية تتقاطع مع ركمانسية العقؿ كاألحاسيس الغريزية ،كالتي تجمت في أشعاره كفي

مقاالتو عمى حد سكاء (3) ،كالعقيدة نفسيا تتجمى في كتابات جكف كرك رانسـ.

يؤكد كمينث برككس في إحدل مقاالتو أف النقاد الجدد يدينكف لمركمانسية كبخاصة
لمنظريات الشعرية المثالية لكردزكرث كككلردج ،إذ مثمت الركمانسية في أعماليـ محاكلة
إلعادة التأكيد عمى مطالبات الديف في مكاجية النقد العقبلني الشكي لمديف كالذم ظير في
القرف الثامف عشر .فكاف النقد الجديد ،في صكرة مف صكره مرحمة متأخرة مف المدرسة
الركمانسية كفكرىا الذم سعى ىك أيضا إلى إعادة تقديـ المعنى الديني داخؿ الدراسة األدبية.

1
2

)(4

ضمد كاظـ كسمي :أسرار المكاىب دراسات في النقد األدبي ،منتديات ليؿ الغربة ،د.ت،ص.133

عبد العزيز حمكدة :المرايا المحدبة ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1998 ،ص.69

Richard Foster: The romanticism of the New Criticism, juxtapose in the Hudson Review Vol. 12
No.2 Summer 1959.

Literary theory, an anthology / edited by Julie Rivkin and Michael Ryan, 2nd ed. Blackwell
Publishing Ltd,2004 , p28.
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يع د الشاعر كالناقد ككلردج أحد أبرز كجكه الحياة األدبية كالنقدية اإلنجميزية لمعصر
الذىبي لمركمانسية ،كأحد أىـ منظِّرييا ،.كاحتؿ ككلردج مكانتو الرفيعة ىذه في تاريخ األدب
كالنقد اإلنجميزم ،بخاصة مف حيث رؤيتو اإلبداع «كبلن عضكيان»  ،organic unityكرؤيتو

الخاصة في األجناس األدبية القائمة عمى خمؽ التكازف بيف العاـ كالخاص كعمى التكفيؽ بيف
األضداد ،كعمى دكر الخياؿ الرئيسي في كؿ ذلؾ.
كقد أشار آلف تيت  Allen Tateإلى أف الفصؿ الرابع مف )السيرة األدبية(
 Biographia Literariaكاف الخمفية لمنقد عمى مدار مئات السنكات"

)(1

كاألحد عشر فصبل

األخيرة منو تقدـ مناقشة فمسفية لؤلدب باعتباره إف ار از لمخياؿ ،كقد ميز بيف الكىـ كالخياؿ،
فالكىـ فانتازيا أك خياؿ كما في حالة حكرية البحر بينما الخياؿ )كتب ككلردج الكممة بحركؼ
كبيرة( فيك تكحيد كاع بيف أجزاء لتشكؿ كبل جديدا كما في حالة حبكة الركاية ،كتصنيؼ
كتاب ،كخمؽ عمؿ فني أك صياغة نتائج العمكـ في نسؽ )نظاـ( فمسفي .ىذا التصكر )أك
اإلدراؾ( يصبح أداة لفيـ  -كنقد  -أم قصيدة أك كتاب أك رسـ أك سيمفكنية أك تمثاؿ أك
عمارة؛ إلى أم مدل استطاع الشاعر أك الفناف أف يجعؿ مككنات عممو متناسقة أك بعبارة
أخرل إلى أم مدل استطاع أف يصؿ بيف األجزاء باألجزاء األخرل المرتبطة بيا أك ذات
الصمة بيا ،لتحقيؽ معنى العمؿ ككؿ كلتجعمو متماسكان في كؿ كاحد؟ إلى أم مدل نجح
المنشئ في ىذا كالى أم مدل فشؿ؟ كفي ىذه الصفحات قدـ لنا ككلردج األساس الفمسفي
لمحركة الركمانسية في األدب كالفف.
كفي السيرة األدبية ذاتيا عد ككلردج اإلبداع «كبلن عضكيان»  ،organic unityذلؾ أف

المنظريف الركمانسييف كالنقاد الجدد األمريكاف كاإلنجميز رسمكا كجو تشابو بيف القصائد
كالكائنات الحية الطبيعية ؛ فكؿ أجزاء القصيدة يجب أف تنسجـ فيما بينيا بطريقة متسقة
)(2

متناسقة

.

Hoyt Trowbridge: Aristotle and The "New Criticism", The Sewanee Review, Vol 52, No 4 (OctNov 1944) p543.

Jonathan Culler: Literary Theory: A Very Short Introduction , Oxford University Press Inc., New
York,1997, P79.
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إف القصيدة بمنظار مفيكـ الكحدة العضكية ىي ذلؾ الشكؿ مف اإلبداع الذم يختمؼ
عف باقي األشكاؿ األدبية األخرل كالكتابة العممية أك المقالة الصحفية ،ذلؾ انطبلقا مف غاية
كؿ شكؿ فالقصيدة غايتيا المذة كاإلمتاع ،كليس الكصكؿ إلى حقيقة كما في العمؿ العممي أك
تحسيس الرأم العاـ كما ىك في العمؿ اإلعبلمي ،كبالتالي فيذه المتعة المنشكدة ال يمكف أف
تتحقؽ إال مف خبلؿ المنظكر الكمي لمقصيدة في شكميا العاـ الذم تتناغـ كؿ أجزائو مف أجؿ
رسـ لكحة كاحدة تؤدم مبلمحيا منسجمة متعة اإلدىاش كالمتعة.
كيرل ككلردج مثمو مثؿ النقاد الجدد في القرف العشريف أف الشعر ال يمكف ترجمتو إلى

)(1

النثر"

ذلؾ أف الشعر يختمؼ عف النثر ليس عمى صعيد التقنيات الفنية لمشعر كالصكرة

الشعرية كاإليقاع الشعرم فحسب كلكف عمى صعيد المضاميف أيضا ،فميس كؿ األفكار يمكف
أف تككف أفكا ار شعرية ،كىذه الرؤية لمشعر بالتحديد ما جعؿ ككلردج ينتقد بعض الممارسات
الشعرية التي انتيجيا بعض كتاب الكبلسيكية الجديدة مف أمثاؿ ألكسندر بكب حيث كانت
أشعارىـ تأخذ شكؿ الحجة المنطقية"

)(2

كىذا ما جعميا كما يقكؿ ككلردج "تتميز بأفكار تمت
)(3

ترجمتيا إلى لغة الشعر أكثر مف ككنيا أفكا ار شعرية"

إف تأثي ر الفكر الككلردجي يظير جميا في أعماؿ بعض النقاد الجدد كما ىك كاضح
بخاصة في العمؿ الشيير لكمينث برككس )الشعر المعاصر كالتقاليد( Modern Poetry
 and the Traditionحيث يقرر برككس في الفصؿ الثالث مف ىذا الكتاب أف الشعر"كاحد
في جكىره" كأف أنكاع الشعر المتعددة تختمؼ فقط في درجة شعريتيا"

)(4

M. A. R. Habib:A History of Literary Criticism From Plato to the Present , Blackwell Publishing
Ltd, 2005, p450.

M. A. R. Habib:A History of Literary Criticism From Plato to the Present, p450.

Samuel Taylor Coleridge: Biographia Literaria, Cambridge university Press, 1920, p18.
Hoyt Trowbridge: Aristotle and The "New Criticism", p542
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 -3الفمسفة الجمالية Aesthetical philosophy
إف أىـ ما يميز الحياة الفكرية كالفمسفية في القرف العشريف ىك ذلؾ النزكع الجمي نحك
البعد الجمالي اإلستيطيقي في تفسير الظكاىر اإلنسانية المعاصرة .بؿ إف لكحات التجارب
الفمسفية المعاصرة لبعض المفكريف الجمالييف لـ تصبغ باأللكاف الجمالية أك تطرز ببعض
الركتكشات اإلستيطيقية ،كانما "نجد بعض المفكريف يصبغكف فمسفتيـ كميا بصبغة جمالية،
كظيرت صكرة الفيمسكؼ المشارؾ في الحياة الثقافية لمجتمعو ،ناقدا أك محمبل لؤلعماؿ الفنية
كاألدبية"

)(1

كنجد الكثير مف الفبلسفة كالمفكريف كاألدباء عمى اختبلؼ مشاربيـ كتكجياتيـ

كجنسياتيـ كمارتف ىيدجر

Martin Heidegger

جكرج

 ،Deweyكتيكدكر أدكرنك

Theodor Adorno

كألبير كامك

كىربرت سبنسر

Herbert Spencer

 ،Baudelaireكفرانز كافكا

Kafka

كفردريؾ نيتشو

لككاتشGyörgy Lukács
Camus

 ،Albertكبرجسكف ،Bergson

Friedrich Nietzsche

 ،F.كسكزاف النجر

كجكف ديكم

John

كشارؿ بكدلير

Susanne Langer

Charles

كغيرىـ اعتنقكا ىذا

المذىب الجمالي كفتنكا بفضاءاتو السحرية كؿ بحسب ثقافتو كمجاؿ تخصصو.
كربما ىذا النزكع نحك الجمالي "تعبير عف المناخ العاـ كركح العصر التي ترل في الفف
خبلصا مف اسر النظاـ االجتماعي كالسياسي الذم لـ يعد محققا آلماؿ اإلنساف في حياة
سكية تمبي حاحاتو الركحية كالعقمية كالكجدانية"
كعمـ الجماؿ اإلستيطيقا

Aesthetics

)(2

ىك "العمـ الذم يبحث في شركط الجماؿ كمقاييسو

كنظرياتو ،مثمما يبحث في الذكؽ الفني كفي األحاسيس كالمشاعر التي يشعر بيا اإلنساف عند
رؤية األشياء المتناسقة الجميمة .كما أنو يبحث كما أنو يبحث في الفف عامة ،كفي تجربة
إبداعو ،كتذكقو ،كأحكاـ الناس عميو ،ككعييـ بو"

)(3

كعمـ الجماؿ عمـ فمسفي نشأ في أحضاف الفمسفة منذ نشأتيا األكلى حيث كانت تعنى
باإلنساف بكصفو مكجكدا حيا فاعبل كتعنى بعبلقتو بالككف كالفاعؿ الغيبي فيو كفؽ نظرة
1

رمضاف بسطكيسي محمد :عمـ الجماؿ لدل مدرسة فرانكفكرت أدكرنك نمكذجا ،مطبكعات نصكص  ،90القاىرة ،1993 ،ص.18

2

المرجع نفسو ،ص.18

3

زكي نجيب محمكد :في فمسفة النقد ،ط ،1دار الشركؽ ،القاىرة  ،1979ص.3
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :
)(1

الفمسفة المثالية
بكمغارتف

كاستقؿ عمـ الجماؿ بذاتو أكؿ مرة عاـ  1735مع المؤلؼ ألكسندر

Alexander Baumgartner

في كتابو المكسكـ بػ" :

Reflexions Poetry

حيث ظير أف

ىناؾ نكعا مف المعرفة أ اإلدراؾ في الشعر ،كفي الفنكف األخرل ليزدىر عمـ الجماؿ بعد
بكمغارتف كتتناسؿ العديد مف النظريات الجمالية كانت الخبرة الجمالية متنيا األساس .فظيرت
عدة نظريات كنظرية الجماؿ الفني التي كجيت النشاط الخبلؽ كالتذكقي ،حيث شكمت
االعتقادات المتعمقة بالفف كقيمتو كمف ثـ أثرت عمى الفناف ككجيت إدراؾ المتمقي نحك قيـ
معينة في العمؿ الفني كجعمت الناقد في حكمو عمى العمؿ الفني يركز عمى المبادئ التي
)(2

تقدميا لو ىذه النظريات.

كألف كؿ ىؤالء جعمكا مف الجماؿ أفقا حقيقيا في أعماليـ المختمفة،

فقد ازدىت النصكص الفمسفية كا ألدبية كالنقدية بمصطمحات مثؿ التجربة الجمالية ،كالمكقؼ الجمالي،
التذكؽ الجمالي ،المتعة الجمالية المذة الجمالية كالمحظة الجمالية كغيرىا مف المصطمحات.
كتشترؾ مجمكعة مف المدارس كالمناىج في تبني بعض رؤل الفمسفة الجمالية كعمى
رأسيا النقد الجديد ثـ البنيكية كالسيميكلكجية ،كىي المناىج التي تركز عمى طبيعة األثر
األدبي أك الفني ذاتو معزكال عما عداه كالشكمية كاما كشفرة نستخدميا في بناء المعنى
كالبنيكية كالسيميكلكجية كاكتشاؼ الشفرات كالعبلمات التي تقكـ بعممية التكصيؿ في العمؿ
الفني كتككف مسؤكلة عف إنتاج الداللة في العمؿ الفني.
كىكذا ركزت االتجاىات الجمالية في التعامؿ مع النصكص )داخبلنيا(

Intrinsically

مستيدفة

المتعة كالمذة ،معتبرة أف السياقات الخارجية؛ تاريخية أك اجتماعية أك أيديكلكجية أك أخبلقية ال
عبلقة ليا ببنية النص الجمالية ،كما ىك الحاؿ عمى سبيؿ المثاؿ في جمالية كانط حيث نجد
الشكؿ يحتؿ مكقع الصدارة ،ألنو أيا كاف المكضكع الجمالي "شيئا أك حيكانا أك إنسانا" فإنو ال
ينـ الحكـ عميو – جماليا – كفؽ منفعتو ،أ غايتو ،كانما يؤخذ كغاية في حد ذاتو ،كبالتالي
ييتـ المبدع بأبعاده الداخمية ،مكضكعا ح ار مف جميع العبلقات كالخصائص التي تربطو بغيره ،أم
بكصفو كائنا ىك ذاتو حرية.

)(3

1

أبك الحسف سبلـ :جماليات الفنكف ،ط،1دار الكفاء لدنيا الطباعة كالنشر ،االسكندرية ،2011،ص.11

2

المرجع نفسو ،ص.11

 3رمضاف بسطكيسي محمد :عمـ الجماؿ لدل مدرسة فرانكفكرت أدكرنك نمكذجا ،90 ،القاىرة ،1993 ،ص.30
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-

جمالية كروتشو

The Aesthetism of Croce

بعد بكمغارتف ،جاء مجمكعة مف الفبلسفة الجمالييف كجكرج سانتيانا كجكف ديكم
كبينيديتك كركتشو ،كلعؿ كركتشو مف أكبر الجمالييف تأثي ار في المدرسة الجديدة األنجمك-
أمريكية .يقكؿ عنو مكاطنو الكاتب اإليطالي بكؿ ٌاريغي

Paul Arrighi

كىك استاذ بجامعة أيز

" :Aizكجاء بنيديتك كركتشو ) (1952-1866فخمؽ التكازف بيف النقد "شبو الجمالي" كالنقد
)(1

"شبو التاريخي" ،كحقؽ نمك النقد الجمالي الحقيقي كما رسمو سانكتيس".

كيعد كركتشو

فيمسكفا شدد عمى ككف "مسألة ذات طابع فمسفي ...كما مفيكـ الفف ،ال يمكف حميا كال
تأطيرىا إال في عبلقتيا مع جميع المسائؿ الفمسفية األخرل"

)(2

إف مفيكـ كركتشو لعمـ الجماؿ ينبني عمى فمسفة ركحية كالجماؿ يتربع عمى المقاـ
األرفع" ،كفي نظاـ كركتشو الذم ىك مبني عمى رؤية لمكجكد ككؿ كاحد ،ال يفصؿ بيف الحالة
الذىنية كالتعبير المغكم .إذ ينفي كركتشو بصفة مطردة قيمة كؿ التصنيفات األسمكبية
كالببلغية كالتمييز بيف األسمكب كالشكؿ كبيف الشكؿ كالمحتكل ،كفي النياية بيف الكممة
كالركح ،بيف التعبير كاإلدراؾ البدييي .كتقكد ىذه السمسمة مف تحديد المفاىيـ في كركتشو إلى
شمؿ في المفيكـ النظرم .فاإلدراؾ المبدئي األصيؿ لما تنطكم عميو العممية الشعرية قد دفع
بو عمى درجة يتعذر ميا التمييز .كيتضح اآلف أنو ال بد مف الفصؿ بيف العممية

Process

كالعمؿ  ،Workكبيف الشكؿ كالمحتكل ،بيف التعبير كاألسمكب كذلؾ بشكؿ مبدئي كفي ترقب
حذر ،حتى تتحقؽ الكحدة النيائية :كبيذا فقط يمكف الكصكؿ إلى اإلفصاح كالتبرير الذيف
يككناف عممية النقد.

)(3

كيبدك تأثير كركتشو في النقاد الجدد في أكثر مف مكضع كلدل أكثر مف ناقد فيذا
سبنغارف

Spingarn

الذم يعد التمميذ المخمص ألستاذه في كتابو) :النقد الجديد( ،يرفض تمؾ

الطركحات التي ميزت النقد التقميدم القديـ كحاكؿ أف يناقش فكرة أف النقد التقميدم كما كاف
1

بكؿ ٌاريغي :األدب اإليطالي ،تر :ىنرم زغيب ،منشكرات عكيدات ،بيركت ،باريس ،1988 ،ص.140
المرجع نفسو ،ص.140

3

رينيو كيميؾ ،أكستيف كارف :نظرية األدب ،تر :عادؿ سبلمة ،دار المريخ ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية،1991 ،

2

ص.251
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سائدا في ذلؾ الكقت نقد تجاكزه الزمف كيجب أف يطرح مف الحسباف كبذلؾ تربعت نظرية
كركتشو في التعبير عمى عرش النقد األدبي

)(1

فقد اتبعو "في إص ارره عمى أف أم عمؿ فني ىك تعبير متفرد لرؤية ذاتية ،كليس كثيقة
)(2

تؤرخ لمرحمة زمنية أك تمظير لجنس أدبي معيف أك عرؼ أك أسمكب"

معتب ار النقاد

األمريكييف عرضة لمخمط كعدـ التفريؽ بيف الحكـ األخبلقي كالحكـ الجمالي مصرحا بنبرة
تأسؼ غاضبة" :ال أحد اآلف مف النقاد الحقيقييف ذكم الكزف يتعامؿ مع النص األدبي
بالمعايير األخبلقية"

)(3

كما أف استقبللية الفف التي نادل بيا كركتشو ال تختمؼ عف استقبللية األثر األدبي
كضركرة استبعاد العناصر الخارجة عنو ،التي نادل بيا النقاد الجدد ،فنظرية كركتشو في
استقبلؿ الفف تقكـ في الحقيقة عمى مذىبو الفمسفي العاـ في تحديد لحظات الفكر األربعة أك
المراحؿ األربعة لمنشاط الركحي؛ ىذه المحظات ىي الفف كالعمـ كاالقتصاد كاألخبلؽ كألف الفف
ىك أكلى ىذه المراحؿ فيك ال يستند عمى أم مرحمة أخرل ،ألنو ىك القاعدة ،في حيف تستند
المحظات الثبلث األخرل عميو ،كبالتالي فالفف يتميز باستقبللية تامة كحقيقية .كاضافة إلى
تقارب الرؤيتيف بيف النقاد الجدد ككركتشو حكؿ استقبللية العمؿ الفني كاستقبللية العمؿ
األدبي ،يتقاطع كركتشو مع الجماعة في نظرتو لمعمؿ الفني كحدكده ،مف حيث استحالة
تجزئتو ،فيك كؿ متكامؿ ،فكؿ عبارة ىي عبارة كحيدة كالنشاط التعبيرم ىك مزج االنطباعات في
كؿ عضكم كىذا ما عناه الناس أبدا بقكليـ أف عمى األثر الفني أف يتصؼ بالكحدة أك الكحدة في
التعدد .إف العبارة ىي تركيب الممكف المتعدد في الكاحد كالنتيجة مف ىذا أننا لك ننرع لمقصيدة
شاعرىا ،إيقاعيا كنظميا ككمماتيا ال يبقى كما يظف البعض الفكر الشعرم ،ال يبقى شيئا
)(4

القصيدة تكلد بكمماتيا كنظميا كصاحبيا.

كىذه النظرة حكؿ كحدة األثر الفني ىي ما دعا

A. Walton Li tz, Loui s Menand, And Lawrence Rainey: The Cambridge History of Literary Criticism

1

Modernism and the New Criticism, Vol 7 ,Cambridge University Press, 2008 , p289.

,And Lawrence Rainey: The Cambridge History of Literary Criticism Modernism and the New
Criticism, Vol 7, p289.

J. E. Spingarn: The New Criticism, The Columbia University Press, New York,1911, p27.

4

بنديتك كركتشو :عمـ الجماؿ ،تر :ترية الحكيـ ،المطبعة الياشمية ،دمشؽ ،1963 ،ص 28ك. 29
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

إليو النقاد الجدد مف ضركرة عدـ بيف العناصر المختمفة المككنة لمقصيدة الشعرية؛ مف
إيقاعات كاستعارات كرمكز ،ىذه العناصر ىي الكحيدة التي تمكف القارئ كالناقد مف تشكيؿ
صكرة شاممة عف المعنى العاـ كالداللة النيائية ،أك مف خبلؿ ما أطمؽ عميو إليكت بالمعادؿ
المكضكعي ،تمؾ المكاقؼ كاألحداث كالرمكز كالصكر التي تشكؿ في نياية المطاؼ االنفعاؿ
المرجك مف القطعة األدبية .كىذا المفيكـ لممعادؿ المكضكعي يتجمى في نظرية كركتشو عف
الفف؛ فالفف في نظره كفي أبسط صكره "رؤيا أك حدس كأف ما فالفناف إنما يقدـ صكرة أك خياال
أك شكؿ كىمي كمف ىنا فإف كؿ مف يتذكؽ الفف إنما يدكر طرفو إلى النقطة التي دلو عمييا
الفناف ،كينظر مف النافذة التي ىيأىا لو ،فإذا بو يعيد تككيف ىذه الصكرة في نفسو كال فرؽ ىنا
بيف الحدس كالرؤيا كالتأمؿ كالتخيؿ كالخياؿ كالتمثؿ كالتصكر كما إلى ذلؾ ،فتمؾ جميعا
)(1

مترادفات تتردد باستمرار حيف نتحدث عف الفف"

كأساس النقد عند بنديتك كركتشو ىك

عاطفة الشاعر في شكميا الذم ظيرت فيو ،كاألمراف غير قابميف لمقسمة كال معنى لمتفرقة
بينيما ،إذ العاطفة ال معنى ليا إال في الشكؿ الذم ظيرت فيو"

)(2

كما يقترب كركتشو مف مبدأ الكحدة العضكية مف خبلؿ نظرتو إلى الفف الذم يعده
تركيبا جماليا يعتمد عمى المزج بيف العاطفة كالصكرة ،في شكؿ متبلحـ ،ال يمكف إلحداىما
االستغناء عمى األخرل ،كما ال يمكف أف ننظر إلى إحداىما دكف األخرل ،فالركح الفنية تربط
بيف االثنتيف في كحدة منسجمة متناسقة متسقة كىك ما يصطمح عميو باسـ العمؿ الفني الذم
ال يمكف أف يككف إال إذا كاف مؤلفا منيما معا؛ العاطفة كالصكرة عمى شكؿ حدس أك رؤيا؛
يقكؿ كركتشو" :الفف تركيب فني قبمي حقيقي ،تركيب لمعاطفة كالصكرة في الحدس تركيب
نستطيع أف نقكؿ بصدده أف العاطفة بدكف صكرة عمياء كالصكرة بدكف عاطفة

)(3

فارغة"

كانعداـ

ىذا التركيب يسقط الصكرة في سجف الغبش كالضبابية كالعمى ،كما يسقط العاطفة في مثمث
القحط الجمكد كالفراغ .كعميو الجماؿ الحقيقي ليس الجماؿ الطبيعي ،كانما ىك مف عمؿ الفف،

1

كركتشة :المجمؿ في فمسفة الفف تر :سامي الدكم ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،1947 ،ص.29

2

محمد غنيمي ىبلؿ :النقد األدبي الحديث ،دار الثقافة ،لبناف ، 1973،ص.299

3

بنديتك كركتشو :المجمؿ في فمسفة الفف ،ص.55
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يتجسد فيو كيتجمى مف خبلؿ انبجاس الرؤيا كتدفؽ العاطفة ،ليشكؿ صكرة جميمة يزينيا النقاء
كاالتساؽ.
كيعد ريتشاردز مف أكثر النقاد الجدد تأث ار بكركتشو كفمسفتو بالرغـ مف التعارض
الظاىرم بينيما ،كبالرغـ مف االنتقاد الذم قدمو ريتشاردز لعديد المقكالت الكركتشية كبخصة
في نظريتو حكؿ القيمة كالتكصيؿ في العمؿ الفني .كيمخص الناقد اليندم إس .جكبتا
Sen Gupta

في كتابو الذل طبعتو مطبعة جامعة أكسفكرد سنة

1959

SC

بعنكاف" :نحك نظرية في

الخياؿ" مسعى ريتشاردز بقكلو" :إف ريتشاردز متميؼ عمى كضع تمييز يفصؿ بيف جانبي
القيمة كالتكصيؿ فى العمؿ الفني ،كيقكؿ إنو مف الممكف لمعمؿ الفني أف يمدح أك يذـ عمى
أساس أم منيما .كيقسك عمى كركتشو الذم أخفؽ  -فيما يقكؿ -في التمييز بيف جانب
القيمة كجانب فاعمية التكصيؿ فجعميما مترادفيف مف مترادفات النقد .كلكف إذا استبعدنا لمحظة
جانب القيمة ،كفحصنا تعريؼ ريتشاردز لمقصيدة مف كجية نظر فاعمية التكصيؿ ،كجدناه
تعريؼ كركتشو نفسو .الفارؽ الكحيد بينيما يكمف فى إضافات أك بدائؿ ىي مصطمحات شبو
عممية استعيرت مف عمـ المغة كعمـ كظائؼ األعضاء كعمـ النفس .كلك حذفنا ىذه المكاحؽ
العممية لتحددت نظرية ريتشاردز في أف الشعر تعبير عف انفعاالت ،كذلؾ ما قالو كركتشو
بعينو عندما عرؼ الشعر عمى أنو حدس أك تعبير عف المشاعر كاالنفعاالت .كيمكف بالقطع
لناقد غير كريـ أف يمضي إلى حد القكؿ بأف النقد القاسي الذل كجيو ريتشاردز لكركتشو
ينبع مف مكابدة إلخفاء ما يديف بو لكركتشو .كليس مف الضركرم أف نسيب في ىذا الجانب
مف الشرح ،ألف كؿ ما قالو كركتشو في نظرية التعبير سيستغمو ريتشاردز في نظريتو عف
التكصيؿ".

1

)(1

جابر عصفكر :نظريات معاصرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص71
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-4فمسفة ىيوم الشعرية
تعد ربيكا بيسمي

The Poetic philosophy of Hulme

Rebecca Beasley

الناقد كالشاعر تيرانس إرنست ىيكـ

T.E. Hulme

( )1917-1883إلى جانب كؿ مف إليكت كباكند أكثر األسماء تأثي ار كترسيخا لظاىرة ما
يسمى بالحداثة

)(1

حتى أنيا خصت كتابا شامبل كسمتو بػ" :منظرك الشعر الحداثي :ت .س.

إليكت ،ت .إ .ىيكـ إز ار باكند"، T.E. Hulme، Theorists of modernist poetry: T.S. Eliot
Pound

Ezra

كلممنظريف الثبلث صمة كثيقة في بزكغ شمس النقد الجديد كترسيخ نظراتو النقدية حكؿ

الشعر كاألدب.
كاف الناقد الفيمسكؼ اإلنجميزم .أ.ىيكـ قد كتب في السنكات التي سبقت مباشرة كفاتو
في الحرب العالمية األكلى عاـ  1917سمسمة مف المقاالت ىاجـ فييا الذاتية كالغمكض في
األدب الركمانسي ،كبشر "بالصكر الجافة القكية" في الشعر كما بشر بالمكضكعية كالنظاـ في
الفف عامة ،ككاف ىيكلـ

)* (
2

يعتقد أف اإلنساف بالطبيعة فاسد أك محدكد ،كلف يستطيع -تبعا

لذلؾ -أف ينجز شيئا ذا قيمة "إال باحتراـ النظـ الخمقية ،كالبطكلية ،كالسياسية" كمما يترتب
عمى ىذه العقيدة عنده التخمي عف التفاؤؿ الركمانسي فيما يتعمؽ بطبيعة اإلنساف كامكانياتو.
كقد أثرت آراء ىيكلـ في ت.س .إليكت ،كانعكست في مقاؿ إليكت الذم نشره تحت عنكاف
)(3

"التقاليد كالمكىبة الفردية" الذم كاف أكؿ ظيكره في عاـ  .1917ككاف لو أث ار بالغا في النقد
ففي مقدمتو لكتاب جكرج سكرؿ
)(Reflections on Violence

Georges Sorel

المكسكـ بػ "نظرات حكؿ العنؼ

يكاصؿ ىجكمو عمى الركمانسية في الفمسفة كالسياسة معمنا أف

اإلنساف بحاجة إلى االنضباط أكثر مما ىك بحاجة إلى الحرية لتحقيؽ أم شيء ذم قيمة"

)(4

Rebecca Beasley: Theorists of modernist poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound, Routledge,

1

New York, USA 2007,p 5.

 *2رسميا المترجـ ىكذا "ىيكلـ" كالصحيح أف ترسـ كما تنطؽ ىيكـ ال كما تكتب Hulme
3

دافيد ديتشر :النقد الجديد ،ضمف :األدب األمريكي ،1960 -1910تر :محكد محمكد ،مكتبة النيضة المصرية ،ص.150
Rebecca Beasley: Theorists of modernist poetry: T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Pound, Routledge,
New York, USA 2007, p4.

29

4

الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

كأثرت كتابات ىيكـ عمى جيؿ مف النقاد كالمبدعيف كعمى رأس ىؤالء ت .س إليكت مف
النقاد الجدد كاز ار باكند ،ككندىاـ لكيس

Lewis Wyndham

مف المدرسة التصكيرية كاف تأخر

نشر أعمالو ،حيث صدر كتاب مبلحظات حكؿ المغة كاألسمكب سنة 1929
Language and Style

Notes on

ككتابو "تأمبلت :مقاالت في العمكـ اإلنسانية كفمسفة الفف" سنة

Speculations: Essays on Humanism and the Philosophy of Art

1936

فإف أيدم أصحابو كانت

"تتداكؿ تعميقاتو في نسخيا الخطية ،كمف المؤكد أف إليكت كبكند كعددان مف النقاد اآلخريف

كانكا يعرفكنيا قبؿ أف تطبع (1).كما أشار إلى ذلؾ ستانمي ىايمف ،كما كقدـ محاضرة حكؿ
الشعر الحديث إلى "نادم

الشعر"'Club Poets

سنة  1908كلـ تطبع ىذه المقالة في حياتو

كضمف ىذا المقاؿ بعض اآلراء حكؿ القصيدة الحديثة كبخاصة فيما تعمؽ بالشعر الحر.
فقد استمد إليكت مف ىيكـ -إلى حد ما -اتباعيتو الكبلسيكية كأف العقيدة ىي العنصر

الحيكم في الديف ،كفي سبيميا يستطيع المرء أف "يزدرد")*(2العاطفة كالشعائر ،كما استمد منو
مثمو األعمى في أف الفف كالنقد إنما ىما في خدمة السنة الدينية كالرجعية السياسية.

)(3

كلـ يقتصر تأثير ىيكـ عمى إليكت كحده" ،فأثره منطبع في بكند )الذم سجؿ محادثة
مسيئة بينو كبيف ىيكـ كقؼ فييا مكقؼ األستاذ ككقؼ ىيكـ تمميذان تممؤه الرىبة( كفي آلف تيت

كغيره مف أفراد مدرسة الجنكب ،كفي اإلنسانييف المحدثيف كت .ستيرج مكر كفي المعسكر

الثاني :معسكر رتشاردز كىربرت ريد".

)(4

إف كؿ النقاد الجنكبييف – كنظ ار لتأثرىـ بييكـ حاكلكا سبر أعماؽ الفناف -شاع ار أك
ساردا -محاكليف استنباط أسرار كجزئيات سر الكتابة كاإلبداع مف خبلؿ الكقكؼ عند
التفاصيؿ الدقيقة لؤلثر الفني كتحميميا تحميبل مفصبل صارما ال يترؾ شاردة كال كاردة ،مؤكديف
عمى أف اإلبداع صكر كرمكز قبؿ كشيء ذلؾ أف المغة كما شبييا ىيكـ تقترب مف عمـ

1

ينظر ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،.ج ،1ص.173

 * 2المفظة )يزدرد( أراد بيا المترجـ ىنا بمعنى يبتمع كيتقبؿ المشاعر كالعكاطؼ.
 3ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ص.173
4

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.173
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الجبر ،حيث يقكـ الكاتب بالتعبير عف الحقائؽ بمغة رمزية كتدرس ىذه المغة الرمزية كفؽ
إجراءات كقكاعد بعيدة عف المعنى السطحي

)(1

كما يحتؿ تي .إم .ىيكـ ىذه المكانة الكبيرة في النقد األكركبي مف خبلؿ رؤيتو كأفكاره
فيما يتصؿ بالمنيج الجمالي ،إذ تعتمد نظريتو الجمالية عمى رفض النظرة العممية التي
تنطكم عمييا النظرية التطكرية ،كىك في صمب مفيكمو عف القطيعة ،المفيكـ الذم يعد مف
خصائص الحداثة .ما يعنيو ىيكـ بيذا المفيكـ ىك نقيض االعتقاد الذم تطكر مع تطكر
العمكـ البيكلكجية كالجيكلكجية خبلؿ القرف التاسع عشر كالذم يعني تكاصؿ اإلنساف مع
الطبيعة .ىذا التكاصؿ كفقا لييكـ يعني الداركينية كالماركسية كرفض النظرة الدينية كنكراف
الخطيئة األصمية كما يعني الطبيعية ك"اختفاء الرب" -إنو يعني كؿ ىذه معا ،لذا فقد دعا
ىيكـ إلى تحطيـ ىذا المفيكـ ،كما يقكؿ في أكلى مقاالت كتابو ))تأمبلت(( كىي تحت
عنكاف))الحركة اإلنسانية كالمكقؼ الديني((" :إف أكؿ المنجزات الرئيسة لمقرف التاسع عشر
ىك تطكير مبدأ التكاصؿ كتطبيقو تطبيقا شامبل .فتحطيـ ىذا المفيكـ ىك ،عمى النقيض مف
ذلؾ ،ضركرة ممحة في العصر الحديث .ثـ يعرض ىيكـ ثبلثة مستكيات تكاصمية لمكجكد
تؤلؼ ثبلث مناطؽ لمخبرة البشرية مستقمة عف بعضيا ،كىذه المستكيات ىي :المستكل
البلعضكم كىك مكضكع العمكـ الرياضية كالفيزيائية؛ المستكل العضكم كىك مكضكع العمكـ
البيكلكجية كالسيككلكجية كالتاريخ؛ كالمستكل الثالث-الديف كاألخبلؽ.

)(2

كنمحظ ىذه الدعكة لمقطيعة مع كؿ ما ىك خارجي عند إليكت مرة أخرل كبتأثير مف ىيكـ
ت ،القطيعة بيف ما ىك طبيعي كما ىك بشرم كما ىك فكؽ طبيعي .ففي مقدمة كتبيا لكتاب
باسكاؿ المعنكف )أفكار؟( ) ،(1932يثني إليكت عمى تقديـ باسكاؿ في كتابو كيقدـ عرضا
تحميميا لثبلثة نظـ :نظاـ الطبيعة كنظاـ العقؿ كنظاـ اإلحساف ،كىذه النظـ الثبلثة نظـ غير
)(3

متكاصمة؛ فاألعمى ليس متضمنا في األدنى كما ىك الحاؿ في النظرية التطكرية".
1

ينظر :محمد عزاـ :المنيج المكضكعي ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،سكريا ،1999 ،ص.100

T. E. Hulme: Speculations, London: Routledge, 1st ed., 1924; 2nd ed., 1936, p. 3 .

Blaise Pascal: PASCAL'S PENSÉES, E. P. Dutton & Co., Inc. New York, 1958, p xix.
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فالحقيقة مقسمة إلى ثبلثة مستكيات ،كؿ منطقة منفصمة عف األخرل المستكل األلى
العالـ البلعضكم كالخاص العمكـ الرياضية كالفيزيائية كالمستكل الثاني العالـ العضكم
كالخاص العمكـ البيكلكجية كالسيككلكجية كالتاريخ ،أما المستكل الثالث فيتمثؿ في عالـ
األخبلؽ كالمثؿ الدينية.
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-5المدرسة التصويرية

The Imagism

تعد المدرسة التصكيرية مف أكثر المدارس المؤثرة في تبمكر كتطكر كؿ مف الحداثة
كالنقد ا لجديد .كقد ظيرت المدرسة التصكيرية مع نياية العقد األكؿ مف القرف العشريف ،لتدفع
بالشعر األنجمك-أمريكي خطكات عمبلقة إلى األماـ كنحك عكالـ جديدة لمفيكـ الشعر كطبيعة
الصكرة.
كالمصطمح "التصكيرية" ترجمة لمكممة اإلنجميزية  ،Imagismلذلؾ نجد مف يقترض المفظة

فيقكؿ اإليماجية) ،(1كىناؾ مف يترجمو بالكصفية ألف المدرسة كانت تنحك نحك تفضيؿ دقة
كصؼ الكصؼ ،كالمغة الكاضحة الدقيقة.
الصكرية عمى مصطمح التصكيرية ذلؾ
أما الدكتكر عبد الكاحد لؤلؤة فيفضؿ مصطمح
ى
"ألنيا "مذىب في كتابة الشعر يعتمد عمى "الصكر" التي يقدميا الشاعر لكي تكحي بالفكرة
)(2

خبلفا لمقكؿ تق اررا :الميؿ طكيؿ ،أك ىذا يكـ بارد ،أك ىذه حديقة جميمة"

كيمتقي النقاد الجدد مع التصكيرييف بخاصة في نظرتيـ إلى القصيدة الشعرية كفي
القصيدة كتأكيميـ ليا ،فيي حسب إز ار باكند مؤسس المدرسة يجب أف "تدعـ التمثيؿ المباشر
لمرؤية كالصكت كالشـ كالذكؽ أك اإلحساس دكف أم بيرجة كتجميؿ"

)(3

كما يجب أف تتكافر

عمى ثبلث نقاط رئيسة تتمثؿ في:
 -1التركيز عمى معالجة "الغرض" ذاتيا كاف أك مكضكعا"
 -2عدـ االستعماؿ المطمؽ ألية كممة ال تساىـ في التصكير
 -3مستكل اإليقاع :عمى الشاعر أف ينظـ قصيدتو عمى أساس تدفؽ الجممة

المكسيقية ،كليس عمى أساس األكزاف العركضية.

1

حنا عبكد :عز ار باكند ك ..النظرية األدبية جريدة العركبة عدد 12467مؤسسة الكحدة لمطباعة كالنشر ،سكريا.

2

عبد الكاحد لؤلؤة مذىب الصكرية في الشعر قصيدة األرض اليباب مثاال ،في :مرايا التذكؽ األدبي :دراسات كشيادات،
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،2005 ،ص.203

Roger Lathbury American Modernism (1910–1945) Facts On File, Inc,.New York 2006, p87.
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كتبدك ىذه المبادئ متجمية بكضكح في نتفة إز ار باكند نفسو كالتي كتبيا سنة 1916
كالمكسكمة بػ" :في محطة الميترك":
;The apparition of these faces in the crowd
Petals on a wet black bough.

ظيور ىذي الوجوه في الزحام
عم عمى غصن أسود ندي
ب ار ُ

القصيدة تقدـ صكرتيف بطريقة مباشرة جنبا إلى جنب ،ال حاجة لمفعؿ في تقديميا فبل
يظير أم فعؿ في القصيدة .أما اإليقاع في البيت األكؿ فتقريبا عمى كزف بحر العميؽ
كلكف ليس بطريقة آلية.

)(1

Iambic

كىذه الرؤية لمقصيدة نجدىا عند النقاد الجدد مرتبطة بمجمكعة مف

المفاىيـ الخاصة بيـ كتكظيؼ التكثيؼ الرمزم كاالستعارم ،كتقنية المعادؿ المكضكعي،
كالمفارقة كغيرىا
لـ يكتؼ ىؤالء األدباء بمكاجية كاقع مفترض كراء العكالـ الخيالية الظاىرة ،التي
استحكذت عمى ألباب أدباء العصر المنصرـ كحددت ليـ تقنيات الكتابة ،كىمشت كجكدىـ أك
دفعتيـ إلى مجاىؿ االغتراب ،بؿ مضكا يطكركف أدكاتيـ كتقنياتيـ كي يتكافؽ أدبيـ مع
الميمة المنكطة بيـ ،كمف ذلؾ أنيـ أعادكا النظر في أنظمة الكتابة ،أم فف األدب ،في ضكء
المعطيات الجديدة لمفكر المغكم التي جعمت لمغة مكاف الصدارة عمى كافة األصعدة ،كذلؾ
)(2

حتى ال يظؿ األدب في مكاجية دائمة مع الكاقع"

ككاف ذلؾ "إيذانا ببدء مرحمة الحداثية الكبرل أك العميا كظيكر جيمس كباكند كاليكت
كستيف كغيرىـ ،مرحمة النصكص التي تعبر عف نفسيا بجسارة كجرأة نصكص تجسد كتصكر
مشاعر السخط كالتمرد عمى النظرة المألكفة لمكاقع ،كتخرج عف تقاليد القص كالتصكير
المكركثة ،بؿ كعمى البناء التقميدم لمجممة كالكممة) .(3كتمتقي مدرسة النقد الجديد مع النظرية
Roger Lathbury: American Modernism (1910–1945) Facts On File, New York 2006, p87.

2

ـ جمكعة مف المؤلفيف :مكسكعة األدب كالنقد ،الجزء األكؿ األدب كالنقد كالتاريخ األدبي ،تر :د .عبد الحميد شيخة،
المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،1999 ،ص.268

3

مجمكعة مف المؤلفيف :مكسكعة األدب كالنقد ،الجزء األكؿ األدب كالنقد كالتاريخ األدبي ،ص.269
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التصكيرية في أكثر مف منعطؼ كتتبلحـ المدرستاف في أكثر مف نقطة ،بدءا بالثكرة عمى
النظرة القديمة لمشعر كرفض تمؾ األنماط التقميدية لمقصيدة الفيكتكرية ،إلى تجاكز النظريات
األدبية التي سادت في القرف التاسع عشر كالركمانسية كاالنطباعية كغيرىما .ككما "ثارت
النظرية التصكيرية عمى الخياؿ الركمانسي الذم يمعف في االنسياب التمقائي لممشاعر كالتقرير
المباشر لؤلفكار ،ككذلؾ عمى االتجاه العالمي الشامؿ الذم دعت إليو النظرية الرمزية التي
)(1

سعت إلى ىدـ الحدكد المحمية التي تفصؿ بيف ظكاىر التعبير الشعرم".

كما ثارت عمى

النظرية المستقبمية كاالنطباعية كالنفسية كذلؾ ألف التصكيرية "كانت تدعك إلى التركيز عمى
صكر الشعر كجمالياتو أكثر مف األفكار التي تسرم في القصائد .كما نادت باستعماؿ األلفاظ
العادية المستخدمة في الحياة اليكمية ،كانتقاء الكممات الدقيقة التي ال تشتت انتباه القارئ بعيدا
عف القصيدة ،كممارسة الشاعر لحريتو في اختيار مكضكعاتو كاألسمكب الذم يناسبيا ،بؿ
كابتداعو بعض البحكر كالقكافي التي تبلئـ المكضكعات الجديدة").(2

شنت م درسة "النقد الجديد" الثكرة نفسيا عمى عديد المدارس التي سبقتيا متأسية
بالمدرسة التصكيرية ،فقكضت الركمانسية ،كدكت قبلع االنطباعية ،ككقفت حصنا منيعا أماـ
النظريات السكسيكلكجية كالقصدية ،كبددت النقد البيكلكجي كغيرىا مف النظريات السياقية،
طارحة مف جدكؿ حسابات النقد كؿ المؤثرات الخارجية عف النص كما أعمف ذلؾ كليـ بف
كارف

William Penn warren

في مقدمة كتابو "فيـ الشعر" فاستبعد كؿ الطركحات الخارجة عف

النص كأداف استخداـ الشعر " ألم ىدؼ غير ذاتو ،سكاء أكاف ىذا اليدؼ تاريخيا أـ
أخبلقيا .كأعمف أنو يقكـ "عمى افتراض مؤداه أنو إذا كاف الشعر جدي ار بأف يدرس أساسا ،فإنو
جدير بأف يدرس كشعر"

3

)(3

1

نبيؿ راغب :مكسكعة النظريات األدبية ،ط ،1الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لكنجماف ،الجيزة ،مصرف  ،2003ص.180

2

المرجع نفسو ،ص.181

طائفة مف النقاد :مختارات مف النقد األنجمك -أمريكي الحديث ،تر :ماىر شفيؽ فريد ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2000 ،ص.243
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ككانت ىذه الثكرة المشتركة عمى الركمانسية بيف التصكيرييف كالنقاد الجدد ىي التي

أمدت حركة النقد الجديد بالحياة عمى حد تعبير دافيد ديتشر) ،(1إضافة إلى اىتماـ النقاد

الجدد بالصكرة التي عنكا بيا عناية خاصة ،فمـ يفرقكا بيف الفكرة كالصكرة كانما جعمكىما

صنكاف ال ينفصبلف ،كجياف لعممة كاحدة ىي القصيدة الشعرية") .(2فالقصيدة أك أم عمؿ

أ دبي آخر يستكجب الدقة كاألصالة في ابتداع الصكرة كفي ىندسة النسيج كالنظاـ الذم
يحتكم الصكرة كالفكرة.

1

دافيد ديتشر النقد الجديد تر :محمكد محمكد ،ضمف :ركبرت سبيمر :األدب األمريكي  ،1960 -1910مكتبة النيضة
المصرية ،القاىرة ،ص. 165

2

نبيؿ راغب :مكسكعة النظريات األدبية ،ص.181
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-6الحركة ُّ
الدوامية أو إز ار باوند مرة أخرى

The Vorticism

يبدك تأثير إز ار باكند في مدرسة النقد الجديد كالشكبلنييف عمكما إضافة إلى المدرسة

التصكيرية مف خبلؿ حركة أخرل ىي الحركة ُّ
الدكامية

Vorticism

كىي حركة أدبية كفنية

تشكيمية تجريدية ظيرت في إنكمت ار كلـ تعمر غير بضع سنكات مف سنة) (1912إلى سنة

) .(1915كقد صدر بياف الحركة ُّ
الدكامية سنة  1941في مجمة
)*(

اسما

كلئف كاف الكاتب كالرساـ البريطاني بيرسي كيندىاـ لكيس

Blast

ككقعو أحد عشر

Lewis Wyndham

يعد

مؤسسيا ،فإف الشاعر األمريكي إز ار باكند يعد أحد أبرز ممثمييا ،فقد منحيا اسميا .حيث

التحؽ إز ار باكند بالحركة ُّ
الدكامية ،كحاكؿ أف يستحكذ عمى ىذه الحركة لتككف امتدادا لمحركة
التصكيرية كرد تسميتيا إلى فكرة أف الصكرة ىي قكاـ الشعر كجكىره ،كأف الصكر الشعرية
أشبو بدكامات تندفع إلييا األفكار كتنطمؽ منو.
كلئف كانت مبادئ ىذه الحركة غير محددة عمى نحك كاضح ،فميس مف شؾ في أف
عناية أصحابيا انصبت عمى الشكؿ ،في الفف بأكثر مما انصبت عمى المحتكل .كمف ىنا
عدت حركة طميعية

Avant-garde

تندرج في إطار المحاكالت كالتجديدات الفنية التي عرفتيا

العقكد األكلى مف القرف العشريف .كما تعد إحدل تيارات الحداثة

)(1

كتمتقي مع أىـ المبادئ

الشكمية لممدرسة األنجمك-أمريكية كمع مع مقكلة آرشيبالد ماكميش القائمة بأف القصيدة ال يجب
أف تعني ،كانما أف تككف.

*

ريتشارد أكلدنغتكف  Richard Aldingtonمالككلـ آربثنكت Malcolm Arbuthnotلكرانس أتكينسكف awrence Atkinson

جيسيكا ديسمكر  Jessica Dismorrىنرم غكديي بريزكا  Henri Gaudier-Brzeskaككثبرت ىاميمتكف

 Cuthbert Hamiltonكيندىاـ لكيس  Wyndham Lewisإز ار باكند  Ezra Poundكيمياـ ركبرتس William

 Robertsىيميف سكندرز  Helen Saundersإدكارد كادز كرث  Edward Wadsworthكما ساىـ في تطكير
الحركة مجمكعة أمثاؿ ديفيد بكمبرغ ،ألفيف النغدكف ككبكرف ،يعقكب ابشتايف )ال سيما ركؾ المثقاب( ،فريدريؾ
 ،Etchellsكريستكفر  ،Nevinsonكدكركثي شكسبير  ..Dorothy Shakespearكغيرىـ.

Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, Oxford University Press Inc., New
York, 2001, p273.
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كتب باكند في مجمة ببلست
)(1

في ديناميتيا الفعالية العظمى"

Blast

أف الدكامة "ىي النقطة القصكل لمطاقة .كأنيا تمثؿ

بالنسبة لباكند الدكامة ىي قكة لكلبية دائرية التي مف شأنيا

أف ترسـ الطاقات المجددة كالحيكية لمعصر كأف تبمكر ىذه الطاقات في مركز ثابت كصارـ
كيصفيا أنيا نقطة تقاطع مشعة مؤتمقة أك عنقكد منو كمف خبللو كفيو تندفع األفكار
باستمرار.
كيشرح كيندىاـ فكرتو عف ُّ
الدكامية فيطمب مف صديؽ لو أف يفكر بدردكر " كفي قمب
ىذا الدردكر يكجد منطقة كبيرة كصامتة ،حيث تتركز كؿ الطاقات كىناؾ في نقطة تركز تمؾ
)(2

الطاقات يكجد الدكامي"

فالدكامية في حقيقتيا تعني التجريد كالتجريد يعني الحداثة كىكذا كانت الحركة ُّ
ُّ
الدكامية
ردة فعؿ أخرل ضد الركمانسية اإلنجميزية كاألكركبية ،كحسب إز ار باكند فإف الدكامات ىي
مصدر كؿ الطاقة في الشعر ،كأف كظيفة الشاعر أف يحكؿ ىذه الطاقة إلى قصيدة شعرية"

)(3

كمف خبلؿ مفيكـ لمدكامة كمصدر لكؿ إلياـ شعرم أطمؽ كيندىاـ لكيس مصطمح ُّ
الدكامية
عمى ىذه الحركة الفنية األدبية.
احتفمت ُّ
الدكامية

الطاقات الحيكية بعصر اآللة في حيف اتيمت الحركة المستقبمية

برمنسة اآللة كدعت إلى كضع حد لجميع النزعات العاطفية كالى تجريدية جديدة مف شأنيا
أف تحقؽ بطريقة مفارقة معادلة أف تككف ثابتة كدينامية في الكقت نفسو .ككانت ُّ
الدكامية

بالنسبة لباكند تم ؾ الطاقة المركزة كالكامنة لمحركة الطبلئعية كالتي بإمكانيا أف تعصؼ بذلؾ
)(4

الرضا بالثقافة المكرسة.

Vortex (1914) Ezra Pound:

بتاريخ https://www.poetryfoundation.org/resources/learning/essays/detail/694802015/02/09

Herrbert N. Schneidau: Vorticism and the Career of Ezra Pound, Modern Philology, Vol. 65, No. 3
The University of Chicago Press, 1968, p214

Christine L. Krueger,George Stade: Encyclopedia of British Writers, 19th and 20th Centuries,
Infobase Publishing, New York, 2009, p381

Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, pp273,274
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لـ يكف إز ار باكند تصكيريا أك دكاميا في شعره كفي نقده فحسب كلكنو كاف كذلؾ في
ترجماتو كبخاصة ترجمتو لمشعر الصيني ،فقد كانت الحالة الشعرية ميزة في الشعر الصيني
)*(

مستمدة مف الطاكية

كالبكذية الزانية أك الشانية ،كمف خبلؿ تمؾ النصكص الشعرية عثر

باكند عمى طريقة أخرل ليجعؿ تصكيريتو أكثر تكثيفا كأكثر دينامية ..طريقة ليككف دكاميا.
"كترؾ اىتمامو باآلداب الصينية أث ار عميقا في شعره كسرع في ابتكاره منيج الفكرة المرسكمة
Ideogram
)(1

كىي تكسيع لمبادئ المدرسة التصكيرية بعد استمياـ دقة كمحسكسية الحرؼ

الصيني"

يقكؿ إليكت ":إف امرءا يبتكر إيقاعات جديدة ىك امرؤ يكسع حساسيتنا كينقييا؛ كتمؾ
ليست مسألة "تكنيؾ" فحسب .كلقد حدث أنني في السنكات األخيرة ،أخذت ألعف السيد باكند
م اررا ،فمـ أ عد كاثقا البتة مف أنني أستطيع نسب شعرم إلى نفسي :كمما شعرت بالرضا عف
ذاتي ،أجدني أردد بعض الصدل مف إحدل قصائد باكند"
كأضاؼ يؤكد تأثير ىذا "الصانع األمير" كما كصفو في اإلىداء الذم خصو بو في
قصيدة األرض اليباب" :مكف عددا مف األشخاص بينيـ أنا نفسي ،مف تطكير حسيـ بالشعر،
كىك بالتالي حسَّف الشعر مف خبلؿ اآلخريف كما مف خبلؿ نفسو .كليس في كسعي أف أفكر
بأم شخص كتب شعرا ،مف أبناء جيمنا كالجيؿ التالي ،دكف أف يككف شعره )إذا كاف جيدا( قد
تحسف عف طريؽ دراسة باكند"

*

الطاكية :مجمكعة مبادئ ،تنقسـ إلى فمسفة كعقيدة دينية ،مشتقة مف المعتقدات الصينية الراسخة القدـ .مف بيف كؿ
المدارس العقمية التي عرفتيا ببلد الصيف ،تعتبر الطاكية الثانية مف حيث تأثيرىا عمى المجتمع الصيني بعد
الككنفشيكسية.تعريب الكممة ،اليدم ،الطريقة أك الطريؽ ،الذم يسمكو أتباع الديانة ،اسميـ الميديكف أتباع اليدم،
كديانتيـ اليداية.

البكذية )نسبة إلى غاكتاما بكدا( تعد مف الديانات الرئيسية في العالـ ،تـ تأسيسيا عف طريؽ التعاليـ التي تركيا بكذا
'المتيقظ" .نشأت البكذية في شمالي اليند كتدريجيان انتشرت في أنحاء آسيا ،التيبت فسريبلنكا ،ثـ إلى الصيف،

منغكليا ،ككريا ،فالياباف.تتمحكر العقيدة البكذية حكؿ  3أمكر )الجكاىر الثبلث( :أكليا ،اإليماف ببكذا كمعمٌـ مستنير

1

كتسمى ىذه التعاليـ بالحقيقة ،ثالثيا كآخرىا ،المجتمع
لمعقيدة البكذية ،ثانييا ،اإليماف بػ "دارما" ،كىي تعاليـ بكذا
ٌ
البكذم .تعني كممة بكذا بمغة بالي اليندية القديمة" ،الرجؿ المتي ٌقظ" .
صبحي حديدم :إز ار باكند أنا حتى الذم يعرؼ كؿ الدركب ،ص.9
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

كحيف يتحدث ىايمف عف أكلئؾ الذيف أثركا في إليكت يقكؿ ":كفي أكؿ القائمة مف ىؤالء
يجيء طبعان عز ار بكند ،فمنو كرث إليكت طريقتو التفسيرية ،كطريقتو في الدراسة المقارنة،

كفكرة الناقد العالـ .كمما يستحؽ التنكيو أف دعكة إليكت في إحدل مقاالتو األكلى " يكربيدس
كالبركفسكر مرم " إلى دراسة تتخطى حدكد الزماف " فتربط بيف ىكميرس كفمكبير " ؟ إف ىذه

الدعكة ليست إال شرحان لقكؿ بكند مف قبؿ إنو يتطمب "دراسة أدبية تضع ثيكقريطس كالمستر
ييتس في ميزاف كاحد " .أضؼ إلى ىذا أف إليكت مديف لبكند بعدد مف مبادئو كبخاصة "فكرة

البلشخصانية ،كفكرة التبادؿ المكضكعي ؟ في رأم ماريك براز ؟ فقد ذىب ىذا الدارس إلى أف
أصؿ الفكرة الثانية مكجكد بكند في مقالو" ركح الركمانس " حيث يقكؿ :إف الشعر " نكع مف
الرياضيات المتمقاة إليامان ،كيعطينا معادالت ،ال لؤلرقاـ المجرد كالمثمثات كالكركيات كما

أشبو ،بؿ لمعكاطؼ اإلنسانية ").(1

كانت أعماؿ باكند عمى غرار
Cantos

Lustra

ككاثام

Cathay

كاألناشيد األخيرة

the Early

عامرة بيذا التأثير الشرقي الكاضح الذم ساىـ في بعث الحداثة األمريكية خاصة مف

خبلؿ إز ار باكند ككليـ كارلكس كليمز

)(2

ك يمتقي بعض ركاد النقد الجديد األمريكييف كرانسـ كببلكمكر كركبرت بف كارف مع باكند
كيشارككنو رأيو المتعمؽ بعدـ حماستو بخصكص أنسنة الجامعات األمريكية كالتعميـ عمكما في
الكاليات المتحدة ،كالذيف كانكا يعممكف عمى بعث عيد جديد يعمؿ فيو الحداثيكف مف النقاد
كاألكاديمييف عمى جعؿ الجامعة األمريكية مرك از حيكيا لمثقافة كالتعميـ عمى حد سكاء.

)(3

انطبلقا مف ىنا ظيرت في الثبلثينيات بكادر نكع جديد مف النقد األدبي األكاديمي،
كالذم كاف باكند إلى جانب إليكت أحد بكاعث ظيكره .كالذم ساىـ فيو إلى جانب النقاد
الجدد ،نقاد شيكاغك مع بعض االختبلفات في الرؤية في ترسيخ فكرة أف الجماؿ الجكىرم
كالجماؿ الفني الحقيقي ال يكمف في المضمكف كانما في الشكؿ كالتأكيؿ.
1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.171

Zhaoming Qian: Orientalism and Modernism: The Legacy of China in Pound and Williams, Duke
University Press, 1995, p88.

Ira B. Nadel: Ezra Pound in Context Cambridge University Press, UK,2010, p450.
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

لـ يساىـ إز ار باكند بطريقة غير مباشرة في تشكؿ ذلؾ األسمكب البيداغكجي لمقراءة
الفاحصة كالتي عرفت فيما بعد بالكاليات المتحدة األمريكية باسـ النقد الجديد فحسب كلكنو
ساىـ كعف غير قصد في إثارة أكؿ كأعنؼ ىجكـ عمى مدرسة النقد الجديد في كسائؿ اإلعبلـ
المختمفة .كذلؾ عقب منحو جائزة بكلينغف

Bollingen

لمشعر في فبراير مف سنة  ،1949ىذه

الجائزة التي أنشئت مف قبؿ مكتبة الككنغرس بكاشنطف سنة  1948بمبادرة مف الناقد الجديد
أالف تيت.

)(1

أما كمينث برككس فقد مدح كثي ار إز ار باكند سنة  1951عمى المجيكدات التي بذليا في
تقديـ يد المساعدة لكثير مف الكتاب ،كعمى مساىمتو في نشر النقد الجديد عمى أعمدة مجمة
السبت األدبي

the Saturday Review of Literature

ليشير إلى نقاط التقاطع التي يشترؾ فييا

النقد الباكندم مع الشكبلنية "االىتماـ المكثؼ ذاتو لمنص" كاالىتماـ نفسو ب "المشاكؿ الفنية"
إضافة إلى عكامؿ أخرل كتكظيفو لمشخكص الدرامية كالركائية
لتمثيؿ الذاتية المبددة مف أجؿ نظرية تؤكد الشخصانية األدب"

Personae

)(2

في قصائده ككسيمة

كفي نفس إليكت نحك باكند احتراـ يبمغ حد التقديس عمى الرغـ مف خبلؼ أساسي في
الديف كمشاجرات أخرل .كىك ال يعده أحد عظماء النقاد المعاصريف فحسب بؿ "لعمو أعظـ

شاعر حي في لغتنا" ).(3

كلـ يقتصر تأثير باكند عمى جماعة النقد الجديد ،عمى مستكل رؤية القصيدة ،كانما
تجاكز ذلؾ إلى النظرة إلى معيار الحكـ عمييا كعمى صاحبيا كتجمى ذلؾ مف خبلؿ تأثيره في
الكاتب إيفكر كنترز كنظرتو المغالية في النقد التقكيمي غير المنصؼ ،بؿ كالجائر أحيانا ،مما
جعؿ ستانمي ىايمف يؤكد أف " المنبع الكبير اآلخر لمتقكيـ المتعسؼ في نقدنا فيك عز ار بكند
الذم كاف صديقان لمنكف ؟ مدة طكيمة  ،-فقبؿ مرحمة الفاشية كالبارانكيا )مرض العظمة( بكقت

طكيؿ ،كاف بكند يصدر أحكامان تبدك أماميا أسطع أحكاـ كنترز باىتة شاحبة .فقد كصؼ
"الفردكس المفقكد"

Paradise Lost

بأنيا ممكدراما مصطنعة كتبيا رجؿ "غميظ العقؿ" "حمارم"

K.K.Ruthven: Ezra Pound as literary critic, Routledge, London, 1990, p161.
3
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Ibid , pp64, 65.
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

"مثير لبلشمئزاز" "بييمي" ،كاستبعد أدب القرف التاسع عشر برمتو ،كأعمف أنو يفضؿ صكرة
اآلنسة الكسندر الشابة الت ي رسميا كيسمر عمى كؿ "الرسكـ الييكدية" التي أنتجيا بميؾ(...) ،
كأعمف أف تاريخ ىيركدكتس "أدب" كتاريخ ثكسيديد "صحافة" كىاجـ رجبلن يسميو أحيان نا
أرسطكطاليس كأحيانان أخرل "أرل سطكطاليس" لما كاف يصطنعو مف

كترميـ".

1

)(1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.116
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تحكيط كسند

الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

-7البرناسية ()Parnassianism
لـ يقتصر التأثير الفرنسي في النقاد الجدد عمى منيج شرح النصكص ،فقد كاف لبعض
مذاىبيـ األدبية تأثير كاضح في بعض رؤل المدرسة األنجمك-أمريكية كمف ىذه المذاىب نجد
المذىب البرناسي الذم بدأ بريقو يصاعد بعد فترة األفكؿ التي تعرض ليا المذىب الركمانسي
مع بداي ة منتصؼ القرف التاسع عشر حيث بدأ نجـ البرناسييف يتؤلأل كرد فعؿ عمى
الركمانسية كغرؽ شعراؤىا ككتابيا مف أمثاؿ لكككنت دكليؿ  leconte de lisleك يسكلٌي بركدكـ
ككبيو  François Coppeeكألبير ساماف  Albert Samainكسط لجج
 Sully Prudhommeكفرانسكا ٌ
الفردانية كسراديب العاطفة كمتاىات الطبيعة.

كاذا كاف الركمانسيكف قد أنزلكا الشعر مف ممككت السماكات إلى معاناة اإلنساف عمى
األرض ،كاتخذكا مف لغة الحياة اليكمية لغة لو ،تصؿ في بساطتيا كتحطيميا لمقكالب كاألكزاف
كالقكافي إلى مجاالت النثر ،فإف البرناسييف قد أصركا عمى إعادة الشعر إلى حيث كاف عمى
)(1

قمة جبؿ بارناس ،بعيدا عف األرض كمشكبلتيا التافية كصراعاتيا الخانقة"

كقد أدت مغاالة الركمانسية في تقديس الذات كتمجيد الفردانية إلى إىماؿ الجانب
الجمالي في القصيدة ،كبالتالي فقداف التركيز عمى العناصر الفنية لمنص كبنياتو المختمفة.
ككانت النظرة البرناسية محاكلة إلعادة ىذا البريؽ الذم خبا في سماء القصيدة.
كالمذىب البرناسي أك مذىب الفف مف أجؿ الفف
نسبة إلى جبؿ بارناسكس

Parnassos

Art for the sake of Art

سمي كذلؾ

كيؤمف أصحاب ىذا المذىب بأف الجماؿ الحقيقي

المبتغى في الشعر يكمف في الينبكع األصيؿ كىك البارناس )(Parnasseنسبة إلى ىذا الجبؿ
باليكناف ،كىك المقاـ الرمزم لمشعراء؛ مكطف اإللو أبكلك إبف زكس المدلؿ؛ إلو الشعر
كالمكسيقى كالفف في الميثكلكجيا اإلغريقية ،كلذلؾ فالفف اإلغريقي بالنسبة ليـ ىك المثؿ
األعمى السامي الذم ينبغي لمشاعر أف يتخذه دليبل كمميما.

1

نبيؿ راغب :مكسكعة النظريات األدبية ،،ص.96
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

كقد ظير مصطمح البرناسية أكؿ مرة سنة  1866بالببلد الفرنسية حيف قاـ الناشر
ألفكنس لكمير
Contemporain

Alphonse Lemerre

بنشر الديكاف الشعرم المكسكـ بػ )البرناسي المعاصر(

)(1

2

le

(*)Parnasseكترل ىذه المدرسة أف األدب غاية في حد ذاتو كليس كسيمة

لتحقيؽ غاية ،فيي تستبعد كؿ التزاـ في اإلبداع؛ سكاء أكاف التزاما أخبلقيا أـ دينيا أـ كطنيا،
كما تعمؿ عمى تحطيـ القديـ البميد مف أجؿ بناء عالـ جديد ييفك إلى الجماؿ كيستميمو كقد
قامت "عمى المث الية الجمالية التي تستقي رؤاىا مف ينابيع الفمسفة الكانطية كالفمسفة الكاقعية
كالتجريبية التي دعا إلييا أكغست ككنت كستكارت ميؿ

)(3

تقكـ البرناسية كما يقكـ المنيج المكضكعي عند إليكت كىيكـ كماثيك آرنكلد عمى
معارضة الركمانسية التي تعتبر الشعر كسيمة لمتعبير عف الذات" ،بينما تقكـ البرناسية عمى
اعتبار الشعر غاية في ذاتو .فيي تجعؿ الشعر فنا مكضكعيا يتعقب الجماؿ كيستخرجو مف
)(4

مظاىر الطبيعة"

انطبلقا مف ىذه الفمسفة المثالية الجمالية أسس البرناسيكف ألنفسيـ فضاءات جديدة
مستقمة عف كؿ الغايات االجتماعية كاألخبلقية ،فالشاعر البرناسي "ال يحدد مكاقفو مف مسائؿ
عصره ،ال يصكر عالمو الذم يحيا فيو ،ال يفرح ألفراح قكمو كما ال تيز كجدانو النكبات التي
)(5

تمـ بالمجتمع"

أما البرناسية التي تختار مكضكعاتيا مف خارج نطاؽ الذات فقد دعت إلى الكصؼ
المكضكعي ،إنيا تعرض صكرىا عرضا ال يختمط بعكاطؼ الشاعر .الخياؿ عند الشاعر
)(6

البرناسي يترصد الجماؿ كييتـ بالدقائؽ كالمنمنمات

Edmond Estève: Leconte de Lisle: l’homme et l’œuvre,Boivin & Cie, éditeurs, Paris, p235.

* 2بحسب  E. Lepelletierيعكد شرؼ كضع عنكاف عنكاف ىذا الديكاف إلى ش .مارتي الفك Ch. Marty Lavaux

ينظر www.letudiant.fr/.../expose-de-francais-classe-de-3eme-le-parnasse-1:بتاريخ 2015/01/25
3
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4

المرجع نفسو ،ص.80

5

المرجع نفسو ،ص.81

6
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

يقكؿ زعيـ المذىب البرناسي دكليؿ

de Lisle

" :Leconteعمـ الجماؿ – كىك مجاؿ الفف

الكحيد – غاية في ذاتو .كال يمكف أف يككف لو صمة بأم إدراؾ آخر دكنو ،ميما يكف .كليس
الجماؿ خادما لمحؽ  ،ألف الجماؿ يحتكم عمى الحقيقة اإلليية كاإلنسانية ،فيك القمة المشتركة
التي تمتقي عندىا طرؽ الفكر كما عداىا يدكر في دكامة مف المظاىر .كالشاعر الذم يحقؽ
األفكار ،أم األشكاؿ المرئية كغير المرئية ،في صكر حية ،عميو أف يحقؽ الجماؿ بقدر ما
تتيحو لو قكاه كرؤاه النفسية في تراكيب فنية الصنع ،محكمة النسج ،منكعة األلكاف مكسيقية

األصكات").(1

كيقكؿ ثيكفيؿ غكتييو

Theophile Gautier

مبر از نزعتو الفنية كنظرتو لمشكؿ عمى أنو

جماؿ كمف خبلؿ ىذا الشكؿ نستطيع أف نممس جماليات األثر األدبي أك الفني" :الفف ليس
لدينا كسيمة كانما ى ك غاية ككؿ فناف ييدؼ إلى ما سكل الجماؿ فميس بفناف .كلـ نستطع أبدا
التفرقة بيف الفكرة كالشكؿ فكؿ شكؿ جميؿ ىك فكرة جميمة") (2فالفكرة الجميمة عنده تنبثؽ مف

الشكؿ الجميؿ ،كنظرة غكتييو ىذه قريبة جدا مف مقكالت النقد الجديد كمقكلة الكحدة العضكية
كنظرة كمينث برككس لمقصيدة عمى اعتبار أف معنى القصيدة يكمف في شكميا كبنية عناصرىا
المختمفة.
كاذا كاف األدب البرناسي يمتقي باألدب الركمانسي في العناية بالصكر الشعرية .فاالثناف
يعتبراف أف الصكرة ىي ركح الشعر كلكف الصكرة الركمانسية ذاتية بينما الصكرة البرناسية
مكضكعية ال عبلقة لمذات بيا.

)(3

فإف النقد الجديد يمتقي مع الركمانسية كمع المذىب

البرناسي في نظرتو لمقصيدة كضركرة انسجاـ مككناتيا الشكبلنية كعناصرىا الجمالية التي ال
يمكف لممعنى أف يتأتى إال بتظافرىا كتبلحميا .كما تمتقي البرناسية كالنقد الجديد في رفضيما
لكثير مف آراء الركم انسييف المتعمقة بالرجكع دكما إلى ذات الشاعر ،كأف القطعة الفنية أك
األدبية ما ىي إال تعبير عف مشاعره كأحاسيسو.
1

ينظر Edmond Estève: Leconte de Lisle: l’homme et l’œuvre :كشفيؽ بقاعي ،سامي ىاشـ :المدارس
كاألنكاع األدبية ،ص.81

 2المرجع نفسو ،ص.81
3
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

الفكر الييميني

The Hellenic Thought

كثيرة ىػي الد ارسػات النقديػة الغربيػة الحديثػة التػي تؤكػد أف جػذكر النقػد األدبػي الغربػي فػي
عمكميػػا تعػػكد إلػػى التػػاثير الييمينػػي ،كالػػى الفيمسػػكفيف اإلغػريقييف أفبلطػػكف كأرسػػطك ككتاباتيمػػا
التػػي تركػػت أثػ ار فػػي كػػؿ الفكػػر الغربػػي عمكمػػا كفػػي النقػػد خصكصػػا .فيػػذا سػػتانمي ىػػايمف
Hyman

S.

يق ػػكؿ " :يمكنن ػػا الق ػػكؿ ب ػػأف النق ػػد األدب ػػي الح ػػديث يب ػػدأ ب ػػأفبلطكف كأف أرس ػػطكطاليس

مضى فيو ككسعو ،بؿ إف ىذيف الػرجميف ىمػا – عمػى التحقيػؽ – ارئػداه العظيمػاف ،حػيف سػبقا
إلى أشياء كثيرة ،كفيما سبقا إليو كثير مف التطبيؽ النقدم المعاصر"

)(1

كيقػػكؿ إف نقػػاد القػػركف الكسػػطى كمػػف جػػاء بعػػدىـ مضػكا فػػي تكسػػيع ىػػذه السػػبؿ التػػي كجػػدكىا
عند أفبلطكف كأرسطك بما كتبكه مف نقد فنجد عند دانتػي كبتػ ارراؾ فػي القػرف ال اربػع عشػر كفيمػا
قدمكه تفسيرات مجازية باطنية لؤلدب قريبة الشبو بما نسميو اليكـ قراءات رمزية"

)(2

كيعد أرسطك مف الفبلسفة الذيف خاضكا في مفيكـ الفف كخصكصياتو ،كدرسكا مقكالتو
المختمفة ،فحاز المكانة الفضمى كالعناية المثمى التي يستحقيا كمصطمح لو تداعياتو في
مختمؼ مجاالت اإلبداع كالرسـ كالشعر كالمكسيقى كالنحت كغيرىا.
فالشعرية مثبلن ،كمفيكـ يعنى بقكانيف الخطاب األدبي ،ىك كذلؾ مصطمح آب مف خبللو

النقاد إلى المكركث اإلغريقي كالعربي القديميف .ألنو مصطمح في ذاتو قديـ ،يعكد إلى الفكر
اليكناني لدل أرسطك ،كالحاؿ نفسو حدث مع التناص ،حيث آبكا فيو إلى السرقات األدبية،
كالتأثير كالتأثر ،كالتضميف ،كسكاىا مف النماذج األخرل.

)(3

إف النظرية األرسطية في الفف بكجو عاـ كفي الشعر بكجو خاص ترتكز في أساسيا
عمى مفيكـ المحاكاة ،كما يتعمؽ بأسسيا الجمالية ،تقكـ بكامميا عمى مفيكـ المحاكاة ،كىك
مفيكـ مركزم في كتاب الشعر ألرسطك .كقد أثيرت حكؿ المفيكـ نقاشات كجداالت كاسعة
بيف مختمؼ أصناؼ الباحثيف في قضايا الشعر كالفف ،كفمسفة الجماؿ بكيفية خاصة ،كذلؾ
منذ أف ظير االىتماـ بكتاب الشعر ألرسطك لدل مفكرم عصر النيضة األكركبية مع بداية
1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص. 22

2

المرجع نفسو ،ص.24

3

د مكالم عمى بكخاتـ :مصطمحات النقد العربي السيماءكم ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب دمشؽ ،2005 ،ص.214
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العصر الحديث ،كالزاؿ النقاش مستم ار إلى لحظتنا الراىنة ،خاصة في حقكؿ عمكـ الببلغة
كالنقد

الحديث.

كما زالت محاكالت النقاد مستمرة في إعادة النظر في المفاىيـ األرسطية األساسية مثؿ
مفيكـ التنفيس

katharsis

عيبة .كيمكف أف يبلحظ تأثير أرسطك في محاكلتو

كhamartia

لمنظر إل ى الشعر بكصفو مجاال متمي از عند الشكبلنييف الركس
Eichenbaum

كعند بعض النقاد الجدد ككذا في النقد النمكذجي

مثؿ بكريس اخنباكـ

archetypal

عند تكرثركب فرام

كعند مدرسة شيكاغك حيث كانت معالجتو لمسألة النكع المنبع في تأسيس نظرية األنكاع ككذا
مفيكمو لمحبكة كالبنية السردية ال زالت تظمؿ النظريات السردية الحديثة.

)(1

كفكرة المفارقة التي تعد إحدل مبادئ المدرسة األنجمك-أمريكية كأبرز مرتكزاتيا النقدية،
كبخاصة عند الناقد التحميمي كمينث برككس "ليست في الحقيقة مف ابتداعات تمؾ المدرسة
كانما ىي أساس الفف الدرامي منذ كجد"

)(2

كيرجعيا إلى أرسطك في كتاب فف الشعر كأف

حديثو عف "أف المسرحية يجب أف يككف ليا بداية ككسط كنياية كأف البداية ال يمكف أف
يسبقيا شيء كيجب أف يتبعيا شيء ،فإف ذلؾ ليس مف قبيؿ تفسير الماء بعد الجيد بالماء
كانما ىك في الكاقع إقرار قبؿ أكثر مف ألفي سنة عمى قياـ مدرسة "النقد الجديد" بحتمية أف
)(3

ينطكم المكقؼ الدرامي عمى "المفارقة"

إف الفكر اليميني القديـ كاف كلـ يزؿ أحد المؤثرات البارزة في عديد المجاالت الفمسفية
كاألدبية كالنقدية لدل الغرب كالعرب ،كما ىك الشأف بالنسبة لئلبداع خاصة مو اإلبداع
المسرحي كاإلبداع الشعرم ،كلعؿ تأثير اإللياذة اليكميرية خير دليؿ عمى ذلؾ حيث كانت
عمى مدار عصكر طكيمة النبع الذم استقى منو الشعراء كالركائيكف.

M. A. R. Habib: A History of Literary Criticism From Plato to the Present, Blackwell Publishing
Ltd,2005, p61.

2

محمد سمماكم :رشاد رشدم أستاذ الفف المسرحي ،في :رشاد رشدم :فف كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،
القاىرة ،1998 ،ص. 10

3

ينظر :رشاد رشدم :فف كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص ص 9ك.10
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الفصل األول :مرجعيات النقد الجديد :

 -8الفكر اآلرنولدي

The Arnoldian Thought

ماثيك أرنكلد شاعر كناقد إنجميزم 1822) .ػ  (1888تعمـ في أشير مدارس إنجمترا.
عمؿ أستاذان لمشعر بجامعة أكسفكرد ،كىناؾ تكطدت صمتو بالنقد كممارستو .كلمكاتب مؤلفات
منيا :السمسمتاف النقديتاف المتاف تحمبلف العنكاف نفسو« :مقاالت في النقد» )طبعت األكلى

منيما عاـ  ،1865كالثانية عاـ  (1888كمف أىـ المكضكعات التي يتكرر ذكرىا في ىاتيف
يعرفيا أرنكلد بالمحاكلة المتجردة ،أم رؤية األشياء كما ىي
المجمكعتيف :كظيفة النقد التي ٌ
عميو ،لتعمـ أفضؿ ما عرؼ في العالـ كالعمؿ عمى تأسيس تيار مف األفكار الصادقة

كالمميمة .إًف ميمة الدارس األميف ،في رأيو ،تقتصر عمى كشؼ عكامؿ التغير في المجتمع

كًاقناع اآلخريف بصحة ترجمتو ليذه العكامؿ .أما في الشعر فأفضؿ ما يتميز بو ماثيك آرنكلد
إًثارة الديف كدعكتو ًإلى المجكء ًإلى الشعر في ترجمة الحياة اليكمية حتى يككف الشعر الصادؽ
غذاء ركحييا ل ً
ئلنساف.

كقد أكد الباحث ىانز برتنز

Hans Bertens

في معرض حديثو عف النقد كالنظرية األدبية

اإلنجميزية "أنو إذا أردنا حقيقة أف نفيـ الفكر اإلنجميزم كاألمريكي بخصكص األدب في القرف
العشريف عمينا أ ف نبدأ بفيـ أحد أعبلـ القرف التاسع ،الشاعر كعالـ التربية كأستاذ الشعر
بجامعة أككسفكرد".

)(1

كاف ماثيك آ رنكلد ضد تبعية التيارات األدبية لبلتجاىات السياسية كالدينية التي كانت
سائدةن ف ي بريطانيا ،فقد كاف يطمح إلى عكدة الكتاب كاألدباء إلى الثقافة اإلغريقية القديمة كما
تمثمو مف إرث حضارم متميز..كانطبلقا مف ىذا الطمكح قدـ ماثيك آرنكلد أسمكبا يتمثؿ في
العكدة إلى ىذا التراث القديـ لتقييـ األعماؿ األدبية مف خبلؿ المقارنة بيف ىذه النصكص
كأعماؿ ىكميركس في إلياذتو أك أكديستو أك دانتي في ككميدياه اإلليية ،كحتى أعماؿ
اإلنجميز الشييرة كشكسبيرفي أشعاره كمسرحياتو المختمفة كميمتكف في فردكسو المفقكد باعتبار
ىذه النصكص نصكصا مرجعية قياسية نقيـ األعماؿ المعاصرة انطبلقا منيا كبالعكدة إلييا.

Hans Bertens: Literary Theory The Basics , Routledge, London, 2001, p1.
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كمف أىـ ما جاء بو آرنكلد ثكرتو عمى المذىب الركمانسي ،كما كاف يدعك إليو مف
أفكار ،كبخاصة في مقالتو "كظيفة النقد" "التي ىاجـ فييا كؿ ما ىك شخصي كخاص،
كالشعراء الركمانتيكييف بشدة .كىكذا كاف أرنكلد صكرة لعصره ،فيك عمى كعي بالثغرات الكثيرة
المكجكدة في التراث الركمانسي ،كلكنو في الكقت نفسو متأثر أبعد التأثر بيذا التراث ،كمف ثـ
فيك ال يستطيع الفكاؾ مف

)(1

أسره".

ككاف مصطمح غير المستنير

philistine

مف المصطمحات التي انتقدت الساحة اإلنجميزية

كاألكركبية عمكما ذلؾ أف يعني كؿ أكلئؾ الذيف "ال يبالكف بالثقافة كال بالفف كال االعتبارات
الجمالية كالركحية النغماسيـ في المادية كحب الماؿ" كىذه «الفمسطينية» التي ىي في قامكس
آرنكلد مرادفة لمتعصب كاليمجية كعبكدية الدينار كالدرىـ عمى حساب صفاء الركح اإلنسانية
كنقاكة الفني كالجمالي كالركحي منابع لمثقافة كالحضارة .جاء ىذا المصطمح في محاضرة
ألقاىا آرنكلد سنة  1867العذكبة كالنكر

Sweetness and Light

كقد أطمؽ آرنكلد مصطمح

الفمسطيني القديـ عمى أكلئؾ الذيف يعتقدكف أف الثراء مفتاح السعادة تبعا لمتيمة التي كانت
تكجييا التكراة إلييـ .غير أف الثقافة بالنسبة آلرنكلد ىي السر في الخبلص إذ يقكؿ" :إف
الثقافة ىي كح دىا التي تستطيع أف تأتي بذلؾ التطيير لمنفكس كاألذىاف الذم ىك الضماف
الكحيد لعدـ سيطرة الفمسطينييف القدامى عمى الحاضر كالمستقبؿ.

)(2

كقد القى ىذا المصطمح ركاجا كبي ار عند مجمكعة مف الكتاب الذيف يختمطكف بأسكار
كايمد ككتاب مجمة )الكتاب األصفر(

The Yellow book .

كما كاف لمقالتو" :دراسة الشعر" التي نشرىا في المجمد الثاني تأثير كبير في النقاد الجدد
خاصة ريتشاردز الذم اعتمد عمييا في صياغة رؤاه حكؿ الشعر في كتابو الرائد )مبادئ
النقد األدبي( ،كيرل آرنكلد في ىذه المقالة أف المجمد الثاني تظير آلرنكلد مقالة ميمة عف
كف ي ىذه المقالة يساكم آرنكلد الشعر بالديف ،كيطرح فكرة أف الشعر سيمد عالمنا الحديث
باإللياـ الذم يفتقر إليو كالذم أمدتو بو األدياف في العصكر الماضية.
1
2

محمكد الربيعي :في نقد الشعر ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،1998 ،ص .184

مجدم كىبة  -كامؿ الميندس :معجـ المصطمحات ص.268
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يتمثؿ ىدؼ ريتشاردز البعيد في كتبو األكلى خاصة :في تأسيس نظرية تكاصؿ كتقييـ
يمكنيا أف تبرر مكانة الفنكف في عالـ العمكـ الحديثة

)(1

كبالرغـ مف أف نظرية ريتشاردز تمتاز بيذا النزكع باتجاه العمكـ النفسية كتتجمى بمغة
السمككية العيادية ،كتستعمؿ مصطمحات عمكـ األعصاب مف دكافع كمثيرات إال أنيا تعتمد
عمى االستراتيجية األساسية التي كضعيا ماثيك آرنكلد عندما جعؿ معرفة الحقائؽ كاالحداث
مجاال لمعمكـ كاألحاسيس كالقيـ مجاال لمشعر

)(2

كيشكؿ ماثيك آرنكلد نمكذجا كاضحا لمحاكالت تحرير النقد مف التزاماتو المرجعية
بالقصائد " كذلؾ بالعمؿ عمى تكسيع مفيكـ يتضمف النقد العاـ لمشاكؿ اإلنسانية التي تؤلؼ
)(3

عالـ األفكار"

فكينيث بيرؾ في خطابو الن قدم حاكؿ أف يتجاكز بالنقد مف نظرتو المبدئية المتعمقة
بدراسة النص األدبي إلى ما كراء النص األدبي فحاكؿ "تكسيع مجاؿ النقد خارج نطاؽ األدب
فأصبح فميمسكفا يتطمع إلى نظاـ يجمع النقد األدبي مع التحميؿ النفسي كالماركسية كعمـ داللة
األلفاظ كىمـ جرا .كحاكؿ استيعاب النقد األدبي ضمف فمسفة البكاعث التي أطمؽ عمييا اسـ
الدرامية

Dramatism

كاألمر نفسو تقريبا ينطبؽ عمى ببلكمكر الذم تميزت تجربتو النقدية

بتجاكز األثر األدبي إلى األديب نفسو "كجعؿ النقد خبلصة لما تتضمنو حياة الكاتب بأسرىا
مف تكتر كتعريؼ لمذات"

)(4

يشير رينيو كليؾ إلى تأثير آرنكلد إلى التشابو بيف ناقد أمريكي جديد كبيف آرنكلد بقكلو:
مستاء ،فإف
"بؿ لعؿ التشابو بينو كبيف آرنكلد أدؽ كأقرب .كمع أف كنترز قد ينكر ذلؾ التشابو
ن
مبدأه األساسي أعني إيمانو بأف الفف ىك تخمؿ الفيـ الخمقي الثابت لمتجربة اإلنسانية" ليس ؟

1

كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر:خميسي بكغ اررة ،منشكرات مخبر الترجمة في األدب كالمسانيات،
جامعة رقسنطينة ،2004،ص.95

2

المرجع نفسو ،ص.95

3

مكرام كريجر :النقد فف ثانكم ضمف بكؿ ىيرنادم :ما ىك النقد ص .276

4

ريني كيميؾ :النقد األدبي ،نظرة تاريخية ص.308
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فيما يبدك ؟ إال إعادة لمبدأ آرنكلد" :الفف ىك نقد الحياة" عف طريؽ تطبيؽ المبادئ األخبلقية.

)(1

كمف األفكار التي طرحيا ماثيك آرنكلد ضركرة ضركرة التصدم إلى تمؾ المغالطات التي
كانت رائجة في النقد اإلنجميزم في القرف التاسع ،حيث نبو الساحة األدبية اإلنجميزية إلى ىذا
الخطر القابع تطبيؽ منيج النقد التاريخي بقكلو" :مف الكاضح أف دراسة التاريخ كتطكر الشعر
قد يؤدياف بشخص ما إلى أف يتكقؼ عند بعض المؤلفات كعند بعض المشيكريف الذيف كانكا
بارزيف يكمان ما كأصبحكا مغمكريف في الكقت الحالي ،كمف ثـ يعيب ىذا الشخص عمى
مر الكراـ عمى االسماء كالمؤلفات البارزة في شعره
يمر ٌ
جميكر يتسـ باإلىماؿ كأنو ٌ
القكمي").(2

فمثبلن "حينما ننظر إلى عمؿ الشاعر كمرحمة مف مراحؿ ىذا التطكر فإننا قد نحمؿ

أنفسنا عمى أف نكليو أ كثر مما يستحؽ مف األىمية في حد ذاتو كشعر ،كقد نستخدـ لغة يشيع
فييا الثناء المبالغ فيو حيف نتصدل لنقده ،أم باختصار نفرط في تقديره كىكذا ينجـ عف
أحكامنا الشعرية المغالطة كالضبلؿ المذاف يسببيما ىذا التقدير الذم يمكف أف نطمؽ عميو اسـ
التقدير

)(3

التاريخي".

1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.114

2

ماثيك آرنكلد ،مقاالت في النقد ،ص.28

 3المرجع نفسو ،ص. 23
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مرجعيات المعادل الموضوعي
يعد المعادؿ المكضكعي

)Correlative

 (Objectiveمف أىـ المصطمحات التي أثثت

الخارطة النقدية األنجمك-أمريكية ،كىك مصطمح نقدم ييشير إلى تمؾ اآللية التي يكظفيا النقاد
كالكتاب لمتعبير عف بعض المفاىيـ المجردة ،كيكظفيا الشعراء الستبعاد مشاعرىـ عف األثر
األدبي.
يعرؼ ت .س .إليكت المعادؿ المكضكعي في العبارات اآلتية" :إف الطريقة الكحيدة
لمتعبير عف اإلحساس في قالب فني إنما تكمف في إيجاد «معادؿ مكضكعي» ليذا اإلحساس،
كبتعبير آخر إيجاد مجمكعة مف المكضكعات أك مكقؼ أك سمسمة مف األحداث التي تشكؿ
كعاء ليذه اإلحساس الخاص؛ بحيث يتجمى ىذه اإلحساس بمجرد أف تعرض تمؾ

المكضكعات أك المكاقؼ أك األحداث مقدمة في شكؿ تجربة حسية") ،(1كانطبلقا مف ىذا

العرض ندرؾ أف إليكت يفرؽ بيف الكجداف المجرد كالحقائؽ الكاقعية ،فالمشاعر المجردة ال
يمكف أف تعبر عف جكىر الحقائؽ الكامنة ،كأف السبيؿ األمثؿ لمتعبير عنيا ال يكمف في
التعبير عنيا صراحة كانما البحث عف مقابؿ مادم ليذه المشاعر .كنظ ار ألىمية ىذا
المصطمح ارتأينا أف نبحث أيضا في مرجعياتو المتعددة.
كقد تعددت المصادر التي أشار إلييا النقاد كالدارسكف إلليكت حكؿ منيجو المكضكعي
كالنظرية البلشخصانية تاريخيا إلى ما قبؿ غابة إليكت المقدسة .فمحمد غنيمي ىبلؿ يقر ىذه
المرجعية المتعددة لمفيكـ المعادؿ المكضكعي بقكلو" :كالكاقع أف فكرة التبرير المكضكعي
لمعمؿ الفني مقررة في النقد األدبي منذ الكاقعية االشتراكية ،أم منذ النصؼ الثاني مف القرف
التاسع عشر".

)(2

كيشير إلى مجمكعة مف الكتاب الذيف نادكا بيا ،فيذا فمكبير حيف دعا إلى

أف ي حتفي الكاتب بشخصيتو كراء العمؿ األدبي في مكضكعية تظير فييا أصالتو كيعمـ فييا
تصكير أحاسيسو ،بحيث ال يظير ذاتو ظيك ار مباش ار في عممو ،كعنده أف )العاطفة ال تخمؽ
الشعر ،ككمما كنت ذاتيا في الفف كنت ضعيفا( .كىذا الكاتب الفرنسي إميؿ زكال في مذىبو
T. S. Eliot: The Sacred Wood Essays On Poetry and Criticism, Co & Methuen Ltd, London,

1920,, p92.

2

محمد غنيمي ىبلؿ :في النقد التطبيقي كالمقارف ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،ص.127
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الكاقعي الطبيعي ،مقر ار مع ذلؾ أصالة الكاتب فيما يجمع كيرتب مف حقائؽ ،كفيما يسكؽ مف
قضايا ،كيتبعو في ىذا كمو بمزاؾ .كيقرر كليس ىؤالء النقاد الكتاب بمجيكليف في النقد
األكركبي ،بؿ إنيـ ليسكا بمجيكليف مف ت .س .إليكت نفسو.
أما دافيد .ج .ديمك ار
Walter Pater

J. De Laura

)(1

Davidفيرجع المصطمح مف إليكت إلى كالتر باتر

كنبو إلى كجكد ظبلؿ كأصداء ليذا المصطمح عند كؿ مف الشاعر الركمانسي

المكرد بايركف كىكسرؿ كالفيمسكؼ جكرج سانتيانا كالفيمسكؼ األلماني نيتشو) .(2مما يجعمنا
نقكؿ بكجكد أشكاؿ متعددة لممعادؿ المكضكعي عبر تاريخ الفكر كالنقد الغربييف.
كأغمب الظف أف المصطمح كاف ارتبط نقديا كاعبلميا بإليكت منذ نشره لكتابو :الغابة
المقدسة"

The Sacred Wood

كاف تعددت مرجعيات ىذا المفيكـ فإف الدارسيف يرجعكف تاريخ

ظيكره كتكظيفو إلى الكاتب كالرساـ األمريكي كاشنطف ألستكف



Washington Allston

الذم

قدمو في إحدل محاضراتو عف الفف ضمف سمسمة " :مقدمة في الخطاب كىذا حكالى
،1840كذلؾ ألف ألستكف لـ يكظؼ المصطمح بدالالت إليكت كانما برسمو أيضا يقكؿ
كاشنطف ألستكف" :مف المؤكد أف العناصر غير العضكية المحيطة كاليكاء كالتراب كالح اررة
كالماء تنتج صيغيا المميزة ،رغـ أف بع ضيا ،كقد تككف كميا ،عناصر أساسية ،فإنيا معرفة
بمعاد و
ً
الت محددة سمفان ،كمف دكف ىذه المعادالت ،فإف كجكد ىذه العناصر قد ال يككف جمي نا.

1

محمد غنيمي ىبلؿ :في النقد التطبيقي كالمقارف ،ص.128

John J. Duffy : T. S. Eliot's Objective correlative: A New England Common place, The New



England Quarterly, Vol 42, No.1 Mar, 1969 p108.

كاشنطف ألستكف  5) Washington Allstonنكفمبر  9 -1779يكليك  (1843كاتب كشاعر كرساـ أمريكي كلد بكاكاماك
باريش ,Waccamaw Parishبساكث كاركلينا .كيعد مف ركاد الحركة الركمانسية األمريكية في رسـ المناظر

الطبيعية .زار باريس كمتاحفيا ،كما زار إيطاليا أيف التقى ىناؾ بالكاتب كاشطف إيرفينغ كالشاعر صمكيؿ ككليردج،
صديقو كأحد المعجبيف بفنو .كاستقر بمندف كتحصؿ ىناؾ عمى العديد مف الجكائز عمى أعمالو الفنية .الى غاية
 1818ليعكد بعدىا الى بكسطف .مف أعمالو:

Lectures on Art and Poems.(1850) The Sylphs of the Seasons with Other Poems1813) Gothic
novel, Monaldi (1841).

ALLSTON WASHINGTON (1779-1843,) Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le

5 août 2015. URL http://www.universalis.fr/encyclopedie/washington-allston
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كبطريقة مماثمة ،فإف الشكؿ المميز لمخضار يكجد مف قبؿ في حياتيا كفي فكرتيا ليتطكر
بكاسطة نسيجيا الحيكم إلى شكميا العضكم

)(1

المبلئـ.

كيضيؼ في الصفحة المكالية "ال تكجد أيو تغيرات ممكنة في الدرجات كالنسب ليذه
العناصر تستطيع أف تغير شكؿ نبتة ما - ،فمثبل ممفكؼ مف القرنبيط؛ يظؿ عمى الدكاـ
ممفكفا ،صغي ار كاف أـ كبيرا ،رديئا أـ جيدا .ككذلؾ ىك الحاؿ بالنسبة إلى العالـ الخارجي
لمعقؿ؛ الذم يحتاج أيضا كشرط مف شركط تجمياتو إلى معادلو المكضكعي .كبالتالي فكجكد
بعض األكجو الخارجية كالمحددة سمفا لمتكافؽ مع الفكرة المكجكدة مف قبؿ في قكتيا الحيكية،
يعد أم ار ضركريا في تطكر نيايتيا الخاصة - ،العاطفة الممتعة .كنرجك المبلحظة أننا لـ نقؿ
اإلحساس الفكرم .كبالتالي نحف نحمؿ أنفسنا ما يبرر الحديث عف ىكذا كجكد عمى أنو مجرد
مناسبة أك شرط كليس سببا في حد ذاتو ،كبالتالي كعبلكة عمى ذلؾ يمكف االستدالؿ عمى
الضركرة المطمقة لمقكل المزدكجة مف أجؿ الكجكد الفعمي ألم شيء .كحده خالؽ كؿ شيء
الغني في كحدتو بالغة الكماؿ" .

)(2

كما نجد أيضا ظبلال كارفة لممعادؿ المكضكعي اإلليكتي عند كتاب المدرسة التصكيرية
كبالخصكص عند إز ار باكند الناقد كالشاعر األمير كما أطمؽ عميو إليكت .إذ يرد ماريك
براتس ىذا التصكر إلى باكند .كالقطعة المقتبسة مف باكند ترد في الصفحة الخامسة مف كتاب
"ركح الركمانس" يقكؿ براتس" :إف فكرة باكند عف الشعر عمى أنو نكع مف الرياضيات المميمة
التي تزكدنا بمعادالت ال لؤلرقاـ المجردة كالمثمثات كاألجساـ الكركية كما شابو ذلؾ ،كانما
لبلنفعاالت اإلنسانية يمكف القكؿ بأنيا نقطة البدء في نظرية إليكت عف "المعادؿ
المكضكعي".

)(3

كىك الرأم ذاتو الذم يشير إليو ستانمي ىايمف حكؿ المصطمح كحكؿ فكرة

البلشخصانية المستمدتيف مف آراء إز ار باكند النقدية ).(4

Washington Allston: Lectures on Art and Poems, Baker and Scribner, New York, 1850 p15.
Ibid, p16 .

3

ماىر شفيؽ فريد :ت .س .إليكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا ،ط  ،2المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،مصر،2009،
ص. 281

4

ينظر :ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ص.172
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كالظبلؿ نفسيا كالرؤل ذاتيا نجدىا عند القاص األمريكي إدغار ألف بك

Edgar Allen Poe

كيقررىا بمصطمحات قريبة مف مصطمحات إليكت؛ يكتب بك في مقالتو عف ىكثكرف ":أما كقد
تصكر ،بعناية متعمدة ،تأثي ار معينا فريدا أك كاحدا ينبغي صنعو ،فإنو )األديب الفناف البارع(
يبتكر عندئذ مف األحداث ،كيضـ مف األحداث ما ىك خميؽ أف يساعده ،عمى أفضؿ األنحاء،

عمى بمكغ ىذا التأثير المتصكر سمفا ").(1

كما تعكد فكرة الشخصانية الشعر التي يعد المعادؿ المكضكعي أىـ ركائزىا إلى الحركة
الرمزية الفرنسية ،كىذه التعددية في مصادر إليكت النقدية ىي ما أدل إلى عدـ التجانس
الممحكظ في بعض أفكار إليكت ،كالى الغمكض الذم اكتنؼ بعض رؤاه الفكرية كما يشير
عمى ذلؾ عبد العزيز مكافي" :كلقد قاـ إليكت بتطكير فكرة الشعر البلشخصي في الحركة
الرمزية لتتخذ – عنده – شكؿ النظرية شبو المتكاممة .كنحف نرل أف عدـ اكتماليا إنما يعكد
– باألساس – إلى أف تمؾ النظرية قد ترددت كشذرات في أماكف كثيرة مف كتاباتو النقدية كلـ
)(2

ينتجيا ككتمة كاحدة .كقد أثر ذلؾ عمى تجانس تمؾ الشذرات"

كما تعد أعماؿ األلماني مارتف ىيدغر  ،Heideggerمرجعية بارزة لفكرة المعادؿ
المكضكعي كما يرتبط بو ،حيث كظؼ مصطمحا يكاد يككف مطابقا لمصطمح إليكت ككاشنطف
ألتسف في الرسـ كالمعنى كىك مصطمح
ياسبرز

Karl jasper

’‘objective correlate

كذلؾ في دراستو حكؿ كارؿ

المكسكمة بتعميقات حكؿ عمـ نفس رؤل العالـ عند كارؿ ياسبرز كالتي
)(3

كتبيا ما بيف سنتي  1919ك 1920كدرسو في الفصؿ الثاني مف ىذه الرسالة
المعادؿ المكضكعي

’‘objective correlate

كبمصطمح

انتقد ىايدغر الفكرة المسبقة الفمسفية كالمتمثمة في

أف الفاعؿ ليدرؾ الفعؿ أك الحقيقة الكمية يحتاج إلى مكقؼ أك سمكؾ ببلغي ككسيمة معادلة
)(4

لفيمو أك إدراكو"
1
2

إدغار ألف بك:عف ىكثكرف ,ج ،2ص  31نقبل عف :ماىر شفيؽ فريد :ت .س .إليكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا ،ص283
عبد العزيز مكافي :الرؤية كالعبارة مدخؿ إلى فيـ الشعر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،مصر ،2008ص.172

Dominic Heath Griffiths: A Raid on the Inarticulate’: Exploring Authenticity, Ereignis and Dwelling in

4

Martin Heidegger and T.S. Eliot, University of Auckland,2012, p8.

Dominic Heath Griffiths: A Raid on the Inarticulate’: Exploring Authenticity, Ereignis and Dwelling in
Martin Heidegger and T.S. Eliot, University of Auckland,2012, p8
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أما الكاتب ديفد مكدم
برادلي

)*(1

David Moody

Bradley Francis Herbert

فيرجع المفيكـ إلى الفيمسكؼ فرانسيس ىربرت

بانيا طرحو عمى فكرة أف ت .س إليكت استيؿ مشكاره

التعميمي كفيمسكؼ ال كشاعر أك كناقد ،كقد تابع دراستو األكاديمية في ميداف الفمسفة بشغؼ
كبير في الفترة الممتدة بيف  1908ك 1915ليتكج ىذا االىتماـ باستكمالو لرسالة دكتكراه حكؿ
فمسفة برادلي بجامعة ىارفارد سنة  1916المكسكمة بػػ " :المعرفة كالتجربة في فمسفة ؼ .ىػ.
برادلي

Knowledge and Experience in the philosophy of F. H. Bradley

فييا إليكت كتاب أستاذه بجامعة أكسفكرد ":المظير كالكاقع"

كىي الرسالة التي حمؿ

)Appearance and Reality (1893

كقد أرجع بعض الدارسيف الكثير مف المصطمحات كالرؤل النقدية اإلليكتية إلى تأثير دراستو
األكاديمية لمفمسفة ،كالى مجمكعة مف فبلسفة الغرب كينرم
ركيس

Josiah Royce

برغسكفHenri Bergson

كجكزيا

برتراند راسؿ كفرانسيس ىربرت برادلي؛ " يمكف التعرؼ عمى بعض

مفاىيـ برغسكف كالمدة ،الذاكرة كالحدس في تدفؽ البلشعكرم في قصائد إليكت األكلى ،كما
يمكف استدعاء ظبلؿ كؿ مف راسؿ كبرادلي لتفسير بعض المفاىيـ النقدية اإلليكتية كمفيكـ
التقاليد كالشعرية البلشخصية ،الدقة التحميمية ،المعادؿ المكضكعي كالمكضكعية النقدية"

)(2

يعمف أرمف بكؿ فرانؾ أف أقرب مصادر مفيكـ المعادؿ المكضكعي اإلليكتي ىي فمسفة
الكاتب البريطاني فرانسيس ىربرت برادلي

radley Francis Herbert

الذم ما مف شؾ أنو تأثر بو

كبأعمالو ككاف يكف لو كؿ التقدير كاالحتراـ ،كخاصة في دراستو المكسكمة ب ػ "المعرفة
 * 1كلد فرانسيس ىربرت برادلي Francis Herbert Bradleyفي  30جانفي  ،1846بكبلفاـ ،سارم ،إنجمترا ،كتكفي 18
سبتمبر  ،1924أكسفكرد( ،يعد إلى جانب كؿ مف برنارد بكسكنكي  Bernard Bosanquetكجكزيا ركيس
 Josiah Royceالممثؿ األبرز لممثالية األنجمكساكسكنية .يدعـ الكاحديو المثالية الييغمية .مف أعمالو:

• دراسات أخبلقية ،(Ethical Studies (1876 ،أكسفكرد :مطبعة كبلريندكف.1988 ،1927 ،

• مبادئ المنطؽ  ،(The Principles of Logic (1883لندف :مطبعة جامعة أكسفكرد.1922 ،
• المظير كالكاقع  ،(Appearance and Reality (1893لندف :ماكميبلف(1916) .
ينظرJean WAHL, « BRADLEY FRANCIS HERBERT - (1846-1924) », Encyclopædia Universalis :
[en ligne], consulté le 5 août 2015. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/francis-

/herbert-bradley

A. David Moody: The Cambridge Companion to T. S. Eliot. Cambridge University Press, United
Kingdom , 1994 , p31.
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كالتجربة في فمسفة ؼ .ىػ .برادلي

Knowledge and Experience in the philosophy of F. H.

 ،Bradleyكدراسة أرمف بكؿ فرانؾ لـ تكف تبحث "عف مصطمح المعادؿ المكضكعي كلكف عف
الفكرة األساسية التي تدؿ عمييا" كيشير أرمف فرانؾ إلى اختبلؼ السياؽ بالنسبة لمكاتبيف
فبالنسبة لبرادلي كاف السياؽ يتمثؿ في مشكمة معرفية تنبثؽ مف ميتافيزيقيتو في حيف كاف
السياؽ لدل إليكت كانت الشعرية ىي اإلطار المرجعي كيشير أرمف فرانؾ إلى أف اختبلؼ
المنطمقات كالسياقات كاألطر المرجعية لكؿ مف الكاتبيف ال تمحك ذلؾ التشابو الرئيس خاصة
إذا عممنا أف المعادؿ المكضكعي اإلليكتي في الفف مرتبط ارتباطا كثيقا بالمعرفة كال يمكف أف
ينفصـ عنيا.

)(1

كتييمف نظريتاف عمى مذىب برادلي؛ األكلى فشؿ كؿ التصنيفات أك

المفاىيـ مثؿ الجكىر ،كالعمة ،كالزمف ،كما إلى ذلؾ ،مف أجؿ ضبط الحقيقة المطمقة كثانيا،
أف المطمؽ ال يمكف أف يتحقؽ إال مف خبلؿ االتصاؿ المباشر مع األشياء في ضجة كبيرة،
كالتجربة المتنكعة غير قابمة لمتجزئة ،كالتي تككف في الكقت نفسو فريدة كغير متناىية .كقد
أطمؽ ت .س .إليكت عمى الصكر المعادالت المكضكعية البلزمة في قصيدة ،ألنو خشي أف
االنفعاالت كاألحاسيس يمكف أف تصبح ميميمة كفضفاضة رخكة مف تمقاء نفسيا ،كتسيطر
عمى الذىف كعمى القصيدة .كألنو كاف معني بيزيمة اإليماف بالذات جراء تأثير قراءاتو
لفرانسيس ىربرت برادلي .فيك "أف استخداـ المغة ىك التمثيؿ األكضح الستكشافنا عالـ
المفاىيـ ،كانطبلقا مف ىذا المنطمؽ كاف اقتراحو لنظرية المعادؿ المكضكعي التي بنيت عمى
التشابو الذم أحس بكجكده بيف المفاىيـ كاالنفعاالت ،كأنو ال يمكف ليذه المفاىيـ كاالنفعاالت
ً
كجعؿ ليا شكبل محسا").(2
أف تيدرؾ كتيفيـ مف قبؿ ذىف آخر إال إذا مكضعت ،شيئت ي
تتجاكز جذكر المعادؿ المكضكعي في امتدادىا البيئة األكركبية كالفمسفة الغربية إلى

الثقافة الشرقية القديمة كىك أمر غير مستبعد إذا عممنا أف إليكت كاف مكسكعي الثقافة
ككسمكبكليثاني المعرفة ،كىك الذم تأثر أكؿ ما تأثر في كتاباتو الشعرية بالثقافة الشرقية
كبالتحديد برباعيات الخياـ التي كاف إدكارد فيتزجيرالد

Edward FitzGerald

قد ترجميا إلى

Armin Paul Frank: T.S. Eliot's Objective Correlative and the Philosophy of F.H. Bradley The Joal
Of Aesthetics And Art Of Criticism Vol.30 No.3 (spring 1972) p311.

J.E. Mallinson: T.S. Eliot's Interpretation of F.H. Bradley: Seven Essays p27.
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اإلنجميزية ،ككاف عمره آنذاؾ أربعة عشر سنة كما اعترؼ في إحدل حكاراتو) ،(1كما كاف
)(2

عمى دراية بعديد المغات الشرقية بما فييا السنسكريتية كالعربية

كغيرىما ،ككظؼ الكثير مف

التناصات التي تدؿ عمى ذلؾ خاصة في قصيدتو "األرض اليباب" .لذلؾ نجد المعادؿ
المكضكعي يمتقي أيضا مع نظرية )ال ارزا( اليندية التي تعد جكىر االتجاه الجمالي في المسرح

كاألدب اليندييف .ك)ال ارزا( rasaكممة سنسكريتية :كتعني العصير أك المتعة ،الذكؽ التمذذ)،(3
كما تعني بالمعنى المجازم الجكىر ،الرغبة ،المذة ،كىك مصطمح يدؿ عمى الحالة النفسية
األساسية كىذا ىك الكجداني العاطفي المييمف ألم عمؿ فني أك الشعكر األساسي الذم أثار

في الشخص الذم شاىد أك ق أر أك سمع ىذا العمؿ الفني ،كتقر الكثير مف اآلراء النقدية عمى
)(4

"أف )ال ارزا( ىي الكممة المفتاحية لؤلدب السنسكريتي كمو".

كعمى الرغـ مف أف مفيكـ

)ال ارزا( أمر أساس لكثير مف أشكاؿ الفف اليندم بما في ذلؾ الرقص ،كالمكسيقى ،كالمسرح
المكسيقي كالسينما كاألدب ،فإف معالجة ،كتفسير ،كاستخداـ كاألداء الفعمي ل ار از معينة يختمؼ
كثي ار بيف األساليب كالمدارس المتنكعة

abhinaya

بؿ كأكثر مف ذلؾ ىناؾ اختبلفات كبيرة
)(5

إقميمية حتى عمى مستكل األسمكب الكاحد أك المدرسة الكاحدة.

كالظاىر أف المعادؿ المكضكعي ىك التأكيؿ المباشر كالحديث لنظرية )ال ارزا(،
Theory of

Rasa

إذ إف "شعرية الشرؽ في مجمميا تتحدث عف االنفعاالت كاألحاسيس التي تعاد

صياغتيا مف قبؿ القارئ كىذا ىك جكىر المعادؿ المكضكعي لدل إليكت .غير أف )ال ارزا(
أكثر فعالية كأكثر تأثي ار مف نظرية المعادؿ المكضكعي التي قدمت بطريقة حكيمة كطريقة
1

في حكار مع ت.س .إليكت أجراه معو دكنالد ىاؿ سنة  1959بنيكيكرؾ 1959

2

لممزيد عف تأثر إليكت بالثقافة العربية ينظر :دراسة لؤلديب السكداني عبد اهلل الطيب كاف قد القاىا محاضرة في ندكة

Donald Hall, The Paris review The Art Of Poetry NO. 1 T. S. Eliot, p.2

أدبية عقدت بكمية اآلداب لجامعة الخرطكـ خبلؿ شير أكت  1981كنشرتيا جريدة المدينة السعكدية في ممحقيا
األدبي السعكدم ،الدراسة كانت بعنكاف :أثر األدب العربي في شعر ت .س .إليكت"

Arthur A. Macdonell: A Sanskrit-English Dictionary , Longmans, Green, and Co. London, 1893,
p252.

& Mohit Kumar Ray:A Comparative Study of the Indian Poetics and the Western Poetics, Sarup
Sons, New Delhi, India, 2008, p136.

http://en.wikipedia.org/wiki/Indian_aesthetics.
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تدريجية في حيف قدمت نظرية )ال ارزا( في شكؿ شامؿ يتميز بالدقة في التفاصيؿ كالتحميؿ.
كثانيا أف نظرية إليكت ركزت عمى ميارات الكاتب دكف االىتماـ بالقارئ كالجميكر ذلؾ أنو
بانعداـ تجاكب المتمقي أك الجميكر تفشؿ جيكد الكاتب تغدك سطحية ال عمؽ فيو".
يفسر مكىيت ككما رام

Mohit Kumar Ray

)(1

ىذا التشابو المكجكد بيف معادؿ إليكت كنظرية

)ال ارزا( في كتابو) :دراسة مقاربة لمشعرية اليندية كالشعرية الغربية( فيقكؿ" :كفقا لنظرية )ال ارزا(
كما أعمنيا بياراتا

Bharata

في ناتيا شاست ار

Natyashastra

فإف األصكؿ كالمنابع تنتمي إلى

الشخصيات الممثمة عمى المسرح ،كال يكجد تحديد لعدد المصادر أك األصكؿ .كفي حالة
المصادر االبتدائية نجد األالمبانا

Alambana

كالدكشيانتا  .Dushyantaكالجماؿ الفيزيائي

الجسدم ليذيف الشخصيتيف ،كأزىار الربيع ،كأسراب النحؿ ،كغيرىا تشكؿ األكديبانافيبيافاس
Uddipanavibhavas

أك العرض أك الخمفية  .Settingأما اآلنيبيافاس

أجزاء مف ساتيكابيافاس

Sattikabhavas

Anubhavas

تمثؿ الشخصيات ،كحسب بياراتا

كالتي تشكؿ

Bharata

التمظير

الفيزيائي لمحب .كتتحقؽ األنيبيافاس )الممثمة لمشخصيات( مف خبلؿ أفعاؿ كسمككات
ا لشخصيات .كألف صكت األفعاؿ أقكل مف صكت األقكاؿ ،فإف األفعاؿ تظير كتكشؼ
الشخصية أكثر مف الكممات المستخدمة مف قبؿ ىذه الشخصية أك تمؾ .كبيذا الشكؿ تككف
اآلنيبيافاس

Anubhavas

ما أطمؽ عميو إليكت بالمعادؿ المكضكعي"

)(2

كمف خبلؿ ما تقدـ نستنتج أف المعادؿ المكضكعي عند إليكت لو جذكر في الثقافتيف
الغربية كالشرقية عمى حد سكاء.

Rama Kant Sharma: Hardy and the Rasa Theory, p3

Mohit Kumar Ray:A Comparative Study of the Indian Poetics and the Western Poetics, pp 136,
137.
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تمييد
تميز القرف العشريف بجممة مف التغيرات الجكىرية التي مست أغمب مناحي الحياة
الفكرية كالعممية كاألدبية في العالـ ،كأدت ىذه التغيرات إلى حدكث بيغ بانغ



Big Bang

ككني

حقيقي جديد في نشكء العمكـ الجديدة ،كظيكر المصطمحات التي تصاحب ىذه العمكـ فتشرح
املصطلحيكصؼ بقرف الثكرات ،سكاء أكاف ذلؾ في
القرف العشريف
مما جعؿ
غاياتيا،
اجلديد :
النقد
قكاعدىا كتفسر-1

السيبرنيتية الرقمية ،كالثكرة الفركيدية ،كالثكرة المغكية
النقادالثكرة
ههنسانية؛
العمكـ اإل
اجلدد؟
العمكـ التجريبية أ2ـ -من
المسانية ،كثكرة االتصاالت الحديثة كالشبكات السمكية كالبلسمكية ،كىي ثكرات شكمت بتكامميا

 -3جتلًات النقد اجلديد من خالل رواده
العقؿ اإلنساني تشكيبل جديدا ،في مكاطف ظيكرىا أم المجتمعات الغربية المتقدمة ،كما أثرت
رانسه
العالـعند
األنطىلىجٌ
النقد
- 3.1
المتخمؼ.
الثالث
ات لدل شعكب
ليذه الثكر
في العقؿ المستقبؿ
 - 3.2التحلًل اللفظٌ عند ريتشاردز
كالكاقع أف ىذه الثكرات تنبعث مف نكاميس التطكر كقكانيف التبدؿ كالتطمع إلى ما ىك
بالكنىر
اللفظٌ عند
التحلًل
جديد كمستحدث3.3
المذاىب كالتيارات كالمناىج الفكرية
الحاؿ ،فكؿ
استحالة دكاـ
كمف-بديييات
إلًىتمراحؿ تاريخيا إلى ىذه النكاميس.
مرحمة مف
العممية استجابت
كالفمسفية ككذا النظ
املىضىعٌفيلدى
ياتالنقد
3.4ر -
كلـ تخرج المدارس كالمناىج النقدية عف القاعدة فقد عرفت عمى مر العصكر جممة مف
 -3.5النقد التحلًلٌ لدى بروكس
التغيرات اتسمت ىي األخرل بالتمرد عمى الراىف كالثكرة عمى التقميدم.
 -3.6ونرتز والنقد التقىميٌ
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 -1النقد الجديد :المصطمح
إف المناىج النقدية الحديثة برغـ تعددىا كاختبلؼ مدارسيا كتبايف إجراءاتيا المنيجية في
التعامؿ مع النصكص األدبية شع ار كنث ار يمكف تقسيميا في نياية المطاؼ إلى أقساـ ثبلثة؛
منيا ما يعنى بالمرسؿ أم المؤلؼ كيركز عمى سيرتو كظركفو كمحيطو كبيئتو كالمنيج
التاريخي كالمنيج االنطباعي ،كالمنيج االجتماعي ،كالمنيج النفسي ،كمنيا ما يركز عمى
المرسؿ إليو أم المتمقي كمنيج القراءة كالتمقي كمنيا ما يتخذ النص غايتو كمبتغاه كالنقد
الجديد كالبنيكية كالسيميائية ،كالتفكيكية ،كاألسمكبية.
تعد مدرسة النقد الجديد مف أىـ المدارس التي رسخت االتجاه الشكبلني في النقد كأرست
دعائمو؛ كالذم ينظر إلى النص كبنية لغكية قائمة بذاتيا ،كما تعد مساىمة األمريكييف
كاإلنجميز في تطكر النقد المعاصر مساىمة بالغة ،كلعؿ ما اصطمح عميو باسـ النقد األنجمك-
أمريكي الجديد أىـ ما يميز الحركة النقدية األنجمك-أمريكية في العصر الحديث ،لما كاف ليذا
االتجاه مف تأثير بارز عمى مسار النقد األدبي كتطكره في البيئة الغربية كالعربية عمى حد
سكاء.
كالنقد الج ديد تيار نقدم يرتكز في أساسو عمى النظر إلى النص األدبي ذاتو ،ال إلى
المؤثرات الخارجية ،كال إلى أية مصادر أخرل ،خاصة كؿ ما تعمؽ بالمؤلؼ كسيرتو الذاتية.
كتب كمينت برككس مقالة نشرىا سنة 1951ـ تحت عنكاف) :الناقد الشكمي(
Formalist Critic

The

حدد فييا مبادئ النقد الجديد التي مف أىميا :البحث عف كحدة العمؿ الفني،

كمدل نجاحو أك فشمو في خمؽ العبلقة بيف أجزائو المختمفة ،كأنو ال يمكف الفصؿ بيف الشكؿ
كالمضمكف في العمؿ األدبي فالشكؿ ىك المعنى ،كأف األدب ليس ىدفو استخبلص مكاعظ
أخبلقية فاألدب في نظره كمو رمزم كمجازم

)(1

كتعارضت ىذه المبادئ التي جاء بيا النقد

الجديد مع المدارس النقدية السابقة خاصة المنيج التاريخي الذم يرفض أصحابو النظر إلى
العمؿ األدبي مستقبل ،دكف النظر إلى ظركفو التاريخية أك االعتبارات الخارجية األخرل.
لكف يجب ىنا أف أشير إلى أف تسمية النقد الجديد قد تحيؿ أيضا إلى مصطمح آخر
1

ينظر :مكجز تاريخ النقد األدبي ،ص  186ص ص.187-
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نظير لو في نسختو الفرنسية

Nouvelle Critique

كالذم ظير خبلؿ الستينيات إباف تمؾ

المناظرات كالمعارؾ التي نشبت بيف النقاد األكاديمييف التقميدييف كالنقاد الحداثييف .كىك تيار
آخر بعيد عف النقد األنجمك-أمريكي الجديد الذم حدد ىنا ليككف مكضكع ىذه المداخمة.
يظؿ الصراع بيف القديـ كالجديد قائما بيف التيارات كالمذاىب كالنظريات ،يقكـ ىذا عمى
أنقاض ذاؾ كيبرز ذلؾ مف صمب ذلؾ "فالنقد الجديد نفسو جاء كتصكر معارض لمنقد القديـ
الذم ساد بريطانيا كأمريكا في بدايات القرف العشريف كالذم طغت فيو دراسة المعطيات
الدخيمة عمى العمؿ

)(1

األدبي".

إف مصطمح النقد الجديد لـ يعد جديدا منذ أطمقو الناقد األمريكي جكف كرك رانسـ
Crowe Ransom

John

سنة  1941مف خبلؿ كتابو الذم حمؿ العنكاف ذاتو ،كعرفت بو جماعتو

بجامعة فاندربيمت

Vanderbilt

ليعمـ عمى المدرسة كميا ،كما ىك األمر بالنسبة لمصطمح النقد
)*(

الجديد الذم لـ يكف جديدا آنذاؾ كقد أشار ريني كيميؾ إلى األخكيف شميغؿ
بألمانيا كفي القرف التاسع عشر كانا يطمقاف عمى نفسييما

لقب""neue Kritiker

الجدد" ،كبنيديتك كركتشو حيف كاف يتحاشى استعماؿ ضمير المتكمـ
نظراتو كآرائو الخاصة بمصطمح

"la nuova critica

)(2

أم "النقاد

"أنػا" كاف يشير إلى

كىك الترجمة اإليطالية لمنقد الجديد.

باإلضافة إلى اإلخكة شميجؿ كبنيديتك كركتشو
كأستاذ األدب المقارف جكاؿ إلياس سبنغارف

Schlegel

Benedetto Croce

Joel Elias Spingarn

نجد الناقد األمريكي

الذم استعمؿ المصطمح في

محاضرة قدميا في التاسع مف مارس عاـ  1910بجامعة ككلكمبيا كنشرت في كتاب بالعنكاف
*

Terence Hawkes: Structuralism and Semiotics, Routledge Taylor & Francis Group, 2003,p126.

1

األخكاف شميجؿ فريدريش شميجؿ كأكجكست فيميمـ شميجؿ ،أصد ار معا مجمة أتينيكـ )مجمة صدرت في الفترة بيف 1798
حتى  (1800فريدريش شميجؿ )(Friedrich Schlegelكاتب كشاعر كناقد ألماني .كلد عاـ  1772في مدينة

ىانكفر ،كمات عاـ  1829في مدينة درسدف .درس فريدريش شميجؿ منذ عاـ  1793الحقكؽ كالمغات القديمة.
كيعتبر المنظر الحقيقي لمركمانسييف األكائؿ .كقد استطاع شميجؿ أف يطكر العديد مف األفكار .ككانت حياتو غير

مستقرة ،عمؿ خبلليا في العديد مف المناصب الجامعية .كقدـ نقدان امتدح فيو ركاية جكتو «فميمـ مايستر» ،اعتمد

عميو النقد األدبي كثي انر .مف أعمالو :لكسينده «) »Lucindeركاية  (1799قصيدة األدب الحديث كالقديـ )محاضرة
ألقاىا في فيينا(.

Wellek, René. “The New Criticism: Pro and Contra.” Critical Inquiry, Vol. 4, No. 4. (Summer,
1978), pp. 611-624.
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نفسو "النقد الجديد" في السنة المكالية ،كرصد فيو أىـ مبادئ النقد المكضكعي متأث ار بالناقد

كالفيمسكؼ اإليطالي كركتشو).(1

غير أف الجدة بالنسبة لرانسـ حيف أطمؽ مصطمحو ال تعني الحداثة الزمنية كانما الجدة
الفنية كما جاء بو مف آراء نقدية تختمؼ عف الراىف كتقكضو ،كقد فرؽ )أدكنيس( بيف الجديد
كالحديث فقاؿ" :لمجديد معنياف :زمني كىك ،في ذلؾ ،آخر ما استجد ،كفني ،أم ليس في ما
أتى قبمو ما يماثمو .أما الحديث فذك داللة زمنية كيعني ك ٌؿ مالـ ييصبح عتيقان .كؿ جديد ،بيذا
المعنى حديث .لكف ليس كؿ حديث جديدان [ ]...الجديد يتضمف إذف معيا انر فنيان ال يتضمنو
الحديث بالضركرة ،كىكذا قد تككف الجدة في القديـ كما تككف في المعاصرة").(2

كعمى الرغـ مف تعدد الخمفيات الفكرية لمنقد الجديد كاختبلؼ أصكلو النقدية كمنابعو
الفمسفية فإف " كتابات رجميف اثنيف ىي التي شكمت فحكاه ،كلذلؾ فإف أفضؿ طريقة لفيمو ىي
تتبع تأثير أفكارىـ بالغة األىمية عف الحركة؛ ىذاف العمماف ىما ت .س .إليكت كأم.إ.
ريتشاردز ،كالتي يجب أف ينظر إلى أعماليما المبكرة عمى أساس أنيا تمثؿ بحؽ معالـ النقد
(3).

الحديث

ظ ير النقد الجديد في إنجمت ار بعد رككد أدبي رىيب فكاف بمثابة المعكؿ الذم آؿ عمى
نفسو أف يحطـ أيقكنة المسز غراندم؛ رمز التزمت كجمكد الحياة االجتماعية كالفنية كالثقافية
اإلنجميزية في العصر الفيكتكرم

)(4

كىي فترة امتدت ما بيف  1830ك ،1900كىي الفترة

التي ازدىرت فييا الثكرة الصناعية فطغت اآللة عمى الحس كالفكر.
كمف المفارقات في ظيكر النقد الجديد أنو كبالرغـ مف أف طغياف اآللة عمى الفكر
كالحس بإنجمت ار كالقارة األكركبية آنذاؾ ،فإف ىذا التطكر التكنكلكجي ساىـ في تأسيس النقد
الجديد إذ أف الطباعة أدت إلى ازدىار النظرية األدبية ،كظيكر الشكبلنية كالنقد الجديد،
J. E. Spingarn: The New Criticism, The Columbia University Press, New York,1911, p19.
2

أدكنيس :مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة ،بيركت،ط ،1979 ،3ص .100- 99

4

سبلمة مكسى :األدب اإلنجميزم الحديث ،سبلمة مكسى لمنشر كالتكزيع ،مصر ،ط 1978 ،3ص.9
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الفصل الجانٌ :النقد اجلديد املصطلح واملفاهًه

باقتناعيما العميؽ بأف كؿ عمؿ ينتمي إلى فف القكؿ ىك مغمؽ في عالـ خاص بو ،أم أنو
"أيقكنة لفظية" كمما لو داللتو أف األيقكنة شيء يرل كال يسمع.

)(1

كىكذا كاف المذىب الجديد ضد كؿ ما يرتبط بالمؤلؼ فجاءت كؿ مقكالتو الفظة لكؿ
المناىج التي رىنت مبادئيا بو مف المنيج االنطباعي ،إلى المنيج التاريخي كالمنيج
االجتماعي ،كالمنيج النفسي.
بطبيعة الحاؿ ،كاف لنقد إليكت تأثيرات أخرل عمى "النقد الجديد" ،كمف أىـ ىذه التأثيرات
قكلو أف الشعر ذاتي المعنى كالغرض كالغاية  "،autotelicأم كجكد غرض الشعر في ذاتو
كليس بعيدا عنيا ،نظرية أبرزىا في كتاباتو المبكرة عف طريؽ تطبيقات نقدية كذلؾ باعتبار
التأثير الجمالي مستقبل عف التأثيرات الدينية ،كاألخبلقية كالسياسية ،أك االجتماعية.

)(2

كىذا

ما يؤكده ر .ب .ببلكمكر في مقالو ميمة الناقد  1935حيف عبر عف بغضو الشديد لؤلشكاؿ
الخارجية مف النقد األدبي بما فييا الفمسفة األخبلقية عند جكرج سانتيانا كعمـ النفس كعمـ
االجتماع عند فاف كايؾ برككس ،كأيضا النزعة االقتصادية عند غرانفيؿ ىيكس.

)(3

كغايتيـ فيـ الطريقة التي يستخدـ فييا كؿ عمؿ أدبي المغة ،ألف التنقيب عف المصادر
كالتأثي رات كالمذاىب كالحركات ،ال يقكدنا إلى معرفة بناء القصيدة أك ركاية كال يفسر كظيفة
)(4

الصكرة كالرمز كاإلبياـ كالسخرية كالتناقضات الظاىرية

ال يتجافى النقد الجديد عف تفسير العمؿ األدبي انطبلقا مف ترجمة صاحبو فحسب كانما
يتجنب أيضا ،كبشدة ،أف يسقط فيما يدعكه بعض النقاد القصد الزائؼ ،أم االعتقاد بأف
المعنى الحقيقي لمعمؿ األدبي يتركز في نية مؤلفو ،كأف إنجاز النقد األكثر أىمية أف يتكصؿ
إلى ىذه النية.
1

)(5

كالترج .أكنج :الشفافية كالكتابة ،تر :حسف البنا عز الديف ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب-
الككيت ،فبراير ،1994ص.193

Richard J. Calhoun: "A Study Of The New Criticism", The South Carolina Review, Vol. 37, Number
1, 2004, p3
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فنسنت ب .ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،تر :محمد يحي ،المجمس األعمى
لمثقافة،مصر 2000،ص.41
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إف الدرس األدبي بحاجة ماسة إلى إجرائية نقدية ،تساير حركية الزمف كمنطقية التطكر
ذلؾ أف " المناىج النقدية ليست أمك ار ثابتة ،بؿ تخضع إلى التغير كالتحكؿ كىذا نتيجة طبيعة
ىذه المناىج التي ىي مف نتاج التفكير اإلنساني المنظكر بطراد حيث إف الثبات ليس مف طبيعة
اإلنساف ذلؾ أنو يفضي بالضركرة عمى التجديد الفكرم الذم يحتاج دكما إلى أف تط أر عميو
متغيرات".

)(1

ىذا التغير كالتحكؿ الطب يعي الذم يط أر عمى المناىج كالنظريات كالمدارس النقدية ينطبؽ
أيضا عمى مكضكع دراستنا؛ النقد الجديد الذم عرؼ تحكالت كثيرة كجكىرية عند بعض ركاده
كما أشار إلى ذلؾ دافيد ليتش "كعندما أخذ بعض كبار النقاد الجدد يتحكلكف عف الممارسات
الشكمية البحتة إلى اىتمامات ثقافية أكسع ،كانت عقائدىـ آخذة في اإلنتشار بيف أتباعيـ مف
الجيميف الثاني كالثالث الذيف حافظكا أحيانا عمى نقاء النقد الجديد بثمف باىظ مما ىبط
بالحركة إلى أف تككف منيجا مذىبيا مشذبا بعناية ».

)(2

فكثير مف ركاده غيركا بعض آرائيـ،

كعمى رأسيـ ت .س .إليكت الذم عبر تنكره لمقالو كظيفة النقد في مقاؿ آخر مكسكـ بحدكد
النقد.
إف مصطمح الشكبلنية تضمف مجمكعة مف المدارس مع بداية القرف العشريف ،كثار ضد
كؿ التجميات التي سادت قبمو كالتي كانت تحيؿ إلى العناصر الخارجة عف النص ،مف النقد

السير ذاتي إلى التاريخي كغيرىما ،فكؿ عمؿ أدبي مستقؿ بذاتو ،كىكذا فالنقد الجديد منيج
يسعى إلى تطيير تطيير النقد مف كؿ ما يعده شكائب تأتي مف خارج النص ،كميمة الناقد
ككاجبو األكؿ كما يقكؿ مالككلـ كاكلي ىك ":التحديد الى أقرب ما يستطيع أية صفات شعكرية
يحتكم عمييا المحتكل الشكمي لمعمؿ ككيؼ ضمنت في سياقو كبأم قدر مف االجادة ...
فميست لو ميمة أخرل  .كقد يككف تقكيـ المعنى التاريخي  .أك المتعمؽ بسيرة المؤلؼ اك
الصبلح الخمقي أك الحقائؽ الفمسفية محض تطكع ال مسكغ لو في النقد(.
1

)(3

دياب قديد :نظرية االستقباؿ عند النقاد الغربييف ،ضمف كتاب أعماؿ ممتقى "النقد العربي المعاصر ،المرجع كالتمقي"
جامعة خنشمة ،دار اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع الجزائر ،م ،،عيف مميمة ،الجزائر ،ص. 185
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-2

من ىم النقاد الجدد؟

سعى النقاد الجدد إلى تحقيؽ اليدؼ األسمى بالنسبة ليـ ،كالمتمثؿ في إيجاد األثر
األدبي الجيد مف خبلؿ إجراءات ككيفيات تترابط لتشكؿ مف أجزائو المتفرقة ظاى ار كالمنسجمة
المتعالقة باطنا ،كليككف النص األدبي نصا إبداعيا يستحؽ القراءة كيستحؽ الخمكد كجب أف
تتكفر فيو مجمكعة مف العناصر كالتناغـ
كالتكترTension

كمفارقة

Paradox

كاالزدكاجية

 HarmonyكالغمكضAmbiguity

كالترتيب

Order

 Ambivalenceكغيرىا.

كمف أبرز مبادئيـ أف النقد األدبي ال يمكف أف يككف صكرة لمدراسات األدبية التي تيتـ
بالخمفيات التاريخية كسيرة المؤلؼ ،كمشكبلت المصادر كغيرىا .كدافعكا عف تحميؿ يستيدؼ
)(1

في جكىره النص األدبي خالصا.

كاذا كاف ىؤالء النقاد قد اتفقكا حكؿ ضركرة دراسة النص مف الداخؿ كاستبعاد كؿ ما ىك
دخيؿ فقد اتسمكا باختبلفات فيما بينيـ يجعؿ مف ميمة اختزاليـ ميمة غاية في التعقيد،
كطرح سؤاؿ مثؿ :مف ىـ النقاد الجدد؟ مغامرة كبيرة ككبيرة جدا ،كقضية عسيرة كشائكة
كمتشعبة ،كاف الجكاب عمى السؤاؿ مغامرة أكبر ،كقضية أعسر .ذلؾ أف النقاد الجدد ،أك
أكلئؾ الذيف اصطمح عمى تسميتيـ "بالنقاد الجدد" كاف جمعيـ "النقد الجديد" ،في رحمة طكيمة
مف كمبريدج بمندف إلى فاندربيمت بناشفيؿ ،كالى تكرنتك بكندا ،فقد فرقتيـ سبؿ أخرل ،كفصمت
بينيـ رؤل كمذاىب شتى.
لقد ظير النقد الجديد في بيئتيف مختمفتيف جغرافيا ،ممثمتيف في المممكة المتحدة،
كالكاليات المتحدة األمريكية ،كقادت سفينتو جامعتاف؛ جامعة كمبريدج بإنجمترا ،بتأطير مف
مجمكعة مف األساتذة كالنقاد كالشعراء ،ثاركا عمى الببلغة األكركبية القديمة كحاكلكا التنظير
لنقد جديد مختمؼ ،يتزعميـ الناقد المكسكعي إيفكر أرمستركنغ ريتشاردز كمعو كككبة مف
الذيف آمنكا بفكرة التغيير؛ كليـ إمبسكف ،كفرانؾ ليفز ،كت.س إليكت ،كجامعة فاندربيمت
بأمريكا ،حيث كبالضفة األخرل كبالتحديد بمدينة ناشفيؿ بكالية تينيسي ،تجمع زمرة مف
1
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الشع ارء في أكائؿ القرف العشريف ،ككميـ تصميـ عمى إعادة تحديد الطريقة التي ينظر العالـ
لمجنكب .كتثبت أف ىذا األخير يمكف أف ينتج فنا كفكرا .كىذا ما أثبتتو فعبل مجمة اليارب،
كىي مجمة أدبية صدرت في الفترة الممتدة بيف  ،1925-1922ىذه النقطة .كمف مجمكعة
الشعراء ىذه كالمككنة مف ستة عشر عضكا كالذيف عرفكا باسـ "الياربيف"

Figitives

أربعة منيـ

غدكا أسماء المعة في تاريخ األدب كالنقد األمريكييف .كىكذا قدـ جكف كرك رانسـ ،دكنالد
ديفيدسكف ،آ لف تيت كركبرت كاريف مساىمات ىائمة في مجاؿ الشعر كفنكنو خبلؿ أصكاتيـ
الفردية ،كالتي تركت تأثيرىا الكاضح عمى شكؿ الفف ،كالتركة التي ترككىا كراءىـ .ليصمكا في
نياية المطاؼ إلى إعادة تعريؼ الجنكبية ،في أذىاف األمريكييف كالمجتمع الغربي.
كاذا كانت المغامرة كذلؾ ،كفييا مف العسر ما فييا عمى طالب يحاكؿ استيعاب كفيـ
تاريخ النقد األدبي كالنظرية النقدية فبل بأس في ذلؾ ،أك حتى كاف كانت كذلؾ فييا مف
المشقة ما فييا عمى باحث أكاديمي يحاكؿ المقارنة بيف المدارس النقدية الغربية كتأثيرىا عمى
الحركة النقدية في ببلده ،فبل بأس في ذلؾ أيضا .بؿ كال بأس حتى كاف تعسر األمر عمى
بعض النقاد المكاكبيف لمحركة النقدية العالمية .لكف الغريب أف النقاد الجدد أنفسيـ لـ
يستطيعكا استيعاب النقد كتقديمو في حمة كاضحة فريني كليؾ أقر أف كؿ ناقد جديد يمكف أف
يشكؿ اتجاىا بذاتو

)(1

كما دعا إلى دراسة كؿ ناقد بحسب امتيازاتو الخاصة ،كلعؿ ىذه الرؤية

ىي ما جعمت كيميؾ يفرد لكؿ ناقد جديد فصبل خاصا في كتابو "تاريخ النقد الحديث"
of Modern Criticism

History

كما أشار كيميؾ إلى أف النقاد كالمتمثمة في كؿ تمؾ األسماء )رانسـ

برككس كارنف تيت ،ريتشاردز ،كنترز ببلكمكر إليكت بيرؾ ف كيمزات( ال يمكف أف تككف
متكحدة في مدرسة كاحدة كقد قاؿ في المقالة نفسيا " :إف نظرة كاحدة لكؿ ىذه األسماء تكفي
لندرؾ أف ىذه المجمكعة أبعد مف أف تككف مكحدة" كذىب كيميؾ أبعد مف ىذا في محاكلة منو
لتكحيد ىذه األسماء كجمعيا في خانة كاحدة كفي صؼ كاحد تحمؿ راية كاحدة ،فجمع كؿ مف
كرك رانسـ ككمينث برككس كبف كارف كآلف تيت في مجمكعة كاحدة باعتبارىـ كتابا جنكبييف،
René Wellek: “The New Criticism: Pro and Contra” in : Critical Inquiry, Vol. 4, No. 4. (Summer,
1978), p 611.
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كما كضع ببلكمكر ككينيث بيرؾ في مجمكعة كاحدة ،كجعؿ مف كنترز شخصا خارج يغرد
)(2

خارج السرب)(1كرانسـ أخرج مف دائرة النقد الجديد كؿ مف إليكت كريتشاردز ككنتز.

أما كمينث برككس فقد أعمف أف النقاد الجدد ال كجكد ليـ كنسيج منسجـ متناغـ إذ كقبؿ
خريؼ سنة  1979طمب ناشر المجمة األمريكية الشييرة

Sewanee Review

منو أف يكتب

مقاال عف "النقاد الجدد" ككتب برككس المقاؿ كنشر في العدد الرابع مف المجمد السابع
كالثمانيف لمسنة نفسيا ،لكف المقاؿ لـ يكف عف النقاد الجدد ،كانما كاف عف النقد الجديد ،كقد
حمؿ العنكاف نفسو ).(The New Criticism
رفض برككس أف يستجيب لطمب الناشر كفضؿ الكتابة عف النقد الجديد ألف الكتابة
عنيـ عسيرة ،كصعب أف يمـ أم كاتب بكؿ ميكالتيـ كنزعاتيـ كأفكارىـ كفمسفاتيـ كلعؿ تشبيو
برككس لمنقاد الجدد ينطبؽ نفسو عمى الجديد في كحدتو العضكية باستعارة مصطمح المدرسة.
)*(

يبرر برككس ىركبو مف الكتابة عف النقاد الجدد فيشبو الناقد الجديد بالسنارؾ
)**(

لكيس كاركؿ

حيكاف

الخرافي ككيؼ أنو مف الصعب عمى المرء أف يصفو أك يحدد مكانو ،فيقكؿ:
Wellek, René : The New Criticism: Pro and Contra, p613.

See : John Crow Ransom: The New Criticism, Greenwood Press Publishers Westport,
*

Connecticut, USA, 1979.

كممة ال معنى ليا صاغيا الكاتب لكيس كاركؿ  Lewis Carrollفي قصيدتو الحكاية الممحمية الخيالية اصطياد السنارؾ
 The Hunting of the Snarkكالذم نشرىا سنة )1876ـ( ،كتركم ىذه القصيدة قصة مصرفي كخباز كقندس

**

كقارع ناقكس كشخصيات أخرل طريفة خبلؿ البحث عف السنارؾ ،كىك حيكاف ال كجكد لو.
لكيس كاركؿ )1898-1832ـ( .االسـ المستعار لمكاتب كعالـ الرياضيات كالمصكر الفكتكغرافي اإلنجميزم تشارلز
لكتكيدغ دكدغسكف  Charles Lutwidge Dodgsonكلد في ديرسبيرم في شيشاير بإنجمت ار في  27يناير 1832ـ،
كتخرج في كمية كريست تشيرش بجامعة أكسفكرد في عاـ 1854ـ ،كبدأ في تدريس الرياضيات في الكمية نفسيا في

اسا )مف ألقاب الكنيسة( في كنيسة إنجمت ار في
عاـ 1855ـ ،كقضى معظـ حياتو في ىذه المينة .كتـ ترسيمو َّ
شم ن
عاـ 1861ـ كتكفي في  14يناير 1898ـ.

إضافة إلى أليس في ببلد العجائب كاصطياد السنارؾ " ."The Hunting of the Snarkلو "مف خبلؿ الزجاج" Through

 the Looking-Glass. "The Hunting of the Snarkعبر المرآة  Jabberwockyثرثرة".ك سيمفي كبركنك.
ينظر:

-The 100 Most Influential Writers of all Time, edited by J. E. Luebering, 1st ed. Britannica
Educational Publishing, 2010, p212.

-Christine L. Krueger: Encyclopedia of British Writers, 19th Century Book Builders LLC, 2003, p 73.

68

1
2

الفصل الجانٌ :النقد اجلديد املصطلح واملفاهًه

"أف تمتزـ بكتابة مقاؿ عف النقاد الجدد أشبو باإلبحار لصيد السنارؾ .الناقد الجديد يشبو
السنارؾ ،متممص مراكغ ،بييمي )يتصرؼ عمى طبيعتو( ،الكؿ يتحدث عنو :ككيكجد اآلف
شبو اتفاؽ عاـ حكؿ طبعو البييمي ،لكف قمة قميمة فقط تستطيع أف تعطي لو كصفا تشريحيا
مضبكطا .كحتى ما إذا اعتقد المرء أف السنارؾ قد كقع في الشرؾ ،فغالبا ما يكتشؼ أف ما
بالشرؾ ليس سناركا عمى اإلطبلؽ كانما ىك بكجكـ

)(1

كىكذا كمما ظف المرء أنو أمسؾ بالعركة الكثقى ،كأف النقد الجديد صار عصفك ار في اليد،
أدرؾ أنو ثمة تسعة عمى الشجرة ،بؿ أكثر ألنو بعدد النقاد الجدد يتمى َّكف النقد الجديد كيتعدد
عمى مستكل اإلجراء كالمنيج كعمى مستكل الرؤية كالخمفية الفكرية أك الفمسفية.

كيكاصؿ برككس تبريراتو ،كتقديـ حججو التي تجعؿ مف النقد الجديد متاىة نقدية حقيقية
تضاىي متاىة ديدالكس المعمارم اإلغريقي ،فيتساءؿ تساؤال استنكاريا" :مف ىـ النقاد الجدد
في نياية المطاؼ؟ جكف كرك رانسـ الذم منح المدرسة اسميا بطريقة تكاد تككف عرضية ؟
ببلكمكر؟ أ .إ ريتشاردز؟ ت .س .إليكت ؟ إف كؿ ىؤالء ال يتكافقكف بدقة مع النمط العاـ
لمنقد الجديد .فريتشاردز عمى سبيؿ المثاؿ ناقض رؤية النقد الجديد مف خبلؿ تركيزه الكبير
عمى القارئ ،كليس عمى العمؿ في حد ذاتو ،كآلف تيت كسر القاعدة مف خبلؿ إظياره
الىتماـ شديد بالتاريخ؛ كآخر إصداراتو كتاباف في السير الترجمية ،إلى جانب عديد المقاالت
)(2

التي تنصب حكؿ التاريخ الثقافي.

كال يقتصر االختبلؼ فيما بيف النقاد الجدد عمى خمفياتيـ الفكرية كالفمسفية ،كعمى رؤاىـ
لمنص األدبي كطرؽ تحميمو ،فقد اختمفكا حتى في تسمياتيـ كتعدد ألقابيـ؛ فقبؿ ذلؾ يعرؼ

نقاد ىذه المدرسة قبؿ صدكر إنجيؿ ىذه الحركة كما أطمؽ عميو بعض الدارسيف بتسميات

عدة منيا النقاد الجنكبيكف كالنقاد الريفيكف كالنقاد الياربكف .ىؤالء النقاد تعاممكا مع النص
األدبي بصكرة مختمفة ،مناىضة ألصكؿ النقد الماركسي االجتماعية ،كمكاجية لبلتجاىات
التقميدية السائدة التي غمرت النص بالمحمكالت الذاتية االنطباعية كالمرجعيات الكثائقية
التاريخية ،معتبريف أف دراسة األدب كبخاصة الشعر يجب أف تبنى عمى ككنو شع ار كفقط
Cleanth Brooks: The New criticism, in: The Sewanee Review, Vol. 87 No. 4, Fall 1979, p592.

Cleanth Brooks: The New criticism , in: The Sewanee Review, Vol. 87 No. 4, Fall 1979, p592.
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بعيدا عف كؿ المنطمقات األيديكلكجية كبعيدا عف محيطو السياقي ،فالنص كحده ىك األصؿ
ننطمؽ منو لنصؿ إليو ،كليس ألىداؼ المؤلؼ كنكاياه كال لردكد أفعاؿ القارئ كتفسيراتو عبلقة
بو.
ثـ إف المتتبع لحركة مدرسة النقد الجديد مف خبلؿ ما كتب عنيا يمحظ أف جؿ الكتب
التي كتبت عنيا لـ تكف شافية كال كافية ،تشير إلى مجمكعة كتيمؿ أخرل ،كتركز عمى ناقد
كتستبعد آخر؛ فعمى سبيؿ المثاؿ نجد كتاب" :لنمجد الجديد :أفضؿ النقد الجديد"
New: The Best of the New Criticism

Praising It

كىك مف الكتب الميمة التي حاكلت التأريخ لممدرسة،

)(1

كىك كتاب ضـ كككبة مف النقاد الجدد في نسختو األمريكية كنجد فيو إلى جانب األسماء
الكبيرة مف ركاد النقد الجديد األمريكييف ،أسماء أخرل أقؿ أىمية جي .في .ستانفكرد
طالب إيفكر كينترز كمفضمو بجامعة ستانفكرد  ،Stanfordكرانداؿ جارؿ

V.

Randall Jarrell

(J.
كىك

طالب لكؿ مف رانسـ ككليـ بف كارف بجامعة فاندربيمت ،كما نجد ىيغ كينر طالب كمينث
برككس بجامعة

ياؿYale

كما نجد ديممكر شكارتز

Delmore Schwartz

 .في حيف أىمؿ

الكتاب التطرؽ ألسماء فاعمة في النقد الجديد بؿ كمؤسسة لو كريتشاردز الذم عده الكثير مف
الدارسيف أبا لمنقد الجديد ،كال نجد بالقائمة كليـ إمبسكف صاحب التحفة التحميمية " سبعة أنماط
مف الغمكض"
كىنا أتساءؿ مست عي ار مصطمح كمينث برككس :أيف السنارؾ في غياب أمثاؿ ىذيف
الناقديف المؤثريف كالمؤسسيف لدعائـ المدرسة كمبادئيا؟
كال يقتصر األمر عمى كمينث برككس مف النقاد الجدد ،فحتى زميمو ركبرت بف كارف
Robert Penn Warren

الناقد الجديد صاحب "الشعر الخالص كالشعر غير الخالص" ،كالتكرية

الساخرة :كاثريف آف بكرتر" كغيرىما مف الكتب كالمقاالت يؤكد مبالغا في ىذه الفسيفساء
النقدية لركاد النقد الجديد ،كجماعة الياربيف تحديدا ،ففي مقابمة صحفية يسألو فييا محاكراه
رالؼ إليسكف

Ralph Elisson

كيكجيف ككلتر

Eugenne Walter

لمجمة باريس ريفيك

Paris Review

عف اىتماماتو في محاؿ الشكؿ كالمضمكف كبخاصة تمؾ التي يشترؾ فييا كالجماعة التي
1

ينظرGarrick Davis : Praising It New: The Best of the New Criticism, Swallow Press, Ohio :
University Press, 2008, p4
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ينتمي إلييا "جماعة النقد الجديد " فيجيب قائبل" :في اعتقادم أنكما تقصداف الشعراء الذيف
يطمؽ عمييـ اصطبلح "الجماعة الياربة" في ناشفيؿ :ألف تيت ،كجكف كرك رانسـ ،كدكنالد
ديفدسكف  ،كمارياف مكر...الخ ،لكني في كاقع األمر ال أعمـ تماما ما الذم كانت تشترؾ فيو
ىذه الجماعة؟ يبدك أف ىناؾ مغالطة أكبر في افتراض أف ىناؾ برنامجا محددا أك منيجا
ممي از لػ "جماعة الياربيف" ،فميس ثمة اتفاؽ بينيـ عمى اتجاىات معينة ،بؿ كاف الكضع عمى
النقيض مف ذلؾ تم اما حيث كانت ىناؾ اختبلفات جذرية بينيـ في المزاج كالنظرة الجمالية.
لعميـ يرتبطكف فقط بحدكد البقعة الجغرافية كقرض الشعر .أما ما عدا ذلؾ فكاف بعضيـ
أساتذة ،كبعضيـ رجاؿ أعماؿ كأحدىـ مصرفيا ،كغالبيتيـ طبلبا كدارسيف .كاف المقاء بينيـ
يتـ بصكرة غير رسمية لمناقشة بعض المشكبلت الفمسفية كتبادؿ إلقاء القصائد عمى مسامع
الحاضريف ،كاف بعضيـ يعتبر المسألة مجرد ىكاية بالنسبة ألعماليـ الرئيسة ،أما في حالة
بعضيـ اآلخر مثؿ تيت ،فقد كاف الشعر عندىـ مسألة حياة أك مكت .ىكذا يتضح أف
نشاطيـ لـ يخضع ألم منيج أك مدرسة .كقد تمثؿ الرابط الكحيد بينيـ في االىتماـ المشترؾ
)(1

كاالحتراـ المتبادؿ .باإلضافة إلى عزلتيـ اإلقميمية عمى ما أعتقد".

كأعمف إليكت بعض مكاقفو مف النقاد كالجدد كبعض أعماليـ في كثير مف المناسبات؛
ففي رسالة ليربرت ريد
جريدة "المعيار"

)*(

Herbert Read

The Criterion

أرسميا لو في السادس عشر مف سنة

1924

عبر

يعبر عف رأيو في كتاب آ .أ .ريتشاردز " مبادئ النقد األدبي"

فيقكؿ لو" :قرأت بعضا مف فصكؿ كتاب ريتشاردز ،كلكنني لـ أستطع أف أق أر أكثر بعد.
كجدتو عسيرا ،فيك منظـ بطريقة سيئة ،ككجدت الفصكؿ القصيرة غير المنسقة مزعجة".
1

*

)(2

نبيؿ راغب :مكسكعة أدباء أمريكا ،ص ص.534 ،533

ىربرت ريد ) Herbert Read : (1968–1893شاعر كناقد أدبي إنجميزم ،كأحد نقاد الفف البارزيف اشتغؿ مكظفا بأحد
البنكؾ ،ثـ درس القانكف كاالقتصاد بجامعة ليدز ،نشر سنة  1919قصائده حكؿ الحرب تحت عنكاف جنكد عراة

 ،Naked Warriorsكاف صديقا إلليكت كساىـ في الكتاب كالذم نشره آلف تيت حكؿ أليكت كأعمالو بمقالة
مكسكمة بذكرل مف أىـ أعمالو ;(Art Now (1933 :الفف كالمجتمع  ،(Art and Society (1937التربية مف خبلؿ
الفف  ،(Education through Art)1943مكجز تاريخ الفف التشكيمي الحديث A Concise History of Modern
.(Painting) 1959
ينظرChris Murray : Key Writers on Art: The Twentieth Century, Routledge ,2003 ,p238 :

2 John Haffenden: The Letters of T. S. ELIOT vol 2, 1923–1925,Yale university Press ,P589.
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الحقا عد إ ليكت ىذا الكتاب معمما بار از بالرغـ مف ككنو في مجممو غير مرض " كاف
لريتشاردز أمكر صعبة ليقكليا كلكنو لـ يتمكف كمية مف فف قكليا").(1
كيصب الكصؼ الذم أكرده كليـ إلتكف

William Elton

لمنقاد الجدد ،في االتجاه ذاتو الذم

يؤكد تنكع آرائيـ كتباينيا ،كذلؾ مف خبلؿ محاكلتو اإلجابة عف السؤاؿ نفسو :مف ىـ النقاد
الجدد؟ ككانت إجابتو تكحي بأف النقد الجديد مجتمع نقدم قائـ بذاتو يشكمكف جميكرية نقدية
خاصة ىي جميكرية النقد الجديد ،لكؿ ناقد فييا ميمة تتكافؽ مع ما قدمو لمنقد الجديد مف
خبلؿ ما أضافو إلى صرح ىذه الجميكرية ،فنجد فييـ النبي كما نجد فييـ الرسكؿ؛ يقكؿ كليـ
إلتف :إنيـ مجمكعة مف الفبلسفة كعمماء النفس كالنقاد كالشعراء ،كالذيف ىـ مع النظرة الفمسفية
كالداللية كمع األصالة كالتمحيص في قراءة النص الشعرم ،كقد قؿ نظيرىـ في أدبنا.
كيعد إيفكر أرمستركنغ ريتشاردز أبا النقد الجديد ،كالذم قدـ إنجازيف اثنيف؛ أكليما أنو
أباف ضركرة اعتبار العمؿ الشعرم لممعنى كشكؿ متفرد لمخطاب كثانييما أنو أباف الحاجة إلى
التدرب حتى بالنسبة لمطمبة في المستكيات العميا في قراءة النص الشعرم كذلؾ في كتابو
)(2

"النقد التطبيقي"

John Haffenden: The Letters of T. S. ELIOT, p589.

William Elton: A Glossary of the New Criticism, in Poetr , Vol. 73, No. 3 (Dec., 1948), p 153.
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 -3تجميات النقد الجديد من خل ل رواده:

إف ما يميز النقاد الجدد ىك ىذه الترسانة مف المصطمحات النقدية التي ميزت كؿ ناقد
منيـ ،كطبعت نقده ،كاذا كاف مف البدييي أف تككف لكؿ مدرسة نقدية مرجعياتيا الفمسفية
كالفكرية ،كأف يككف ليا خطابيا النقدم الخاص ،كمقكالتيا كاستراتيجياتيا اإلجرائية المميزة ليا،
تتظافر فيما بينيا لتشكؿ الرؤية النقدية الشاممة لممدرسة أك المنيج النقدم ،برغـ بعض
التشعبات كاالختبلفات بيف ركادىا ،كمؤطرييا ،كحكاريييا .كتتجمى ىذه الفسيفساء في كثير مف
المناىج النقدية الغربية ،غير أف ىذه الظاىرة ،أقصد ظاىرة التشعب كالتمايز كاالختبلؼ
كحتى التناقض الصارخ أحيانا يتجمى أكثر ما يتجمى كبصكرة مربكة لكثير مف الدارسيف مف
الطبلب كاألساتذة عمى حد سكاء .كسنتطرؽ إلى أىـ ىذه الرؤل التي ميزت األنجمك-أمريكي
النقد الجديد مف خبلؿ ربط كؿ رؤية بصاحبيا؛ فالنقد األكنطكلكجي ارتبط برانسـ ،كالتحميؿ
المفظي ارتبط بريتشاردز كليفز كببلكمكر ،كالمنيج المكضكعي بإليكت ،كالنقد التحميمي
ببرككس  ،كالنقد التقكيمي بكنترز كغيرىـ كىذا ما جعؿ كؿ ناقد جديد يمثؿ رؤية مختمفة
متفردة ليذه المدرسة.
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 - 3.1رانسم والنقد األُونطولوجي

يعد جكف كرك رانسـ عميد األدباء كالنقاد األمريكييف في القرف العشريف ،كزعيـ الزراعييف
الجنكبييف ،كمف أكثر ركاد النقد الجديد تأثيرا ،حتى لقب لمكانتو الرفيعة بيف نقاد المدرسة
)(1

مضاء كحدة في عصرنا".
بػ"أرسطك النقد الجديد" كىك "مف أحذؽ العقميات الناقدة كأشدىا
ن
فقد تبمكرت مدرسة النقد الجديد كتيار متفرد قائـ بذاتو ،لو معالمو الخاصة كالمميزة بعد صدكر
كتابو المكسكـ بالنقد الجديد ) (The New Criticismسنة  ،1941ىذه السنة التي تعد حاسمة في
تاريخ النقد األدبي ،ككتاب )النقد الجديد( يقدـ فيو رانسـ نقدا تحميميا لمجمكعة مف النقاد
المعاصريف كالذيف يحسبكف عمى المدرسة ذاتيا ،كىـ عمى التكالي :أم .أ .ريتشاردز ،كليـ
إمبسكف ،ت .س .إليكت ،إيفكر كينترز ،كيرفض الكثير مف أطركحاتيـ ،كيقدـ البديؿ الذم
يسعى إليو كالمتمثؿ في الناقد األيكنطكلكجي

)(2

Critic

 ،Ontologicalالمرتبط فمسفيا بعمـ الكجكد

كنقديا بالعكدة إلى النص في ذاتو كليس بعيدا عف كينكنتو" ،قاصدا بذلؾ الناقد الذم ييتـ
بمكضكع نقده اىتماما تاما مف غير االلتجاء إلى معانيو أك مؤثراتو األجنبية عنو اجتماعية
)(3

كانت أك فمسفية أك أخبلقية أك تاريخية مثبل".
Ontological

كيعد ىذا المصطمح "أكنطمكجي"

)*(

مف أىـ المصطمحات التي ارتبطت بنقد جكف كرك رانسـ كيعد بمثابة المصطمح

النبع الذم يرتكم منو نقد رانسـ ،كالشمعة التي تضئ زكاياه المظممة ،أك المفتاح كما أسماه
ستانمي ىايمف إذ يقكؿ" :أما مفتاح النقد عند رانسكـ فيك المصطمح "أنطكلكجي" ،كيبدك أنو
يعني بو الدراسة النقدية لممبنى الشعرم أك منطؽ القصيدة كعبلقاتو بما يسميو "السياؽ
الشعرم" أك جزئيات القصيدة .كنتيجة ليذا االىتماـ بالمبنى كبعبلقات السياؽ البنائي كاف

1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ج ،1ص.20

3

مجدم كىبة ككامؿ الميندس :معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة لبناف ،بيركت ،ط1984 ،2ص.345

John Crow Ransom: The New Criticism, .p279 .

*

أم مرتبط بعمـ الكجكد األكنطكلكجيا أحد أقساـ الفمسفة فرع مف الميتافيزيقا يعنى بطبيعة الحدكث أك الحقيقة.
األكنطكلكجيا ) (ontologyبمعنى "الكينكنة" أك عمـ الكجكد ،ىك أحد األفرع األكثر أصالة كأىمية في الميتافيزيقيا.
يدرس ىذا العمـ الكينكنة ) (beingأك الكجكد ) (existenceإضافة إلى أصناؼ الكجكد األساسية في محاكلة لتحديد
كايجاد أم كياف أك كينكنة ) (entitiesكأم أنماط ليذه الكينكنات المكجكدة في الحياة .لكؿ ىذا فإف األكنطكلكجيا
ذات عبلقة كثيقة بمصطمحات دراسة الكاقع ).(reality
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رانسكـ المكجو األكؿ لقراءة النصكص الشعرية كدرسيا بدقة" ) .(1كمصطمح األكنطكلكجيا بما
يحمؿ مف دالالت فمسفية أرسطية – عمى اعتباره قسما مف أقساـ الفمسفة" -يبحث في
المكجكد في ذاتو مستقبل عف أحكالو كظكاىره.

")(2

كمكضكعو يقتصر عمى الكجكد المحض،

كما في كجكدية ىيدجر ،أك يكسع حتى يشمؿ طبيعة الكائف الكاقعي ،أك المكجكد المشخص
كماىيتو ،كأىـ مسائؿ ىذا العمـ تحديد العبلقة بيف الماىية كالكجكد .كاذا كانت مدرسة النقد
ا لجديد تبحث في ماىية األثر األدبي ككائف لغكم ال عبلقة لو بالمؤثرات الخارجة عنو
كالخارجة عف نطاقو الذاتي ،فإف عمـ الكجكد أك األكنطكلكجيا "تبحث عف األشياء في ذاتيا
مف جية ما ىي جكاىر بالمعنى الديكارتي ،ال عف ظكاىرىا كمحمكالتيا .كىك بيذا المعنى
مقابؿ لعمـ الظكاىر الفينكمينكلكجيا.

)(3

عبر رانسـ عف خيبتو الكبيرة في انعداـ الناقد األكنطكلكجي ،بالرغـ مف إشارتو إلى كجكد
فيمسكؼ أكنطمكجي أك ناقد جمالي ،إذ استبعد مف دائرة النقاد األكنطمكجييف كبل مف ريتشاردز
كاليكت كككنتز الذيف يحسبكف عمى النقد الجديد

)(4

كانطمؽ رانسـ في تركيجو الصطبلح "النقد الجديد" مؤكدا عمى الفرؽ في النكع بينو كبيف
النقد القديـ )عمى أساس الدراسة المستقصية الحديثة لخصائص المبنى الشعرم( مشي ار إلى أف
عصرنا ىذا يتميز تمي از غير عادم في النقد ،كأف الكتابات النقدية المعاصرة ،مف حيث عمقيا
كدقتيا ،قد فاقت جميع النقد القديـ المكتكب بالمغة اإلنجميزية.

)(5

كانتيج رانسـ في دعكتو إلى

النقد الجديد كما آمف بو مف مقكالت كآراء نقدية كالقيـ الشعرية لمسخرية كالمفارقة كالكزف
كالركم كغيرىا مف التقنيات كؿ السبؿ كالكسائؿ التي مف شأنيا تصدير كتكريس نظرتو
كمنيجو في النقد؛ فاعتم د عمى التأليؼ كأصدر في مجاؿ النقد إضافة إلى كتاب )النقد
الجديد(" ،الرب دكف رعد"
1

God Without Thunder:An Unorthodox Defense of Orthodoxy

"جسـ

ستانمي ىايمف النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.163

 2جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،لبناف ،1982 ،ص.560
 3المرجع نفسو ،ص .560
 5ستانمي ىايمف النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،1ص.11
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الككف"

)World’s Body (1938

Theك"نقاد كينيكف :دراسات في األدب المعاصر"

)Critics: Studies in Modern Literature (1951

الشعر مف خبلؿ المحتكل"
)(1971

ك)مقاالت مختارة(

The Kenyon

ك"المعنى الشعرم دراسة في إشكاليات تعريؼ

Poetic Sense: A Study of Problems in Defining Poetry by Content
Selected Essays

) (1984ك)رسائؿ مختارة(

)Selected Letters(1985

ك"دليؿ الطالب الجامعي الى الكتابة " 1943كغيرىا مف األعماؿ النقدية إضافة إلى التأليؼ
كالمحاضرات بمدرجات الجامعة إلى الصحافة كالمجبلت ،فأسس "مجمة اليارب"

The Fugitive

مف عاـ  1922إلى  ،1925كشارؾ في تحريرىا آلف تيت كركبرت بف كاريف كغيرىما ،كسمي
ىؤالء بػ"الجماعة الياربة")*(1

The Fugitives

كالتي كاف ليا صيت كأثر كبير في الكسط

الثقافي كاألدبي بالجنكب األمريكي ،مف خبلؿ مساىماتيا في تفعيؿ الحركة األدبية كمناقشة
قضايا الشعر كاألدب كالسياسة كاالجتماع .كما أسس مجمة كينيكف ريفيك

Kenyon Review

كبعد عاميف تحت إشرافو أصبحت كاحدة مف أىـ المجبلت األدبية في الببلد كظؿ رئيس
تحريرىا حتى تقاعده في عاـ  ،.1959إلى جانب تأسيسو لمدرسة كينيكف لئلنجميزية
school of English

Kenyon

كىذه االستقبللية التي كرسيا رانسـ ىي أبرز سمات مدرسة النقد الجديد

التي تذىب إلى أف النص ذاتي الكجكد كالغاية كالذم يعني بو كما أشار ىايمف" :الدراسة
النقدية لممبنى الشعرم أك منطؽ القصيدة كعبلقاتو بما يسميو " السياؽ الشعرم" أك جزئيات
القصيدة .كنتيجة ليذا االىتماـ بالمبنى كبعبلقات السياؽ البنائي كاف رانسـ المكجو األكؿ
لقراءة النصكص الشعرية كدرسيا بدقة".

)(2

ىذه الدقة التي تمنح القصيدة ركحيا كخصكبتيا أك ما يطمؽ عميو رانسـ بػ" :الخصكصية
األكنطكلكجية لمقصيدة"

"the special ontology of the poem

ىذه الخصكصية المنبثقة مف الرؤية

الميتافيزيقية التي تقكؿ بكحدة الككف التي ال يمكف أف تتجزا؛ فالجكىر الركحي كالمظير
المادم ليذا الككف متبلحماف كمتصبلف بطريقة يتعذر الفصؿ بينيما ،كانطبلقا مف ىذه الرؤية
* 1مف أىـ ممثمي الجماعة الياربة نجد :جكف كرك رانسـ آلف تيت كركبرت بف كاريف ،ميريؿ مكر دكنالد دفيدسكف Donald
 Davidsonكليـ ريدلي كيمس  ،William Ridley Willsكبدرجة أقؿ كمينث برككس كالشاعرة لك ار رايدينغ Laura
Riding

2
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يرل رانسـ أف القصيدة الجيدة عبارة عف تكثيؼ لمحظة شاممة مطمقة مف لحظات الككف ،كفي
مثؿ ىذه القصيدة يتعذر الفصؿ بيف النسيج كالتركيب بحيث يستحيؿ تطبيؽ منيج التشريح
الذم يتبعو العمـ ،فبل يكجد حد فاصؿ بيف الفكر كالشعكر كالحدس"

)(1

يفرؽ رانسـ بيف الشعر كالنثر ،كيؤكد أف الفرؽ بينيما يمكف في أف "القصيدة تميز نفسيا
)(2

بنفسيا عف الخطاب النثرم بسرعة كبطريقة مقنعة"

كذلؾ لما لمقصيدة مف خصكصيات ال

يمكف أف تكجد في القطعة النثرية .فالقصيدة تمتاز عف غيرىا مف النصكص األدبية بتقنيات
خاصة ،فيي زاخرة باألنغاـ كالمكسيقى ،كطافحة باالستعارات كالصكر كالرمكز ،كغامرة
بتعددية الدالالت التي يفتقر إلييا النص النثرم ،كىذا ما يجعميا منيا متفردة بخصائصيا
البنائية الجكىرية ،كليس ما تقكلو مف أفكار أك تدعك إليو مف مكاعظ أخبلقية ،أك غير ذلؾ
مف العناصر الخارجة ع ف القصيدة ذاتيا .أك كما يقكؿ رانسـ" :كىذا االختبلؼ بيف الخطاب
الشعرم كبيف الخطاب النثرم ال يمكف أف يككف أخبلقيا أك انفعاليا أك تعبيريا كالفرؽ الكاضح
)(3

بينيما يكمف في نكع البنياف الذم تمثمو القصيدة"

فالبنياف كحده ما يعطي لمقصيدة كجكدىا

المتفرد كالخالص كالمختمؼ عف نظيراتيا مف النصكص الفنية األخرل.
كيقر أنو ال يمكف تحقيؽ مكضكعية الشعر باستعماؿ الطرؽ العممية نفسيا التي تطبؽ
في المياديف األكاديمية األخرل كعمى الناقد أف ينتيج طرؽ أخرل مختمفة عمى أف يحافظ عمى
تمؾ الركح العممية في نقده بمعنى أف يككف الناقد عمميا عمى نحك أدبي ،كىي الطريقة الكحيدة
التي تكمننا مف إدراؾ ركح الشعر كجمالو كتحقيؽ عممية النقد كمكضكعيتو.
كقد تجمت أيضا ىذه الرؤية لمككف في كتابات رانسـ الشعرية حيث حاكؿ– كما فعؿ
إليكت  -أف يضع مقكالتو كآراءه النقدية كمكاقفو الفكرية كالفمسفية حيز التطبيؽ مف خبلؿ
دكاكينو الشعرية "قصائد إلى الرب")" ، Poems about God (1919لفحات برد كحمى"

Chills and

)Two Gentlemen in Bonds (1927،after Meat (1924)،Grace (1919) Fever (1924

الكاتبة األمريكية فيفياف ككش
1

Vivienne Koch

(؛ تقكؿ

في مقاليا "إنجازات جكف كرك رانسـ"

The
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Achievement of John Crowe Ransom

أف أعظـ إنجاز قدمو رانسـ ىك أنو أثبت قدرة الشاعر

عمى تقديـ بناء تشكيمي خصب كجميؿ معتمدا عمى مجرد أفكار كفمسفات عادية جدا فالشعر
العظيـ ال يصدر عف أفكار عظيمة بقدر ما ينيض عمى تشكيؿ جميؿ ال ينفصؿ عف الفكرة
التي يكحي بيا" كما برىف مف خبلؿ أعمالو أف القصيدة يمكف أف تككف أقكل مف الفكرة ،كما
ىك الحاؿ في قصيدتو

""Antique Harvesters

التي كانت عبارة عف تجربة متحركة… .كشعره

يمثؿ انتصا ار لحساسية أصيمة كمبدعة عمى حساب كتمة مف األفكار كالتراكيب"

)(1

إذ أف

األفكار ال تفجر الشعر ،كانما الشعر مف يفجرىا ،كمف الشعر الجيد كاألصيؿ تتكلد األفكار
كتتكالد ،مشكمة عالما جميبل يحتضف اإلنساف كىمكمو كآمالو،
يركز رانسـ في كتابو )جسـ الككف( عمى الجانب األكنطكلكجي لمنص األدبي ،إذ "يميز
شعر مف شعر بمكضكعو كيميز المكضكع "بأكنطكلكجيتو" أك " حقيقة كجكده ...كلذلؾ ربما
كاف النقد متكئا عمى التحميؿ األكنطكلكجي كالذم عناه كانط ) ."(Kantكالبد لمقارئ مف أف
يتذكر أف أرفع أشكاؿ الشعر عند رانسـ ىك الشعر المتافيزيقي مثؿ قصيدة " تقديس " لدف
Donne

كقصيدة ليسداس

Lycidas

لممتف .كىك الشعر الذم يستطيع أف يكقظ االنتباه إلى كضع

جديد لحقيقة مألكفة ،بما يتكئ عميو مف طريقة مجازية أك إبياـ ،ىك الشعر الذم يعتمد مما
يسميو رانسـ " "Miraculismأم ما لو خصائص المعجز العجيب ").(2

- 1.3.3

البنيان والنسيج

انبنى النقد الجديد عمى مجمكعة مف الثنائيات كثنائية الداخؿ كالخارج كالعمـ كاألدب كمف
ىذه الثنائيات التي شكمت جكىر النقد لدل جكف كرك رانسـ ثنائية النسيج كالبنياف .يمخص
رانسـ فكرة النسيج كالبنياف في تعريفو لمقصيدة الشعرية بقكلو" :القصيدة بنياف منطقي غير ذم
)(3

ارتباط شديد مع نسيج محمي غير متصؿ بالمكضكع"
1

Vivienne Koch: The Achievement of John Crowe Ransom, in : The Sewanee Review Vol. 58, No.
2 (Apr. - Jun., 1950), p262.

John Crowe Ransom : Poetry: A Note in Ontology, in : The American Review, May 1934, pp.
172-200

John Crow Ransom: The New Criticism, p280.
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حيث انطمؽ رانسـ مف فكرة أف النقد يجب أف يدرس بنياف كنسيج القصيدة ال أف يدرس
مضمكنيا كأفكارىا كتتجمى ىذه الثانية في جممة مف المترادفات كالشكؿ كالمضمكف أك المعنى
كالبناء.
كقد ميز رانسـ بيف النسيج كالبنياف؛ فالنسيج ىك العناصر المادية المممكسة لؤلثر األدبي
شع ار أك نث ار كالتي تنفصؿ عف المبنى كمف ىذه العناصر نجد االستعارة كالكزف كالركم
كغيرىا ،كالتحاـ عنصرم النسيج كالبنياف يشكؿ جكىر نظريتو ،كىك "الشرط األساسي الذم
يفرؽ بيف األدب كالعمـ .ففي المعادالت كالنظريات العممية تستخدـ األلفاظ كالجمؿ كالصكر
كمجرد أداة تكصيؿ لمفكرة ،كتنتيي داللتيا بتكصيؿ تمؾ الفكرة أك المنطؽ العاـ لمنظرية .لكف
لمعمؿ األدبي منطؽ مختمؼ تماما إذ إف الفكرة ال قيمة ليا في حد ذاتيا .فيي ال تنفصؿ أبدا
عف النسيج الذم صنع منو العمؿ األدبي ،فالحد الفاصؿ بيف األدب كالعمـ أف األدب ال يتـ
أساسا بالمعاني العامة أك األفكار المجردة كما يفعؿ العمـ ،ألف كظيفة الحقيقة نكمف في قدرتو
عمى امتصاص ىذه المعاني كاألفكار كاألحاسيس ،ثـ إعادة صياغتيا كتشكيميا لكي تتمقاىا
)(1

بصكرة مجسمة"

كىذا الفرؽ بيف العمـ كاألدب ،كقدرة األدب عمى تقديـ معرفة تككف نابعة مف حياتنا
الشخصية ،كتصب في عالـ يكمياتنا العادية ،بعد إعادة سبكيا في بكتقة اإلبداع كتحصينيا
بثنائية النسيج كالبنياف ،فتحقؽ الكحدة العضكية المرتجاة ،أما العمـ فالمعرفة التي يقدميا ىي
معرفة مجردة ،مصبكغة بالمنطؽ العاـ .ىذا الفرؽ ما جعؿ رانسـ يفرؽ بيف العمـ كاألدب
كيضع األدب في مرتبة أعمى مف العمـ.
في ىذا الكتاب كبالتحديد في الفصؿ األخير منو كالمعنكف :بحثا عف الناقد
األكنطكلكجي"

”“Wanted: An Ontological Critic

قكية كالتي استحقت أف تسمى "نقدا جديدا".

)(2

يعمف رانسـ أنو آف األكاف لتصنيؼ حركة فكرية
كقد أثارت التسمية جدال كبي ار حكليا كحكؿ نية

رانسـ في منح ىذا المقب لحركتو ،كاف كاف كمينث برككس قد فصؿ في القضية ،كىك عمى ما
ىك عميو مف الحصافة كاألىمية كالكالء بالنسبة لمنقد الجديد ،فقد كاف مف الرعيؿ األكؿ كظؿ
1
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عمى النقد الجديد إلى آخر رمؽ مف أنفاسو؛ يبشر كينشر تعاليـ الرؤية الجديدة .إذ أعمف في
كتابو)الديف كالمجتمع كاألدب(،

Religion Community and literature

)(1

أف الرجؿ الذم صاغ

التسمية قد صاغيا صدفة

كفي )جسد العالـ(  The World's Bodyيبحث رانسـ في ماىية الشعر محاكال الكصكؿ إلى
معرفة كابراز حقيقة الشعر صفة الشعرية فيو ،لذلؾ نجده في مقالتو" :الشعر :مبلحظة حكؿ
عمـ الكجكد"

poetry: A Note on Ontology

 (1الشعر الطبيعي

Physical poetry

 (2الشعر األفبلطكني

يفرؽ بيف ثبلثة فركع مف الشعر:

)(2

 -الشعر الذم يتعامؿ مع األشياء؛

Platonic poetry

 -شعر األفكار

 (3الشعر الميتافيزيقي  -Metaphysical Poetryأف الشعر الذم يبدأ مع األشياء كمنيـ مف
يكلد األفكار في التكتر الجدلي.

Cleanth Brooks: Community, Religion and literature, University of Missouri Press, USA, 1996, p1.
John Crowe Ransom : Poetry: A Note in Ontology, p139.
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 -3.2التحميل المغوي والنقد التطبيقي لدى ريتشاردز:
حاكؿ ريتشاردز كضع نظرية شعرية متكاممة حيث تناكؿ العممية اإلبداعية مف خبلؿ
اتجاه سيككلكجي ،كما اعتمد عمى النقد التطبيقي الذم يستبعد كؿ العناصر الخارجة عف
النص .مستفيدا كمستثم ار لجممة مف آراء ككلردج كنظريتو السيككلكجية كمف أعماؿ ماثيك
آرنكلد في معنى الثقافة كمف تحميبلت فركيد كيكنغ ،لتمتزج أفكارىـ مع أفكاره الخاصة كمع
تجربتو الذاتية ليغدك أحد أكبر المنظريف في مجاؿ النقد األدبي في القرف العشريف.
يقكؿ عنو ستانمي ىايمف

Stanley Edgar Human

أف المرء ال يكاد يقترب مف إيفكر

آرمستركنغ رتشاردز إال كىك يحس برىبة عظمى ،فإف اطبلعو في كؿ مجاؿ مف مجاالت
المعرفة كاسع مترامي األطراؼ ،بؿ كيذىب إلى أبعد مف ذلؾ حيف يجزـ أنو بأنو خالؽ النقد
األدبي الحديث بالمعنى الحرفي لمكممة

) (1

كيصفو كرينيو كيميؾ باإلنجميزم الذم انتقؿ مف كمبريدج

الكاقعة عمى نير الكاـ إلى كمبريج الكاقعة عمى نير تشارلز كيعتبره أبا النقد الجديد في أمريكا

)(2

كيكشح الناقد إليكت شيادات النقاد عمى مكانتو النقدية الرفيعة في كتابو )فائدة الشعر
كفائدة النقد(

Use of Poetry and the Use of Criticism

 ،Theبقكلو" :يجب عمينا أف نسمـ بأف

أعماؿ ريتشاردز ستككف ليا أىمية عظمى في تاريخ النقد األدبي ،كذلؾ سكاء اتفقنا معو في
بعض نتائجو أك كميا أـ لـ نتفؽ ..كسكاء قبمنا منيجو أـ لـ نقبمو .كلسنا في ىذا البحث
معنييف بعرض نظرية ريتشاردز ،بؿ أف ىدفنا ىك اإلشارة إلى التأثير العظيـ الذم أحدثو في
النقد الحديث كالنقاد الذيف تزعمكا االتجاىات النقدية الجديدة".

)(3

كاف إليكت محقا ،ففي أمريكا تأثرت مدرسة النقد الجديد بكتاب ريتشاردز )مبادئ النقد
األدبي( كأصبح مرجعا أساسيا مف مراجعيا كما تأثرت بكتبو األخرل عمى غرار كتابي:
)فمسفة الببلغة( ك)النقد التطبيقي(.

1
2

ستانمي ىايمف :النقدم األدبي الحديث كمدارسو ،ج ،2ص .116

ينظر رينيو كيميؾ :مفاىيـ نقدية ،ص.377

T. S. Eliot: The Use of Poetry and the Use of Criticism: Studies in the Relation of Criticism to
Poetry in England, Harvard University Press, 1986, p7.
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ًمنغ -

كقد كاف رتشاردز غزير اإلنتاج ،فقد كتب حكؿ الفمسفة الصينية كالفيمسكؼ
تسي  Meng-Tseت)289 -372ؽ.ـ( « ًمنغ  -تسي كالعقؿ»  Mencius on the Mindعاـ
) ،(1931كحكؿ كتابات كػكلردج عف الخياؿ كاإلبداع «ككلردج كالخياؿ»
عاـ ) ،(1934كحكؿ الببلغة في «فمسفة الببلغة»

Imagination
Rhetoric

تأممية»

عاـ

).(1936

Instruments

ك«تتمات»

ككتب

Speculative

Complementarities

أيضان

مجمكعات

عاـ )،(1955

مف

Coleridge on

The Philosophy of

مثؿ

المقاالت

ك«أشعار»Poetries

«أدكات

عاـ )،(1974

عاـ ) (1976كىي مقاالت كتبيا بيف األعكاـ .1975-1919

كيعتمد نقد ريتشاردز عمى مبادئ العمكـ الطبيعية إلى العمكـ اإلنسانية ،كييتـ بالكقائع
الحسية أكثر مما تيتـ باألفكار ،ككيؼ تظير ىذه األفكار كليس لماذا؟
كبالنسبة لريتشاردز يمكف تمخيص مبادئ النقد األدبي في فكرة أف قيمة الفف تكمف في
دعمو لمحكافز األخرل التجربة الجمالية ليست جديدة كلكنيا معقدة كأف لمنقد دعامتاف :تتمثؿ
األكلى في القيمة كالثانية في االتصاؿ ،كىذا ما جعؿ كؿ مف جيفرسكف كديفيد ركبي يشيراف
إلى أف المسألة المركزية في النقد عند ريتشاردز -كما يراىا أف ىي المتمثمة في السؤاؿ
التالي :ما الذم يضفي عمى تجربة قراءة قصيدة معينة قيمتيا؟ ككيؼ تككف ىذه التجربة
أفضؿ مف سكاىا؟.
الخبرة الجمالية ال تختمؼ عف الخبرات اليكمية األخرل بحسب ريتشاردز سكل مف حيث
الدقة كالنظاـ فيي أ كثر تنظيما ،يقكؿ ريتشاردز" :إننا حيف نتأمؿ لكحة فنية أك نق أر قصيدة مف
الشعر أك نستمع إلى معزكفة مكسيقية ال نفعؿ شيئا يختمؼ عما نفعمو عندما نذىب إلى
)(1

معرض الصكر أك حييف نرتدم مبلبسنا في الصباح"

كيضيؼ "إف الفرؽ بيف المقطكعة مف
)(2

الشعر كما ليس بشعر ال يزيد عف الفرؽ بيف الكتابة كبيف تدخيف الغميكف"

كيرل أم .آ.

ريشاردز أف ميمة النقد يمكف اختزاليا في أف النقد يحاكؿ اإلجابة عف مجمكعة مف األسئمة
كفحكل كؿ ىذه األسئمة يدكر حكؿ " :ما الذم يضفي قيمة عمى تجربة قراءتنا إلحدل القصائد" )..(3

Richards I. A : Principles of Literary Criticism, Taylor & Francis e-Library, London, 2004.p12.
Ibid, p71.

Ibid, p41.
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قد تختمؼ اإلجابة عف ىذا السؤاؿ مف ناقد إلى آخر ،فإمكانية االتفاؽ حكؿ إجابة كاحدة
محددة تكاد ت ككف مستحيمة ،فكؿ ناقد ينطمؽ مف نقطة تختمؼ عف اآلخر؛ مف رؤية نقدية
محتفمة تتكئ عمى مرجعيات فكرية كفمسفية خاصة ،كتنحك إلى البرىنة عمى فرضيات مسبقة
كمنطمقات فريدة .ىذه التعددية المرجعية كالرؤية الخاصة ما جعؿ ريتشاردز يقرر أف النقد
كالنظريات النقدية ال تعدك أف تككف نابعة مف نباىة الناقد كذكائو ،أك كما قاؿ" :إف نظريات
النقد القائمة ال تتألؼ إال مف بعض التخمينات التي ىي كليدة الذكاء كالكثير مف األقكاؿ

الشعرية كالببلغية" )..(1

كؿ المبادئ األخرل ينبغي أف تخدـ ىذه الكحدة التي ذكرىا القدماء في تحديدىـ لمجماؿ
الفني بقكليـ الكحدة في الكثرة

Unity in Variety

كىي تعني أال يككف العمؿ الفني ناقصا أك

مفتق ار لشيء يضاؼ إليو حتى يتـ اكتمالو كال ينبغي أف تزيد فيو أجزاء ال داعي لكجكدىا،
كىذا المبدأ يقضي بتخقيؽ الكحدة بيف الصكرة كالمضمكف في العمؿ الفني بخيث يستحيؿ أف
يترجـ العمؿ الفني في لغة مختمفة كاال فقد كحدتو العضكية ،ككؿ العناصر في العمؿ الفني
ينبغي أف تخدـ بعضيا بعضا"

2

لقد انبنت قراءة األدب عند ريتشاردز عمى محكريف أك دعامتيف ىما :نظرية في
االتصاؿ كنظرية في التقكيـ ،كالحؽ أف الحرص الدائـ عمى ربط ىذا بذاؾ قد تأدل الى ما
يسميو تيرم إيجمتكف إدراكا لمنص بمصطمحات كظيفية

)(3

لقد كانت دراسة ريتشاردز الفاحصة

كالمتأنية لمنصكص دراسة كصفية كتقكيمية في آف كاحد ،كىذا ما جعمو منافحا صمدا عف
)(4

التقسيـ القيمي الذم أقامو عؿ أساس أف ىناؾ قراءة صائبة كقراءة سيئة لمنص
كفرؽ ريتشاردز في تحميمو المغكم بيف المغة اإلشارية
في العمكـ كالمغة االنفعالية

emotional

Referential

كىي المغة المستعممة

كىي المستخدمة في األدب كالفف كىذا ما حاكؿ
Ibid, p42.

2

أميرة حممي مطر :مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،ط ،1دار المعارؼ ،القاىرة ،1989،ص.42

3

ايجمتكف :مقدمة في نظرية األدب .تر :أحمد حساف ،الييئة العامة لقصكر الثقافة ،القاىرة ،1991ص.65

4

ديتشس :مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ ،تر :محمد يكسؼ نجـ ،دار صادر ،بيركت ،1967 ،ص-205
.206

83

1

الفصل الجانٌ :النقد اجلديد املصطلح واملفاهًه

ريتشاردز كصديقو أكغدف التركيز عميو في كتابيما "معنى المعنى" كيعالج المؤلفاف في ىذا
الكتاب مشاكؿ الداللة مف جكانب متعددة ،كيبحثاف في كشؼ الدالالت الكثيرة لمنص في
ضكء عمـ السمككيات ،كما ارتبط بو مف مشاعر كأحاسيس ،كأرسى الكتاب بعض قكاعد دراسة
دالالت المفظ.
كتقكـ نظرية ريتشاردز كأكغدف عمى فكرة أف الداللة في نياية األمر ىي محصمة العبلقة
المكجكدة بيف العناصر الثبلثة) :أ( الرمز أك العبلمة) ،ب( كالمرجعية أك الفكرة أك المفيكـ
)ج( كالمشار إليو أك الغرض في العالـ الخارجي.


العبلقة بيف الرمز كالفكرة مباشرة كاعتباطية.



العبلقة بيف الفكرة كالمشار إليو مباشرة تبلزمية )إشارية(،



العبلقة بيف العبلمة كالمشار إليو غير مباشرة كال تككف إال عف طريؽ

الفكرة؛ لذا رسـ خط متقطع بيف العبلمة كالمشار إليو.
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كتظير ىذه العبلقة كما يقكؿ الكاتباف "مف خبلؿ الشكؿ العبلقة الكائنة بيف المرجعية
كالرمز كىي عبلقة سببية ككجكد عبلقة مباشرة بيف بالمرجعية كالمشار إليو أك الغرض في
حيف ال تكجد عبلقة مباشرة بيف المشار إليو

كالرمز.

)(1

ترل نظرية المثمث اإلشارم أف معنى الكممة ىك إشارتيا إلى شيء غير نفسيا ،كىك ما
يفسر عدـ كجكد عبلقة بيف الغرض كالرمز ففي الشكؿ أعبله نبلحظ كجكد عبلقة بيف
الغرض أك المشار إليو كىك الديؾ كبيف المرجعية أك الفكرة كىي طمكع الفجر ،كما تكجد
عبلقة غير مباش رة بيف الرمز أك الداؿ كالذم يمكف أف يككف صك ار أك إشارات أك أصكات كما
ىك الحاؿ في ىذا المثاؿ عبارة عف صكت الديؾ ،كبيف المرجعية أك الفكرة أم بيف طمكع
الفجر ،أما العبلقة بيف المشار إليو كالرمز فيي عبلقة غير مباشرة .كمف ىنا فالمثمث
اإلشارم كنظرية لغكية يفترض كجكد عنصريف اثنيف لمكممة األكؿ يتمثؿ في الصيغة المرتبطة
بالكظيفة الرمزية كالثاني يتمثؿ في المحتكل المرتبط بالمرجعية أك الفكرة التي يحيؿ عمييا.
كيتمثؿ ىدؼ ريتشاردز البعيد في كتبو األكلى خاصة :في تأسيس نظرية تكاصؿ كتقييـ
يمكنيا أف تبرر مكانة الفنكف في عالـ العمكـ الحديثة

)(2

كبالرغـ مف أف نظرية ريتشاردز تمتاز

بيذا النزكع باتجاه العمكـ النفسية كتتجمى بمغة السمككية العيادية كتستعمؿ مصطمحات عمكـ
األعصاب مف دكافع كمثيرات إال أنيا تعتمد عمى االستراتيجية األساسية التي كضعيا ماثيك
آرنكلد عندما جعؿ معرفة الحقائؽ كاألحداث مجاال لمعمكـ كاألحاسيس كالقيـ مجاال

)(3

لمشعر.

كقد حمٌؿ ريتشاردز عممية التكصيؿ ،فرآىا ضربان مف المكىبة ،أك ىي القدرة عمى

استرجاع تجارب الماضي ،كىذه القدرة ىي التي تميٌز الرجؿ الماىر في التكصيؿ ،شاع ارن
مصك ارن (4).حيث أنو لـ يعتمد عمى عمـ النفس كعمـ ،كانما حاكؿ أف يربط القارئ
كاف أك
ٌ
Ogden C.K., RIchards I.A: The Meaning of Meaning, A Study of the Influence of Language upon

1

Thought and of the Science of Symbolism, Routledge & Kegan Paul Ltd., London, 1956

2

كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ،ص.95

3

المرجع نفسو ،ص.95

[1923], pp.10-11.

Richards I. A : Principles of Literary Criticism, p239-238.
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مباشرة بالنص باحثا عف المعنى كمحاكال تجنب سكء الفيـ مف أجؿ تكاصؿ سميـ بيف النص
كقارئو.
كفي فمسفة الببلغة يكاصؿ ريتشاردز رحمة البحث عف المعنى لكف ىذه المرة بعيدا عف
عمـ النفس ،إذ حاكؿ في ىذا الكتاب أف يمد جسكر الكصؿ بيف القارئ كالنص ،كأف يرسـ
معالـ الطريؽ ليذا القارئ مف أجؿ تكصيؿ جمي بعيد عف الفيـ الخاطئ كالقراءات السيئة.
"تؤكد الجانب اإلبداعي لبلستعارة ،كالتي عدىا اآللية الرئيسة في اشتغاؿ الكممات .االستعارة
ليست كظيفة تزيينية ،أساسيا البيرجة كلكف عمى العكس مف ذلؾ ،ىي الشكؿ التأسيسي لمغة
)(1

كالفكر في آف".

كبيذا الكتاب أكرد ريتشاردز مصطمحات جديدة عمى غرار التينكر كالمركبات
vehicle

Teneur

 ،andكالمصطمحات الجديدة لما يسمى أيضا مقارف كمقارف بو ،يتـ تقديميا في ىذا

الكتاب .كأما في )العمـ كالشعر( )(1926

Science and Poetry

فأنو يبحث "مكانة األدب

كمستقبمو في حضارتنا" )أم أنو يحقؽ إيجاد العبلقة بيف الكظائؼ الرمزية كاإلثارية لمغة(
اىتـ ريتشاردز بعمـ نفس السمككيات ،كبخاصة في كتابو النقد العممي أك )النقد التطبيقي:
د ارسػة في التػذكؽ األدبي(

Practical Criticism: A Study in Literary Judgement

الذم صدر سنة

) ،(1929حيث كانت طركحاتو التي تشكمت مف تجربتو العممية في مدرجات جامعة
كمبريدج ،تتمركز حكؿ الخصائص التي يجب أف يتمتع بيا الخطاب speech؛ كىي قكؿ ما لو
معنى  ،senseكالتعبير عف اإلحساس

feeling

المككف تجاه ىذا المعنى ،كالميجة

tone

المعتمدة

كيرجع ما يتمك
تجاه المتمقي ،كأخي انر فصدية المتكمـ  intentionأك ماىية الكبلـ كاليدؼ منو .ي
ذلؾ كمو لممتمقي .كمف ىنا كانت استنتاجات ريتشاردز فيما يتعمؽ باالستجابة لقراءة الشعر مف
اإلدراؾ الشخصي لمقارئ ،كليس مف خبلؿ المعايير التقميدية ،كأىمية الصكر الببلغية
كاإلشارات كالتعقيد ،كالدكر العبلجي لمشعر ،كأىميتو في تحقيؽ التكازف النفسي
ككانت الطريقة التي ابتدعيا ريتشاردز في نقده التطبيقي ،ىي أنو قاـ عاـ 1923
بتجربة مشيكرة عمى طبلب األدب اإلنجميزم في جامعة كمبردج ..تتمخص التجربة في أنو قدـ
Franz Günthner : Le « new criticism » In: Langue française. N°7, 1970, P 98 .
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لمطبلب مجمكعة مف النصكص ،دكف أف يكشؼ ليـ عمف كتبيا كال عف ثقافتو كال في أم
عصر كتبيا ،ثـ طمب منيـ أف يحممكىا كيقيمكىا ،فكانت النتيجة مخيبة لآلماؿ; إذ إف بعض
األدباء متكاضعي المستكل حظيت أعماليـ مف جانب الطبلب بتقديرات عالية ،في حيف لـ
يتحصؿ بعض األدباء المشيكريف كالمرمكقيف عمى تقديرات جيدة ،بؿ إف بعضيـ عدت
نصكصيـ رديئة في غاية الرداءة مف قبؿ بعض الطبلب .كتبيف ريتشاردز أف ما يحتاجو
الطبلب ىك التدريب عمي كيفية فيـ كتحميؿ كتقييـ النصكص األدبية ،كظيرت نتائج ىذه
التجارب التي قاـ بيا مع طبلبو عاـ  ،1929سنة صدكر كتابو المشار إليو آنفا ،كىك الكتاب
) (1

الذم غدا أنمكذجا يحتذل بو في كيفية تقييـ النصكص األدبية في كؿ إنجمت ار كخارجيا.

ككاف لو األثر الكبير في تبمكر مدرسة النقد الجديد كعديد المدارس كالمناىج كالنظريات األدبية
التي ظيرت فيما بعد كالبنيكية كالتفكيكية.

See more in : Richards, I. A : Practical Criticism, A Study of Literary Judgment, Kegan Paul,
Trench, Trubner & Co. Ltd, London, 1930, pp1-16.
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-3.3

التحميل المفظي لدى بلكمور

يعد رتشارد بالمر ببلكمكر مف النقاد الجدد الذيف استيكتيـ دراسة األلفاظ كتحميميا،
كتكجو في أعمالو النقدية الكثيرة مثؿ "الككيؿ المزدكج"،
ك"ثمف العظمة"1940 ،
1952،as Gesture

1940،The Expense of Greatness

1935، The Double Agent1935

ك"المغة كإشارة1952 ،

ك"الشكؿ كالقيمة في الشعر الحديث" ،دكبمدام1952 ،

1952، Doubleday،modern poetry

Language

Form and value in

كغيرىا إلى تشريح نصكص الشعرية ،كاستكناه معانييا مف

خبلؿ التركيز عمى الكممات كقيمتيا في تبياف قيمة األثر األدبي ،كىذا ما فعمو في نقده
لمنصكص الشعرية لعديد الشعراء ككالس ستيفنز كممفؿ كغيرىـ .كاممي ديكنسكف ،التي يؤكد
أف عبقريتيا تتجمى " في الكممات التي تستعمميا كفي الطريقة التي تضع فييا الكممات " كا .إ
كمنز الذم أعمف أنو مف خبلؿ دراستو ليذا الشاعر كاف ييدؼ إلى دراسة لغتو بالتحديد التي
ستككف لو النبراس الذم ييتدم بو إلى "نكع المعنى الذم يؤديو استعمالو لمكممات"
كقد أعمف ببلكمكر عف منحاه في نقد الشعر كحبو لمتعاطي مع الكممات كتحميميا تحميبل
لغكيا في كتابو "ثمف العظمة"

Expense of Greatness

Theبقكلو " :البد مف أف تككف الكممات

كطرؽ ترتيبيا كتكاشجيا ىي المصدر األكبر المباشر لكؿ ما تضمنو الفنكف المكتكبة أك
المحكية مف تأثير؛ فالكممات ىي التي تمد المعاني ،كالمعاني محمكلة فييا قبؿ أف تبدأ آالـ
المخاض .كاستعماؿ الكممات عند الفناف يمثؿ مغامرة في سبيؿ الكشؼ؛ كالخياؿ كثاب كىك
يجكس بيف الكممات التي يمارسيا؟ غير أف المغامرة في حقيقة الكممات تسعفنا عمى شيء
أ بعد مف حقيقتيا بمعنى إننا نستطيع مف خبلليا أف نميز صكر حقيقتيا المكقفة مف صكرىا
األخرل المخفقة ،كنستطيع أف نقيس أنكاع الحقيقة التي حاكلناىا كمدل قكتيا ،بؿ نستطيع أف
)(1

نحدس ،عمى كجو ما ،أحكاؿ العرؼ كالمعتقد الضركرييف إليجادىا كانبثاقيا".

كلـ يستعر مف رانسـ إال اصطبلح " المبنى  -النسيج " كاستعممو عمى نحك تجريبي.
كفي الكقت نفسو تأثر رانسـ ،بؿ كؿ مدرسة الجنكب كبخاصة أالف تيت ككمينث برككس بآراء
ببلكمكر ،ككميـ يقتبس منو كيعترؼ لو بالمقدرة بؿ أف رانسـ يقدـ اسمو في كتابو " النقد
1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،2ص10
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الجديد " كيعتبره النمكذج الكامؿ لمناقد الجديد ،ألنو انتقائي أصيؿ معان .كىك يسبغ عميو في

مراجعاتو كمقاالتو صنكؼ اإلطراء .كالحؽ أف ببلكمكر ،بمكقفو االنتقائي قد أثر في كؿ النقاد
)(1

المعاصريف عمى كجو التقريب كبخاصة النقاد الشباف ،حتى بيرؾ نفسو أثر فيو كتأثر بو.

قدـ ببلكمكر طريقة جديدة أخرل لرؤية لمنص الشعرم في مقالو« :المغة كإيماءة
)(1943

Language as Gesture

كينظر إلى المغة عمى أنيا اإلسقاط الخارجي كدرامي لممعنى

الداخمي كالتفاعؿ الكممات بيف الكممات في الحركة ينتج كحدة التعبير كالمحتكل ليصبح لفتة.
إيماءة كيستشيد ببلكمكر بق كؿ ككلردج مف أف "الكزف ىك حركة المعنى" كيقكـ بتدكير جممة
ككلردج لتصبح "الحركة ىي كزف المعنى" كذلؾ مف أجؿ الكصكؿ إلى الترابط كاالنسجاـ بيف
كؿ العناصر المككنة لمنص" :إذا كاف الكزف كحركة يجمب المعنى لمفتة ،فإف الحركة ككزف
تربط اإليماءة بالمعنى"

)(2

كفكرة اإليماءة عند ببلكمكر قريبة جدا مف مقكلة كينيث بيرؾ حكؿ العمؿ الرمزم
symbolic Action

فاإليماءة ليا القدرة عمى كشؼ المعاني كاجبلئيا داخؿ الحقؿ الداللي.

ككفقا لببلكمكر فإف التكرار كالقافية كالركم كالجناس كالتكرية ىي مف أىـ العمميات في تحكيؿ
)(3

المغة إلى إيماءات"

كلعؿ عبارة شكسبير في مسرحيتو عطيؿ

Othello

)الفصؿ الرابع-

المشيد الثاني(حيث تقكؿ ديزديمكنا:
?Upon my knees, what doth your speech import
I understand a fury in your words,
)(4

.

But not the words

"أفيـ غضبا في كمماتؾ  /كلكف ليس الكممات ".تفسر بشكؿ كبير فكرة ببلكمكر كما
كاف يرمي إليو.

1
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Oldsey and A. Lewis Visions and Revisions in Modern american Literary Criticism, New York,
1962, p204.

Franz Günthner : Le « new criticism » In: Langue française. N°7, 1970. p100.

Shakespeare : Othello, the Moore of Venice ,Cambridge University Press, 1984, p164.

89

2

3
4

الفصل الجانٌ :النقد اجلديد املصطلح واملفاهًه

فإذا شئنا أف نقدر قيمة ما يضطمع بو ببلكمكر كمدل تفرده فيو فما عمينا إال أف نقارف
بيف جيده في نقد بعض اآلثار األدبية التي تتطمب المعرفة الكاسعة كبيف جيكد الناقديف
اآلخريف .كحينئذ نجد أنو ال يدانيو أحد في التحميؿ المغكم،

)(1

كأعظميـ اليكـ كما كصفو زكي نجيب محمكد ىك "ببلكمكر" الذم تستطيع أف تعده
عنكاف النقد األدبي في أمريكا اآلف ،يتناكؿ "ببلكمكر" الكتاب الذم يريد نقده ،يتناكلو سط ار
سط ار في دقة كتعقب ييكالنؾ ،كىك صارـ جدا في تطبيؽ ىذا المذىب "الجديد" كيعسر
الحساب أيما عسر مع الكاتب أك الشاعر ،فبل بد لكؿ كممة أف تؤدم معناىا الذم تعارفنا
عميو كالبد لكؿ عبارة أف يككف ليا مدلكليا مف منطكقيا".

)(2

كىذه المنيجية في تتبع األثر

األدبي كالنظر إلى بنياتو المختمفة في أدؽ تفاصيميا ،ىي في صفائيا كنقاكتيا ركح النقد
الجديد بكصفو منيجا نصانيا بامتياز.

1
2

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،2ص.13

زكي نجيب محمكد :قشكر كلباب ،دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف ،1988 ،ص.97
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عصارة الميمون لدى إليوت:
 -3.4المنيج الموضوعي أو مدرسة َّ

()The Lemon- squeezer School
يعد ت .س .إليكت مف أىـ النقاد كالشعراء الذيف أثركا الساحة النقدية كالشعرية بؿ إف
كتابو) :الغابة المقدسة( يعد بداية التأريخ لمحداثة النقدية الغربية ،كما يمكف أف تككف قصيدتو
أغنية حب أللفرد بركفركؾ

)Love Song of J. Alfred Prufrock

(Theالبداية الحقيقية لمحداثة

الشعرية" ،كقد كاف تأثيره في ىذه الناحية بعيدان .لكف أيعزل تأثيره ىذا إلى النقد نفسو أـ إلى

مكانة إليكت في أنو مف أبرز الشعراء األحياء؛ ذلؾ الشيء ال يمكف الجزـ بو ،كمع ذلؾ فبل
ريب في أف إليكت ىك المساف المعبر عف اتجاه في النقد يمكف أف نسميو بشيء مف التجاكز

اتباعيان "

)(1

إف إلليكت

–

في شعره كنقده معا

-

مذىبا أجدر باالىتماـ كأقرب إلى أف يفيد منو شعرنا

كنقدنا عمى سكاء .ذلؾ ىك نبذه لؤلسمكب الشعرم المصطنع ،كايثاره االقتراب مف لغة الكبلـ
الطبيعي كدعكتو إلى أف يتغير أسمكب الشعر كتتغير أشكالو تغي ار مستم ار حتى تبلحؽ ما
يط أر عمى لغة الكبلـ مف تغيير.

)(2

جاء إليكت ليثكر عمى التقاليد التعبيرية السائدة ك"يستعمؿ المغة استعماال يتجرد عف

رمكز الركمانسية كأصكاتيا ،كيعكد إلى كاقع المغة التي يتكمـ بيا الناس) .(3كلـ يكف إليكت
يريد أف يقرب الشعر مف الجميكر العاـ فحسب كلكف كاف يريد أف يحس ىذا الجميكر أنو
قادر عمى معانقة الكممة الشعرية كتذكقيا ،كأنو قادر تعاطي الشعر أيضا.
كقد قاؿ حكؿ مسرحية "اجتماع شمؿ العائمة" في محاضرة عف ثيكدكر سبنسر ألقاىا
بجامعة ىارفارد سنة  1950بعنكاف" :الشعر كالدراما" :يتكجب عمينا أف ندخؿ الشعر إلى
العالـ الذم يعيش فيو الجميكر كالذم يعكد إليو عندما يغادر المسرح ،ال أف ننقؿ الجميكر
عمى بعض العكالـ الخيالية الصرفة التي ال تشبو عالمو ،الشعر فييا متسامح ،ما أكده كآممو،
1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،2ص.131

 2محمد النكييي قضية الشعر الجديد المطبعة العالمية ،القاىرة ،1964 ،ص.13
 3المرجع نفسو ،ص.14
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ربما يتمكف مف تحقيقو جيؿ مف كتاب الدراما باالستفادة مف تجربتنا ،ىك أف يرل الجميكر في
لحظة إدراكو أف يسمع شعرا ،أم أف يقكؿ لنفسو :كأنا أستطيع قكؿ الشعر أيضا .إذف يجب
أال ننتقؿ إلى عالـ مصطنع؛ عمى العكس ،فإف عالمنا اليكمي القذر ،الكئيب سيككف فجأة

كمضاء" (1)،كىدؼ مف خبلليا إلى إعادة االعتبار لمشعر بصفتو لغة الدراما") (2كتغيير
مجسدا
ن
نظرة القارئ اإلنجميزم إلى الفف عمكما كالى الشعر بخاصة.

إف حديث إليكت عف التقاليد كالمكىبة الفردية دعكة صريحة إلى اإلفادة مف الماضي
الفكرم كالثقافي ،كمف التجارب الشعرية القديمة ،كىذا الرأم كاف لو التأثير البميغ عمى الشعر
الحديث ،كقد قاؿ محاكال أ ف يربط الشعر المعاصر بمعالـ الشعر القديـ كرمكزه "إف خير ما
في عمؿ الشاعر كأكثر أجزاء ىذا العمؿ فردية ،ىي تمؾ التي يثبت فييا أجداده الشعراء

المكتى خمكدىـ"(3).كما كادت الحركة االنطباعية تتبمكر في فرنسا في أكاخر القرف التاسع
عشر عمى أيدم أناتكؿ فرانس كجكؿ لمتر كريمي دم جكرمكف ،حتى اتقدت ش اررة التصدم،
كتأججت شعمة المكاجية في عقؿ إليكت ،فراح يفضح ىذه الممارسات النقدية ،كيبشر بمنيج

جديد .فكأني بو جمجامش العصر آؿ عمى نفسو أف يدخؿ الغابة المقدسة)*(4ليقطع أشجارىا

النقدية القديمة الميترئة ،كالتي عرشت بيف ثناياىا جذكر المناىج االنطباعية كالركمانسية
كاالجتماعية ،متخذا السير عكس التيار مكرسا "كؿ مجيكداتو لدحضو كبخاصة بعد أف رسخ
بنيانو في العصر الحاضر .فمقد بذؿ جيكدا مكفقة لتحطيـ البنياف مف أساسو ليقيـ مكانو
صرحا كبلسيكية قد شيدت عمى دعائـ عممية .ككاف رائده في ىذا المضمار ىك االتجاه
المكضكعي الذم سما بو إليكت إلى القمة النقدية ،فتبمكرت عمى يديو كؿ مقكماتو كعناصره.
كعمى ىدل ىذا المنياج الذم دار كككبو في فمؾ التقاليد استطاع إليكت أف يعيد تقييـ األدب
األكربي عامة كاإلنجميزم عمى كجو الخصكص".

)(5

1

إليكت :اجتماع شمؿ العائمة ،تر :محمد حبيب ،دار المدل لمثقافة لمنشر ،دمشؽ ،2001 ،ص.5

2

المصدر نفسو ،ص.5

3

إيميكت :مقاالت في النقد األدبي ،تر :لطيفة الزيات ،مكتبة األنجمك -مصرية ،ص6

 * 4إشارة إلى غابة األرز المقدسة في ممحمة جمجامش اآلشكرية كقرار ىذا األخير بمعية صديقو أنكيدك بقطعيا انتقاما
كاستف از از لآللية ،ككتاب " الغابة المقدسة" إلليكت الصادر سنة .1920

5

فائؽ متى :إليكت ،ط ،2دار المعارؼ ،القاىرة ،1991 ،ص.60
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لكف أبا المفيكـ المكضكعي لمشعر بحؽ ،كالشاعر الناقد الذم خمص الجك األدبي مف
أسر التفكير الركمانتيكي كمية ،كبمكر التفكير المكضكعي حكؿ الشعر في نظرية كاضحة،
كحدد معنى الشعر الحديث عف طريؽ النقد النظرم كاإلبداع الشعرم ،ىك الشاعر الناقد ت.
س .إليكت.

)(1

كيؤكد الناقد د .س .ماكسكيؿ في كتابو "شعر ت .م .إليكت " أف كؿ كتابات إليكت
النقدية تنطمؽ مف رفضو النقد األدبي الركمانسي الذم ساد الحياة األدبية اإلنجميزية أغمب
القرف التاسع عشر كفي العقديف األكليف مف ىذا القرف .كىذا العداء لمركمانسية كالحني إلى
)(2

مثؿ أعمى كبلسيكي ،يفسراف محتكل مقاالت إليكت كنغمتيا عمى السكاء.

لـ يستطع ت .س .إليكت أف يتقبؿ الكثير مف اآلراء التي كاف رسخيا الركمانسيكف.
ككانت الثكرة عمى الركمانسية تعني بالنسبة إلليكت ،عمى كجو الخصكص ،رفض عقيدة
الحرية التي ترل أف الغاية الكبرل لئلنساف ىي تطكير شخصيتو تطكي ار كامبل .كنجد ىنا مرة
)(3

أخرل أنو أكد حب الذات أكثر مما أكد كبح جماح الذات.

إف رفض إليكت لمعقائد الركمانسية رفض متحمس كقكم كجذرم ،كاذ يرفض قكاعدىا
فيك يرفض تقبؿ إيمانيا األساس بأف السمطة الكحيدة عمى الفناف ىي صكتو الداخمي كشيكات
شخصو .بؿ إف أكلى نتائج النظرية الركمانسية في القرف التاسع عشر ليست ىي التي تثير
حماستو ضدىا .فيك يسكؽ في رضى إدانة آرنكلد لجماعة الركمانسية.

)(4

ثـ يأتي إليكت أخي ار ليكجو إلى الركمانسية الضربة القاضية .كقد جمع عقؿ ىيكـ
)(5

الفمسفي ،كذكؽ باكند الفني ،كتمكف مف إرساء أسس النظرية المكضكعية في الشعر كالنقد"

1

محمكد الربيعي :في نقد الشعر ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،1998 ،ص150.

2

ماىر شفيؽ فريد :المختار مف نقد ت .س .إليكت ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2000 ،ص .28

3

ماىر شفيؽ فريد :ت.س.إليكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا ،ط  ،2المركز القكمي لمترجمة ،القاىرة ،مصر،2009،
ص 180عف د.أ ..ماكسكيؿ "شعر ت.س .إليكت" ،راكتمدج ككيجاف بكؿ ،لندف.1960 ،

4
5

ماىر شفيؽ فريد :ت.س.إليكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا ،ص.181

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي ،ص.23
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إف الحديث عف عبلقة إليكت بالنقد الجديد شائؾ ،فقد اختمفت اآلراء حكؿ ككنو ناقدا
جديدا كحكؿ إسيامو في بمكرة النقد الجديد كاعتباره نبعا استمد منو النقد الجديد بعض أسسو
كاجراءاتو النقدية .كيقر زعيـ مدرسة النظرية الجديدة؛ كبيرىـ الذم عمميـ النقد األمريكي جكف
كرك رانسـ بأحقية إليكت كمصدر مف مصادر النقد الجديد كمرجعية فكرية كنقدية ال غبار
عمييا في اعترافو في كتابو "النقد الجديد" بقكلو :كاذا كاف إليكت كاحد مف أىـ ينابيع النقد
)(1

الجديد ،فؤلف النقد الجديد ذاتو ىك استخبلص كاسترداد لمنقد القديـ
فيذا جكف ككبر

John Xiros Cooper

يؤكد أنو" :ال أحد بحاجة إلى تذكير أف إليكت كاف

القكة المحركة إلعادة تكجيو النقد األدبي األنجمك-أمريكي في النصؼ األكؿ مف القرف
)(2

العشريف".

أما ريتشاردز كالكف فيذىب إلى أف أصكؿ مدرسة النقد الجديد تعكد إليو كالى

زميمو أم .إ .ريتشاردز ،حيف يقر أنو" :يجب عمى المرء أف يستنتج أف أصكؿ النقد الجديد
المختمفة .كلكف كتابات رجميف اثنيف ىي التي شكمت فحكاه ،كلذلؾ فإف أفضؿ طريقة لفيمو
ىي تتبع تأثير أفكارىـ بالغة األىمية عف الحركة .ىذاف العمماف ىما ت .س .إليكت كأم.إ.
ريتشاردز ،كالتي يجب أف ينظر إلى أعماليما المبكرة عمى أساس أنيا تمثؿ بحؽ معالـ النقد
الحديث.

)(3

كيضيؼ أف إليكت لـ يقتصر تأثيره عمى النقد فحسب كانما عمى الشعر أيضا

كأنو" :يمثؿ نقده لحظة تحكؿ حاسمة بؿ كقطيعة مع الماضي ،كما مثمت قصيدتو أغنية

العاشؽ بركفركؾ التحكؿ كالقطيعة مع الخط الشعرم اإلنجميزم (4)".كيعده ككبر " الشخصية
)(5

المفتاح في االستيعاب التقميدم لمحداثة كالنقد الجديد

أما محمكد الربيعي فيقكؿ مبر از أثره البالغ عمى الكسط األدبي كالنقدم األكركبي "كلقد
بمغ مف سيطرة شخصية إليكت عمى الجك األدبي بكصفو رائدا لممفيكـ الحديث لمشعر ،كمؤث ار
John Crowe Ransom: The New Criticism, p140.

John Xiros COOPER: The Cambridge Introduction to T. S. Eliot, Cambridge University Press, New
York, USA, 2006, p108.

Richard J. Calhoun: A Study Of The New Criticism, in: The South Carolina Review Volume 37,
Number 1, Fall 2004, p2.

John Xiros COOPER: The Cambridge Introduction to T. S. Eliot, p108.

A. Walton Litz, Louis Menand, And Lawrence Rainey: The Cambridge History of Literary Criticism
VOL 7 Modernism and the New Criticism, Cambridge University Press, USA, 2008,p7.
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أبعد التأثير في مفيكـ الثقافة عمكما في العالـ الغربي ،أف أصبح شبييا بالشخصيات
األسطكرية حتى في أثناء حياتو ،كذلؾ قبؿ مكتو سنة .1964

)(1

كالتكجو ذاتو ينحكه الدكتكر

ماىر شفيؽ فريد ػ المتخصص في ت .س .إليكت دراسة كترجمة ػ فيتكجو ريادة النقد الحديث
عامة كالنقد الجديد بخاصة ،كذلؾ مف خبلؿ إسياماتو العظيمة "خبلؿ حياة أدبية استمرت
أكثر مف نصؼ قرف تمكف إليكت مف أف يرسي دعائـ مدرسة نقدية عرفت فيما بعد )بفضؿ
حكارييو كالمتأثريف بو( باسـ مدرسة" النقد الجديد" األنجمك-أمريكية كذلؾ مف خبلؿ كتبو
)(2

كمقاالتو كمحاضراتو

كقد استغرب إليكت تمؾ الدعاكم القائمة بريادتو لمنقد الجديد كاف لـ ينكر إسيامو البالغ
في بمكرة قكاعدىا ،يقكؿ في كتابو) :في الشعر كالشعراء( مكضحا رؤيتو لممسألة بتكاضع
كبير" :كلقد تكالني الذىكؿ إذ كنت أجدني مف حيف آلخر ،أنو ينظر إلي عمى أنني أحد آباء
النقد الحديث ،إذا كنت أكبر سنا مف أف أككف بنفسي ناقدا حديثا ،ففي كتاب قرأت حديثا
لمؤلؼ ىك عمى كجو اليقيف ،ناقد حديث ،أجد إشارة إلى "النقد الجديد" الذم يقكؿ عنو ىذا
الناقد" :كلست أقصد النقاد األمريكييف فحسب ،بؿ كؿ الحركة النقدية التي تعكد إلى ت .س.
إليكت" كلست أفيـ لماذا ينبغي أف يعزلني الناقد بيذه الحدة عف النقاد األمريكييف ،كلكف مف
الناحية األخرل ،يتعذر عمي أف أرل أية حركة نقدية يمكف أف يقاؿ عنيا إنيا تعكد إلي أنا،
عمى الرغـ مف أنني آمؿ أف أككف ،باعتبارم محررا ،قد منحت حركة )النقد الجديد( أك بعضا
)(3

منيا ،تشجيعا كأرضا لمتدريب في مجمة المعيار )كريتيريكف(".

كيكاصؿ في السياؽ نفسو

مانحا الفضؿ إلى الناقد الكمبريدجي ريتشاردز "كقد الحظت منذ عيد قريب تطك ار أشؾ في أف
أصكلو ترجع إلى مناىج األستاذ ريتشاردز المدرسية ،التي تعتبر في طريقتيا استجابة صحية
مقابمة لصرؼ االنتباه عف الشعر إلى الشاعر .كىذا يكجد في كتاب صدر منذ عيد غير
بعيد ،كيحمؿ عنكاف تأكيبلت

Interpretations

كىك سمسمة مف المقاالت الثني عشر ناقدا مف

النقاد اإلنجميز الناشئيف ػ يحمؿ كؿ منيـ قصيدة كاحدة مف اختياره الخاص .كالمنيج ىك أف
1

محمكد الربيعي :في نقد الشعر ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،1998 ،ص.150

2

ماىر شفيؽ فريد :المختار مف نقد إليكت ،ج ،1ص.46

3

ت .س .إليكت :في الشعر كالشعراء ،ط ،2تر :محمد حديد ،دار كنعاف لمدراسات كالنشر ،1991 ،ص 138ك.139
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تتن اكؿ قصيدة مشيكرة ،ػ ككؿ قصيدة مف القصائد التي جرل تحميميا في ىذا الكتاب تعد
قصيدة مشيكرة ػ دكنما رجكع إلى الكاتب ،أك إلى سائر عممو ،فتحمميا مقطعا فمقطعا ،كسط ار
فسطرا ،كتستخرج ،كتعصر ،كتنتزع ،كتحمب كؿ قطرة معنى يمكف إخراجيا منيا ،كيمكف أف تسمى
الطريقة مدرسة عصارة الميمكف في النقد

)(1

كلتحقيؽ ىذه الطريقة كاف يعمد إلى النظر الممحص كالدقيؽ لمنص األدبي ،منتيجا
أسمكب المقارنة بيف المقاطع كالفقرات إذ أنو "كاف يؤمف أنو بالتحميؿ المقارف فقط لفقرات
معينة مف العمؿ يمكف أف يتجمى المعنى كتتحقؽ الداللة كمنيج إليكت في القراءة الفاحصة
ىك ذاتو منيج معاصريو مف النقاد الحداثييف ريتشاردز كتبلمذتو في نقدىـ التطبيقي بإنجمت ار
كمنيج النقاد الجدد بأمريكا كالمتمثؿ في التحميؿ المفظي المقرب ،كالمنيج المقارف كالقراءة
)(2

الفاحصة لمشكؿ".

كقد أكد إليكت عمى خطكرة األحكاـ العامة التي يقدميا الناقد ،ليس فقط عمى مستكل
إفساد النقد كالخركج بو عف طبيعتو كأىدافو ،كلكف عمى مستكل اإلبداع ،فتقديـ أحكاـ قيمية
معيارية عامة قد يقضي الشعر كالفف ،خاصة بالنسبة لممبدعيف الشعراء الجدد الذيف قد
يتأثركف سمبا بتمؾ األحكاـ .كقد أكد عمى ىذه النقطة في أكثر مف مناسبة كفي أكثر مف
حكار .ففي سؤاؿ يطرحو دكنالد ىاؿ إلليكت طالبا منو تقديـ نصيحة لمشعراء الجدد يجيب
إليكت" :خطر كسيء أف تقدـ نصائح عامة ،كأعتقد أف أفضؿ ما يمكنؾ أف تفعمو لشاعر
مبتدئ أف تقدـ نقدا مفصبل لقصيدة بعينيا ) (.........أعتقد ليس ىناؾ أسكء مف محاكلة
المرء أف يصنع أناسا في صكرتو".

)(3

1

ت .س .إليكت :في الشعر كالشعراء  ،ص.148

3

في حكار مع ت.س .إليكت أجراه معو دكنالد ىاؿ سنة  1959بنيكيكرؾ

John Xiros COOPER: The Cambridge Introduction to T. S. Eliot, p108.

2

Donald Hall: T. S. Eliot THE ART OF POETRY, in: The Paris review NO. 1,1959 , p19.
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كيؤمف الشاعر كالناقد بأف المعيار الحقيقي لمعمؿ الفني يكمف في مدل التناغـ الذم
يحدث بيف عناصره المختمفة كالمتناقصة كيصؿ قمتو في نياية الحمؿ .كىك التناغـ الذم
ينتقؿ بدكره كامبل إلى داخؿ القارئ المتمقي بمجرد االنتياء مف قراءة العمؿ.

)(1

يحاكؿ ت .س .إليكت أف يقيـ نظرية ليذا )الفف المكضكعي( :ليس الشعر )تعبيرا( عف
المشاعر كليس )تعبيرا( عف ذات الشاعر كشخصيو كانما ىك تخمص منيما أف الشعر )خمؽ(
كىذا الخمؽ إنما ىك ثمرة التكازف بيف العقؿ كالعاطفة بيف ما يسميو إليكت )القكة النافدة(
ك)القكة الخالقة( عند الشاعر إف الشاعر ينفعؿ بمكضعو كيتعاطؼ معو كعميو أال يعبر عف
انفعالو بؿ عميو أف يكجد ليذا االنفعاؿ)معادال مكضكعيا( يساكيو كيكازيو كيحدده كيعيف
الشاعر في ذلؾ عقمو كتعيف الشاعر في تجسيد انفعالو فيما يعادلو لغتو .أم أف عمى الشاعر
أف يحكؿ عكاطفو كأفكاره كتجاربو إلى شيء جديد كالى مركب جديد إلى خمؽ جديد .كعقؿ
الشاعر في مرتبة العامؿ المساعد في العمميات الكيميائية تتحكؿ بكاسطة تمؾ العكاطؼ
كاألفكار كالتجارب إلى المركب الجديد المختمؼ عف االصؿ بينما يظؿ ىك كما ىك الشاعر
أف ينأل بشخصيتو عف عقمو أف يفصميا عنو حتى يستطيع ىذا العقؿ )الخالؽ( أف يتفيـ مكاد
ىذا المكقؼ الفني مف عاطفة كاحساس كتجربة كأف يتمكف مف تحكيميا إلى خمؽ جديد يختمؼ
عنيا كىك القصيدة أف معيار التمكف الفني ىنا ىك أف ينأل الشاعر بذاتيتو عف مادتو كأف
يترؾ ىذه المادة لعمؿ عقمو الخالؽ فيذا كحده ينجك العمؿ الشعرم مف الذاتية كتتحقؽ لو
المكضكعية ككذلؾ يحاكؿ إليكت كضع أسس نقد مكضكعي كيرل في ىذا السبيؿ أف الشعر
خمؽ جديد لو قكانينو الخاصة كحقائقو كأف مقياس نقده ينبغي أال يككف مف خارجو البد أف
يمتزـ ىذا المقياس بتمؾ القكانيف كالحقائؽ.

)(2

كىذه الحقائؽ بالنسبة إلليكت حقائؽ جمالية كلغكية تنطمؽ مف النص ،فالنقد المكضكعي
ال عبلقة لو بكؿ الحكاشي الخارجة عف القطعة األدبية ،كيعتمد ىذا النكع مف النقد عمى
القراءة الفاحصة كالتحميؿ كالمقارنة ،فالقراءة الفاحصة تبرز جماليات القصيدة الشعرية مف
خبلؿ دراسة البنيات المختمفة كتحميؿ رمكزىا كايقاعيا كدالالتيا كتراكيبيا ،أما المقارنة فتبرز
1
2

محمكد قاسـ مكسكعة جائزة نكبؿ 1901ػ ،1995مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،ص.176

عبد المنعـ تميمة :مقدمة في نظرية األدب ،دار العكدة ،بيركت ،ط ،1982 ،2ص.201
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أثر التقاليد الشعرية المكركثة في العمؿ المدركس ،كعمى الناقد أف يكتشؼ ىذه التقاليد
كيرجعيا إلى أصكليا.
كمف خبلؿ ىذه النظرات لمشعر كالقصيدة كالنقد في إطار النقد الجديد فبل عجب أف
يطمؽ إليكت تسمية مدرسة ىعصَّارة الميمكف

)(1

(Lemon- squeezer School

 )Theعمى مدرسة

النقد الجديد األنجمك-أمريكية كىي التسمية التي تمخص الكثير مف مبادئ المدرسة كعمى
رأسيا مبدأ القراءة الفاحصة الذم يتيح إمكانية عصر النص األدبي.

T.S Eliot : The Frontiers of Criticism, The Sewanee Review, Vol. 64, No. 4 (Oct. - Dec., 1956),
The Johns Hopkins University Press, p537.
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 -3.5النقد التحميمي لدى كمينث بروكس
يعد ا لنقد الجديد منيجا تحميميا بامتياز ،كقد "اعتمدت مدرسة النقد الجديد عمى تحميؿ
االستعارة كالصكرة كالرمز كالمعنى كالكزف القصيدة الشعرية أك أم شكؿ أدبي آخر ،كما ركزت
عمى العمؿ في ذاتو ال عمى سياقاتو التاريخية كالبيكغرافية كالثقافية ،كازدىرت ىذه المدرسة
كبمغ أكج تأثيرىا أك ما بيف سنتي  1940ك.1960

)(1

كلعؿ أبرز نقاد ىذه المدرسة في اىتمامو بالنص األدبي كحده دكف االستعانة بمكجياتو
الخارجية ،كاف كمينت برككس الذم سعى إلى اكتشاؼ ما في العمؿ األدبي مف تعقيد كغنى
كىذا ال يتحقؽ إالٌ عف طريؽ" :دراسة القصيدة كاستيعاب شكميا الفني ،ذلؾ أف المكف الخاص
مف المعرفة التي ييبنا الشعر إياىا ال يصؿ إلينا إالٌ عف طريؽ الشكؿ فيما يرل.

)(2

ككاف برككس ببل جداؿ أكثر مركجي المدرسة نفكذا مف بيف الثالكث المككف منو كمف
تيت كرانسـ .فعمى العكس مف رانسـ كتيت الذيف اعتب ار نفسييما شاعريف قبؿ أف يككنا نقاديف،
بدأ برككس كىك ناقد أكاديمي تشذيب كتنظيـ كنشر النقد الجديد في كقت مبكر في كميات
أمريكا كجامعاتيا .كلـ يكف برككس مجددا كإليكت كال مفس ار عميؽ الغكر مثؿ ببلكمر كال
محاججا شرسا مثؿ تيت ،لكنو أثبت أنو محمؿ صارـ المنيج ذك بصيرة كممثؿ فعاؿ كدائـ
لممدرسة .كحتى فترة متأخرة مف الثمانينيات كاف يدعى كثي ار لمجامعات األمريكية ليمثؿ
)(3

كجيات نظر النقد الجديد.

إف الشعر ال يجب أف يحمؿ رسالة معينة فرسالتو الجماؿ المدىش كرؤيتو رؤية لمعالـ
في شمكليتو ،كىك الذم "ييبنا معرفة بنفكسنا في عبلقتيا بعالـ التجربة ...في ضكء الدكافع
كالقيـ البشرية .كىذه التجربة إذان درامية بمعنى أنيا مممكسة كأنيا تستغرؽ عممية حدث ،كأنيا

تجسد المجيكد اإلنساني كي تصؿ عف طريؽ الصراع إلى معنى ...كلكف ىذا المعنى ليس

رسالة أك مذىبان أك فكرة ...الخ .كانما ىك انطباؽ القصيدة ككؿ عمى نفكسنا بما بيا مف
Marshall Boswell and Carl Rollyson: Encyclopedia of American Literature, 1607–to the Present,
Facts On File, Inc. New York 2002 p795 .

2
3

مرشد الزىبيدم :اتجاىػ ػػات نقىد الشعر العربي في العراؽ ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب،1999 ،ص. 34
فنسنت ب ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات .ص . 46
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عكامؿ فنية دقيقة متشابكة كاذف فنحف ال نصؿ إلى ىذا المكف الخاص مف المعرفة إال عف
طريؽ المشاركة في دراما القصيدة كاستيعاب شكميا الفني".

)(1

كمجمكعة تحميبلت برككس لعدد مف القصائد في كتاب اإلناء المحكـ الصنع )(1947
تضرب صفحا ،عمى نحك الفت لمنظر ،عف احتماالت التاريخ .كقد كتب برككس في مقدمة
كتابو المذككر يقكؿ "كاذا كنت لـ أؤكد التاريخ األدبي فميس ذلؾ ألني أنكر أىميتو،أك ألني قد
فشمت في أف أدخمو في حسباني ،كانما األحرل ألني كنت تكاقا ألف أرل ما الذم يبقى – إف

بقي شيء – بعد أف نرجع القصيدة إلى رحميا الثقافي ").(2غير أف كؿ معنى شعرم ينبغي
إرجاعو إلى مياده التاريخية .كالحديث عف قيمة الشعر ككأنيا أمر خارج عما "يبقى" بعد أف
يقكـ التفسير التاريخي بميمتو إنما ىك استبعاد لعيف ما نبحث عنو.
مما سبؽ نجد أف منيج برككس يتميز بثبلثة مبلمح رئيسية:
- 1البعد عف الشؤكف الذاتية لمنقاد كىي التي تنحرؼ بالنقد إما إلى خمؽ جديد كاما إلى
حكـ مف الخارج عمى العمؿ الفني.
- 2تحميؿ األعماؿ الفنية تحميبلن مكضكعيان يمقي بالضكء عمييما مما يفيد الفناف كالمتذكؽ معان.
- 3تنمية األذكاؽ عف طريؽ انتخاب األعماؿ الفنية الممتازة كتحميميا في سبيؿ الكصكؿ
إلى ال معيار المطمؽ لمقيـ العامة في الفف مع التسميـ بحتمية كجكد االختبلفات الشخصية
الطفيفة.
أما حياة الكاتب كطركفو الشخصية؛ النفسية كاالجتماعية ،كالدراسة التاريخية لمعصر كما
يحيط بالنص مف ظركؼ سياسية كاقتصادية كغير ذلؾ مف الشؤكف الخاصة كالعامة فبل
كبير كال يمجأ إلييا إال في حاالت نادرة جدان .فيي ال تعنيو في شيء،
يكلييا برككس اىتماما نا
كال يجب أف تعني الناقد األدبي بأية حاؿ مف األحكاؿ ،ككؿ جيكده يجب أف تركز عمى
النص كما يكتنفو مف بنيات لغكية.
Brooks, Cleanth, and Warren, Robert Penn: Understanding Poetry. New York: Holt , Rinehart and
Wins ton, 1960, p xiii.

Cleanth Brooks: The Well-Wrought Urn, Harcourt, Brace and World, New York, 1947, p ii.
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كمع ىذا النشاط الذم يجمع بيف التنظير كالممارسة تغير جذريا الدراسات األدبية ،كاف
اليدؼ دائما ىك تكطيد مصطمحات النقد الجديد :االىتماـ الدقيؽ المتأني بمغة النص األدبي،
كتككيف المقاييس الفنية التي تحدد كتفسر النغمة كالنبرة األسمكبية كالصكت الشعرم كفعاليات
االستعارة كالرمز كتككنيا السياقي ،ككذلؾ تحديد كتفسير المبادئ الشكمية ،التي تكحد بيف
الشكؿ كالمحتكم كالمعنى أىـ ما يقكؿ بو برككس ىك أىمية المكقؼ الدرامي " إذ إف القصيدة
ىي نفسيا دراما ،ال يمكف اختزاليا إلى مقكلة المعنى أك التجربة اإلنسانية المألكفة بؿ إف
القصيدة تتركب مف بنية درامية ،تقكـ أساسا عمي اإلستعارة كالمجاز ،كتتسـ بالمفارقة ،كمف ثـ
فإف أجزاءىا تتفاعؿ بطريقة عضكية ،تعمؿ معا لتشكؿ القصيدة ،كبالتالي تعكس صكرتيا مف
خبلؿ أجزائيا ،في كؿ متكامؿ ذم كحدة عضكية ،فالقصيدة عمى االستعارة التي بدكرىا،
تتصؼ بالغمكض ،مما ينشأ عنو ” تكتر ” ينظـ أجزاء القصيدة بأكمميا ،حتى يصبح ىذا
التطكير ىك في النياية عمكد التكازف في الكؿ المتكامؿ العضكم أم حتى يتحقؽ التكازف
الداخمي لمقصيدة.
إف مجمؿ العناصر الفنية التي تدخؿ في بناء القصدة ىي :لغة الشعر ،كىي لغة حية
معقدة بسبب اعتمادىا عمى المجاز ثـ ضركرة المفارقة ،كتمييا الضركرة الدرامية لممكقؼ
كالمغة المجازي ة التي تعمؿ بطريقة غير مباشرة كىي سمة الشعر الناضج ككسيمة القصيدة في
تحقيؽ كحدتيا العضكية ثـ ال ذاتية أك ال شخصانية الشاعر إلى غير ذلؾ مف اآلراء ،التي
أخدىا برككس كجماعة النقدية الجديد مف إليكت

1

)(1

كمنيث برككس ككيمزات  :النقد األدبي الحديث ،الجزء الرابع تر :حساـ الخطيب كمحي الديف صبحي مطبعة جامعة
دمشؽ –  1976ص .150 ،149

101

الفصل الجانٌ :النقد اجلديد املصطلح واملفاهًه

 - -3.6ونترز والنقد التقويمي
كثي ار ما يشار إلى ارتباط إيفكر كينترز بالنقد الجديد ،كىك الشاعر كأستاذ المغة
اإلنجميزية بجامعة ليبلند ستانفكرد  Leland Stanfordكيتجمى عطاؤه النقدم مف خبلؿ
أربعة مجمدات بارزة في النقد األدبي كىي :البدائية كاالنحطاط

Primitivism and

 .(Decadence (1937لعنة مكؿ  .(Maul’s Curse (1938تشريح اليراء
 .(Anatomy of Nonsense (1943إدكيف أرلنجتكف ركبنصكف

The

Edwin Arligton

( ) ،(Robinson (1946كقد كظؼ فعميا الكثير مف الطرائؽ الدقيقة كاإلجراءات التفصيمية
في تفسير القصيدة أك الركاية ،كالتي أصبحت عبلمة مميزة لمنقد الجديد ،كلكف الفرؽ بيف
كينترز كالنقاد ا لجدد شاسع ككبير.لقد كاف كينترز مف النقاد األمريكييف المعاصريف القبلئؿ
)(1

الذيف ظمكا يصركف عمى اليدؼ األخبلقي لؤلدب

كينجمي كصؼ مظيرم ىذه الثنائية في مصطمحي إيفكر كينترز التقرير
كاإليحاء) .(Denotation and connotationكما ارتبط اسـ كينترز بفكرة التقكيـ في النقد
حتى قيؿ أف تقكيـ اآلثار الفنية في عصرنا ،لـ يندرس كيرجع الفضؿ في بقاء ىذه الظاىرة
)(2

الشاعر كأستاذ المغة اإلنجميزية بجامعة ليبلند ستانفكرد

إلى األعماؿ الجبارة التي حققيا
.Leland Stanford

كالنقد التقكيمي مرتبط بمفيكـ القيمة كىك معنى يرتبط باألشخاص كمذاىبيـ كميكالتيـ
النفسية كينطمؽ مف خمفياتيـ المعرفية كاالجتماعية كالحضارية كلذلؾ فمفظة تدؿ عمى " معنى
نسبي حسب األشخاص كالجماعات" كما تطمؽ عمى كؿ ما يقترب مف النمكذج المثالي لمخير
)(3

في كؿ مذىب مف المذاىب الفمسفية"

كىذا المفيكـ الشخصي لمقيمة عمى أنكاعيا ،كمنيا الفنية ،متأثر بالبيئة اإلجتماعية
كالثقافية ،كالحالة النفسية المسيطرة عمى مف يصدر الحكـ كبانتمائو إلى مذىب أك مدرسة
Arther S. Trace: Literature: Its Opponents and Its Power, University Press of America, 2002, p29.

2
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أدبية أك فكرية ،أك فنية .كاألثر الكاحد قد يبمغ أرفع المراتب الجمالية في نظر ناقد ،كقد يفقد
)(1

كؿ مقكمات اإلبداع في رأم ناقد آخر تبعا العتبارات ال حد ليا"

كالنقد التقكيمي أك التقييمي أك المعيارم ذلؾ النقد الذم يعتمد عمى إطبلؽ األحكاـ
القيمية ،فيتناكؿ النص اإلبداعي ليحكـ عمى مدل جكدة أك رداءة ىذا النص ،محاكال إبراز
قيمة النص األدبية كالفنية .فيمجأ إلى محاكمة النص كصاحب النص.
يكضح كينترز رؤيتو لمقصيدة كالميزات التي يجب أف تككف عمييا بقكلو" :قبؿ محاكلة
تكضيح أك نقد قصيدة مف الشعر ،تككف صعبة لمغاية كمراكغة كما ىك الحاؿ في قصائد
أفضؿ الشعراء الحداثييف ،فإنو يبدك مف الحكمة أف تمخص كبشكؿ كاضح قدر ما يمكننا
الكضكح تمؾ الصفات كالميزات الجميمة التي يبحث عنيا أم منا في قصيدة ،يمكننا القكؿ في
المقاـ األ كؿ أف القصيدة يجب أف تمنحنا لنا تصكرات جديدة ،ليس عف الككف الخارجي
فحسب ،كلكف عف التجربة اإلنسانية كذلؾ ،بعبارة أخرل يجب أف تضيؼ جديدا لما قد سبؽ

كرأيناه كأدركناه ،ىي ذم الكظيفة األكلى بالنسبة لمقارئ ").(2

فيك ناقد متحمس لطريقة التقكيـ في النقد كيراىا سر كجكد التحميؿ النقدم كغايتو
الرفيعة .كلقد عد الخطكات التي تنتيي إلى تقكيـ في إسياب ،كمنيا جميعا يتألؼ النقد
األدبي ،في رأيو .يقكؿ :يتألؼ النقد:
) (1مف مقررات المعرفة المستمدة مف التاريخ كالسير مما قد يككف ضركريا لكي يساعد
عمى فيـ عقؿ األديب كطريقتو.
) (2مف تحميؿ نظرياتو األدبية ألننا بحاجة إلى أف نفيـ كنزف ما يعممو.
) (3مف نقد عقمي لمحتكل القصيدة القابؿ ألف يصاغ نث ار محمكال أك بعبارة أخرل ،الدافع
المكجكد في القصيدة.
) (4مف نقد عقمي لممشاعر التي يكمف الدافع كراءىا أم تفصيبلت األسمكب كما تبدك
في المغة كالتراكيب.
1

جبكر عبد النكر :المعجـ األدبي ،ص.218

Yvor Winters: In Defense Of Reason, 3rd Edition, Routledge & Kegane Paul, London, p17.
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) ( 5مف الحكـ النيائي كىك حكـ فريد يمكف الكشؼ عف طبيعتو العامة كلكف ال يمكف
نقميا بدقة ألنيا تشمؿ تمقينا مف الشاعر حكمو القاطع الفريد عمى مادتو ثـ حكمو عمى ذلؾ
الحكـ .كيجب أف نتنبو إلى أف غاية الخطكات األربع األكلى ىي تحديد المجاؿ الذم سيتحقؽ
)(1

فيو الحاكـ القاطع الفريد ،كتضييقو قدر المستطاع

كىكذا نبلحظ أف مدرسة النقد الجديد مدرسة تكزعت أفكارىا بيف ضفتيف؛ إنجمت ار
كالكاليات المتحدة ،كبيف جامعتيف؛ جامعة فاندربيمت كجامعة كمبريدج ،كبيف جممة مف النقاد،
كؿ يدعك إلى طرح مف زاكيتو المفضمة؛ فمف رانسـ في نقده األكنطكلكجي إلى ريتشاردز في
نقده التطبيقي كامبسكف في أنماط الغمكض كاليكت في نقده المكضكعي ،ككنترز في نقده
التقكيمي كبرككس في نقده التحميمي ،كميما تعددت المصطمحات كتنكعت تظؿ المدرسة
األنجمك-أمريكية المدرسة التي أعادت لمنص بريقو مف خبلؿ طركحاتيا كمبادئيا التي
سنتطرؽ إلييا في الفصؿ المكالي.

1

ستانمي ىايمف النقد األدبي كمدارسو الحديثة ص.91
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 -1مبادئ وأساسيات النقد الجديد:
 -مانيفستو النقد الجديد

 -1.1العودة إلى الداخل
 -1.2القراءة الفاحصة
 -1.3الوحدة العضوية

 -1.4ىرطقة إعادة الصياغة
 -1.5الغموض

 -1.6المغالطة القصدية والمغالطة التأثيرية
 -1.7التوتر في الشعر
 -1.8لغة المفارقة
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يابابل

مبادئ وأساسيات النقد الجديد:
إف أية دراسة نقدية تستمزـ أمريف اثنيف؛ الرؤية كالمنيج؛ الرؤية بكصفيا المصدر الذم
تنبع مف أعماقو أفكار الناقد التي تشكؿ المفيكـ االسمي لئلبداع كالنقد كىذا المصدر غالبا ما
يككف مصد ار متجذ ار في ثنايا المدارس الفمسفية أك الفكرية .كالمنيج بكصفو اإلطار العاـ الذم
مف خبللو يستطيع الناقد استنطاؽ النصكص اإلبداعية ككشؼ آفاقيا الداللية ،كفؽ مجمكعة
مف اإلجراءات التي يجب اتباعيا ،كالتي مف شأنيا أف تكفؿ لو تحقيؽ األىداؼ التي رسميا
كالتي يسعى لمكصكؿ إلييا مف قراءتو ليذه النصكص .كقد رأينا الرؤية العامة لمنقاد الجدد مف
خبلؿ التطرؽ إلى المرجعيات الفكرية كالخمفيات الفمسفية التي انبنت عمييا قكاعد مدرستيـ.
لكؿ مدرسة نقدية خصائصيا التي تيبيا الصكرة الشاممة كالمتفردة التي مف شأنيا أف
تميزىا عف غيرىا مف المدارس األخرل ،كتصبغيا بصبغة خصكصية المدرسة المتكاممة،
الكاضحة المعالـ .كىذا الشأف ينطبؽ عمى مدرسة النقد الجديد التي حاكؿ أعبلميا أف يرسمكا
ليا ىذه الصكرة الكاضحة ،كأف يقيمكا ليا في أذىاف المتمقيف معمما متكامؿ األبعاد ،ذا
منظكرات ىندسية منسجمة كدقيقة ،تشكؿ الخط النقدم العاـ لمنظرية ،كتحدد أسس مبادئيا كاتجاىاتيا.
كبالرغـ مف التشعبات النظرية لجماعة النقد الجديد ،كبالرغـ مف االختبلفات التي حفت
رؤاىـ كالغمكض الذم اكتنؼ بعض مفاىيميـ" ،يتفؽ معظـ مراقبي الساحة النقدية األمريكية
عمى أف التطكر الرئيسي في تاريخ النقد عقب حدكث الكساد العظيـ ىك النجاح الساحؽ
)(1

)لمنقاد الجدد( في إدخاؿ المناىج كالمفاىيـ الشكمية كارساء قكاعدىا في مؤسسات".

فقد

نجحت المدرسة في إقامة صرح دكلتيا كبسط نفكذىا عمى الساحة األدبية كالنقدية األنجمك-
أمريكية ،مف خبلؿ مقاالت كمؤلفات ركادىا ،كمف خبلؿ مبادئ كمصطمحات مميزة ليذه
الرؤية النقدية الخاصة كالقراءة الفاحصة،
1

Close Reading

كالكحدة العضكية

The Organic Unity

فنسنت ب ليتش النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،تر :محمد يحي ،المجمس األعمى لمثقافة،2000 ،
القاىرة .ص.45
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كىرطقة إعادة الصياغة
التأثيرية كالقصدية

Heresy Of Paraphrase

كالمفارقة

Paradox Of Language

Intentional and The Affective Fallacies

كالمغالطتيف

 ،Theكالمعادؿ المكضكعي

The

Objective Correlativeكغيرىا .غير أف التنكع كاالمتداد الذم عرفتو ،كحتى التناقض كالتضارب
بيف بعض أعبلميا جعؿ منيا مدرسة عصية عمى اإلدراؾ ،فتعسر عمى الكثير اإللماـ بكؿ
دقائقيا ،كل ـ شتاتيا ،مما جعؿ بعض الدارسيف يصفكنيا بأنيا" :حركة نقدية غير عادية .فمـ
يكف رائد بارز كاحد ،كلـ يكف ليا أم بياف رسمي ،كال أم نقاط معرفة تعريفا كاضحا كال أم
)(1

مرتكزات متفؽ عمييا ،كما لـ يكف ليا أم بياف كاضح يحدد أىدافيا كمنابعيا كأعضاءىا"

كىذا االعتراؼ بيذا التنكع ال يدؿ في حقيقة األمر إال عمى شيء كاحد ،كعمى حقيقة كاحدة
تكمف في خصكصية ىذه المدرسة ،التي ال مانيفستك كاحد يحدد أىـ مبادئيا ،كانما تممؾ
مجمكعة مانيفستكىات تتكامؿ فيما بينيا لتشكؿ القكاعد األساسية لمنظرية ،كتتكاثؼ معا لتعمف

عف البياف األشمؿ لممدرسة.
-

مانيفستو النقد الجديد

لكؿ مدرسة نقدية بيانيا المحدد لنيجيا ،كالمسطر لمبادئيا ،غير أف مدرسة النقد الجديد
اختمؼ دارسكىا في استخبلص بياف كاحد جراء خصكصية ىذه المدرسة كتشعبيا كاختبلؼ
ركادىا ،بؿ كتناقضيـ فيما بينيـ أحيانا .فالنقد الجديد كما يؤكد برككس أكال يفصؿ النقد
األدبي عف دراسة المصادر كالخمفيات االجتماعية كتاريخ األفكار كالسياسة كاآلثار االجتماعية
كيسعى لتنقية النقد الشعرم مف ىذه االىتمامات " الخارجة" كتركيز االىتماـ أساسا عمى
"المكضكع األدبي" نفسو .كالنقد الجديد ثانيا يستكشؼ بناء العمؿ كليس عقؿ المؤلؼ كال ردكد
أفعاؿ القراء .كيدعك النقد الجديد ،ثالثا إلى نظرية "عضكية" لمشعر بدال مف المفيكـ الثنائي
عف الشكؿ كالمادة .كىك يركز عمى كممات النص في عبلقتيا بكامؿ مضمكف العمؿ .كتسيـ
كؿ كممة في سياؽ فريد كتستمد معناىا المحدد مف مكقعيا في السياؽ الشعرم ،كيمارس النقد
الجديد ،رابعا ،قراءة مدققة لؤلعماؿ األدبية كييتـ كبدقة بظبلؿ المعاني ،فالكممات كاألشكاؿ
األدبية الببلغية كأصداء المعنى في محاكلة لتعييف الكحدة السياقية كالمعنى في العمؿ الذم
Stephen Matterson: The New Criticism in Patricia Waugh: Literary Theory and Criticism, Oxford
University press, New York,2006 , p 166.
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يدرسو .كيميز النقد الجديد خامسا ،بيف األدب ككؿ مف الديف كاألخبلؽ ألف العديد مف أتباعو

ليـ آراء دينية محددة كال يبحثكف عف بديؿ لمديف أك األخبلؽ أك األدب.

)(1

كيعمؽ فنسنت ب .ليتش عف ىذه القائمة البرككسية التي تتككف مف  1200كممة كالتي
قدـ فييا جممة مف خصائص المدرسة "كعمى الرغـ مف أف قائمة برككس ىذه لخصائص
المدرسة بحاجة لمتعديؿ كالتكميؿ إال إنيا تصمح كميثاؽ عاـ لؤلفكار المناىج الشكمية لمدرسة
النقد الجديد .ككانت مجمكعة المفاىيـ ىذه تمثؿ نظاما نقديا منيجيا عند بعض أعضاء
المدرسة بينما كانت عند البعض اآلخر في منزلو مجمكعة مؤقتة مف االتجاىات حكؿ األدب
)(2

كالنقد".

أما جكرج كاطسكف فيرجع صياغة بياف النقد الجديد في صكرتو النيائية المكتممة إلى
الناقديف ك.ؾ كيمزات )اإلبف( كمكنر كبيردسمي فيقكؿ ":كقد ظير أكمؿ بياف لعقائد "النقد
الجديد" متأخ ار بعض الشيء،في الفترة ما بيف  ،1949 – 1942في مقالتيف نشرتا في مجمة
سيكاني بقمـ ك.ؾ كيمزات )اإلبف( كمكنر كبيردسمي كعنكانيما "المغالطة القصدية كالمغالطة
التأثيرية " ،ثـ جمعتا في كتاب كيمزات المسمى األيقكنة

المفظيةThe Verbal Icon

).(1954

كىاتاف المقالتاف تعرضاف افتراضيف مف افتراضات النقد الركمانتيكي معمنتيف أنيما

مغالطتاف"

)(3

كسنتناكؿ ىنا أىـ المبادئ التي ميزت النقد الجديد كالتي برزت كمصطمحات تفردت بيا
ىذه المدرسة كالتصقت بمنيجيا كاجراءاتو ،كالمتمثمة في العكدة إلى الداخؿ كالقراءة الفاحصة،
كالكحدة العضكية ،كىرطقة إعادة الصياغة ،كالغمكض ،كالتكتر كالمفارقة كالمغالطتيف القصدية

كالتأثيرية ،كالمعادؿ المكضكعي:

1

كميانت برككس " -النقد الجديد" مكسكعة برينستكف لمشعر كعمـ الشعر .طبعة مكسعة ،تحرير أليكس بريمنجر كآخركف،
)برينستكف :دار نشر جامعة برنيستكف (1974 ،ص.576.

2

فنسنت ب ليتش النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،ص.47

3

جكرج كاطسكف :المشيد في منتصؼ القرف :في طائفة مف النقاد :مختارات مف النقد األنجمك-أمريكي الحديث ،تر :ماىر
شفيؽ فريد ،ص.242 ،241
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 -1العودة إلى الداخل
جاءت مدرسة النقد الجديد كرد فعؿ عمى االتجاه الركمانسي كالذم مف أىـ مبادئو
العكدة إلى الداخؿ ،غير أف المدرسة الركمانسية تحاكؿ الغكص إلى أعماؽ الشاعر ال إلى
أعماؽ الشعر ،كلذلؾ جاءت داخبلنية النقد الجديد مختمفة بؿ كمتباينة تماما مع الركمانسية،
فالنقاد الجدد يدعكد إلى كلكج داخؿ النص كمحاكلة الكشؼ عف أس ارره كخباياه كلذلؾ فمدرسة
النقد الجديد "مدرسة اعتمدت عمى تحميؿ االستعارة كالصكرة كالرمز كالمعنى كالكزف القصيدة
الشعرية أك أم شكؿ أدبي آخر ،كما ركزت عمى العمؿ في ذاتو ال عمى سياقاتو التاريخية
كالبيكغرافية كالثقافية ،كازدىرت ىذه المدرسة كبمغ أكج تأثيرىا ما بيف سنتي 1940
ك.1960

)(1

ككاف شعر المدرسة الكممات عمى الكرؽ كال شيء غير الكممات أك النص ذاتو
” itself

The text

“ فالنص ىك األصؿ كىك الغاية القصكل .كمنذ نشأة النقد الجديد أصبح النص لذاتو

"المعركة المعمنة مف قبؿ النقاد الجدد كمجيكداتيـ مف أجؿ جمب انتباه العالـ إلى العمؿ
األدبي كمنبع كحيد لمحقيقة كالتأكيؿ"

)(2

إف ا لعكدة إلى الداخؿ كالرؤية الداخمية تستدعي استبعاد العناصر الخارجية ،لذلؾ كان

منيج النقد الجديد "يسعى الى تنقية النقد بتطييره مف كؿ ما يمكف أف يعتبر عنص ار دخيبل أك
إذا استعممنا كممة يركج استعماليا ))مغالطة((

fallacy

فتستبعد المغالطة التاريخية كالمغالطة

االجتماعية كالمغالطة الخمقية كالمغالطة الشخصية كالمغالطة المتعمقة بالكراثة كالمغالطة
العاطفية .كتستبعد حياة المؤلؼ ،كتستبعد الخمفية االجتماعية ،كيستبعد الجميكر الذم كتب
لو ،كيستبعد المعنى السياسي لعممو ،كيستبعد األثر الخمقي .كالذم يفترض أف يبقى بعد ىذا
اإلجراء المسيؿ ،ىك العمؿ ذاتو ،كمحض عمؿ مجرد مف السكابؽ أك الصبلت الرابطة أك
النتائج ...مجرد الكممات في أبيتيا العارية .فيي المكضكع المصفى مف المنيج المعركؼ

Marshall Boswell and Carl Rollyson: Encyclopedia of American Literature, 1607–to the Present
Facts On File, Inc. New York 2002, p795 .

Lois Tyson: critical theory today, Routledge Taylor & Francis Group, New York,2006, p136.
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بالنقد المتعمؽ بالنص أك المتكامؿ ،أك بتعبير أقؿ دقة  -ألف لممصطمح عدة معاف -
النقد))الجديد((.

)(1

أعطت ىذه النظرة الجديدة أبعادا أخرل لمنص األدبي كلمنقد عمكما ،فمنذ إرساء قكاعد
ىذه المدرسة ظيرت العديد مف الدعكات التي تتبنى ىذه الرؤية كتطمح إلى تطبيؽ ىذه النظرة
الداخبلنية الثاقبة عمى النصكص.

1

مالككلـ كاكلي :فصكؿ في األدب كالنقد ،تر :محمد بدر الديف خميؿ ،1981 ،ص341
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 -2القراءة الفاحصة:
القراءة عممية فكرية عقمية تيدؼ إلى فيـ المقركء أم ترجمة الرمكز المقركءة إلى
دالالتيا ،فيي نشاط ذىني يتناكؿ أبعاد الفيـ المختمفة ،مف فيـ المعنى الصريح كالخفي إلى
التفسير كالتطبيؽ كالتقييـ بأنكاعو كليست مجرد نشاط بصرم ينتيي بفؾ الرمكز المطبكعة

كفيـ دالالتيا.

كال تزاؿ القراءة أىـ الكسائؿ التي يتعمـ بكاسطتيا التبلميذ كالطبلب كيكتسبكف المعرفة
كيتعرفكف عمى مكركثيـ الثقافي كعمى المكركث الثقافي لمشعكب األخرل .مف خبلؿ جممة مف
القراءات المختمفة كالقراءة االستكشافية ،كالقراءة السريعة ،كالقراءة التحميمية القراءة المحكرية،

كالقراءة الصامتة ،كالقراءة الجيرية كغيرىا.

إف القراءة ما ىي إال استخراج لممعاني كاستنباط ليا مف الكممات المكتكبة أك المنطكقة،
فبل يتأتى الفيـ كالتكاصؿ بيف بني البشر إال بيا كىي مفتاح الكلكج إلى عالـ النص كالشراع

الذم يحرؾ مجرل السفينة صكب جزر المعاني البعيدة كالغربية.
كال أعتقد أف ىناؾ مف يختمؼ مع فكلفغانغ آيزر

)Iser

 – (Wolfgangبغض النظر عف

مفيكمو النقدم لمقراءة  -حيف أعمف" :ىناؾ شيء كاحد كاضح ىك أف القراءة ىي شرط مسبؽ
ضركرم لجميع عمميات التأكيؿ األدبي"

)(1

إف أىمية القراءة بالنسبة لمناقد ليس في القراءة ذاتيا كلكف في كيفية القراءة ،فالكيفية

كحدىا مف تحدد إمكانات بمكغ األىداؼ كنً ىسب إدراؾ جكىر األشياء .بؿ أف القراءة م ما
يحدد مصير اإلنساف عمى جانب الكتابة ،كقد سئؿ ذات مرة الكاتب الفرنسي فكلتير عمف
سيقكد الجنس البشرم فقاؿ" :الذيف يعرفكف كيؼ يقرؤكف

كيكتبكف".

كانطبلقا مف ىذه األىمية في مقاربة النصكص اإلبداعية كالشعرية خصكصا ،جاءت
القراءة الفاحصة

Close Reading

كمصطمح مركزم بالنسبة لمنقد الجديد ،كربما أىـ كأبرز

مصطمحاتو عمى اإلطبلؽ ،ألنيا المنيج الذم أرسى قكاعد المدرسة كمنحيا ىالتيا كتأثيرىا.
1

فكلفغانغ إيزر :فعؿ القراءة نظرية جمالية التجاكب ،تر :حبيب لحمداني كجبللي الكدية ،منشكرات مكتبة المناىؿ ،فاس،
المغرب ،1995 ،ص.11
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ككثي ار ما يكظؼ المصطمح كمرادؼ لمذاتي الجكىرم ،الداخبلني

intrinsic

)(1

لمنص".

تجمت ترجمة مصطمح

أك التأكيؿ المحايث

في النقد العربي في مصطمحات متعددة فخميسي

Close Reading

)(3

بكغ اررة يترجميا بالقراءة المقربة) ،(2كيسمييا جابر عصفكر القراءة الدقيقة المتعمقة"

كىي

القراءة المحصكرة )،(4كالقراءة المتأنية كالقراءة المتمعنة كالقراءة الدقيقة .أما المترجـ فؤاد كامؿ
فقد آثر مصطمح القراءة الحميمة

)(5

في حيف أف المترجـ محمكد محمكد الذم قاـ بترجمة

مجمكعة كبيرة مف المقاالت النقدية التي جمعيا ركبرت سيبمر فيفضؿ تسميتيا بالقراءة
)(6

الفاحصة

كىك المصطمح الذم نراه أقرب إلى الدقة كالذم سنعتمده في دراستنا ىذه.

كارتبطت القراءة الفاحصة بمصطمح )النقد العممي( حتى غدا مرادفا ليا ىك اآلخر كىذا
التبلحـ بيف النقد العممي كالقراءة الفاحصة ما جعؿ بعض الباحثيف يكظفكف المصطمحيف
بمعنى كاحد ،كال يفرقكف بينيما في الداللة ،فكبلىما منيج كاحد بتسميات مختمفة ،كما ىك
الحاؿ بالنسبة لمباحث ليركم سيرؿ

الذم يقكؿ في مقالو "النقد الجديد" كىك

Leroy Searle

يتحدث عما أسماه ببلكمكر مينة الناقد

"The critic's "Job of Work
)(7

المينة ىي النقد العممي أك القراءة الفاحصة"

فبالنسبة لمنقاد الجدد ىذه

كيتكرر ىذا الربط بيف المصطمحيف عند كثير

مف النقاد كالدارسيف كفي القكاميس المتخصصة ،فقامكس بانغكاف لممصطمحات األدبية كالنقد
األدبي

The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary theory

لصاحبو جي .أ .كادف

Mario Klarer: An Introduction to Literary Studies, Routledge Taylor & Francis Group, 1999, p131.

2

كريس بكلدكؾ :النقد كالنظرية األدبية حتى  1890تر :لخميسي بكغ اررة ص.93

3

راماف سمدف :النظرية األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفكر ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،1998 ،

4

ينظر فكتكر ايرليخ :الشكبلنية الركسية تر :الكلي محمد ،ص.164

5

فؤاد كامؿ :مجمة فصكؿ ،مجمد  5عدد (1984) 1في حديث مع آيزر أجرتو معيا نبيمة إبراىيـ ،ص.108

6

ركبرت سبيمر  :األدب األمريكي  ،1960 -1910مكتبة النيضة المصرية ،القاىرة ،دافيد ديتشر النقد الجديد تر:

1

ص.25

محمكد محمكد.

Leroy Searl: New Criticism, From second edition of The Johns Hopkins Guide to Literary Theory
and Criticism, ed. Michael Groden, Martin Kreiswirth, & Imre Szeman, (Baltimore: The Johns
Hopkins University Press, 2005), p691.
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J. A. Cuddon

يعرؼ القراءة الفاحصة

Close Reading

عمى أنيا "قراءة فاحصة دقيقة ،كىي

فحص نقدم صارـ كممتزـ لمنص األدبي قصد استكشاؼ معانيو كتقييـ مفعكلو كتأثيره؛
يستخدـ خاصة في اإلحالة إلى التقنيات التحميمية مف قبؿ أم .إ .ريتشاردز في كتابو "النقد
التطبيقي" ) (1929كمدرسة كامبريدج".

)(1

كال يختمؼ أبرامز

في قامكسو "مسرد

M.H. Abrams

المصطمحات األدبية" عف جي .أ .كادف حيف يعرؼ القراءة الفاحصة عمى أنيا " اإلجراء
المميز لمنقاد الجدد كتعني الشرح كالتحميؿ التفصيمي لمعبلقات المتبادلة المعقدة كالغمكضات
)تعدد المعاني( لممككنات المفظية كالمجازية داخؿ النص ككاف مصطمح شرح النص الفرنسي

.

""Explication de texteكالذم يعني التركيز عمى كؿ أنكاع المعمكمات المتصمة بفيـ كممة أك فقرة
شائعا كإجراء شكمي في تدريس األدب بفرنسا ،كلكف ىذا النكع مف التحميؿ الشارح لمتفاعبلت
المفظية يعد خاصية مف خصائص النقد الجديد ،كينحدر مف كتابيف لعمميف مف أعبلمو؛ النقد

العممي)(1929

)(2

لريتشاردز كسبعة أنماط مف الغمكض) (1930لكليـ إمبسكف"

كترمي القراءة الفاحصة إلى تحقيؽ جممة مف األىداؼ تتمثؿ أساسا في معرفة المغة
كاإلحاطة بكؿ بنياتيا فضبل عف معرفة التقنيات الببلغية ،كتسعى إلى تحقيؽ فيـ عميؽ
لمنص كاستكشاؼ مكضكعات كأنماط معينة داخؿ النص ،كما تسيـ في الكصكؿ إلى فيـ
التقنيات الفنية كاآلليات التي كظفيا الناص في عممو كيصر النقاد الحدد أثناء محاكلة تقديـ
نقد لقصيدة ما عمى ضركرة قراءة القصيدة قراءة فاحصة دقيقة كمتمعنو كمتأنية مف قبؿ
القارئ سكاء أكاف قارئا عاديا أـ ناقدا متمرسا ،كما يتكجب عميو إعادة قراءة القصيدة أكثر مف
مرة )مرتيف عمى األقؿ( كأف تككف القراءة قراءة جيرية لمنص ،مع التأشير عمى الكممات

المفتاحية البارزة كالصكر كالمقاطع كالعبارات التي ترل أنيا ميمة في نسيج النص.

كىكذا فالقراءة الفاحصة ال بد أف تتميز بالتمعف كالدقة ليا غاية تختمؼ عف أنكاع
القراءات األخرل كقراءة التصفح التي ال يتعدل اليدؼ منيا أخذ انطباع سريع كجزئي حكؿ
المكضكع أك الفكرة المطمع عمييا ،أك كالقراءة القافزة التي تيدؼ إلى العثكر عمى كممة معينة
J. A. Cuddon: The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary theory, Penguin Books,
England, 1999, p142.

M. H. Abrams: A Glossary of Literary Terms 7th Edition Heinle & Heinle, USA, 1999, p181.
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أك معنى معيف محدد .أما غاية القراءة الفاحصة فيي االقتراب مف النص مف أجؿ الحصكؿ
عمى شيفراتو كمعانيو كدالالتو المختمفة .كمف ثـ فالقراءة الفاحصة بالنسبة لمنقاد الجدد كقبؿ
أف تككف ضركرة تكاصمية أك تحقيقية أك إنتاجية ،ىي ضركرة منيجية .فيي تتيح لمقارئ
التكغؿ إلى داخؿ النصكص ،كتمنح لو إمكانية استكشاؼ مجاىيميا.

كيعد ىذا المنيج أم منيج التحميؿ النصي كالمتمثؿ في القراءة الفاحصة مف أىـ طرؽ
قراءة العمؿ األدبي ،كقد كظفو النقاد الجدد كبخاصة كمينث برككس

)(1

إلى جانب ريتشاردز

كآلف تيت الذيف قمبكا الكثير مف المفاىيـ التي كانت سائدة قبميـ" ،كقد كاف مفيكـ «القراءة
الفاحصة»  -في جانب منو  -رد فعؿ عمى مفاىيـ القراءة السابقة التي جمعت بيف نظريات
المحاكاة كالتعبير ،كمحاكلة خبلقة  -في جانب مكاز  -لمغكص عميق نا في طبقات األعماؿ

األدبية ،كالتحديؽ المتأني في تضاريسيا كتككيناتيا كعبلقاتيا ،ميما صغرت أك تباينت أك
تعددت ،كذلؾ لتأكيد معنى الخمؽ في ىذه األعماؿ ،كاإلبانة عف حاؿ كجكدىا المستقؿ،
بل دقيقان،
المكتفي بذاتو ،كالذم ال يمفت االنتباه إال إلى عناصره التككينية التي تقتضي تحمي ن
)(2

كتمحيصان متأنيان ،كقراءة فاحصة"

ىكذا أصبح النقد الجديد كبيذه التقنيات الجديدة كبيذا المنيج يبحث عف المعنى مف
خبلؿ الكلكج إلى داخؿ النصكص كتحميؿ بنياتيا المختمفة كىذا عبر قراءة فاحصة لمعناصر
الجمالية .ىذه القراءة تشمؿ دراسة كتحميؿ الصكرة ،كالرمز ،كاإليقاع ،كالكزف ككجية النظر،
كالحبكة كغيرىا مف العناصر .كىكذا أصبحت قراءة النص األدبي تعني "أف تتحرل قكتو
الكامنة ،مف خبلؿ تحميؿ أدؽ التفاصيؿ قدر اإلمكاف ،كىي أيضا الكسيمة ألف تعرؼ كتفيـ

كيؼ يعمؿ النص ،ككيؼ يخمؽ تأثيره الخاص بو عمى مستكل أصغر جزئياتو"

)(3

كمع نياية الثبلثينيات تغير مظير النقد ،إذ أصبح يتخمؿ الصفحة الكاحدة مف كتاب أك
بحث نقدم ػ بالخصكص إذا تعمؽ األمر بالشعر ،كبشكؿ لـ يشيد لو مثيؿ مف قبؿ ػ العديد
Vincent:.B. Leitch : The Norton Anthology of Theory and Criticism, W. W. Norton & Company,

1

Inc.2001, New York, p3 .
2

جابر عصفكر :القراءة الفاحصة ،في :جسد الثقافة  http://aljsad.org/showthread.php?t=77383بتاريخ.2015/06/22 :

David Mikics: A new handbook of literary terms, Yale University Press, 2007, p61.

113

3

الفصل الثالث :مبادئ النقد الجديد

مف المقاطع االستشيادية مف نصكص أخرل حيث يعتمد نسيج العرض النقدم عمى الدخكؿ
فييا كالخركج منيا ،كيعبر ىذا الكضع عف إحساس جديد بالمسؤكلية نحك الخصكصيات

الفريدة لؤلعماؿ األدبية.

يرجع كريس بكلديؾ ىذا التطكر كىذه النظرية الجديدة لمنصكص األدبية كالنقدية إلى ت.
س .إليكت ككتاباتو األكلى التي عبر فييا عف جممة مف اآلراء النقدية الثكرية الجديدة ،فيقكؿ:
"كيمكف العكدة لمنطؽ ىذا التطكر ،شأنو شأف العديد مف التطكرات األخرل ،إلى مقاالت
إليكت األكلى؛ فبمطالبتو النقاد باالىتماـ بالشعر عكض الشاعر قدـ ليـ أيضا بعض
)(1

التكجييات بشأف ما يجب البحث عنو في الشعر

كزخرت المجبلت األدبية اإلنجميزية بعديد المقاالت اإلليكتية التي غيرت الكثير مف
المفاىيـ المتعمقة بالقصيدة كبالشعر كالشعراء فمقاالتو المجمكعة تحت عنكاف )تقدي ار لجكف
دريدف(

Homage to John Dryden

"أضفت قيمة خاصة عمى قدرة الشعراء الميتافيزيقييف مف

مدرسة جكف دف عمى دمج تجارب متنكعة في كؿ شعرم جديد كمكىبتيـ في إذابة الفكرة

كاإلحساس معا في إدراؾ حسي مباشر لمفكرة").(2

لقد حاكؿ إليكت عف كعي كبجيد غير ىيف ،في ىذه المقاالت كمقاالت أخرل نشرت في
)الغابة المقدسة( أف يعطي أمثمة شعرية كاضحة تعبر عف الخصائؿ الشعرية المتعمقة
بالتجاكب المعقد المتشعب نحك التجربة ،كاذا كاف الشعر حسب إليكت ،أكثر مف مجرد نظـ
لفكرة ،بؿ باألحرل دمج مكثؼ لؤلفكار كاألحاسيس في نسيج مف الصكر المركزة المعقدة،
)(3

فيجب أف يقابؿ بنكع جديد مف اليقظة مف قبؿ القراء كالنقاد.

فإليكت ال يكاد يشير إلى الشكؿ في كتاباتو النقدية ألف ىمو األكبر ىك عممية الخمؽ،
كالمشاعر كاألحاسيس ،كمشكمة المعتقد كالتراث .كأقرب ما يصؿ فيو إليكت إلى مشكمة الشكؿ
ىك تفصيمو لمخبلؼ بيف أسمكب الشعر كأسمكب الدراما .غير أنو يردد ما يقاؿ عف المشكمة
الكبرل بطريقتو المحايدة المعتادة :يناسب الشكؿ المحتكل عند الشاعر الكامؿ كيتطابقاف،
1

كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ،ص.93

2

كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ، ،ص.93

3

المرجع نفسو ،ص.94
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كيصح دائما أف نقكؿ إف الشكؿ كالمضمكف ىما الشيء نفسو مثمما يصح أف نقكؿ أنيما
)(1

مختمفاف"

كاذا كاف ىناؾ مف يرجع ىذا النيج في قراءة الشعر إلى إليكت ،فإف إليكت نفسو يرجع
الفضؿ في إرساء القراءة الفاحصة منيجا لقراءة األثر األدبي كاستكناه أغكاره إلى الناقد
ريتشاردز كيعمف في كتابو "الشعر كالشعراء" عف أصكؿ ىذه الطريقة فيقكؿ" :كقد الحظت منذ
عيد قريب تطك ار أشؾ في أف أصكلو ترجع إلى مناىج األستاذ ريتشاردز المدرسية ،التي
تعتبر في طريقتيا استجابة صحية مقابمة لصرؼ االنتباه عف الشعر إلى الشاعر .كىذا يكجد
في كتاب صدر منذ عيد غير بعيد ،كيحمؿ عنكاف تأكيبلت

Interpretations

كىك سمسمة مف

المقاالت الثني عشر ناقد ا مف النقاد اإلنجميز الناشئيف ػ يحمؿ كؿ منيـ قصيدة كاحدة مف
اختياره الخاص .كالمنيج ىك أف تتناكؿ قصيدة مشيكرة ،ػ ككؿ قصيدة مف القصائد التي جرل
تحميميا في ىذا الكتاب تعد قصيدة مشيكرة ػ دكنما رجكع إلى الكاتب ،أك إلى سائر عممو،
فتحمميا مقطعا فمقطعا ،كسط ار فسطرا ،كتستخرج ،كتعصر ،كتنتزع ،كتحمب كؿ قطرة معنى
)(2

عصارة الميمكف في النقد".
يمكف إخراجيا منيا ،كيمكف أف تسمى الطريقة مدرسة ٌ

إذف فالنقد العممي نقد يرتكز عمى التحميؿ الفاحص العازؿ لمنص ،كيعد ريتشاردز المركج

الرئيس ليذا المصطمح ،إذ أحدث كتابو " النقد التطبيقي :دراسة في الحكـ األدبي" ثكرة حقيقية
في تدريس كدراسة المغة اإلنجميزية ،ككاف لمناىجو تأثير كبير عمى تقبؿ الحداثة ،كعمى ما
عرؼ فيما بعد بالنقد الجديد ،ككاف فرانؾ ليفيز مف أبرز النقاد الذيف احتضنكا النقد التطبيقي
)(3

كناصركه مؤث ار بذلؾ عمى جيؿ كامؿ مف النقاد.

كاشتير ليفيز بمقكلتو التي تمخص القراءة

الفاحصة حيف دعا إلى التركيز عمى النص األدبي بقكلو ":الصفحات عمى األكراؽ"

)(4

Words

On Pages

1
2

رينيو كيميؾ :مفاىيـ نقدية ،تر :محمد عصفكر ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني األعمى لمثقافة كالفنكف ،الككيت ،ص.49

ت .س .إليكت :في الشعر كالشعراء ،ط ،2تر :محمد حديد ،دار كنعاف لمدراسات كالنشر ،1991 ،ص.148

J. A. Cuddon: The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary theory, p694.

LEAVIS Frank Raymond: Essays and Documents, ed by : Ian Mackillo and Richard Storer,
Continuum, London, New York, 2005 ,p143.
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كاف ريتشاردز ييدؼ مف كتابو ىذا )النقد التطبيقي( أف يككف "كشافا" إلى مبادئ النقد
)(1

األدبي "ليظير نقائص التفسير التي حاكؿ كتاب المبادئ أف يصححيا".

كأصبح الكتاب

مرجعا لكؿ مف يريد أف يق أر قصيدة أك نصا .كبمغت قيمتو العممية مبمغا كبي ار "حتى أنو تكاد
ال تبطؿ العمؿ بو أية نقائص تنشأ مف بعد ،فقد كاف فاتحة نقد مكضكعي كأكؿ محاكلة
منظمة إليقاؼ نسج النظريات حكؿ ما يتمقاه الناس أك ما يجدكنو حيف يقرأكف قصيدة ما .كلـ
تكف غايتو النيائية شيئان أدنى مف التحسيف العاـ لمقراءة ،كبالتالي التحسيف العاـ لمتذكؽ
األدبي"

)(2

اعتمد ريتشاردز في عمى منيجية خاصة تمثمت في تكزيع قصائد معينة عمى طبلبو مف
دكف اإلشارة إلى أصحابيا مف الشعراء كال إلى عصكرىـ أك تكجياتيـ أك أم شيء آخر ،ليجد
الطالب نفسو أماـ نص شعرم ال يعرؼ عف خمفياتو الخارجية شيئا ،فيدرس الطبلب ىذه
القصائد كيحكمكف عمييا مف خبلؿ التركيز عمى لغتيا كعناصرىا الفنية ،ثـ يحكمكف عمى
جكدة ىذه القصائد كعند نياية األسبكع يجمع ريتشاردز تعميقات الطبلب كالتي يسمييا ب
)بركتكككالت( أك مسكدات ،كيناقشكنيا في حجرة الدرس .كقد تبيف في نياية األمر كاعتمادا
عمى ىذه الطريقة أف بعض الطمبة كىـ يفاضمكف بيف القصائد المقدمة ليـ كثي ار ما يقزمكف
نصكصا لشعراء كبار ذكم شأف عظيـ في تاريخ الشعر اإلنجميزم كيعمكف نصكصا لشعراء
أقؿ شأنا ،كيحدث أف يحكمكف لشاعر مجيكؿ ال يكاد يعرؼ اسمو بالشعرية كالجكدة عمى
حساب آخريف أكثر شيرة كتأثيرا.

إضافة إلى كتاب ريتشاردز )النقد التطبيقي( يعد كتاب طالبو كليـ إمبسكف )سبعة أنماط
مف الغمكض( عبلمة فارقة في خارطة النقد الجديد بؿ ك"نمكذجا حيا لمقراءة الفاحصة ،كعمبل
م يما في تطبيؽ ىذا المنيج كتتمثؿ أىميتو حسب ماىر شفيؽ فريؽ في " ككنو أكؿ محاكالت
)النقد الجديد( في قراءة النصكص الشعرية قراءة مدققة كثيقة ،تحمميا فقرة فقرة ،بؿ كممة كممة،
بؿ حرفا حرفا ! ...بؿ ىي تحمؿ ما بيف السطكر ،كتستنطؽ المسككت عنو كترل أف

1
2

ستانمي ىايمف :النقد األدبي الحديث كمدارسو ،ص.124

المرجع نفسو ،ص.131
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)الكممات عمى الصفحات( ىي أىـ ما يجب أف ييتـ بو الناقد ،ال سيرة الكاتب كال نكاياه
)(1

األصمية كال ظركؼ مجتمعو".

مف المفاىيـ التي ترددت كثي ار في تطكر نظرية الشعر كالتأكيؿ لمنقد الجديد فكرة "دينية"
عف االستعارة كانت البركتكككؿ )اإلجراء( األساسي في القراءة المدققة .كقد عبر كيمزات
كبرككس عف ىذه الفكرة بجبلء كايجاز في كتابيما النقد األدبي تاريخ كجيز" :لؤلفكار العامة
مكانيا في خطاب العممي كالفمسفة المفيكمي الخاص كالتفاصيؿ المحددة حضكرىا الكثيؼ في
الجرائد كمحاضر المحاكـ كلكننا ال نجد االندماج الشديد كاذا المغزل لمتفاصيؿ كالفكرة العامة
)(2

إال في االستعارة كبالتالي مف الشعر".

كلقد لخص ليتش ىذه اإلجراءات الشكمية )البركتكككالت( التي حددت ككجيت القراءة
المدققة عند النقد الجديد ،كالتي يعتمدىا النقاد الجدد كيعمدكف إلييا حيف ممارسة القراءة

الفاحصة كما يأتي:

-1إنتقاء نص قصير كىك غالبا قصيدة ميتافيزيقية أك حديثة.
-2استبعاد المداخؿ النقدية " النشئكية".
-3تجنب البحث " االستقبالي".
-4افتراض أف النص شيء مستقؿ ال تاريخي كمكاني الكجكد.
-5الفرض أف النص معقد كمركب ككذلؾ كؼء كمكحد.
-6القياـ بالعديد مف القراءات التأممية.
-7النظر إلى كؿ عمؿ باعتباره دراما مف القكل المتصارعة.
-8التركيز باستمرار عمى النص كالعبلقات المترابطة المتعددة داخمو دالليا كببلغيا.
-9اإللحاح عمى الطاقات االبتكارية الجكىرية ،كبالتالي اإلعجازية ،لمغة األدبية.
1

ماىر شفيؽ فريد :مف تصديره لكتاب كليـ إمبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،تر :صبرم محمد حسف عبد النبي،
المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2000،ص جػ.

2

كيمياـ ؾ .كيمسات ككمينت برككس ،النقد األدبي :تاريخ كجيز ،دار نشر جامعة شيكاغك ،1978 ،ص.749

117

الفصل الثالث :مبادئ النقد الجديد

 -10البعد عف التمخيص أك التأكيد عمى أف أمثاؿ إعادة الصياغة ىذه ال تتطابؽ مع

المعنى األدبي.

-11البحث عف بناء عاـ شامؿ متكازف أك مكحد مف العناصر النصية المتناغمة.
-12إخضاع التضاربات كالصراعات.
-13النظر إلى المفارقة كالغمكض كالتكرية كأساليب إلنياء التشعبات كضماف نشكء

البناء المكحد.

-14معاجمة المعنى )الداخمي( باعتباره عنص ار كاحدا فقد مف البناء.
-15مبلحظة أبعاد المعرفة كالخبرة في النص خبلؿ النظر فيو.
 -16محاكلة أف يككف القارئ المثالي كأف يكجد القراءة الكحيدة كالحقيقية التي تندرج
)(1

تحتيا القراءات العديدة.

كفي األ خير يمكننا القكؿ أف القراءة الفاحصة ،كىذه البركتكككالت ميزة مف أىـ الميزات
الشكمية لدل كالتي تختمؼ عف األنظمة كاإلجراءات كالممارسات التفسيرية لدل لمدارس
األخرل .كلـ تقتصر ميمة القراءة الفاحصة عمى تحميؿ النصكص فحسب بؿ كانت كسيمة
كمعيا ار يتخذه النقاد الجدد في إصدارىـ لؤلحكاـ بمعنى أنيا لـ تقتصر عمى التفسير كالشرح

كالتحميؿ فحسب كانما عمى تقييـ األعماؿ كاصدار الحكـ عمييا كالتمييز بينيا.

1

فنسنت ب ليتش النقد األدبي األمريكي ،تر :محمد يحي ،المجمس األعمى لمثقافة .2000،ص 56
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-1

الوحدة العضوية

Organic Unity

إف مصطمح "الكحدة العضكية"

)(Organic Unity

مككف مف جزأيف" :الكحدة" ) ،(Unityكىي

ميزة ما ىك كاحد ميما تكف مفيكمات ىذه الكممة" ،ك"العضكية" ) ،(Organicكىي نعت تعريفي

كصفي يطمؽ عمى ما ىك مركب مف أجزاء تتكامؿ بكظائفيا المختمفة الجمية كالمرتبة .ك"كؿ
عضكم" كممة ،في ىذا المعنى ،مرادفة لممنظـ ،كالكحدة العضكية ذركة تضاد العناصر

المختمفة كتضامنيا ).(1

كىناؾ مف اصطمح عمى الكحدة العضكية بػ) :كحدة العمؿ األدبي(

)(2

إذ أف العمؿ

األدبي ينبغي أف يككف لو مبدأ لمتنظيـ يعمؿ عمى أف ترتبط األجزاء معا بطريقة تؤدم إلى
تشكيؿ كؿ عضكم كعمى الرغـ مف أف النص األدبي يمتمؾ عبلقات كاضحة منطقية بيف
األجزاء كالجزء إال أف مصدر الكحدة يختمؼ مف عمؿ آلخر فقد تككف الحبكة أك التشخيص

أك الفكرة الرئيسية أك الجك النفسي القكة الدافعة إلضفاء تمؾ الكحدة".

)(3

كيعكد مصطمح الكحدة العضكية إلى الفكر الييميني ،إذ أف "أساس الكحدة في المسرحية
بالنسبة ألرسطك ىك أداء الكظيفة الفنية لذلؾ اعتبر المأساة أفضؿ مف الممحمة لتميزىا بترابط
داخمي أقكل مما ىك في الممحمة كالشتماليا عمى حبكة ذات بداية ككسط كنياية .أما الشاعر
الركماني ىكراس
Poetica

Horace

فقد أشار إلى فكرة الكحدة المكضكعية في قصيدتو "فف الشعر"

Ars

حيف ربط بينيا كبيف فكرة االنسجاـ الناتج عف التنسيؽ كالتصميـ الماىريف ،األمر

الذم يذكرنا بالمكسيقى كبمزج األلكاف كالضكء كالظبلؿ في التصكير".

)(4

كلمكحدة العضكية كياف ينمك كتتفاعؿ أعضاؤه كتفاعؿ أعضاء الجسد الكاحد ،فيذا يكمؿ
ذاؾ ،كىذه الحياة التي تميز الكحدة العضكية تستمدىا مف قكة باطنية في داخؿ الكائف الحي،
ثـ تغذم كؿ األعضاء التي بدكرىا تعطي الطاقة الحقيقية لذلؾ الكائف ،مف خبلؿ قياـ كؿ
عضك بكظيفتو المنكط بيا في انسجاـ تاـ كسحرم مع باقي األعضاء األخرل ،ليمد ذاؾ
Lalande, Andre : Vocabulaire technique et critique de la Philosphie, pp1164,1165 .

2

إبراىيـ فتحي :معجـ المصطمحات األدبية ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،صفاقس ،تكنس ،1986 ،ص.405

3

المرجع نفسو ،ص.405

4

مجدم كىبة ،كامؿ الميندس  :معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،ص.431
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التمازج كاالنسجاـ الكائف بالحياة ،فيي كحدة تقكـ عمى مزج عناصرىا التي تنصير فيما بينيا،
أك كما يقكؿ "كركتشو"" :إف الفكرة تنحؿ بكامميا في التصكر ،كانحبلؿ قطعة السكر التي
تذ كب في قدح الماء ،فتبقى فيو ،كتظؿ كتفعؿ في كؿ ذرة مف ذراتو ،كلكف ال يمكف أف يعثر
)(1

عمييا في صكرة قطعة مف السكر".

إف أىـ خاصية مف خصائص القصيدة كبنيتيا تكمف في التحاميا كترابطيا كفي انسجاـ
عبلقاتيا المتبادلة ،كيؤكد النقاد الجدد عمى ىذه الخاصية كأف كؿ أجزاء القصيدة متصمة
بعضيا ببعض ،كتشكؿ فيما بينيا مجتمعة كمتعاضدة الفكرة األساس لمقصيدة .ذلؾ أف "كؿ
المبادئ األخرل ينبغي أف تخدـ ىذه الكحدة التي ذكرىا القدماء في تحديدىـ لمجماؿ الفني
بقكليـ الكحدة في الكثرة

Unity in Variety

كىي تعني أال يككف العمؿ الفني ناقصا أك مفتق ار

لشيء يضاؼ إليو حتى يتـ اكتمالو كال ينبغي أف تزيد فيو أجزاء ال داعي لكجكدىا ،كىذا
المبدأ يقضي بتحقيؽ الكحدة بيف الصكرة كالمضمكف في العمؿ الفني بحيث يستحيؿ أف يترجـ
العمؿ الفني في لغة مختمفة كاال فقد كحدتو العضكية ،ككؿ العناصر في العمؿ الفني ينبغي
)(2

أف تخدـ بعضيا بعضا"

أما بالنسبة لممدرسة الركمانسية فالكحدة العضكية في العمؿ الفني ترتبط بكحدة االنفعالية

ككحدة الرؤيا لمطبيعة ككحدة العبقرية الشاعرة أثناء اإلبداع الشعرم

)(3

كىذه النظرة إلى القصيدة كالى الشعر عمكما متجذرة في الفكر اإلنجميزم الركمانسػي،
فقد تحدث الشاعر كالناقد ككلردج

S. Coleridge

عف الكحدة العضكية في الفصؿ الرابع

كبالتحديد في أكدنيس كفكنيس مف كتابو الشيير "سيرة

ذاتية"Biographia Literaria

)(1817

كربطيا بكحدة الخياؿ المبدع .كىك يفرؽ متأث ار بالفبلسفة األلماف مف أمثاؿ شمنج كشميجؿ بيف
نكعيف مف الشكؿ في األعماؿ الفنية :ما يسميو الشكؿ العضكم ،كالشكؿ اآللي أك
الميكانيكي .كىذا الفرؽ بيف ىذيف النكعيف ىك نفسو تقريبا الفرؽ بيف الخياؿ المبدع كبيف
الكىـ أك التكىـ ،إذ أف الشكؿ العضكم ىك الذم يبدعو الخياؿ ،كىك ينبع مف عمؽ العمؿ
1

كركتشو :المجمؿ في فمسفة الفف ،ص .51

2

أميرة حممي مطر :مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،ط ،1دار المعارؼ ،القاىرة ،1989،ص.42

3
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الفني نفسو ،دكف أية مؤثرات خارجية عنو ،كلذلؾ يقكؿ ككلردج" :لك كانت لمشعر قكاعد

تفرض عميو مف الخارج لما كاف شع ار كانما تدىكر إلى منزلة الصنعة اآللية") .(1فإذا فرضت

عمى الشعر قكاعد تتعارض مع خصكصياتو ،كال تنبؽ مف داخمو كاف شع ار ميميبل ،ال يرقى
إلى مصاؼ الشعر الرفيع ،كمف ىنا فككلردج يعتقد "أف الفناف الحقيقي ىك ذلؾ الفناف القادر
عف طريؽ الخياؿ عمى أف يبدع عمبل فنيا يتحقؽ فيو ذلؾ الشكؿ العضكم الذم يجمع كؿ
أجزاء العمؿ الفني كمككناتو ،بحيث يعتمد كؿ منيا عمى اآلخر اعتمادا كميا ،كيرتبط بعضيا
بالبعض اآلخر ارتباطا كثيقا ،فتنتشر الرؤية الشعرية في أرجاء العمؿ الفني كمو كتنعكس فييا

جميعا".

)(2

يترتب عمى مبدأ الكحدة العضكية ترابط أجزاء العمؿ األدبي ترابطا يشبو ترابط أعضاء
الجسد الكاحد حيث ربط ككلردج العقؿ البشرم الذم يشبو الكائف العضكم ،بطبيعة األدب
الذم تجتمع العناصر فيو لتككف كحدة أكبر مف مجمكعة األجزاء المتفرقة ،كذىب في تعريؼ
القصيدة إلى أنو "البد أف تككف بحيث تتساند أجزاؤىا فيما بينيا ،كيفسر بعضيا بعضان،
كتتساند جميعيا كتنسجـ كؿ عمى قدره مع الغرض كالتأثيرات المعركفة لمنظاـ العركضي"

)(3

كتنبني ىذه الكحدة عادة عمى عنصريف اثنيف األكؿ يتمثؿ في كحدة المكضكع كما ىك الحاؿ
بالنسبة لمقصيدة التي يجب أف تعالج أبياتيا في مجمكعيا مكضكعا كاحدا كالعنصر الثاني
يتمثؿ في كحدة الجك النفسي ،حيث تككف أحاسيس المبدع كعكاطفو كاحدة منسجمة مع

المكضكع المتطرؽ إليو.

كاف لمحركات كالمذاىب السابقة كلمحركة النقدية األكربية الحديثة أث ار كبي ار ككاضحان في

العقؿ النقدم لجماعة النقد الجديد ،ففي قضية )الكحدة العضكية( ،إذ يعكد تاريخ الدعكة الى
كحدة القصيدة في الشعر الغربي الحديث الى المدرسة الركمانسية ،فيرل )ككلردج( أف

1

مصطفى بدكل  :ككلردج .دار المعارؼ .سمسمة نكابغ الفكر الغربي ،ص.15

 2المرجع نفسو ،ص. 15

 3مصطفى بدكل  :ككلردج  ،ص.95
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القصيدة "البد أف تككف بحيث تتساند أجزاؤىا فيما بينيا كيفسر بعضيا بعضان ،ك ٌؿ عمى قدره
مع الغرض كالتأثيرات المعركفة لمنظاـ العركضي").(1
فالبنية الشعرية عند كمينث برككس تعني بنية المعاني كالتقييمات كالتأكيبلت كالتي تشكؿ
مبدأ الكحدة كالذم يتمثؿ في التكازف كالتكازم كاالنسجاـ بيف الدالالت كالمكاقؼ
كالمعاني".كالذم يمد القصيدة برؤية داخمية تحافظ عمى كحدة التجربة التي في أعمى
مستكياتيا تتجاكز عناصر التجربة المتضادة كالمتناقضة ظاىريا كتكحد الكؿ في قالب
)(2

كاحد"

كىذه النظرة تحيمنا إلى القكؿ أف مبدأ الكحدة العضكية ال يستمزـ ترتيب كتكاتر

العناصر المنسجمة كالمتناغمة فيما بينيا فحسب بؿ يتعدل إلى جمع العناصر غير المتكافقة
كتحيدىا أم ترتيب المتشابو مع المختمؼ ،لينتج في نياية المطاؼ الكحدة العضكية المنشكدة،

كحدة إيجابية تبنى عمى الجمع بيف المتناقضات.

يشير برككس إلى أنو كبالرغـ مف أننا يجب أف ننظر إلى القصيدة مف خبلؿ بنيتيا فإف
ىذه البنية غير مق نعة كغير كافية أحيانا ألف البعض قد ينظر إلييا عمى أساس القالب كآخر
)(3

ينظر إلييا عمى أساس تعاقب الصكر كتسمسميا.

كعميو فإف البنية التي يريدىا كيعني بيا

ليست الشكؿ بالمعنى المتعارؼ عميو كالتي ينظر فيو إلييا عمى أساس ذلؾ الغبلؼ الذم
يحكم المحتكل" إف البنية يؤكد برككس في كؿ مكاف مف مكيفة مع طبيعة المادة التي تتماشى
)(4

كالقصيدة ،فطبيعة المادة تعيؽ حؿ المشكمة ،كالحؿ في ترتيب المادة".

كحسب ككلردج

فالخياؿ "ىك القكة التي بكاسطتيا تستطيع صكرة معينة ،أك إحساس كاحد أف يييمف عمى عدة
)(5

صكر ،أك أحاسيس في القصيدة فيحقؽ الكحدة فيما بينيا بطريقة أشبو بالصير"

خياؿ ال يمكف أف تتحقؽ ىذه الكحدة العضكية بيف عناصر األثر األدبي.

1

كمف دكف

يكسؼ حسيف بكار :بناء القصيدة في النقد األدبي العربي القديـ في ضكء النقد الحديث ،ص ،279

Cleanth Brooks: The Well-Wrought , p195.

Cleanth Brooks: The Well-Wrought , p196.

5

Ibid, p178.

مصطفى بدكم :ككلردج ،ص.158
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كيعطي محمد زكي العشماكم صكرة كاضحة عف الكحدة العضكية بقكلو" :إف ما يسميو
النقد الحديث بالكحدة العضكية ليس في الحقيقة إال كحدة الصكرة ككحدة الصكرة ىي
بالضركرة كحدة اإلحساس أك ىيمنة إحساس كاحد عمى القصيدة كميا .كعمى ىذا فالكحدة

العاطفية ىي دليمنا عمى تحقؽ الكحدة العضكية في العمؿ الفني"

)(1

مف ىنا تبدك الكحدة العضكية جكىر تحقيؽ االنسجاـ بيف األفكار كاألحاسيس كالمكاقؼ،
التي قد تبدك لمقارئ متصارعة متناقضة إذا نظر إلييا منفصمة عف بعضيا .إضافة إلى ىذا
فالنقاد الجدد يعتقدكف بكحدة الشكؿ كالمضمكف كمحاكلة فصميما اغتياؿ لمنص كمعناه

الحقيقي ،ألنيما غير قابميف لمتجزئة كالفصؿ.

إف عدـ إمكانية ىذا الفصؿ بيف التقنيات التي يكظفيا المؤلؼ كبيف محتكل النص يحيمنا

إلى ما أطمؽ عميو كمينث برككس ىرطقة التمخيص أك إعادة الصياغة.

1

محمد زكي العشماكم :قضايا النقد األدبي ،ص.112 ،111
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 -4ىرطقة إعادة الصياغة)Heresy Of Paraphrase( :
)ىرطقة إعادة الصياغة( مصطمح في غاية األىمية بالنسبة لمنقاد الجدد ألنو يبرز
مبادئ التيار كخصائصو ،كما يجمع بيف طياتو الخصائص األخرل المتعمقة بالنص األدبي
كالنص الشعرم خصكصا .كالمصطمح مف صياغة الناقد األمريكي كمينث برككس كقد تيرجـ
مرة بيرطقة الشرح ) (1كمرة أخرل ببدعة التمخيص) (2أك بدعة إعادة السبؾ) (3كمرة ثالثة
بيرطقة إعادة الصياغة كالسبؾ )،(4أك ىرطقة التمخيص أك مغالطة التمخيص أحيانا.

كالتمخيص حسب قامكس أكسفكرد لممصطمحات األدبية "ىك إعادة إقرار معنى النص
بكممات مختمفة ،عادة قصد تكضيح معنى النص األكؿ كيقتضي التمخيص تجريد المحتكل
عف الشكؿ ،كىذا ما رفضو كمينث برككس كأدل بو إلى اإلقرار بيرطقة التمخيص ،أم رفض
فكرة أف تككف القصيدة قابمة لمتمخيص

paraphrasable

)(5

كاعادة الصياغة.

كمف ىنا يبدك أف

برككس بنى فكرتو عمى فكرة أف ال كجكد لمرادفات حقيقية ،فكؿ لفظة ليا داللة كاحدة كحيدة
تؤدييا ،كتعكيض أم لفظة بمفظة ينجـ عنو منطقيا تغير الداللة األكلى كخمؽ داللة جديدة
أخرل مختمفة عف األكلى اختبلفا في الشكؿ كاإليقاع كالمعنى .كبناء عميو فعممية استبداؿ
األلفاظ بألفاظ أخرل أثناء عممية التمخيص ينتج عنو عدـ تطابؽ المعنييف كبالتالي استحالة

العثكر عمى المعنى األصؿ في القصيدة أك في أم قطعة أدبية أخرل.

خصص كمينث برككس ليرطقة إعادة الصياغة الفصؿ الحادم عشر مف كتابو) :اإلناء
محكـ الصنع( دراسات في بنية

الشعر)The Well-Wrought Urn (1947

كجعميا آخر فصكؿ ىذا

الكتاب ،لتككف مسؾ الختاـ لنقده التطبيقي عمى القصائد العشر التي درسيا في ىذا المؤلؼ
كبالتالي لتككف بمثابة تتكيج لنظرتو النقدية لقراءة الشعر كدراستو كفيـ معانيو .لينتيي إلى
1

ينظر يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،دار جسكر لمنشر ،ط ،2الجزائر ،2009،ص.55

2

ينظر كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ،ص147.

3

كريستكفر نكريس :التفكيكية :النظرية كالممارسة ،تر :د .صبرم محمد حسف ،دار المريخ ،الرياض ،السعكدية،1989 ،
ص.34

4

ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ص .316

Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms , Oxford University Press Inc.,
NewYork,2001, p184.
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أنو" :يجب طرح الق يمة الجيدة التي تشترؾ فييا القصائد ليس في إطار )المضمكف( أك

)المادة( بالمعنى االعتيادم لتمؾ المصطمحات كانما في إطار المبنى".

)(1

كيقر أصحاب النقد الجديد أف النص جسد كاحد ،كنسيج متكامؿ ال يتج أز "كالمعنى في
النص ال ينفصؿ عف شكمو المغكم ،كلذلؾ ال يمكف اختزالو إلى معنى بسيط مستخرج مف ىذه
الكحدة الكمية .كمعنى النص يكمف في كمية عناصره جميعا ،كفي العبلقات المتبادلة ليذه
العناصر ،كبيذا المعنى ينظر النقاد الجدد إلى النصكص األدبية عمى أنيا ذاتية االكتفاء،
)(2

ذاتية االستقبللية "

كلكف ىذا االكتفاء الذاتي كىذه االستقبللية الذاتية لمنص األدبي بالنسبة

لمنقد الجديد ليس اكتفاء نيائيا ثابتا عمى مستكل العناصر الكثيرة المككنة لمنسيج النيائي
لمقطعة األدبية .كلكنيـ ركزكا كما يقكؿ مارؾ جانككفيتش

Mark Jancovich

عمى فكرة أف النص

األدبي لـ يكف أبدا بنية ثابتة ،ذلؾ أف عبلقات عناصره المتبادلة معقدة بحيث تشكؿ فيما
بينيا عممية إنتاجية معقدة أخرل كمف ثـ فبل يمكنيا أف تحؿ أبدا كأف تحكؿ إلى معنى
)(3

ممخص بسيط"

مركزيف عمى أف إعادة صياغة محتكل عمؿ أدبي ما كمحاكلة ترشيح معناه

المقترح مف قبؿ القارئ خطأ جسيـ.

)(4

ذلؾ أف إعادة صياغة كسبؾ النصكص ينتيي عادة بالقارئ إلى الحكـ بأف ىذه
النصكص ،ذات بعد أخبلقي أك منفعي ،كىذا ما يضع األدب عمى مستكل التنافس مع فركع
)(5

كتخصصات أخرل كالفمسفة كالديف كالسياسة.

يقكؿ كمينث برككس" إف جؿ الصعكبات التي نكاجييا في النقد تنحدر مف ىرطقة إعادة
قاد كأف ننخدع بيا ،فإننا نصؿ إلى تشكيو
الصياغة السبؾ (...) ،إذا سمحنا ألنفسنا أف ين ى
العبلقة بيف القصيدة كحقيقتيا ،كنرفع مشكمة االعتقاد بشكؿ ردمء كأعرج ،كسنفصـ بيف شكؿ
القصيدة كمضمكنيا ،مما يؤدم بنا إلى نقؿ تنافس كىمي كغير حقيقي إلى مضامير العمـ
Cleanth Brooks: The Well-Wrought , p177.

Mark Jancovich: The Southern New Critics, in The Cambridge History of Literary Criticism Vol 7,
p206.

Mark Jancovich: The Southern New Critics , p206.

Vincent:.B. Leitch :The Norton Anthology of Theory and Criticism, p19.
Vincent B Leitch: The Norton Anthology of Theory and Criticism, p19.
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)(1

كالفمسفة كالديف".

كيضفي ىذا االلتحاـ المنسجـ عمى النص األدبي الركح التي يمكف أف

تبعث فيو الحياة كتحقؽ لو القيمة كالخمكد" ،فالشكؿ كالمضمكف متبلحماف بطريقة ال انفصاـ
ليا .كبالنسبة لمنقاد الجدد ذلؾ االمتزاج في النسيج يحدد كبشكؿ كبير قيمة النص قيد الدراسة،
فبالنسبة ليـ ككثير مف األكاديمييف المنضكييف تحت لكائيـ شكؿ النص ىك ما يخمؽ النضج

التيكمي لممضمكف" 2كالقصيدة ذاتية المحتكل كال تقبؿ القسمة عمى غيرىا دكف باؽ ،كىي
متعذرة االختزاؿ إلى أم معنى آخر غير متمكضع داخؿ بنية القصيدة ذاتيا .ك"مبدا الكحدة"
الذم يشكؿ القصيدة ىك أحد الدالالت كالمكاقؼ كالمعاني المنسجمة كالمتناغمة التي تككف
كميا خاضعة إلى مكقؼ كمي كاحد مسيطر" .كاف كؿ محاكلة لمقبض عمى ىذا المكقؼ
كادراكو بكاسطة التمخيص كطريقة لمتأكيؿ يؤدم إلى ما يسميو برككس"بيرطقة التمخيص أك
)(3

ىرطقة إعادة الصياغة"

فكيؼ تؤثر إعادة الصياغة سمبا عمى النص األدبي؟ ككيؼ يؤدم التمخيص إلى طمس

المعاني الحقيقية لمنص؟

إذا كاف النص كما قمنا بالنسبة لمنقاد الجدد ذاتي الحمكلة كالمحمكالت ،مستقؿ بذاتو،
فيك مف ثـ ال يتغير بتغير الزمف كال يتغير بتغير القارئ ،ألف عناصره مترابطة ترابطا محكما
كمتسمسمة تسمسبل منتظما .لكف عند محاكلة إعادة الصياغة نقكـ بخمخمة ىذا النسيج كىذه
البنية المتكاممة؛ فنمجأ إلى تغيير بعض األلفاظ ،أك تغيير مكانيا ،أك تغيير صكرة شعرية ،أك
تبديؿ عبلمات الكقؼ ،أك إىماليا فنكسر ذلؾ التناغـ كنيدـ ذاؾ النظاـ الذم بنيت عميو
القطعة األدبية .كينتج لدينا نصا جديدا آخر ال عبلقة لو بالنص األكؿ ،ذلؾ أف النظاـ " الذم
يخمؽ معنى معقدا مركبا ال يمكف إعادة إنتاجو مف خبلؿ نظاـ آخر"

)(4

إف تمخيص ىذا النص كترجمتو إلى لغة أخرل تبتعد عف لغة اإلبداع كتقترب أكثر مف
البساطة كالمغة اليكمية يقضي عمى جمالياتو كجماليات معناه المركب كيفضي إلى خمؽ
Cleanth Brooks: The Well-Wrought, p19.

Hans Bertens: Literary Theory, The Basics, Routledge, London, 2001, p1.

Gregory Castle : The Blackwell Guide to Literary Theory, Blackwell Publishing Ltd, 2007, p124,

Wellek and Austin. Theory of Literature, Harcourt & Brace company, New York, p. 142
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معاني جديدة مختمفة .كعميو فيرطقة إعادة الصياغة كما رأينا ىي ىذا الرفض القاطع الختزاؿ
كتمخيص معاني القصيدة ألف كؿ العناصر المككنة لمنص ىي عكامؿ كعناصر متحدة فيما
بينيا متماسكة .كىذه العناصر المتحدة ما ىي إال البنيات الداخمية لمنص ،فكما ىك معمكـ أف
النقد الجديد يطرح كؿ العناصر الدخيمة كالخارجة عف النص ميما كانت ىذه العناصر ،كىذا
ما يحيمنا إلى ىرطقتيف أخرييف أك مغالطتيف أخرييف حذر منيما النقد الجديد كىما المغالطة

القصدية كالمغالطة التأثيرية.
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 -5الغموض ()Ambiguity

إف الغمكض جكىر لمشعر كركح أخرل لو ،بؿ إنو حقيقة الزمة لو ؛ فالشعر بطبيعتو
سرم ،كخفي ،كم ٍم ىغز ،كغامض ،فمطالما ارتبط الشعر بالعكالـ السحرية المجيكلة ،يبحر دكنما
أشرعة إلى لجج النفس السحيقة ،كيحمؽ في رىبة كدكنما تردد في سماكات الخياؿ الرحيبة،
حيث ينيمر الضكء مف بيف أصابع أـ ثكمى ،كيغكص في غياىب العقؿ الدكينة كسراديب
الركح العميقة ،حيث يتشكؿ الككف في حفنة مف تراب ،كتشع الحياة في بسمة طفؿ .كديدف
الشعر دكما البحث عف الجميؿ الجميؿ كىمو استكناه الغريب كالعجيب األصيؿ .كمف كانت
ىذه الفضاءات مسرحو كمرتعو ال يمكف بأية حاؿ مف األحكاؿ أف يككف بسيطا ساذجا.
المخالؼ كالغمكض في التعبير الشعرم لو عمقو كشعريتو كألقو كال يمكف أف يككف نقيضا
لمبساطة كالكضكح ،كانما ىك نقيض لمسذاجة كالسطحية .كالغمكض يستدعي صفة المخالفة

التي تعد أىـ سمات الشعر ،أك كما يقكؿ إمبسكف" :ميكنات* 1الغمكض إنما تندرج ضمف

جذكر الشعر نفسيا".

)(2

كالشعر لمشاعر كجكد آخر ،مف خبللو يتجمى كيانو المحفكؼ باألسرار ،فالشاعر ال
يمكف أف يككف لو امتداد في الزمكاف إال مف خبلؿ إبداعو أك كما يقر أككتافيك باث
Paz

Octavio

مؤكدا ىذا الجانب الخفي لمشعر الشاعر ىك كممتو .في أثناء اإلبداع ،يطفك الجزء

األخفى مف ذكاتنا عمى سطح الكعي ،اإلبداع يعني أف نخمؽ بعض الكممات التي يتع ٌذر
انفصاليا عف

كياننا.

كيحيمنا مصطمح الغمكض  Ambiguityإلى مصطمح آخر في المغة العربية ىك اإلبياـ
كأحيانا كثيرة ما يقع الخمط بينيما ،كتجدر اإلشارة ىنا أف ماىر شفيؽ فريد يفضؿ مصطمح
اإلبياـ فيك كما يق كؿ في معرض حديثو عف كتاب إمبسكف أنو يؤثر "أف يترجـ عنكاف الكتاب
 *1الميكنات ىي الترجمة التي فضميا محمد حسـ عبد النبي لمفظة )(machinations

the machinations of ambiguity are among the very roots of poetry.

2

كليـ إمبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،تر :صبرم محمد حسف عبد النبي ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر،2000،
ص.20
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بسبعة أنماط مف اإلبياـ ال الغمكض كذلؾ" :لما تكحي بو كممة اإلبياـ في حس العربية مف
خفاء كاشكاؿ ،بما يتماشى مع الجذر المغكم لكممة  Ambiguityكىي مشتقة مف الكممة
البلتينية  ambiguusعف الفعؿ ) ambigerبمعنى يدكر حكؿ("

)(1

رغـ أنو لـ يغير

المصطمح مشي ار إلى أف كممة الغمكض أيضا ليا "كجو مف الصكاب في ىذا السياؽ لغكيا
)(2

كمعنكيا "

)*(3

كاذا كاف ماىر شفيؽ فريد يفضؿ مصطمح اإلبياـ ،فإننا نفضؿ مصطمح الغمكض

ألف اإلبياـ يرتبط باضطراب األحاسيس كاألفكار لدل الناص فيدخؿ النص تيكيمات ناتجة
عف اضطراب في النسيج كتشكيش في الرؤية كغبش في الخياؿ ،مما يجعؿ األثر األدبي
مجمكعة مف الطبلسـ كاألحاجي التي يستعصي عمى أم كاف حؿ شفراتيا ،كفؾ رمكزىا،
فالم ٍبيى يـ
ي
معقكالن.

إف كاف
ب عمى الحاسَّة إًدراكو إف كاف محسكسان ،كعمى الفى ٍيـ ٍ
ص يع ي
في المعجـ " :ما ىي ٍ
) (....كمف الكبلـ :الغامض ال َّ
يتحدد المقصكد منو") (4كىك أيضا "ما كاف ىخ ًفٌيا ال

ً
يعرؼ لو ىك ٍجو يؤتى منو"
ىي ٍستىبيف ) (...إذا كاف يم ٍمتىبسان ال يي ٍع ىرؼ معناه كال بابو ) (...كال ى

)(5

أما الغمكض في المغة "مصدر غمض كىك كؿ ما لـ يصؿ اليؾ كاضحا ،فالغامض مف

الكبلـ خبلؼ الكاضح ) (...كيقاؿ لمرجؿ الجيد الرأم قد أغمض النظر ابف سيده كأغمض
النظر إذا أحسف النظر أك جاء برأم جيد كأغمض في الرأم أصاب كمسألة غامضة فييا
)(6

نظر كدقة "

إذف فالغمكض اإليجابي ىك ذلؾ الذم يرتبط بمككنات الخطاب األدبي ،بكاسطة
مجمكعة مف القرائف الداللية التي تسيـ في ترابط عناصر النص األدبي ترابطا متسمسبل

منطقيا.
1

ماىر شفيؽ فريد :مف تصديره لكتاب كليـ إمبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،تر :صبرم محمد حسف عبد النبي،

2

المرجع نفسو ،ص ـ.

المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2000،ص ـ.

*  3آثرنا ىنا تكظيؼ مصطمح الغمكض ألنو أكثر انتشا ار كألف اإلبياـ في اعتقادنا يمغي إمكانية التفاعؿ مع النص بيف النص كالقارئ.
4
5
6

إبراىيـ مصطفى كآخركف :المعجـ الكسيط ،ج ،1ص.155
ابف منظكر :لساف العرب ،ج ،12دار صادر – بيركت ،ط 1414 ،3ىػ ،ص.56

ابف منظكر :لساف العرب ،ج.199 ،7
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 -3.1أنماط الغموض اإلمبسونية

يعد الناقد اإلنجميزم كليـ إمبسكف أحد الركاد األكائؿ الذيف رسخكا مبادئ النقد الجديد،
كيعترؼ جكرج كاطسكف بيذا الفضؿ حيف يتحدث عف أصكؿ المدرسة التي "بدأت في
األعماؿ األكلى لركبرت جريفز ككليـ إمبسكف حيث نجد أنو حتى قبؿ عاـ 1930كاف ىذا
الناقداف يستخدماف التحميؿ المفظي كالتركيبي ،ككاف البحث المميز عما سماه جريفز "أكثر
)(1

المعاني صعكبة" يتقبؿ عمى اعتبار أنو اليدؼ األقصى لمقراءة الجيدة".

كيضيؼ في

معرض حديثو عف الناقد كننيث بيرؾ مبر از ىذا التأثير الكبير إلمبسكف بخاصة في النقاد
األمريكييف ليصفو بأنو أبرز النقاد اإلمبسكنييف.غير أنو ال جريفز كال إمبسكف كاف معاديا
لمنزعة التاريخية معاداة بارزة؛ فإمبسكف "تجاىؿ نظرية ريتشاردز حكؿ المغة العاطفية ثـ
رفضيا فيما بعد رفضا تاما ،كطكر مفيكـ ريتشاردز الخاص بمركنة المغة الشعرية كغمكضيا
باستعماؿ طريقة التعريفات المتعددة ،كتتبع كتابو سبعة أنكاع مف الغمكض المدلكالت الشعرية
كاالجتماعية لقصائد تتصؼ بالصعكبة كالمماحية ،باستعماؿ االستعارات الغنية إلى أقصى حد
)(2

ممكف بكاسطة التحميؿ المغكم"

كبالرغـ مف أف اتجاه إمبسكف يقدـ المضمكف الفكرم لمقصيدة عمى كؿ شيء ،كيخضع
بناءىا المغكم ليذا المضمكف ،كبالرغـ مف التخمي عف بعض أفكار أستاذه ريتشاردز ،فإف
كتابو المكسكـ بسبعة أنماط لمغمكض

Seven Types of Ambiguity

الصادر سنة )(1930

كالذم القى صدل كبي ار في األكساط النقدية الغربية ،فإنو كاف ثمرة تتممذه عمى المدرسة
الريتشاردزية ،كمنيجيا الضارب في عمؽ القراءة الفاحصة المدققة لمنص الشعرم ،إذ كاف أم
الكتاب جزءا مف تمرينو الدراسي تحت إشراؼ الدكتكر أم .إ ريتشاردز في جامعة كمبريدج.
كالظاىر أف إمبسكف ب عبقريتو كبصيرتو الثاقبة قد أضاؼ الكثير إلى منيج ريتشاردز ،بتكظيفو
ليذا المنيج في قراءة أنماط غمكض القصيدة ،كالذم لـ يكف مألكفا قبميا ،كاألكيد أف إمبسكف
أفاد في استنباطو ليذه الطريقة مف معرفتو بالرياضات كتعامميا مع المجاىيؿ التي درسيا

بجامعة كمبريدج قبؿ انضمامو إلى جميرة األدب كاألدباء كالنقد كالنقاد.
1
2

طائفة مف النقاد :مختارات مف النقد األنجمك-أمريكي الحديث ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر ،2000 ،ص.240
رينيو كيميؾ :مفاىيـ نقدية ،ص .397
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كقبؿ إمبسكف لـ يكف الغمكض في نظر الجميكر إال ضربا مف تيكيمات الشعراء،
كعجزىـ عمى التعبير عف المعاني ،فجاء كتاب سبعة أنكاع مف الغمكض "كتج أر عمى معالجة
ما كاف دائمان يعد نقيصة في الشعر ،أم عدـ الدقة في المعنى ،كعده فضيمة الشعر الكبرل،
كأعمف أف الغمكض قد يقع في سبعة أصناؼ ،كمضى يصنفيا.

)(1

كاستطاع إمبسكف بخمفياتو العممية المرتكزة عمى الرياضيات كالمنطؽ

الثالثة كالثبلثيف

أف يحكؿ مفيكـ الغمكض مف مجرد تيكيمات كخزعببلت تنـ عف عجز الشعراء كنقيصتيـ
إلى دالالت مناقضة لممألكؼ؛ فأصبح التيكيمات قدرة عمى الصنعة كاإلبداع كغدا العجز قكة،
ليككف الغمكض بعد إمبسكف خاصية شعرية كبرل تعمي مف قيمة القصيدة كتضفي عمى
معانييا سح ار كجبلال كجماال" ،كيغدك فضيمة كبرل عمى حد قكؿ ىايمف يتيافت الشعراء عمى
إتيانيا كالضمكع فييا .كفي ىذا الكتاب يقيـ إمبسكف دراستو النقدية عمى أسس تحميمية
الحتماالت المعاني المتعددة في نص ما النابعة مف التباس األلفاظ كتداخميا .كبطبيعة الحاؿ
تخضع عممية تقكيـ ىذه االحتماالت الستجابة القارئ كقدراتو النقدية ،باإلضافة إلى إمكانيات
األلفاظ ذاتيا ،كىذه اإلمكانيات قد تأتي عف طريؽ اإليحاء العاطفي ،كما قد تتكلد مف مدلكؿ

المفظ المعنكم".

)(2

كقسـ إمبسكف كتابو إلى ثمانية فصكؿ تناكؿ في كؿ فصؿ نكعا مف أنكاع الغمكض
فتطرؽ في الفصؿ األكؿ إلى النكع األكؿ كتمحكر حكؿ أنكاع المعنى التي يتعيف دراستيا.
مشكمتا الصكت الصرؼ كالجك العاـ .تنشأ غمكضات النكع األكؿ عندما تصبح تفصيمة مف
التفصيبلت فاعمة فجأة مف نكاح عدة كأف يككف ذلؾ عمى سبيؿ المثاؿ ،عف طريؽ المقارنات
بنقاط عدة مف التشابو كالتضاد مع نقاط عدة مف االختبلؼ ،أك عف طريؽ صفات المقارنة أك
االستعارة المكنية أك عف طريؽ المعاني اإلضافية التي يكحى بيا اإليقاع ممحؽ التيكـ

الدرامي.

)(3

1

ستانمي ىايمف :النقد األدبي الحديث كمدارسو ،ص.55

2

عادؿ سبلمة  :اتجاىات الشعر اإلنجميزم كاألمريكي المعاصر ،عالـ الفكر ،المجمد  ، 4ع ،2الككيت1973 ،ص.80

3

ينظر كليـ إمبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،ص.2

131

الفصل الثالث :مبادئ النقد الجديد

كتطرؽ في الفصؿ الثاني إلى النكع الثاني كالمتعمؽ بغمكضات يجرم تحديد معنييف أك
أكثر مف المعاني البديمة تحديدا تاما في معنى كاحد .مف ذلؾ مثبل النحك المزدكج سكناتات

شكسبير .كغمكضات شكسر ،كغمكضات القرف الثامف عشر

أما الفص ؿ الثالث فكاف حكؿ الغمكض الذم مفاده أف معنييف مرتبطيف ظاىريا يجرم
تقديميا في آف كاحد .التكريات المأخكذة مف كؿ مف ميمتكف ،كمارفؿ ،كجكنسكف ،كبكب،ىكد.
الشكؿ التعميمي عندما تككف ىناؾ إشارة إلى ألكثر مف ككف مف أككاف الخطاب ،كالمجاز،
كالمقارنة المتبادلة ككذلؾ المقارنة الرعكية ،كأمثمة مأخكذة عف شكسبير .كتترابط المعاني
البديمة في النكع الرابع لتكضيح حالة مف حاالت الذىف المعقدة عند المؤلؼ .كأكرد أمثمة عمى
التككيدات البديمة المحتممة عند كؿ مف الشاعريف دكف

Donne

كألكسندر بكب  ،Popeأما النكع

الخامس فيتمثؿ في االرتباؾ ،مثمما يحدث عندما يقكـ المؤلؼ باكتشاؼ فكرتو أثناء عممية
الكتابة معتمدا عمى إيراد أمثمة مف قصائد الشاعر شيمي

Shelley

أك عندما ال تككف الفكرة

قد اكتممت فجأة في ذىنو كاعطى أمثمة ليذا النمط مف أشعار سكينبرف  .Swinburneكالجدؿ
الخاص باقتراب الشعراء الميتافيزيق ييف المتأخريف مف تقنية القرف التاسع عشر عف طريؽ ىذا
المسار ،كفي النكع السادس تطرؽ إمبسكف إلى الغمكض حيف يككف المقبؿ متناقضا أك غير
ذم صمة كيضطر القارئ إلى اختراع التفسيرات .كأخذ أمثمة عف كؿ مف شكسبير ،كفيتزجيرالد

كتينسيكف ،كىربرت ،كبكب كغيرىـ.

كما يتمثؿ ا لنكع السابع مف الغمكض في الكامؿ الذم يشكؿ حدا فاصبل في ذىف
المؤلؼ ،مستميما فركيد في ىذا الصدد .كقدـ أمثمة عف االرتباكات الصغرل في كؿ مف النفي
كالتضاد .أما في الفصؿ األخير فناقش الشركط العامة التي يصبح الغمكض قيما في ظميا
كمناقشة طرؽ فيـ الغمكض .الجدؿ الذم مفاده أف الفيـ النظرم لمغمكض أكثر لزكما اآلف
عف ذم قبؿ .ليست كؿ الغمكضات عمى صمة بالنقد أمثمة مأخكذة مف جكنسكف .كناقش
(1 ).

الطريقة التي يتعيف بيا القياـ بالتحميؿ المفظي

1

ينظر كليـ إمبسكف :سبعة أنماط مف الغمكض ،تر :صبرم محمد حسف عبد النبي ،ص ص.3-2
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يأتي:

كقد أكرد جكف كرك رانسـ في كتابو )النقد الجديد( ىذه األنماط السبعة ممخصة كما
 - 1حيف تككف الكممة أك التركيب أك المبنى النحكم مؤث انر مف عدة أكجو دفعة كاحدة

مع أنو ال يعطيو إال حقيقة كاحدة.

 - 2حيف يجمع معنياف أك أكثر إلى المعنى الكاحد الذم عناه المؤلؼ.
 - 3حيف يستطاع تقديـ فكرتيف في كممة كاحدة كفي كقت معان كال يربط بيف الفكرتيف إال

ككنيما متناسبتيف في النص.

 - 4حيف ال يتفؽ معنياف أك أكثر لعبارة كاحدة كلكنيما يجتمعاف ليككنا حالة عقمية أكثر

تعقيدان عند المؤلؼ.

 - 5حيف يستكشؼ المؤلؼ فكرتو أثناء الكتابة أك ال يستطيع أف يحيط بيا في فكره
بل  -تشبيو ال ينطبؽ عمى شيء ما تماـ اإلنطباؽ،
دفعة كاحدة ،حتى أنو قد يككف ىناؾ  -مث ن
كلكنو يقع في مكقؼ كسط بيف شيئيف عندما ينتقؿ المؤلؼ مف أحد الشيئيف إلى اآلخر.

 - 6حيف ال تفيد العبارة شيئان أما لمتكرار أك لمتضاد أك لعدـ تناسب العبارات ،فيضطر

القارئ أف يخترع عبارات مف عنده كىي قابمة أيضان لمتضارب فيما بينيا.

 - 7حيف يككف معنيا لمكممة ،أم قيمتا الغمكض ،كىما المعنييف المتضاديف المذيف تحددىما

القرينة فتككف النتيجة الكمية ىي أف يكشؼ عف انقساـ أساسي في عقؿ الكاتب.

)(1

 5.1إليوت والغموض

الغمكض لدل إليكت ميزة الشعر الجيد ،ففي مقالة )الشعراء الميتافيزيقيكف( كتب إليكت
عف مجمكعة مف الشعراء كمف بينيـ جكف دف
George Herber

فكف

John Donne

) (1633-1593أندرك مارفؿ

Henry Vaughan

)(1695-1622

) (1631-1573جكرج ىربرت

Andrew Marvell

) (1687 -1621كىنرم

John Crow Ransom: The New Criticism, Greenwood Press Publishers Westport, Connecticut,
USA, 1979, p119, 120.
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كحكؿ الغمكض كتفسيره في شعر ىؤالء يقكؿ" :ال يمكننا إال أف نقكؿ إنو يبدك مف
المحتمؿ أف الشعراء في حضارتنا ،عمى ما ىي عميو في الكقت الحاضر ليس مف الضركرم
دائما أف يككف الشعراء مشغكليف بالفمسفة أك بأم مكضكع آخر ككؿ ما نستطيع أف نقكلو ىك
أنو يبدك مف المحتمؿ أف الشعراء في حضارتنا بأكضاعيا الراىنة ال بد أف يككنكا
)عسيريف( .ذلؾ أف حضارتنا تستكعب قد ار عظيما مف التنكع كالتعقيد كحيف يمتقي ىذا التنكع
كالتعقيد بحساسية رىيفة فبل بد أف ينتجا نتائج منكعة معقدة

")(1

كألف الشعر تمميح كتمكيح كرمز كاشارة فعمى الشاعر أف يغدك "أشد شمكال كأميؿ إلى
التمميح ،كأبعد عف المباشرة حتى يرغـ المغة عمى أداء معناه بؿ كأف يخمع مفاصميا إف لزـ
األمر

)(2

كقضية الغمكض ك)الشعر الصعب( مف القضايا التي شغمت إليكت فبعد اثنتي عشرة

سنة مف كتابة مقالة )الشعراء الميتافيزيقيكف( السالفة الذكر يعكد الناقد إلى المكضكع في كتابو
)فائدة الشعر كفائدة النقد( ليتحدث عف الغمكض في الشعر الحديث كيرده إلى ثبلثة عكامؿ

رئيسة:

 -1إف الشاعر قد يجد نفسو في حاالت نفسية مركبة معقدة ال يمكنو التعبير عنيا إال

بالغمكض

 -2إف ما يسميو الجميكر المتمقي غمكضا قد يككف راجعا إلى الجدة كالطرافة في عمؿ

الشاعر
-3

)(3

إف القارئ قد يتأثر بما يشاع عف صعكبة ىذا الشاعر أك ذاؾ

كال غمكض عند إليكت يرتبط ارتباطا عضكيا بمفيكمو لممعادؿ المكضكعي الذم كضعو
كالذم مف خبللو يعمد الشاعر إلى استدعاء عنصر مادم كيتـ شحف ىذا العنصر بدالالت
كرمكز كمجازات ذىنية كعاطفية تخفت أك تشتد درجات غمكضيا لتشكؿ في النياية المعنى
العاـ كالداللة النيائية في ذىف القارئ ،كبعبارة أخرل تشكؿ ىذه العناصر المعادؿ المكضكعي
1

ماىر شفيؽ فريد :المختار مف نقد ت .س .إليكت ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،مصر ،2000 ،ص494.

2

المرجع نفسو ،ص.494

3

ماىر شفيؽ فريد :المختار مف نقد ت .س .إليكت ،ص.46
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الذم طرزه الشاعر مف خبلليا .كالذم يتيح لمقصيدة التعبير عف ذاتيا داخميا تعبي ار حقيقيا في

أصفى صكره ،دكنما حاجة إلى ما يشرحيا أك ما يسيـ في فؾ شفراتيا مف الخارج.

كتأسيسا عمى ما سبؽ يتضح أف الغمكض لدل ىدفا في حد ذاتو كال مبتغى مف أجؿ
اإللغاز كتعجيز القارئ ،كانما ىك خاصية شعرية تضفي عمى القصيدة األلؽ المبتغى الذم

يجعميا قصيدة.
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 -6المغالطة القصدية والمغالطة التأثيرية

()Intentional Fallacy and Affective Fallacy
المغالطة القصدية ) (Intentional Fallacyكالمغالطة التأثيرية )(Affective Fallacy

مصطمحاف صاغيما الناقداف األمريكياف كيمياـ كيمزات  William Kruts Wimsattكمكنرك

بيردزلي  M Beardslyأكؿ مرة في مقاليما الذم يحمؿ العنكاف نفسو كالذم نشر في

مجمة  Sewanee Reviewسنة  1946ثـ نشر المقاؿ في كتابيما :األيقكنة المفظية )

The

 (Verbal Iconحيث عرؼ الكاتباف المغالطة التأثيرية )الكجدانية( عمى أنيا الخطأ في
تقييـ القصيدة الشعرية مف خبلؿ آثارىا كخاصة منيا اآلثار االنفعالية الكجدانية لمقارئ.

كما أف ىذه المغالطة "قد سادت في ممارسات النقد الركمانطيقي الذم غالبا ما

يعتبر القصيدة تعبي ار عف ذات المؤلؼ كبيذا تككف القصيدة سبيبل يفضي الى المؤلؼ

ذاتو كدليبل يعتمد عميو الناقد في إثبات نجاح أك فشؿ القصيدة" ) .(1فالنقاد يرفضكف ىذا

الخمط بيف ما ىك لمنص كما ىك لمقارئ ،كىي التأثيرات التي كانت نظرية التمقي تجادؿ

بأف فيـ النص غير ممكف بمعزؿ عف ىذه التأثيرات غير أف النقاد الجدد اعتبركا تدخؿ
ىذه التأثيرات في تحميؿ النص محذك ار عمينا تجنبو ،كلتجنبو يمزمنا "نقد مكضكعي" حيث

الناقد ال يصؼ تأثيرات العمؿ في نفسو ،بؿ يركز عمى تحميؿ أدكات العمؿ كسماتو

المميزة.

كيعرفيا أبرامز "عمى أنيا الخطأ في تقييـ القصيدة الشعرية مف خبلؿ آثارىا
)(2

كخاصة منيا اآلثار االنفعالية الكجدانية لمقارئ"

كيبدك أف مقاؿ كيمزات كبيردزلي حكؿ

ىاتيف المغالطتيف جاء كردة فعؿ عما جاء في كتاب ريتشاردز "مبادئ النقد األدبي"

كالمتعمؽ بفكرة أف قيمة القصيدة يمكف قياسيا مف خبلؿ االستجابة السيككلكجية التي

تحدثيا في عمؽ القارئ.
1

ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ط ،3المركز الثقافي العربي ،2000 ،المغرب ،ص.239

M.H. Abrams: A glossary of literary Terms, p4.
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كىما يشتغبلف عمى النص دكف اعتبار قصدية الناص ككجدانية المتمقي طريقاف

يكحياف بمنح منعرجات مبلئمة حكؿ المتعارؼ عميو كغالبا ما يشكبلف عائقا أماـ النقد

المكضكعي ،كالمغالطة القصدية تجاىؿ لممؤلؼ كالمغالطة التأثيرية تجاىؿ لمقارئ

كتعكساف شغؼ النقد الجديد بالنص األدبي كشيء.

كتستدعي )المغالطة القصدية( فكرة استحالة الكصكؿ إلى المعنى المقصكد بأية

حاؿ مف األحكاؿ ،ذلؾ أف المعنى بمجرد أف يمتؼ بظبلؿ المفظ يستحيؿ إلى جممة مف

المعاني التي تقترحيا ىذه الظبلؿ المفظية عمى المتمقي ،معاف قد تقترب مف المعنى
االبتدائي لمكاتب أك تبتعد بحسب ثقافة المتمقي ،كبحسب المخزكف الرمزم كاالستعارم
لتمؾ األلفاظ .كىكذا "فالقصد إما ىك غير مكجكد )إال في مجاؿ سحيؽ ال سبيؿ

لمكصكؿ إليو-المعنى في بطف الشاعر ،-أك ىك مكجكد بشكؿ محكر ضمف النص

مبتكر الصمة بأصؿ القصد( ،كاف كجد فيك ممغى ،كمف المغالطة أف يتقيد القارئ بو" ).(1

كلمخركج مف مأزؽ المزج بيف النص كبنية لغكية كبيف القارئ كطرؼ لو تكجياتو

كخمفياتو النفسية كالفكرية كاأليديكلكجية كما يمكف أف تحدثو ىذه الخمفيات مف تأثير عمى

تفسير النصكص كتحميميا " تقتضي )المغالطة التأثيرية( الفصؿ بيف ماىية النص كتأثيره
عمى القارئ ،ألف الخمط بيف النص كما يحدثو مف نتائج كآثار عمى نفسية المتمقي في
ظركؼ خاصة ىك كىـ أك خطأ نقدم ما ينبغي لمناقد المكضكعي الحصيؼ أف يقع في

شراكو ،ألنو إف كقع فسيقع في ىكة االنطباعية الذاتية التي كاف النقد الجديد قد قاـ –
)(2

أكؿ ما قاـ – عمى أنقاضيا".

كيختمؼ ىيرش عف كمزات كبيردسمي في رؤيتو كيؤمف عمى أف قصد المؤلؼ يعد

محددا لممعنى النصي .ألف "التحقؽ مف نص ما يعني ببساطة اإلقرار باف المؤلؼ ربما

قصد ما نظف أنو ىك معنى النص ،ال غيره .كتتمثؿ ميمة المؤكؿ الرئيسة في أف يعيد،
1
2

يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.54
يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.54
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)(1

بنفسو ،إنتاج "منطؽ" المؤلؼ كاتجاىاتو كمعطياتو الثقافية ثانية"

ىناؾ طبعا خط كسط

كما يقكؿ ميجاف الركيمي بيف الرفض المطمؽ كبيف القبكؿ المطمؽ .فكثير مف النقاد

يقكؿ باعتماد قصد المؤلؼ خاصة في حاالت يتكاءـ قصده مع ما يثبتو النص ،أما إذا

اختمفا فعمى الناقد إما أف يترؾ قصد المؤلؼ أك أف يفسره .لكف تبقى األكلكية لمنص.

)(2

كقد تعرض مفيكـ المغالطة التأثيرية إلى نقد شديد كىجكـ كاسع في سبعينيات

القرف الماضي مف خبلؿ ظيكر نقد استجابة القارئ ،كسنشير الحقا بنكع مف التكسيع

إلى ىذه النقطة حيف الحديث عف المناىج المتاخمة لمدرسة النقد الجديد.

1

ىكم ،ديفيد ككزنز" :الحمقة النقدية .األدب كالتأريخ كاليرمنيكطيقا الفمسفية" ،تر :خالدة حامد ،منشكرات الجمؿ،
ككلكنيا)ألمانيا( -بغداد  ،2007ص ص .27 -26

2

ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ص.240
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 -7التوتر في الشعر ()Tension in Poetry
يعد آلف تيت الناقد كالشاعر كالركائي األمريكي أحد ركاد حركة النقد الجديد فقد انتسب
إلى جامعة فاندربيمت  Vanderbiltفي ناشفيؿ عاـ  1918كانضـ كزميمو في السكف
الجامعي الشاعر كالركائي ركبرت بيف كارف  Robert Penn Warrenإلى مجمكعة مف
الشعراء الجنكبييف ممف أيدكا قيـ الجنكب الريفية التقميدية كأطمقكا عمى أنفسيـ اسـ
تخرج تيت في الجامعة عاـ  1922كبقي عمى صمة بالمجمكعة
«الياربكف» َّ .Fugitives
كساىـ في إصدار مجمة «اليارب»  ،The Fugitiveكتيت ىك مف عرؼ جماعة «الياربيف»

بإليكت كشعره كنقده كالذم أثرت مكاقفو في الحياة العصرية عمى أفكار تيت الخاصة.

ىد َّرس تيت في عدد مف الجامعات األمريكية ،كعمؿ محر انر في مجمة «سيكاني
ريفيك»  The Sewanee Reviewفي المدة ما بيف عامي  1944ك 1946التي أصبحت
بفضمو مجمة أدبية مرمكقة كاسعة االنتشار.

اندمج تيت في النقد الجديد ،ككاف لكتابو «مقاالت رجعية في الشعر
كالفكر»  Reactionary Essays on Poetry and Ideasعاـ  1936أثر كبير ،كاذا
كاف تيت ناقدا يتقاطع مع ريتشاردز كاليكت كامبسكف في استقبللية النص كجمالية النقد ،فقد
اختمؼ مع زمبلئو في النسخة اإلنجميزية ،فقد اتفؽ مع زمبلئو في الجنكب األمريكي في ميمو

لبللتزاـ كاتخاذ المكاقؼ السياسية كاالجتماعية كالثقافية كلعؿ كتابI'll Take My Stand :

) ،(1930خير ليؿ عمى ذلؾ.

عاش تيت منخرطا في الحياة في كؿ صكرىا مؤمنا بمسؤكلية الشاعر كتبنيو لقضايا
كعـ تككف ؟ فأجاب ما خبلصتو "إف
اإلنساف  ،كقد سئؿ مرة أماـ مف تككف ىذه المسؤكلية؟ َّ

دعاة االلتزاـ في العالـ الحر يركف أنو لك نيض الشعراء كاألدباء بمسؤكلياتيـ األدبية لما كقع

النظاـ الحر فيما كقع فيو مف مخاطر .كلما كنا تعرضنا لمحرب العالمية الثاني ,كرزحنا تحت
كيبلتيا .كما يركف أف قياـ )النازية اليتمرية(يصكر إخفاقنا في تطبيؽ المبادئ الديمقراطية ،
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كىك إخفاؽ سببو فقداف الشعكر بالمسؤكلية لدل أكلئؾ الذيف يممككف فف الكممة  ،كىـ الكتاب
)( 1

عامة كالشعراء خاصة"

كما كاف تيت يؤمف أف القصيدة عمؿ متفرد ينبع مف تجربة عميقة كيعبر عنيا كيجمي
معناىا ،كتختزؿ ىذه الفردانية؛ فردانية الشعر في قكلو كىك يحمؿ شعر ت .س .إليكت" :بأف
االعتقاد قائـ بأف شعر اليكت -ككؿ الشعر اآلخر – تقرير بسيط عف استجابة شخصية ما
)(2

لظرؼ ما"

غير أف أىـ مصطمح أكجده تيت بالنسبة لمنقد الجديد ىك مصطمح "التكتر في الشعر"
كالذم يعني" أف الشعر كامف في تكتره ،أم في البنية الكاممة المنظمة لكؿ المفيكمات
كالمصادفات التي نجدىا فيو .فأبعد داللة مجازية نستطيع أف نأخذىا مف ال تمغي صحة
)(3

تقريره الحرفي".

كجاء ىذا المصطمح في مقالتو «التكتر في الشعر» Tension in Poetry

عاـ  1938التي أسيمت كمصطمح مفتاحي في صياغة أسس النقد الجديد ،إلى جانب

مفارقة برككس كالمعادؿ المكضكعي عند إليكت كالنسيج كالبنياف عند رانسـ.

ك التكتر في الشعر بالنسبة لمنقد الجديد ارتبط بالناقد آلف تيت كجاء في كتابو )العقؿ في
ثنايا الجنكف( الصادر سنة  1941كمعناه في صكرتو اإلنجميزية  Tensionىك مزج بيف
كممتي المدلكؿ  Extensionكالمفيكـ  Intensionفيي كممة نحتيا تيت خصيصا ليعبر بيا
عف تنظيـ الشاعر لمعناصر المجردة في بنية قصيدتو لكي يخمؽ منيا كحدة متكاممة)"(4كجاء

في معجـ المصطمحات األدبية أف "التكتر ىك الصفة التي تصنع شكؿ ككحدة العمؿ األدبي،
كمف المفترض أف ذلؾ الرأم قد تطكر عف الفكرة القائمة بأف الككف ىك صراع أضداد ينظمو
عقؿ متعاؿ أك عدالة تأتي مف خارج الككف ،كيذىب بعض النقاد إلى أف التكتر يكجد بيف

1

آالف تيت :دراسات في النقد ،تر  :عبد الرحماف ياغي ،مكتبة المعارؼ ،بيركت،1987 ،ص 138

2

المرجع نفسو،ص.67

3

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي ،ص68

4

مجدم كىبة  -كامؿ الميندس :معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة لبناف ص125
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المعاني الحرفية كاالستعارية في العمؿ األدبي أم بيف ما ىك مكتكب كمتضمناتو غير

المكتكبة").(1

استنادا لمفيكـ التكتر تصبح الفكرة في الشعر عند تيت ،ال معنى ليا ،فميس ىناؾ شيء
اسمو الفكرة دكف القصيدة ،ف الفكرة ال تسبؽ القصيدة قط كال تصنعيا .ككؿ ما يسبؽ القصيدة
ىك حاجة الشاعر المشعكر بيا بعمؽ ،ألف القصيدة ىي التي تصنع الفكرة كتخمقيا ،كلك كاف
األمر بخبلؼ ذلؾ الستطاع كؿ إنساف أف يككف شاعرا ،تماـ مثمما يظف أشخاص كثيركف
أنيـ شعراء ألف لدييـ ما يخالكف أنو مشاعر شعرية تجاه األشياء ،كيمكح ليـ أنو حسب المرء
أف يسجؿ )فكرة شعرية( لكي يصير شاعرا .غير أنو ليس ثمة فكرة أكثر شاعرية مف غيرىا
قبؿ أف تخمؽ في الشعر .كليس ىناؾ أفكار شعرية يمكف استخبلصيا مف القصائد الجيدة.
كشرح الفكرة المخمكقة ىك بعثرة ليا ،كنزكؿ بيا إلى شيء شبيو بحالتيا األصمية غير المتحققة
في الحالة المعنكية العادية لمشاعر .كىذه الحالة ىي -ببساطة -حالة أك اتجاه شخصي
مشعكر بعمؽ.

)(2

كمف المبلحظ أف تيت متأثر كثي ار بآراء إليكت في )المعادؿ المكضكعي( .إذ أنو يعيد
صياغة مفيكـ إليكت في حديثو عف شعر سبندر بقكلو" :إف ىذه االنفعاالت الفردية قد خمقت
عمى نحك ما تصنع المائدة أك الكرسي ،كلكف صاحبيا ال يؤمف بيا ،ك"إف الشعر ال يمنحنا
خبرة انفعالية ،كال خبرة ذىنية ،بؿ خبرة شعرية ،ففي دكف كاميمي ديكنسكف ال يكجد فكر بمعنى
كممة الفكر عمى اإلطبلؽ ،كال شعكر ،كانما تكجد تمؾ القصيدة الفريدة مف الخبرة التي ىي
ىذاف األمراف كليست بيما في آف كاحد".

)(3

كىناؾ رأم بأف التكتر في الشعر نتيجة لتفاعؿ الكزف مع المعنى بحيث أف البحر أك
التفعيمة ما ىك إال مظير مف مظاىر نقاء الرسالة التي يريد الشاعر أف ينقميا ،كالكسائؿ التي
تكجد تحت تصرفو مف أجؿ ذلؾ مف مجاز إلى مكسيقى شعرية إلى معاف مصرح بيا
كتمميحات خفية.
1

إبراىيـ فتحي :معجـ المصطمحات األدبية ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،صفاقس ،تكنس ،1986 ،ص115

2

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي ص68

3

آلف تيت :مقاالت رجعية ،ص ،87نقبل عف محمد عزاـ :المنيج المكضكعي ،ص69.
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كالتكتر ىك عصب الحياة لمقصيدة فالقصيدة الجيدة بالنسبة لتيت ىي تمؾ القصيدة التي
يككف فييا .كقد اخترع تيت التكتر عمى المدل بقطع البادئات "في" ك"السابؽ" مف فترتيف
"تعاظـ" ك"اإلرشاد" .ىنا ،يشير الممحؽ إلى معنى كاسع النطاؽ أك منطقية أك داللي في
الشعر .مف ناحية أخرل ،يشير "تعاظـ" لمعنى مكثفة أك تمميحي أك مكحية الشعر .قصيدة
ناجحة ىك كا حد في ىذه المعاني التي ىما في حالة مف التكتر .تيت يدعك التكتر ىي حياة
القصيدة.

كما كظؼ كليـ إمبسكف مصطمح التكتر في معرض حديثو عف الغمكض كأثره في
إضفاء التأثير الشعرم المنشكد كأنو أم الغمكض ىك الذم يكلد صفة يسمييا :التكتر كأطمؽ
)(1

عمييا ستاينمي ىايمف " اليزة الشعرية"

يقكؿ إمبسكف :مبينا المعيار الذم مف خبلؿ يمكننا

التمييز بيف أنماط الغمكض الجميمة كالرديئة "أكثر أنكاع الغمكض التي كقفت عندىا ىنا تبدك
لي جميمة .كأعتقد إني بالكشؼ عف طبيعة الغمكض قد كشفت باألمثمة المضركبة عف طبيعة
القكل التي ىي كفاء بأف تربط جكانبو كتضـ عناصره ،كأحب أف أقكؿ ىنا  -مف ثـ  -إف
مثؿ ىذه القكل المتصكرة تصك انر مبيمان ضركرية لقياـ الكياف الكمي لمقصيدة ،كانيا ال يمكف أف

تفسر عند الحديث عف الغمكض بأنيا مكممة لو .غير أف الحديث عف الغمكض قد يكضح

شيئان كثي انر عنيا ،كأقكؿ بخاصة أنو إف كاف ىناؾ تضاد فإنو يستتبع تكت انر ككمما زاد التضاد
)(2

كبر التكتر ،فإف لـ يكف ثمة تضاد فبل بد مف طريقة أخرل تنقؿ التكتر كتكفؿ كجكده".

1
2

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،ج ،2ص.56

المرجع نفسو ،ص ص.57-56
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 -8لغة المفارقةParadox of Language :

المفارقة ) (paradoxىي رأم غريب مفاجئ ،يعبر عف رغبة صاحبو في الظيكر
كذلؾ بمخالفة مكقؼ اآلخريف كصدميـ فيما يسممكف بو .كفمسفيا ىي قضية صحيحة أك
خاطئة مناقضة تماما لمرأم الشائع ،كقد استخدـ المفكر الكجكدم كيركغرد بكممة مفارقة عف

البلمعقكؿ) ،(1كىي تناقض ظاىرم ،أك أمر يمحير ظاىرم التناقض ،عادة ما تككف المفارقة
عبارة أك مقطعا أك مجمكعة مف المقاطع تتضمف معنى النفي أك النقض كلكنيا صحيحة في

الظاىر ،كىي صفة ما يتعارض مع المنطؽ كال يككف العقؿ قاد ار عمى تبريره أك تعميؿ كجكده
ككؿ ما ال يستطيع العقؿ البشرم معرفتو كادراكو إال عف طريؽ قنكات أخرل غير العقؿ
التصكؼ :إثبات لقكؿ
كالحدس أك الشعكر .كفي قامكس المعاني المفارقة في الفمسفة ك ُّ

خفي عمى ىذا الرأم العاـ حتى
يتناقض مع الرأم الشائع في مكضكع ما باالستناد إلى اعتبار ٌ
كقت اإلثبات "كالمفارقة أك المغالطة التاريخية .كفي ظبلؿ ىذه الخصكصية لمصطمح المفارقة
يقكؿ كمينث برككس" :العالً يـ ىك الذم يحرص عمى التعبير عف الحقيقة بمغة الحقيقة الخالية
عبر عف الحقيقة بمغة تسمح بالكثير مف التناقض
أف الشاعر يي ٌ
مف التناقض ،في حيف ٌ
(2

ككفقا لتعريؼ الفيمسكؼ اإلنجميزم مارؾ سينسبرم ،المفارقة

التضاد المفظي".
م ،ك
ٌ
الظاىر ٌ
تعني :خاتمة قد تبدك غير مقبكلة ،مستمدة مف فرضيات قد تبدك مقبكلة مف خبلؿ منطؽ قد

يبدك مقبكال .كما يمكف لممفارقة أف تعبر عف مفارقة خارجية عندما تناقض معرفة أك فرضية

سابقة ،أك تناقض داخمي عندما تحتكم نفسيا عمى شيء كعكسو .كأصؿ كممة مفارقة مف

اليكنانية  : paraبجانب ،ممر  ; doxaإيماف ،رأم ،المعنى األصمي ىك شيء يبدك لمكىمة
()3

األكلى بدكف قيمة أك غير ممكف كلكف بعد تفكير عميؽ يتضح أنو صحيح.

كقد أكرد ليا ميكيؾ خمسة عشر تعريفان في كتابو ،مبر از "أنيا ال تعني اليكـ ما كانت

تعنيو في عصكر سابقة ،كال تعني في قطر بعينو كؿ ما يمكف أف تعنيو في قطر آخر ،كال

1

عبد النكر جبكر :المعجـ األدبي ،دار العمـ لممبلييف ،بيركت ،لبناف ،ط ،1979 ،1ص .258

3

ينظر :مكسكعة كيكيبيديا :مفارقة https://ar.wikipedia.org/wiki/بتاريخ15:جكاف. 2014

Cleanth Brooks, The Well-Wrought , p3.
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عند باحث ما يمكف أف تعنيو عند باحث آخر") .(1كليذا سكؼ تستأثر طركحات الناقد كمينث
برككس بخصكص المفارقة باىتمامنا ،دكف الخكض في تعريفاتيا المختمفة عند سائر النقاد
مف العرب كالعجـ.

المفارفة في المنطؽ الرياضي ىي جممة خبرية تناقض المنطؽ فيي ال يمكف أف نقكؿ
عنيا أنيا صحيحة كما ال يمكف أف نقكؿ أنيا خاطئة ،فإذا أخذنا الجممة اآلتية" :أنا أكذب
اآلف" فإذا افترضنا أنني صادؽ يعني أف الجممة صحيحة األمر الذم يناقض ككني صادقا
أما إذا افترضنا أنني كاذب فالجممة خاطئة كنفييا صحيح أم أنني صادؽ كيناقض ككني

كاذبا.

كقد شاع استعماؿ ىذا المفظ في المغة العربية الحديثة لمداللة عمى اآلراء المخالفة
لممعتقدات المألكفة .كقد أطمؽ ىذا المفظ أيضا عمى الرأم الغريب الذم ال يعتقده صاحبو،
كلكنو يدافع عنو أماـ الناس لحمميـ عمى اإلعجاب بو .كالرأم المفارؽ ليس رأيا فاسدا
اضط اررا ،كلكنو مخالؼ لما يعتقده الناس ،كاألكلى أف يسمى إغرابا ألف مف يغرب في كبلمو
يأتي بالغريب البعيد عف الفيـ.

)(2

كلكف نشأ في اآلكنة األخيرة ميؿ إلى معادلة الرىافة في المفارقة مع درجة مف التضاد
أقؿ أك مع غيابو تماما ،بحيث ينظر إلى الغمكض عمى أنو مف باب المفارقة .ربما أف األدب
جميعا يكاد يقكؿ أكثر مما عميو أنو يفعؿ ،ألنو يضـ العاـ في الخاص مثبل ،يمكف القكؿ أف
األ دب جميعا يكاد يقع في باب المفارقة .كيعكد بعض المسؤكليف في بركز ىذا الميؿ إلى
الناقد كمينث برككس

)(3

فيك إذا كاف يبحث عف اصطبلح يصؼ فيو الفرؽ بيف معنى شيء يرد في القصيدة
عندما يككف بمعزؿ أ ك عندما يرد في السياؽ ،عثر عمى كممة "المفارقة" مع شيء مف
المخاكؼ غير قميؿ "ككاف أىـ ما أتى بو برككس مما يمكف أف يعتبر جديدا ىك أف لغة
1

ميكيؾ ،د.سي :المفارقة كصفاتيا ،تر:عبدالكاحد لؤلؤة  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،1993 ،ص
ص43 -26

2
3

جميؿ صميبا :المعجـ الفمسفي ،الجزء الثاني،دار الكتاب البناني ،بيركت ،لبناف ،1972 ،ص.402

مكسكعة المصطمح النقدم ،تر :عبد الكاحد لؤلؤة ،ـ ، 4ص.49
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الشعر تعتمد عمى المفارقة كتكسـ بالتكرية الساخرة كىي ما ترجميا بعضيـ بالسخرية كأف ذلؾ
شائع في شتى المذاىب األدبية ،كاف كانت صكرتو في الشعر الركمانسي تختمؼ عف صكره
في الشعر الكبلسيكي ،ألف اإلحساس بالدىشة الشعرية ىك أساس مفارقات الشعكر في األكؿ
كاإلحساس "بػ )المفارقة الذىنية( ىك أساس تكريات السخرية في الثاني .ككاف برككس يعتمد
في تطبيقاتو النقدية عمى إعبلء قيمة ظبلؿ المعاني في إيجاد أك تكليد ىذه المفارقات ،مستندا
إ لى ما ذكره كليـ إمبسكف عف الغمكض الذم يعتبر سمة مميزة لمغة الشعر عف لغة النثر،

كالى ممارسات الفرنسييف في إطار منيج "شرح النصكص"

)(1

يقكؿ كمينث برككس في كتابو اإلناء محكـ الصنع" :المفارقة أكثر االصطبلحات
عمكمية بيف أيدينا لكصؼ التعديؿ الذم تتمقاه مف السياؽ العناصر المختمفة في ذلؾ السياؽ"
كيعمؽ عبد الكاحد لؤلؤة عف ىذا التعريؼ بقكلو" :إف قبكؿ ىذا القكؿ يؤدم إلى إدخاؿ جميع
الكبلـ في باب المفارقة ألف السياؽ في كؿ كبلـ يطكر في عناصره .كيضيؼ إف مف يريد
إنصاؼ ىذا الناقد لو أف يضيؼ أنو كاف معنيا في الكاقع بأنكاع التضاد ال بمحض الفركؽ
في المعنى ،رغـ أ ف ما تناكلو مف أنكاع التضاد لـ يكف مكضع تأكيد أك استغبلؿ ،أك أنيا لـ
تخرج عف حيز اإلمكاف") .(2كاليدؼ مف تكظيؼ المفارقة ليس التكظيؼ في حد ذاتو كادخاؿ
القارئ في متاىة مف التناقضات العقمية كانما إحداث التأثير فيو ،كجعمو قارئا متفاعبل مع
النص يتكقؼ عند بعض معانية كتمميحاتو ،التي تأتي في قالب فني مسربؿ بالدقة كاإليجاز،
تبذير .كصاحب المفارقة
أك كما يقكؿ )ماكس بيريكـ( " :إحداث أبمغ األثر بأقؿ الكسائؿ
ان

المتمرس يستعمؿ مف اإلشارات أقميا").(3
ٌ

كيذكر ميكيؾ أف أكؿ ظيكر لكممة ))ايركنيئيا((  -eironeia-كاف في جميكرية

أفبلطكف ،إًذا أيطمقت المفظة عمى سقراط مف قبؿ أحد الذيف يياجميـ ،كقد ظير بمظير

1

محمد عناني :السيرة الذاتية الكاممة كاحات العمر كاحات الغربة كاحات مصرية ،الييئة المصرية العامة ،القاىرة،2002،
ص.116

2

3

محمد عناني :السيرة الذاتية الكاممة ،ص .50

ينظر  :عبد الكاحد لؤلؤة :مكسكعة المصطمح النقدم  ،ص . 63
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الجاىؿ الذم يساؿ عف أشياء يدعي الجيؿ بيا

)(1

كتشير إلى تظاىر الشخص بأَّىنو أحمؽ كما

ىك بأحمؽ ،كتدؿ أيضان عمى أىنيا " صفة شخصية في الككميدية اإلغريقية باسـ ))آيركف(( -

 -Ironyكتفيد المفرؽ ،أم الذم يفرؽ بيف المظير ككاقع الحاؿ").(2

أما «معجـ تاريخ األفكار» فإنو يعرؼ )) ((Ironyبأنيا ذلؾ التصارع بيف معنييف الذم
يكجد في البنية الدرامية المتميزة لذاتيا :بداية؛ المعنى األكؿ ىك الظاىر الذم يقدـ نفسو
بكصفو حقيقة كاضحة ،لكف عندما يتكشؼ سياؽ ىذا المعنى ،سكاء في عمقو أـ في زمنو
فإنو يفاجئنا بالكشؼ عف معنى آخر متصارع معو ،ىك في الكاقع في مكاجية المعنى األكؿ

الذم أصبح اآلف ككأنو خطأ ،أك معنى محدكد عمى أقؿ تقدير ،كغير قادر عمى رؤية مكقفو الخاص

)(3

أما «قامكس أكسفكرد» فيشير إلى أف مصطمح ) (Ironyمشتؽ مف الكممة البلتينية ) (Ironiaالتي

تعني التخفي تحت مظير مخادع ،كالتظاىر بالجيؿ عف قصد ،كىك ينقسـ إلى ثبلثة أقساـ:

- 1ىك شكؿ مف أشكاؿ القكؿ يككف المعنى المقصكد منو عكس المعنى الذم تعبر عنو
الكممات المستخدمة ،كيأخذ – عادة – شكؿ السخرية حيث تستخدـ تعبيرات المدح ،كىي

تحمؿ في باطنيا الذـ كاليجاء.

- 2نتاج متناقض ألحداث كما في حالة السخرية مف منطقية األمكر.
- 3التخفي تحت مظير مخادع أك االدعاء كالتظاىر ،كتستخدـ الكممة – بشكؿ خاص
– لئلشارة إلى ما يسمى بػ «المفارقة السقراطية» مف خبلؿ ما يعرؼ بفمسفة السؤاؿ ،ككاف
)(4
سقراط يستخدميا ليدحض حجة خصمو.

1

2

ينظر :المفارقة في الشعر العربي الميجرم الشمالي – شعر الرابطة القممية أنمكذجا  :رسػالة ماجسػتير  :اليػاـ مكػي عبػد
الكريـ  :كمية التربية لمبنات – جامعة بغداد  2001 :ـ  ،ص. 27
عبد الكاحد لؤلؤة :مكسكعة المصطمح النقدم ،ص. 5:

Dictionary of the History of Ideas, Studies of Selected Pivotal Ideas, Volume ?, Charles Scribner
Sons, New York, (1973), p 626.

The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles, Prepared By William little, H. W.
Fowler, J. Coulson, Revised and Edited by C.T. Onios, Oxford, At the Clareendon Press,
(1956), p1045.
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كتعد المفارقة مف أكثر المصطمحات التي اىتـ بيا النقاد الغربيكف ،كحاكلكا دراستيا،
حتى غدت مصطمحا بار از في كتاباتيـ النقدية ،فيي ضركرة إبداعية كفنية ،ال غنى ألم
كاتب عنيا ،تتخذ كجكدىا كتؤكد جمالياتيا مف خبلؿ مقدرتيا عمى إضفاء تمؾ الممسات
الجمالية عمى األثر األدبي .فيي "ذرة الممح التي كحدىا تجعؿ الطعاـ مقبكؿ المذاؽ" )(1عند

غكتو ،كىي عند آناتكؿ فرانس لبنة في ا لنص ال مناص منيا كمف كجكدىا مما جعمو يقكؿ
عنيا" :إًف عالمان ببل مفارقة يشبو غابة ببل طيكر") .(2غير أف المبالغة في المفارقة كغيرىا مف
المحسنات غالبا ما يفقد النص فحكاه كقيمتو كفنيتو ،كألف المفارقة غالبا ما تككف عممية عقمية

خالصة ،فمحاكلة إقحاميا في النصكص قد يغرؽ النص في اإلبياـ الذم مف شأنو تشكيو
المعنى الجميؿ كالتمميح الذكي ،كمحك اإلحساس الدافؽ الذم ىك مف جكىر األدب كالشعر
بخاصة ،ينبع مف المشاعر كيصبك إلى الكصكؿ إلييا ،كالتػأثير فييا ،كىذا ما جعؿ ميكيؾ
يعقب عمى قكؿ فرانس " :كلكننا ال نريد لكؿ شجرة أف تحمؿ مف الطيكر أكثر مما تحمؿ مف
األكراؽ").(3

إف ىذه المبادئ التي أقرىا النقد الجديد مف خبلؿ ركاده تشكؿ في عمكميا أىـ
الخصائص المعمارية لممدرسة ،كاف تميز كؿ ناقد مف النقاد الجدد بالتركيز عمى خاصية دكف
أخرل؛ إذ نجد القراءة الفاحصة مرتبطة بريتشاردز كالمعادؿ المكضكعي بإليكت كالمفارقة
ببرككس ،كالغمكض بإمبسكف ،كىكذا فإنيا كميا تؤدم إلى رسـ مبلمح المدرسة في عمكميا

بيف النسختيف اإلنجميزية كاألمريكية.

1
2

عبد الكاحد لؤلؤة :مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا  :دم .سي .ميكيؾ ص . 16
المرجع نفسو ،ص . 18

عبد الكاحد لؤلؤة :مكسكعة المصطمح النقدم ،المفارقة كصفاتيا  :دم .سي .ميكيؾ ،ص . 18
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 -9المعــــادل الموضوعي
 المصطمح والمفيوم:المعادؿ المكضكعي ) (Objective Correlativeمصطمح نقدم ييشير إلى األداة
الرمزية التي يستخدميا النقاد كالمبدعكف لمتعبير عف بعض المفاىيـ المجردة ،كيكظفيا الشعراء
إلبعاد ذكاتيـ كأحاسيسيـ عف العمؿ اإلبداعي .يكفر مصطمح المعادؿ المكضكعي عنكانان
لمطريقة التي يقدـ بيا الفف مجمكعة مف التمثيبلت التي قد ال ييصريح بالعاطفة فييا ،لكنيا -
التمثيبلت  -تعبر عف ىذه العكاطؼ .كىك "معادؿ خارجي لحالة ذىنية داخمية") (1يتمثميا
الشاعر خاصة ،انطبلقا مف نظرة إليكت لمقصيدة التي غيرت مسارىا مف ككنيا تعبي ار إلى
ككنيا خمقا ناتجا عف التجربة الشعرية في تفاصيميا الدقيقة كامتزاجيا بكاقع الشاعر مع

المتخيؿ المخضب بالخمفيات النفسية كاالجتماعية كالمخضؿ بالمحمكالت الفمسفية كالحضارية.

كاذا كاف المعادؿ المكضكعي عند بعض الدارسيف مفيكـ بسيط في جكىره كما ىك
الشأف عند رشاد رشدم الذم يراه "نظرية بسيطة لمغاية كىي في الكاقع ،قانكف مف قكانيف الفف
لـ يكف إلليكت فضؿ ابتكاره بقدر ما كاف لو فضؿ اكتشافو كلكف رغـ بساطتيا فقد كاف ليا
أثر فعاؿ في النقد كالخمؽ عمى السكاء ..فكما أنيا أصبحت مقياسا تكزف بو األعماؿ الفنية
)(2

كتساعدنا عمى تفيميا كذلؾ أصبحت نبراسا ييتدم بو الكتاب في كتاباتيـ"..

كىذه الرؤية

صحيحة إلى حد ما إذا نظرنا إلى المعادؿ المكضكعي كتقنية فنية يكظفيا الكتاب كالشعراء
بصكرة بسيطة؛ مجمكعة مف المكاقؼ كالرمكز كاألغراض التي تتسمسؿ كتتكاثؼ لتشكؿ بديبل
فنيا لصكرة ال يفصح عنيا الكاتب مباشرة .لكف األمر ال يتكقؼ ىنا فيناؾ شعراء يمجؤكف إلى
تكظيؼ رمكز معقدة كمكاقؼ مركبة كمرتبطة بمكاقؼ كرمكز مضمنة داخؿ الصكرة أك الرمز،
كىذا ما يجعؿ القارئ يغرؽ كسط متاىة مف الرمكز المشفرة التي يستحيؿ فكيا إال عمى قارئ
ذكي أك ربما يستحيؿ فكيا إال عمى ناقد متمرس .كمف ثـ فإف استعماالت المعادؿ قد ال تتسـ
دائما بيذه البساطة التي يراىا رشاد رشدم .كتتمثؿ نظرية المعادؿ المكضكعي لممشاعر في
قكؿ إليكت " :إف قدرة الشاعر عمى التعبير عف الحقيقة العامة مف خبلؿ تجربتو الخاصة
CHRIS BALDICK: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms, p176.

2

رشاد رشدم :فف كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص.121
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المركزة ،بحيث يستجمع كؿ الخصائص المميزة لتجربتو الشخصية كيستخدميا في خمؽ رمز
)(1

عاـ"

يعرض «ت .س .إليكت» المعادؿ المكضكعي في العبارات اآلتية« :إف الطريقة الكحيدة
لمتعبير عف اإلحساس في قالب فني إنما تكمف في إيجاد «معادؿ مكضكعي» ليذا اإلحساس،
كبتعبير آخر إيجاد مجمكعة مف المكضكعات أك مكقؼ أك سمسمة مف األحداث التي تشكؿ
كعاء ليذه اإلحساس الخاص؛ بحيث يتجمى ىذه اإلحساس بمجرد أف تعرض تمؾ

المكضكعات أك المكاقؼ أك األحداث مقدمة في شكؿ تجربة حسية") ،(2كانطبلقا مف ىذا

العرض ندرؾ أف إليكت يفرؽ بيف الكجداف المجرد كالحقائؽ الكاقعية ،فالمشاعر المجردة ال
يمكف أف تعبر عف جكىر الحقائؽ الكامنة ،كأف السبيؿ األمثؿ لمتعبير عنيا ال يكمف في
التعبير عنيا صراحة كانما البحث عف مقابؿ مادم ليذه المشاعر .فإليكت في مقالتو سابقة
الذكر يعيب عمى كليـ شكسبير في مسرحيتو "ىممت" غياب ىذه المعادالت المكضكعية
المادية لمتعبير عف المشاعر المجردة ،كانفعاالت ىممت كمشاعره التي سيطرت عمى شخصيتو
في النص لـ يجد ليا إليكت مبر ار كاضحا في كقائع كأحداث المسرحية ،بمعنى أف االنفعاالت
التي أضفاىا شكسبير عمى ىممت كانت أكبر مف كقائع القصة كمف الحدث الدرامي ،مما
أغرؽ النص المسرحي في الغمكض المبتذؿ ،كىذا "بسبب رجحاف كفة المشاعر emotions
)الكجداف /االنفعاالت( فييا عمى األحداث المادية التي يمكف أف تجسد تمؾ المشاعر كتكحي
)(3

بيا بحيث تؤدم إلى ما يسمى في النقد األكركبي بالتحقيؽ ".realization

كىذا عمى

عكس مسرحيات أخرل لشكسبير ،إذ يشير إليكت إلى مسرحية مكبث كالى تكافر ىذا المكافئ
المادم "كاذا تفحصت مسرحيات شكسبير األخرل الناجحة ،فإنؾ ستعثر عمى ىذا التكافؤ
الحقيقي؛ سكؼ تجد الحالة الذىنية لمسيدة مكبث ،كىي تسير في مناميا قد تـ تكصيميا إليؾ
مف خبلؿ تراكمات بارعة لمجمكعة مف االنطباعات الحسية المتخيمة"
1

)(4

كىكذا فالنسبة إلليكت

 Eliot: Selected Prose. p23نقبل محمد عزاـ :المنيج المكضكعي في النقد األدبي ،اتحاد الكتاب العرب،
ص ،1999ص.28

p921920 London, Co Ltd &T. S. Eliot: The Sacred Wood Essays On Poetry and Criticism, Methuen

3

محمد عناني :معجـ المصطمحات األدبية الحديثة ،ط ،3الشركة المصرية العالمية لمنشر ،القاىرة ،2003 ،ص.53

T. S. Eliot. The Sacred Wood Essays On Poetry and Criticism p92.
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الكقائع الخارجية المكضكعية كالتي تنتيي بتجربة حسية ىي التي تثير المشاعر الحقيقية
كتجمييا .فإذا ما أراد الشاعر المبدع أف يحدث تأثي ار عاطفيا جيدا عمى قرائو أك أراد الكاتب
المسرحي أف تككف لمسرحيتو األثر المرتجى ،كأف تككف ردة فعؿ جميكره ردة إيجابية ،كاف
عميو أف يجد جممة مف الصكر المترابطة ،أك األكصاؼ المتشابكة ،أك األغراض المنسجمة
التي تستدعي تمؾ العاطفة المناسبة كذلؾ التأثير الكجداني المرجك .كردة الفعؿ العاطفية ىذه
تجاه األثر الفني قصيدة كاف أك مسرحية أك قصة ال يمكف أف تتأتى مف خبلؿ لفظة لغكية
كاحدة ،كال مف خبلؿ صكرة فنية كاحدة ،أك مف خبلؿ جممة معينة كاحدة ،أك مف خبلؿ رمز
أسطكرم أك تاريخي كاحد .إف التأثير يجب أف يصؿ إلى المتمقي مف خبلؿ اجتماع كؿ ىذه
الكحدات كتظافرىا فيما بينيا ،لتشكؿ مشيدا كاحدا قاد ار عمى إحداث الدىشة كالتجاكب كربط
المتمقيف كلتيحدث التأثير المنتظر عمى الجميكر .كىكذا فالحدث الكاحد ال يمكف أف يككف
معادال مكضكعيا ،كال الصكرة الكاحدة أف تككف كذلؾ ،كلكف ترابط سمسمة مف األحداث
المنفصمة ،كاتحاد بانكراما مف الصكر المختمفة ىك ما يحقؽ ذلؾ .كىذه الرؤية اإلليكتية
الخاصة بالمعادؿ المكضكعي ترتكز إلى إيمانو  -ناقدا كشاع ار -بأف "المعيار الحقيقي لمعمؿ
الفني يكمف في مدل التناغـ الذم يحدث بيف عناصره المختمفة كالمتناقصة كيصؿ قمتو في
نياية العمؿ.كىك التناغـ الذم ينتقؿ بدكره كامبل إلى داخؿ القارئ المتمقي بمجرد االنتياء مف

قراءة العمؿ".

)(1

كإلعطاء صكرة كاضحة عف المعادؿ المكضكعي في أبسط صكره ،يتكافؽ بشكؿ يكاد
يككف مطابقا مع المفيكـ الذم كسـ بو إليكت ىذا المصطمح ،أكرد ىنا مثاال قدمو ؾ .كيمر
 K. Wheelerفي محاضرة بمعيد كارسكف نيكماف بالكاليات المتحدة األمريكية ،كيتمثؿ
المثاؿ في ىذا المشيد السينمائي اآلتي) :(2مجمكعة مف الناس يرتدكف األسكد كىـ يحممكف
مطرياتيـ ،كانت المقبرة ىي فضاء ىذا المشيد المييب ؛ فضاء تطرزه شكاىد القبكر الرمادية،
كاف المكف الداكف يمؼ السماء كالغيكـ الكثيفة تسربؿ صفحتو ،قطرات المطر تتساقط فكؽ
 1محمكد قاسـ :مكسكعة جائزة نكبؿ  1901ػ  1995مكتبة مدبكلي ،القاىرة ،ص.176

K. Wheeler : The Objectivec orrelative, [en ligne], consulté le 6 août 2014. URL :
http://web.cn.edu/kwheeler/document/Objectivec_orrelative.pdf
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صخكر المقبرة كأنيا دمكع تسكب حزنا عمى فراؽ ىذا الذم سيضمو القبر ،معمنة الحداد
كالمشاركة الكجدانية ليذا الحشد مف عائمة الفقيد كأصدقائو .كالصمت الرىيب يخيـ عمى
المكاف كيزرع في النفكس رىبة تعانؽ رىبة المكت ،كغصة الفراؽ ،كألـ الغياب ...تتقدـ امرأة
أماـ القبر ،ال بد أنيا أرممة الفقيد ،ترفع الحجاب عف كجييا كتنزع خاتما مف أصبعيا لتضعو
فيسمع انتحاب خافت كسط ذاؾ الصمت مف كراء
في ىدكء كببطء جميؿ عمى شاىد القبر ..ي
ظيرىا ،في مكاف ما مف بيف الجمع المشيع لجثماف المرحكـ .كحيف تمتفت األرممة تيـ بالعكدة
كاالبتعاد عف الضريح ،يبزغ فجأة ضكء مف بيف الغيكـ ،كمف بيف ىذه الفجكة الصغيرة
المضيئة في السماء المكفيرة الداكنة ينطمؽ شعاع صغير مف أشعة الشمس باتجاه األرض،
ليسقط عمى بقعة خضراء بالقرب مف القبر ،حيث تفتحت زىرة القطيفة الصفراء كحيدة ،قطرات
المطر تممع مثؿ الذىب عمى بتبلت الزىرة ،كينتيي المشيد بجنيريؾ أسماء الممثميف يصاعد

عمى الشاشة السكداء معمنا نياية الفيمـ.

ماذا اآلف لك طمبنا مف مجمكعة مف المشاىديف ليذه المقطة السينمائية عف األثر الذم
تركو المشيد األخير في أعماؽ نفكسيـ .سيككف رد جؿ المشاىديف – إف لـ يكف كميـ – أف
المشيد كاف حزينا جدا في البدء ،كلكف في النياية ىناؾ إحساس بميبلد جديد ،ميبلد أمؿ
جديد بالنسبة ليذه األرممة ،برغـ حزنيا كألميا ،كالمستقبؿ قد يحمؿ ليا فرحة أخرل ،كحياة

أخرل ،فالحياة ال بد أف تستمر ،كشعمة األمؿ ال يمكف أف تنطفئ ما داـ النبض لـ ينطفئ.
كالسؤاؿ المطركح لماذا نتفاعؿ جميعا عاطفيا بنفس الطريقة مع ىذا المشيد؟

إننا لك تفحصنا ىذه الفقرة كتأممنا ىذا المشيد فإننا حتما لف نستطيع تحديد أم كائف
كاحد يستطيع أف يستدعي األمؿ في حد ذاتو ،أك أم صكرة كاحدة تسطيع استحضار األمؿ
كمف تمقاء نفسيا .لف نعثر عمى كممة بمفردىا يمكف أف تحيمنا مباشرة إلى التفاؤؿ كالميبلد
الجديد .إذا فردة فعمنا العاطفية لـ تنشأ إال مف خبلؿ ذلؾ المزيج الكمي لمصكر كالمقطات

الصغيرة ،كمف خبلؿ اتحادىا جميعا ،كتجميعيا كتركيبيا جنبا إلى جنب ،الكاحدة تمك األخرل.
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كيتجمى المعادؿ المكضكعي في كثير مف قصائد ت.س .إليكت كلكف المقطع الذم
كيستشيد بو ىك مف قصيدة" :أغنية العشؽ أللفرد بركفركؾ "The Love Song of
اشتير ي
J. Alfred Prufrock
فمقد عرفتيا مف قبؿ جميعا ،عرفتيا جميعا
عرفت األمسيات كاألضاحى كالعصارل
لقد أفرغت معيف حياتي بمبلعؽ القيكة
أعرؼ األصكات المتبلشية في كقع متبلش
تحت األنغاـ المنتشرة مف غرفة نائية
فكيؼ إذف أجسر

)(1

ففي ىذا المقطع يمر أماـ ىذا الرجؿ شريط حياتو ،فتتجمى لو ضآلة العمر الذم مضى،
كتفاىة الحياة التي قضى؛ يعدىا يكما فيكما ،ال بإنجازات صنعيا كال بأىداؼ حققيا ،فإذا كاف عمر
المرء يقاس عادة بنجاحاتو كانتصاراتو ،فإف عمره يقاس بعدد مبلعؽ القيكة فيقكؿ« :كنت أقيس
حياتي بمبلعؽ القيكة» أم كـ مف مبلعؽ القيكة استيمؾ كؿ يكـ مف أياـ حياتو؟ ال كـ غاية حقؽ،
ككـ يكـ مف أياـ حياتو ،ال كـ معركة خاض ،كال كـ مف األعماؿ الجميمة أنجز .فيذه الصكرة ىي

إيحاء ال تقري انر.
المعادؿ المكضكعي لمفكرة ،تؤدم إلييا
ن

إذا فالمعادؿ المكضكعي لعبة استبداؿ لغكية لمتعبير المباشر عف العاطفة في مادتيا

الخاـ بمكقؼ متكامؿ يعبر عف ىذه العاطفة ،كسمسمة متراصة مف التمميحات كالتمكيحات التي
تسيـ في تدفؽ الداللة المرجكة ،كتحقيؽ اإلثارة المبتغاة في المتمقي بطريقة غير مباشرة ،ذلؾ
أف القصيدة عند إليكت كجماعة النقاد الجدد تقكؿ نفسيا بنفسيا ،تعرم مجاىيميا كتفصح عف
معانييا كما كراء تمؾ المعاني مف خبلؿ نكافذىا التي تفتحيا عمى ذاتيا؛ فبل الشاعر المفمؽ،
كال القارئ العارؼ كال حتى الناقد الحصيؼ يمكنو أف يستكشؼ شيئا عنيا خارج كممات
القصيدة كخارج )األلفاظ عمى الكرؽ( كما يقكؿ فرانؾ ليفز ،ففي القصيدة يكجد معناىا ال في
1

لكيس عكض :في األدب اإلنجميزم الحديث ،ط ،2الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1978،ص .313 ،312
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بطف الشعر كال في ذىف الناقد .كالقيمة الشعرية ال تكمف فيما تقكلو القصيدة كانما فيما تككنو،
كما أعمنيا آرشيبالد ماكميش  Archibald MacLeishذات مرة في قصيدتو

)Poeticaفف الشعر( “A poem should not mean but be”:

Ars

كىذا المكقؼ قد يككف تاريخيا أك أسطكريا أك فمسفيا أك دينيا أك غير ذلؾ ,كذلؾ بأف يختار
مؤلؼ كيدعو يتحرؾ كيتصرؼ عمى كفؽ ما يقتضيو
األديب لقصتو أك مسرحيتو بطبلن بدي ن
بل لشخصية ال ٌ

المؤلؼ الحقيقي .كيذىب
المكقؼ دكف أف يفطف الجميكر إلى أف ىذه الشخصية ىي الظ ٌؿ لشخصية ٌ
إليكت إلى أنو ينبغي عمى الشاعر أف يجد ىذا المعادؿ المكضكعي لتجربتو الشخصية ،كذلؾ ليكسبيا

صفة الشمكؿ كالمكضكعية كيضمف صدؽ تجربتو بتنحية ذاتو عنيا (1).كبالنسبة إلليكت إذا استطاع أم
نص شعرم سردم أك مسرحي أف يحدث تأثي ار في الجميكر كأف ييز المشاعر كيذكييا ،كيبلمس
الكجداف كيداعبو ،كأف يقع ذاؾ التأثير مكقع البمسـ مف الجرح كمكقع النكتة مف اإليقاع ،فإف الكاتب
المبدع قد كاف ناجحا في إيجاد ال معادؿ المكضكعي األمثؿ كاألنجع لمتعبير عف تمؾ المشاعر ،فإذا فشؿ
في إيجاد ىذا المعادؿ كتكظيفو تكظيفا فنيا بارعا ،إما أف تحدث القطيعة النيائية بيف النص كالمتمقي

كيستغمؽ عمى الجميكر االنفعاؿ كالتجاكب كالتأثير كالدىشة ،كاما يحدث شرخ جزئي يؤدم إلى االنفعاؿ
الخاط ئ ،فتنتج مشاعر النفكر بدؿ المشاركة الكجدانية ،كأحاسيس الغضب بدؿ الطمأنينة ،كفي الحالتيف
يفشؿ العمؿ اإلبداعي فشبل ذريعا مف الناحية الفنية كالجمالية.
 انتشار المصطمحمنذ نشر إليكت لمقالتو النقدية سنة  1919ككسميا بػ )ىممت كمشكبلتو( Problems
 Hamlet and Hisتمقؼ مختمؼ النقاد مصطمح المعادؿ المكضكعي محاكليف تطبيقو عمى
)(2

النصكص اإلبداعية ليغدك "مف أكثر المقكالت النقدية احتفاء في الساحة"

النقدية الغربية،

كلكف شيرة المفيكـ الحقيقية أكسبتيا لو تطبيقات النقاد الجدد خاصة في السنكات ما بيف
)(3

األربعينات كالخمسينات.
1

كتشير مكسكعة برنستكف أف ذلؾ الحكـ عمى مسرحية )ىممت(

ينظر محمد مندكر :األدب كفنكنو ،دار نيضة مصر ،القاىرة ،ص. 85

Russell Elliott Murphy: Critical companion to T. S. Eliot: a literary reference to his life and work ,
Facts On File Library of American Literature,New York, USA, 2007, p151.

Edward Quinn: A Dictionary of Literary and Thematic Terms, p298.
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مستمد مف إحدل الكتب التي كاف إليكت يراجعيا )مشكمة ىممت( لمكاتب ج .ـ .ركبرتسكف
 ،(1919)J. M. Robertsonحيث أطمؽ عمى المسرحية " إخفاؽ جمالي" ،كما ىي إال
دليؿ عمى عدـ قدرة شكسبير عمى التعبير عمى أحاسيسو الخاصة بطريقة مبلئمة كأف قرؼ
كاشمئزاز ىممت يتجاكز غرضو كالمتمثؿ في زكاج أمو غير الشرعي مع عمو ،كالحاؿ نفسيا
بالنسبة لقصة ىممت التي عدىا كسيمة غير مبلئمة لبلنفعاؿ .فعكاطؼ ىممت القكية "تجاكزت
الحقائؽ المعطاة في المسرحية" ،مما يعني أنيا لـ تكف مدعكمة "بمعادؿ مكضكعي" مبلئـ.
ليككف تمثيؿ مشاعر كأحاسيس ىممت دراميان أكثر قكة مف إمكانيات شكسبير الفنية كقدراتو

التقنية .كرغـ أف مقالة إليكت ىذه لـ تقنع الكثير في الحكـ عمى ىممت كعمؿ أدبي فاشؿ ،إال
أف مصطمح المعادؿ المكضكعي حقؽ نجاحا باى ار عمى مستكل التداكؿ كالتكظيؼ كتضيؼ
المكسكعة أنو ما بيف  1980ك ،2011كبعد مدة طكيمة مف أكج تأثير ت.س .إليكت ،ظير
المصطمح في أكثر مف  350مقالة أكاديمية.

)(1

كتجاكزت شيرة كتداكؿ ىذا المصطمح النقاد ككتاباتيـ ،فمـ يعد التقنية األكثر تكظيفا في
الدراسات األدبية كالنقدية في الشعر كالركاية كالمسرح فحسب ،كانما تعدل إلى الشعراء
كالمبدعيف الذيف اختاركا المصطمح كعناكيف لقصائدىـ كما ىك الحاؿ بالنسبة لمشاعرة لك سي

بركؾ بركيدك)*( Lucie Brock Broido2في قصيدتيا "سبع معادالت مكضكعية" Seven
 ،Objective Correlativesالتي نشرت بمجمة ككلكمبيا لآلداب كالفنكف) ،(3كالشاعر
المصرم محمد قرنو

(**) 4

في قصيدتو )المعادؿ المكضكعي لمفرح( .كىك األمر الذم يبرز

قكة الكىج كتأثير اليالة الكاسحة ليذا المفيكـ النقدم.

The Princeton Encyclopedia of Poetry & Poetics, 4th Edition, Princeton University Press, USA,

1

2012, p963.

* 2شاعرة أمريكية مف مكاليد  22مام  1956ببتسبكرغ ليا عدة دكاكيف شعرية منيا" :جكع" "تشكيش بالذىف" "قؼ ،تكىـ"
كغيرىا .ىي اآلف مديرة الشعر بمدرسة الفنكف بجامعة ككلكمبيا.

Lucie Brock-Broido: Seven Objective Correlatives, Columbia: A Joal of Literature and Art , No. 35
(2001), p. 228.

** 4محمد قرنو: :شاعر مصرم تخرج مف كمية اإلعبلـ عاـ 2007ـ ،يعمؿ صحفيا في جريدة الشركؽ الجديد المصرية.
لو ديكاناف منشكراف) :أى كتعجبيف؟( ك)تسبيحة الدكراف لمقمر( ..كىك عضك مؤسس في رابطة نكف لمثقافة كالحكار.
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 صور المعادل الموضوعي لدى النقاد الجددكظؼ المعادؿ المكضكعي مف قبؿ كثير مف النقاد كما أشرنا بطرؽ متعددة كبدرجات
متفاكتة في ا لتعقيد كبمستكيات مختمفة في الكعي ،كلكف النقاد الجدد كانكا أكثر اىتماما كأكثر
كعيا كأكثر قكة في تكظيفو مف غيرىـ ،ألنو كاف بالنسبة ليـ "أحد المبادئ األساسية لمنحاىـ،
)(1

فنحف نجده مكر ار في شكاىد مبعثرة مف أقكاليـ النقدية"

كقد تعددت صكره كتجمت عند ألف

تيت  Allan Tateفي مفيكمو لمتكتر في الشعر  ،Tension in Poetryكعند رانسـ John
 Crowe Ransomفي ثنائية النسيج كالبنياف  ،Structure and Textureكعند كمينث
برككس  Cleanth Brooksفي مفيكـ مفارقة المغة  Paradox Of Languageكعند
فرانؾ ليفز  Frank Raymond Leavisفي رؤيتو لمطبيعة االنفعالية ،إضافة إلى صكرتو
الحقيقية عند ت.س .إليكت.

كقد أشارت المعاجـ كالقكاميس إلى ىذه االستخدامات الغامضة أحيانا كما ىي الحاؿ في
معجـ المصطمحات األدبية الذم يقر بيذا التنكع كالغمكض ،مؤكدا أف مصطمح المعادؿ
المكضكعي "يستخدـ بشكؿ كاسع كغامض عند أنصار مدرسة النقد الجديد .كيعتمد المصطمح
عمى نزعة ميكانيكية تضع عبلمة التساكم بيف إحساس جاىز متشيئ يبدأ بو الكاتب كبيف
)(2

كسائؿ تعبير تؤثر في الجياز العصبي لئلنساف كما تؤثر العقاقير"

فآلف تيت يعيد تشكيؿ نظرة إليكت حيف يقكؿ عف شعر سبندر " :ىذه االنفعاالت المفردة
تخ مؽ مثمما يفيـ تماما مف خمؽ طاكلة أك كرسي ،إنيا ليست مكضكع تصديؽ" .كفي الشعر
كالمطمؽ يؤكد تيت أف الشاعر كصانع يجيد في سبيؿ إبراز تجربة أك انفعاؿ أك فكرة حتى
تصبح مف خبلؿ القصيدة مطمقا ,فالقصيدة كما ىك الحاؿ عند كؿ النقاد الجدد مطمقة ال

يحدىا حد "كليس ىناؾ شيء كراء القصيدة"

أما جكف كرك رانسـ فيك اآلخر يدكر في فمؾ النظرية اإلليكتية كال يخرج كثي ار عف مدار
المعادؿ المكضكعي فييا مف خبلؿ مصطمحو )النسيج كالبنياف( يقرر" :إف ىدؼ الناقد الجيد
1
2

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي في النقد األدبي ،ص.145

إبراىيـ فتحي :معجـ المصطمحات األدبية ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،تكنس 1986 ،ص.145
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ىك فحص كتعريؼ القصيدة بالنظر إلى بنيانيا كنسيجيا .كاذا لـ يجد ما يقكلو عف نسيجيا
)(1

فميس لديو ما يقكلو عنيا باعتبارىا قصيدة"

كالقصيدة بالنسبة لو تحقؽ لنا معرفة مختمفة

متفردة ،كىذا المعنى المتفرد الذم تحققو ناتج البناء العضكم المممكس لمقصيدة كعف النسيج
الذم حيكت بو فالنص عنده " عالـ مغمؽ عمى ذاتو يعكضنا عف عالـ المادة الصمبة.
كالم عرفة التي يمكف تحصيميا مف الشعر فريدة .كبنياف القصيدة ىك حجتيا النثرية .كلكف
القصيدة ليس ليا ىذا المعنى المقرر فقط ،الذم يتصؿ بالبنياف ،كلكف ليا معنى نسيجي

كذلؾ .كالنسيج ىك سياؽ التفصيبلت المتباينة غير المقررة )المممكس(" .

)(2

أما كمينث برككس  Cleanth Brooksفتستدعي فكرة إليكت المعادؿ المكضكعي عنده
ارتباطا مكازيا )نحف كقراء لمشاعر( ،في عممية مشابية الكتشاؼ الشاعر مادتو ،نصنع ثانية
مف رمكزه تجربة مجمكعية مشابية نكعا ما ،في حالة امتبلكنا لمخياؿ ،لمتجربة المجمكعية
لمشاعر نفسو( ،كعنده أف القصيدة ىي كؿ جمالي ال بديؿ لو .كنثر القصيدة ليس القصيدة
نفسيا ،بؿ ىك حجتيا النثرية أك بنيانيا ،أما النسيج أك الييكؿ العادم الذم ىك القصيدة نفسيا
فإنو يقاكـ التعادؿ العممي .كالداللة عمى القصيدة بما يسمى نثرىا ىك الداللة عمييا بشيء
خارج عنيا ،بشيء يمسخيا في أفضؿ األحكاؿ إلى ما يشبو حالتيا األصمية غير المدركة.
كطبقا لمفيكـ )المعادؿ المكضكعي( فإف الشاعر صانع ال ناقؿ ،صانع شيء مادم يحاؾ مف
تجربتو ،كنحف نشارؾ في ىذه التجربة إذا أتيح لنا أف نعرؼ ىذا الشيء .كفي خمؽ ىذا
الشيء ال يعيد الشاعر إنتاج نسخة لتجربة كاحدة خاصة كما يفعؿ شرطي المباحث لمخطكة
المطبكعة في الكحؿ .كلكنو مف خبلؿ عدد ال يحصى مف مختمؼ التجارب ،يحكؾ ربما عف طريؽ
عممية مشابية لمكشؼ ،التجربة المجمكعية ىي القصيدة

)(3

كأما ؼ.ر.ليفيز فيرتبط منيج المباشرة في التعبير عف االنفعاؿ في الشعر لديو بالعجز
عف القبض عمى شيء ،أك عف تحميؿ انطباع ،أك عف تقديـ تجربة .كىك إخفاؽ برجع بصكرة
John Crow Ransom: The New Criticism, p14.

2

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي في النقد األدبي ،ص.146

3

د .حساـ الخطيب :أبحاث نقدية كمقارنة ،ص 115نقبل عف محمد عزاـ :المنيج المكضكعي في النقد األدبي،
ص.147
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رئيسية إلى حقيقة أف االنفعاؿ يكتشؼ مف الشيء المممكس .كقد كتب ليفيز في)الفكر
كالطبيعة االنفعالية( عف عجز شممي الممحكظ عف القبض عمى شيء أك تقديـ أم مكقؼ أك
أية كاقعة ممحكظة أك متخيمة أك أية تجربة ،كشيء يكجد مستقبل بطبيعتو الخاصة كبحقو
الخاص ،كبالمقابؿ ىناؾ التقديـ المباشر لبلنفعاؿ ،انفعاؿ معبر عنو باستمرار ،بذاتو كلذاتو.
كيعبر ليفيز عف كجو آخر لمفيكـ )المعادؿ المكضكعي( ،كىك أف التأثير الشعرم ال يمكف
)(1

ضمانتو إال حيف يقدـ االنفعاؿ تقديما غير شخصي مف خبلؿ مادة خاصة.
أما بالنسبة لكؿ مف كيمزات  W.K Wimsattكمكنرك بيردزلي

Monroe C.

 Beardsleyفإننا نعثر عمى تجميات كاضحة لممعادؿ المكضكعي في مفيكمي المغالطة
القصدية  (Intentional Fallacyكالمغالطة التأثيرية الكجدانية )(Affective Fallasy
المتيف صاغاىما في كتابيما األيقكنة المفظية  The Verbal Iconحيث عرؼ الكاتباف
المغالطة التأثيرية الكجدانية عمى أنيا الخطأ في تقييـ القصيدة الشعرية مف خبلؿ آثارىا
كخاصة منيا اآلثار االنفعالية الكجدانية لمقارئ فإذا كانت "المغالطة القصدية تقتضي أف

ممكية النص تتجاكز َّ
الناص إلى جميكر القراء ،بمعنى أف النص بدخكلو عالـ المغة يتحرر
مف سمطة المؤلؼ كرقابتو عمى معانيو") ،(2فإف المغالطة التأثيرية تقتضي "الفصؿ بيف ماىية
النص كتأثيره عمى القارئ ،ألف الخمط بيف النص كما يحدثو مف نتائج كآثار عمى نفسية
المتمقي في ظركؼ خاصة ىك كىـ أك خطأ نقدم ما ينبغي لمناقد المكضكعي الحصيؼ أف
يقع في شراكو ،ألنو إف كقع فسيقع في ىكة االنطباعية التي كاف النقد الجديد قد قاـ -أكؿ ما
قاـ  -عمى أنقاضيا "

)(3

كألف ىذه المغالطة كانت معيا ار في الحكـ عمى النص كجكدتو مف

منطمؽ أنيا تعبر عف شخصية الكاتب كعف ذاتو كمشاعره العميقة ،فبل بد أف تؤدم إلى
الكاتب ذاتو ال إلى النص فقد رفض النقاد الجدد ىذا الخمط بيف ما ىك لمنص كما ىك لمكاتب
كما ىك لمقارئ ،كاذا كانت نظرية التمقي تجادؿ بأف فيـ النص غير ممكف بمعزؿ عف ىذه
التأثيرات ،فإف النقاد الجدد اعتبركا تدخؿ ىذه التأثيرات في تحميؿ النص محذك ار عمينا تجنبو،
1

محمد عزاـ :المنيج المكضكعي في النقد األدبي ،ص.147

2

يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص .54

3

المرجع نفسو ،ص .54
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كلتجنبو يمزمنا )نقد مكضكعي( حيث الناقد ال يصؼ تأثيرات العمؿ في نفسو ،بؿ يركز عمى

تحميؿ أدكات العمؿ كسماتو المميزة.

كىك التكجو النقدم الذم يرل "أف القصيدة تتحدد مف خبلؿ استجابة أك ردكد فعؿ

القارئ ،بؿ لعؿ القصيدة نفسيا تتشكؿ أصبل مف ىذه االستجابة".

)(1

إف م قكمات ىذا المفيكـ عند النقاد الجدد كثيرة كقد لخصيا حساـ الخطيب في مجمكعة
مف النقاط تتمثؿ في أف القصيدة ىي خمؽ ،كأف الشعر ليس تعبي ار مباش ار عف الشخصية ،كأف
الفناف الكامؿ ىك الذم يستطيع أف يحقؽ انفصاال تاما بيف اإلنساف كالمبدع ،كأف يتمثؿ
العكاطؼ التي ىي مادة الخمؽ ،كأف المغة ىي ما يمثؿ الشيء إلى درجة أنيما متطابقاف ،كأف
انفعاؿ الفف ليس شخصيا ،كيتعمؽ بالقصيدة ال بالشاعر .كىك ال يكصؼ بالمصطمحات
العقمية كالرمزية ،كانما يترجـ إلى مكقؼ أك عمؿ مممكس يثير استجابة انفعالية ،ليخمص إلى
أنو عمى الفناف أال يحاكؿ التعبير عف االنفعاؿ بشكؿ مبالغ فيو ،كأف يككف دقيقا ال ينقص كال
يزيد .كىك ما يترتب عميو ذلؾ أف القصيدة ليا حياتيا الخاصة ،كليا قكانينيا كمبادئيا الداخمية
التي تنظميا ،كىي تتضمف تغيي ار حيكيا كيماكيا لمحقائؽ التي اندمجت لتكليدىا .كالشيء الذم
يقدـ لنا في أية قصيدة ال يككف كال يستطيع أف يككف شخصية الشاعر ،كحيف نق أر القصيدة
ننسى كؿ ما ىك خارجيا ،بما في ذلؾ الشاعر ،إذ أننا في عممية التذكؽ نتعامؿ مع العمؿ

الفني نفسو ،ال مع خالقو).(2

ميما يكف مف أمر المعادؿ المكضكعي الذم تعددت مرجعياتو كما رأينا في الفصؿ
األكؿ؛ في ثكبو اإل ليكتي أك في عباءة مف حدا حدكه ،كميما قيؿ عف اختبلؼ كتبايف أصكلو
كجذكره ،كبالرغـ مف الغمكض الذم اكتنفو عمى مستكل التنظير النقدم ،فقرف بالرمز تارة
كبالصكرة الشعرية تارة أخرل ،أك عمى مستكل التكظيؼ اإلبداعي ،معادال فنيا لميركب مف
سيطرة أحاسيس الشاعر عمى النص ،أك قناعا لمتستر عمى الشخصية الحقيقية لممبدع ،يظؿ
ىذا المفيكـ كاحدا مف أىـ المصطمحات النقدية األكثر أىمية في تاريخ النقد األدبي في القرف العشريف،

ككاحدا مف أىـ مصطمحات الحداثة النقدية.
1
2

ميجاف الركيمي ،سعد البازعي :دليؿ الناقد األدبي ،ص.241

ينظر  :حساـ الخطيب –أبحاث نقدية كمقارنة ،ص.137 -136
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 -1الشكلنية الروسية
 -2مدرسة شيكاغو

 -3المدرسةالتفكيكية
 -4النقد النموذجي
 -5مدرسة نقد استجابة القارئ
 -6المدرسةالبنيوية
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تمييد
تتبلقح النظريات كالمناىج فيما بينيا ،انطبلقا مف مبدأ التراكـ المعرفي الذم يسـ كؿ
العمكـ اإل نسانية كالتجريبية ،كلذلؾ نجد نقاط تقاطع بيف النظريات كالتيارات األدبية كالمناىج
النقدية .كمدرسة النقد الجديد األنجمك-أمريكية ال تخرج عف القاعدة فقد تأثرت بتيارات كمناىج
سبقتيا كما أثرت في مدارس لحقتيا ،كبخاصة تمؾ المدارس التي انبنت عمى مصطمحي
الشكبلنية كالبنيكية ،حيث شمؿ المصطمحاف عددا مف المدارس في النصؼ األكؿ مف القرف
العشريف كالتي كاف ىدفيا األسمى يتمحكر حكؿ شرح القكالب الشكمية كالبنيكية لمنصكص
األدبية.
ىذا التككيد عمى المظاىر الداخمية كالبنيكية لمعمؿ األدبي يميز نفسو عف التقاليد النقدية
القديمة – كعمى رأسيا النقد األدبي البيكغرافي الذم ساد في القرف التاسع عشر -كالتي كانت
منشغمة بالمظاىر الخارجية أك المبلمح الخارجة عف النص في تحميميا لمنصكص ،كىكذا
كجدت المدارس المتعاقبة؛ الشكبلنية الركسية كمدرسة براغ كالبنيكية كالنقد الجديد كما بعد
البنيكية قاسما مشتركا –بالرغـ مف خصكصياتيا الشخصية – في محاكالتيا العامة لتفسير
)(1

مستكيات المضمكف كعبلقتو بأبعاد النص الشكمية كالبنيكية.

إذا كاف النقد الجديد لـ يعد مرك از لمتطبيؽ بالمرة مف قبؿ النقاد األدبييف كلكف سيطرتو
امتدت إلى غاية الستينيات مما ترؾ بصمتو المتميزة في طرائؽ القراءة كالكتابة في األدب.
كبعض مف مفاىيـ النقد الجديد بخصكص طبيعة كأىمية البينة النصية ػ استخداـ
الشكاىد المادية كالدقيقة مف النص ذاتو قصد إثبات تأكيبلتناػ ىذه المفاىيـ أدمجت في مناىج

Mario Klarer: An Introduction to Literary Studies, Routledge Taylor & Francis Group London and
New York, 1999, p79.
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عديد النقاد اليكـ ،كبغض النظر عف معتقداتيا النظرية فيي تدعـ فراءتيـ لمنصكص
األدبية"

)(1

كيكاصؿ لكيس تايزف "كمف ىذه المفاىيـ حاجة الطبلب كالنقاد الماسة عمى الدعـ
النصي الشامؿ كالدقيؽ مف أجؿ التأكيؿ األدبي ألف ىذه الممارسة كالتي اعتمدىا النقد الجديد
كالمسماة " القراءة الفاحصة" أصبحت منيجا عاما في المدارس العميا كالمؤسسات التربكية
لدراسة األدب لعقكد عديدة" كفي ىذا السياؽ ال زاؿ لمنقد الجديد حضكر حقيقي بيننا كعمى
األغمب أنو سيظؿ كذلؾ لعقكد أخرل"

)(2

كفي األخير يقر "إننا بحاجة إلى فيـ النقد الجديد حتى يتسنى لنا فيـ النظريات النقدية
األخرل التي ظيرت كردة فعؿ ضده" ابتداء بنقد استجابة القارئ الذم يعارض تعريؼ النقد
الجديد لمنص األدبي كمنيج تأكيمو لو ،كالبنيكية التي ترفض تركيز النقد الجديد عمى العمؿ
األدبي الفردم بمعزؿ عف اآلداب األخرل كعف النتاجات الثقافية األخرل .إضافة عمى أف
النظرية التفكيكية لمغة كانتياء بالنظرة التاريخانية الجديدة لمبنية المكضكعية التي تتعارض
بشكؿ مباشر مع افتراضات النقد الجديد بخصكص المغة كالمكضكعية"

)(3

كفيما يأتي سنتطرؽ إلى بعض مف ىذه المدارس التي تقاطعت مع النقد الجديد.

Francis

& Lois Tyson: Critical theory today: a user‑friendly guide , 2nd ed. Routledge Taylor

1

Group, New York,2006, p135.
Ibid, p135.

Ibid, p135.
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-1

الشكلنية الروسية)Russian formalism( :

تعد المدرسة الشكبلنية الركسية مف أىـ المدارس األكركبية التي احتفت بالنقد ككائف
لغكم كعبرت عف مكاقفيا في كقت مبكر جدا يعكد إلى ما قبؿ ثكرة  ،1917لتسيـ في ازدىار
النقد األدبي الحديث كرسـ معالمو الجديدة ،بالرغـ مف قصر عمرىا .ككانت االنطبلقة مف
إعبلف الناقد كالمنظر فكتكر شكمكفسكي  Victor Shklovskyأنو "سيقؼ بالمرصاد لقتمة
األدب الركسي الذيف استباحكا جمالياتو مف أجؿ التعبير عف قضايا ال تمت لو بصمة".

)(1

كراح فكتكر شكمكفسكي كثمة مف النقاد آمنكا بما آمف بو؛ فبلدمير بركب Vladimir
 ،Proppبكريس تكماشفسكي  ،Boris Tomashevsky ,بكريس إيخنباكـ Boris
 ،Eichenbaumيكرم تينيانكؼ Yuri Tynyanov ،فمكشينكؼ ،فينكغرادكؼ ،بريؾ ،ركماف
ياكبسكف  ،Roman Jakobsonيكرسكف فكرة أف األدب ىك ما ينطكم عميو مف خصائص
أدبية بعيدة عف أم دائرة أخرل غير األدب .كاستطاعكا مثميـ مثؿ النقد الجديد أف يؤسسكا
ليذه النظرة الجديدة ،كأف يرسمكا معالـ النظرية الشكمية الركسية ،عمى مستكل التنظير
كالتطبيؽ فكانت )نظرية النثر( لشكمكفسكي ك)القافية( لجرمكنسكي ،ك)مقاالت في األلسنية
العامة( ك)األنتركبكلكجيا البنيكية( لياكبسكف ،ك)النغـ كالنظـ( أليخنباكـ ،ك)شعرية
دكستيكفسكي( لغركسماف ،كغيرىا مف اآلثار التي كرست التكجو الشكبلني الجديد .كلئلشارة
فإف النزعة الشكبلنية تقسـ إلى جماعتيف؛ جماعة حمقة مكسكك المغكية التي تأسست عاـ
 1915بقيادة ركماف ياكبسكف ،كجماعة األكباياز * Opajazأك "جمعية دراسة المغة
الشعرية" Society for the Study of Poetic Languageالتي انطمقت عاـ 1916

1

*

نبيؿ راغب :مكسكعة النظريات األدبية ،ص.399

 OPOJAZمختصر السـ الجمعية بالمغة الركسية (Obshchestvo Izucheniia Poeticheskogo Yazyka
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كالتي يعد بكريس أيخنباكـ كفيكتكر شكمكفسكي أبرز ممثمييا" .كمثؿ الشكبلنية الركسية طكر
النقد الجديد مكاقؼ تأممية حكؿ تقنيات القراءة التي أسيمت بإعطاء نفس حيكم النبثاؽ
الحداثة األدبية كالفنية"

)(1

ركز الشكبلنيكف الركس في طركحاتيـ النقدية عمى أف المغة ىي ركح األدب كجكىره
المكنكف ،لذلؾ اىتمكا بما أسمكه )أدبية العمؿ األدبي( معتبريف أف المغة األدبية تكتفي بذاتيا
)(2

خبلفا لػ )المغة العممية( التي ىي أداة تكصيؿ اجتماعية ال أكثر"

كىكذا فإف ىذه الثنائية

المتمثمة في المغة األدبية أك المغة الشعرية كالمغة اليكمية ىي التي ارتكز عمييا الشكبلنيكف
الركس" ،ففي المغة اليكمية المستعممة لؤلغراض العممية ،يرتكز االىتماـ عادة عمى
السياؽ ...،كيرتكز االىتماـ أحيانا عمى الشفرة المستعممة في إرساؿ الرسالة؛ أم عمى المغة
نفسيا .كفي حالة الفف المفظي ،يرتكز االىتماـ عمى الرسالة بكصفيا غاية في ذاتيا كليس
فقط كسيمة ،عمى شكميا بكصفو أث ار ثابتا غير قابؿ لمتغيير كمستقبل ،أبدا ،عف الظركؼ
)(3

الخارجية"

أما جيرمكنسكي فيرل أف "مادة الشعر ال تتككف مف الصكر كال مف العكاطؼ ،كانما
تتككف مف الكممات ،إف الشعر فف لغكم") ،(4الكممات نفسيا التي ركز عمييا النقاد الجدد مثؿ
)(5

فرانؾ ليفز الذم يقكؿ الكممات عمى الصفحات

) (Words on pagesأك كما كصفيا

Leroy Searle: New criticism, in The Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism, ed.

1

Michael Groden, Martin Kreiswirth, & Imre Szeman, (Baltimore: The Johns Hopkins University
Press, 2005), p. 691.

2

فيصؿ دراج :النقد األدبي كالنظرية النقدية في القرف العشريف ضمف :حصاد القرف ،مؤسسة عبد الحميد شكماف ،األردف،
ص109

3

4

حسف ناظـ :مفاىيـ الشعرية ،ص.150

المرجع نفسو ،ص.17

LEAVIS Frank Raymond: Essays and Documents, ed by : Ian Mackillo and Richard Storer,
Continuum, London, New York, 2005 , p143.
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كيمزات  W.K. Wimsattفي كتابو الحامؿ لمعنكاف نفسو أيقكنة لفظية ) A verbal
.(Icon

) (1

كما تتقاطع مدرستا النقد الجديد كالمدرسة الشكبلنية الركسية في نظرة كؿ منيما إلى
النص األدبي ،باعتباره كائنا لغكيا بحتا ،تمتقي النظريتاف في رفض المؤثرات الخارجة عنو
)(2

كذلؾ بػ"استبعاد التاريخ كاقصاء أبعاده التكثيقية"

كبإقصاء الظبلؿ االجتماعية كالظركؼ

البيئية ،فاألدب في معتقد الشكبلنييف الركس ال يمكف أف يككف الصكرة العاكسة لؤلدباء
كسيرىـ الشخصية كحياتيـ الخاصة ،فاألدب ليس مرآة لمعصر كال ارتدادا لممعتقدات الدينية أك
التقاليد كاألعراؼ االجتماعية ،كال صدل لممقاربات الفمسفية كاألفكار اإليديكلكجية كالسياسية.
كىي األفكار التي تبناىا النقد الجديد كحاربيا كسعى لترسيخيا في البيئة النقدية األنجمك-
أمريكية ،كبناء عمى ىذه الرؤية لؤلدب دعا الشكبلنيكف الركس إلى الغكص في األثر األدبي
كالبحث عف الخصائص التي تجعؿ منو أدبا .كىذا بحسب بكريس إيخنباكـ ما يحصؿ نتيجة
تفاعؿ البنى الحكائية ،كاألسمكبية ،كاإليقاعية في النص) .(3كىكذا استطاعت ىذه الرؤية أف
تفصؿ األدب كتحميؿ الخطاب األدبي عف العمكـ األخرل كعمـ النفس كعمـ االجتماع ،لتستقؿ
القصيدة بذاتيا كيستقؿ الخطاب النقدم بذاتو" ،ألف المادة األساسية في بناء األدب ىي المغة،
كأما المسانيات فيي الدراسة العممية ليا ،كلمظيرىا الحسي الذم يتجمى مف خبلؿ الكبلـ".

)(4

كىذه االستقبللية ىي التي عبر عنيا ت .س .إليكت كىك يتحدث عف القصيدة التي مف بيف
1

يقكؿ كيمزات في مبلحظة حكؿ عنكاف كتابو )األيقكنة المفظية( " The Verbal Iconتستعمؿ األيقكنة مف قبؿ الكتاب
السيميائييف لئلحالة عمى عبلمة لفظية كالتي تشترؾ في الخصائص أك تشبو األغراض التي ترمز إلييا ،كالمصطمح
ذاتو في عمكـ تكظيفاتو يحيؿ إلى صكرة مرئية ،كبخاصة إذا كانت رم از دينيا .تمؾ الصكرة المفظية ليست تمؾ
الصكرة الناصعة بالمعنى الحداثي لمفظة صكرة التي تحقؽ كمية قدراتيا المفظية فحسب كانما تمؾ التي تحقؽ تأكيبل

لمكاقع في أبعاده االستعارية كالرمزية ،ىي ذم األيقكنة المفظية".

ينظرW.K. Wimsatt: The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, University Press of Kentucky,1954, p x :
2

جيزيؿ فاالنسي :مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي تر :رضكاف ظاظا ،عالـ المعرفة ،عدد  ،221الككيت ،1977 ،ص
.173

3
4

المرجع نفسو ،ص .173

جيزيؿ فاالنسي :مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي ،ص ص .31-30
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أىـ خصائصيا ىذه الكينكنة الذاتية المستقمة  ،Autotelicكىي الرؤية العامة التي نظر بيا
النقاد الجدد لمنص رؤية مف الداخؿ  Intrinsicأك )رؤية داخبلنية( كما ترجميا خميسي
)(1

بكغ اررة،

في مقابؿ الرؤية مف الخارج أك )رؤية خارجانية( في معرض حديثو عف رينيو

كيميؾ كأكستف كارف المذيف كانا "مف األكائؿ الذيف حممكا تمييز الشكبلنييف الركس بيف الحبكة
)(2

كالقصة في الركاية"

ككيؼ أنيما قسما مف منظكر شكبلني عاـ "مختمؼ أنكاع الدراسة

األدبية إلى اقترابات داخبلنية  Intrinsicكاقترابات خارجانية  extrinsicحيث يذىباف إلى أف
التقاليد الخارجانية كالتأكيؿ التراجمي كالنفسي كالفمسفي كاالجتماعي تخمط كثي ار بيف األسباب
كالنتائج ،كلذلؾ يجب أف تخضع لبلقترابات الداخبلنية ألف ىذه األخيرة تحترـ الكضعية
الخاصة لمعمؿ الفني"

)(3

يرل راماف سمدف أف ىناؾ ثمة تآلؼ كاضح بيف الشكبلنية الركسية كالنقد الجديد كأكجو
التشابو بيف المدرستيف ال تخفى عمى ذم بصيرة بؿ "قد ال يبدك النقد الذم خمفتو الشكمية
الركسية غريبا في أعيف طبلب األدب الذيف نشأكا في ظؿ تيار النقد الجديد األمريكي
اإلنجميزم ،بتركيزه عمى » النقد العممي« كالكحدة العضكية لمنص ،فالنقد الجديد يشبو الشكمية
الركسية في السعي إلى اكتشاؼ الخصكصية األدبية لمنصكص .ككبل النكعيف مف النقد
يرفض النزعة الركحانية المترىمة التي غمبت عمى النظرية األدبية الركمانسية في أكاخر
أياميا ،كيفضبلف اتخاذ مكقؼ تجريبي كتفصيمي مف القراءة.

")(4

غير أف الركس "كانكا أكثر

اىتماما بالجكانب المنيجية ،كأكثر انشغاال بكضع أساس عممي لنظرية األدب ،أما النقاد

1

كريس بكلديؾ :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ،ص.144

2

المرجع نفسو ،ص.144

3

المرجع نفسو ،ص .144

4

راماف سمدف :النظرية األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفكر ،دار قباء لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر،1998 ،
ص.25
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الجدد فقد جنحكا إلى االىتماـ بالتنظيـ المغكم المتميز لمنصكص تأكيدا لبلنفصاؿ بيف المعنى
األدبي كالتصكرات العقمية المنطقية،(1).
كاتخذت المدرستاف الكثير مف المكاقؼ المتشابية خاصة فيما تعمؽ برؤيتيما لمشعر مف
حيث ىك لغة تتميز بكصفيا منظك ار أماميا أم لغة تجذب االىتماـ إلى الكممات نفسيا في
عبلقة كؿ كممة باألخرل داخؿ االكتماؿ الذم ىك القصيدة ،كذلؾ بالرغـ مف أف كمتا
المدرستيف تطكرت عمى حدة.

)(2

كيفسر فكتكر إيرليخ ىذا التشابو بيف التياريف ،كبالتحديد بيف منظكر كصياغة إخنباكـ
كتينيانكؼ مف جية ،ككمينت برككس ،ككيميـ كيمزات مف جية أخرل ناتج إذف عف التقارب
أكثر مما ىك ناتج عف التأثر.

)(3

ذلؾ أف إمكانية التأثير كالتأثر مستبعدة بيف الفريقيف ،ك"ال

يمكف أف تنسب ىذه التشابيات إلى تبلقح فعمي"

)(4

فإمكانية التكاصؿ بيف البيئتيف لـ تتكفر في

تمؾ المرحمة المتقدمة لممدرستيف ألسباب سياسية ،ربما كانت العزلة الثقافية التي عرفيا
االتحاد السكفياتي سابقا أحد أىـ ىذه األسباب ،كيؤكد ايرليخ ىذه الفرضية التي باعدت فكرة
التأثير بيف الخطاب النقدم الشكبلني الركسي كبيف الخطاب النقدم األنجمك-أمريكي بقكلو:
"إذا كاف ثابتا أف التأثير الغربي في الشكبلنييف الركس قد كاف ىزيبل ،فإف التأثير الشكبلني
)(5

في النقد الغربي قد كاف كالى عيد قريب ،منعدما"

كيضيؼ إيرليخ في السياؽ نفسو ":فأف

يعمد رينيو كيميؾ كىك صاحب منظكر في األدب مستفيد مف بنيكية براغ كأكستف كاريف ،كىك
ممثؿ بارز لمنقد الجديد األمريكي إلى أف يدكف بمناسبة لقائيما سنة  1939اتفاقا كاسعا بصدد

 1راماف سمدف :النظرية األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفكر ،ص.12
2

كالتر ج أكنج :الشفاىية كالكتابة ،تر :حسف البنا عز الديف ،سمسمة عالـ المعرفة الككيت –  1994ص228

3

المرجع نفسو ،ص.162

4

المرجع نفسو ،ص.161

5

كالتر ج أكنج :الشفاىية كالكتابة ،ص.161
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النظرية األدبية كمنياجيتيا ليك حجة عمى ىذه المشابية القائمة بيف الحركتيف النقديتيف
)(1

المتكازيتيف شأنيا في ذلؾ شأف ككنية العمـ الجكىرية".

أما تكني بينث  Tony Bennettفيمخص الفرؽ بيف الشكبلنية الركسية كالنقد الجديد في
ثبلث نقاط:
أ( في حيف يؤيد النقد الجديد النقد الكانطي الجديد لمكضعية في زعميا أف العمكـ اإلنسانية
تقؼ في حاجة إلى مناىج مختمفة نكعيا عف تمؾ التي يعممكف في مجاؿ العمكـ الطبيعية ،يقؼ
الشكميكف الركس إلى جانب أيديكلكجية الكضعييف الجدد ،كالمتمثمة في أف تحديد استثنائية األدب
قضية يجب أف تحؿ بطريقة كاحدة تعتمد عمى المناىج العممية كالتجريبية.
ب( يذىب النقد الجديد إ لى أف البحث في استثنائية كتفرد األدب يمكف أف يكشؼ شيئا
دائما كميما عف طبيعة اإلنساف ،كبالتالي يقؼ إلى أيديكلكجية إنسانية غريبة تماما عف
الشكبلنييف.
ج( يميؿ النقد الجديد لمتأكيد عمى كظيفة المثير لممشاعر كاالنفعالي – مقابؿ لممعرفي
– في المغة الشعرية كالخطاب األدبي

)(2

كالحقيقة أف المدرستيف سارتا في خط يكاد يككف كاحدا ،كؿ في بيئتو الجغرافية ،كاف
اختمفت المنطمقات الفكرية ،كالظركؼ السياسية كاإلجراءات النقدية لممدرستيف فقد دفعتا بالنقد
األدبي خطكات إلى األماـ.

1

كالتر ج أكنج :الشفاىية كالكتابة ،،ص.162

Tony Bennett: Formalism and Marxism, Routedge ,London and New York, 1979,p192.
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مدرسة شيكاغو Chicago School

-2

ظيرت مدرسة شيكاغك لمنقد األدبي في الثبلثينيات ،كسميت كذلؾ ألف كؿ أعضائيا
كانكا "أساتذة مف ألمع أساتذة األدب في جامعة شيكاغك في الثبلثينيات مف القرف العشريف،
فقد أسسكا مدرسة شيكاغك األرسطية التي جعمت مف األسمكب االستنباطي الذم اتبعو أرسطك
في صناعة الشعر المرتكز األساسي في التعامؿ مع النص األدبي .كما ركزكا عمى دراسة
األسمكب معتمديف عمى الببلغة كالفصاحة ،كأبدكا قدرة فائقة في التمييز بيف األجناس األدبية
كفي تحميؿ النصكص األدبية كنقد الجنس األدبي الكاحد .كقد أركا أف الحبكة الفنية تمارس
تأثي ار عمى المشاىديف كالقراء سبييا بالتأثير الببلغي الذم يؤدم أحيانا إلى إعادة صياغة
)(1

شخصية المشاىد كتشكيميا".

كيعد الناقد ركنالد سممف كرايف  Ronald Salmon Craneمؤسس المدرسة كالناطؽ
الرسمي باسميا ،كضمت المدرسة إضافة لو نخبة أخرل مف النقاد الذيف ارتبطكا بجامعة
شيكاغك؛ مف أمثاؿ :كيست  ،W.R. Keastألدر أكلسف  ،Elder Olsonكبرنارد كينبرغ
 ،Bernard Weinbergكما يحسب عمى الجماعة كايف سي بكث Wayne C.Booth
صاحب كتاب )ببلغة السرد(  ، 1961 The Rhetoric of Fictionكقد دعيت جماعة
شيكاغك باسـ "األرسطييف الجدد" نظ ار لمتركيز الكبير كاالىتماـ األكبر الذم أكاله أعضاء ىذه
الجماعة ألرسطك كأفكاره كمقكالتو النقدية بخاصة فيما تعمؽ بمفاىيـ الحبكة كالشخصية كالنكع األدبي.
عمى خبلؼ النقد الجديد الذم ركز عمى بعض القضايا معتب ار إياىا جكىرية ،كما فعؿ
إمبسكف في أنماط غمكضو كبرككس في قضية مفارقة المغة كانت مدرسة شيكاغك كخصكصا
كرايف أقؿ حماسة لبلحتفاء بالغمكض كالمفارقة" ،كانصب اىتماميا عمى خمؽ األدكات

1

عيد الدحيات :النظرية النقدية الغربية :مف أفبلطكف إلى بككاشيك ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،2007 ،
ص.80
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)(1

الببلغية الضركرية مف أجؿ منيج نقدم شكمي صارـ كدقيؽ"

كبيذا المعنى يضيؼ كاستؿ

غريغكرم أعطت مدرسة شيكاغك األرسطية لمنقد الجديد بديبل.
ككاف الكتاب الجماعي لركاد ىذه المدرسة كالمكسكـ بػ :النقاد كالنقد  -القديـ كالحديث
 Critcs And Criticism Ancient and Modernنقدا لمنقد كبخاصة اليجكـ الشرس
عمى جماعة النقد الجديد حيث أكضح األرسطيكف الجدد مف خبللو رؤيتيـ لمنقد األدبي
كطريقة تأكيمو كدراستو .كما ركزت ىذه المقاالت عمى المبادئ الفمسفية أك الجمالية كالمنيجية
)(2

البلزمة لنشكء نقد حديث كنظرية لمشعر يتسماف بالكفاءة.

لقد جاءت المدرسة "كرد فعؿ لمنقد الجديد ككشكمية بديمة ألف مجمكعة مف المقاالت
افتتحت بانتقادات مركزة لكؿ مف أم .أ .ريتشاردز ككليـ إمبسكف ككمينث برككس كغيرىـ مف
النقاد الجدد") .(3كمف القضايا التي أثارتيا مدرسة شيكاغك قضية شمكلية األدب كتعدديتو التي
تفرض تعددية المقاربات ،كالتقنيات التي يجب أف ينظر مف خبلليا الناقد قصد الكصكؿ إلى
حقيقة العمؿ األدبي كتقييمو .عمى عكس النقد الجديد الذم ينظر عمى النص األدبي نظرة
داخمية ،كىي نظرة أحادية أعابيا نقاد شيكاغك عمى مدرسة فاندربميت كرانسـ .كيناقش ألدر
أكلس ىذه القضية فيقكؿ "أف القصيدة ليا أكجو كمظاىر عديدة ،كمناىج النقد يجب أف
تختمؼ باختبلؼ الكجو أك المظاىر الذم يريد الناقد التركيز عميو في دراستو ،كاال فإنو
سيدرس كجيات مختمفة بطريقة كمنيج كاحد ،كمف ثـ فإنو مف الخطأ أف نقكؿ أف ىناؾ منيجا
نقديا كاحدا ىك المنيج الصحيح"

)(4

كاذا كاف ىذا االنفتاح عمى المناىج النقدية كالدعكة

لبلستفادة مف تقنيات كاجراءات التيارات النقدية المختمفة يشكؿ نقطة اختبلؼ بيف نقاد
Castle, Gregory: The Blackwell Guide to Literary Theory, Blackwell Publishing, Oxford, 2007,
2
3

فنسنت ب .ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانيات ،ص.79

المرجع نفسو ،ص.79

p125.

Sara Adam: The Chicago Critics: Attack on New Criticism, in:

http://educationcing.blogspot.com/2012/07/chicago-critics-attack-on-new-criticism.html (July
2012).
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شيكاغك كالنقاد الجدد ،فإف دراستيـ النصانية لمعمؿ األدبي كاىتماميـ باألثر الفني في ذاتو،
كتركيزىـ عمى الشكؿ كالنسيج كغيرىا مف المقكالت ،ال تشكؿ الجسر الرابط بيف المدرستيف
فحسب ،بؿ كتجعؿ مف النقاد األرسطييف امتدادا حقيقا لمنقد الجديد.
تؤكد ىذه المدرسة التي تثير بعض القضايا الجدلية ضمف حدكد الشكمية ،عمى أىمية
الحبكة كالتأليؼ كالنكع األدبي" .كقد أخذ نقاد شيكاغك كالنقاد الجدد عمى عاتقيـ إصبلح
الدراسات األدبية خبلؿ الثبلثينيات كاألربعينيات كسعت كمتا المجمكعتيف إلى تنحية التاريخ
عف المركز ككضع النقد محمو ،إال أف مشاريعيـ التعميمية اختمفت حكؿ دكر النظرية .فقد أراد
النقاد الجدد عمكما أف يككف الشرح ىك جكىر العمـ النقدم بينما كضع نقاد شيكاغك "تاريخ"
النظرية قبؿ التطبيؽ الشرحي .كأصر كريف في اقتراحو عاـ  1924عمى أننا " نكسب الكثير
كال في ضماف أرضية مشتركة مف االتفاؽ داخؿ حدكد منيجنا الفمسفي لك أف المبادئ التي
نستخدميا ذكرت صراحة كأخضعت لمفحص العقبلني قبؿ استعماليا في نقد األعماؿ
)(1

المفردة"

كيبدك ىذا التقارب بيف النقاد األرسطييف الجدد كالنقاد الجدد كاضحا مف خبلؿ كتابات
كؿ مف جكف كرك رانسـ كركنالد سممف كرايف ،باعتبارىما ممثميف رئيسيف لممدرستيف ،خاصة
فيما تعمؽ بالمنظكر لشمكلي لمنقد .ككما يتجمى في عبارات التقدير كاالحتراـ المتبادليف بينيما
كبيف أفراد المجمكعتيف .ففي مقالتو" :شركة النقد" يقدـ رانسـ مخططو اليادؼ إلى إصبلح
المنظكمة التعميمية المرتبطة بالدراسات األدبية كالنقدية ،كاستبعاد التاريخ مف بؤرة اىتمامات
الدراسات األدبية في أقساـ األد ب كالمغة اإلنجميزية في الجامعات األمريكية ،كاستبدالو بالرؤية
النقدية البحتة ،في ىذه المقالة يرجع رانسـ الفضؿ األكبر في طرح ىذه الرؤية الجديدة إلى
غريمو كريف  Craneكيعترؼ لو بأفضمية السبؽ في طرح ىذا الرأم ،حيث يقكؿ أنو إذا حؿ
النقد في نياية المطاؼ محؿ التاريخ كمركز لمدراسات األدبية فإف الفضؿ في ذلؾ يحتمؿ أف
يعكد إلى األستاذ ركنالد س .كريف بجامعة شيكاغك أكثر مف أم رجؿ آخر فيك أكؿ األساتذة
1

فنسنت ب .ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانيات ،ص.82
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العظاـ الذيف دافعكا عف النقد كسياسة في أقساـ اإلنجميزية".

)(1

أما ركنالد س .كريف كبالرغـ

مف نقده البلذع لمنقاد الجدد نجده ف ي كثير مف المكاقؼ يذكر مزاياىـ كيثمف آراءىـ كبعضا
مف مفاىيميـ التي قدمكىا  .كقد أ كد ىذا مقالتو المنشكرة في الكتاب المانيفستك سابؽ الذكر
النقاد كالنقد ػ القديـ كالحديث  Critcs And Criticism Ancient and Modernكالمعنكنة:
"األحادية النقدية عند كمينث برككس". The Critical monism of Cleanth Brooks
إف ما يميز نظرية شيكاغك بحسب بيتر تشيمدز كركجي فاكلر ىي أنيا كانت  holisticبمعنى
)معنية بالنية الكمية كالدينامية لمعمؿ( ك typificatoryتصنيفية أم معنية بتعييف كتعريؼ
أصناؼ كأنكاع العمؿ العامة(.

)(2

كعمى الرغـ مما قد يقاؿ حكؿ ىذه الجماعة فإف شيادة إيفكر كينترز  -كىك مف ىك في
مدرسة النقد الجديد -في حقيـ حيف قاؿ" :بيد أف مجمكعة شيكاغك أساتذة بالمعنى الفني
لمكممة  ,ميما ظف األساتذة اآلخركف .كانطباعي العارض ىك أف مجمكعة شيكاغك دارسكف
منيجيكف  ,باألشكاؿ التقميدية لمدرس  ,أكثر مما ىك الشأف مع النقاد الجدد ") (3تظؿ شيادة
حية كناصعة في حؽ ىذه الجماعة كاسياماتيا ،كعمى الرغـ مف أنيا لـ تعمر طكيبل ،إال أنيا
شكمت حمقة ميمة كحاسمة في تاريخ الحركة النقدية األمريكية.

1

فنسنت ب .ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانيات ،ص.82

3

أيفكر كنترز :مشكبلت تكاجو الناقد الحديث لؤلدب ،ضمف :النقد الجديد النقد األنجمك أمريكي الحديث ،تر :ماىر شفيؽ

Peter Childs& Roger Fowler: The Routledge Dictionary of Literary Terms, p25.
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-3

المدرسة التفكيكية Deconstruction

ما مف شؾ أف المدرسة التفكيكية  Deconstructionمف أىـ المدارس ما بعد بنيكية
التي أسالت الكثير مف الحبر كأثارت الكثير مف الجدؿ في النقد األدبي .كربما ال تكجد مدرسة
تضاىي مدرسة النقد الجديد في النقد األدبي غير التفكيكية مف حيث التأثير كتبايف القبكؿ
كتمايز الرفض لدل المتتبعيف كدارسي األدب كالنقد .فقد أثارت مكجات عاتية مف اإلعجاب
كتركت في األنفس حاالت حادة مف النفكر كاالمتعاض.
كالتفكيكية تعد منيجا فمسفيا قبؿ أف تككف منيجا نقديا ،يطرح لمتساؤؿ إمكاف المعنى
المتسؽ في المغة كاستعماالتيا ،كيعد جاؾ ديريدا  Jacques Derridaالمنظر األكؿ ليذا
المنيج ،ككانت البداية بفرنسا في أكاخر الستينيات مف القرف العشريف كتبناه عدد مف منظرم
كنقاد األدب البارزيف في الكاليات المتحدة مف أمثاؿ ىاركلد بمكـ ،Harold Bloomكبكؿ دم
ماف  Paul de Manكجيكفرم ىارتماف  Geoffrey Hartmanكجيو .ىيميس ميممر J.
 Hillis Millerكام .دكناتك  E. Donatoابتداء مف السبعينيات .فمف ناحية نجد ىؤالء كىـ
ركاد التفكيؾ عمى الصعيديف النظرم كالتطبيقي عمى الرغـ مف تبايف أسمكبيـ كحماسيـ ،كمف
ناحية أخرل نجد أف الكثير مف النقاد الذيف ينضككف تحت خانة النقد التقميدم يبدكف سخطيـ
مف التفكيؾ الذم يعدكنو سخيفان كسطحيا كعدكانيا كمدم انر .كلـ يخؿ أم مركز فكرم في أكركبا
كأمريكا مف الجدؿ في قيمة التفكيؾ كنظرية جديدة في النقد.
إذا كاف جاؾ دريدا تفرد بالزعامة في الضفة األكركبية ،فإف بكؿ دم ماف استحكذ عمى
ريادة التفكيؾ في الضفة األمريكية ،كقد دعا جاؾ دريدا في ندكة جامعة جكنز ىكبكنز الى
تفكيؾ ميتافيزيقا الحضكر التي تنعكس في فكرة البنية نفسيا

)(1

كلـ تكف القراءة التفكيكية

سكل تعارض مع المبدأ الذم يقكؿ بأف في لغة النص يكمف األساس الخاص بالنسؽ الذم
يشتمؿ عمى عمؿ كظيفي كاؼ...كأف النص يمتمؾ نسقا لغكيا أساسيا لبنيتو الخاصة ،التي

1خكسيو ماريا بكثكيمك إيفانككس :نظرية المغة األدبية ،تر :د.حامد أبك حامد ،مكتبة غريب ،مصر -ص .151
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تمتمؾ كحدة عضكية ،أك نكاة ذات مدلكؿ قابؿ لمشرح

)(1

أم تعارض مع أحد أىـ مبادئ النقد

الجديد المتمثمة في استقبللية النص كاكتفائو ذاتيا .كيكجز ليكنارد جاكسكف صكرة التفكيؾ
العامة في ىذه الكممات" :يبدأ ىذا التفكيؾ بطرح سؤاؿ سمبي مفاده أف ال كجكد في النص
ألم معنى مكحد مح دد بحيث يمكف لعممية تحميمية كتمؾ التي يقكـ بيا النقاد الجدد أف تكشفو.
فما يكجد في النص ىك عممية ال نياية ليا مف انتشار المعنى كتشتتو ،كاطاحة متكاصمة
بالمعنى المألكؼ .كلكي نقبض عمى ىذا النص أك نحرره فإننا نتعامؿ معو بكصفو ما قبؿ
نص مييأ لمزيد مف الكتابة التي يمكف أف تستخدـ فييا يع َّدة الحداثة كميا ،خاصة ذلؾ
)(2
التبلعب الجكيسي باأللفاظ".
كيحاكؿ دم ماف في كتابو )العمى كالبصيرة( أف يكجو مبلحظة مفادىا أف بعض النقاد
كعمى راس ىؤالء )النقاد الجدد( يتجيكف اتجاىا معاكسا لمبصيرة كذلؾ مف خبلؿ سمككيـ
سمككا نقديا معينا أك انتياجيـ منيجا معينا أك تبنييـ لنظرية نقدية معينة كيحاكؿ أف يبرىف
أنيـ كا ف حققكا ىذه البصيرة فإنيا ممزكجة بنكع مف العمى ،فيقكلكف كبلما مخالفا لما
يقصدكنو كذلؾ جراء بعض الغمكض الذم يكتنؼ ممارساتيـ النقدية .كىذا ما يميز النقد
الكاحدم "فيذا االنزالؽ البلشعكرم مف النقد الكاحدم إلى النقد الغامض ىك نكع آخر مف
تحقيؽ ىذه البصيرة في العمى .حيث أف الكحدة الكمية التي ييدؼ ىؤالء النقاد العثكر عمييا
ال تككف في النص قط ،كانما في فعؿ التأكيؿ" الف كؿ عنصر مف عناصر النص يجب أف
تفيـ مف خبلؿ الكؿ ،كىذا الكؿ يجب أف يفيـ عمى أنو كمية لككنيا جميع تمكـ العناصر .
باإلضافة عمى ىذه الحركة التأكيمية ىي عمكما جزء مف عممية معقدة تنتج العمؿ األدبي،
كلكف إذا كاف ىناؾ حطأ ما في عممية التأكيؿ لكحدة النص ،فإف ىذا الخطأ حسبما يعتقد دم
ماف بأنو يساعد ذلكـ النقاد الجدد عمى االحتفاظ بعمى ينتج بصيرة في معنى النص المتعدد .

1
2

خكسيو ماريا بكثكيمك إيفانككس :نظرية المغة األدبية  ،ص .147

ليكنارد جاكسكف :بؤس البنيكية ،تر :ثائر ديب ،دار الفرقد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،سكريا ،ط،2008 ،2
ص.274
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ألف العناصر ليست ىي كحدة كمية .كبذا يتكجب لعممية النقد األدبي أف تتجاىؿ البصيرة التي
)(1

تنتجيا تمؾ العناصر في النص المعني".

كقد يع َّد منيج التفكيؾ مف قبؿ النقاد منيجا مناسبا لنقد النصكص كتحميميا فيك يتيح
لممفسر اكتشاؼ التناقضات الخفية في النص ،حيث أف التفسير التفكيكي لمنص ،كما يقك
بتمر كريستكفر أم كشؼ تناقضاتو الفكرية الداخمية ،ىك أنسب منيج لممفسر الذم يبحث في
النص عف العناصر التي تناقض األيديكلكجية البرجكازية التي تبدك ككأنيا تييمف عميو تماما
كتتصارع معو"

).(2

بعد انتقاؿ دريدا أستاذا زائ ار إلى جامعة جكف ىكبكينز ثـ جامعة ييؿ ،التحؽ بو جمع
غفير مف النقاد األمريكييف حتى قيؿ "كقد زاد اتباع الكثير مف النقاد األمريكييف لو إلى حد
نستطيع أف نقطع عنده بتأثير دريدا نفسو عمى النقاد أكثر مف أم ناقد آخر مف نقاد ما بعد
البنائية الفرنسييف"

)(3

كىذا التكجو لكثير مف النقاد األمريكييف الذيف احتضنكا التفكيكية في

مرحمتيا األمريكية اشتد عكدىـ كنقاد جدد ،كبالتالي فقد انطبع النقد الجديد في أذىانيـ "كسرل
دمو في دمائيـ

)(4

فيذا جيفرم ىارتماف الذم بدأ يضيؽ ذرعا بالقيكد المختمفة لنظرية النقد

الجديد ،كما حاكؿ بعض النقاد مف أمثاؿ مكرام كريغر كما يقكؿ "إثناء عزـ التفكيكية بقكليـ:
)(5

"إف أدكاتيا ال تختمؼ أكال كقبؿ كؿ شيء عف أدكات النقد الجديد".

تمغي التفكيكية – كالنقد الجديد – التمييز بيف النقد كاإلبداع كككف المغة ىدفا لذاتيا،
تقابؿ الشكؿ كاليدؼ في النقد الجديد طكر أتباع دريدا األمريكييف مختمؼ أكجو عممو بطرؽ
1

د .عماد الديف الجبكرم :دراسات في األدب ،منشكرات إم كتب ،2011 ،ص.28

2

بتمر كريستكفر :التفسير كالتفكيؾ كاأليديكلكجيا ،ص.91

3

كريستكفر نكريس :التفكيكية :النظرية كالممارسة ،تر :د .صبرم محمد حسف ،دار المريخ ،الرياض ،السعكدية،1989 ،
ص195

Shuli Barzilai, and Morton W. Bloomfield: New Criticism and Deconstructive Criticism, Or What's
New? In: New literary History, Vol 18, No1, 1986, John Hopkins University Press, p152 .

5

كريستكفر نكريس :التفكيكية :النظرية كالممارسة ،تر :د .صبرم محمد حسف ،دار المريخ ،الرياض ،السعكدية،1989 ،
ص.265
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خاصة ،اىتـ دم ماف بطريقة النقد الجديد ،التي تشيد بالبنيات لمنص ككصؼ باحثكف مفاىيـ
دريدا بأنيا لعبة طكرىا أتباعو إلي نظرية قريبة مف النقد الجديد نظرية المتعة كما سنراىا عف
إليكت تتمثؿ في تكريات التداعي المغكم كاألدبي كمعاني المفارقة كالسخرية كااللتباس ،التي
تنغرس لدل دريدا كآخريف في بنية المغة ذاتيا.

)(1

كألف النقاد التفكيكييف يقرؤكف العمؿ األدبي قراءة مقربة شأنيـ شأف النقاد الجدد ،فيذا
التشابو في منيج القراءة يكحي بأف ممارستيما النقدية متشابيتاف كلقد الحظ كليـ كايف
 William Cainأف "أم أحد يستغرؽ في تقنيات النقد الجديد يكتسب المنيج التفكيكي،
)(2

بالرغـ مف أف التفكيكية تعتمد عمى النظريات الفمسفية التي ال يحتاجيا النقاد الجدد".

كاذا كاف ىذا االختبلؼ بيف التفكيكية كالنقد الجديد يقع عمى مستكل التركيز عمى الطابع
الفمسفي الذم اختاره التفكيكيكف كما أكد ذلؾ آرت بارمف  Art Bermanفإنو اختبلؼ يصح
عمى التفكيكية في نسختيا الفرنسية ال غير ،ذلؾ أف التفكيكييف األمريكييف المنتميف إلى ما
عرؼ بمدرسة ياؿ ’ ‘Yale Schoolيختمفكف عف نظرائيـ األكركبييف في تركيزىـ عمى
الجانب الفمسفي ،ككثيرا ما كصفكا بأنيـ "شكؿ مف أشكاؿ التفكيكية ميتمكف بالقراءة الفاحصة
لؤلدب ،كأنيـ فمسفيا أقؿ التزاـ مف التفكيكيف الفرنسييف" كانطبلقا مف ىذه الرؤية يصدر مارتف
مكيبلف  Martin McQuillanحكمو عمى أف :التفكيكية األمريكية ما ىي إال إعادة اكتشاؼ
ألسمكب القراءة الفاحصة لدل النقاد الجدد"

)(3

ككثي ار ما يشار إلى مدرسة ييؿ األمريكية في التفكيكية كجاؾ دريدا كمدرسة النقد الجديد
الفرنسية بزعامة ركالف بارت بالنقد الجديد الجديد
1

)(4

كما فعؿ إدكارد سعيد حتى أف

جكف ستركؾ :البنيكية كما بعدىا مف ليفي سراكس إلي دريدا ،تر :محمد عصفكر ،عالـ المعرفة ،الككيت ،1996 ،ص ص -209
.121

Art Berman From the New Criticism to Deconstruction: The Reception of Structuralism and Poststructuralism. University of Illinois Press, 1988, p276.

Martin McQuillan: Paul de Man, Routledge Taylor & Francis Group,London New York, 2001

Edward W. Said: Opponents, Audiences, Constituencies and Community in The Anti-aesthetic by
Hal Foster , Bay Press Port Townsend, Washington1983, p138.
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مصطمح":جديد النقد الجديد" ) (The New New Criticismأطمؽ عمى التفكيكية كذلؾ
بسبب االعتمادات األدبية مف قبؿ مدرسة ييؿ Yaleفي أمريكا كالتي تمكف النقاد مف مكاصمة
ذلؾ االىتماـ المحكـ كالدقيؽ بالنصكص دكف اعتبار النزعة الفكككدية لما بعد البنيكية"

)(1

كىذا االرتباط الجيني كالمنيجي ذاتو بيف التفكيؾ كالنقد الجديد ما جعؿ ليكنارد جاكسكف
يفضؿ إطبلؽ اسـ "ما بعد النقد الجديد")(2عمى النزعة التفكيكية.
كىك ما جعؿ فنسنت ب ليتش يصرح أنو "مثؿ النص المنتشر في مذىب المتعة ،كمثؿ
النقد العممي المتحرر مطمؽ لعناف لذاتو تبدك التفكيكية نسخة مشكىة متفسخة أخرل لمشكبلنية
)(3

الضيقة بالرغـ مما تميزت بو مف بصيرة نافذة"

أما فرانؾ النتريشيا  Frank Lentricchiaفيقكؿ " :لـ ييدد الدريديكف مف جامعة ييؿ
في غمرة كؿ مناصر لمتقميدية ألنيـ كانكا سيتحكلكف إلى دعامة أخرل لمتقميدية الشكبلنية
)(4

األخيرة"

فالتفكيكية بحسب النتريشيا تمثؿ شكبلنية جديدة فقط في حاؿ طرح كاستبعاد

الجا نب الفمسفي .كانطبلقا مف ىنا مف الطبيعي كجكد خيكط مف التفكيكية كمصطمحاتيا
مجدكلة في المشاريع النقدية المختمفة ،الشكبلنية كالظاىرياتية كالتأكيمية كالماركسية كما كانت
الحاؿ مع مدرسة النقد الجديد ،كبعض النقاد يطمقكف عمييا النقد الجديد ،إذ أف التفكيكية
بحسب بارزيبلم ككبمكمفيمد  Shuli Barzilai and Morton W. Bloomfieldتعد"كبطريقة
تعاقبية أعتبر التفكيكية استم اررية لمنقد الجديد بالمعنى التاريخي المحدكد ليس فقط الف
)(5

التفكيكية ظيرت بعد النقد الجديد ،كلكنيا اتبعت أعقاب البنيكية"

Paul Dawson: What is a literary intellectual? Creative Writing and the New Humanities, in: Cultural

1

Studies Review, Vol 9, N0 1 ,MAY 2003, p167.

2

ليكنارد جاكسكف :بؤس البنيكية ،تر :ثائر ديب ،دار الفرقد لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،دمشؽ ،سكريا ،ط ،2008 ،2ص.275

,..كككVincent B. Leitch, Deconstructive Criticism: An Advanced Introduction (New York, 1983),p142.
Frank Lentricchia, After the New Criticism (Chicago, 1980), p. 169.

Shuli Barzilai and Morton W. Bloomfield: New Criticism and Deconstructive Criticism, Or What's
New? In: New literary History, Vol 18, No 1, Studies in Historical Change, 1986, The John
Hopkins University Press, p152,
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أما ليكنارد جاكسكف  Leonard Jacksonفي نقده لمدرسة التفكيؾ األمريكية ىي
مدرسة فمسفية تعتمد عمى التبلعب باأللفاظ "كلعؿ أىـ ما يقاؿ عف نقاد ىذه المدرسة ىك أنيـ
كانكا عمى خير ما يراـ قبؿ أف يتحكلكا إلى التفكيؾ .فما كانكا يتميزكف بو آنذاؾ ىك القراءة
الدقيقة؛ تمؾ الميارة التي لـ يضؼ إلييا التفكيؾ كمنيج أم شيء عمى اإلطبلؽ ،كعمى
العكس فقد كجد التفكيؾ لدييـ ذاؾ القبكؿ الشديد ألنو منيج في القراءة الدقيقة التي تميز بيا
األمريكيكف في األصؿ ) (...كربما كاف مف الكاجب أف يطمؽ عمى ىذه المدرسة في أمريكا
اسـ )ما بعد النقد الجديد( فيي تختمؼ عف النقد الجديد في أيديكلكجيتيا المسيطرة ،كفي قبكليا
)(1

مناىج معينة كاف يمكف لمنقد الجديد أف يرفضيا".

مف بيف االختبلفات التي تبدك جمية بيف التفكيكييف كالنقاد الجدد تكجو النقاد الجدد في
نقدىـ كتطبيقاتيـ إلى دكف كالكسندر بكب كمارفؿ كجكنسكف كغيرىـ مف الشعراء ،تكجو
التفكيكيكف إلى ا لشعراء الركمانسييف بالدراسة فيذا ىاركلد بمكـ حاكؿ إعادة االعتبار إلى
صاحب "الفردكس المفقكد" الشاعر جكف ممتكف الذم ىكجـ مف قبؿ ؼ .ليفز كعبر ت .س .
إليكت عف كراىيتو لو كلراديكاليتو في السياسة كالديف لو فكصفو باكند بأنو "حميرم األذنيف"

)(2

كما كتب ىارتماف كتابيف ميميف عف ككردزكرث "شعر كردزدكرث "كردزكرث غير المرمكؽ،
ككتب ميمر كتاب" :شارلز ديكنز عالـ ركاياتو" 1958
كاذا كاف معظـ النقاد الجدد قد لقكا حتفيـ أياـ ازدىار التفكيكية ،كلـ يتبؽ في
السبعينيات متحدث ثقة سكل كمينث برككس ألف معظـ النقاد الجدد األكائؿ كانكا رحمكا عف
الحياة بينما ترؾ ريينو كيميؾ كمكرام كريجر كغيرىما صفكؼ الحركة قبؿ ذلؾ بمدة أك تكقفكا
عف العمؿ ،ككاف كريجر كىك أصغر مف زميمو بعشريف سنة في أكاسط حياتو العممية في
ذركة قكاه خبلؿ فترة التحديات المكثفة تمؾ .كلجأ كريجر كىك أصغر المنظريف الرئيسيف مف
1
2

ليكنارد جاكسكف :بؤس البنيكية.275 ،

لممزيد انظر :ما التفكيكية؟ نقاد ييؿ كالشعر الركماتيكي اإلنجميزم ضمف :ماىر شفيؽ فريد :آللئ اإلبداع ،دار البستاني
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النقا د الجدد كربما كاف آخرىـ إلى اتخاذ مكقؼ الدفاع في مسعى الدفاع عف شكمية النقاد
الجدد كأيضا لمد نطاقيا كنتجت عف ىذا الدفاع نسخة متأخرة معقدة كمرنة كمخففة مف شكمية
النقد الجديد.

)(1

كقد تحدث كريجر عف الكضع المتأزـ لمشعر كدافع باعتباره آخر معاقؿ النقد الجديد
ككا ف دائما يمتدح كريجر ىنا النقاد الجدد كيربطيـ بالتراث النقدم الغربي العريض ،كىك يمح
كشكمي كانساني عمى الحاجة لممحافظة عمى أعظـ قصائدنا كأف نكاصؿ تقاليدنا القديمة،
كيحثنا " طالما نحيا" عمى أف نقؼ كلك تحت اإلكراه في كجو نياية النزعة اإلنسانية كنزع
القداسة عف األدب العظيـ .كالعبارة الغربية" طالما نحيا" تدخؿ المكت في المكضكع كتذكرنا
بالقمؽ الكجكدم الممح كريجر كىك عندما يحذرنا بأننا ال يجب " أف نسمح ألنفسنا بنفية"
)(2

يكشؼ بكضكح عف أف اإليماف كما العقؿ يدفعو إلى ىذا الرأم.

لقد كانت مكاجية كريغر بطرح مشركعو الجديد كتكظيؼ مصطمحات أخرل لمنقد الجديد "سعيا
منو في خمؽ البديؿ لمنفي كالخكاء المذاف يبشر بيما البرنامج التفكيكي كمحاكال أف يكقؼ تآكؿ
النزعة اإلنسانية الغربية .أجبر تحدم التفكيكية كريجر عمى أف يصبح المدافع كالمتحدث
)(3

الرئيسي باسـ تراث النقد الجديد خبلؿ السبعينات".

كاف عمى كريجر ليحافظ عمى صبلحية مذىبو الشكمي المتأخرة أف يعدؿ مف نظريتو في
األدب باستمرار .كقد كاجو التفكيكية بانتظاـ عمى كجو الخصكص كعدؿ مف نتائج أبحاثيا
كاقتبس بعضيا لفائدة مشركعو ىك ،كيمثؿ كريجر ظاىرة ميمة مف ىذه الناحية ألنو كاف
الكحيد مف كبار النقا د الجدد الشكمييف الذم كاجو الخطر التفككي كاستكعبو إلى حد كبير كببل
ىكادة ،غير أف ىذه المكاجية لـ تيدؼ إلى فيـ النقد التفكيكي بؿ إلى المحافظة عمى النقد الشكمي.
1
2
3
4

فنسنت ب ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،ص.66
فنسنت ب ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ، ،ص.68
المرجع نفسو ،ص.66
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كمف أحدث االنتقادات التي لحقت التفكيكية ما جاء في كتاب جكف إليس John M.
 Ellisالذم عنكنو) :ضد التفكيؾ(  Against Deconstructionسنة 1989كالذم يفحص
الفصؿ السابع كاألخير منو التفكيكية عمى اعتبار أنيا مرحمة مف مراحؿ التطكر التاريخي في
النقد األدبي .كقد تضمف الكتاب نقدا الذعا لممنيج التفكيكي معمنا أف الكثير مف المصطمحات
التي تبنتيا التفكيكية كالتي تدعي مف خبلليا التأسيس لرؤل جديدة ما ىي في الحقيقة إال
صدل لمدرسة النقد الجديد األنجمك-أمريكية ،كقد أثبت إليس أف تمؾ المقكالت التفكيكية
المزعكمة ىي لدل القارئ اليقظ مقكالت قديمة تداكلتيا الدراسات الكثيرة كالمختمفة التي نشرىا
النقاد الجدد ،كمف ذلؾ مقكلة ميتافيزيق ا الحضكر عند دريدا كالتي ىي إحالة المعنى لدل النقد
الجديد .أما إنكار دريدا لثبكت المعنى في القراءة األكلى لمنص فذلؾ تحكير لمقكلة المغالطة
القصدية التي تكمـ عمييا كيمزات كبيردسمي منذ العاـ .1954كاخذ عمى التفكيكية أيضان شغفيا
باستخداـ كممات كاصطبلحات غير كاضحة سعيان منيا البيار القارئ كاقناعو بأف ما يقاؿ لو
استثنائي كغير عادم .عبلكة عمى أنيا أعادت لبعض المقكالت الفمسفية المعاصرة ،كيؤكد
إليس أف "التفكيؾ بدال أف ينتقؿ إلى فكرة أجد كأنسب بعد أف يمقي باألفكار التقميدية المنسكخة
إلى التاريخ يحفظيا المؤرخكف ،نراه يتميز بحاجتو إلى تمؾ األفكار فبل يستغني عنيا .أما إذا
كاف التفكيؾ يكتفي بتزكية البحث عف األفكار الكاضحة غير المبلئمة ثـ استبداليا أك إدماجيا
في أفكار أخرل أعقد منيا ،فميس في ذلؾ ميزة يدعييا لنفسو"

)(1

في الفصؿ الرابع المعنكف بػ"ما الذم يعنيو القكؿ بأف كؿ تأكيؿ ىك تأكيؿ
مغمكط؟ يحاكؿ إليس أف يبيف أف رؤية دريدا لمتأكيؿ كمدل صحة أفكاره حكليا؛ فدريدا
كتبلمذتو ينطمقكف مسممات كبديييات كتعميمات خاطئة ،بؿ أكثر مف ذلؾ ينطمقكف مف رؤل
سابقة ليـ كأ ىـ ىذه الرؤل تمؾ األحكاـ التي أطمقيا النقاد الجدد ففكرة " كؿ تأكيؿ ىك تأكيؿ
مغمكط " تصب في جكىر المدرسة األنجمك-أمريكية كيعمف أف" :أم قارئ عمى معرفة مناسبة
بالنقد عمى مدل نصؼ القرف الفائت سيفيـ عمى الفكر أننا إزاء كصؼ تعميمي لما كانت
1

جكف إلس :ضد التفكيؾ ،تر :حساـ نايؿ ،المركز القكمي لمترجمة 2012،ص.105
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تفعمو – منذ فترة طكيمة -نزعة نقدية متنبية يقظة ،أال كىي النقد الجديد  .أحد إجراءات
المعيارية عند النقاد الجدد إيضاح أف الخصائص السطحية الظاىرة الكاضحة في النص
الحبكة كاأل حداث الكبرل كالتيمات الكاضحة يعترييا التعقيد مف جراء التفاصيؿ النصية الصكر
األدبية ،االستعارات ،الخ( التي تتعارض مع المحتكل السطحي األكضح في النص ،كمف ثـ
تقتضي تمؾ التكترات كالتضاربات الناجمة تأكيبل أعقد كاشمؿ يستكعب كؿ مستكيات
)(1

النص"

كالقكؿ بأف قصد المؤلؼ غير متاح كال يمت بصمة إلى البحث قكؿ معيارم في التأكيؿ
كالحكـ يعرؼ -منذ كقت طكيؿ في النقد األدبي -بأنو المغالطة القصدية ككاف ىذا التعبير
الكبلسيكي مكضكع نقاش ال ينتيي كمف الغريب المدىش أف مؤيدم عبارة " كؿ
تأكيؿ ىك تأكيؿ مغمكط " يريدكف االستيبلء عمى ىذا المكقؼ بكصفو رؤيتيـ الجديدة الجسكرة،
)(2

كىي ليست بالجديدة كبل كال جسكرة"

كفي األخير كعمى الرغـ مما قيؿ حكؿ التفكيكية مف أنيا ليست سكل استم اررية لمنقد
الجديد كنسخة مقمدة لو ،تبقى التفكيكية في نظرنا مدرسة نقدية ميمة ساىمت في تقديـ نظرة
مغايرة لتحميؿ النصكص األدبية.

1

جكف إلس :ضد التفكيؾ ،تر :حساـ نايؿ  ،ص.106
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 -4مدرسة نقد استجابة القارئ Reader Response Criticism
يحيؿ مصطمح استجابة القارئ إلى تمؾ العبلقة التناظرية التي تتشكؿ بيف النص
كمتمقي النص كبيف متمقي النص كالنص ،أم ما يمكف أف يضفيو القارئ عمى النص كما
يمكف أف يضيفو النص لمقارئ ،كاذا كانت ىذه العبلقة عبلقة نصية بحتة فإف ىذا النكع مف
النقد يركز عمى الجكانب المختمفة كالميمة التي يككف فييا لمناص مساىمة فاعمة في أثناء
قراءتو لمنص ،باعتباره قارئا لو أفكاره الخاصة كخمفياتو الثقافية كالمعرفية كالنفسية الذاتية كالتي
بدكرىا تشكؿ رؤل خاصة متميزة تفرزىا تمؾ األفكار كالخمفيات لترسـ مف خبلؿ عممية القراءة
تمؾ مسا ار معينا خاصا بكؿ قارئ بحسب قدراتو القرائية المبنية عمى المحمكالت الفكرية
كالفمسفية القبمية التي تميزه عف غيره مف القراء.
ك قد تعددت األصكؿ الفكرية لنقد استجابة القارئ كتعددت معو التسميات فأطمؽ عميو
أسماء عدة ،كنظرية االستقباؿ ،أك جماليات القراءة ،أك نظرية التمقي...
في عممية القراءة ىذه أتت ىذه النظرية النقدية ردان عمى النظريات التي تتمحكر حكؿ
النص مف أمثاؿ الشكبلنية كالنقد الجديد حيث يييمش دكر القارئ ،ألف النص ىك المركز
كالمنطمؽ.
نشأ النقد المتمركز حكؿ االستجابة في عقدم الستينيات كالسبعينيات مف مجمكعة
الضغكط الثقافية كالمؤسساتية كما حدث ذلؾ مع النقد الجديد ،كالنقد الشكمي مف خبلؿ حجب
نفسو عف الحقكؿ المجاكرة كيما يحظى باستقبلؿ صارـ .كمف خبلؿ نبذه مناقشة المشاعر
الشخصية كيما يحاكي المكضكعية كالدقة العمميتيف ،كبذا عرض نفسو لخطر أف يصبح بحثا
ضيقا جدا كمتخصصا لجذب انتباه الدارس كالمعنى بو ،كأف يبتعد عف تغيرات المناخ الفكرم
ليكيؼ نفسو مع العصر .كلقد أظير النقاد الذيف ركزكا عمى القارئ ،عبر إضفاء الشرعية
عمى تضميف االستجابات الشخصية لؤلدب في عممية تفسير النص ،الرغبة في مقاسمة قرائيـ
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دربة خبرتيـ النقدية ،كفي الكقت عينو مشاركة عمماء النفس كالمسانييف كالفبلسفة كباحثيف
آخريف كظيفتيـ الفكرية.

)(1

كرغـ أف النقد المتعمؽ باالستجابة جاء ردا عمى مغاالة الشكبلنييف كالنقد الجديد في
استبعاد كؿ ما ىك خارجاني كتركيزىـ عمى استقبللية النص فإف بعض ىذا النقد لو بذكر عند
بعض النقاد الجدد .تقكؿ جيف تكمبكنز في ىذا الشأف" :ليس نقد )استجابة القارئ( نظرية
نقدية َّ
مكحدة تصكريا ،إنما ىك مصطمح ارتبط بأعماؿ النقاد الذيف يستخدمكف كممات مف
قبيؿ :القارئ Reader ،عممية القراءة  Reading Processاالستجابة  Responseليميزكا
حقبل مف حقكؿ المعرفة .كتقؼ حركة استجابة القارئ في سياؽ النقد األنجمك–أمريكي ،كعمى
نحك مباشر بكجو مقكلة النقد الجديد التي نادل بيا كيمزات كبيردزلي في مقالتيما )المغالطة
العاطفية( التي ىي الخمط بيف القصيدة كنتائجيا فيي تبدأ بمحاكلة اشتقاؽ معيار لمنقد مف
التأثيرات النفسية لقصيدة ما لتنتيي باالنطباعية كالنسبية "كسكؼ يجادؿ نقاد استجابة القارئ
بأنو ال يمكف لمقصيدة أف تفيـ بمعزؿ عف فتأثراتيا نفسية كانت أـ غير ذلؾ ىي جكىر أم
)(2

كصؼ دقيؽ لمعناىا ،ما داـ المعنى ليس لو كجكد حقيقي غير مرتبط بإدراؾ القارئ"

تشير جيف تكمبكنز أف نظرية استجابة القارئ ابتدأت بمناقشة آم .أ .ريتشاردز
لبلستجابة العاطفية في عقد العشرينيات مف ىذا القرف ،أك مع دم دبميك ىادينغ D. W.
 Hardingكلكيز ركزنببلت  Louise Rozenblattفي الثبلثينيات.

)(3

أما ريتشاردز فقد اىتـ بعمـ نفس السمككيات ،فطرح في كتابو «النقد العممي :د ارسػة في
التػذكؽ األدبي»  Practical Criticism: A Study in Literary Judgementعاـ
) (1929آراءه التي تشكمت مف تجربتو العممية في مدرجات جامعة كمبردج ،محاكال الكقكؼ
1

جيف تكبكينز :نقد استجابة القارئ مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكية ،تر :حسف ناظـ ،عمي حاكـ ،المجمس األعمى
لمثقافة ،القاىرة ،1999 ،ص.378

2
3

المرجع نفسو ،ص.17
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عند الخصائص التي يجب أف يتكفر عمييا بيا الخطاب speech؛ كىي قكؿ ما لو معنى
 ،senseكالتعبير عف اإلحساس  Feelingالمككف تجاه ىذا المعنى ،كالميجة  toneالمعتمدة
كيرجع ما
أساسا عمى المتمقي ،كأخي انر ٌنية المتكمـ  Intentionأك ماىية الكبلـ كاليدؼ منو .ي
يتمك ذلؾ كمو لممتمقي .كمف ىنا كانت استنتاجات ريتشاردز فيما يتعمؽ باالستجابة لقراءة
الشعر مف اإلدراؾ الشخصي لمقارئ ،كليس مف خبلؿ المعايير التقميدية ،كأىمية الصكر
الببلغية كاإلشارات كالتعقيد ،كالدكر العبلجي لمشعر ،ككنو كسيمة الكاتب كالقارئ لمكصكؿ إلى
السكين ة كالتكازف النفسي .كصار رتشاردز بذلؾ مف كبار الفاعميف في تطكير قراءة الشعر
مميدان لما يعرؼ بػ«النقد الجديد»  New Criticismكمساىمان في تييئة المناخ المبلئـ لمحداثة
كيصرح برككس في مقالو )النقد الجديد( أف النقد الجديد لـ يكف متعارضا بكؿ ما في
الكممة مف معنى مع نظرية استجابة القارئ ،كأف االثنيف يكمبلف بعضيما البعض ،فمثبل :إذا
فضؿ أحد النقاد الجدد أف يركز عمى األثر األدبي بدال مف األديب ،فيك لـ يختر أف يركز
تركي از أقؿ عمى القارئ ،كعمى استجابة القارئ تجاه األثر األدبي… ال أحد في كامؿ قكاه
العقمية يستطيع أف ييمؿ ا لقارئ ،فيك أساس ال بد منو في تحقيؽ القصيدة أك الركاية.
استجابة القارئ جديرة بالدراسة".

)(1

لكف برككس عاد ليحد مف حماستو تجاه نظرية استجابة القارئ ،مف خبلؿ إشارتو إلى
محدكدية ىذه النظرية ،كسمبياتيا بقكلو " :أف نضع المعنى كتقييـ العمؿ األدبي تحت رحمة
مف ىب كدب كاف مف القراء ،أمر يختزؿ دراسة األدب في سيككلكجية القارئ ،كتاريخ
)(2

الذكؽ"

كىذا ما ينقص مف قيمة التقييـ الحقيقي لآلثار األدبية.

اعتمادا عمى ما قيؿ حكؿ نقد استجابة القارئ كالنقد الجديد ندرؾ أف مرة أخرل كاف النقد
الجديد السباؽ في طرح عديد المقكالت التي جاءت مف بعده ،كأف المناىج النقدية التالية لو
كثي ار ما تقاطعت مع أراء ركاده كتشابكت مع طركحاتيـ المختمفة ككثي ار ما تبلقت الرؤل
Cleanth Brooks: The New criticism , in: The Sewanee Review, Vol. 87 No. 4, Fall 1979, p598.
Cleanth Brooks: The New criticism, p598.
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كالغايات كما تؤكد جيف تكبكينز مرة أخرل حيف تربط النقد الجديد بنقد استجابة القارئ
كتبلقييما حكؿ مسألة الصراع األبدم بيف األدب كالعمـ كبيف األدبية كالعممية " :يبد أف
النظرية النقدية المتمركزة حكؿ االستجابة قد انيمكت في حقيقة األمر في صراع القكل نفسو
تماما مع العمـ الذم لعب دك ار كبي ار جدا في تشكيؿ مذىب النقد الجديد .أما االختبلؼ فيك
ليس اختبلفا في األىداؼ كانما في الكسائؿ"

)(1

كما نخمص إلي و في األخير أنو كعمى الرغـ مف اليجمات الشرسة التي قادىا مؤيدك نقد
استجابة القارئ عمى أفكاره كمبادئو ،ظؿ النقد الجديد شامخا في كجو كؿ الرياح العاتية ابتداء
مف نقاد استجابة القارئ إلى التفكيكييف ،كرغـ أنيا ىددت صرح النقاد الجدد كما يقكؿ ليتش
إال أنيا لـ تستطع أف تدمر أركاف اإليماف لدييـ.

)(2

بؿ عمى العكس كاف النقد الجديد المعيف

الذم نيؿ منو كؿ ىؤالء ،كؿ بحسب رغباتو كتكجياتو النقدية.

1
2

جيف تكمبكنز :نقد استجابة القارئ مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكية ،ص.379

فنسنت ب ليتش :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،ص71
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 -5المدرسة البنيوية Structuralism
البنيكية  Structuralismمنيج فكرم كنقدم كأداة لمتحميؿ ،تقكـ عمى فكرة الكمية أك
المجمكع المنتظـ .اىتمت بجميع نكاحي المعرفة اإلنسانية ،كاف كانت قد اشتيرت في مجاؿ
عمـ المغة كالنقد األدبي ،كيشير معناىا إلى المفظة مشتقة مف البنية  Structureالتي تدعك
إلى القكؿ بأف كؿ ظاىرة فكرية أك أدبية أك إنسانية ما ىي في حقيقتيا إال بنية كلمكصكؿ إلى
فيـ ىذه البنية كادراؾ جكىرىا كجب تحميميا تحميبل دقيقا مف خبلؿ النظر في عناصرىا
كاجزائيا المتككنة منيا دكف النظر إلى ما ىك خارج عنيا .كقد تميزت بمجمكعة مف
المصطمحات كالمفاىيـ كاإلجراءات التي تعمؿ عمى تفكيؾ النص ككصفو تحميؿ عناصره
كالنسؽ كالنظاـ كالبنية كالداخؿ كالعناصر كالشبكة كالعبلقات كالثنائيات كفكرة المستكيات كبنية
التعارض كاالختبلؼ كالمحايثة كالسانكركنية كالدياكركنية كالداؿ كالمدلكؿ كالمحكر التركيبي
كالمحكر الداللي كالمجاكرة كاالستبداؿ كالفكنيـ كالمكرفيـ كالمكنيـ كالتفاعؿ ،كغيرىا.
كنجد مف أبزر ركادىا فريدناند دم سكسير  Ferdinand de Saussureفي مجاؿ
المغة كالذم يعد الرائد األكؿ لمبنيكية المغكية الذم قاؿ ببنيكية النظاـ المغكم المتزامف ،كنجد
كمكد ليفي شتراكس كلكم التكسير في مجاؿ عمـ االجتماع المذيف قاال بأف جميع األبحاث
المتعمقة بالمجتمع ،ميما اختمفت ،تؤدم إلى بنيكيات؛ كذلؾ أف المجمكعات االجتماعية
تفرض نفسيا مف حيث أنيا مجمكع كىي منضبطة ذاتيان ،كذلؾ لمضكابط المفركضة مف قبؿ
الجماعة .كنجد ميشاؿ فككك  Michel Foucaultكجاؾ الكاف  Jacques Lacanفي
مجاؿ عمـ النفس برز كؿ مف المذيف كقفا ضد االتجاه الفردم  Test is Contestفي مجاؿ
اإلحساس كاإلدراؾ كاف كانت نظرية الصيغة )أك الجشتمت( التي كلدت سنة 1912ـ تعد الشكؿ
المعبر لمبنيكية النفسية

1

)(1

ينظر :محمد بف سالـ بف سميماف الفيفي :إطبللة عمى البنيكية ،مجمة فيفاء ،الرياض،

http://www.faifaonline.net/faifa/articles-action-show-id-2286.htm
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ىناؾ فرؽ ال بد مف ذكره ما بيف المنيج الشكبلني كالمنيج البنيكم ،فالشكبلنية تفصؿ
تماما بيف الشكؿ كالمضمكف ،ألف الشكؿ ىك القابؿ لمفيـ ،أما المضمكف فبل يتعدل أف يككف
بقايا ىذا الشكؿ ،أما البنيكية فيي ترفض ىذه الثنائية ألف المضمكف يكتسب كاقعو مف البنية،
كالشكؿ ليس سكل تشكيؿ ليذه البنية.
تعددت مصادر المنيج البنيكم فإلى جانب األلسنية كحركة براغ المغكية كمدرسة جنيؼ
كالشكبلنييف الركس نجد مدرسة النقد الجديد كأىـ مصدر مف مصادر البنيكية ،كمف أىـ
الرؤل كاألفكار األساسية التي قدمتيا مدرسة النقد الجديد نجد فكرة العكدة إلى داخؿ النص
كاستقبللية العمؿ األدبي عف كؿ المؤثرات كالعناصر الخارجة عنو التي كانت أبرز ىذه
األفكار التي تبنيا البنيكية .بؿ عف ىناؾ مف يرل أف نظرية األدب كركافدىا التاريخية ال
تخرج عما أتى بو النقاد الجدد ال سيما فيما تعمؽ بآراء .ت .س .إليكت كمعادلو المكضكعي
في الخمؽ األدبي.

)(1

كيشير محمد عزاـ إلى أف المصدر الثاني الذم استمدت منو البنيكية ىك

)النقد الجديد( الذم ظير في أربعينيات كخمسينيات القرف العشريف في أمريكا ،كقد لخص ىذا
التأثير لمنقاد الجدد في ثبلث أفكار رئيسة أكليا أف الشعر ىك نكع مف الرياضيات الفنية كىذا
ما جاء بو إز ار باكند كثانييا أنو ال حاجة فيو لممضمكف ،كانما الميـ ىك القالب الشعرم كىك
ما أعمنو ت .س ىيكـ كثالثيا أنو ال ىدؼ لمشعر سكل الشعر ذاتو كىذا ما قاؿ بو زعيـ
)(2

الزراعييف جكف كرك رانسـ.

أما صبلح فضؿ فقد ذكر أف مصطفى صفكاف الحظ أف الناقد اإلنجميزم ريتشاردز
الذم لـ يكف قد ق أر مذكرات سكسيير أكائؿ ىذا القرف ،ألنيا لـ تكف قد نشرت بعد .فريتشاردز
يبدأ كتابو المأثكر في »فمسفة الببلغة« بنقد الذع لمرأم القائؿ بأف كؿ كممة تممؾ معناىا
الثابت مثمما لؾ حركؼ ىجائيا .كىك نقد يتضح فيو أف فكرة المعنى الثابت ىذه ال تصدؽ إال

1
2

محمد عزاـ :تحميؿ الخطاب األدبي عمى ضكء المناىج النقدية الحداثية ،ص.71

المرجع نفسو ،ص.13
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في بعض فركع العمـ مثؿ ىندسة» إقميدس «.كىك يقترح بدال منيا فكرة» حركة المعنى التي
) (1

ىي حركة ذات أثر رجعي ال تتبيف بمقتضاىا معاني الكممات إال بانتياء الجممة أك المقاؿ.

فثبكت المعنى تؤدم إلى أف الكممة ليا معنى كاحد ،في حيف أف السياؽ قد يغير ىذا
المعنى أك ذاؾ كيضفي معاف جديدة مختمفة كمتعددة يحددىا سياؽ الجممة ،كأف المعاني تنبثؽ
كتتجمى مف خبلؿ ىذا الترابط فيما بينيا ،مشكمة عبلقات جديدة بيف كؿ لفظة كلفظة في كؿ
سياؽ جديد .كلذا فإف ريتشاردز يضيؼ صبلح فضؿ" :يقترب مف بعض أفكار» سكسيير «
الرئيسية التي تجعؿ مف نظريتو أساسا لعمـ الببلغة .كمف ثـ فإف الخدمة الجميمة التي تسدييا
إلينا ىذه النظرية تقاس بإجابتيا عف ىذا السؤاؿ :عبلـ يتكقؼ ظيكر المعاني الجديدة إذ مف
البيف أف ىذا الظيكر ينبني عمى طبيعة العبلقات بيف كؿ حد مف حدكد النسؽ كغيره مف
الحدكد .كىذه العبلقات ال تخرج عف نكعيف كما ىك معركؼ في الفكر المغكم الحديث،
الترابط التركيبي كاالستبداؿ .فالجممة أك الكبلـ بكجو عاـ ربط بيف الكممات مف جية ،كمنو
تأتي حركة المعنى ،ثـ ىك ينـ مف جية أخرل عف اختيار كاف يمكف أف يأتي في محؿ الكممة
المختارة بكممة أخرل طبقا لمحكر االستبداؿ".

)(2

عمى الرغـ مف االختبلفات المكجكدة بيف النقد الجديد في مرحمة كالبنيكية كالتقكيض في
مرحمة أخرل فإف طرائؽ رؤيتيما كتعامميـ مع العمؿ الفني يشترككف في نزكع إلى التركيز
عمى المنتىج  productعمى حساب اإلجراء  processكالتركيز عمى استجابات القراء

)مشاىديف أك مستمعيف( لمعمؿ أكثر مف تركيزىـ عمى القكل التاريخية )بما فييا نية المؤلفيف(
)(3

التي شكمت ىذه األعماؿ"

1

صبلح فضؿ :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت،1992 ،
ص.16

2

المرجع نفسو ،ص.16

Tanselle, G. Thomas: A Rationale of Textual Criticism, University of Pennsylvania Press, 1992, p34 ..
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كيختمؼ اتجاه ريتشاردز عف اتجاه سكسير مف حيث إف سكسير كاف يرل أف العبلقة
بيف الكممات كمدلكالتيا عبلقة عشكائية؛ بينما يرل ريتشاردز ك"أكجدف" أنو عمى الرغـ مف
االختبلؼ بيف الكممات كالحقيقة فإف الكممات تشير في الكاقع إلى الحقيقة ،كذلؾ ما يجعؿ
لمخبرة بالعالـ الكاقعي مكاف الصدارة في نقد ريتشاردز؛ ذلؾ أف المعرفة عنده نتاج الخبرة كىي
التي تدفع القارئ إلى القراءة المتأنية كالدقيقة لمنص مف أجؿ سبر غكره" ).(1
كمف االتيامات التي يكجييا خصكميا أنيا امتداد لمنقد األنجمك-أمريكي الجديد " كأنيا
ال تختمؼ عف النقد الجديد :فيي تتعامؿ مع النص عمى أنو مادة معزكلة ذات كحدة عضكية
مستقمة ،كأنو منفصؿ كمعزكؿ عف سياقو كعف الذات القارئة".

)(2

إف البنيكية في إىماليا

لممعنى تناىض كتعادم النظرية التأكيمية )الييرمنيكطيقا(.
كاف النقد الجديد يسعى إلى خمؽ مؤسسات تعميمية بيداغكجية مف خبلليا تتحكؿ الدراسة
األدبية مف رعاية الذكؽ األرستقراطي إلى تخصص أكاديمي احترافي .كبكجيتو ىذه أطير
النقد الجديد أكجو تشابو عديدة مع البنيكية التي كاف ليا األثر في تطكر النقد الجديد الفرنسي
 Le nouvelle critiqueثـ النقد األدبي البنيكم فيما بعد ممثبل في أعماؿ ركالف بارت".

)(3

كاذا كاف النقد الجديد قد كاف انتقائيا في نقده ،ككاف نقاده يختاركف القطع األدبية المميزة
في تاريخ األدب العالمي ،كالتي يعتركنيا بمثابة النصكص المرجعية لكؿ نقد ،فعمى عكسو
تماما كانت البنيكية ،إذ أنيا "لـ تركز عمى القيمة األدبية ،كلـ تميز بيف أشكاؿ الفف الرفيعة
كالكضيعة ،فالبنيكية تعتمد عمى التحميؿ المغكم كتسعى لمكشؼ عف أنماط التنظيـ
كالمعارضات في بنية كمعنى "النصكص" ،كما استبدلت المصطمحات التقميدية مثؿ "قصيدة"،
"بالقصة" ،ك"الركاية" في السبعينيات كالثمانينيات مف أجؿ أف تتيح المقارنة مع أشكاؿ تمثيمية

1
2

يكسؼ نكر عكض :نظرية النقد األدبي الحديث ،ص.13

ميجاف الركيمي كد .سعد البازغي :دليؿ الناقد األدبي ،ص.75

Leroy Searl: New Criticism, Guide to Literary Theory and Criticism, , p691.
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أخرل مثؿ المكحات اإلعبلنية كاإلشيارية .كمف بيف أىـ إضافات البنيكية ىي أنيا تكفر
مناىج كآليات لمتفكير في الثقافة بشكؿ عاـ ،كليس في األدب كحسب.

)(1

كميما يكف فإف المشيد النقدم الغربي في القرف العشريف تميز بالتعددية النظرية التي
أنجزت نقدا أدبيا طغى عمييـ ضمير الجمع فخطت معالمو أقبلـ شتى ،كىذا التطكر المذىؿ
كالمتسارع في إنتاج النظريات جعؿ مف الساحة النقدية تمجد نظرية بعد طيكرىا لتحمؿ
معاكؿ اليدـ كالنقد كتقترح نظرية جديدة لتمجيدىا مرة أخرل .إف ىذا الكاقع النقدم العالمي
ناتج عف غياب مركزية نقدية متينة ككاضحة فالنقد المعاصر بني عمى حيكد متعددة
الجنسيات ؛ المانية كفرنسية كركسية كأمريكية كانجميزية كتشيكية كسكيسرية ككندية كغيرىا،
كلـ تسمـ مدرسة النقد الجديد مف ىذه التعددية فقد أرسى قكاعدىا جمع غفير مف النقاد
كالمفكريف كاألساتذة .كالحقيقة أنو لكؿ المناىج دكرىا المميز ،كاسياميا الخاص في المنجز
النقدم العالمي ،بجيكدى ا التي أضفت صفة التراكـ النقدم كرسمت صكرة التعددية في ظؿ
مفيكمي التجديد كالحداثة.

Kathryn West and Linda Trinh Moser: Research Guide to American Literature: Contemporary
Literature, 1970 to Present , Facts On File, Inc, New York, 2010, p18.
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-6

نقد النماذج البدئية لدى نورثروب فراي The Archetypical Criticism

يعد الناقد الكندم مف اىـ نقاد القرف العشريف مقاطعة أكنتاريك بكندا .اشتير فرام
بدراساتو لعدد كبير مف عصكر كشخصيات كنصكص األدب المكتكب بالمغة اإلنجميزية سكاء
في بريطانيا أك الكاليات المتحدة أك كندا ،كألؼ في ىذا المجاؿ العديد مف الكتب التي عدت
عمكما .كمف تمؾ الدراسات
خصكصا كالغربي
إضافات ىامة لدراسة األدب األنجمك-أمريكي
ن
ن
كتابو التناسؽ المخيؼ :دراسة لكليـ بميؾ )1947ـ( الذم استعاد أىمية الشاعر الركمانسي
اإلنجميزم بميؾ كما لـ يحدث مف قبؿ ،ككذلؾ كتابو البنية العنيدة :مقاالت في النقد كالمجتمع
)1970ـ( الخياؿ المدرب  .1963خرافات اليكية ،دراسة في الميتكلكجيا الشعرية .1963
القرف الحديث  ،1967باإلضافة إلى كتب عديدة أخرل حكؿ شكسبير كممتكف كت  .س.
إليكت كغيرىـ .غير أف أىـ كتب فرام ىك تشريح النقد :أربع مقاالت )1957ـ( الذم كظؼ
نقديا يعرؼ بمنيج النماذج البدئية اك النماذج العميا أك المنيج األسطكرم المستمد
فيو
منيجا ن
ن
مف نظريات العالـ النفساني كارؿ يكنج الذم طبقو
تأسس المني ج األسطكرم /النمكذجي في أعماؿ عالـ النفس كارؿ يكنغ ،كطبقو في دراسة
األدب عديد الدارسيف مثؿ مكد بكدكيف في كتابيا )النماذج العميا في الشعر( 1934
Archetypal Patterns in Poetryكالذم يدرس األدب بكصفو مخزننا لمعديد مف النماذج

التي تحفظيا الذاكرة الجمعية لمبشرية .ككتاب فرام ميـ مف حيث ىك تناكؿ مكسكعي
عمكما في سياؽ المنيج األسطكرم
خصكصا كالغربي
كتصنيفي لؤلدب األنجمك-أمريكي
ن
ن
المشار إليو .بؿ ىناؾ مف يعد فرام اآلف ناقدا "في قمب الحركة الجمالية التي تحيؿ إلى
)(1

الحداثة في أعمى مراتبيا".

Jonathan Hart : Northrop Frye The Theoretical Imagination, Routledge, 2005, p118
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إف األدب كفقان لنظرية فرام يصدر كما يقكؿ كىبة أحمد ركمية عف "بنية أساس -نسؽ أك
نظاـ -ىي الميثة أم ىي األسطكرة في حالتيا األكلى قبؿ االنزياح أك التعديؿ أياـ كانت
أف ىناؾ أربع ميثات ،لك ٌؿ
شعائرىا )كظائفيا الطقكسية( بيف الميثة كالطبيعة ،كانتيى إلى ٌ
)(1
فصؿ مف فصكؿ السنة ميثة كاحدة محددة ،كمف ىذه الميثات ينحدر األدب أك يصدر"
كانطبلقا مف أف لكؿ شيء مرجعية فإف مرجعية الشعر كمعو كؿ الفنكف األدبية األخرل،
كىذه المرجعية ىي ما يشكؿ ذلؾ النظاـ أك النسؽ أك النية األساسية الذم تميز الفف األدبي.
كىذه البنية بالنسبة لفرام ما ىي إال ما أطمؽ عميو اسـ الميثة أك الميثكس  Mythosكالتي
تعد النكاة األكلى التي تتشكؿ مف خيكطيا األسطكرة  Mythكبعبارة أخرل الميثة أسطكرة في
حالتيا الجنينية األكلى ،لـ تصؿ بعد في تككنيا إلى مرحمة األسطكرة ألف ىذه األخيرة تحتاج
إلى شيء مف التحكؿ  Metamorphoseكاالنزياح عف األصؿ . displacementكىذا
االنزياح ىك ما يشكؿ الفرؽ بيف األسطكرة كاألدب كفرؽ كحيد يتبناه فرام؛ إذ أف ":األدب ىك
أسطكرة منزاح عف األسطكرة األكلية التي ىي األساس كىي البنية ككؿ صكرة في األدب ميما
تراءت لنا جديدة ال تعدك ككنيا تك ار ار لصكرة مركزية ف مع بعض االنزياح أحيانا كمع مطابقة
كاممة أحيانا أخرل".

)(2

إف الفعؿ البشرم األساسي في منظكمة فرام" كما يكتب فرانؾ النتريشيا في )بعد النقد
الجديد( مستشيدان "بالخياؿ البارع" عمى حد قكؿ فرام "ككنو نمكذج نا لكؿ األفعاؿ البشرية ،ىك
يحكؿ عالمان مكضكعيان خالصان ،معدان سمفان ضدنا بحيث نشعر فيو
فعؿ تكجييي خبلؽ ٌ
بالكحشة كالرعب كالنبذ ،إلى مكطف مأمكف بيد أف معظـ الدارسيف األدبييف يجدكف أنفسيـ في
ىذه اآلكنة ،مرة ثانية ،مكضع التجاىؿ .كعمى نحك مماثؿ :فإف تاريخ األفكار كاألدب
المقارف ،أال كىما الفرعاف المرتبطاف ارتباطا كثيقان بدراسة األدب كالنقد األدبي ،ال يزكد ركتينيان
ممارسييما بنفس اإلحساس الذم كاف يحسو غكتو -اإلحساس بانسجاـ كؿ اآلداب ككؿ
1
2

النقد الجديد) ،ط ،(1سمسمة عالـ المعرفة ،الككيت ،1996 ،ص34
ركمية :شعرنا القديـ ك ٌ
كىب أحمد ٌ
نكثركب فرام :نظرية األساطير في النقد األدبي ،تر :حنا عبكد ،دار المعارؼ ط ،1987 ،1ص.17
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األفكار.

)(1

إف الميثة كما يقكؿ فرام" :معتقد كالمعتقد يستدعي طقكسا كالطقكس ليست عبثية إف ليا
معنى دالليا في ذات كظيفة اجتماعية ،كما أف ليا عائدا  feed -backفرديا كعف ما تتسع
كظيفة الطقكس كتتكطد تظير األسطكرة بعد أف يككف شيء ما شيء مف إضافات قد عمؽ
بيا".

)(2

كانطبلقا مف ىنا "ففي حركة الشمس عبر السماء نحك الظبلـ ،كتعاقب الفصكؿ مف
)(3

الشتاء إلى الربيع"

قابؿ فرام كؿ فصؿ مف فصكؿ السنة بميثة أم كظيفة اجتماعية ،أك

كظيفة طقكسية كما يأتي:
1ػ ميثة الربيع :الككميديا.
2ػ ميثة الصيؼ :الركمانس.
3ػ ميثة الخريؼ :التراجيديا.
4ػ ميثة الشتاء :السخرية كاليجاء.
ىذه ىي الميثات األساسية التي انحدر منيا األدب بحسب فرام ،كالتي "كانت كماتزاؿ
تمثؿ الدكرة الطبيعية ،كفؽ تصكر ميثكلكجي .ككؿ ميثة مف ىذه الميثات تتخذ كجكىا متعددة،
لكؿ كجو شخصياتو كبطمو كبطمتو كمكضكعو )ثيمتو( كىذه الميثات ال تتغير كانما تتكرر منذ
األساطير اإلغريقية كالى غاية يكمنا ىذا.
كعميو ففي حقيقة األمر ال يكجد إبداع جديد محض كما يقكـ بو الشعراء كاألدباء ما ىك
التجدد كالتغي ر كالتحكير في اإلطار العاـ لمميثات البدئية األكلى ،كمف ىنا يختمؼ الجديد
كمفيكـ لبلختراع كاالبتكار كاإلبداع ،فاالعتقاد بكتابة جديدة كميا مف منظكر فرام ال أساس لو
مف الصحة" .ف الميثات ىي في خاتمة األمر صكرة الكاقع بعد تحكلو إلى معتقد ،كبعد أف اتخذ
ىذا المعتقد كظيفة طقكس ينجمي مف خبلليا.
1

)(4

إدكارد سعيد :العالـ كالنص كالناقد ،تر :عبد الكريـ محفكظ ،ص.269

2

نكثركب فرام :نظرية األساطير في النقد األدبي ،ص.11

3

نكثركب فرام :الخياؿ األدبي ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،سكريا ،1995 ،ص.31

4

نكثركب فرام :نظرية األساطير في النقد األدبي ،ص.12
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كفي الشكؿ اآلتي نكضح ىذه الميثات ككيؼ أف فرام فرض أف جميع النصكص
السردية تصنؼ ضمف كاحدة مف أربع مف القصص البدئية اك النمكذجية ،ككؿ قصة نمكذجية
ليا ست مراحؿ ،تتقاسـ ثبلث مراحؿ مع سابقتيا كثبلث مراحؿ مع الحقتيا.

1

الشكل ()2
David.Herring : Northrop Frye's Theory of Archetypes in : [online] consulté le 06/03/2015. URL:

http://edweb.tusd.k12.az.us/dherring/ap/consider/frye/indexfryeov.htm
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إذا كانت الميثات عند فرام مقسمة إلى أربعة فالعالـ أيضا لو التقسيـ نفسو ،إذ يرل
يرل أف العالـ مككف مف ثبلثة عكالـ إضافة إلى عالـ حيادم كما يأتي:
-1

عالـ المبلئكة

-2

عالـ البشر

-3

عالـ الشياطيف

-4

العالـ الحيادم

إف صكرة العالـ بحسب فرام تعكد في نياية المطاؼ النياية إلى أسطكرة كاحدة ىي دكرة
الطبيعة في فصكليا ،كمكضكع األدب عامة يرجع إلى صكرة الكاقع ىذه الصكرة التي يظف
كؿ فرد أنو يتخيميا عمى حقيقتيا تماما .كفرام يرفض كىـ انعكاس الكاقع الخارجي في الذىف
بدقة كميكانيكية ،ككىـ حرية الذىف في صياغة صكرة الخارج كفؽ ىكاه .فأم تصكير أك
تصكر لمعالـ الخارجي لف ينجـ عنو أم نشاط أدبي .إف األدب الذم يقدـ الكاقع كما ىك أدب
ببل كظيفة .كبالتالي فإف كؿ أدب يستغؿ الكاقع استغبلال تسييسيا يغدك كسيمة مصطنعة أبعد
ما تككف عف منابع اإلبداع األساسية

)(1

أما عف التقاطعات بيف النقد الجديد كمنيج فرام فيما يمتقياف في ككنيما اتخذا مف
بعض المرجعيات مصد ار كاحدا ،ففي تشريح النقد يعترؼ فرام أنو اعتمد عمى طريقة أب
المنيج المكضكعي كالنقد الجديد ماثيك آرنكلد يقكؿ" :كطريقتي تعتمد عمى مقكلة ماثيك آرنكلد
الداعية إلى ترؾ الذىف يتعامؿ بحرية مع أم مكضكع صرؼ في بحثو الكثير مف الجيد
كالقميؿ مف المحاكلة تحديد االتجاه".

)(2

كعمى عكس إيفكر كينترز جرد نكرثركب فرام النقد

مف أية قيمة حكمية ،ألف النقد يجب أف يفصح عف تقدـ مطرد نحك عالمية التعرؼ التمييز ..
فالنقد كفقنا لفرام يعيد صياغة الصمة بيف المعرفة كالناس ،كبيف العمـ كالفف ،كبيف المفيكـ
1
2

نكثركب فرام :نظرية األساطير في النقد األدبي ،،ص13

نكرتركب فرام :تشريح النقد ،تر :محمد عصفكر ،عماف  1991ص .3
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كاألسطكرة ،كبذلؾ يتحكؿ النقد الى نظاـ شامؿ

)( 1

ك يختمؼ النقد األسطكرم عف النقد الجديد في ككنو يعتمد عمى ما كراء النص ،كليس
عمى النص كحسب ،فاألثر األدبي يجب أف يدرس بكصفو جزء ال يتج أز عف التجربة اإلنسانية
الشاممة ،كما دكرتيا إال انعكاس لدكرة الطبيعة ،كمف ىنا يرل فرام أف الناقد األسطكرم أك نقد
النماذج البدئية؛ أم الذم يعتمد النماذج األسطكرية العميا في القراءة ،يدرس القصيدة جزءا مف
الشعر ،كيدرس الشعر جزءا مف المحاكاة اإلنسانية الشاممة لمطبيعة بكصفيا عممية دكارة،
كتتضمف القصيدة تكاتر كرغبة يتداخبلف في كؿ مف الطقس كالحمـ ،فاألكؿ فعؿ تفصيمي
)(2

رمزم يحاكي األفعاؿ اإلنسانية الكمية ،أما الحمـ فيك الصراع بيف الرغبة كالكاقع

كىذه النظرة عند فرام تستمد ركحيا مف رؤيتو العامة لمنقد كنظاـ شمكلي لذلؾ راح يؤكد
عمى أف الناقد "ال يستطيع أف يمارس تحميمو لمنصكص إال بعد التزكد بعدة ثقافية كافية في
مجاؿ التراث األسطكرم اإلنساني .كال يكتفى بالنص األدبي أساسا لدراستو ،كانما يستعيف
ببعض العمكـ التي سماىا فرام جيراف األدب الديف عمى الناقد أف يقيـ الصبلت معيـ بشكؿ
يحفظ لو استقبللو

)(3

إف أىـ مبدأ بالنسبة لفرام يتمثػؿ فػي أف ىنػاؾ كحػدة متكاممػة بػيف األعمػاؿ األدبيػة ،كىػذه
الكحػػدة تقػػكـ عمػػى فكػرة التػرابط بػػيف تمػػؾ األعمػػاؿ مػػف خػػبلؿ الرمػػكز كالتقاليػػد المختمفػػة أك كمػػا
أسماىا فرام "النماذج البدئية أك النمػاذج العميػا ،كيتجمػى ىػذا المعنػى فػي تعريػؼ فػرام لمنمػكذج
ح ػػيف يق ػػكؿ " :الرم ػػز ى ػػك الكح ػػدة القابم ػػة لئلب ػػبلغ كالت ػػي أعطيتي ػػا اس ػػـ النم ػػكذج ) (...أقص ػػد
بػ ػػالنمكذج الرمػ ػػز الػ ػػذم يصػ ػػؿ قصػ ػػيدة بػ ػػأخرل كيسػ ػػاعد بالتػ ػػالي عمػ ػػى تكحيػ ػػد كادمػ ػػاج تجربتنػ ػػا
)(4

األدبية".
1

ضمد كاظـ كسمي :أسرار المكاىب دراسات في النقد األدبي ،ص.33

2

نكرتركب فرام :تشريح النقد ،ص .132

3

المرجع نفسو ،ص.22

.Northrop Frye : Anatomy of Criticism, Princeton University Press, New Jersey, USA, 1957, p99
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كما يؤكد فرام أف "أكؿ شيء يتكجب عمى الناقد األدبي فعمو ىك قراءة األدب ،حتى
يتمكف مف مسح استقرائي لمميداف األدبي ،كيجعؿ مف المبادئ النقدية تشكؿ نفسيا بنفسيا،
بعيدا عف المعرفة المتعمقة بأم حقؿ آخر .فبل يمكف لمبادئ النقد أف تؤخذ جاىزة مف
)(1

البلىكت ،أك الفمسفة ،أك السياسة ،أك العمـ ،أك أم مف ىذه مجتمعة".

تأسيسا عمى قكؿ فرام ىذا تتجمى العبلقة بيف النقد الجديد كنقد النماذج البدئية في نقطتيف
أساسيتيف  :النقطة األكلى تمثؿ في منيج قراءة األثر األدبي المتمثؿ في قراءة النص قراءة
نصية كالنقطة الثانية تتمثؿ رفضيما كاستبعادىما لكؿ الحقكؿ الخارجة عف األدب كالنقد
األدبي مف عمـ أك سيساسة أك اجتماع اك تاريخ أثناء ىذه القراءة.
إف فرام كما يقكؿ جكناثاف ىارت

" Jonathan Hartبدؿ أف يقبؿ الحكمة المنتجة

مف قبؿ جماعة الفف مف أجؿ الفف أك النقد الجديد ،كالتي تقكؿ بأف القصيدة إناء إغريقي
ينتقؿ مف بك  Poeكتابعيو بفرنسا إلى إليكت ثـ العكدة مرة أخرل إلى فرالف Verlaine
ليبرز أنو
ال يمكف أ ف تفصؿ القصيدة عف الببلغة ،أك أف نطير الجانب الببلغي مف الجانب
)(2

الشعرم "،

كبالتالي فقد كانت أعمالو بمثابة البديؿ لتحميبلت النقد الجديد الذم كاف المنيج

المسيطر في تحميؿ كقراءة األدب ليفتح المجاؿ بعدىا كاسعا

أماـ مناىج نقدية اخرل

كالبنيكية كالسيميائية.

Ibid, pp7-8

1

Jonathan Hart : Northrop Frye: The Theoretical Imagination, Routledge, 2005, p118

2
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مستـخمص:
انطبلقا مف اإلطار المنيجي الذم كضعناه دليبل لطريؽ ىذا البحث ،كالمرتكز عمى
مقترح إدكارد سعيد المتعمؽ بنشكء النظريات كىجرتيا كانتقاليا مف بيئة إلى بيئة،

فقد تـ في

الباب األكؿ التطرؽ إلى النظرية في بيئتيا األصمية كالمرجعيات الفكرية كالفمسفية التي
انطمقت منيا ،ثـ تطرقنا إلى النقد الجديد كمفاىيـ المدرسة المختمفة باختبلؼ ركادىا ثـ إلى
مبادئ كاساسيات ىذه المدرسة بشقييا اإلنجميزم كاألمريكي.
كفي األخير درسنا بعض المدارس النقدية المتاخمة ليذه المدرسة كارتأينا أف نختـ ىذا
الباب بخريطة تمخص فصكلو كتعطي رؤية منظكرية لمنقد الجديد ترسـ مبلمح المدرسة.
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقدين األنجمو-أمريكي والعربي
الفصل الثاني :عوامل انتقال النقد الجديد
الفصل الثالث :تجميات النقد الجديد في الخطاب النقدي العربي
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 .1املجاقفة بني الغرب والعرب
 .2النقد العربي بني التأثري والتأثر
 .3األدب العربي :يل من أثر؟:
 -3.1تأثر إليوت بالعرب
 .4التذاوز عن النقد اجلديد
 .5النقد اجلديد باملغرب العربي
 .6النقد العربي بني املوروخ واحلداثة
 .7شكالنية النقد العربي القدي
 .8صور حلفريات تراثية بعدسة النقد اجلديد
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إف الظركؼ التاريخية كمكقع الكطف العربي الجغرافي كمركز ميـ بيف الشرؽ اآلسيكم
كالغرب األكركبي كاألمريكي كالقارة اإلفريقية .إضافة إلى عكامؿ ككسائط أخرل كالبعثات
كالترجمة كاالستشراؽ كانتشار المغة اإلنجميزية كغيرىا مف العكامؿ الداخمية كالخارجية مف أكبر
دكاعي بمكرة التفاعؿ مع اآلخر ثقافيا كحضاريا كفي االتجاىيف؛ تأث ار كتأثيرا .فاإلنساف بطبعو
مياؿ لمبدا التشارؾ كاكتشاؼ اآلخر المجيكؿ ،ينبذ االنزكاء كيخشى االنغبلؽ عمى الذات.
كحضكر اآلخر في كعي الناقد العربي ينطمؽ مف كؿ ىذه العناصر متظافرة ،كمف ىذا النزكع
نحك االحتكاؾ كالتبلقح .كمف ىنا كانت المثاقفة بيف األنا كاآلخر جس ار لتكامؿ المعرفة
االنسانية كتكاصؿ الشعكب كالمجتمعات.
 -1المثاقفة بين الغرب والعرب
تمت صياغة مصطمح المثاقفة عمى يدم العالـ األنثركبكلكجي جكف كيسمي باكؿ
 John Wesley Powellمف المكتب األمريكي لمدراسات سنة  1880ـ ،كفي سنة 1883
)(1

عرؼ باكؿ المثاقفة عمى"

أنيا التغيرات السيككلكجية الناجمة عف التقميد فيما بيف الثقافات"
)(2

إال أف قامكس أكسفكرد يقر أف العالـ األنثركبكلكجي غرانفيؿ ستاينمي ىاؿ

Granville

 Stanley Hallيعد أكؿ مف حرر نظرية في المثاقفة عاـ  1880كىك كاتب ينتمي إلى
المكتب األمريكي لمدراسات العرقية كاف ٌأكؿ عالوـ كتب نظريةن في التثاقؼ كعمى العرقية)،(3
الرغـ مف حداثة أبحاث التثاقؼ التي اتٌسعت دائرتيا منذ نيايات
إال ٌ
أف التاريخ يذكر أنو كب ٌ
أف معظميا يذىب في أصكلو إلى نظريات أفبلطكف التي تعكد إلى
القرف التاسع عشر ،إال ٌ

أف كثير مف العمماء العرب كالغربييف
عاـ  348قبؿ الميبلد ،مؤ ٌكديف في الكقت نفسو عمى ٌ
2

Alistair Paterson : A Millennium of Cultural Contact , Routledge,2016, p37

1

غرانفيؿ ستاينمي ىاؿ  Granville Stanley Hallفيسمكؼ كعالـ نفس أمريكي ) (1924 - 1844أىتـ خاصة

بسيكمكلكجية الطفؿ كالمراىؽ مف أعمالو"The Contents of Children's Minds" :
NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES

EDWARD THORNDIKE Biographical memoir of Granville Stanley Hall
h

BIOGRAPHICAL MEMOIRS Vol XII 5t memoir, 1925, p135

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, Oxfrod University Press, 1989

201

3

الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

استعانكا بمؤلفات أفبلطكف كتبلمذتو في تطكير دراسات عمى كثير مف العمكـ الحديثة،
)(1

عد أفبلطكف األب الحقيقي لعمـ األنثركبكلكجيا كبالتالي لنظريات التثاقؼ
كبالتالي يي ٌ

إف المثاقفة ىي االستيعاب الثقافي ،كالتحكؿ الثقافي ،كاالنصيار الثقافي ،كمعتى البادئة

" "accفي المصطمح الغربي ىك " أعطي لػ " ما يحيمنا عمى مصطمح االستثقاؼ أم األخذ
مف ثقافة اآلخر عف طريؽ الترجمة ىك أف طريؽ المغة ذاتيا مف خبلؿ الدراسة بالخارج كعف
طريؽ البعثات .كقد نشأت ىذه الكممة في مجتمع اكركربي كخصكصا في المدارس
االجتماعية االنجمك أمريكية .كيعني التركيب البلتيني  ac- culturationالمركر مف ثقافة
عمى ثقافة قصد استيعابيا كاالنصيار فييا .كما اف ىذا المركر يعني ،مف جانب آخر،
االلتقاء الثقافي مع االلتحاـ الذم يؤدم إلى ىكية ثقافية تركيبية جديدة.

)(2

ظؿ النقد األدبي في الكطف العربي لفترة طكيمة  -كلـ يزؿ  -يتأرجح بيف مكقفيف
كتنافر في ليف حينا كفي حدة أحيانا ،تحدك المكقفيف
ا
متباينيف؛ طرفا معادلة طالما تجاذبا
منطمقات فكرية مختمفة بحسب ثقافة المحافظيف كالمجدديف؛ مكقؼ يدعك إلى التمسؾ بالتراث
كالمحافظة عميو ألنو يمثؿ جذكر اآلمة كأصكليا الثقافية كالحضارية ،فراح ينافح عف المنجز
الفكرم كالنقدم العربييف في ظؿ الثكابت كالمقكمات اإلسبلمية ،كيدافع عف األدب اإلسبلمي
كالنقد األخبلقي كفؽ المعايير التراثية كالقكاعد كاألعراؼ االجتماعية ،محاكال ربط المجتمع
العربي بأمجاده ،كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ عادل كؿ ما ىك خارج عف ىذا التراث ككقؼ سدا
منيعا أماـ كؿ التيارات الغربية الدخيمة ،ككؿ مف يركج لمذاىبيا األدبية كمناىجيا النقدية .كمف
أعبلـ ىذا االتجاه نجد الشيخ حسيف المرصفي في كتابو ) الكسيمة األدبية إلى العمكـ العربية(.
كمكقؼ يدعك إلى التجديد كاالنفتاح عمى اآلخر ،كالنيؿ مف ثقافتو ،تبناه مجمكعة مف
الكتاب كالمفكريف كالنقاد الذيف درسكا الفكر الغربي كتأثركا بمناىجو كمقكالتو مف أمثاؿ طو
 1أحبلـ صبيحات :استخداـ نظرية )تعددية( النظاـ األدبي في دراسة التثاقؼ :النمكذج العربي مجمة اتحاد الجامعات العربية
لآلداب المجمد  ،4عدد  ،2007 ،1ص10
 2عبد المجيد مزياف :المثاقفة انتركبكلكجيا ككتاريخيا في الترجمة كالتبلقح الثقافي ندكة إشراؼ:فاطمة الجامعي الحبابي،
المغرب ، 1998 ،ص74
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حسيف كالعقاد كغيرىما ،كنشبت معارؾ فكرية كأدبية بيف حكاريي كؿ مكقؼ لتتشكؿ بكضكح
معالـ مدرستيف نقديتيف ىما المدرسة النقدية التقميدية كالمدرسة النقدية التجديدية.
كاذا كانت دعكات االنفتاح كالتبلقح كاالستفادة مما يأتينا مف الغرب أصبحت حتمية
يفرضيا الكاقع كالظركؼ كالتاريخ ،فإف صيغ ىذا االنفتاح كطرائؽ ىذا التبلقح تظؿ محؿ
اختبلؼ كبير بيف الدارسيف كالمفكريف ذلؾ أف مقكلة التأثير الغربي كثي ار ما استمزمت الكبلـ
عف الذكباف كاالنصيار في بكتقة اآلخر كأدت إلى طرح كثير مف الصيغ كالمناىج التي تحقؽ
قاعدة التكازف بيف الذات كاآلخر ،فجؿ مقكالت التأثير كالتأثر تتفؽ في مبدأ كاحد ىك مبدأ
التفاعؿ؛ بغض النظر عف درجات ىذا التأثير كالتأثر كبغض النظر عف مناحيو كميادينو؛ فقد
يتسـ بخصكصية معينة ترتبط باألدب كالنقد كتفاعؿ مدرسة أدبية أك نقدية غربية بمدرسة
أدبية نقدية عربية ،كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكضكع دراستنا ىذه ،كتفاعؿ مدرسة النقد الجديد
األنجمكػ أمريكية بالمدارس الفنية العربية ،كقد يتعدل ذلؾ إلى تفاعبلت أخرل أكثر تعالقا
كأكثر تعقيدا ترتبط بالجكانب الثقافية كالحضارية ،كتمتزج فييا جممة مف مختمؼ الحقكؿ
المعرفية لتشكؿ ذركة التفاعؿ .لذا فالتأثير ليس بالضركرة في كؿ األحكاؿ تقميدا أعمى أك
مجرد مجاراة لمغالب مف قبؿ المغمكب " ،فنظريات التأثير كالتأثر التي يعنى بيا دارسك األدب
المقارف ال تعني السرقة أك المسخ أك التقميد ،بقدر ما تعني تفاعؿ القدرات كالعبقريات بدءان مف
قاسـ مشترؾ عاـ ،كىك أف الخبرات اإلنسانية في األدب كالفف كالعمـ متكاصمة كيستفيد كيفيد
بعضيا مف بعض ،بصرؼ النظر عف أصكليا كمناخاتيا كانتماءاتيا الحضارية في كؿ
العصكر "

)(1

كاذا كانت صيغة التفاعؿ الحضارم ،تعني في ما تعنيو ،األخذ كالتعديؿ كالتكييؼ ،فإنيا
تكجب كقطب ثاف لمفعؿ الحضارم المؤثر -المحاكرة كاالعتراض كالتقاطع ،ككمبدأ أساسي
الفيـ كاالستيعاب ،كليس االكتفاء بالتبني التاـ أ ك الرفض الشامؿ ،كىما مكقفاف ال يخدماف حركة نقدنا

1

نذير العظمة :جبراف خميؿ جبراف في ضكء المؤثرات األجنبية ،دار طبلس ،دمشؽ .1987ص ص. 136-135
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العربي الراىف"..

) (1

إال أف المحاكرة الجادة كاالعتراض الممنيج كالمدركس لمكافد الغربي بكؿ

محمكالتو الدينية كاأليديكلكجية كاالجتماعية تستكجب شركطا خاصة كشركطا عامة ،أما
الشركط الخاصة فتتعمؽ بالناقد العربي كقدرتو عمى استيعاب التيارات العربية كمناىجيا
كاختيار ما يتكاءـ مع المجتمع العربي كثقافة كمقكمات العربي الحضارية ،كىذا ال يتأتى إال
مف خبلؿ استيعاب التراث العربي القديـ بكؿ ركافده المذىبية ،كاتجاىاتو الفكرية.
إف فكرة استيعاب التراث العربي برمتو ،كاستيعاب الكافد الغربي بركاسبو كركافده مف
قبؿ ناقد عربي كاحد مف الصعكبة بمكاف ،كىذا ما جعؿ الدارسيف يذىب في رؤيتو لمتعامؿ
مع الفكر الغربي إلى تشكيؿ مؤسسات تعمؿ عمى دراسة ىذا الفكر كتمحيصو ،ك ىك ما ذىب
إليو سيد البحراكم في بحثو عف المنيج كبحثو عف العقؿ الجمعي أك ما أطمؽ عميو )عقؿ
الطبقة( يقكؿ البحراكم" :إف القدرة عمى التعامؿ مع الفكر األكركبي أك غيره بعمؽ ال يممكيا
إال العقؿ الناقد ،أم العقؿ المككف تككينا فمسفيا عميقا كقاد ار عمى أف يقبؿ كيرفض في العمؽ
كليس في السطح .كىذا العقؿ ،ال يمكف – في أم مرحمة مف مراحؿ التاريخ -أف يككف عقؿ
فرد ،ال بد أف يككف عقؿ طبقة أك عمى األقؿ فئة مف طبقة ىذا ما لـ يحدث في مصر بالقدر
الكافي كما نعرؼ مف تاريخنا الحديث"

)(2

لذلؾ نبو المفكركف العرب إلى التعامؿ بحذر مع

الكافد الغربي ،كركزكا عمى كجكب غربمة ما يصمنا مف ىذا الغرب فك ار كنقدا كأدبا ،كىذا ما
ذىب حسف حنفي مف خبلؿ دعكتو إلى ضركرة "نقد الكافد الجديد مف الغرب أساسا كتحكيؿ
عبلقتنا بو مف مصدر لمعمـ كي يصبح مكضكعا لمعمـ بدال مف التكاصؿ معو كما يريد
المنبيركف بو أك االنقطاع معو كما يريد المنبيركف بالقديـ أك االنتقاء منو كما حدث في
عصر النيضة األكؿ.

1

)(3

ينظر :تقديـ مجمة األقبلـ "ممؼ خاص باألدب العربي كالمنيجيات الحديثة ،ع  ،12/11تشريف الثاني-كانكف األكؿ،

 ،1993ص1

2
3

سيد البحراكم ،البحث عف منيج في النقد العربي الحديث ،دار شرقيات ،القاىرة ، 1993،ص. 113
حسف حنفي :فمسفة النقد كنقد الفمسفة في الغربي كالعربي .مركز دراسات الكحدة العربية ،ص. 2
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 -2النقد العربي بين التأثير والتأثر
)(1
التأثير ىك إبقاء األثر في الشيء ،كفي المعجـ
كممة التأثير ) في مختار الصحاح(
ي
)(2
جرح بعد ا ٍل يب ٍرء( أم خاصية كجكده بعد مركره كبقاء تبعاتو.
ل
ا
أثر
ك
ؼ
َّي
الس
يؽ
ر
ب
ىك
الكسيط
ٍ
ٍ
ٍ
ى
كالتأثر ىك التقميد كالمحاكاة كاتباع الغير ..كقد يطكؿ ىذا األمر حتى يصبح مف سمة

المجتمع كال يستطيع التخمص منو كىنا المعضمة ,كقد يتسع كينتقؿ مف جيؿ إلى جيؿ ينسخ
المجتمع معو ىكيتو.
كمسألة التأثير كالتأثر ليست مسألة مستحدثة ،فقد كانت منذ زمف بعيد كالزالت حتى
يكمنا ىذا مبلزمة لئلنساف في عبلقاتو المتعددة مع أخيو اإلنساف ،كمكاكبة لمخارطة السياسية
كالفكرية كالثقافية في العالـ .كعمى مر العصكر سجمت نفسيا كظاىرة اجتماعية كفكرية،
تعرض ليا الدارسكف؛ فبلسفة كمفكريف كعمماء االجتماع ،ككتاب كنقاد بالتحميؿ كالتشريح ،كؿ
بحسب اختصاصو ،كمنطمقاتو كأىدافو.
فقد برزت محاكلة التماثؿ بيف حضارتي الشرؽ كالغرب عمى أعتاب مرحمة جديدة مف
تطكرىما التاريخي )عمى تخكـ القرنيف الثامف عشر كالتاسع عشر( ،ككانت قد شيدت تقاربا
كتبادال ثقافيا ليس بيف طرفيف متناقضيف حضاريا كحسب ،كانما في عممية تأثر كتأثير متبادؿ
)(3

كفي حالة مف االزدكاجية ك» التثقؼ « كاضحة المعالـ.

إف جؿ مقكالت التأثير كالتأثر تتفؽ في مبدأ كاحد ىك مبدأ التفاعؿ؛ بغض النظر عف
درجات ىذا التأثير كالتأثر كبغض النظر عف مناحيو كميادينو؛ فقد يتسـ بخصكصية معينة
ترتبط باألدب كالنقد كتفاعؿ مدرسة أدبية أك نقدية غربية بمدرسة أدبية نقدية عربية ،كما ىك
الحاؿ بالنسبة لمكضكع دراستنا ىذه ،كتفاعؿ مدرسة النقد الجديد األنجمكػ أمريكية بالمدارس
1

محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم )المتكفى666 :ىػ( :مختار الصحاح ،تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،مكتبة

العصرية  -الدار النمكذجية ،بيركت – صيدا ،ط ،1999 ،5ص.13.

 2مجمع المغة العربية :المعجـ الكسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية ،2004 ،ص.5

 3د .زينات بيطار :االستشراؽ في الفف الركمانسي الفرنسي ،عالـ المعرفة 1992 ،ص.7
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الفنية العربية ،كقد يتعدل ذلؾ إلى تفاعبلت أخرل أكثر تعالقا كأكثر تعقيدا ترتبط بالجكانب
الثقافية كالحضارية ،كتمتزج فييا جممة مف مختمؼ الحقكؿ المعرفية لتشكؿ ذركة التفاعؿ .لذا
فالتأثير ليس بالضركرة في كؿ األحكاؿ تقميدا أعمى أك مجرد مجاراة لمغالب مف قبؿ
المغمكب" ،فنظريات التأثير كالتأثر التي يعنى بيا دارسك األدب المقارف ال تعني السرقة أك
المسخ أك التقميد ،بقدر ما تعني تفاعؿ القدرات كالعبقريات بدءان مف قاسـ مشترؾ عاـ ،كىك أف
الخبرات اإلنسانية في األدب كالفف كالعمـ متكاصمة كيستفيد كيفيد بعضيا مف بعض ،بصرؼ
النظر عف أصكليا كمناخاتيا كانتماءاتيا الحضارية في كؿ العصكر"

)(1

ثـ إف إحساس الطبقة المثقفة مف نخبة المفكريف كالكتاب كالشعراء ،بما تممكو مف حس
حضارم كرؤية ثاقبة بالعجر أحيانا كبالنقيصة أحيانا أخرل ،ما يدفعيا إلى البحث عف
فضاءات أخرل أرحب كمسارح أخرل أكثر خصكبة ،ذلؾ أف األدب القكمي غالبا ما يككف
غير قادر عمى تمبية اآلفاؽ الفكرية ليذه النخبة ،في ظؿ ما يحيط بيا حكؿ العالـ ،فيعجز
ىذا األدب كىذه الثقافة القكمية عف اإلجابة عف كؿ التطمعات التي يقتضييا العصر كما
يختمج بيف جنباتو مف انشطارات كتكىج .كىذا اإلحساس ىك الش اررة التي تفجر حاجتنا لآلخر
كمعرفة منجزه الفكرم كالثقافي كالنقدم ،كالنيؿ مف كنكزه ،ك أم انغبلؽ عمى الذات حكـ
عمييا بالضحر كاالختناؽ أك كما قاؿ األديب "جكتػو" « :ينتيي كؿ أدب إلى الضيؽ بذات نفسو
إذا لـ تأت إليو نفائس اآلداب األخرل لتجدر الخمؽ مف ديباجتو».

)(2

فالشعكب كما يقكؿ أندرم

ركسك ال تثرل عمى أساس )القركض الشكمية( كانما عمى استصفاء المبادئ التي تجدد حياتيا
الفكرية كامتصاصيا بركية كتميؿ ،كعندما يحدث تماس بيف حضارتيف مختمفتيف ،كيبتؿ ريؽ
شعب بحبلكة آخر ،فإف المزيج الذم يتككف منيما ال يدانيو شيء في قكتو المخصبة الخبلقة،

1
2

نذير العظمة  :جبراف خميؿ جبراف في ضكء المؤثرات األجنبية ، ،ص. 136-135

ينظر :محمد غنيمي ىبلؿ :األدب المقارف ،دار العكدة كدار الثقافة بيركت ،لبناف ،ط ،5د.ت ،ص.112 ،
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لكنو عندما يقتصر األمر عمى مجرد التقميد فإنو ال ينبت مف ذلؾ سكل األزىار الصناعية
المفتعمة".

)(1

ففي مصر تعد سنة  1798تاريخا حاسما لمفيكـ االنفتاح عمى اآلخر ،فالحممة
الفرنسية عمى مصر كما استقدمتو معيا مف آفاؽ لممجتمع المصرم؛ إذ أف ىذه الحممة لـ
تكف حممة عسكرية فحسب بؿ كانت حممة عممية كفكرية تخممتيا حركات متنكعة كازدىار
حركة الترجمة ،إذ "كاف النصؼ األكؿ مف القرف التاسع عشر ،يشكؿ مرحمة نشكء عكامؿ
ازدىار الحركة الثقافية فيما بعد .فبعد رحيؿ الحممة الفرنسية ،كاف ىناؾ كال شؾ إحساس قكم
كتأثر كبير بما خمفت مف آثار إيجابية ،نبيت األذىاف إلى ضركرة األخذ بأساليب جديدة في
)(2

الحكـ كالحياة كالفكر كالعمـ"

كقد أشارت الباحثة جيياف السادات إلى قضية التأثير كالتأثر لدل المبدعيف كلدل
النقاد ،لتعقد مقارنة بيف الصنفيف ،ثـ لتؤكد عمى الفرؽ المكجكد بينيما ،حيث الحظت تحرج
الشعراء مف ذكر الشعراء الذيف تأثركا بيـ ،حيف تقكؿ " :كمف حسف الحظ أف األمر في النقد
يختمؼ عنو في الشعر .فقمما يعترؼ شاعر باألخذ مف شاعر آخر ،أك االعتماد عميو أك
التأثر بو"

)(3

كترجع السادات أريحية النقاد إلى اإليماف بأف النقد تخصص يعتمد عمى التثاقؼ

كالتراكـ فيما بيف مختمؼ المنظريف كالدارسيف ،عمى عكس الشعر باعتباره فنا خالصا يكرس
الفردانية كاالستثناء .فالشاعر ال يمكنو أف يككف شاع ار مبدعا حقا إال إذا اختمؼ ككضع
بصمتو عمى النص مف حيث المكضكع كالمضمكف ،كمف حيث الشكؿ كالتقنيات الفنية
كالتشكيؿ المغكم " .أما الناقد فبل يجد ىذا الشعكر بيذا الكضكح فيك ال يتحرج مف االعتراؼ

2
3

Pichois Claude Rousseau André: La littérature comparée, Madrid, 1969, p94

د .حممي بكر :الشعر المترجـ كحركة التجديد في الشعر الحديث ،دار المعارؼ ،ط ،2القاىرة ،1991 ،ص.13
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باألخذ ،في كثير مف االحياف ،ألف األخذ ىنا عبلمة الرغبة في التثقؼ ،كاإلكثار منو آية
)(1

االطبلع الكاسع كالقدرة عمى تكظيؼ المعرفة في النقد".

كعمى الرغـ مف أف رأم جيياف السادات صحيح بنسبة كبيرة فاالعتراؼ لـ يكف السمة
المطمقة لدل النقاد المصرييف ،كسأشير فقط ىنا إلى ما يتصؿ بمدرسة النقد الجديد األنجمك-
أمريكية ،كالنقاد الذيف لـ يصرحكا تصريحا كاضحا لمرجعياتيـ النقدية فيما طرحكه بكصفو
منيجا نقديا عربيا؛ كالناقد عبد العزيز الدسكقي في كتابو )في عالـ المتنبي( كالناقد أنس داكد
في كتابو )الرؤية الداخ مية( كبالرغـ مف بعض االستثناءات ،فقد اتسـ النقاد الجدد في عمكميـ
كبدرجات متفاكتة في النسخة العربية بيذه الصراحة التي ال تزيدىـ إال مصداقية كاحتراما.
كميما يكف مف قكة التأثير كفاعميتو كحدكده فإنو مف الضركرم االستفادة مف المنجز
الفكرم كالنقدم لآلخر ،سكاء أكاف غربيا أـ شرقيا ،فمحمكد الربيعي يذىب إلى أف "معرفة
النظريات الغربية ضركرة حتمية لمناقد الحديث كال يستطيع االستغناء عنيا ،فبدكنيا ينفصؿ
عف السياؽ العاـ لحركة الثقافة العالمية كلكف معرفة النظرية شيء كتطبيقيا عمى األدب
العربي بحذافيرىا شيء آخر .كاذا كاف عميؾ أف تفحص التربة أكالن حتى تتعرؼ عمى نكع
السماد المبلئـ ليا ،فبل غنى لؾ عف أف تتعرؼ عمى طبيعة النص المكتكب بالعربية أكال
لتختار لو مف النظريات ما يبلئمو .فميس كؿ ما يأتي مف الغرب كيصمح ليـ يصمح لنا،
كنحف حيف نستكرد النظريات مف الغرب كنطبقيا حرفيان عمى األدب العربي إنما نعبر بذلؾ
عف إحساس عميؽ بالنقص تجاه ثقافة ىذا الغالب كبالتالي فإف أدبنا العربي يخسر كثي انر عف
()2

ىذا الطريؽ"

أما عبد القادر القط فيؤكد أنو بما أننا مجتمع أقؿ تطك ار مف مجتمعات الضفة

األخرل كانو عمينا االعتراؼ بالعطاءات الغربية بعد أف أصبح عندنا اآلف نكع مف التسميـ بأننا

1
2

جيياف السادات :أثر النقد اإلنجميزم في النقاد الركمانسييف في مصر بيف الحربيف ،ص.14

مف حكار محمكد الربيعي أجرتو معو جريدة الجريدة

http://www.aljaridaonline.com/news/print_news/210589
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

عالـ ثالث ،عالـ متخمؼ ،كأف الحضارة األكركبية كاألمريكية ىي قمة العطاء كأنو ال بد أف
نأخذ منيـ كؿ ما ينتجكف ،أك ننتجو في االتجاىات التي يتكجيكف إلييا.

)(1

كيضيؼ أنو ال بأس إطبلقا أف نفيد مف منجزات الفكر األكركبي كالفكر األمريكي
كال فكر الغربي بكجو عاـ ،لكف عمى أف يظؿ ىذا رافدا مف الركافد التي تغزك ثقافتنا كتغزك
أدبنا ،كال يصح أبدا اف يككف ىك التيار الرئيسي ألدبنا.

)(2

أما المفكر حسف حنفي فيضع شرطا أساسيا لبلستفادة مما قدمو الغرب يتمثؿ في
االبتعاد عف االنبيار فحسب حسف حنفي يحب التعامؿ مع ىذا المنجز بحذر كما يجب "نقد
الكافد الجديد مف الغرب أساسا كتحكيؿ عبلقتنا بو مف مصدر لمعمـ كي يصبح مكضكع لمعمـ
بدال مف التكاصؿ معو كما يريد المنبيركف بو أك االنقطاع معو كما يريد المنبيركف بالقديـ أك
االنتقاء منو كما حدث في عصر النيضة األكؿ".

)(3

كال يختمؼ رأم أحد عمداء النقد العربي الناقد شكرم محمد عياد عف رأم حسف حنفي
حيف يقكؿ" :السبب ىك أننا ال نرل مف صكاب الرأم أف نأخذ مف أحد شيئا دكف أف نعرؼ
أصؿ ذلؾ الشيء كفصمو ،كقد يتطمب منا أف نعرؼ أصؿ معطيو كفصمو أيضا .كال يصدنا
عف ىذا البحث في األصكؿ أف مف سبقكنا شغمكا عنيا أك لـ ييتمكا بيا .كؿ ما يجب أف
نحرص عميو إذ نقتحـ المجة  -كنحف ال نحسف السباحة  -أف ال نتجاكز قاماتنا ،أك نقترب
مف دكامة .كالمجة ىي تاريخ الحضارة التي نبتت فييا المذاىب األدبية ،فقد نجد أنفسنا
مشدكديف إلى دكامة الميتافيزيقا ،إذ إف اإلنساف صانع الحضارة ال يمكنو أف يصنع شيئا إف لـ
يفكر في نفسو كحاجتو كمعنى كجكده في ىذا العالـ .أما األرض التي نحرص أف ال تزكؿ

1

حكار مع عبد القادر القط مجمة آفاؽ عربية ،أيمكؿ  1988جياد فاضؿ :أسئمة النقد حكارات مع النقاد العرب ،الدار العربية

2

المرجع نفسو ،ص.196

لمكتاب ،ص.196

3

حسف حنفي :فمسفة النقد كنقد الفمسفة في الغربي كالعربي .مركز د ا رسات الكحدة العربية ،ص. 2
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عنيا أقدامنا فيي ىذه القريبة مف الشاطئ ،حيث يمكننا أف نرل البحر  -بحر اآلداب الغربية
)(1

 -دكف أف نغكص فيو

كىكذا يتضح أف العبلقة بيف العرب كأكركبا عبلقة مدر كجزر أك كما يصفيا صبرم
حافظ حيف يقكؿ " :تنطكم العبلقة بيف العرب )الشرؽ( ,كأكركبا )الغرب عمى قدر كبير مف
الكثافة كالتكتر كالتعقيد ،ليس فقط ألنيا عبلقة حركية مشركطة بقدر كبير مف الحتمية
كالقدرية التي ال فكاؾ منيا ،أك ألنيا عبلقة تاريخية تمتد مف األغكار إلى قركف كقركف
كتبتدئ عبر كؿ مرحمة تاريخية معينة في صكرة متميزة كرداء جديد ،كاف لـ تخؿ ىذه الصكرة
جميعا مف سمتي التكتر كالتعقيد .كلكف أيضا ألنيا بيف قطبي حضارتيف متباينيف ،بؿ
متنافريف ،كمف ىنا فإنما تنيض عمى جدلية الجذب كالتنافر كاستيكاء الضد لنقيضو كرغبتو
في االستحكاذ عميو كالصراع معو كأحيانا تدميره ،كتنطكم عبر مراحميا التاريخية عمى قدر
كبير مف تبادؿ األدكار كالمراكز ،بحيث تخضع حضارة ألخرل مرة ثـ تعكد ىذه الحضارة
الخاضعة فتنيض مف كبكتيا ،بؿ تخضع الحضارة التي ىزمتيا مف قبؿ لنفكذىا كأحيانا
لسيطرتيا الكاممة

)(2

غير أف انتقاؿ النظريات الغربية إلى الكطف العربي شيء ،كاالستفادة الحقيقية مف ىذا
الكافد بشتى أنكاعو شيء آخر  ،خاصة فيما يتعمؽ بمفيكـ أقممة ىذه النظريات ذات
الخصكصية الغربية لغة كفك ار في أرض عربية تختمؼ بؿ كتتعارض أحيانا مع كثير مف
فرضياتيا؛ كمف ىذه المشكبلت التي تعترض الناقد العربي عدـ القدرة عمى فيـ المصادر فيما
حقيقيا؛ فالترجمة كثي ار ما تحيد عف األصؿ كالحقيقة ككثي ار تسيئ المترجمكف بعض المفاىيـ
المركزية كالجكىرية في فيـ نظرية ما مما قد يؤدم إلى سكء فيـ لمقكالتيا كاجراءاتيا ما يؤدم
حتما إلى أخطاء في تطبيقيا عمى النصكص العربية.

 1محمد شكرم عياد :المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف ،عالـ المعرفة.عدد 177,سبتمبر 1993 ,ص.137
2

صبرم حافظ" :ازدكاج المنطمقات كأحادية النظرية" مجمة )فصكؿ( ،ـ ،3ع  ،1983 ,3ص.233
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إضافة إلى مشكمة التطبيؽ في حد ذاتيا  ،كما يعترض الناقد العربي مف صعكبات
كىك يحاكؿ تطبيؽ إجراءات منيج غربي ما عمى نص كلعؿ ىذه الصعكبة في تطبيؽ مقكالت
منيج غربي معيف عمى نصكص عربية ىي ما أدل إلى دعكة محمد النكييي إلى ضركرة
التطبيؽ عمى النصكص الغربية ،كاستجابة رشاد رشدم ليذه الدعكة في دراساتو النقدية
بالتطبيؽ عمى نصكص ركسية كانجميزية.
إف الفكر العربي ،ككذلؾ الشعر كالركاية كالقصة كالنقد ،كأشكاؿ التعبير األخرل،
كصمت جميعيا إلى أفؽ مسدكد كعمييا أف تعيد النظر في أسئمتيا كأشكاؿ تعبيرىا كتبحث عف
اليكمي ،كالمممكس كالقريب مف حياة البشر كرغباتيـ الفعمية ،لكي نستطيع االنطبلؽ مجددا
)(1

في آفاؽ أكثر اتساعا

ىذه األسئمة كاإلجابة عنيا بشكؿ يعمد إلى التكفيؽ بيف التشبث بالمكركث القافي
كاألدبي كالنقدم لؤلمة العربية مف جية كاالنفتاح عمى اإلنجازات الفكرية كالثقافية كالنقدية
لؤلمـ االخرل مف جية أخرل ىك السبيؿ إلى تحقيؽ الذات الفكرية العربية ،كاف التفكير في
المناىج النقدية برؤل منفتحة ىي األخرل عمى المناىج الغربية ،مع العمؿ عمى االحتفاظ
بالخصكصيات الثقافية كالحضارية العربية مف خبلؿ اإلرث النقدم العربي القديـ ىك السبيؿ
إلى تحقيؽ الذات النقدية العربية.
 -3األدب العربي :ىل من أثر؟:
كثيرة ىي الدراسات النقدية الغربية الحديثة التي تؤكد أف جذكر النقد األدبي الغربي في
عمكميا تعكد إلى التأثير الييميني ،كالى الفيمسكفيف اإلغريقييف أفبلطكف كأرسطك ككتاباتيما
التي تركت أث ار في كؿ الفكر الغربي عمكما كفي النقد خصكصا .فيذا ستانمي ىايمف يقكؿ:
"يمكننا القكؿ بأف النقد األدبي الحديث يبدأ بأفبلطكف كأف أرسطكطاليس مضى فيو ككسعو،
1

صالح فخر :عيف الطائر :في المشيد الثقافي العربي ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،عماف

األردف2003،ص.5
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بؿ إف ىذيف الرجميف ىما – عمى التحقيؽ – رائداه العظيماف ،حيف سبقا إلى أشياء كثيرة،
كفيما سبقا إليو كثير مف التطبيؽ النقدم المعاصر" ) ،(1كيقكؿ إف نقاد القركف الكسطى كمف
جاء بعدىـ مضكا في تكسيع ىذه السبؿ التي كجدكىا عند أفبلطكف كأرسطك بما كتبكه مف نقد
فنجد عند دانتي كبت ارراؾ في القرف الرابع عشر كفيما قدمكه تفسيرات مجازية باطنية لؤلدب
)(2

قريبة الشبو بما نسميو اليكـ قراءات رمزية"

كلكف ىؿ ثمة لمعرب أثر في الثقافة كالفكر

الغربييف كما مدل ىذا األثر خاصة عمى المستكل األدبي كالنقدم؟
تعكد العبلقة بيف الشرؽ كالغرب ،كبيف العرب كاألكركبييف عمى الخصكص إلى أزمنة
بعيدة تمتد إلى حركب اإلسكندر ،لتزداد في العصكر اإلسبلمية ،كتعددت معابر الحضارة
اإلسبلمية العربية إلى أكركبا كصقمية كاألندلس إلى جانب األتراؾ الذيف كاف ليـ يد

في

ىذا االمتداد) ،(3فقد كصمت حركة الفكر كالعمكـ العربية إلى أكركبا بصفة عامة كانجمت ار بصفة
خاصة ،بعد أف فتح العرب شماؿ أفريقيا كأسسكا حضارة كبيرة في أسبانيا كصقمية ).(4
كفضؿ العرب عمى الفكر األكركبي ال ينكره إال جاحد ،خاصة في القركف الكسطى،
حيف كانت مدينة غرناطة كغيرىا مف مدائف األندلس كجية األكركبييف العممية كالثقافية،
يرحمكف إلييا طمبا لمعمـ كالمعرفة .كالحضارة الغربية الحالية مدينة لمعرب بأسباب تقدميا
الفكرم كالثقافي "ذلؾ أف العرب نقمكا إلى أكركبا أربع كسائؿ لمثقافة كىي األرقاـ اليندية
كصناعة الكرؽ كالكتب اإلغريقية القديمة كالتجربة العممية") (5كقد اعترؼ بريفكلت Briffeult
بإسياـ العرب ك ىذا الفضؿ بقكلو" :العمـ ىك أجؿ خدمة أسدتيا الحضارة العربية إلى العالـ
الح ديث ،فاإلغريؽ قد نظمكا كعممكا النظريات لكف ركح البحث كتراكـ المعرفة اليقينية

1
2
3
4
5

ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،،ج ،1ص.22
المرجع نفسو ،ج ،2ص .24
طو ندا :األدب المقارف ،ص . 249
سييؿ قاشا :المستشرقكف اإلنجميز ، ،مجمة االستشراؽ ،بغداد ،العدد )1990،(2ـ ،ص. 16

سبلمة مكسى :ماىي النيضة ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،القاىرة ،2011،ص.24
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كالمبلحظة الدائبة كانت غريبة عف المزاج االغريقي ،كانما العرب ىـ أصحاب الفضؿ في
)(1

تعريؼ أكركبا بيذا فإف العمـ مديف بكجكده لمعرب"

إضافة إلى ما قدمو العرب كحضارة العرب مف إسيامات في مياديف العمكـ التجريبية،
كانت بمثابة المحرؾ األكؿ لبناء مجتمع إنساني يؤمف بالعمـ كالتجربة؛ فمكال ما قدمو العرب
دكر آخر في تطكر الفكر الفمسفي لدل الغرب
لما كانت النيضة األكركبية ،فقد كاف لمعرب ه
مف خبلؿ المحافظة عمى التراث اإلغريقي؛ فك ار كفمسفة ،بترجمة أشير األعماؿ أك شرحيا
كنقميا إلى أكركبا لتككف رافدا ميما مف ركافد النيضة في أكركبا .كنجد )دم بكرا( يرجع
نيضة الفكر كالفمسفة التي انطمقت عمى يد الفيمسكؼ )تكما األككيني( ) (1274–1228إلى
الفمسفة العربية "التي كلدت في ظؿ خمفاء بني العباس في بغداد في القرف الثامف ،ككصمت
)(2

ذركتيا تحت ظؿ أمراء قرطبة في إسبانيا في القرف الثاني عشر".

كيسجؿ رانيبل

 Ranealghفي كتابو الماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب )أصكؿ اآلداب الشعبية الغربية(
اقتناعو التاـ بأف تراثا أدبيا عربيا ضخما دخؿ العالـ الغربي في العصكر الكسطي كمازاؿ أثره
باقيا حتى اليكـ .كما أشار إلى كتاب )مجالس المتعمميف(  Disciplina Clericalisالذم
كاف لو بالغ األثر في نقؿ التراث العربي كربما فاؽ كتاب )ألؼ ليمة كليمة( في شيرتو في
العالـ الغربي  .كيحتكم ىذا الكتاب عمى أركع القصص العربي الذم أفرزه الحس الشعبي
العربي.

)(3

أما في مجاؿ األدب فقد ثبت أف بعض األدباء في الغرب تأثركا باألدب العربي في
عصكر ازدىار األمة اإلسبلمية .كاالىتماـ باألدب العربي في الغرب ال ينبع مف ترؼ فكرم
ذلؾ أف دراسة األدب ميمة لدراسة الشخصية التي أنتجت ىذا األدب كذلؾ كما قاؿ

2
3

Briffeult: Making of humanity , Cambridge, p16.

دم بكرا :حركة الفمسفة في العصكر الكسطى ،مجمة الثقافة األجنبية ،بغداد ،العدد الرابع ،1985 ،ص.132

أ .ؿ .رانيبل  :الماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب :أصكؿ اآلداب الشعبية الغربية ،تر:فاطمة مكسى ،عالـ المعرفة،

المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب – الككيت ،1999 ،ص.209
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

سمايمكفيتش فاألدب بالنسبة لمعرب "يعد ديكانيا ،كيتأمؿ تاريخيا ،كيبرز عقميتيا ،كيمثؿ
انفتاحيا ،كيدفع بقدميا إلى األماـ…كظؿ األدب العربي بشعره كنثره مف األمكر التي شغؼ
بيا االستشراؽ محاكالن إلى معرفة العرب كاتجاىيـ (1)".ذلؾ أف األدب كما يقكؿ عاصـ حمداف
"في كؿ العصكر كعند جميع األمـ -ىك تعبير عف ىكية -أم أمة – كمنطمقاتيا الحضارية
كارثيا التاريخي ،كليذا كاف اىتماـ الغربييف كبي انر بالتراث العربي القديـ ،ألنو كاف تعبي انر حقيقيان
عف ىكيتنا الحضارية " .ككما اعترؼ بفضؿ العرب في مجاؿ العمكـ فقد اعترؼ أكثر مف
مستشرؽ بتأثر الغرب باألدب العربي القديـ كمف ىؤالء مثبلن إدمكند بكزككرث Edmund
 Boseworthرئيس قسـ الدراسات الشرقية بجامعة مانشستر بتأثير األدب العربي في
األديب اإلنجميزم صاحب كتاب )قصص كانتير برم(  Canterbury Tales.كغيره مثؿ
بككاتشيك في مجمكعتو المعركفة باسـ ديكاميركف )األياـ العشرة(" (2)Camerone De-كقد
كانت قصص ألؼ ليمة  -التي ترجمت سنة  - 1704أقكل عامؿ عمى ىذا النصر ،فقد
)(3

أقبمت الجماىير عمى قراءتيا في شعؼ شديد كراح الكتاب يقمدكنو في قصصيـ".

كمف أمثمة تأثير السرد العربي أيضا إضافة إلى )ألؼ ليمة كليمة( ما يسمى بػ)الفابيكال(
 Fableكالتي تعد أحد األجناس األدبية األكلى لمقصة ،كىي حكاية شعرية قصيرة ،عمى لساف
الحيكاف ،كتنتيي بعبرة أك درس أخبلقي ،تركل في قالب مشكؽ مثير لمدىشة ،محممة بركح
االنتقاد كاليجاء االجتماعي ،ظيرت كازدىرت في فرنسا منذ منتصؼ القرف الثاني عشر
الميبلدم كحتى أكائؿ القرف الرابع عشر ،كيؤكد الدارسكف أف الفابيكال قد استميمت مف كتاب
مف كتاب "كميمة كدمنة" الفارسي األصؿ كالذم ترجمو إبف المقفع ،لتصبح الترجمة العربية بعد
ذلؾ ىي األصؿ الذم ترجـ منو إلى كؿ المغات بما فييا إعادتيا إلى لغتيا األصمية ،بعد
1
2

أحمد سمايمكفيتش :فمسفة االستشراؽ كأثرىا في األدب العربي المعاصر ،القاىرة ،دكف تاريخ( ص.492
عاصـ حمداف" .لماذا كمتى ييتـ األكركبيكف بتراثنا ".في صحيفة المدينة المنكرة1408/11/32 ،ىػ) ،ممحؽ التراث( انظر

أيضا كتابان صدر لممؤلؼ حديثان بعنكاف دراسات مقارنة بيف األدبيف العربي كالغربي  .المدينة المنكرة ،نادم المدينة المنكرة

األدبي ،1997 ،1418 ،الصفحات  39كمابعدىا.

3

سبلمة مكسى :ماىي النيضة؟ ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،القاىرة ،2011،ص.53
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

ضياع النسخة األصمية الفارسية .كيعد الشاعر الشاعر الفرنسي " جكف دك ال فكنثاف" Jean
كثير بترجمة "كميمة كدمنة" الترجمة الفارسية ،كالتي "يبدك أنو
 de La Fontaineالذم تأثر نا
قد اطمع عمى ترجمة فرنسية ليذه الترجمة "أنكار سييمي" ،فأعجب بيا ،كصادفت ىكل في
نفسو ،فقد كاف الفكنتيف شغكفا بطباع الحيكاف كدراسة أحكالو كعاداتو ،ككاف ينفؽ كقتا طكيبل
في مراقبة كمبلحظة سمككو،كقد يككف ىذا الميؿ الطبيعي عنده ىك الذم كجيو الى أدب
)(1

الحيكاف فأفاد مما كتبو أسكب في أقاصيصو ،كمف تمؾ الترجمة الفرنسية لكميمة كدمنة"

كفي إنجمت ار نجد الرحالة السير )جكف ماندفيؿ(  John Mandevilleاإلنجميزم ،يستمد مكاد
كتاباتو مف العناصر الخرافية العربية ،بعد أف قضى أكثر مف ثبلثيف عامان في الشرؽ ،ككتب
بعد ذلؾ كتابان سجؿ فيو مشاىداتو التي رصدىا أثناء أسفاره كنشر عاـ 1356ـ ككصفو أحد
أدباء اإلنجميز بأنو أكؿ كتاب في اآلداب الرفيعة كتب في تاريخ النثر اإلنجميزم.

)(2

ككاف لكتاب )حي بف يقظاف( البف طفيؿ أثر كبير في كتابات االكركبييف خاصة كأف
الكتاب كاف مف أكائؿ الكتب العربية التي نقمت إلى المغات األكركبية لما يزخر بو مف قيمة
أدبية عالية ؛ فقد نقؿ إلى المغة البلتينية كنشر في أكسفكرد مف قبؿ " أدكارد بكككؾ"
 Edward Pocockeسنة  1671ـ ،ثـ ترجـ النص إلى المغة اإلنجميزية في كايمبريدج في
سنة 1708ـ مف قبؿ " سيمكف أككمي  ، Simon Ockleyكلقد أثارت ترجمة )أككمي(
اىتمامان بالغا مف مكاطنيو الذيف لـ يشارككه عممو بالعربية ،كتأثيرىا جمي في كتاب
")راسيبلس( لػصمكيؿ جكنسكف ككتاب )أيكثف( لػ كنجميؾ كأمثاليما مف الكتب"

1
2

طو ندا :األدب المقارف ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف ،د.ط ،1991 ،ص.152،153،
مجمكعة مف الكتاب :تراث اإلسبلـ ,تر :لجنة مف األساتذة ،ج 1مطبعة التأليؼ كالترجمة كالنشر ،القاىرة ،1936

ص.180

3

)(3

كما يظير

آ .ج .آربرم أثر األدب العربي في األدب اإلنجميزم ،مجمة األديب ،بيركت ،الجزء السابع ،تمكز ،.1944 ،ص.35
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

أثرىا كاضحان أيضان في ركاية )ركبتسكف كركزك( لمكاتب اإلنجميزم المعركؼ دانيؿ ديفك
1731 – 1660 Daniel Defoeـ

)(1

أما في الشعر فمعؿ أبرز المستشرقػيف الذيف كفكا العرب حقيـ في تعريؼ العالـ الغربي
بضركب الشعر كقكافيو كأكزانو المستشرؽ« جيب »  Gibbأستاذ المغة العربية بجامعة لندف
الذم يقكؿ "قد يظير أف األدب اإلسبلمي الشرقي بعيد عنا بعدا شاسعا بحيث أف فكرة اتصالو
باألدب الغربي ربما ال تخطر بباؿ كاحد في األلؼ ،إال أف الباحثيف الذيف يدرسكف تاريخ
األدب األكربي ،يعرفكف كـ مف عناصر ىذا األدب نسب حينا بعد حيف إلى أصؿ شرقي،
كيركف عمى الرغـ مف ذلؾ أف الذم ثبت شرقية أصمو مف ىذا األدب قميؿ جدان ،ىؤالء
الباحثكف الذيف يدرسكف تاريخ األدب األكركبي ،يميمكف كثي انر إلى أف ينظركا إلى ىذا المكضكع
نظرة شؾ معيا شيء مف االبتساـ ،نعـ ىنالؾ حقائؽ ال يستطيع أحد إنكارىا ،فتمؾ قصص
الشػرؽ األخبلقية الخرافية ،كأمثاليا مف اآلثار األخرل ،قد حازت شيرة عظيمة في القركف
الكسطى فمقد كاف أكؿ الكتب التي طبعت في إنجمترا ،كاسمو حكـ الفبلسفة كأمثاليا The
 Dists and saying of the philosophersنقميا البلتينيكف عف أصؿ عربي في ىذا
المكضكع"،

)(2

كقد لخص لو سبلمة مكسى ىذه السطكر مف كتابو" :تراث اإلسبلـ" كالتي

تؤكد أف عبلقة الشعر الفرنسي بالشعر العذرم العربي كبالشعر االندلسي" :في آخر القرف
جديدا في
الحادم عشر ظير فجأة طراز جديد مف الشعر الغزلي في جنكب فرنسا ،كاف طرنا
از ن

مكضكعو كفي أسمكبو كمعانيو ،كلـ يكف ليذا النكع مف الشعر أساس في األدب الفرنسي
شبو قكيٍّا ٍّ
جدا ،إذ ىك ضرب مف المكشحات كاألزجاؿ
القديـ :كىك يشبو الشعر األندلسي ن
األندلسية الغنائية التي تدكر مكضكعاتيا عمى الغزؿ كالحب العذرم) (...أليس مف المعقكؿ
إذف أف نرد ىذا الضرب مف الشعر الفرنسي الجديد ،إؿ العربي األندلسي ،كخاصة إذا عممنا
1

2

محمد غنيمي ىبلؿ :األدب المقارف ،ص  ،288كينظر لمزيد مف التفصيؿ كتاب حي بف يقظاف ك ركبنسكف كركزك لحسف
محمكد عباس.

مجمكعة مف المؤلفيف :تراث اإلسبلـ ،ج ،1ص 149
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

أف نظرية « الحب العذرم » التي يدكر الشعر عمييا ىذا الشعر الفرنسي الجنكبي ،ليس ليا
)(1

أصؿ في األدبيف البلتيني كاإلغريقي؟"

بؿ إنو يذىب إلى اإلقرار بأف األغاني الشعبية التي

يطمؽ عمييا الفيبلنثيكك  Vilinncicoىي بعينيا الزجؿ.
غير أف التأثير الكبير كالمبكر لمشعر العربي في شعر الببلد األكركبية يتجمى في تأثر
شعراء التركبادكر بالشعر العربي في األندلس ،كالذم ظير في أكاخر القرف الحادم عشر
عما كاف سائدا مف قبؿ في فرنسا كأكركبا
الميبلدم ،كىك شعر يختمؼ في شكمو كمضامينو ٌ
عمكمان ،ككاف )غيكـ التاسع عشر( ككنت بكاتيو أكؿ شاعر تركبادكر ، Troubadour
كتشير الدالئؿ التاريخية إلى أنو ذىب إلى الشرؽ عمى رأس حممة صميبية سنة 1111ـ،
ففشؿ في حممتو كبقي في أنطاكية ثمانية عشر شيرا ،تعرؼ خبلليا عمى الكتابات الشرقية،
كبعد عكدتو مف الشرؽ بدأ بنظـ الشعر عمى طريقة التركبادكر الجديدة) .(2كبعد ازدىار شعر
التركبادكر في جنكب فرنسا ،انتقؿ إلى إنجمت ار بفضؿ اىتماـ الممكة )اليكنكر( حفيدة )غيكـ
دم بكاتية( ،كالتي دعت الشعراء التركبادكرييف إلى ببلطيا بعد أف أصبحت ممكة إلنجمت ار

)(3

يكضح )لكي س يكنج( مدل تأثير ىذا الشعر المتأثر بالشعر العربي ،في شعر أكركبا،
كمدل اتساع نفكذه ،بقكلو "كيدؿ الشبو القائـ بيف ىذا الشعر كالشعر العربي في األندلس عمى
مدل تأثير شعراء العرب في أسبانيا عمى شعراء بركفانسة ،كقد انتقؿ ىذا الشعر إلى بركفانسة
عف طريؽ المستعربيف المسيحييف الذيف يتكممكف العربية ،كالميجة البركفانسية ،التي أصبحت
فيما بعد المغة اإلسبانية"

)(4

بل " :كمف الكاضح في أدنى االحتماالت أف فرص
كيضيؼ قائ ن

تأثير الشعر العربي عمى الشعر الغربي متعددة ،كبخاصة أف المسيحييف كالمسمميف عاشكا

1
2
3
4

سبلمة مكسى :ماىي النيضة ،ص.52
عباسة محمد :أثر الشعر األندلسي في شعر التركبادكر ،رسالة ماجستير،جامعة بغداد ،. 1991،ص . 42-41
محمد مفيد الشكباشي :رحمة األدب إلى أكربا ،دار المعارؼ  ،القاىرة ،ص .115

لكيس يكنغ :العرب كأكربا ،تر :ميشيؿ أزرؽ ،دار الطميعة لمطباعة كالنشر ،بيركت ،ص ص  135ػ .136
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

معان في األندلس كمما يدؿ عمى مدل احتكاؾ الغرب بالشرؽ القرار الذم اتخذه المجمس
الكنسي عاـ 1322ـ ،كالقاضي بتحريـ استخداـ المغنيف المسمميف في الكنائس المسيحية" ).(1

كما تتجمى مظاىر تأثير الشعر العربي في الشعر األكربي ،مف خبلؿ "إدخاؿ األكزاف
الشعرية كاتباع القافية عمى النمط المعركؼ في المكشحات كاألزجاؿ ،فالقافية لـ تكف معركفة
أك مكظفة إال بعد ظيكر شعراء التركبادكر كيؤكد بعض المستشرقيف أف العرب ىـ الشعب
الكحيد الذم أعطى لمقافية شأنا كبي انر كقد تبعيـ في ذلؾ البركفانسيكف ).(2
إف تأثير األدب العربي شع ار كسردا عمى القريحة اإلبداعية األكركبية لـ يتكقؼ عمى
حقبة معينة محصكرة في العصكر الكسطى ،فحسب بؿ استمر إلى عصػر النيضة كالعصػر
الحديث .فالشػرؽ الزاؿ يميـ الشعراء كالكتاب في أكركبا ،يستكحكف مف سحره المكضكعات
الجديدة ،كيستميمكف مف بحره الرمكز كنظرة إلى أعماؿ دانتي أليغيرم في إيطاليا كابداعات
جكف ممتكف في إنجمت ار ك"شرقيات" فيكتكر ىيجك في فرنسا كركايات فكلفيانغ جكتو في ألمانيا
كغيرىـ تبرز ىذا األثر جميا .كيشير المستشػرؽ اإلنجميزم آ.ج.آ ربرم إلى استمرار ىذا األثر
قائبلن" :في السنيف المائة كالخمسيف األخيرة أدركنا المدل الشاسع الذم بمغو نجاحيـ فيندر أف
نجد شاع انر عظيمان أك كاتبان أك ناقدان أك ركائيان إال كقد اعترؼ بأنو مديف لمتفكير العربي
باإللياـ ،كليس فقط في ألفاظ ،بؿ أيضان في صكرة أبدع كأجمى ،أال كىي تناكلو لممكضكعات
العربية في إنشاءاتو األدبية".

1
2
3

)(3

المرجع نفسو ،ص.137
بنظر عباسة محمد ::أثر الشعر األندلسي في شعر التركبادكر ،ص.155

 .ج .آربرم :أثر األدب العربي في األدب اإلنجميزم ،ص. 36
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

 -3.1تأثر إليوت بالعرب
يعد ت .س إليكت مف النقاد الجدد اطبلعا عمى الحضارة الشرقية كآدابيا كىك الذم
تأثر أكؿ ما تأثر في كتاباتو الشعرية بالثقافة الشرقية كبالتحديد برباعيات الخياـ التي كاف
إدكارد فيتزجيرالد قد ترجميا إلى اإلنجميزية ،فقد ق أر إليكت الرباعيات كأعجب بيا في سف
مبكرة ،فقد كاف عمره آنذاؾ أربعة عشر عاما كما اعترؼ في حكار أجراه معو دكنالد ىاؿ سنة
 1959بنيكيكرؾ ) (1أما فيما يتعمؽ بمعرفتو بالمغة العربية فبل
يقكؿ كيمياـ كارلكس كليامز " :عندما شارفت منتصؼ الطريؽ في كتابة بركلكج
مجمكعتي :كك ار في الحجيـ :ارتجاالت ظيرت قصيدة بركفركؾ  1920فانتابني شعكر عنيف
بأن إليوت خان ما كنت أؤمن بو ..كان يتطمع إلى الوراء وكنت أتطمع إلى األمام وكان
أنجميكيا ممتزما يتمتع بذكاء كمعرفة لـ أكف أممكيا فقد كاف يعرؼ الفرنسية كالبلتينية كالعربية،
)(2

كما ال يعمـ إال الرب "

كلعؿ كلياـ كارلكس محؽ في كبلمو ،كأغمب الظف أنو تعمـ المغة العربية بالببلد
المغربية بعد اختبلطو بالعرب كالحديث بمغتيـ؛ كذلؾ في غضكف زيارتو لممغرب األقصى سنة
استقرره لفترة ىناؾ متنقبل بيف مدينتي القنيطرة كأغادير حيث عكؼ ىناؾ عمى تنقيح
 1959ك ا
)(3

مجمكعتو الشعرية )األرض اليباب( التي أحدثت ىزة شعرية حقيقية بعد نشرىا

يتجمى ىذا التأثر اإلليكتي بالثقافة العربية اكثر مف خبلؿ المحاكلة التي قاـ بيا ألديب
السكداني الدكتكر عبد اهلل الطيب في دراسة بعنكاف :أثر االدب العربي في شعر ت .س.

2
3

T. S. Eliot and Donald Hall : The Art Of Poetry The Paris Review, No. 1, 1959, p2

أحمد مرسي :الشعر األمريكي المعاصر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2000 ،ص.9

صبلح بكسريؼ :ميرجاف الشعر العربي في القنيطرة يحتفي بالرىيب إليكت ،في جريدة المسا المغربيةء بتاريخ01 / 08 :
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

إليكت" حاكؿ فييا أف يصؿ إلى أف إليكت كظؼ بعض االقتباسات كالتناصات مف صميـ
الثقافة العربية ،في إشارة منو إلى تأثره بالمكركث الثقافي العربي األدبي منو كالديني.

)(1

ففي قصيدة األرض اليباب يقكؿ إليكت:
َApril is the cruellest month, breeding
Lilacs out of the dead land, mixing
Memory and desire, stirring
أبريل أشد شيور العام قسوة
يخرج زىور الميلك من بطن األرض الميتة
يمزج الذكرى با لرغبة الحية
كقد استكحى إليكت الركح العاـ لؤلبيات مف معمقة لبيد بف ربيعة العامرم حيف يقكؿ:
عفت الديار محميا فمقاميػا * بمنى تأبػد غ ػكليا فرجػ ػاميا
)(2

فمدافع الرياف عرل رسميػا * خمقا كما ضمف الكحي سبلميا
أما في المقطع القائؿ:
Son of man

ou cannot say, or guess, for you know only
A heap of broken images, where the sun beats
And the dead tree gives no shelter, the cricket no relief
1

لمزيد عف تأثير إليكت ينظر س .مكريو :الشعر العربي الحديث 1800ػ  1970تطكر أشكالو كمكضكعاتو يتأثير األدب

الغربي ،ترجمة كتعميؽ شفيع السيد كسعد مصمكح ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،2003 ،ص ص .318 ،317
الفصؿ السابع المعنكف تأثير الشعر الغربي كخاصة شعر إليكت عمى الشعر العربي .

 2لبيد بف ربيعة العامرم :الديكاف ،دار صادر ،بيركت ،دت ،ص163
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

.And the dry stone no sound of water
أييا العاجز عف الكبلـ ،أك التخميف ،أنت ال تعرؼ سكل
ككمة مف الخياالت المشكشة  ،حيث ترسؿ الشمس ضرباتيا
كالشجرة الميتة ال تفيىء ظبل  ،ك صرصر ا لميؿ يبدد االرتياح
ك الحجر األصـ ال يكحي بمجرد خرير لممياه
ففي البيت األخير منو تناص ديني مع القرآف الكريـ كاشػػارة إلى قكلو عز كجؿ في

)(1

1

سكرة البقرة ،اآلية .74
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

 -4التجاوز عن النقد الجديد
تعد مدرسة النقد الجديد مف أكثر المدارس تأثي ار بإحداثيا ثكرة في تدريس األدب،
كبمساىمتيا في تعريؼ الدراسات اإلنجميزية ،كما كانت نقطة البدء الحاسمة في تطكر النظرية
األ دبية في النصؼ الثاني مف القرف العشريف .كلكف كرغـ ىذه المكانة التي رسمتيا لنفسيا
كرغـ ذ لؾ التأثير الكاضح لـ تكف بالمدرسة بالمعنى التقميدم لممدرسة النقدية ؛ كاضحة
المعالـ ،متسقة في مفاىيميا المتعددة ،منسجمة في منيجيا النقدم المبني عمى أسس نقدية
صارمة كمرجعيات فمسفية جمية كتكجيات فكرية مكحدة ،كأدت ىذه الخصكصية التي اتسمت
بيا مدرسة النقد الجديد األمريكية – في اعتقادم – إلى إىماؿ ىذه المدرسة النقدية مف طرؼ
الدارسيف كمؤرخي األدب فإف مركا عمييا ،مركا مركر الكراـ ،كاف حطكا الرحاؿ بساحتيا حطكا
ليغادركا كاف ىبطكا بميادينيا كاف ىبكطا اضط ارريا".

)(1

كقد انعكست ىذه الخصكصية أيضا عمى ىذا التيار في النسخة العربية ،فشمكلية
المدرسة ككثرة مصطمحاتيا ،أدل إىماليا مف قبؿ الكثيريف ،فإذا ما عددكا المناىج النقدية
الغربية تجاكزكىا كمركا مركر الكراـ كما تقكؿ باتريسا فكغ  Patricia Waughفيذا عمى
سبيؿ الذكر سيد بحراكم في بحثو عف المنيج في النقد العربي الحديث كفي رصده لمناىج
الغرب في القرف العشريف يقكؿ" :قد ال تستطيع عيف المؤرخ أف ترصد في الحاضر ،ما أدركتو
في الماضي ،بمعنى أننا إذا كنا قد استطعنا أف نرصد سيادة كاضحة نسبيا لنظرية نقدية في
النصؼ األكؿ مف القرف العشريف تنتمي إلى نظرية التعبير( أك تزعـ ذلؾ) ،ثـ سيادة نظرية
أخرل تقترب مف نظرية االنعكاس مع نيايات تمؾ الفترة كحتى منتصؼ السبعينيات تقريبا،
فإننا ال نستطيع أف نزعـ سيادة نظرية أك منيج ما ،خبلؿ العقديف األخيريف مف ىذا القرف ،بؿ
إننا نجد شظايا متفرقة لمناىج متعددة تطرح نفسيا جميعا في ساحة النقد األدبي كبصفة
خاصة الجانب النظرم منو .كمف بيف ىذه المناىج يمكننا أف نرصد :الشكمية الركسية،
Patricia Waugh: Literary Theory and Criticism, Oxford University press, New York, 2006, p166.
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

البنيكية ،كالبنيكية التكليدية ،كالسيميكطيقا ،كاألسمكبية ،ثـ أخي ار التفكيكية ،كالتأكيمية
)اليرمينكطيقا( ،باإلضافة طبعا إلى االجتيادات الماركسية الجديدة لدل أنصار" ألتكسير
كامتداداتو ككذلؾ" باختيف".

)(1

فمـ يأت عمى ذكر النقد الجديد كقد برغـ المسح الذم يكاد

يككف شامبل.
كىذا محمد عناني يؤكد ىذا اإلىماؿ لمنقد الجديد كتجاكزه سنة  1999مبر از األسباب
التي دعتو إلى إعادة طبع كتابو "النقد التحميمي ":في مطمع العاـ الماضي كنت أتكلى تدريس
مناىج النقد األدبي الحديث لطمبة إحدل كميات جامعة القاىرة بالمغة العربية ،كحاكلت أف أقدـ
المدارس الجديدة التي تمت كدرسة البنيكية كأىميا التفكيكية كما بعدىا ،فراعني أف طالب
الدراسات األدبية اليكـ لـ يسمع عف النقد الحديث)يقصد النقد الجديد( أصبل ،كانو يكاد يككف
مف المحاؿ أف ن قدؾ لو مدارس ما بعد البنيكية دكف أف نقدـ لو التيار االساسي لمنقد
)(2

الحديث".

) (3

أما صبلح فضؿ فمـ يسمـ كتابو )مناىج النقد المعاصر(

مف ىذه الخاصية الغافمة

لمنيج المدرسة الجديدة ،عمى الرغـ مف تطرقو لكثير مف المناىج المختمفة؛ حيث شمؿ الكتاب
ثبلثة أقساـ خصص القسـ األكؿ لممناىج التاريخية كالمنيج التاريخي كالمنيج االجتماعي
كالمنيج النفسي االنثركبكلكجي .ك خصص القسـ الثاني لمنظكمة المناىج الحداثية كالحديث
عف المنيج البنيكم كالمنيج األسمكبي كالمنيج السيميكلكجي ،كالمنيج التفكيكي كنظريات
القراءة كالتمقي كالتأكيؿ كعمـ النص .كنمحظ ىذا التغييب الكاضح لمنيج النقد الجديد ضمف
ىذه المنظكمة النقدية الحديثة .كتعدل االمر بصبلح فضؿ إلى السير مع المكجة التي قادىا
)(4

محمد مندكر  ،حيث عد رشاد رشدم رائد النقد الجديد في مصر"ممثبل لدعاة الفف لمفف"
1

سيد البحراكم :البحث عف المنيج في النقد العربي الحديث ،دار شرقيات ،القاىرة ،مصر ،ط ،1 1993ص. 105

3

ينظر :صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ميريت لمنشر كالمعمكمات ،القاىرة ،2002 ،ص ص  73كما بعدىا.

2

4

محمد عناني :النقد التحميمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،1991 ،ص.4

صبلح فضؿ :مناىج النقد المعاصر ،ص .188
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

لـ يقتصر ىذا التجاكز لمدرسة النقد الجديد عمى العرب فحسب كانما تعدل إلى النقاد
*

الفرنسييف كاإلنجميز أيضا فيذه الناقدة الفرنسية إيميزابيت رافك رالك

Elisabeth Ravoux

 Ralloلـ تتطرؽ في كتابيا" :مناىج النقد األدبي" Literaires"Methodes de Critique
إلى النقد الجديد بالرغـ مف مسحيا الشامؿ تقريبا لمناىج النقد األدبي في القرف العشريف،
تقكؿ في صفحة الغبلؼ األخيرة :تضمف ىذا العمؿ أيضا قضايا كمشاكؿ كشكاغؿ مشتركة
بيف جميع المدارس كاالتجاىات داخؿ الثقافة الكاحدة بؿ كبيف جميع الثقافات" كيضيؼ ىذا
العمؿ مركز عمى النقد كىك يتضمف أشير مذاىبو بمختمؼ فركعيا :النقد التكليدم ،كالنقد
التاريخي ،كالنقد االجتماعي ،كالنقد النفساني ،كالنقد الغرضي ،كأشير التيارات الجديدة
)(2

كالحركات الناشئة"

كىذا التجاكز كاإلىماؿ ما جعؿ باتريؾ مكراف  Patrick Moranكبرنار

جاندرؿ  Bernard Gendrel,يؤكداف "إف النقد الجديد اليكـ ميضكـ القدر كالقيمة ،محدكدة
الشيرة ،فيك مجيكؿ مف الجميكر الفرنسي ،كالذم بسبب نقص الترجمات ،يرل في
الشكبلنييف الركس ،المبدعيف كالمنظريف الكحيديف لمنقد األدبي المعاصر".

)(3

كاذا بحثنا في األسباب فإننا سندرؾ أف ىذه الخصكصية التي ميزت النقد الجديد
كالتي أشرنا إلييا سابقا ساىمت في ىذا التجاكز كتعد مف العكامؿ التي ساىمت في إضفاء
دالالت فضفاضة تسربمت بمعايير الشمكلية كالتعميـ ،إضافة إلى تمؾ األخطاء التي كقع
فييا المترجمكف كمنظرك النقد الجديد عمى مستكل الساحة العربية عمى مستكل المصطمح،
فالسمطة االصطبلحية تيمارس دك انر فعاال في التعريؼ بالمنيج ،كتعمؿ عمى تصديره كمما
كانت كاضحة بعيدة عف المبس كالغمكض .كقد تجمى النقد الجديد في الكطف العربي مف
خبلؿ عدة مصطمحات النقد الحديث ،النقد الفني ،النقد الجمالي كالنقد التحميمي كالنقد
*

إيميزابيت رافك رالك  :Elisabeth Ravoux Ralloأستاذة األدب المقارف بجامعة بركفانس بفرنسا ،ناقدة معاصرة ،نشرت

بحكثا عديدة في مجاؿ النقد كمناىج البحث األدبي .اىتمت باألدب الحديث عمى كجو الخصكص كساىمت في جممة مف
المصنفات المشتركة.

2

إيميزابيت رافك رالك :مناىج النقد األدبي ،تر :الصادؽ قسكمة ،دار سيناترا ،المركز الكطني لمترجمة ،تكنس ،2010

Bernard Gendrel, Patrick Moran : « Réévaluation du New Criticism », Poétique 2009/1 (n° 157, p111
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

المكضكعي كالرؤية الداخمية كغيرىا ،فتشتت مف جراء ىذا السيؿ االصطبلحي كحدكية
المدرسة ،كتشتت معالميا ليغيب صيتيا كانتشارىا ،خاصة كأف المناىج النقدية الغربية
األخرل كالسيميائية كالبنيكية كالتفكيكية كغيرىا لـ تمبث أف حطت الرحاؿ بالتربة العربية ،كلـ
تمبث تزىر كتتفتح كأف تستقيـ أعكادىا ،فتيافت النقاد الدارسكف العرب عمى استيعابيا
كتطبيؽ إجراءاتيا المختمفة كتظؿ مدرسة النقد الجديد الحمقة المفقكدة بالرغـ مف ريادتيا في
بسط نفكذ النقد الشكبلني كالمناىج النصانية ،بؿ كبالرغـ مف ككنيا النبع الذم ارتكت منو
كترعرعت عمى رؤاه كمقكالتو كؿ ىذه المناىج.
كلعؿ أكثر ما أضر بمدرسة النقد الجديد العربية كحاؿ دكف انتشارىا الخطأ الجسيـ
الذم مس تسميتيا ،فجؿ الكتب كالمؤلفات التي كتبت مف قبؿ النقاد الجدد العرب خاصة
الركاد منيـ ترجمت النقد الجديد بالنقد الحديث مما أحدث ارتباكا كبي ار في األكساط النقدية
التي كشحت المدرسة بيذا المصطمح كبكؿ ما يحمؿ مف عمكمية كشمكلية تخص النقد كمو.
كقد أ شار يكسؼ كغميسي إلى إخفاؽ بعض الدراسيف في ترجمة مصطمح النقد الجديد
كمحمد غنيمي ىبلؿ في كتابو النقد األدبي الحديث كمعو جمع مف النقاد المصرييف الذيف
ترجمكىا إلى مدرسة )النقد الحديث( تارة ،ك)مدرسة النقد الحديثة( تارة أخرل!.

)(1

كنجد اإلخفاؽ نفسو عند عز الديف إسماعيؿ الذم يقكؿ كىك يتحدث عف ظيكر كتاب
ريتشاردز) :مبادئ النقد األدبي( الذم تؤرخ بو بداية ما يسمى بالنقد الحديث

")(2

كلكف أمر

ترجمة النقد الجديد بالحديث ال يتكقؼ عند النقاد الدارسيف العرب بؿ تجاكز إلى النقاد الجدد
العرب أنفسيـ؛ مف رشاد رشدم ،كمحمد عناني ،كسمير سرحاف إلى عبد العزيز حمكدة
كماىر شفيؽ فريد؛ فمحمد عناني استخدـ مصطمح النقد الحديث لمداللة عمى مدرسة النقد
الجديد األنجمك-أمريكية .ففي مقالو" :التصكير كالشعر االنجميزم الحديث" كالذم خصصو
1
2

يكسؼ كغميسي :محاضػرات في النقد األدبي المعاصر ،جامعة منتكرم – قسنطينة ،2005،ص.35
عز الديف اسماعيؿ :مناىج النقد األدبي بيف المعيارية كالكصفية ،مجمة فصكؿ ،المجمد  1عدد  ،1981 ،2القاىرة

ص.18
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

لمحديث عف المدرسة التصكيرية بمجمة فصكؿ يقكؿ في معرض حديثو عف التصكيرية "إذ
ارتبطت في أذىاننا بتقديـ الصكر – سكاء أكانت صك ار حقيقية أـ مجازية ،ثـ تطكرت لتقتصر
عمى المجاز .كأيضا قد ارتبطت المدرسة لدينا بمبادئ عامة نادل بيا )النقد الحديث( كأشاعيا
كبار النقاد لدينا ،مثؿ كحدة القصيدة ،ككحدة االنطباع ،كالعضكية ،كالتمساؾ كىمـ جرا".

)(1

فكضع مصطمح "النقد الحديث" بيف مزدكجتيف لئلشارة إليو كمصطمح خاص ثـ أتى عمى ذكر
مبادئ المدرسة فيعدد بعضيا كىي كميا مبادئ مدرسة النقد الجديد.
كسمير سرحاف كقع أيضا في مطب عدـ مبلءمة المصطمح كصحتو؛ يقكؿ في كتابو
النقد المكضكعي" :تحمؿ مدرسة النقد الحديث لكاء النقد المكضكعي في عصرناػ كىي مزكدة
بجميع ما يمكنيا مف النظرة العممية إلى األعماؿ االدبية ،بعد أف اعادت تقييـ المدارس النقدية
)(2

المختمفة مف تعبيرية إلى تأثرية إلى تاريخية" ..

كنحف نعمـ أف المدرسة الكحيدة التي حممت

لكاء النقد المكضكعي ىي مدرسة النقد الجديد.
كلـ يسمـ عبد العزيز حمكدة مف الكقكع في الخطأ ذاتو ،حيف كسـ كتابو الذم يتحدث
فيو عف مدرسة النقد الجديد كالبعد الجمالي بيا كتأثير الفيمسكؼ االيطالي بينيديتك كركتشو
بػ)عمـ الجماؿ كالنقد الحديث( كقد استدرؾ ىذا الخطأ في طبعة الكتاب الثانية كالتي صدرت
عف الييئة المصرية لمكتاب عاـ  ،1999قائبل في مقدمتو ليذه الطبعة الجديدة" :حينما
صدرت الطبعة األكلى مف عمـ الجماؿ ك النقد الحديث ،كاف مصطمح Modern Criticism
أم النقد الحديث يعني في أذىاف النقاد  New Criticismكما أف الحداثة كما نعرفيا اليكـ لـ
تكف مألكفة لنا بعد في الثقافة العربية كليذا كجب التنكيو اليكـ أف المقصكد بالنقد الحديث في
عنكاف الكتاب ىك "النقد الجديد").(3

1

محمد عناني" :التصكير كالشعر اإلنجميزم الحديث" مجمة فصكؿ المجمد ،5العدد  ،1985 ،2ص.25

3

عبد العزيز حمكدة :عمـ الجماؿ ك النقد الحديث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1999 ،ص.21

2

سمير سرحاف :النقد المكضكعي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1990 ،ص.9
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كنبلحظ ىنا أف عبد العزيز حمكدة يحاكؿ تبرير استعماؿ مصطمح "النقد الحديث" بعدـ ظيكر
الحداثة كما نعرفيا اليكـ ،كىك في اعتقادنا تبرير غير منطقي فمصطمح الجديد  Newال
يعني الحديث  Modernإطبلقا كىك مصطمح مردكد عميو فبل عبلقة بيف ىذا كذاؾ ،كما أف
فكرة أف الحداثة لـ تكف مألكفة كما ىي في عصرنا اآلف ال تبرر ىذا الخطأ .كقد عبر محمد
عناني بعد أكثر مف ثبلثيف سنة عف أسفو جراء الكقكع في ىذا الخطأ مف قبؿ النقاد
المصرييف ،كذلؾ حيف كضع "معجـ المصطمحات األدبية" سنة  2003كالذم كاف أكثر جرأة
مف عبد العزيز حمكدة كمف غيره في االعتراؼ بيذا الخطأ الذم ال يجب أف يقع فيو
المختصكف ،كقد أفصح عف عدـ قبكلو ليذا الخطأ كىك يتحدث عف مصطمح "النقد الجديد"
 New Criticismبقكلو " :ترجـ ىذا المصطمح في مصر باسـ "النقد الحديث" كىذا خطأ في
)(1

المصطمح يقبؿ مف العامة كال يقبؿ مف المتخصصيف"

لذلؾ يصر المختصكف عمى ضركرة االىتماـ بترجمة المصطمح الغربي إلى المغة العربية في
النقد كاألدب كالتاريخ كجميع مجاالت الثقافة كالفكر .كلعؿ ىذه الخمخمة التي تحدث ىنا كىناؾ
في المفاىيـ يعكد الكثير منيا إلى عدـ دقة المصطمح كتعدده مف ببلد عربية غمى ببلد
أخرل ،بؿ كمف مترجـ إلى مترجـ آخر  ،كىذا ما جعؿ اتحاد المجامع المغكية العممية العربية
يؤكد عمى أىمية تكحيد المصطمح ،كما جاء عمى لساف رئيسو الدكتكر شكقي ضيؼ" :إف
الغرض األساسي مف قياـ اتحاد المجامع المغكية العممية العربية ىك التعاكف بيف المجامع في
تكحيد المصطمحات العممية ،حتى يعكد العرب أمة متحدة متعاكنة في عمكميـ ف لغتيـ فييا
كاحدة كمصطمحاتيـ العممية كاحدة  ،كما كاف أسبلفيـ حيف قادكا العالـ عمميا قركنا
متعاقبة".

1

)(2

محمد عناني :المصطمحات األدبية الحديثة ،ط ،3الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف ،2003 ،ص.74

 2صبلح فضؿ :ندكة "معجـ البيكلكجيا" المنعقد بدمشؽ مف  2إلى  5ديسمبر سنة  . 1996ينظر مجمة مجمع المغة العربية
بدمشؽ  6أفريؿ ، 1997ج ،2المجمد  ،72ص 373
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كاضافة إلى ىذا الخطأ فإف مصطمح )النقد الجديد( نفسو يشكؿ انزياحا لغكيا إلى ما
ىك جديد عمكما ،فيك يحيؿ عمى أم نقد يتسـ بالجدة كالتي يمكف أف تحيؿ إلى النقد الحديث
أك إلى النقد المعاصر كما أفرزاه مف مناىج نقدية جديدة.
كمف العكامؿ التي شمت مف حركة االنتشار كاالزدىار في الكطف العربي العقمية العربية
لممثقؼ العربي الذم كثي ار ما يفضؿ المناصب السياسية عمى البحث العممي كعمى البذؿ
الفكرم كالفعؿ الثقافي ،ذلؾ أف دخكؿ متاىة ديداؿ السياسية كالتحميؽ في سمائيا عاليا
ليسقطكا سقكطا إيكاريا في بحر المتناه مف المسؤكليات كالتحفظات اإلدارية كالصراعات
السياسية اليامشية ،فتفقدىـ بذلؾ الساحة الثقافية كاألدبية كالنقدية .كلعؿ تعييف رشاد رشدم
مستشا ار لمرئيس أنكر السادات أكبر خسارة لمنقد األدبي .كقد أحس طمبتو بيذا االنسحاب الذم
ال بد أنو أثر سمبا عمى معنكياتيـ خاصة في تمؾ الحقبة التي تميزت بكجكد قامات فكرية
كنقدية كبيرة كانت تعمف العداء لمنقد الجديد ككؿ ما يمت لو بصمة مف أمثاؿ لكيس عكض
كمحمد مندكر كغيرىما .كقد أعمف الناقد نبيؿ راغب )أحد طمبة رشاد رشدم( عف خيبتو في
أستاذه غير أنو سار عمى النيج نفسو ،كاشتغؿ بالسياسة مرتيف :مرة حيف عمؿ مستشا ار لكزير
الثقافة في مصر مف عاـ  1969إلى  ،1973كمرة أخرل حيف عمؿ مستشا ار لمرئيس الراحؿ
محمد أنكر السادات مف  1975إلى  .1981كما اشتغؿ عبد الكاحد لؤلؤة مستشا ار ثقافيا
بالمكتب التنفيذم لمشيخ محمد بف راشد آؿ مكتكـ نائب رئيس الدكلة رئيس مجمس الكزراء
حاكـ دبي.
كاضافة إلى ىذا فقد كاف بعض ركاد المدرسة ينتمكف إلى أكثر مف مدرسة ،بحسب التطكر
التاريخي كالنقدم ليؤالء النقاد ،كألف العقمية العربية تميؿ إلى التعميـ ،كترتكز عمى األبرز
كاألكثر انتشا ار فقد أعمنت في الساحة النقدية العربية أحكاما حكؿ بعض النقاد كتمقفيا
الدارسكف كعممكىا عمى حساب تفاصيؿ أخرل كمعطيات أخرل مرتبطة بتكجيات ىؤالء النقاد
كحسب أم .إ .ريتشاردز عمى
فحسب ت .س .إليكت عمى الحداثة ،ي
النقدية كتعددىا أحيانا .ي
النقد النفسي كىما الناقداف األكثر انتشا ار في األكساط العربية؛ إذ ترجمت بعض أعماؿ إليكت
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الشعرية في كقت مبكر نسبيا فازداد اىتماـ القراء كالدارسيف بو كناقد .كما يعد كتاب
ريتشاردز) :مبادئ النقد األدبي( مف األعماؿ األكلى التي اطمع عمييا الناقد كالقارئ العربياف
مف خبلؿ ترجمة مصطفى بدكم ،ثـ مف خبلؿ عرضو ممخصا مف قبؿ فايز اسكندر ،كأعتقد
أف كتاب فايز اسكندر في كالمكسكـ ب" :النقد النفسي عند أم .إ .ريتشاردز ساىـ في ترسيخ
ىذا االعتقاد.

)(1

كلـ يقتصر حسباف بعض النقاد الجدد عمى مناىج نقدية أخرل غير النقد الجديد عمى
الدراسات العربية ،بؿ كاف األمر ذاتو في كثير مف الدراسات الغربية ،كنسب النقاد الجدد إلى
تيارات نقدية أخرل ،في كتب النقد االدبي كمكسكعات النقد كاألدب التي تصنؼ تاريخ األدب
كمناىجو؛ فإليكت عمى سبيؿ المثاؿ نسب إلى الحداثة مف قبؿ عديد المؤلفيف كريبيكا بيزلي
 Rebecca Beasleyفي كتابيا ":منظرك الشعر الحداثي :إليكت ،ىيكـ كباكند Theorists
 Of Modernist Poetry T.S. Eliot, T.E. Hulme, Ezra Poundكغابلاير ماكنثير
 Gabrielle Mcintireفي كتابيا الحداثة كالذاكرة كالرغبة :إليكت كفرجينيا ككلؼ
 Modernism, Memory And Desire, T. S. Eliot and Virginia Woolfككتاب
تاريح كامبريدج في النقد األدبThe Cambridge History of Literary Criticism
المجمد السابع كالمعنكف بػ "الحداثة كالنقد الجديد" كغيرىا مف المؤلفات.
كحتى النقد الذم قدمو جكف كرك رانسـ إلى النقاد الجدد كاف مف أسباب إىماؿ كتجاكز
إنجازات ىذه المدرسة ،فقد أخرج رانسـ كبل مف إليكت ،كريتشاردز ككنترز مف دائرة النقد
الجديد كأدخميـ إلى دكائر أخرل؛ فريتشاردز أطمؽ عميو الناقد النفسي كاليكت أطمؽ عميو الناقد
)(2

التاريخي ككينترز الناقد األخبلقي.

1

ينظر :فايز اسكندر :النقد النفسي عند أم إ ريتشاردز ،المكتبة األنجمكمصرية ،ص 5كما بعدىا.

John Crowe Ransom: The New Criticism, p140

229

2

الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

 -5النقد الجديد بالمغرب العربي
كاذا كاف النقد الجديد قد ظير في المشرؽ العربي كازدىر في فترات معينة ،كخاصة
في مصر عمى يد الدكتكر رشاد رشدم كثمة ممف معو ،فإنو يكاد يككف ظبل ببل جسد بببلد
المغرب العربي ،ذلؾ أف المغرب في فكره النقدم أك في إبداعو كاف تابعا لمببلد الفرنسية
بحكـ االحتبلؿ الفرنسي لكؿ مف المغرب كالجزائر كتكنس .ففي الجزائر فمـ يعرؼ مصطمح
النقد الجديد ازدىا ار يذكر بؿ أنو اقتصر عمى بعض المقاالت الشحيحة كبيف ىذه المقاالت
التي تممس المدرسة األنجمك-أمريكية بشقييا الغربي كالعربي ،نجد ما خص بو يكسؼ كغميسي
ىذه المدرسة في كتابو "مناىج النقد" إذ أفرد ليا دراستيف؛ األكلى حكؿ النقد الجديد في البيئة
االنجمك-أمركية كالثانية حكؿ النقد الجديد في الكطف العربي مشي ار إلى انتقاؿ ىذه المدرسة مع
نياية الخمسينيات كبداية الستينيات ،ك إلى فكرة حمؿ لكائو مف قبؿ جمع مف النقاد المتغمغميف
في أكساط الثقافة اإلنجميزية ،معتب ار الدكتكر رشاد رشدم فارس ىذه المرحمة بدكف منافس.

)(1

كما كتب الدكتكر عمار زعمكش في مجمة اآلداب مقالة عرؼ فييا بالمدرسة كبعص
مبادئيا) ،(2كنشر حفناكم بعمي دراستو المكسكمة بػ" :نظريات المنيج في تحميؿ الخطاب
)(3

النقدم"

كىي مقارنة بيف النقد األنجمكساكسكني الجديد كالشكبلنية الجديدة حاكؿ أف يقؼ

عند نقاط التقاطع كاالختبلؼ بيف الشكبلنية الركسية كالنقد الجديد .إضافة إلى كتابو عف
إليكت كالمكسكـ ب ) :أثر  .ت  .س  .إليكت في األدب العربي المعاصر(

1
2

يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.57

عمار زعمكش" :مدرسة النقد الجديد كالنقد األدبي العربي"  ،مجمة اآلداب  ،العدد الرابع  ،السنة السادسة ،قسنطينة،

ص211

3

حفناكم بعمي" :نظريات المنيج في تحميؿ الخطاب النقدم ،مجمة الجسرة الثقافية ،أكتكبر ،2011بتاريخ2015/02/28 :

URL : http://aljasra.org/archive/cms/?p=1871
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كلـ يقتصر إىماؿ النقد الجديد في الجزائر عمى التدكيف كالدراسة كالترجمة ،بؿ تعدل
)*(1

إلى إغفالو حتى مف التدريس بأقساـ المغة العربية كآدابيا بالجامعات الجزائرية

كأما ما تبقى

مف إشارات إلى النقد الجديد في بعض كتب كمقاالت النقاد الجزائرييف فبل يعدك أف يككف
)*( 2

الجديد فيو مقاببل لمنقد القديـ بكؿ ما تحمؿ الكممة مف سطحية كبساطة.

* 1أسر لي األستاذ الدكتكر يكسؼ كغميسي في إحدل أحاديثنا أنو بجامعة قسنطينة ىناؾ أستاذاف ال غير يدرساف النقد

الجديد األنجمك-أمريكي كمنيج أساسي إلى جانب المناىج األخرل البنيكية كالتفكيكية كالسيميائية كغيرىما) .ىما د .يكسؼ

كغميسي كد .عمار زعمكش(.

* 2شدني في بدايات البحث كأثناء التنقيب عف المراجع المتعمقة بمكضكع أطركحتنا ،عنكاف كتاب األستاذ محمد سارم
المكسكـ بػ " :البحث عف النقد األدبي الجديد" ك حدث أف عثرت عمى الكتاب بدار الكتب التكنسية كرحت أقمب صفحاتو
بسرعة ألصؿ إلى الفيرس كاعثر في ثناياه بالباب الثاني عمى عنكاف فرعي" :البحث عف النقد الجديد"  ،كلكـ كانت خيبة

ظني كبيرة ،فالباب لـ يكف سكل عرض لكضعية النقد في الجزائر في الستينيات كالسبعينيات.
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 -6النقد العربي بين الموروث والحداثة
ال أحد ينكر التراث النقدم العربي القديـ كمساىمة ىذا التراث في بمكرة الكثير مف
المفاىيـ النقدية ،فقد ساىـ النقاد العرب القدامى في معالجة قضايا نقدية في غاية كبرل مف
األىمية ،كفتحكا مف خبلؿ أعماليـ حكا ار نقديا ظؿ عمى مدل قركف يغرم بالدراسة كالتحميؿ.
كلـ تكمف أىمية ىذا التراث النقدم العربي في دراستو لمقضايا التي أفرزتيا المرحمة فحسب
كلكف تجاكزت تمؾ الدراسات التي قدمكىا الزمف كظمت راسخة طافحة بالحياة ،عامرة بإمكانات
التجدد ،غامرة بككامف االنفتاح عمى الجديد ،كلعؿ تمؾ الدراسات الكثيرة التي حاكلت ربط ىذا
التراث النقدم العربي بالمدارس النقدية الحديثة التي ظيرت في الغرب ،كمقارنة مقكالتو
المتعددة بالنظريات النقدية الجديدة ،طارحة أكجو التشابو حينا ،كعبلمات التجاكز أحيانا،
كمدعية السبؽ أحاييف أخرل .فالنقد العربي القديـ أسس لظيكر الدراسات النقدية الحديثة مف
حيث ال يعمـ ،كجؿ المناىج النظريات المعاصرة ليا أصكؿ كجذكر في التراث كالثقافة
العربييف .فقد تميز المفكركف كالنقاد العرب كالجاحظ كالجرجاني كاآلمدم كالتكحيدم كغيرىـ
ببعد في الرؤية ك بقدرة عمى التحميؿ كاإلبداع تضاىي ما جاء بو المحدثكف حتى أطمؽ عمييـ
اسـ )آباء الحداثة العربية( فيـ الذيف حققكا "تجديدا ممحكظا يتطمبو كؿ نظاـ معرفي ،فكانت
)(1

نصكصيـ النضرة فتحا جماليا كعقميا ،استجابت لو الركح العربية في مختمؼ عصكرىا"

يحدث كثي ار أف تمتقي النظريات القديمة كمقكالتيا بالنظريات الحديثة برغـ الزمف البعيد
الذم يفصؿ بينيا ،كما رأينا في تتبعنا لمفيكـ المعادؿ المكضكعي عند ت .س .إليكت،
ككيؼ أف جذكره ا متدت في الزماف كفي المكاف .كأحيانا نحتاج إلى التنقيب عف ىذه
التقاطعات عبر التاريخ" ،فالعكدة إلى كنكز الماضي قد تفجر حقائؽ جديدة عمى عكس ما
يتكىـ البعض مف أف المكاضيع المعاصرة ال تكجد إال في كتابات معاصرة أم أكركبية ،لكف
العكدة إلى تراثنا القريب كالبعيد تزيؿ ىذا الظف ،كتعطي حقيقة أخرل .فقد عالج المفكركف
1

محي الديف البلذقاني :آباء الحداثة العربية ،بيركت ،مؤسسة االنتشار العربي ،1998 ،ص  14،15نقبل عف جماؿ شحيد

ص.27
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

العرب قديما كفي عصر النيضة أيضا مكاضيع زماننا ،كناقشكا جممة مفاىيـ ال تزاؿ تحتفظ
)(1

بمصداقيتيا حتى زماننا الراىف"

فالعكدة إلى الماضي ىي عكدة إلى الحقيقة ،كاستحضار لمكقائع .كفي ضكء الماضي كانارة
الكقائع نكتشؼ زيؼ المستكرد ،كنعرؼ زيفو ،كنبصر تيافت منطقو .فممشعكب حقائقيا،
)(2

كلشعبنا العربي حقيقتو القائمة في تراثو ،كالصامتةػ الناطقة في ركاـ كتبو الصفراء".

كانطبلقا مف ىذه الرؤية القائمة بأسبقية العرب كالساعية إلى تأصيؿ المناىج الحداثية
الغربية ،كرد مرجعياتيا إلى التراث النقدم العربي ،تيافت الدارسكف العرب عمى التنقيب في
مكركثنا النقدم عف كؿ متشابو مف قريب أك بعيد مع المقكالت كالنظريات النقدية الغربية،
ككثرت المقارنات كالتصنيفات؛ فيذا ابف سبلـ الجمحي كضع المبنات االكلى لمدراسة المنيجية
في كتابو) :طبقات فحكؿ الشعراء( كفكرتو عف الطبقات كجمع االمكر المتشابية في األصؿ
المغكم كالمذىب الشعرم كطريقة النظـ ىي صكرة أكلى لتناص جكليا كريستيفا كحكارية
باختيف ،كنظرية التمقي الحديثة نجد أصداءىا في عند الجاحظ كعبد القاىر الجرجاني ،كحازـ
القرطاجني ،كفي مقكالت المكركث النقدم العربي كمقكلة" :مطابقة الكبلـ لمقتضى الحاؿ" ،أك
معيار ميما مف معايير إطبلؽ الحكـ عمى القطعة
نا
القكؿ المأثكر "لكؿ مقاـ مقاؿ" ،كالتي كانتا
الشعرية أك النثرية بالجكدة أك الرداءة ،كما تربت عنيما مف أحكاـ نقدية أخرل.
فيكسؼ عكض يؤكد أف محمد بف سبلـ الجمحي في طبقاتو كاآلمدم في مكازناتو كانا يدركاف
جكىر فكرة نظرية التناص التي نقكؿ عنيا في كقتنا الحالي ،قبؿ جكليا كريستيفا ،كأف ابف
طباطبا في عياره يعد مف األكائؿ الذيف قالكا بنظرية استجابة القارئ لؤلدب Reader's
 ،responseكأف قدامة بف جعفر ىك المؤسس األكؿ لمبيكطيقا  Poeticsأك عمـ األدب قبؿ
مئات السنيف مف ظيكر تكدكركؼ ،كفبلديمير بركب ،كليفي ستراكس ،كأف الجاحظ مبدع فكرة
يقركف في تحديد الكسائؿ
األدبكية  ،Literarinessكىذا ابف المعتز أيضا سبؽ الشكبلنييف ُّ
األدبية التي تتحقؽ بيا أدبكية األدب ،كأما حازـ القرطاجني بتفريقو بيف المعاني األيَّكؿ
1
2

لجنة مف الباحثيف :في النقد األدبي ،ط ،1مؤسسة ناصر لمثقافة ،1981 ،ص. 9
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

كالمعاني الثكاني سبؽ كثي ار مف المنظريف في عصرنا الحالي مف الذيف تحدثكا عف المغة
األدبية .كالشيء نفسو بالنسبة لعبد القاىر الجرجاني الذم بتفريقو بيف المعنى المرجعي
 Denotational meaningكالمعني الثانكم  Connotational meaningيككف قد سبؽ
آيفكر ريتشاردز كاكجدف في كتابيما "معنى المعنى" في العصر الحديث

)(1

أما الدكتكر محمد عبد المطمب في كتابو )قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني(
فيذىب إلى مقارنة الجرجاني " بتشكمسكي كجكليا كريستيفا كزمتكر كريفاتير كتكدكركؼ
كجماعة  Tel Quelاألدبية النقدية".

)(2

كاذا كاف في ىذه الطركحات قيمة تذكر ،فإف ىذه القيمة تعكد إلى منطمقيا البدييي
المختزؿ في المقكلة االنجميزية الشييرة "Dwarfs standing on the shoulders of
" giantsالقاضية بأف كؿ اكتشاؼ يبنى عمى اكتشافات سابقة كعمى تسمسؿ المعرفة االنسانية
كترابطيا فيما بينيا تطك ار كاستفادة ،فكؿ العمكـ استفادت مف مقكالت كآراء كاكتشافات
السابقيف ،كالشأف نفسو بالنسبة لمنقد؛ فبل شؾ أف النقاد المعاصريف أفادكا مف التراكـ المعرفي
لمنقاد الذيف سبقكىـ ،كما كاف لمنقاد المعاصريف الكصكؿ إلى ضبط نظرياتيـ كصكغ مناىجيـ
لك لـ يستفيدكا مف النقاد السابقيف كأفكارىـ ،كمف المرجعيات الفكرية كالفمسفية عبر التاريخ
المعرفي لئلنساف.
 -7شكلنية النقد العربي القديم
إذا كانت فكرة ربط المناىج النقدية الغربية بالتراث النقدم العربي القديـ قد تبدك أحيانا
ممجكجة كغير مؤسسة ،فإنيا في أحياف أخرل تكسب مشركعيتيا مف شكبلنية النقد العربي
القديـ ،كتركيز بعض ركاده عمى العناصر الجمالية كالفنية في األثر األدبي ،كاستبعاد
األخبلقي كالديني ،كرفض المقاييس االجتماعية كالسياسية في التعامؿ مع النصكص األدبية.
كقد حاكؿ النقاد العرب في العصر الحديث إضفاء ىذه الصبغة الجمالية الشكبلنية عمى
1
2

ينظر يكسؼ نكر عكض :نظرية النقد األدبي الحديث ،ط ،1دار األميف لمنشر ،القاىرة ،1994 ،ص ص .120-118
جماؿ شحيد ،كليد قصاب :خطاب الحداثة في األدب :األصكؿ كالمرجعية ،دار الفكر،دمشؽ ،2005،ص.29
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

مكركثنا النقدم؛ فمحمكد الربيعي يصرح أف "الناظر في النقد العربي القديـ ال يجد فيو ما
ييشير إلى اعتناؽ النقاد لذلؾ المذىب التعميمي الذم يربط الشعر بغايات أخبلقية محددة،
كلكنو يجد فيو ما يشير إلى عكس ذلؾ .كالحؽ أف المقاييس التي كاف يقكـ عمييا نقد الشعر
عند العرب مقاييس فنية خالصة في عمكميا ،أما األخبلؽ – التي كانت تعني في نظرىـ
التعاليـ الدينية كاألىداؼ التعميمية – فقد كانت خارجة عف ميمة الشعر ")(1كىك بيذا يقر
المنيج الفني ،طارحا مف المعادلة النقدية تمؾ األىداؼ الخارجة عف النص ،تعميمية كانت أك
أخبلقية .بؿ يذىب إلى القكؿ بأف العبلقة بيف األدب كاألخبلؽ عبلقة غريبة عف النقد
العربي ،كأف التيار الممتزـ الرابط بينيما تيار غربي دخيؿ يقكؿ الربيعي" :ينبغي أف يككف
بي الحديث يدينكف
كاضحا منذ البداية أف الذيف دعكا إلى أف يككف األدب ىادفا في النقد العر ٌ
األكركبي ،سكاء منيـ مف يمتزـ بفكر
بأفكارىـ ىذه – دكف أف يككف في ذلؾ ما يعيبيـ– لمفكر
ٌ

خاص ىك المذىب
مذىبي بعينو كسبلمة مكسى ،أـ مف كاف – كال يزاؿ – يصدر عف مذىب
ٌ
ٌ
)(2
خاصة ،مثؿ محمكد أميف العالـ ".
النقدم بصفة
م في الفكر عمكما ،كفي الفكر
ٌ
ٌ
اليسار ٌ
أما عز الديف إسماعيؿ في تحميمو لػ "األسس الجمالية في النقد العربي" يؤكد استحالة حضكر
الديف كاألخبلؽ في حضرة الفف ،فالنقد العربي حسب رأيو يصر في كؿ األحكاؿ عمى مكقفو القائـ
ً
كنؼ الديف أك األخبلؽ ،ككأف األىداؼ الدينية
عمى أف "الفف ال يمكف أف يعيش في
)(3

كاألخبلقية ال تأتمؼ كطبيعتو ،ككأف استيداؼ أكجو الخير ييضعفيوي كما قاؿ األصمعي.
كيؤكد ىذه المقكلة التي تفصؿ األدب عف الديف مف خبلؿ دراسة التاريخ االسبلمي األمكم ،ك تربع
األخطؿ عمى إمارة الشعر ،كاحتبللو مكانة شاعر الخبلفة كىك النصراني ،كاذا كانت ليذه الظاىرة
تفسيرات عديدة فإف التفسير البلزـ ىك "أف ىذا المكقؼ لـ يكف غريبان في و
أمة تفصؿ فصبلن
)(4

تامان بيف الشعر كالديف ،أك تجعؿ النزعة الدينية مف معطبلت الشعر"

فاألدب يجب أف

يككف خالصا بعيدا عف أم اعتبار آخر غير األدب ،ألف مفيكـ األدب عند العرب انتيى

1
2
3
4

محمكد الربيعي :في نقد الشعر :ص .65
المرجع نفسو ،ص .65
عز الديف إسماعيؿ :األسس الجمالية في النقد العربي ،ص.181

المرجع نفسو ،ص.183
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

إلى" :أنو صناعة ..كاف االتجاه العاـ إلى اعتبار الجماؿ في الشكؿ دكف المحتكل ..كلـ يدخؿ
و
بشيء آخر سكل
الناقد المكضكعي محتكل العمؿ األدبي ،عمى أساس أف المحتكل يتَّصؿ
)(1

الجماؿ"

 .كأكثر مف ىذا أف عز الديف إسماعيؿ يرجع النقد العربي في شعره كنثره إلى

البرناسية الفرنسية كمدرسة "الفف لمفف" فيقكؿ" :إف نظرية الفف لمفف أساسية كطبيعية في الفف
القكلي كذلؾ".
م فحسب ،بؿ في الفف
بي ،ال في الفف التصكير ٌ
ٌ
العر ٌ

)(2

كالتكجو الجمالي نفسو يقكؿ بو رئيؼ الخكرم حيف يعمف أف أدبنا القديـ طغى عميو "جانب اإلستاطيؽ

أك عمـ الجماؿ ،كال سيما في العبارة ،فكاف نقادنا القدامى ينظركف إلى األثر األدبي  -في األعـ األغمب

– مف حيث ىك مبنى ،فيمتمسكف كجو الجماؿ في و
و
تركيب بمي وغ ،أك
لفظة معب ورة كقعت مكقعيا ،أك في
ى
و
التفاتة بار و
و
و
تشبيو أك و
جانب المعنى اىتماميـ
مجاز مبتكر .كاذا أعاركا
عة ،أك
قافية محكمة التركيز ،أك
ى
شاعر فيحكمكف عمييا مف حيث قي ً
و
ص ىد إلى
فمينقدكه مف حيث مكافقتو لمقتضى الحاؿ .يقرؤكف قصيدة
كحؽ بالقياس إلى المكضكع"). (3
المدح كاإلطراء ،ال مف حيث ىي
اب ه
ه
صدؽ كصك ه
 -8صور لحفريات تراثية بعدسة النقد الجديد

يمكف القكؿ أف زكي نجيب محمكد يشكؿ مستكل آخر مف مستكيات تجمي النقد
األنجمك-أمريكي في الخطاب النقدم العربي ،كيتمثؿ ىذا المستكل في ربط ىذا التراث النقدم
بالمستجدات الفكرية ك النقدية الغربية .كربما انطبلقا مف مبدأ )شبيو الشيء منجذب إليو(،
راح زكي نجيب محمكد كمحمكد الربيعي كثمة ممف نيجكا نيجيما ينقبكف عف كؿ ما ىك شبيو
بطرائؽ العرب القديمة كمناىجيـ في التراث العربي النقدم ،فقد جالس زكي نجيب محمكد
عمماء الغرب مف الفبلسفة كالمفكريف كالنقاد كاألدباء؛ برتراند راسؿ ىكيتيد ،أرنست كاسيرر
تشارلز بيرس ،كما إف اكتشؼ حدائؽ التراث العربية حتى أناخ الركب ىناؾ كراح يستخرج
خباياىا كينشر قطكفيا مقارنا تارة بينيا كبيف القطكؼ الغربية كمحمبل لخصائصيا كمقكالتيا
تارة أخرل.
1
2
3

المرجع نفسو  ،ص .398
المرجع نفسو  ،ص335

األدب المسؤكؿ :رئيؼ الخكرم :ص .167
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

كلعؿ ىذا االتجاه الذم سمكو زكي نجيب محمكد ال يقتصر عمى محاكلة إيجاد نقاط
تقاطع كتبلؽ بيف مدرسة النقد الجديد كبعض أعبلـ النقد العربي القديـ ينبع مف رؤيتو الفمسفية
العامة لممجتمع العربي فك ار كفمسفة كنقدا" .إذ كبعد أف تشبع بالفكر الغربي كمدل التطكر
المذ ىؿ الذم كصؿ إليو اآلخر ،أحس بشساعة الفرؽ كعمؽ اليكة ،فراح يبحث في تراثنا
العربي عف شذكر المعة ىنا كآللئ عفرىا الزمف ىناؾ ،قد تعيد البريؽ الذم خبا بعد إفبلس
الفكر العربي الحديث كجفاؼ أغصاف الفمسفة كذبكؿ زىيرات النقد في كطننا العربي .كالمحظة
التي تحكؿ فييا الدكتكر زكي نجيب محمكد مف االنكباب عمى الفكر الغربي كاالىتماـ الكامؿ
)(1

لنظرياتو إلى فحص الفكر العربي كنقد مقكالتو نقدا تحميميا صارما ىي لحظة تحكؿ فارقة".

كبالرغـ مف أف المدة الزمنية بيف لحظة التحكؿ كبيف كفاتو لـ تكف طكيمة ،إال أف زكي نجيب
محمكد استطاع أف يتصفح الكثير مف تراثنا الفكرم كاألدبي كأف ينفض الغبار عمى كثير مف
تمؾ الكنكز  ،كيؤسس لرؤية حضارية مبنية عمى ثنائية األصالة كالمعاصرة .محاكال أف يجمع
بيف قطبي المعادلة الصعبة ،كيمد جسر التكافؽ بيف الغربي الكافد كالعربي األصيؿ ،معتمدا
عمى االستفادة مف تجربة األكائؿ ،كبخاصة فيما يتعمؽ بالمنيج ،ألنو يؤمف االستفادة مف
ىؤالء ال تككف عمى مستكل المضاميف كلكف عمى مستكل الرؤية كالمنيجف كقد عبر عف ىذه
الرؤية في كتابو تجديد الفكر العربي حيف أكد :إف ما ما نأخذه مف تراثنا ىك الشكؿ دكف
)(2

مضمكنو"

ىكذا كبعد رفض زكي نجيب محمكد لمتراث في مرحمة أكلى مف مشكاره الفكرم يعكد
إ لى النيؿ مف ينابيعو ،كالتنقيب في حفرياتو عف فكر نقدم عربي يمكف أف يقارف بيف الفكر
النقدم في أكركبا آك أمريكا.

1

د .حامد طاىر :قراءة في تجديد الفكر العربي ،زكي نجيب محمكد :ضمف :مف خزانة أكراقي ،ج ،2دار اليداية لمطباعة

كالنشر كالتكزيع ،ط ،1996 ،1ص.238
 2زكي نجيب محمكد :تجديد الفكر العربي ،دار الشركؽ ،بيركت ،1971 ،ص 102
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

فكتب عدة مقاالت كدراسات ،حاكؿ مف خبلليا أف يشير إلى أف كثي ار مف األفكار
كاآلراء النقدية األكركبية كاألمريكية مكجكدة بيف صفحات تاريخنا النقدم العربي؛ فربط بيف
النقاد الجديد كالنقاد العرب في محاكلة لتبياف السبؽ العربي ،فيذه بعض أفكار آ .أ .ريتشاردز
متجمية في آراء أبي نصر الفارابي ،كىذه بعض آراء سبنغارف إعادة إنتاج لما قدمو عبد
القاىر الجرجاني قبؿ تسعة قركف خمت،
كمف ىذه المحاكالت في إيجاد نظير لمنقد الغربي في تراثنا النقدم ما كتبو زكي نجيب
محمكد عف نظرية الشعر عند الفارابي ،كىي محاضرة ألقاىا في ميرجاف الشعر بدمشؽ سنة
 ،1959تكريما لممعمـ الثاني ،فيمسكؼ المسمميف أبي نصر الفارابي ،كألف أبا نصر الفارابي
عاش بدم شؽ كاستميـ أرضيا آثر زكي نجيب محمكد أف يربط بينو كبيف ميرجاف الشعر ىذا
).(1

"فبل أقؿ مف لمحة سريعة نذكر بيا لو في الشعر مما لو اتصاؿ بيذا العيد"

كفي ىذه المحاضرة يعرض ناقدنا إلى دراسة بعض اآلراء النقدية لمفارابي كالتي
تستدعي الكقكؼ عندىا ك"مما ينبغي أف يككف مكضع عنايتنا تحميبل كنقدا ,ألنو يضع
األساس لمذىب في الفف الشعرم  ,أراه قريب الشبو بمذىب معاصر يعرضو " I.A.
 " Richardsفي كتابة )مبادئ النقد األدبي().(2
كيشرع زكي نجيب محمكد في عرض مذىب الفارابي في الشعر ،كتقسيمو إلى خطكات
ثبلث تتحقؽ بيا طبيعة الشعر " :صكرة ترسـ أكال فخبرة خاصة تستدعييا ىذه الصكرة
المرسكمة مف ماضي ذكرياتنا  ,ثانيا  ,فكقفة سمككية نقفيا إزاء العالـ بناء عمى ىذه الخبرة
الخاصة  ,ثالثا".

)(3

فيقكؿ" :كمؤدم ىذا المذىب الفارابي ىك أف الغاية التي يحققيا الشعر ,

ىي أف يكحي لقارئو بكقفة سمككية يريدىا لو الشاعر  ,ال بالقكؿ المباشر ,بؿ برسـ صكرة
يككف بينيا كبيف السمكؾ المرتجى عبلقة اإلشارة المكحية  ,كلك صدؽ ىذا المذىب  ,كانت لنا
1
2
3

زكي نجيب محمكد :مع الشعراء ،دار الشركؽ ،ط 1978 ،1يركت ،لبناف ،ص.229
المرجع نفسو ،ص.229
المرجع نفسو ،ص.229
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

بو ثبلثة معايير يكمؿ بعضيا بعضا نستطيع بيا أف نميز جيد الشعر مف رديئة :أك ليا أف
ترسـ القصيدة صكرة أك صك ار تتكامؿ أجزاؤىا بحيث يمكف تصكرىا  ,كثانييا أف يككف لمصكرة
المرسكمة مف قكة التداعي ما تستجمب بو إلى الذىف شبييا ليا مف الخبرة المكنكنة عند قارئيا
 ,كثالثيا أف تككف الصكرة المستدعاة حاف از لصاحبيا عمى اصطناع كجية لمنضر  ,ينظر بيا
إلى العالـ  ,فيصطبغ بيا سمككو عمى كجو اإلجماؿ").(1
ثـ يمجأ إلى عرض أقكاؿ الفارابي مجزأة إلى ثبلثة أجزاء ،كيعمد إلى شرح ىذه األقكاؿ
التي تشكؿ المراحؿ الثبلث لنظرية الشعر عنده كمسمطا بعض األضكاء الشارحة لممعنى.
ػ القكؿ األكؿ يمثؿ المرحمة األكلى " :األقاكيؿ الشعرية ىي التي تؤلؼ منيا أشياء  ,شأنيا
أف نخيؿ – في األمر الذم فيو المخاطبة – خياال ما ,أك شيئا أفضؿ أك أحسف  ,كذلؾ إما
)(2

جماال أك قبحا  ,أك جبللة أك ىكانا  ,أك غير ذلؾ مما يشاكؿ ىذه"

ػ القكؿ الثاني كيمثؿ المرحمة الثانية" :كيعرض لنا عند استعماؿ األقاكيؿ الشعرية – عند
التحميؿ الذم يقع عنيا في أنفسنا – شبيو بما يعرض لنا عند نظرنا إلى الشيء الذم يشبو ما
يعاؼ  ,فإنا مف ساعتنا يخيؿ لنا في ذلؾ الشيء أنو مما يعاؼ  ,فتقكـ أنفسنا منو فتتجنبو ,
كاف تيقنا أنو ليس في الحقيقة كما يخيؿ لنا ").(3
ػ القكؿ الثالث كيمثؿ المرحمة الثالثة" :إننا نفعؿ فيما تخيمو لنا األقاكيؿ
الشعرية.. .كفعمنا فييا لك كما خيمو لنا ذلؾ القكؿ – كا ف عممنا أف األمر ليس كذلؾ ,فإف
اإلنساف كثي ار ما تتبع أفعالو تخيبلتو أكثر مما تتبع ظنو أك عممو  ,فإنو كثي ار ما يككف
ظنو أك عممو "

1
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المرجع نفسو ،ص.230
زكي نجيب محمكد ،مع الشعراء ،ص.230
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

أما محمد زكي العشماكم فحاكؿ أف يربط بيف عبد القاىر الجرجاني كبيف عالـ الجماؿ
الذم تأثر بو النقاد الجدد اإليطالي بينيديتك كركتشو مبر از أف الجرجاني قد أدرؾ بنظرتو
التكحيدية لمغة ما سمي بعد ذلؾ في النقد الحديث بالتمييزات الخداعة في ساحة الفف كىي:
 .1التمييز بيف الصكرة كالمضمكف
 .2التمييز بيف التجربة كترجمتيا المادية أك بيف الحدس كالتعبير
 .3التمييز بيف التعبير كالجماؿ كزخرفة التعبير أك بيف لغتيف في الشعر إحداىما عارية
)(1

كاألخرل مزخرفة".

أما عثماف مكافي فيقكؿ عف دراسة عبد القاىر الجرجاني لقضية المعنى كمعنى
المعنى لـ تذىب سدل ،كذلؾ أنيا أضاءت جكانب حفية في فيـ المعنى كخصائصو ككشفت
عف صمتو با لنظـ المغكم .كيضيؼ كقد ميدت بذلؾ الطريؽ لنشاة عمـ ببلغي ،سمي فيما بعد
بعمـ المعاني ،كىذا عمى عكس ما يتصكره بعض المحققيف المعاصريف" "كمف البلفت لمنظر
أ ف ىذا المنيج يتفؽ ،كبعض المناىج النقدية المعاصرة في دراسة االسمكب .كليتنا نفيؽ مف
غفكتنا ،كبدال مف أف ندير ظيكرنا لو ،نيمـ كجكىنا شطره محاكليف تأصيمو كتقكيمو كبعثو مف
جديد ،مستعينيف في ىذا بما لدينا مف تقنيات عممية حديثة كمناىج نقدية .كلعؿ ىذا يؤدم بنا
إلى تصحيح بعض المفاىيـ الخاطئة عف تراثنا النقدم كمدل صبلحيتو لمسايرة ركب الحركة
)(2

النقدية المعاصرة.

كيذىب محمد مندكر إلى أف "منيج عبد القاىر ىك المنيج المعتبر اليكـ في العالـ الغربي،
كلقد جددت اإلنسانية معرفتيا بتراثيا الركحي منذ أف أخذت بو في أكائؿ القرف التاسع عشر،
كالمنيج المغكم الفيمكلكجي ىك أكثر المناىج خصبا ،ال في األدب فحسب ،بؿ كفي كافة
العمكـ التاريخية ،كلكف لسكء الحظ لـ يفيـ منيج عبد القاىر عمى كجيو الصحيح ،كال استغؿ
1
2

محمد زكي العشماكم الرؤية المعاصرة لؤلدب كالنقد ص.17

عثماف مكافي :دراسات في النقد العربي ،دار المعرفة الجامعية ،مصر ،2000 ،ص .212
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

كما ينبغي ،كلقد قامت في أكربا نظريات كأصكؿ عمى فكرة أف "أف المغة مجمكعة مف
العبلقات" كاستخدمت تمؾ األصكؿ في فمسفة المغات ،كفي نقد األدب",

)(1

كيؤكد سعيد الغانمي فيما ذىب إليو محمد مندكر مف تأثر عمماء المسانيات الغرب بآراء
كأفكار عبد القاىر الجرجاني حيف يشير إلى تأثر المدرسة المسانية الفرنسية كعمى أرسيا
فرديناند دم سكسير بببلغة آ .أ .ريتشاردز حيف يقكؿ :كتتفؽ ىذه الفكرة مع ما ستطكره
المسانيات بتأثير مف مدرسة دم سكسير حكؿ انتظاـ الكممات في نكعيف مف العبلقات ىما
العبلقات التتابعية  Paradigmaticأم ارتباط الكممات المتجاكرة في نص معيف ،كالعبلقات
التبادلية  Syntagmaticأم عبلقات الغياب التي تتبادؿ بيا الكممة مع بقية الكممات في
)(2

المكقع الكاحد".

كالعكدة إلى التراث النقدم العربي سمة أخرل تميز بيا الناقد الدكتكر محمكد الربيعي
لربط الصمة بيف حاضرنا النقدم كماضيو فقد اختار في كتابو) :نصكص مف النقد العربي(
سبعة نصكص مختارة مف التراث النقدم العربي كىي عمى التكالي :مف طبقات فحكؿ الشعراء
لمحمد بف سبلـ الجمحي ،ك مف الشعر كالشعراء لمحمد بف قتيبة ،كمف "عيار الشعر" البف
طباطبا العمكم كمف " نقد الشعر" لقدامة بف جعفر" كمف "الكساطة بيف المتنبي كخصكمو
لمقاضي الجرجاني ،ك مف " المكازنة بيف الطائييف" ألبي القاسـ الحسف بف بشر اآلمدم ،كمف
"العمدة في صناعة الشعر كنقده" ألبي الحسف بف رشيؽ المسيمي القيركاني .كصدر ليذه
النصكص التراثية النقدية بمقدمة تحميمية طكيمة ،في خمسيف صفحة ،استيميا بالحديث عف
كتب االختيار أك ما يسمى اآلف باألنطكلكجيات

)(3

 Anthologiesككيؼ أف اآلداب العالمية

اآلف تحفؿ بكتب االختيار ىذه مف اآلداب قديميا كحديثيا ،معتب ار إياىا نشاطا عمميا ذا أىمية
1
2
3

محمد مندكر :النقد المنيجي عند العرب ،ص.334
آ .أ .ريتشاردز :فمسفة الببلغة ،تر :سعيد الغانمي كناصر حبلكم ،إفريقيا الشرؽ،المغرب ،2002 ،ص.6
المختارات :طريقة قديمة ،المفضميات لممفضؿ الضبي ككتب الحماسة كحماسة أبي تماـ كحماسة البحترم كحماسة ابف

الشجرم كالحماسة البصرية .ككتب األمالي كأمالي القالي كأمالي المرتضى ،كأمالي الزجاجي.
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

قصكل " ،ذلؾ أف مجرد اختيار نصكص بعينيا مف بيف الركاـ اليائؿ في اإلنتاج اإلبداعي
كالنقدم لو أىميتو في الداللة عمى كجية نظر الذم يقكـ باالختيار كعمى طبيعة الزاكية التي
)(1

ينظر منيا إلى قيمة النتاج الذم يختار منو"

مشي ار إلى أف عممية االختيار ذاتيا " تعد

نشاطا نقديا في المحؿ األكؿ تخضع لنكع مف التمحيص شبيو بالتمحيص الذم يقكـ بو النقاد
)(2

في جعؿ الشعراء طبقات.

كييدؼ محمكد الربيعي كىك يريد إقناع القارئ بكضع النصكص أمامو ال يغني عف
الكثيقة في النقد شيء ...كذلؾ يريد أف يكحي إلى القارئ أف اختياره لنصكص بعينيا أمر لو
داللتو في تعميؽ أىمية خاصة عمى ىذه النصكص ،التي يمكف أف تكفر في ىذه المرحمة مف
التطكر أساسا لتحقيؽ مطمب ميـ ىك كضع يدنا عمى الحمقة المناسبة ) (....التي نصؿ بيا
بيف ما لدينا كما لدل الناس في العالـ ،عمنا بذلؾ نستطيع المحاؽ بالركب العالمي المسرع في
عالـ متغير أشد ما يككف التغير".

)(3

كفي الكىمة األكلى قد يستشعر القارئ مف خبلؿ ىذه الكممات أف محمكد الربيعي ككأنو
سيعرض مقارنة ليذه النصكص مع نصكص نقدية عالمية غربية كما حاكؿ أف يفعؿ الدكتكر
زكي نجيب محمكد كما سنشير الحقا  ،كمحاكلة جمعو بيف آ .أ ريتشاردز ك كأبي نصر
الفارابي أك بيف عبد القاىر الجرجاني كجكاؿ سبنغارف أك بيف ريتشاردز ك ببلكمكر ك اآلمدم،
غير أ ف األمر مختمؼ بالنسبة لمربيعي كعمى عكس زكي نجيب محمكد فيك يحاكؿ أف ينفي
عف نفسو ىذه التيمة؛ فيقكؿ " :كأريد أف أنفي عف نفسي مظنة مقاصد معينة في احتفائي
بيذه النصكص مف النقد العربي القديـ .أريد أف أنفي عنيا مظنة أنني سأجتيد في سبيؿ
إثبات أف ىذه النصكص تقارع نصكص النقد العالمي في كؿ زماف كمكاف") .(4كبيذا النفي
1

محمكد الربيعي" :نصكص مف النقد العربي" مقدمة تحميمية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة سنة ،2000

ص3
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المرجع نفسو ،ص.3
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محمكد الربيعي :نصكص مف النقد العربي ،ص.7
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

يعبر محمكد الربيعي عف رفضو لتمؾ المقارنات بيف تراثنا النقدم العربي القديـ كبيف النقد
الغربي الحديث ،كيذىب إلى أكثر مف ذلؾ باعتبار مثؿ تمؾ األفكار المعدة سمفا كانت منزلقا
خطي ار انزلؽ فيو دارسكف كثيركف .كقد قادىـ مثؿ ىدفيـ ىذا عمى الدخكؿ في معارؾ
)(1

متكىمة ،كتصكر أمكر ال كجكد ليا"

معتب ار أف ىذه العكدة لمتراث النقدم العربي القديـ عمى

ىذا النحك ،كمحاكلة إبراز تحقيقو ألفضمية السبؽ عمى اإلبداع النقدم الغربي ينبع عف
"إحساس بالنقص" أكثر مما يعبر عف "إحساس بالكماؿ" .إال أف الربيعي كرغـ نظرتو ىذه فإنو
)(2

ال ينكر ما لمتراث النقدم القديـ مف "القيمة الدائمة"

كما أسماىا .كيفسر الربيعي في معرض

حديثو عف النقد العربي القديـ كعبلقتو بالنقد العالمي خاصة الحديث منو ،أف العبلقة بينيما
عبلقة امتداد طبيعي فيقكؿ" :كىدفي الكاضح مف الكبلـ عمى قضايا النقد الحديث ىك جبلء
ما في ىذه النصكص النقدية العربية القديمة مف ظكاىر ليا طبيعة عامة .جعمت منيا ظكاىر
ممتدة تعكد فتشغؿ باؿ البشرية النقدم مف زكايا معينة ،كفي ألكاف مف السياؽ معينة"

)(3

فيك ىنا يحاكؿ اف يربط ىذه الحمقات النقدية بعضيا ببعض مف خبلؿ اطبلعو عمى
المكركث النقدم العربي مف جية كالنقد الغربي مف جية اخرل.
كىنا يصؿ الربيعي إلى قضية الفف لمفف أـ الفف لمحياة ،كيتعامؿ الربيعي مع النص
النقدم كما يتعامؿ الناقد م ع النص اإلبداعي مف حيث أنو نص كال ييـ إال النص عمى ضكء
تمحيصو لغكيا كفنيا كما يحرص حرصا شديدا "عمى فحص النص النقدم في ضكء ما يقدمو
بتركيبو المغكم في ضكء ثقافتي"

)(4

كفي حديثو عف ابف قتيبة يحاكؿ الربيعي أف يحيمنا إلى إمكانية تطبيؽ ابف قتيبة
لممنيج النفسي في نقده لمشعر مف خبلؿ ما اصطمح عميو بػ ":سيككلكجية البناء الشعرم"
1
2

المرجع نفسو ،ص.7
المرجع نفسو ،ص.6

 3المرجع نفسو ،ص.6
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محمكد الربيعي :نصكص مف النقد العربي  ،ص.31
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الفصل األول :إشكاليات التفاعل بين النقد األنجميزي والعربي :

فيقكؿ" :كتصادفنا أكلى القضايا التي تسترعي انتباىنا حيف نعيد الكرة إلى مقدمة ابف قتيبة
فنراه يتحدث معمبل انتقاؿ الشاعر في القصيدة العربية مف غرض إلى غرض ،حديثا يمكف أف
يقاؿ عنو ػ بتعبير العصر ػ إف ابف قتيبة يحاكؿ فيـ نمك العمـ الشعرم كتكالي أجزائو عمى
أساس نفسي ،كيصح أف نقكؿ ػ نتيجة لذلؾ كجكف مبالغة ػ إننا أماـ ناقد يتعامؿ مع منطقة
قريبة مف المنطقة التي يمكف أف نسمييا "سيككلكجية البناء الشعرم"
كمع ذلؾ فإف ابف قتيبة لـ يحمؿ تحميبل نفسيا ،كال يعني نفسو بالتغمغؿ في ظكاىر
تنتمي إلى عمـ النفس كما نعرفو ،كلكنو يبلحظ التركيب الشعرم ،محاكال كضع يده عمى
فمسفة ما لتكاليو عمى ىذا النسؽ الخاص الذم يتجمى في تتابع األغراض في القصيدة الكاحدة
عمى النحك الذم تتابع بو .كمف الخير في نظرم أف ابف قتيبة لـ يتكغؿ في ظكاىر نفسية
بحتة ،كاكتفى بالمبلحظة ،كحاكؿ أف يمتمس سببا قريبا مف خبرتو بعمؿ الذىف اإلنساني
كتكالي االنطباعات أك تداعي المعاني عميو كقد كاف بذلؾ عمى كعي بمكقفو باعتباره ناقدا
أدبيا ال محمبل نفسيا ،فنحف نحس معو طكؿ الكقت أننا لسنا في مجاىؿ نفس الشاعر ،كما
نحس أننا ال نستمع في صكتو إلى صكت عالـ مف عمماء النفس .إننا باألحرل معو في داخؿ
تقاليد القصيدة العربية ،كأننا نستمع إلى صكت ناقد أدبي".

)(1

أما حيف يتحدث عف الجرجاني كبالرغـ مف أف الربيعي كاف يدرؾ أف الجرجاني
يستخدـ مصطمحات زمانو ،كلكنو كاف يريد أف يصحب القارئ كما يقكؿ ":داخؿ ىذه العبارات
ألرل معو إذا كانت تعني شيئا ذا قيمة عامة فمف كاجبنا أف نككف أكفياء لو .فنفسرىا في
ضكء ما أتيح لنا مف نظر كمف ثقافة مستحدثة ،كسبيمنا في ذلؾ أال نمكم أعناؽ ىذه
العبارات ،كال نتعسؼ في تفسيرىا بغية إلباسيا لبكسا عصريا ،كانما نستنطقيا لنرل ما يمكف
أف تعني عمى الحقيقة ،مف داخميا ،كفي طؿ ما كصؿ إليو العصر ،كنحف حيف نفعؿ ذلؾ

1

المرجع نفسو ،ص.32
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نصؿ ػ في تقديرم ػ إلى أف المنيج الشكمي في النقد الحديث The Formal approach
)(1

يتحرؾ في منطقة قريبة مف المنطقة التي تتحرؾ فييا تمؾ العبارات

كيضيؼ الربيعي " :كال أريد بيذا القكؿ أف أسمؾ الجرجاني في عدد النقاد الشكمييف
بالمعنى الحديث ػ كانما أريد فحسب أف أ لفت النظر كما قررت مف قبؿ ػ إلى تساؤؿ ميـ ىك:
ىؿ يمكف االستفادة بعبارات القاضي الجرجاني ػ في ضكء المنيج الشكمي الحديث ػ في كضع
أساس صالح نبني عميو كننميو بحيث تتككف لن ا في النياية بداية طبيعية لطريؽ يكصمنا إلى
نظرية نقدية تعتمد عمى التراث ،كتتطكر في ضكء معطيات الحاضر؟ أعتقد أف ىذا السؤاؿ
ضركرم كأعتقد أف العمؿ في جكه عمى أنو تساؤؿ ممح خير مف رؤية عبارات الجرجاني عمى
أنيا شيء مرتبط بظركفو كحدكده كنحف ػ عادة ػ نحجر مف اإلطار كنضيؽ مف الحدكد بحيث
ينتيي عندنا ناقد مثؿ الجرجاني إلى أنو ناقد ساذج نشرحو بعبارات ساذجة ،كتككف النتيجة
أننا نمدحو أ حيانا بأسباب ليست في أسباب المدح الحقيقية ،كنذمو أحيانا بغير أسباب الذـ
الحقيقية".
كميما يكف مف قيمة ىذه الدراسات العربية المعاصرة كمحاكلة الحفر في التراث
المعرفي لمعرب ،كمقارنتو باإلنجازات النقدية الغربية ،فإنيا لف تستطيع نفي حاؿ النقد العربي
المعاصر المترىمة ،كلف تستطيع محك الحقيقة الراسخة كالمتمثمة في أف النقد العربي المعاصر
نتاج لممثاقفة الغربية العربية.
فالحداثة كما يؤكد عمى ذلؾ جب ار إبراىيـ جب ار ىي أف "تجد الطريؽ لكي تككف مساىما
فاعبل في حضارة ىذا القرف ،لذلؾ فأنت مطالب بالتمرد ،كمطالب أف يككف في تمردؾ ما
يستمد بعض حيكيتو مف جذكرؾ كتضيؼ إليو مف أصالتؾ المتجية نحك زمانؾ ،فتصبح جزء
فاعبل في عصرؾ ،جزءا غير منقطع عف ماضيؾ ،كيحفزه التحرر حتى حاضرؾ .أنا ال أقكؿ
باالنقطاع المطمؽ ،فأنا أؤمف أف لمتراث قكة ىائمة في حياتنا .كيدب أف تبقى ىذه القكة المغذية
1

محمكد الربيعي" :نصكص مف النقد العربي"  ،ص.32
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لمنفس ،لكني أقكؿ خذ مف التراث ما ىك حي ،كاترؾ ما ىك ميت لؤلكاديمييف الذيف يقكؿ
عنيـ رامبك أنيـ أمكات  -أكثر مف أم متحجر .-إف في التراث قكة نستمدىا كلكف يجب أف
نضيؼ إلييا قكة جديدة ،بحيث تككف الحداثة أنطبلقا سيميا ال دكرانيا انكفائيا .يتصكر بعض
الناس أنؾ بالعكدة إلى التراث تجدده .ىذا غير صحيح ،فالعكدة عمى التراث ال تجدد شيئا،
لكف باالنطبلؽ منو ،كباإلضافة إليو تجدد قكتو ،إذ باإلضافة فقط ،تييئ المسار المستقبمي
لمنسغ الحي الكائف فيو"

1

)(1

جب ار ابراىيـ جبرا :ينابيع الرؤيا ،دراسات نقدية في مقابمة أجراىا معو إلياس الخكرم عاـ  (1974بيركت ،1979 ،نقبل
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انتقال النقد الجديد إلى الساحة األدبية العربية
إف دراسة أثر النقد األنجمك-أمريكي الجديد تستدعي المركر عمى محطتيف ضركريتيف
ال يمكف تجاكزىما ،كتتمثبلف في دراسة العبلقة كالتفاعؿ بيف النقديف األنجمك-أمريكي كالنقد
العربي ،كمحطة أكلى ،كما رأينا في الفصؿ السابؽ مف ىذا الباب ،ثـ العكامؿ التي ساىمت
في انتقاؿ ىذه النظريات النقدية مف البيئتيف اإلنجميزية كاألمريكية إلى البيئة العربية .فنحف
كما يقكؿ شكقي ضيؼ" :نحتاج في دراستنا ألدب أم أمة مف األمـ إلى معرفة األحداث
الكبرل التي أثرت في حياة منشئيو؛ ألف األدب في حقيقتو مرآة ناصعة صافية تنعكس عمييا
حياة أىمو كما تأثركا بو مف أحداث عامة كظركؼ خاصة") .(1كما ينطبؽ عمى األدب ينطبؽ
عمى النقد ،فيك اآلخر مرآة تعكس طبائع األقكاـ ،كفكر المجتمعات .كالظكاىر األدبية
كالظكاىر الفكرية كالنقدية بمثابة الكائنات التي تكلد كتترعرع كنتاج لسياقات حضارية كتاريخية
كثقافية كاجتماعية معينة ،كتنطبؽ ىذه النكاميس المنتجة لممدارس كالمصطمحات كاالتجاىات
عمى مدرسة النقد الجديد بشقييا اإلنجميزم كاألمريكي ،كقد تضافرت مجمكعة مف الظركؼ
كالعكامؿ التي أسيمت في خمؽ ىذا التيار النقدم في الكسط العربي.
كقصد كضع معالـ ىذه المدرسة في إطارىا الكاضح كضمف سياقاتيا التي أيفرزت
كنتيجة حتمية لجممة مف المعطيات كقصد إعادة أقممة ىذه المدرسة النقدية في التربة العربية،
ليس كمصطمحات نقدية ال تتعدل بناىا المغكية مرتبطة بمضاميف كتكجيات نقدية معينة
فحسب ،كانما بصفتيا جزء ميما مف بنية ثقافية تتعالؽ خيكطيا ضمف نسيج حضارم شامؿ،
كجب الكقكؼ عمى ظركؼ االنتقاؿ كاليجرة مف الغرب إلى الشرؽ.
ثـ إف فيـ التحكالت التي عرفتيا الساحة النقدية العربية يقتضي التعرؼ عمى عكامؿ
ىذه التحكالت ،كرصد المعايير كاآلليات التي تـ مف خبلليا ىذا التحكؿ ،سكاء عمى المستكل

 -1شكقي ضيؼ :األدب العربي المعاصر في مصر ،دار المعارؼ ،1992 ،ص.11
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الفردم أم بالنسبة لمنقاد العرب الذيف عممكا عمى إرساء قكاعد المدرسة ،أـ عمى المستكل
العاـ لممنظكمة الفكرية كالنقدية في المجتمعات العربية كعبلقتيا باآلخر.
يمكف تقسيـ ىذه العكامؿ التي ساىمت في انتقاؿ التيار الغربي عمكما  -فك ار كفمسفة
كأدبا كنقدا  -كمدرسة النقد الجديد عمى كجو الخصكص إلى قسميف؛ عكامؿ داخمية تنبع مف
خصكصية الظركؼ السياسية كاالجتماعية كالثقافية لمكطف العربي مع نياية القرف التاسع
عشر كبداية القرف العشريف .كعكامؿ خارجية كاف لمغرب اليد الطكلى في تكفيرىا كتكفير
أسباب كجكدىا.
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أوال :العوامل الداخمية:
ترتبط العكامؿ الداخمية بالظركؼ السياسية كاالجتماعية كالثقافية التي عرفتيا الببلد
العربية في نياية القرف التاسع عشر كبداية القرف العشريف ،كاإلصبلحات السياسية كاإلدارية،
كتأسيس األحزاب كا لجمعيات ،مما أدل إلى تغيير كتجديد البنى التحية الداخمية لبعض البمداف
العربية كفي مقدمتيا مصر كلبناف ،كالتي انعكست عمى الرؤية الفكرية كالحضارية لبعض ركاد
المشركع النيضكم العربي .كقد تضافرت مجمكعة مف العكامؿ التي أسيمت في انفتاح الكطف
العربي عمى الثقافة الغربية ،بكؿ ما تحممو مف محمكالت أيديكلكجية كفكرية ،عممت عمى
تشكيؿ العقؿ العربي كفؽ منظكمة مختمفة تماما ،تنيؿ مف إنجازات الحضارة الغربية الثقافية
كحيف نقكؿ اإلنجازات الثقافية فإننا نعني المفيكـ العاـ لمثقافة بكصفيا مجمكع النظـ
االجتماعية كاإلنجازات الفكرية أك األدبية أك الفنية أك التكنكلكجية التي تجعؿ مف المجتمع
مجتمعا متناسقا منسجما لو خصكصياتو كمقكماتو المتفردة.
كتتمثؿ العكامؿ الداخمية التي ساىمت في انتقاؿ التيار الغربي في البعثات إلى الخارج،
كالمدارس كالمعاىد كالجامعات ،كالصحافة كاإلعبلـ ،كالطباعة كالنشر ،كالمعارؾ كالخصكمات
األدبية كالنقدية ،كالترجمة.
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 -1البعثات إلى الخارج:
أدرؾ نابميكف بعد كصكؿ بكارجو إلى البقاع المصريػة ضركرة كجكد إطارات تتقف المغة
الفرنسية لتسيـ في تسيير الشؤكف اإلدارية لمببلد ،كتمحك الفجكة الحاصمة بيف المكاطف
كاإلدارة فمجأ إلى تككيف نخبة مف المصرييف بإرساليـ في بعثات إلى فرنسا ،كقد ازدادت ىذه
البعثات في عيد محمد عمي مف بعده ،ككانت اإلرساليات في البداية مقتصرة عمى فرنسا،
كلكنيا تكسعت فيما بعد لتشمؿ إنجمت ار كغيرىا مف الدكؿ األكركبية.

)(1

فقد أرسؿ محمد عمي

إحدل عشرة بعث نة ,آخرىا سنة  ،1847ككاف شديد العناية بأعضاء البعثات ,يتقصى أنباءىـ،

كيشرؼ عمى دراستيـ باىتماـ ،كيكتب ليـ مف و
حيف آلخر رسائؿ يستحثيـ فييا عمى العمؿ
كاالجتياد ،كينبييـ إلى كاجباتيـ؛ كذلؾ لشدة حاجتو في نيضتو إلى مف يقؼ بجانبو ،كينفذ
نمكذجا مف الرسائؿ التي كجييا محمد عمي
مشركعاتو الضخمة ،كقد ذكر رفاعة الطيطاكم
ن
إلى طمبة البعثات ،كيكبخيـ فييا عمى تقصيرىـ ،كيحثيـ عمى االجتياد ،كبتعجميـ في قطؼ
ثمار تحصيميـ.
أثر بالغه في ُّ
تقدـ مصر كنيضتيا ،كارساؿ نكر العمـ دافقنا ِّ
قكيا
كاف ليذه البعثات كميا ه
في ربكعيا ،كما كاف ليا أعظـ الفضؿ في إحياء المغة ،كجعميا مسايرةن لمعمـ الحديث ،بما

ترجـ أعضاؤىا مف و
كتب ,كما أدخمكه مف مصطمحات ،كما ألفكه في شتَّى نكاحي العمـ.

)(2

ككاف ال بد ليذا االحتكاؾ بحضارة أخرل كثقافة أخرل كأدب آخر أف يغير نظرة ىؤالء إلى
الحياة الفكرية كاألدبية في بمدانيـ فيقيمكف المقارنات ،كيقفكف عمى نقاط االختبلؼ كالتشابو
كيقيمكف مكاطف الضعؼ كالقكة" .ككاف مجرد إطبلع ىؤالء المبعكثيف عمى ما لدل الغرب مف
مؤلفات في األدب كالنقد كافيا ليجعميـ ينظركف إلى األدب كالنقد العربي بمنظار جديد،

1

ينظر :عز الديف األميف :نشأة النقد األدبي الحديث في مصر ،ط ،2دار المعارؼ ، ،القاىرة  ،1970ص.67

2عمر الدسكقي :في األدب الحديث ،الجزء ، 1دار الفكر العربي ،بيركت ،ص.24
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كيعممكا عمى الكصكؿ باألدب كالنقد في الكطف العربي إلى ما كصؿ إليو في أكركبا ،حتى كاف
لـ يككنكا متخصصيف في األدب كالنقد"

)(1

ك كاف ليذه البعثات دكر كاضح في ىجرة مدرسة النقد الجديد إلى الببلد العربية مف
خبلؿ ركادىا األكائؿ ،فقد تخرج رشاد رشدم في قسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب جامعة
فؤاد األكؿ )القاىرة حاليان( عاـ 1935ـ كفي أكاخر األربعينيات سافر في بعثة إلى إنجمت ار
لمحصكؿ عمى الدكتكراه في األدب اإلنجميزم ،ككاف مكضكع رسالتو "أدب الرحبلت" الذم
سجمو الرحالة اإلنجميز إلى الشرؽ عامة كمصر بخاصة .كسافر محمد زكي العشماكم إلى
إنجمت ار سنة  ،1952ليعكد متحصبل عمى درجة الدكتكراه مف جامعة لندف ،عف "النقد األدبي
حتى القرف الخامس اليجرم" مع العناية الخاصة بنظرية النظـ عند عبد القاىر
الجرجاني).(2كما تحصؿ محمكد الربيعي عمى الدكتكراه مف جامعة لندف سنة .1965
أما جب ار إبراىيـ جب ار فقد درس أكؿ مرة بجامعة إ كستر  Exeterكمرحمة أكلى قصد
تحقيؽ شركط االلتحاؽ في تخصص األدب كالمغة اإلنجميزية ،ثـ التحؽ بجامعة كمبريدج
ليتخرج فييا عاـ  1943بشيادة الميسانس في األدب اإلنجميزم ،كالماجستير في األدب مف
الجامعة نفسيا .كفي سنة  1952يعكد جب ار ليكاصؿ الدراسات العميا بجامعة ىارفارد
 Harvard Universityكدخؿ تكفيؽ صايغ الجامعة األمريكية في بيركت )-1941
 (1945كحصؿ منيا عمى الميسانس في األدب اإلنجميزم ،كأكمؿ دراستو في جامعة ىارفرد
)أدب إنجميزم( بأمريكا ،ثـ في جامعة كمبردج في إنجمترا ،ما بيف عامي 1962ك1967
متخصصا في دراسة األدب العربي.
أما عبد الكاحد لؤلؤة فبعد التحاقو بكمية التربية ببغداد كاختياره لمدراسة بقسـ المغة
اإلنجميزية سنة  ،1952كحصكلو عمى شيادة الميسانس بدرجة مشرؼ بالمغة اإلنجميزية ،أرسؿ
في بعثة عممية إلى الكاليات المتحدة األمريكية فناؿ الماجستير مف جامعة ىارفرد سنة
1

عز الديف األميف  :نشأة النقد األدبي الحديث في مصر ،ص .67

2

محمد زكي العشماكم :الرؤية المعاصرة لؤلدب كالنقد ،ص.15
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 ،1957كالدكتكراه في األدب اإلنجميزم مف جامعة كيسترف رزرؼWestern Reserve
سنة . 1960ثـ عاد إلى العراؽ فعيف مدرسا بكمية اآلداب بجامعة بغداد ثـ في كمية المغات
بجامعة بغداد ككذلؾ ،ثـ سافر إلى األردف ليعمؿ أستاذا في األدب اإلنجميزم بكمية اآلداب
جامعة اليرمكؾ منذ سنة  1983كبعد أف انتيى عقده مع ىذه الجامعة انتقؿ إلى جامعة
فيبلدليفيا بعماف.
كما استطاع طمبة رشاد رشدم التفكؽ في الجامعات الغربية ،ليعكدكا محمميف بمعارؼ
أكبر ككعي أعمؽ بأصكؿ النقد كخصائصو؛ فعاد سمير سرحاف حامبل درجة الدكتكراه في
األدب اإلنجميزم مف جامعة إنديانا  17أكتكبر  18 -أكتكبر Indiana University
األمريكية عاـ  1968كلـ يكف قد تجاكز السادسة كالعشريف مف عمره .كفي العاـ نفسو عاد
عبد العزيز حمكدة حامبل نفس الدرجة مف جامعة ككرنيؿ Cornell Universityبنيكيكرؾ كلـ
يتجاكز التاسعة كالعشريف.

)(1

كقضى ماىر شفيؽ فريد أربع سنكات ببريطانيا في بعثة حصؿ

أثناءىا عمى شيادة الماجستير مف كمية ركياؿ ىكلككام ككلدج

Royal Holloway

 Collegeبجامعة لندف ،كحصؿ نبيؿ راغب عمى ليسانس اآلداب مف كمية اآلداب جامعة
القاىرة قسـ األدب اإلنجميزم كشيادة الدكتكراه مف جامعتي القاىرة كالنكستر Lancaster
 Universityبإنجمترا .كتـ تعيينيـ في قسـ المغة اإلنجميزية بالجامعة ،ليكاصمكا مشكار
أستاذىـ.

1

ينظر نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،ص.8
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 -2المدارس و الجامعات :
كاف لممدارس كالمؤسسات التعميمية أثر في ترقية المعارؼ األدبية ،كنشر التكجيات
النقدية األكركبية الجديدة ،كيؤكد لكيس شيخك ىذا األثر بقكلو" :كمف األسباب التي ساعدت
أيضا في تمؾ المدة عمى اتساع المعارؼ األدبية كارتقاء المغة العربية ما أنشئ في الشرؽ مف
المدارس بيمة أصحاب الخير"

)(1

أنشئت في مصر كمية دار العمكـ ،كقصد بعض الناس مف إنشائيا أف تككف منافسة
لؤلزىر الذم رفض -إذ ذاؾ -قبكؿ التعميـ الحديث ،فككنت دار العمكـ تككينان حديثان جمعت
فيو ما لـ يجتمع في األزىر -حيف ذاؾ  -كقد ضمت اآلف إلى جامعة القاىرة ،كما ضمت
مدرسة األلسف إلى جامعة عيف شمس.
ثـ دخؿ العالـ العربي عصر الجامعات – كلك كاف ذلؾ متأخ ار بالنظر إلى الجامعات
األكلى بأكركبا ،(*) -فأنشأت مصر جامعة الممؾ فؤاد التي تغير اسميا فيما بعد إلى جامعة
القاىرة ،ثـ تتابع فييا إنشاء الجامعات في القاىرة ،كاإلسكندرية ،كأسيكط ،كالمنصكرة ،كغيرىا.
كأنشئت جامعة دمشؽ بعد ذلؾ بزمف ،ثـ تتابع إنشاء الجامعات في العالـ العربي ،كما
انتشرت المدارس االبتدائية ،كالمتكسطة ،كالثانكية ،كالمعاىد المختمفة ،في المدف كالقرل في
جميع الببلد.
كمف ىذه المدارس نجد مدرسة طمسف اإلنجميزية كالمدرسة األمريكية التي تحكلت إلى
الجامعة األمريكية في بيركت سنة 1866ـ ،كقد درست فييا العمكـ كاآلداب المختمفة ،كتخرج
فييا كثير مف أعبلـ النيضة العربية
1
*

)(2

لكيس شيخك :تاريخ اآلداب العربية ج،1دار المشرؽ،ط ،3بيركت 1991،ص.49
أكؿ جامعة بأكركبا جامعة بكلكنيا بإيطاليا سنة ،1088ك بفرنسا جامعة باريس سنة ، 1150أمابإنجمت ار فجامعة أككسفكرد

سنة .1167
2

ينظر تطكر النقد كالتفكير األدبي في مصر ،ص  ،88-86أنيس المقدسي :االتجاىات األدبية في العالـ العربي ،ط،2
بيركت 1960ـ ،ص .370
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أسس البركتستانت سنة  1835في بيركت أكؿ مدرسة لمبنات كفي سنة  1846أسسكا
مدرسة الىكتية في عبيو بسكريا" ،ككانت الدركس العربية في ىذه المدارس راقية ،فإف منيا
)(1

خرج معظـ الذيف اشتيركا بالكتابة في القرف المنصرـ )التاسع عشر( كخصكصا النصارل"

كالمعمـ بطرس البستاني صاحب قامكس "محيط المحيط" كمكسكعة "دائرة المعارؼ" الشيخ
ناصيؼ اليازجي صاحب عقد الجماف في عمـ البياف" كنجمو إبراىيـ اليازجي مؤسس مجمة
الضياء كيعقكب صركؼ مؤسس مجمة المقتطؼ الرائدة كلكيس معمكؼ كاضع القامكس
الشيير "المنجد في المغة العربية كاألب لكيس شيخك مؤلؼ تاريخ اآلداب العربية كغيرىـ مف
المسيحييف الذيف أسيمكا بشكؿ كبير في ترقية المغة العربية كفؽ مناىج المدارس المسيحية
التي كانت تعطي حرية اختيار المغة عمى عكس المدارس الحككمية في ظؿ الحكـ العثماني
التي كانت تدرس بالمغة التركية ال غير .كمف المسيحييف الذيف اسيمكا في نقؿ النقد الجديد
إلى ال كطف العربي سكاء مف خبلؿ التنظير أـ الترجمة نجد الناقد كالمترجـ ماىر شفيؽ فريد
الذم كاف أحد تبلمذة رشاد رشدم كعمؿ عمى نقؿ العديد مف مقاالت النقاد اإلنجميز
كاألمريكييف ،عمى غرار كتابو "مختارات مف النقد األنجمك-أمريكي الحديث" كبخاصة المقاالت
النقدية لمناقد ت .س إليكت.
 -3الصحافة واإلعلم:
كاف لمصافحة أثرىا البارز كاسياميا الفاعؿ منذ نشأتيا في بعث النيضة الثقافية
العربية ،مف خبلؿ بسط حقكؿ التثقيؼ كمد ظبلؿ التنكير كاعبلء منابر التكجيو في الكطف
العربي .ككقفت الكثير مف الصحؼ كالمجبلت جنبا إلى جنب مع المؤسسات التعميمية
المختمفة ،مف مدارس كمعاىد كجامعات ،ترسـ طريقا لممعارؼ المتنكعة ،كتشيد جسك ار لمكعي
المعرفي كالثقافي ،مشرعة نكافذ عمى الذات تعرؼ بتراث األمة كتطرح أسئمة تعمؽ الفكر
كتكقظ الضمير ،كفاتحة آفاقا عمى اآلخر كعكالمو بما تقدمو مف متابعات فكرية كعممية
كثقافية ،فكان ت بمثابة المنظار الذم يرصد حركة الذات كاآلخر كيقارف كيكازف بيف ما كصبل
1

لكيس شيخك :تاريخ اآلداب العربية ج،1دار المشرؽ،ط ،3بيركت 1991،ص.51
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إليو كيحسب المسافة الفاصمة بينيما .ىذه الميمة التي اضطمعت بيا الصحافة كالزالت تجتيد
مف أجؿ بسط نفكذ الكعي كالنقد كالتحميؿ في أذىاف األجياؿ الجديدة التي ستحمؿ مشعؿ
النيضة العربية .فكانت الصحافة كستظؿ بمثابة الركح لمجسد بالنسبة لؤلمـ كالمجتمعات.
كمنذ )الكقائع المصرية( في مصر؛ أكؿ صحيفة عربية ،أصدرىا محمد عمي سنة
) (1828كالتي استمرت في الظيكر إلى غاية أكائؿ القرف العشريف ،كجريدة)المبشر( التي
صدرت بالجزائر سنة ) (1847مف قبؿ اإلدارة الفرنسية ،تكالى صدكر العديد مف الصحؼ
كالمجبلت ببمداف الكطف العربي كالتي أثثت لممشيد النقدم العربي في بداياتو مثؿ "ركضة
المدارس" التي أنشأىا عمي مبارؾ سنة  1287ق 1870 /ـ ،كترأس تحريرىا رفاعة
الطيطاكم ،كشاركو في تحريرىا الشيخ حسيف المرصفي ،كحمزة فتح اهلل ،كعبد اهلل فكرم ،كىـ
مف ركاد النقد يكمئذ ،ك قد كاف نشر كتاب "الكسيمة األدبية" عمى حمقات ىذه المجمة ،كانت
أكالىا في أبريؿ 1871ـ.
كمف الصحؼ التي أثرت الحركة األدبية كالنقدية كأثرت جميا في ازدىار النقد األدبي
مع حمكؿ القرف العشريف مف خبلؿ المكاضيع التي طرحتيا كالقضايا الجديدة التي أثارتيا
"مجمة المقتطؼ" التي نشرت مقاؿ يعقكب صركؼ حكؿ مفيكـ النقد األدبي  ،كالتي ساىمت
في نشر بعض المفاىيـ الجديدة ،حكؿ مناىج دراسة الشعر كالنثر ففتحت بذلؾ المجاؿ كاسعا
أماـ المجبلت كالصحؼ األخرل التي سارت عمى ىدييا ،كػ"مجمة الضياء" ك"مجمة البياف"
إلبراىيـ اليازجي ) .(1871ففي مجمة الضياء نشر بحث طكيؿ سنة  1899حكؿ الشعر
كقضاياه كالفرؽ بينو كبيف النثر كالمعاني الشعرية ،ك مذاىب المتقدميف ك المتأخريف مف
الشعراء العرب ،ك غير ذلؾ مف القضايا .كما نشر نجيب الحداد سنة ) (1898مقالو الذم
أشرنا إليو آنفا ،يقابؿ كيقارف فيو بيف الشعر العربي ك الشعر الغربي في مجمة البياف .إلى
جانب صحؼ عديدة أخرل نذكر منيا " مصباح الشرؽ " التي أنشأىا إبراىيـ المكيمحي،
ليتكالى تأسيس المجبلت التي اىتمت باألدب كالنقد كمجمة الكرمؿ ،كاآلداب البيركتية،
كالحركة الشعرية ،كألكاح ،كنزكل ،كأكغاريت ،كالعربي ،كأفؽ ،كغيرىا.
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أما في العراؽ فيناؾ تجارب رائدة حافمة بالنجاح لمجبلت أدبية كاف ليا أثر كبير عمى
تطكر كانتقاؿ األفكار كالمناىج ؛ فقد ظيرت مجمة )الثقافة الجديدة( كأكؿ مجمة فكرية في
أكائؿ الخمسينيات ،كاىتمت بعض صفحاتيا بالناحية األدبية كالنقدية ،كفي الستينيات ظيرت
مجمة )األديب المعاصر( التابعة لبلتحاد العاـ لؤلدباء كالكتاب العراقييف ،ثـ مجمة األقبلـ التي
اتسع نفكذىا كازدادت قيمتيا النقدية في سنكات الثمانينيات ،كبخاصة بعد تخصيص أحد
أعدادىا لممؼ النقد األدبي الحديث ) ،(1ككذلؾ مف خبلؿ تقديميا بعض الترجمات كالكتب
النقدية ككتاب جماليات المكاف لغاستكف باشبلر Gaston Bachelardغير أف أىـ مجمة
اختصت بالترجمة كتقديـ نصكص إبداعية مف اآلداب العالمية كنماذج في الفكر كالنقد
كالفمسفة ىي مجمة )الثقافة األجنبية( ،كالتي لـ تيمؿ النقد األدبي كمناىجو المتعددة
فخصصت لو مساحة معقكلة مف أعدادىا .إضافة إلى مجمة )آفاؽ عربية( التي أسسيا
الشاعر شفيؽ الكمالي في السبعينيات كالتي اىتمت بالنقد كاألدب خاصة بعد تكلي الناقد
محسف جاسـ المكسكم رئاسة تحريرىا.
أما فيما يتعمؽ بالنقاد الجدد فقد كانت ليـ المجبلت منابر ميمة لمتبشير كنشر منيج
النقد الجديد ،فرشاد رشدم ترأس تحرير ثبلث مجبلت ىي مجمة بناء الكطف ،كمجمة المسرح،
كمجمة الجديد ،كحاكؿ مف خبلليا ترسيخ النظرة المكضكعية لمفف كاألدب كبث كعي نقدم في
األكساط األدبية كالتعميمية كالجماىيرية ينبع مف رؤيتو الشاممة لئلبداع كالنقد كفؽ منظكر النقد
الجديد .كما ترأس الناقد عبد العزيز الدسكقي صاحب منيج الرؤية الفنية مجمة "الثقافة" التي
أسسيا يكسؼ السباعي .أما سمير سرحاف ،فقد ترأس تحرير مجمكعة مف المجبلت مجمة
"المسرح" عاـ  1985مجمة "إبداع" مف عاـ  1982كمجمة "الفنكف الشعبية" مف عاـ 1990
كمجمة "عالـ المكتبات" كمجمة "عمـ النفس" مف عاـ  ،1995إضافة إلى مجمة "فصكؿ" التي
تكلى رئاسة تحريرىا عاـ .1985

 1ينظر مجمة األقبلـ العدد .1980 /11
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مجمة فصول والنقد األدبي:
يعد صدكر "فصكؿ :مجمة النقد األدبي" في أكاخر عاـ  1980عف الييئة المصرية
العامة لمكتاب بمصر ،فتحا مبينا لمنقد األدبي العربي فقد ساىمت في بعث كتكريس النقد
األدبي مجاال قائما بذاتو في المخيمة العربية ،حيث شرعت األبكاب عمى مصاراعييا لمنقد
األدبي العممي المعمؽ باتجاىاتو المختمفة ،كأعتقد أنو ليس بمقدكر أم باحث أك ناقد أف
يستغني عف مجمداتيا التي قاربت تسعيف مجمدان عالجت أىـ قضايا النقد األدبي كظكاىره مثؿ
مشكبلت التراث ،كمناىج النقد األدبي ،كقضايا الشعر العربي ،كالركاية كالقصة ،كالمسرح
اتجاىاتو كقضاياه ،كالقصة القصيرة :اتجاىاتيا كقضاياىا ،كاألدب المقارف ،كالحداثة في الفكر
كاألدب ،كاألسمكبية ،كاألدب كالفنكف ،كاألدب كاأليديكلكجية ،كتراثنا النقدم ،كجماليات اإلبداع
كالتغير الثقافي ،كقضايا المصطمح األدبي ،كاتجاىات النقد العربي الحديث ،كاألدب كالحرية،
كألؼ ليمة كليمة ،كالمسرح كالتجريب ،كقراءات تراثية ،كزمف الركاية ،كالنقد األدبي كالعمكـ
اإلنسانية ..كغيرىا.
كذكر عز الديف إسماعيؿ ،أكؿ رئيس تحرير ليا ،في افتتاحية أحد أعدادىا ،بمناسبة
مركر عشر سنكات عمى صدكرىا أنيا نشرت «ما يناىز عشرة آالؼ صفحة مف القطع
األكبر ،كألنيا مجمة متخصصة بالنقد األدبي ،فإف ىذه اآلالؼ مف الصفحات قد اشتممت
عمى مادة تتعمؽ بالنقد األدبي بصفة خاصة ،سكاء ارتبطت ىذه المادة بمحاكر عامة نظرية
صرؼ ،أك نظرية تطبيقية ،أـ ارتبطت بتجارب نقدية ،أك عركض تتصؿ بالنقد مف قريب.
كىناؾ إجماع عمى أف مثؿ ىذا القدر مف الكتابات النقدية التي اشتممت عمييا ىذه المجمة،
كالتي تكشؾ أف تعادؿ ما قد ينشر في مكسكعة مف عشرة مجمدات ضخمة ،أك في أربعيف
كتاب نا متكس ط حجـ ما ينشر مف كتب نقدية ،لـ يتحقؽ مف قبؿ في أم عقد مضى ،أك أم
حقبة مناظرة»).(1

 -1إسماعيؿ ،عز الديف« :أما قبؿ» في مجمة «فصكؿ» ػ القاىرة ػ المجمد  9ػ العدد  4-3ػ فبراير  1991ػ ص.4
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كأعتقد أيضان أف عز الديف إسماعيؿ محؽ في قكلو ،أف الكتابة النقدية ،مع «فصكؿ»،
لـ تعد «ترفان عقميان نتسمى بو في أكقات الفراغ ،أك نستعيض عنو بكسيمة أخرل مف كسائؿ
التسمية ،بؿ صارت عمبلن ال مندكحة عنو ألم مجتمع يتطمع دائمان إلى مستقبؿ أفضؿ»).(1

كيكفي أف نمقي نظرة عمى أعداد ىذه المجمة ،لندرؾ دكرىا الكبير في أرضنة النقد
الجديد في الكطف العربي مف خبلؿ الدراسات كالندكات كالترجمات التي كانت تنشرىا:
المجمد األول العدد الثاني ،يناير  1981ص 193إلى 205
-

ندكة العدد اتجاىات النقد األدبي مف إعداد اعتداؿ عثماف كمشاركة لكيس

عكض مجدم كىبة عز الديف إسماعيؿ سامية أسعد جابر عصفكر
-

الشكمية ماذا يبقى منيا الدكتكر محمد فتكح أحمد كالذم قارف فييا بيف

الشكبلنية الركسية كالنقد الحديد ص  160إلى 168
المجمد األ ول العدد الثالث ،أفريل 1981
 المدخؿ األنطكلكجي ك .ؾ .كيمزات ترجمة ماىر شفيؽ فريد ص 193إلى 205 ندكة مشكمة المنيج في النقد العربي المعاصر شكرم عياد جابر عصفكر بدر الديبصبرم حافظ عز الديف إسماعيؿ عبد المحسف كو بدر
 التفسير األسطكرم في النقد األدبي سمير سرحاف اتجاىات النقد الرئيسية في القرف العشريف لرينيو كيميؾ ترجمة إبراىيـ حمادة ص233عمى 241
المجمد األول العدد الرابع ،يوليو 1981
 أثر ت .س إليكت في األدب العربي الحديث لماىر شفيؽ فريد  173إلى 193 لغة الشعر المعاصر لمحمكد الربيعي ص  61إلى 71 -1المرجع نفسو،.ص.4
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المجمد األول العدد الثالث ،أفريل ماي 1982
 التيارات المعاصرة لممسرح األمريكي لسمير سرحاف ص 138المجمد الثالث العدد الرابع سبتمبر 1983
 جريمة قتؿ بيف إليكت كعبد الصبكر عبد الحميد إبراىيـ ص 193 ت.س .إليكت في المجبلت األدبية 1939ػ  1952مناقشاتالمجمد الخامس العدد الثاني مارس 1985
 التصكير كالشعر اإلنجميزم الحديث لمحمد عناني 25ػ 40كىكذا انتعش النقد األدبي ،كتعددت رؤل النقاد كالدارسيف العرب كتباينت اجتياداتيـ
في مد النقد األ دبي العربي نفسا آخر مف خبلؿ التعريب كالترجمة كالتأليؼ ،كدراسة النقد
كابراز عبلقاتو بالعمكـ اإلنسانية األخرل.
دور النشر :
إف المؤسسات الثقافية كدكر النشر ليا دكر بالغ األثر في االرتقاء بمستكل القراءة
كالثقافة بيف الناس ،كيكمف ىذا الدكر في إخراج المعرفة  -فك ار كأدبا -إلى الجميكر مف
خبلؿ نشرىا لممؤلفات الميمة تأليفا كترجمة كتكزيعيا عمى مختمؼ شرائح المجتمع .كقد أدت
د كر النشر كالمكتبات دك ار ميما في التعريؼ بالمنتكج الثقافي كالفكرم لمغرب ككذا تقديـ
المنتكج العربي لمعالـ كمف دكر النشر التي اقترنت بالنقد الجديد في مصر بخاصة ،سنتطرؽ
إلى كالمكتبة األنجمك-مصرية ،كالييئة المصرية العامة لمكتاب.
مكتبة األنجمو المصرية :
مكتبة ا ألنجمك المصرية كالتي سميت كذلؾ الىتماميا في بداية تأسيسيا عمى يد
صبحى جريس نو  1928بنشر الكتب اإلنجميزية ،كانطمقت في نشر الكتب العربية في أكاخر
األربعينيات
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تعد مكتبة األنجمك المصرية مف أكبر دكر النشر في مصر ،تخصصت في الكتب
العممية األكاديمية ،ككتب عمـ النفس كالتاريخ التي أثرت مكتبات مختمؼ الجامعات المصرية.
كلـ يقتصر دكرىا عمى الطباعة كالنشر ،بؿ تعدل إلى إقامة الصالكنات كالمقاءات كحفبلت
تكقيع الكتب ،ككاف مجمكعة مف الكتاب كالنقاد المصرييف يداكمكف عمى حضكر صالكنيا
الثقافي كنجيب محفكظ ك طو حسيف كعباس محمكد العقاد ،الذم كاف مف عادتو أف يجمس
في المكتبة يكميان مف العاشرة صباحا حتى كسط الظييرة يقمب مجمداتيا.
كيعد صبحى جريس مؤسس مكتبة األنجمك المصرية أحد ركاد النشر العربي كاألجنبي
في مصر كالدكؿ العربية .كاف ما قدمو ىذا المثقؼ كالذم كرس حياتو في خدمة الكتاب مف
خبلؿ مكتبتو يستفيد منو اليكـ اليكـ كؿ طالب عمـ كباحث كمثقؼ ،كاف أربعة آالؼ عنكاف
طبعتيا المكتبة العريقة إلى اآلف لثمرة أتت أكميا ،كغدت "األنجمك-مصرية" مكتبة شاىدة عمى
الحركة الثقافية عمى النطاؽ المحمي بمصر كاإلقميمي كالعالمي أيضان عمى مدار  86عام نا
كاممة ،مف خبلؿ دكرىا التنكيرم ،كمف خبلؿ إضافاتيا الكاضحة كالميمة لمحركة الثقافية
كاإلبداعية كالنقدية.
كمف أىـ األعماؿ التي عرفت بالنقد الجديد كمختمؼ التيارات األدبية كالنقدية الحديثة
كالتي أصدرتيا األنجمك-مصرية كتاب

العمـ ك الشعر لريتشاردز كالذم ترجمو مصطفي

بدكم ،إضافة إلى ما صدر ضمف سمسمة االتجاىات األدبية الحديثة بإشراؼ رشاد رشدم
كصدر منيا "النقد التحميمي" لمحمد عناني ،ك"النقد المكضكعي" لسمير سرحاف ،ك"عمـ الجماؿ
كالنقد الحديث" لعبد العزيز حمكدة ,كالنقد النفسي لفايز إسكندر ،كالتي سنتناكليا في الفصؿ
البلحؽ .إضافة إلى إصدارات لركاد النقد الجديد عمى غرار" :مختارات مف النقد األدبي
المعاصر" ،ك"نظرية الدراما مف أرسطك إلى اآلف"  1992لرشاد رشدم سنة  ،1961ك"مسرح
رشاد رشدم" لعبد العزيز حمكدة.
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الييئة المصرية العامة لمكتاب:
تأسست الييئة المصرية العامة لمكتاب في عاـ 1971ـ بقرار مف الحككمة المصرية
)*(

كبيدؼ إبراز دكر مصر الثقافي ،كالتعريؼ بحضارتيا القديمة كالحديثة ،كتيدؼ الييئة

بشكؿ عاـ إلى تحقيؽ المساىمة في التعريؼ باإلنتاج الفكرم العربي كالعالمي .كتيتـ الييئة
عددا مف الكتب عبر مجمكعة مف المشاريع كالسبلسؿ
بالترجمة
اىتماما ممحك ن
ظا ،إذ ترجمت ن
ن
كسمسمة )األلؼ كتاب األكلى كالثانية( ،كفازت الييئة في عاـ 2001ـ بجائزة أفضؿ ناشر مف
خبلؿ )سمسمة تاريخ المصرييف( .كمما أصدرتو الييئة في مجاؿ الترجمة ما يمي:
· خمسة كسبعكف عنك نانا ضمف )سمسمة األدب العربي المعاصر(.
· أربعة كأربعكف عنك نانا ضمف )سمسمة األعماؿ الفائزة بجكائز عالمية(.
· عشركف عنك نانا ضمف )سمسمة تصدير الفكر العربي(.
· أربعمئة كستة عناكيف ضمف )سمسمة األلؼ كتاب الثاني(.
· عشركف كتابا ضمف )سمسمة نقاد األدب(
كما تنشر الييئة )سمسمة الجكائز( ،التي تشمؿ أعماال أدبية مترجمة حاصمة عمى
جكائز مثؿ جائزة نكبؿ كجكائز صحفية متنكعة في مجاالت اإلبداع المختمفة :كالشعر،
كالركاية ،كالقصة القصيرة ،كالسيرة الذاتية ،كالمسرح ،كفي عاـ 2005ـ بدأت الييئة مشركع
"تصدير الفكر المصرم مترجمان" كقد صدر عنو عشركف عمبلن ىدفت الييئة مف خبللو تحقيؽ
شعار )الترجمة مف العربية إلى المغات األخرل :محاكلة لتكصيؿ الفكر المصرم كالعربي(.
تقكـ الييئة المصرية العامة لمكتاب باختيار األعماؿ المترجمة ضمف مجاالت
اىتماماتيا المتنكعة ،كاتسمت مراحؿ اإلنتاج لدييا بالكضكح؛ نتيجة تبنييا خططنا استراتيجية
زمنية محددة ،فمدل الييئة خطكات كاجراءات كاضحة لنشر الكتب كىذه اإلجراءات منشكرة

*

أنشئت الييئة بمكجب القرار الجميكرم  71/2826في عاـ 1971ـ.
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عمى مكقع الييئة تحت عنكاف "كيؼ تنشر كتابؾ؟" .يتفاكت مستكل المغة في األعماؿ
المترجمة ،كلكف يمكف الحكـ عمييا عمكمان بأنيا جيدة.
إف مشركع )تصدير الفكر المصرم مترجمان( يكحي بتكجو تسكيقي عاؿ لدل الييئة،
كلمييئة مكقع جيد عمى اإلنترنت ،كما تسكؽ الييئة أعماليا المترجمة مف خبلؿ إصداراتيا
الدكرية مثؿ مجمة )العمـ كالحياة( كمجمة )عالـ الكتاب( ،كما تنظـ الييئة معرض القاىرة
الدكلي لمكتاب كمعرض اإلسكندرية العربي كمعرض القاىرة الدكلي لكتب األطفاؿ ،كتشارؾ
ِّ
في عدد مف المعارض ِّ
كدكليا.
محميا كعر ِّبيا
النػتػاج العػمػمي:
-

سمسمة األلؼ كتاب األكلى كالثانية.

-

مشركع تصدير الفكر العربي مترجم نا.

-

سمسمة األدب العربي المعاصر.

-

سمسمة الجكائز.

-

سمسمة مصريات.

-

سمسمة نقاد األدب

األنشطة العممية كالثقافية:
-

إتاحة كافة التسييبلت البلزمة لمتعريؼ باإلنتاج الفكرم.

-

إحياء التراث الفكرم بجمع أصكلو كاعادة طباعتو.

-

تأليؼ كترجمة الكتب الثقافية عمى الصعيديف الكطني كالعالمي.

-

طبع كنشر كتسكيؽ الكتاب المصرم عمى كافة المستكيات.
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مراعاة تغطية جميع االحتياجات القرائية لممجتمع

(1) .

كمف الكتب التي أصدرتيا الييئة كساىمت في التعريؼ بالنقد الجديد كنشره نجد:
 السياسي العجكز لمكاتب ت.س .إليكت كترجمو فؤاد مجمى المختار مف نقد ت.س .إليكت كترجمو ماىر شفيؽ فريد مبادئ النقد األدبي لمناقد أ.أ .ريتشاردز كترجمو محمد مصطفى بدكم -مختارات مف النقد األنجمك – أمريكي الحديث لمجمكعة مف النقاد

ترجمو ماىر شفيؽ فريد

 ت.س .إلبكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا لمجمكعة مف النقاد كترجمو ماىر شقيؽ فريدسمسمة نقاد األدب
تعد سمسمة نقاد األدب مف المشاريع الرائدة التي قامت بيا الييئة المصرية العامة لمكتاب،
كيتمثؿ المشركع في تخصيص نقاد األدب العرب بسمسمة كتب عاـ  ،1990تتناكؿ ألكؿ مرة حياة
النقاد العرب المحدثيف كأعماليـ ،كتمقي الضكء عمى حركة األدب كالنقد الحديثيف ،كصدرت السمسمة
بإدارة الدكتكر سمير سرحاف كبإشراؼ الدكتكر عمي شمش كتنفيذ محمكد العرب ،كمرة أخرل كاف
لمنقاد الجدد كطمبة رشاد رشدم الفضؿ في تطكير النقد األدبي -كصدر مف ىذه السمسمة حتى
اآلف ،أكثر مف عشريف كتابنا ،عف النقاد العرب أمثاؿ أنكر المعداكم كحسيف المرصفي كعز الديف

إسماعيؿ كاسماعيؿ أدىـ كميخائيؿ نعيمة ،كأحمد ضيؼ كشكرم عياد كمصطفى عبد المطيؼ

السحرتي ،كزكي نجيب محمكد ،كسيد قطب ،كجرجي زيداف ،كرشاد رشدم ،كأحمد الشايب كأحمد
)(2

أميف ،كمحمد صبرم ،كابراىيـ عبد القادر المازني ،كمحمد مندكر كغيرىـ.

كلعؿ أىـ كتاب في ىذه السمسمة كالذم عرؼ بالنقد الجديد مف خبلؿ عرابو الدكتكر رشاد
رشدم كتاب الناقد نبيؿ راغب الذم لـ يقتصر عمى التعريؼ برشاد رشدم كأعمالو بؿ تعدل
إلى الحديث عف تبلمذتو الذيف نحكا نحكه كتبنكا نظرياتو كمقكالتو ،فتطرؽ بالدرس كالتحميؿ إلى
1
2

ينظر :المكقع الرسمي لمييئة المصرية العامة لمكتاب http://www.gebo.gov.eg
ينظر بيؿ راغب :رشاد رشدم ،ص.312
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جممة مف كتبيـ عمى غرار )النقد المكضكعي( لسمير سرحاف ,ك )النقد التحميمي( لمحمد عناني,
ك)عمـ الجماؿ كالنقد الحديث( لعبد العزيز حمكدة  ,ك )النقد اإلنجميزم الحديث( لماىر شفيؽ
)(1

فريد

ليختـ مؤلفو بممحؽ ضـ نصكصا نقدية مختارة لمناقد رشاد رشدم ،اختارىا بعناية مف

بيف طيات أىـ كتبو النقدية ككتاب )ما ىك النقد؟( ككتاب )فف القصة القصيرة( ككتاب )نظرية
الدراما مف أرسطك إلى اآلف( كذلؾ قصد تقديـ نظرة شاممة عمى مكاقفو النقدية كآرائو المختمفة
بخاصة فيما يتعمؽ بمفيكـ مكضكعية األدب كالشكؿ كالمضمكف كاألدب كالحياة كغيرىا مف
المفاىيـ.
 -4المعارك والخصومات النقدية واألدبية:
إف المعارؾ األدبية كالنقدية كبالرغـ مف المحمكالت السمبية لممصطمح تفرز الكثير مف
التيارات كتميط المثاـ عف كثير مف المفاىيـ التي يشكبيا الغبش ك يسربميا المبس كالغمكض
قطاعا حيا مف قطاعات الحياة الفكرية
في األكساط الثقافية كالفكرية ،كتمثؿ "المعارؾ األدبية"
ن
في األدب العربي لو خطكرتو كأىميتو في مجاالت النثر كالشعر كالمغة العربية كالقكمية العربية
)(2

كمفاىيـ الثقافة كنقد الكتب

كظيكرىا في مجتمع ما كفي فترة زمنية ما ظاىرة صحية ،تنبئ

باحتداـ الصراع بيف التيارات الفكرية كالمناىج كالمذاىب األدبية ،كتكحي بازدىار الحياة
الثقافية كترتبط بميبلد أسماء ثقافية تشكؿ قمـ الفكر كاألدب.
كلعؿ احتداـ الصراع بيف تيارم القديـ كاالرتباط بالمكركث التراثي لؤلمة كالجديد
كانفتاحو عمى الكافد مف الغرب مف أىـ بكاعث ظيكر ىذه المعارؾ في الكطف العربي كفي
مصر تحديدا .فطفت عمى الساحة جماعات تأرجحت في عمكميا بيف مصطمحي األنا
كاآلخر ،المصطمحاف المذاف فج ار جممة مف المصطمحات الثنائية األخرل كمصطمحي:
األصالة كالمعاصرة ،كالمحافظيف كالمجدديف ،كالتراثييف كالتعريبيف ،كغيرىا .ىذه الثنائيات أدت
 -1ينظر الفصؿ الخامس مف كتاب :نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،مصر ،1993 ،ص
.131،198

 -2أنكر الجندم :المعارؾ األدبية ،مكتبة األنجمك المصرية ،1983 ،ص.5
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عمى تفجير خصكمات كمعارؾ كاف األثر الكبير في التعريؼ ببعض االتجاىات األدبية كالنقدية ،ككاف
النقد الجديد أ حد ىذه المدارس التي شنت بخصكصيا المعارؾ كاشتعمت ألجميا الخصكمات.
كمف أبرز المعارؾ النقدية تمؾ المعركة التي دارت حكؿ مفيكـ النقد األدبي ،كمكقفو
مف العمؿ الفني ،بيف الدكتكر محمد مندكر كالدكتكر رشاد رشدم عاـ  1961كاستمرت ذيكليا
حتى عاـ  . 1964كتشكمت عمى إثر ىذه المعركة ،كبسببيا جمعيتاف نقديتاف ،تضـ كؿ منيما
معسك ار مف النقاد ،لو مكقؼ متجانس مف ىذه القضية الكبيرة ،أكالىما )جماعة النقاد العرب(
كتضـ محمد مندكر ،كلكيس عكض ،كعبد القادر القط ،كمحمد القصاص ،كمصطفى
ناصؼ ،كأنكر المعداكم ،كفؤاد دكارة كابراىيـ حمادة كغيرىـ ،كترل ىذه الجماعة أف لمعمؿ
األدبي محتكل فكريا ،كمكقفا سياسيا ،كمف القضايا المثارة في كاقعو ،كاف العبلقة بيف شكؿ
)(1

العمؿ الفني كمحتكاه عبلقة جدلية ال تنفصـ عراىا.

أما الثانية فيي )جمعية النقاد( كتضـ رشاد رشدم كعددا مف تبلميذه مثؿ سمير
سرحاف كمحمد عناني كفاركؽ عبد الكىاب كعبد العزيز حمكدة كآخريف كتنادم ىذه الجمعية
برأم إليكت في المعادؿ المكضكعي كتيت ـ بمبنى العمؿ الفني دكف معناه ،بؿ تقكؿ
بانفصاليما .كال ترل أف مف حؽ الناقد التعامؿ مع أم مف اإلطارات المرجعية الخارجة عف
العمؿ األدبي ،كانما ال بد مف التعامؿ معو مف داخمو ،كاالىتماـ بو ككياف مستقؿ ،دكف أية
محاكلة لمكصكؿ إلى محتكاه .ألف أم محاكلة لتحميؿ العمؿ الفني بمحتكل فكرم ،أك
)(2

اجتماعي ،ليست إال نكعا مف اإلسقاط المستيجف.

كاستمرت ىذه المعارؾ عمى مدل سنكات يخفت كىجيا حينا كيشتعؿ حينا آخر فقد
"عاكدت عدة مرات كخمؼ أقنعة متغيرة دائما .فظيرت مرة تحت شعار مسرح البلمعقكؿ
كمدل حاجتنا إليو عقب افتتاح "مسرح الجيب" بالقاىرة عاـ  .1963ثـ ىرت مرة أخرل تحت
قناع مذكرة "لجنة الشعر" بالمجمس األعمى لمفنكف كاآلداب ،عندما حاكلت مصادرة الشعر
1

صبرم حافظ :أفؽ الخطاب النقدم دراسات نظرية كقراءات تطبيقية ،دار شرقيات لمنشر كالتكزيع ط ،1996 ،1ص141

2
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الحديث عاـ  .1964ثـ ظيرت مرة ا ثالثة في المعركة التي دارت حكؿ حؽ الشاعر في
التعبير عف أحزانو كأشكاقو كىمكمو ،في مجتمع يبني السد العالي ،أك ينحك نحك االشتراكية،
كالتي دارت حكؿ ديكاف صبلح عبد الصبكر )أحبلـ الفارس القديـ( عاـ ،1964

)(1

كشارؾ

فييا عدد كبير مف النقاد مثؿ محمكد أميف العالـ ،كلكيس عكض ،كمعيف بسيسك ،كفاركؽ
خكرشيد ،كمحمد النكييي ،كعز الديف إسماعيؿ كغالب ىمسا ،كصبرم حافظ نفسو.
كاذا كاف تجدد ىذه المعارؾ دليبل عمى حيكية الحركة النقدية ،فإنو كاف تعبي ار عف
ظيكر قكل نقدية جديدة ،كرؤل نقدية خصبة ،تحاكؿ أف تعيد تقييـ المسممات األدبية ،كأف
تطرح عمى الكاقع الثقافي مفاىيميا كرؤاىا .كقد تمثؿ ىذا بأجؿ صكرة ،في ظيكر جيؿ جديد
مف النقاد ،يكاصمكف رسالة الجيؿ السابؽ ،كيكممكف معـ المسيرة.

)(2

كعندما كجد رشاد رشدم أف البحيرة النقدية عمى كشؾ أف تصبح آسنة متحجرة عمى
المفاىيـ القديمة ،أثار معركة أدبية كنقدية في أكاخر  1960كشير سيفو النقدم البلمع
كمحارب ال يشؽ لو غبار ،كصنع مف تبلميذه برغـ صغر سنيـ ،كككبة مف الفرساف تتحدل
أعتى النقاد الكبار كفي مقدمتيـ محمد مندكر كلكيس عكض كعبد القادر القط كأنكر
)(3

المعداكم.

كدارت رحى المعركة ليس فقط في المجبلت المتخصصة كانما عمى صفحات
الصحؼ اليكمية بحيث تابعيا القارئ العادم الذم تفتحت عيناه عمى مفاىيـ كقيـ نقدية
جديدة،

)(4

كب الرغـ مف سكء تقدير خمفيات ىذه المعارؾ كغاياتيا مف قبؿ الساحة األدبية

المصرية ،كعدـ استيعاب كؿ حيثياتيا إذ أنيا لـ تفيـ الفيـ الصحيح كاعتبرتيا الغالبية

1

صبرم حافظ :أفؽ الخطاب النقدم دراسات نظرية كقراءات تطبيقية ،ص142

2

المرجع نفسو ،ص.142

3

نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة 1993 ،ص.11

4

المرجع نفسو ،ص.11
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العظمى مف الجميكر "معركة بيف مذىب الفف لمفف بقيادة رشاد رشدم كتبلميذه كبيف مذىب "
)(1

الفف لمحياة" بقيادة محمد مندكر كغيره مف كبار النقاد"

كذكر محمد مندكر يعضا مف حيثيات ىذه المعارؾ في عدة مقاالت مف كتابو)معارؾ أدبية(
عمى غرار "الغمز كالممز في آراء رشدم" ك"ىؿ عاد رشاد رشدم إلى الرشد بأف الفف في
خدمة المجتمع" " ك"الشكؿ كالمضمكف" ك" أكؿ رابطة لمنقاد العرب" كغيرىا ،محاكال التصدم
لمقكالت رشاد رشدم حكؿ مكضكعية األدب كأىمية الشكؿ الفني كغيرىا مف اآلراء مبر از
الكظيفة االجتماعية لؤلدب حيث يقكؿ متخذا مكقفو بكضكح" :مف كاجبنا كنقاد أف ننقد
األعماؿ األدبية عمى أساس نكع الكظيفة التي يريد العمؿ األدبي المنقكد أف يؤدييا لممجتمع
أك لئلنسانية كميا")(2في حيف رشاد رشدم كاف في الضفة المقابمة تماما كانتقد ىذا المكقؼ
معتب ار إياه مكقفا ينحك نحك اإلفبلس كاالنحطاط بينما كاف رشاد رشدم أنو ليس مف كاجبنا كال
مف حقنا أف ننقد العمؿ األدبي مف خارجو أم كفقا لما نستشعره مف حاجات المجتمع التي
ي جب عمى األدب أف يمبييا حتى ألذكر أف الدكتكر رشاد أف يخرجني مف زمرة النقاد جميعا
ألنني أنقد األعماؿ األدبية مف خارجيا في حيف أنو يرل أف يقتصر الناقد عمى النظر في
العمؿ األدبي كما ىك ليتبيف ىؿ لو بدء ككسط كنياية فيحكـ لو بالجكدة كاالمتياز أك
)(3

بالضعؼ كاالنحطاط"

كحكؿ الشكؿ كالمضمكف يشير مرة اخرل مندكر إلى آراء رشاد

رشدم مرك از عمى أسبقية المضمكف عمى الشكؿ إذ يقكؿ" :إف ما نحتاجو اليكـ ىك البحث عف
المكضكعات التي نستطيع أف نشحنيا بمضمكنات تغذم القيـ الجديدة اآلخذة في االنبثاؽ في

1

نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،ص.11

 2محمد مندكر :معارؾ أدبية ،دار نيضة مصر لمطبع كالنشر ،الفجالةف القاىرة ،د.ت ،ص .87
3

المرجع نفسو ،ص .87
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مجتمعنا ال تركيز اىتمانا كمو عمى التجديد الفني ،كاال أعدنا ألدبنا عصر االنحطاط
)(1

كاإلفبلس التي تستتر خمؼ الزخارؼ المفظية الخاكية"

لـ يقتصر ىذا الفيـ كما يشير الدكتكر نبيؿ راغب عمى محمد مندكر فحسب بؿ تعدل
ذلؾ إلى النخبة المثقفة مف النقاد كالكتاب المصرييف ،كمف ىؤالء الذيف حاكلكا أف يرسخكا فكرة
أف الناقد رشاد رشدم في طركحاتو النقدية يتبنى مذىب الفف لمفف الناقد الدكتكر لكيس عكض
الذم راح يؤكد في ندكة مجمة فصكؿ في النقد األدبي التي خصصت في عددىا الثاني
لمكضكع "اتجاىات النقد األدبي" كشارؾ فييا إلى جانبو كؿ مف عز الديف إسماعيؿ كمجدم
كىبة كجابر عصف كر كسامية أسعد" :كىناؾ مدرسة الفف لمفف التي كاف يمثميا الدكتكر رشاد
رشدم الذم جمع حكلو مجمكعة مف النقاد الشباف كأذكر أف الدكتكر مندكر ازرني كقتيا في
مكتبي في األىراـ ككاف بادم االنزعاج كطمب مني االنضماـ إلى جمعية النقاد التي ككنيا
لمرد عمى ىذه المدرسة التي ظاىرت فكرة االنطباعية كىاجمت المنيجية ،كرأت أف نقد الفف أك
األدب يككف بمدل تأثيره عميؾ دكف محاكلة لتأصيؿ أبعد مف ذلؾ ،ىذه المدرسة شغمت حي از
)(2

في كقت مف األكقات كال يزاؿ ليا تبلميذ"

كقد حاكؿ الدكتكر مجدم كىبة الدفاع عف رشاد

رشدم حيث عد رؤية كتصكر رشاد رشد م ما ىك في الحقيقة إال انطبلقا مف فكرة أف مدرسة
النقد الجديد "تمارس نقدا تطبيقيا".

)(3

كيذكر الدكتكر محمد عناني بعض تفاصيؿ ىذه المعركة في الجزء األكؿ مف سيرتو
الذاتية المكسكمة بكاحات العمر فيقكؿ" :كلكف عاـ  1964لـ يطك صفحتو دكف المعركة
المتكقعة بيف أنصار " النقد الجديد" كأنصار "النقد القديـ" ،فكانت المقاالت في الصحؼ تتكالى

 1محمد مندكر :معارؾ أدبية،
2
3

ص.63

ندكة العدد :اتجاىات النقد األدبي ،مجمة فصكؿ ،المجمد  1عدد  ،1981 ،2القاىرة ص.206
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تأييدا ليذا المذىب أك ذاؾ ،كاطمؽ عمى المعركة آنذاؾ معركة رشاد رشدم كمحمد مندكر أك

"الفف لمفف" الشعار الذم فرض عمينا كلـ نقؿ بو مطمقا ك"الفف كالمجتمع").(1

كما جعؿ الدكتكر محمد عناني يعمف براءة أنصار النقد الجديد مف طبيعة ىذه المعركة
كالمتمثمة في فكرة الفف لمفف مقابؿ الفف كالمجتمع ،ىك أف الساحة األدبية كالنقدية المصرية قد
عرفت نقاشا حاد يشبو في جكىره النقاش الذم دار بيف رشاد رشدم كىك تمؾ المعركة التي
نشبت بيف الرافعي كطو حسيف سنة  1923كالتي تكررت في ثكب جديد كمع ممثميف جدد بعد
 41سنة ،كالتي كانت معركة " مفاىيـ األدب كما أطمؽ عمييا أنكر الجندم ،كىي معارؾ
تدكر حكؿ بعض مف القضايا المتعمقة بماىية األدب كغايتو غاية األدب "كاتصمت باألسمكب
كالمضمكف ،كالفف لمفف كالفف لممجتمع"

)(2

ككانت الش اررة التي أطمقت ىذه المعركة يضيؼ محمد عناني "قصة سكفييتية مكسكمة
بميمة الميبلد لصاحبيا إيغكر بافمكفيتش كانت قد نشرىا إحدل المجبلت ....كىمؿ ليا النقاد
الذيف كانكا يزعمكف أنيـ يمثمكف اليسار باعتبارىا المثؿ األعمى لؤلدب اليادؼ") .(3كىكذا

كانت ىذه المعارؾ أحيانا تخرج عف مسارىا الحقيقي ،بيف مؤيد كمعارض لمتجاكز المجاؿ
الثقافي كىذا ما جعؿ غالي شكرم يصؼ ىذه المعارؾ بيف رشاد رشدم كخصكمو عمى
"معارؾ سياسية اجتماعية ،كاف اتخذت مف النقد األدبي ستارا ...رغـ أف الذيف كاف يحاربيـ
)(4

كانكا في قمة السمطة الثقافية"

كىك الرأم الذم ذىب إليو الدكتكر ماىر شفيؽ فريد في

دراستو «فف األدب بيف االلتزاـ االجتماعي كالكظيفة الجمالية» الذم يقكؿ" :حيف ننظر بعد
أكثر مف أربعيف عامان إلى حصاد معركة الدكتكر محمد مندكر كالدكتكر رشاد رشدم الشييرة

حكؿ طبيعة األدب ككظيفتو؛ نجدنا منتييف إلى نتيجة مؤداىا أنيا لـ تكف بعمؽ معارؾ

 -1محمد عناني :السيرة الذاتية الكاممة كاحات العمر كاحات الغربة كاحات مصرية ،الييئة العامة لمكتاب ،القاىرة،2002 ،
ص.223

 -2أنكر الجندم :المعارؾ األدبية ،مكتبة األنجمك المصرية ،1983 ،ص.5
3

-محمد عناني :السيرة الذاتية الكاممة كاحات العمر كاحات الغربة كاحات مصرية ،ص.223

4

-غالي شكرم :محمد مندكر الناقد كالمنيج ،دار الطميعة ،بيركت ،19881 ،ص.8
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الدكتكر محمد مندكر مع زكي نجيب محمكد كمحمد خمؼ اهلل كغيرىما ،حيث إف طرؼ
الخصكمة رشدم لـ يكف مف قامة ىؤالء الرجاؿ ،كال يممؾ جديتيـ كتنزىيـ عف الغرض ،كانما
كاف يسعى إلى تكطيد مكانتو في الحياة األدبية كخمؽ معارؾ الفتة لمنظر .كمع ذلؾ ،آتت
المعركة بعض ثمار نافعة ،كتكضيح بعض مفيكمات النقد ،ككضعو في بؤرة أشد سطكعان تمؾ

المعضمة األبدية :معضمة التكفيؽ بيف استغبلؿ األدب مف حيث ىك فف جميؿ ،ككظائفو

االجتماعية ،كدكره في خدمة المجتمع.
كاضافة إلى معارؾ رشاد رشدم فإف زكي نجيب محمكد أيضا كقصد ترسيخ ىذا
التكج و نحك دراسة النص األدبي كاعتماد الركح العممية في قراءة أبعاده أشعؿ بدكره فتيؿ حرب
نقدية بينو كبيف الدكتكر محمد مندكر سنة  - ،1948خصكمة نقدية تذكرنا بتمؾ التي قامت
بيف رايمكف بيكار كركالف بارث ،كاحتدـ الصراع بينيما حكؿ المنطمؽ الذم يبنى عميو النقد
كالقاعدة التي يرتكز عمييا ،ىؿ ىي الذكؽ أـ العمـ؟ "فبينما كاف مندكر يرل أف النقد ليس
عمما ،كما ينبغي أف يككف ،كأف قكاـ النقد كمرجعو كمو إلى التذكؽ ،كأف لمنقد الشخصي الكممة
العميا في نقد الفنكف .كاف زكي نجيب محمكد يرل أف النقد عمـ ،مرجعو إلى العقؿ ال الذكؽ"

)(1

إف المعارؾ النقدية التي قادتيا مدرسة النقد الجديد بالكطف العربي كلخاصة بالببلد
المصرية ،عمى مدار أكثر مف عقديف مف الزمف ،ساىمت في احتبلؿ مكانة مرمكقة بيف
المدارس النقدية األخرل ،كلعميا المدرسة الكحيدة التي أذكت كىج النقد مف خبلؿ ىذه
الخصكمات ،كال أحسب عبد العزيز حمكدة مخطئا حيف أعمف" :كال أظف أف مدرسة نقدية
استطاعت أف تثير في مصر مف الجدؿ ،كأف تغذم العديد مف المعارؾ النقدية مثمما فعمت
)(2

مدرسة النقد الجديد"
1

 -يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،جسكر لمنشر كالتكزيع ،ط ،2009 ،2ص.10

 -2عبد العزيز حمكدة :المرايا المحدبة عالـ المعرفة رقـ  ، 232المجمس الكطني لمثقافة كاآلداب كالفنكف الككيت ،1998
ص .133
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 -5الترجمة:
الترجمة مسرب ميـ في تكاصؿ الثقافات كتبلقحيا ،بؿ ىي مف أىـ مسارب الفكر
الغربي إلى الثقافة العر ٌبية ،كنكافذ انفتاحيا عمى اآلخر ،منيا تطؿ الشعكب عمى المنتج
الثقافي كالنقدم لبعضيا البعض ،كتتجكؿ في مرابعيا الفكرية كتتكاصؿ مع نظرياتيا الفمسفية.

كلقد كاف لحممة نابميكف  -األثر البارز في التعرؼ عمى المنتكج الغربي ،كتـ نقؿ العديد مف
مفاىيـ كنظريات الغرب إلى الشرؽ ،بدء بالنظريات السياسية ك شؤكف الحكـ كانتياء
بالنظريات الفمسفية كاألدبية كالنقدية.
كىكذا ككنتيجة منطقية لتمؾ الرحبلت كالبعثات العممية كالتعميمية التي ازدىرت كما
أشرنا سابقا برزت الترجمة عامبل لبعث النيضة العربية مف خبلؿ انتقاؿ المناىج كالنظريات
)(1

الغربية ،ككما يقكؿ منير البعمبكي ".فك ٌؿ عصر نيضة يبدأ بالترجمة "

انطمقت حممة نقؿ

العمكـ كاآلداب كالمناىج كالمذاىب الحديثة إلى المغة العربية في إطار حركة تجديدية تنكيرية

منظمة كفؽ برامج منظمة كاستراتيجية كاضحة مف خبلؿ مشركع محمد عمي إلرساء قكاعد
دكلة حديثة كمف خبلؿ تأسيس المدارس الخاصة كمدرسة األلسف كالترجمة سنة)(1835
كتمت ترجمة عديد الكتب في شتى مناحي الحياة العممية كاألدبية؛ في العمكـ الطبيعية
كالرياضيات كاالقتصاد كاألدب ،لتعطي ىذه الحركة حياة جديدة غامرة ببذكر التبلقح
الحضارم ،كلتسيـ في انبعاث حركة أدبية كنقدية حقيقية مع حمكؿ السنكات األكلى لمقرف
العشريف.
كقد قدـ ثمة مف المترجميف العرب أعماال غزيرة متنكعة مثؿ :مصطفى بدكم ،كسعيد
الغانمي ،كجب ار إبراىيـ جبرا ،كيكسؼ عبد المسيح ثركة ،كاحساف عباس ،كمحمد برادة ،كماىر
شفيؽ فريد .،كقد ترٌكزت جؿ جيكدىـ عمى ترجمة المكضكعات المتصمة بالنقد األدبي مثؿ:
المناىج النقدية ك نظرية األدب .كما ساىمت بعض الييئات دكف غيرىا بنصيب كاضح في

 -1منير البعمبكي في حكار مع مجمة التبييػف ،الجاحظية ،الجزائر .العدد  ،8سنة  ،1994ص .106 :

272

الفصل الجانٌ :عىامل النقد اجلديد

الترجمة كالييئة المصرية العامة لمكتاب في مصر ،كك ازرة الثقافة في سكريا ،كدار الشؤكف
الثقافية العامة ،كدار المأمكف في بغداد ،كدار عكيدات في بيركت ،ثـ ظيرت بعض الدكريات
المتخصصة في نشر المترجمة ،مثؿ :مجمة اآلداب األجنبية الصادرة عف اتحاد الكتاب العرب
بدمشؽ ،كمجمة الثقافة األجنبية في بغداد ،كمف خبلؿ ترجمة ىذه الكتب كالنصكص تعرؼ
الناقد العربي كالمبدع العربي عمى كثير مف المذاىب األدبية كالمدارس النقدية.
كنظرا ألىمية بعض الييئات كالمدارس في حركة الترجمة بمصر كالكطف العربي
سنتطرؽ إلى بعضيا قصد إبراز الدكر الذم قامت بو.
-

مدرسة األلسن :

يشير عمر الدسكقي إلى أف تأسيس مدرسة األلسف أمر مف متطمبات النيضة ك
االنفتاح كنقؿ عمكـ الغرب فيقكؿ" :اقتضت النيضة أف تنقؿ كنكز الغرب إلى المغة العربية,
فأسست في سنة  1836مدرسة اإلدارة كاأللسف ،كعيد باإلشراؼ عمييا لرفاعة الطيطاكم,
طا بو ،كنيضة الترجمة في عصر محمد عمي كخمفائو ثمرة جده
كلما كاف تاريخيا مرتب ن

ككده (1).كقد أطمؽ عمييا عند إنشائيا اسـ "مدرسة المترجميف" ،ثـ غير اسميا سنة 1975
لتصبح "مدرسة األلسف" .كيقترف تاريخيا بتاريخ النيضة المصرية الحديثة .كيرجع الفضؿ في
ذلؾ إلى منشئيا قائد النيضة العممية في مصر آنذاؾ الشيخ رفاعة رافع الطيطاكم الذم كاف
يسعى إلى تككيف جيؿ مف المثقفيف يككنكف صمة بيف الثقافة العربية كالغربية ضالعيف في
اآلداب العربية كفى آداب المغات األجنبية ،قادريف عمى تعريب الكتب األجنبية ،كعمى
النيكض باإلدارة الحككمية فيما يعيد بو إلييـ مف مناصب .كقد حققت مدرسة األلسف منذ
إنشائيا في العصر المبكر ما كاف قد نيط بيا مف آماؿ ،فقدمت لمصر كالببلد العربية كككبة
مف المختصيف البارعيف في الترجمة.

1

عمر الدسكقي :في األدب الحديث ،الجزء  ،1دار الفكر العربي ،بيركت ص. 24

273

الفصل الجانٌ :عىامل النقد اجلديد

يقكؿ عبد الرحمف الرافعي في تعريؼ ىذه المدرسة" :ككانت مدرسة األلسف عبارة عف
درس فييا آداب المغة العربية كالمغات األجنبية ،كبخاصة الفرنسية كالتركية كالفارسية ،ثـ
كمية تي ى
اإليطالية كاإلنجميزية ،كعمكـ التاريخ كالجغرافية ،كالشريعة اإلسبلمية كالشرائع األجنبية ،فيي
أف كانت أكبر معيد لنشر الثقافة في
أشبو ما تككف بكمية اآلداب كالحقكؽ ،فبل غرك ٍ
مصر…") (1ككاف القائمكف عمى ىذه المدرسة عند إنشائيا ييدفكف إلى تخريج مترجميف أكفاء
مف أجؿ خدمة المصالح كالمدارس الحككمية .كتككيف "قمـ لمترجمة" مف خريجييا ،ثـ لما
كضعت القكانيف الخاصة بالتعميـ سنة )1837 /1836ـ( تغيرت أىدافيا لتصبح تخريج
المترجميف ك إمداد المدارس الخصكصية األخرل بتبلميذ يتقنكف المغات كعمى رأسيا المغة
الفرنسية .كقد تخرجت أكؿ دفعة في مدرسة األلسف سنة 1839ـ.
تعرضت مدرسة األلسف خبلؿ تاريخيا الطكيؿ الذم جاكز قرنا كنصفا مف الزماف
لئلغبلؽ في بعض الفترات ،لكنيا بقيت خالدة األثر بما ربت مف أجياؿ كاف كؿ منيا يجدد
في الذىف ذكراىا ،كيؤصؿ تاريخيا .لكف لحسف الحظ أعيد افتتاح المدرسة سنة 1951بفضؿ
الكاتب طو حسيف حيف كاف كزي ار لمتعميـ .ككانت الدراسة بيا مسائية ،لتتيح لطمبة الجامعات
فرصة إتقاف المغات األجنبية .كما أحاطت ثكرة  1952مدرسة األلسف بعنايتيا لما لمستو مف
أىمية دراسة المغات فصدر في سنة  1957قرار بإنشاء مدرسة األلسف العميا كأصبحت
بمقتضاه في مصاؼ المعاىد العميا تمنح خريجييا درجة الميسانس ،كصارت األلسف المدرسة
العميا الكحيدة في الشرؽ األكسط لدراسة المغات دراسة تخصصية مع االىتماـ الخاص
بالترجمة .كفى  20ديسمبر  1973صدر القرار الجميكرم رقـ  1952بضـ مدرسة "األلسف
العميا" إلى جامعة عيف شمس كمية مستقمة باسـ كمية األلسف.

1
2

)(2

كتطكر نظاـ الحكـ في مصر ،دار المعارؼ ،1987 ،ص.486
عبد الرحمف الرافعي :تاريخ الحركة القكمية
ُّ
ينظر :المكقع الرسمي لكمية األلسف جامعة عيف شمس  /http://alsun.asu.edu.egبتاريخ22 :أكت 2015في

الساعة 30:22
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-

لجنة التأليف والترجمة والنشر:

في الربع األكؿ مف القرف العشريف ازدىرت الترجمة مف جديد بعد تأسيس لجنة
التأليؼ كالنشر كالترجمة سنة  ،1914كىي المجنة التي تكلى رئاسة تحريرىا الكاتب أحمد
أميف أربعيف سنة ألم إلى غاية  1954تاريخ كفاتو ،كضمت مجمكعة مف األسماء البلمعة
في مجاؿ الكتابة كالترجمة نذكر مف بينيـ األستاذ محمد بدراف الذم ترجـ المكسكعة الكبيرة
"قصة الحضارة" The Story of Civilizationلػ ًكؿ جيمس ديكرانت William James
 Durantكالذم بمغ عطاؤه في الترجمة كالمراجعة أكثر مف  45كتابا في الفمسفة كالتاريخ
كالنقد األدبي ،إلى جانب عميد األدب العربي الدكتكر طو حسيف كالفيمسكؼ زكي نجيب
محمكد كعبد اليادم أبكريدة كغيرىـ.
ككانت تيدؼ إلى االرتقاء بالتعميـ كالنيكض بكؿ مجاالت المعرفة مف خبلؿ التأليؼ
كالترجمة ابتداء بالكتب التعميمية التربكية كانتياء بكتب النقد كالفكر كالفمسفة كعممت ىذه
المجنة عمى تقديـ ذخائر الفكر الغربي مترجمة.
كمف األعماؿ في األدب كتاب "قصة األدب في العالـ" مف تأليؼ أحمد أميف كزكي
نجيب محمكد في ثبلثة أجزاء ،كقد عرضكا فيو نماذج مف آداب العالـ كاألدب الفرعكني
كاألدب الصيني كاألدب اإلنجميزم كغيرىا مف اآلداب.
كمف الكتب النقدية كتاب "قكاعد النقد األدبي" الذم كضعو الناقد اإلنجميزم السؿ
آبركركمبي  Lascelles Abercrombieكترجمو محمد عكض محمد ،كالذم يقدـ نظرة
ال إلى اإلرىاصات األكلى
عامة حكؿ نشأة النقد األدبي منذ كتاب فف الشعر أرسطك ،كصك ن
التي شكمت مبلمح النقد الحديث ،كمجمكعة مف أميات الكتب العممية كاألدبية كالتربكية .كقد
ساىـ عمؿ المجنة في إفراز جيؿ متمكف مف المترجميف العرب ،ككضع قكاعد لتعريب
المصطمحات العممية المترجمة أك تقريبيا مف العربية .دكف نسياف التراث العربي حيث قامت
بشرح ما يزيد عف  200كتاب مطبكع مف كتب التراث الفكرم العربي .ىذا إلى جانب تأسيس
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"مجمة "الثقافة سنة  1939كالتي استمر عطاؤىا أربع عشرة سنة ،كقد اتبعت مجمة الثقافة
منيج عرض بعض المذاىب كالتيارات السياسية الجديدة .كما أنيا عممت عمى تشجيع التيار
االجتماعي في مجاؿ األدب كالمسرحية كفف الركاية باإلضافة إلى أنيا اىتمت باألصالة
كالتنكير.

)(1

أما في لبناف كالتي تعد مرك از ميما مف مراكز النيضة العربية كنقؿ العمكـ كاآلداب
الغربية إلى الكطف العربي ،فإف السبب المباشر في تطكر الترجمة في كقت مبكر يعكد إلى
إنشاء الجامعة األمريكية سنة 1866ـ ،حيث كانت في البداية تستعمؿ المغة العربية لغة
لمتدريس فاضطر مدرسكىا إلى ترجمة عدد مف الكتب إلى العربية ككذلؾ فعؿ أساتذة المعاىد
األخرل.

)(2

ككاف المبنانيكف مف أكائؿ الذيف قامكا بترجمة القصص كالركايات األجنبية كأشير ىؤالء
األكائؿ ،ماركف النقاش المتكفي سنة 1855ـ ،كسميـ النقاش كنقكال فياض كخميؿ مطراف
كغيرىـ) (3ككانت الصحؼ كالمجبلت تحمؿ إلى القراء ىذه الترجمات ،كأشيرىا مجمة المقتطؼ
التي أنشئت سنة  1876في بيركت ،ثـ انتقمت إلى مصر في السنة التاسعة.

)(4

كما كاف لسمسمة عالـ المعرفة ،الصادرة عف المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف في
الككيت دكر بارز في نقؿ عدد ال بأس بو مف الكتب الفكر كالنقد ،ككتاب الشفاىية كالكتابية
لكالتر ج أكنج ترجمة حسف البنا عز الديف ككتاب "البنيكية كما بعدىا مف ليفي شتراكس إلى
جاؾ دريدا" لجاؾ ستركؾ كترجمة محمد عصفكر كغيرىما.

1

ينظر :لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر :اإلنتاج الثقافي عمى يد المتطكعيف :مجمة الكعي اإلسبلمي ،عدد  ،587الككيت،

2

أنيس المقدسي :االتجاىات األدبية في العالـ العربي الحديث ،ص .371

3

ينظر  :عز الديف األميف :نشأة النقد األدبي  :ص . 82 ،81

4

أنيس المقدسي :االتجاىات األدبية في العالـ العربي ،ص.370

2014
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ككاف لمعراؽ حظ كفير في ترجمة كتب غاية في األىمية فعمى سبيؿ الذكر ال الحصر
ترجـ سعيد الغانمي :العمى كالبصيرة لدم ماف ،المجمع الثقافي ،اإلمارات 1995 ،ك السيمياء
كالتأكيؿ لركبرت شكلز ،المؤسسة العربية ،بيركت .1995 ،كالنظرية األدبية المعاصرة لركماف
سمدف ،المؤسسة العربية ،بيركت .1996 ،كفمسفة الببلغة لريتشاردز ،باالشتراؾ مع ناصر
حبلكم ،بيركت .1999 ،كالكجكه كالزماف كالسرد /بكؿ ريككر ،المركز الثقافي ،اإلمارات،
 .1998كشعرية التأليؼ /بكريس أكبنسكي ،باالشتراؾ مع ناصر حبلكم .1998 ،كترجـ
حسف ناظـ باالشتراؾ مع عمي حاكـ :ست محاضرات في الصكت كالمعنى لركماف
ياككبسكف ،المركز الثقافي ،بيركت .1994 ،كنقد استجابة القارئ لجيف تكمبكنز ،المجمس
األعمى لمثقافة ،مصر . 1999 ،كاالتجاىات األساسية في عمـ المغة لركماف ياككبسكف،
كنصيات بيف اليرمكنطيقا كالتفكيكية لييك سمفرماف ،المركز
المركز الثقافي ،بيركت.2002 ،
ٌ

الثقافي ،بيركت . 2002 ،كبداية الفمسفة لغادامير ،دار الكتب الجديد المتحدة ،بيركت،
 .2002كالقارئ في النص لسكزاف سميماف كانجي كركسماف ،دار الكتاب الجديد ،بيركت،
 .2007ك طرؽ ىايدغر لغادامير ،دار الكتاب الجديد ،بيركت .2007 ،كالحقيقة كالمنيج
لغادامير ،دار أكيا -طرابمس –ليبيا ط.2007 1
كترجـ فبلح رحيـ محاضرات في األيديكلكجيا كاليكتكبيا لبكؿ ريككر ،دار الكتاب
الجديد المتحدة ،بيركت .2002 ،ك الذاكرة في الفمسفية كاألدب لميرم كرنكؾ ،كالزماف كالسرد
لبكؿ ريككر ،باالشتراؾ مع سعيد الغانمي ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيركت .2007 ،في
ثبلثة مجمدات.
كحسب الدكتكر زكي نجيب محمكد في جريدة األىراـ الصادرة بتاريخ السادس مف
جكيمية  ،1976فإف مجمكع ما ترجـ بيف سنتي  1948ك 1968كاف  1000كتاب في األدب
ك 500كتابا في الديف ك 500كتاب في األنكاع األخرل ليككف مجمكع ما ترجـ خبلؿ عشريف
سنة  2000كتابا.
ككاف حظ النقاد الجدد العرب كفي ار في ىذا المجاؿ ،ك مساىماتيـ كاضحة جمية مف
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جبر في العراؽ عددا مف كتب النقد
خبلؿ ما قدمكه لممكتبة العربية ،فقد ترجـ جب ار إبراىيـ ا
الميمة عمى غرار أدكنيس أك تمكز)مف كتاب الغصف الذىبي(؛ لجيمس فريزر ،كما قبؿ
الفمسفة لينرم فرانكفكرت كآخريف ،كآفاؽ الفف -اللكسندر إليكت - .األديب كصناعتو -عشرة
نقاد أمريكييف - ،الحياة في الدراما -أريؾ بنتمي - .األسطكرة كالرمز -عدد مف النقاد .إضافة
إلى عديد الكتب اإلبداعية شع ار كقصة كركاية.
جبر نجد عبد الكاحد لؤلؤة الذم ترجـ عددان مف كتب النقد
كالى جانب جب ار إبراىيـ ا
اإلنجميزم ،أىميا مكسكعة المصطمح النقدم ،كزكي نجيب محمكد الذم نقؿ إلى العربية كتب
كثيرة ؾ" آثرت الحرية" لرافتشنكك كنشأة الحضارة لكؿ نيكرانت  1950نظرية المعرفة 1956
كتاريخ الفمسفة الغربية لبرتراند راسؿ كغيرىا مف كتب الفكر كالفمسفة كاإلبداع ،ك ترجـ كؿ مف
رشاد رشدم ،كمحمد عناني ،كمحمد القصاص ،كماىر شفيؽ فريد في إطار ميرجاف القراءة
لمجميع كاشراؼ سمير سرحاف :المختار مف أجمؿ القصص العالمية لكؿ مف غي دك مكباساف
كأنطكف تشيككؼ كأرنست ىيمنغكام كفيرجينيا ككلؼ كاسكار كايمد ،كبكؿ باكلز .كترجـ محمكد
الربيعي كتاب "حاضر النقد األدبي" مقاالت في طبيعة األدب ،كترجـ فايز إسكندر مؤلؼ
ريمكند كليمز "المسرحية مف إبسف إلى إليكت"
أما بخصكص المؤلفات التي درست كارتبطت بمدرسة النقد الجديد ،فبالرغـ مف تأخر
ترجمة أميات كتب ىؤالء الركاد كعدـ ترجمة بعضيا إلى غاية يكمنا ىذا كما ىك الحاؿ
بالنسبة لكتاب جكف كرك رانسـ كالمكسكـ بػ"النقد الجديد" كالذم أدل إلى تأخر كصكؿ النقد
الجديد في نسختو الكاممة إلى الكطف العربي .فقد تمت ترجمة العديد مف المؤلفات ذات
العبلقة بالنقد الجديد ،حيث ترجـ ماىر شفيؽ فريد الكثير مف أعماؿ ت .س .إليكت المختار
مف نقد ت .س .إليكت في ثبلثة أجزاء ،كترجـ مصطفى بدكم كبل مف "مبادئ النقد األدبي"،
ك"الشع ر كالعمـ" إليفكر أرمستركنع ريتشاردز ،كتشارؾ كؿ مف حساـ الخطيب كمحيي الديف
صبحي في ترجمة كتاب "النقد األدبي :تاريخ مكجز" في أربعة أجزاء» لمناقديف األمريكييف
كيمياـ كيمزات ككمينث برككس ،كقاـ صبرم عبدالنبي بترجمة "سبعة أنماط مف الغمكض"
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لكيميـ إمبسكف ،كما ترجـ إحساف عباس النقد األدبي كمدارسو الحديثة لستانمي ىايمف
باالشتراؾ مع محمد يكسؼ نجـ -بيركت ) 1960 -1958جزآف(.
غير أف أكثر الكتاب ترجمة في العالـ العربي ىك ت .س إليكت الذم استحكذ عمى
اىتماـ كثير مف المترجميف كالدارسيف ،فقد بدأ االىتماـ بو باك ار حيث أشار إلى بعض آرائو
النقدية الكاتب السكداني محمد معاكية نكر منذ الثبلثينيات عمى صفحات الجرائد كالصحؼ
المصرية كالمقتطؼ كالرسالة ،ككانت حركة ترجمة آثار إليكت إلى العربية مف أىـ الحركات
التي أسيمت في اكتشاؼ المنيج كالمكضكعي كالشخصانية األدب.
فقد نشر لكيس عكض ديكانو بمكتبلند كقصائد أخرل مف شعر الخاصة في القاىرة
سنة ،1947كاحتكل عمى أشعار بالفصحى كبالعافية ،كفيو دعا عكض الخركج عف عمكد
الشعر العربي .كفي سنة  1958ببيركت اشترؾ في ترجمة كتاب "ت.س.إليكت :قصائد" كؿ
مف أدكنيس كمنير بشكر كبمند الحيدرم ،كضـ الكتاب قصائد األرض الخ ارب ،كأربعاء الرماد،
كأغنية العاشؽ بركفركؾ ،كالرجاؿ الجكؼ ،كمسرحية جريمة في الكاتدرائية .ثـ تكالت
الترجمات فترجـ أميف سبلمة مف مسرحياتو"حفمة كككتيؿ" ك نشرت سمسمة المسرح العالمي في
الككيت "جريمة قتؿ في كاتدرائية" ،ك"حفمة كككتيؿ" بترجمة صبلح عبد الصبكر .كأصدر فائؽ
متى ضمف سمسمة نكابغ الفكر الغربي كتاب "إليكت" عف دار المعارؼ بمصر في سنة
 ،1965ثـ أعيد طبعو لممرة الثانية سنة  .1991كضـ منتخبات مترجمة مف كتاباتو ،كفي
السنة نفسيا ) .(1965صدرت ببيركت الترجمة لكتاب ماشيف إليكت ،مف ترجمة إحساف
عباس  .كتمت ترجمة "األرض اليباب" عدة ترجمات حيث نشرت بالعربية في مجمة
الكاتب) جانؼ(  ،1962كترجـ قسمان منيا عادؿ سبلمة كعبد اهلل البشير ،كترجميا أيضان
الناقد يكسؼ اليكسؼ في مجمة "اآلداب األجنبية" بدمشؽ؛ كعبد الكاحد لؤلؤة بعنكاف" :ت.س
إليكت :األرض اليباب ،الشاعر كالقصيدة") ،بيركت .(1980
كصدرت رباعيات أربع :لتكفيؽ صايغ عف رياض الريس لمكتب كالنشر في طبعتيا
اقي
األكلى ببيركت سنة  ،1970ثـ في طبعة ثانية سنة  1990كما قاـ الناقد كالمترجـ العر ٌ
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مصطفى عبكد بترجمة الرباعيات األربع في السبعينات كنشرىا في مجمة األديب المعاصر.
كترجـ محمد حبيب "اجتماع شمؿ العائمة" كالتي صدرت عف دار المدل بسكريا في طبعة
أكلى سنة .2001
أما في مجاؿ النقد فإف الدكتكر ماىر شفيؽ فريد تفرد بترجمة العديد مف أعمالو النقدية
كىي كثيرة تربك أ ك تزيد عمى نصؼ أعممو النقدية كالصادرة عف المجمس القكمي لمترجمة
ككسميا بػ :مختارات مف نقد إليكت في ثبلثة أجزاء ،كىي عبارة عف مختارات مف عدة كتب
كمجبلت كصحؼ .يقكؿ عنيا جابر عصفكر في تصدير ليذه المختارات " :كالكاقع أنيا
ليست مختارات بالمعنى الذم قد يتبادر إلى الذىف ،كانما ىي أقرب إلى األعماؿ شبو الكاممة
إذا أردنا الدقة .فقد ترجـ ماىر شفيؽ فريد أكثر مف نصؼ نصكص إليكت النقدية كالفكرية"

)(1

كما ترجـ شكرم عياد كتابو عف الثقافة كترجمت الركائية كالمترجمة لطيفة الزيات مقاالت
نقدية ،ت .س .اليكت كصدرت عف المكتبة األنجمك-مصرية سنة .1962
إضافة إلى مجمكعة مف المترجميف اآلخريف كإحساف عباس الذم ترجـ كتاب ما حققو
ت.س.إليكت تحت عنكاف" :ت.س.إليكت الشاعر الناقد" كنشره في صيدا كبيركت ،في سنة
 1965كمحمد جديد الذم ترجـ كتابو "في الشعر كالشعراء" .1991كثمة مقاالت عديدة لو
نشرت في العديد مف المجبلت ،أحصاىا الباحث المصرم عمي شمش في مقاؿ لو نشره في
مجمة "فصكؿ"

)(2

1

ماىر شفيؽ فريد :مختارات مف نقد إليكت ،ج ،1المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة ،2000،ص.7

2

ينظر  :ت.س .إليكت في المجبلت األدبية 1939ػ  ،1952عمي شمش ،مجمة فصكؿ ،المجمد  ،3العدد 1983 ،4ـ ،ص

. 315-311
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كفيما ياتي جدكؿ بأىـ كتب النقاد الجدد المترجمة:
عنكاف الكتاب

المؤلؼ

المترجـ

1

رباعيات أربع

ت.س .إليكت

لتكفيؽ صايغ

2

في الشعر كالشعراء

ت.س .إليكت

كمحمد جديد

3

السياسي العجكز

ت.س .إليكت

فؤاد مجمى

4

المختار مف نقد ت.س .إليكت

ت.س.إليكت

ماىر شفيؽ فريد

 3أجزاء
5

تاريخ النقد األدبي الحديث 3

رينيو كيميؾ

مجاىد عبدالمنعـ مجاىد

أجزاء
6

مبادئ النقد األدبي

أ.أ .ريتشاردز

محمد مصطفى بدكم

7

جريمة قتؿ في كاتدرائية

ت.س إليكت

صبلح عبد الصبكر

8

العمـ ك الشعر

ريتشاردز

مصطفي بدكم

9

مختارات مف النقد األنجمك– أمريكي مجمكعة مف النقاد

ماىر شفيؽ فريد

الحديث
10

ت.س .إلبرت شاع ار كناقدا

مجمكعة مف النقاد

ماىر شقيؽ فريد

ككاتبا مسرحيا
11

مقاالت نقدية

ت .س .اليكت

لطيفة الزيات

12

فمسفة الببلغة

آ.أ.ريتشاردز.

سعيد الغانمي .-ناصر حبلكم

13

دراسات في النقد

الف تيت

عبدالرحمف ياغي

 14ركائع التراجيديا في أدب الغرب

كمينث برككس

محمكد السمره

 15النقد األدبي :تاريخ مكجز في 4

كيمزات /برككس

حساـ الخطيب /محيي الديف
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صبحي

أجزاء
16

رباعيات أربع :الصادرة عف

ت .س  .إليكت

تكفيؽ صايغ

17

األرض اليباب ،الشاعر

ت.س إليكت

عبد الكاحد لؤلؤة

كالقصيدة
18

في الشعر كالشعراء

ت.س إليكت

محمد جديد

19

حفمة كككتيؿ

ت.س إليكت

أميف سبلمة

20

ت.س.إليكت :قصائد

ت.س.إليكت

أدكنيس /منير بشكر /بمند

21

سبعة أنماط مف الغمكض

كليـ إمبسكف

الحيدرم
صبرم محمد /حسف عبد
النبي
نكثركب فرام

حنا عبكد

 22نظرية األساطير في النقد االدبي
23

تشريح النقد

نكثركب فرام

محمد عصفكر،

24

مفاىيـ نقدية

رينيو كيميؾ

محمد عصفكر

25

نظرية األدب

رينيو كيميؾ /أ.

عادؿ سبلمة

26

اجتماع شمؿ العائمة

كارف
إليكت

محمد حبيب

كقد كاف لكؿ ىذه الترجمات األثر الكبير في انتقاؿ االتجاىات الفكرية كالمذاىب
الفمسفية كالمناىج النقدية مف الغرب إلى الساحة العربية .كاعتقد أف الترجمة كانت أكبر
العكامؿ تأثي ار بخاصة فيما تعمؽ بالكتب المكتكبة بالمغة اإلنجميزية كبالتالي النقد األنجمك-
أمريكي  ،كذلؾ مف خبلؿ إتاحتيا المجاؿ كاسعا لمكتاب كالنقاد العرب الذيف لـ يتقنكا
اإلنجميزية لمتعرؼ عمى تمؾ المناىج كالتيارات النقدية ،كمف ثـ محاكلة حكار ىذه المناىج كفؽ
منظكرات عربية.

282

الفصل الجانٌ :عىامل النقد اجلديد

ثانيا :العوامل الخارجية :
ىي تمؾ العكامؿ التي أفرزتيا ظركؼ سياسية كاقتصادية كحضارية تخص المجتمعات
الغربية ،كبخاصة المجتمع األمريكي كالمجتمع اإلنجميزم ،كلـ تؤثر ىذه العكامؿ في العرب
فقط كانما أثرت في باقي شعكب العالـ األخرل ،اجتمعت فيما بينيا كساعدت عمى انتشار
التيار الغربي بأفكاره الفمسفية كمذاىبو األدبية كمناىجو النقدية .كسنتطرؽ إلى أىـ ىذه
العكامؿ كالمتمثمة في سطكة المساف الشكسبيرم ،كاإلرساليات التبشيرية ،كاالستشراؽ.
 - 1سطوة المسان الشكسبيري
إذا كاف صمكيؿ دبميك أكديؿ Samuel W. Odellيعمف في ركايتو االستشرافية
المكسكمة بػ" :الحرب األخيرة أك انتصار المساف اإلنجميزم" The Last War, or The
 Triumph of the English Tongueكالتي نشرت سنة  1898أف "العرؽ اإلنجميزم قد
غ از الكرة األرضية .كمما سيؿ انتصار المساف اإلنجميزم ىك تسخير  1500مركبة جكية
محممة بالقنابؿ ،تنفث نا ار بدائية ال تنطفئ  .كعند إحساسيـ بيذا المكت المحقؽ القادـ مف
السماء ،يقرر الناطقكف بالمغات مثؿ الفرنسية كاأللمانية كالصينية أف يترجمكا أنفسيـ إلى لغة
)(1

القكة الجكية العظمى"

كاذا كانت المممكة المتحدة ىي اإلمبراطكرية التي ال تغيب عنيا

الشمس عمى مدار قركف مف الزمف ،امتد فييا نفكذ اإلنجميز كسطكتيـ كلسانيـ مف أكركبا إلى
إفريقيا إلى اليند إلى العالـ الجديد؛ الكاليات المتحدة األمريكية بكؿ ما تتمتع بو مف قكة
عسكرية كسياسية كاقتصادية .كاذا عممنا أف العديد مف البمداف العربية كانت مستعمرات إما
فرنسية أك إنجميزية فبل بد أف يككف ليذه المعطيات تأثي ار في بمكرة فكر عربي جديد.
كمما زاد مف سطكة المغات األجنبية كنشر الثقافة الغربية سياسة التعميـ التي انتيجيا
المحتؿ سكاء المحتؿ الفرنسي أـ المحتؿ اإلنجميزم كذلؾ مف خبلؿ اعتماد لغة المستعمر لغة
1

صمكيؿ دبميك أكديؿ  :Samuel W. Odellالحرب االخيرة أك انتصار المساف اإلنجميزم نقبل عف :مايكؿ كركنيف:

الترجمة كالعكلمة ،محمكد منقذ الياشمي كعبد الكدكد بف عامر العمراني ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ط،2010 ،1
ص.13

283

الفصل الجانٌ :عىامل النقد اجلديد

رسمية في المدارس كالمؤسسات التعميمية .ففي مصر كعند دخكؿ اإلنجميز األراضي المصرية
عاينكا سيطرة المغة الفرنسية فييا " فحاكؿ كركمر عف طريؽ فرض سياسة تعميمية جديدة أف
ينشر الثقافة اإلنجميزية ،بعد أف فشمت ميمة اإلرساليات في نشر ىذه الثقافة ) ،(1حيث صدر
نص عمى أف تككف لغة التعميـ في مصر ىي المغة اإلنجميزية،
قرار عاـ 1886ـ الذم ٌ
كأطمقت يد إنجمت ار في مصر بعد معاىدة عاـ 1904ـ بيف إنجمت ار كفرنسا كأخذ نفكذ الثقافة
الفرنسية بالتقمص ،كأصبح ال مجاؿ لمطالب إلكماؿ دراستو العميا إال بإجادة المغة اإلنجميزية.
)(2

فازداد االىتماـ بيذه المغة كتمكف الطمبة مف أسرارىا حتى أجادكىا كاتسعت معارفيـ بيا

كبخاصة طمبة المراحؿ المتقدمة في الجامعات كالمعاىد.
يقكؿ عمر الدسكقي عف أثر ىذا النظاـ التعميمي في مصػر " :فصارت المغة
اإلنجميزية ىي المغة األكلى بالمدارس المصػرية بمقتضػى المعاىدات المختمفة كنفكذ إنجمت ار
السياسي ،كصار الطالب المصرم يعرؼ الكثير عف األدب اإلنجميزم ،كال يكاد يعرؼ شيئا
عف األدب الفرنسي ،ثـ أدل إنشاء الجامعات المصرية الحديثة إلى تخصص بعض الطبلب
في المغة اإلنجميزية ليككنكا مدرسيف متمكنيف فييا ،كحمكا محؿ خريجي المعمميف العميا " )،(3
ففتحت أقساـ المغة اإلنجميزية ،التي أدت بالطالب إلى التعامؿ مباشرة مع النصكص األدبية
كالنقدية اإلنجميزية كالتقرب أكثر إلى عكالـ كتابيا كمرجعياتيـ الفكرية كالفمسفية.
كلـ تكف سيطرة المغة اإلنجميزية كثقافتيا مقتصرة عمى مصر فحسب ،كانما امتدت إلى
معظـ األقطار العربية حيث ارتبطت اليجرة إلى أمريكا بإجادة المغة اإلنجميزية ،مما دفع عددان
مف السكرييف إلى تعميـ أنفسيـ كأبنائيـ ىذه المغة.

1

عمر الدسكقي :في األدب الحديث ،ج ،2ص .15

2

المصدر نفسو ص . 35

)(4

3

المصدر نفسو  ،ص . 50

4

حممي مرزكؽ :تطكر النقد كالتفكير األدبي الحديث في مصر في الربع األكؿ مف القرف العشريف ،دار النيضة العربية،

بيركت 1983ـ ،ص .233
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إف سطكة المغة اإلنجميزية نابعة مف امتياز ثقافي كلساني كحضارم ،كألف مف يرتكم
مف النبع ليس كمف يرتكم مف الخابية كما يقكؿ ليكناردك دا فنيشػي ،فقد ساىـ الكتاب
اإلنجميز كاألمريكيكف في انتشار المساف اإلنجميزم مف خبلؿ ركائعيـ اإلبداعية كالفكرية
كالنقدية؛ ركاية كشع ار كمسػرحا كفمسفة كنقدا .كالتي فتحت شيكة القراءة في صكرتيا األصمية
لمكتاب العرب ،ككثير مف المجدديف كالعقاد كالمازني كشكرم كأحمد زكي أبك شادم كنازؾ
المبلئكة كعبد الكىاب البياتي كغيرىـ ،ىـ ممف تعممكا المغة اإلنجميزية كأتقنكىا بالمدارس
كالمعاىد كالجامعات .كانطبلقا مف ىذا االمتياز درس الكتاب كالنقاد العرب المغة اإلنجميزية ك
أجادكىا إلى حد بعيد كنظرة سريعة إلى قائمة مراجع مؤلفاتيـ تؤكد اطبلعيـ عمى أميات
الكتب النقدية كالفكرية اإلنجميزية ألغمب المؤلفيف ،بؿ إف بعضيـ كتب باإلنجميزية شع ار
كركاية كنقدا .كمف النقاد الجدد الذيف كتبكا بالمغة اإلنجميزية نذكر عمى سبيؿ المثاؿ جب ار
جبر كتب ركاية " " Passage in the Silent Nightعاـ  ،1946كحمميا معو إلى
إبراىيـ ا
كمبردج مرقكنة عمى اآللة الكاتبة ،ككزع نسخان منيا عمى زمبلئو في الجامعة ،كلـ تصدر في
صكرتيا العربية إال عاـ  1955بعنكاف" :صراخ في ليؿ طكيؿ" بعد أف أعاد كتابتيا بالمغة
العربية،
كلـ تكف كتابات جب ار بالمغة اإلنجميزية تقميدا ،أك تبجحا أك تماشيا مع الكسط
اإلنجميزم ،كلكنيا كانت مف منطمؽ أنو أجاد ىذه المغة كاستغرؽ في عكالميا السحرية ،كمف
شعكره العميؽ بقدرة ىذه المغة عمى استيعاب أفكاره ،لما تزخر بو ىذه المغة مف طاقات
تعبيرية ىائمة ،كيعترؼ مرة أخرل جب ار إبراىيـ جب ار في إحدل حكاراتو فيقكؿ:
"فقمت :سأكتب باإلنكميزية،
ككنت أشعر أف كتابتي بيا تجعؿ ذىني أكثر اتساعان
ي

كطاقتي عمى التعبير ال تقتصر عف أم شيء تريد تناكلو .....كبعد ذلؾ بدأت في كتابة
ككنت أشعر أنيا ليست الشيء الذم أريد أف أكتبو"
بعض القصص كالمقاالت بالعربية
ي

)(1

 1جريدة الحياة ،العدد  -10005تاريخ  1990/6/15مف مقابمة أجراىا مع جب ار-محمد عبد الكاحد -القاىرة .نقبل عف:

بؿ

النص كالخطاب دراسة في عالـ جب ار إبراىيـ جب ار الركائي ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،
سميماف حسيف :يمضمرات
ِّ
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كيذىب جب ار إلى أبعد مف ىذا في تعظيـ المغة اإلنجميزية إلى القكؿ بأف الفضؿ في كتابتو
بالمغة العربية يعكد ليذه المغة الساحرة ،كيعرب عف فرحتو باتخاذىا لغة لمكتابة بقكلو" :فرحت
بالكتابة اإلنكميزية كالكتابة باإلنكميزية عممتني الكتابة بالعربية").(1
كما كتب في الدراسات باإلنجميزية أيضا "الفف في العراؽ" عاـ  1961ك"جذكر الفف
العراقي اليكـ" ،الذم أصدره عاـ ،1983كما كتب عبد الكاحد لؤلؤة كتاب" :الشعر العربي
األندلسي كتطكر الشعر الغنائي األكركبي" Arabic Andalusian Poetry and the
 Rise of the European Love-Lyricكالذم صدر سنة  ،2003ككتب عبد العزيز
حمكدة "مقدمة لمدينتنا"Introduction To our Town

سنة  1970ك"المشكمة مع

ألبي" The problem with Albeeسنة  ،1978كغيرىا مف األعماؿ.
إف تظافر كؿ ىذه العكامؿ الخارجية منيا كالداخمية ،إضافة إلى مؤثرات كعكامؿ أخرل
التبادالت التجارية كالبعثات الدبمكماسية ،كالرحبلت االستكشافية كالرحبلت
قد تككف أقؿ تأثي ار ك ي
السياحية ،كاالستشراؽ ،كاإلرساليات التبشيرية ،كحركة التفاعؿ فيما بينيا كبيف مختمؼ
األكضاع السياسية كالثقافية كاالجتماعية في الكطف العربي كفي الضفة األخرل مف العالـ
الغربي ،إضافة إلى التحكالت الداخمية في األقطار العربية بخاصة بمصر كلبناف كالعراؽ
كالشاـ ىك ما أنتج ىذا الكـ المعرفي النقدم لدل النقاد العرب .كىك ما فتح اآلفاؽ لمدرسة
النقد الجديد كي تحط بالساحة العربية كيككف ليا ذلؾ التأثير الذم سنراه في الفصؿ القادـ.
ذلؾ أف االح تكاؾ الحضارم كالمثاقفة كالتكاصؿ بيف المجتمعات كالشعكب كاف كسيظؿ منبعا
إلنتاج المعرفة في أسمى معانييا فكرية أك إبداعية أك نقدية.

 ،1999ص.38

 1جريدة الحياة ،المرجع نفسو ص38.
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تمييد
إف المتتبع لمسار حركة تمقي النقد األنجمك-أمريكي في الكطف العربي كطرائؽ تداكلو
مف لدف الدراسيف كالنقاد العرب ،يمحظ أنو تجمى في ثبلثة مستكيات؛ مستكل أكؿ تمثؿ في
ترجمة بعض أعماؿ ركاد النقد الجديد ،كماىر شفيؽ فريد الذم ترجـ الكثير مف أعماؿ ت.
س .إليكت المختار مف نقد ت .س .إليكت في ثبلثة أجزاء أك مصطفى بدكم الذم ترجـ كبل
مف )مبادئ النقد األدبي( ،ك)الشعر كالعمـ( إليفكر أرمستركنع ريتشاردز ،أك حساـ الخطيب
كمحيي الديف صبحي بترجمتيما لكتاب )النقد األدبي :تاريخ مكجز في أربعة أجزاء( لمناقديف
األمريكييف كيمياـ كيمزات ككمينث برككس أك صبرم عبدالنبي الذم عرب )سبعة أنماط مف
الغمكض( لكليـ إمبسكف ك)دراسات في النقد( آللف تيت التي ترجميا عبدالرحمف ياغي.
كغيرىا مف األعماؿ

كمستكل ثاف تبنى الكتابة التنظيرية محاكال تفسير منيج النقاد الجدد كطبيعة تعامميـ
مع النص األدبي كالنص الشعرم بالخصكص ،كمف ثـ ضبط مفاىيمو كمصطمحاتو ،كمستكل
ثالث حاكؿ صياغة المفاىيـ النقدية لمنقد األنجمك –أمريكي الجديد مف خبلؿ تطبيؽ آلياتو
عمى النصكص العربية كدخكؿ عكالـ الشعراء العرب مف خبلؿ رؤية جديدة ،مف شأنيا أف
تستكنو ما لـ يستكنو كتستجمي ما لـ يستجؿ كما فعؿ الدكتكر إحساف عباس في كتابو) :عبد
الكىاب البياتي :دراسة في أباريؽ ميشمة( كىي دراسة عدىا النقاد أكؿ دراسة نقدية تتخذ مف
)(1

التعامؿ المباشر مع النص كقضاياه الشكمية منيجا أساسيا،

يستند إلى المقكالت النقدية التي

ينادم بيا أتباع مدرسة النقد الجديد ،أك عبد العزيز الدسكقي في كتابو) :في عالـ المتنبي(

كاص ارره عمى دخكؿ عالـ ىذا الشاعر الكبير مف خبلؿ رؤية فنية بحتو.

أما المستكل الرابع فتمثؿ في التنقيب عمى مقكالت النقد الجديد في صفحات النقد
العربي القديـ ،كىذا المستكل ،تفرد بو الدكتكر زكي نجيب محمكد في بداية األمر ليمتحؽ بو

مجمكعة أخرل مف النقاد العرب فيما بعد.

1

د .عباس عبد الحميـ عباس "سمطة النص كاشكالية المنيج :النقد األدبي عند إحساف عباس" مجمة أفكار ص. 12
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مراحل تطور النقد الجديد في الوطن العربي
كمف خبلؿ دراستنا ألثر النقد األنجمك-أمريكي الجديد في النقد العربي المعاصر ارتأينا
أف نتتبع المراحؿ التاريخية لتطكره في التربة العربية ،كانطبلقا مف ىذه الرؤية قمنا بتقسيـ

تطكر النقد الجديد إلى مراحؿ ثبلث:

 -1المرحمة األولى -المرحمة الجنينيةThe Embryonic Stage.
كتعد ىذه المرحمة ىي مرحمة ما قبؿ الميبلد كالتي يمكف كصفيا بمرحمة اإلرىاصات األكلية
كالتي تمثمت في التعرؼ عمى بعض ركاد الحركة مف قبؿ بعض الطمبة كاألساتذة الذيف درسكا المغة
االنجميزية كعاينكا الشعر األنجمك -أمريكي كحاكلكا ترجمة بعض األعماؿ الشعرية ،كالمترجميف لكيس
عكض كتكفيؽ صايغ المذاف ترجما أعماؿ إليكت في كقت مبكر.

كيمكننا أف نعد كبل مف الكاتب السكداني محمد معاكية كالكاتب تكفيؽ صايغ أبرز
م مثميف في رأينا ليذه المرحمة فقد استطاعا أف يتعمقا في رؤية أحد النقاد الجدد لمشعر ،الناقد
كالشاعر ت .س إليكت كالذم حاكال أف ينش ار ىذه النظرة الجديدة لمقصيدة باعتبارىا تعبي ار عف

العالـ كليس تعبي ار عف الذات:

-1.1

محمد معاوية نور والتمرد عمى االتجاه الرومانسي

يشترؾ النقاد الجدد العرب في تمردىـ عمى التيار الركمانسي ،كسعكا إلى إبراز عيكب
التيار كما طبعو مف آثار سمبية عمى النقد خاصة .كما حاكلكا حسر ىيمنة أشكاليا كأساليبيا
عمى الساحة األدبية كالنقدية العربية.

كيعد محمد معاكية نكر الكاتب السكداني مف أكؿ المناديف بفساد الركمانسية كعدـ
قدرتيا عمى مكاكبة العصر كركحو التكاقة إلى ما ىك أبعد مف أف يككف األدب تعبي ار عف
الذات .ك" أكؿ مف لفت األنظار في العالـ العربي إلى ت.س إليكت كأكؿ مف حاكؿ تطبيؽ
نظرياتو النقدية الحديثة عمى الشعر العربي كذلؾ منذ بداية الثبلثينات"

)(1

ككانت مقاالتو التي

كاف ينشرىا ببعض المجبلت كالصحؼ المصرية أثناء إقامتو بالقاىرة مثؿ ":السياسة
1معاكية محمد نكر رائد الحداثة النقدية  ...بقمـ :عبد المنعـ عجب الفيا ،صحيفة سكدانيؿ االلكتركنية

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19
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األسبكعية" ك"المقتطؼ " ك"الرسالة" ك"الببلغ األسبكعي" ك" الجياد " ك"اليبلؿ" طافحة بذلؾ
النبض المتمرد عمى الكاقع الشعرم العربي آنذاؾ ،كارتباطو الشديد بتمؾ الكجدانية الصارخة.
كما كانت تنضح بركح الغرب كاألدب النقد الغربييف .كخاصة بمقكالت ككتابات ت .س.
إليكت ؛ ففي مقالتو التي يعالج فييا شعر عباس محمػكد العقػاد ،كالمنشكرة بجريػدة ) الجيػاد (
المصريػة بتاريػخ  3مػام 1933ـ كالتي عنكنيا "القالب في شعر العقاد" يشير معاكية نكر
عمى ىذا الكاتب اإلنجميزم في معرض حديثو عف ميزة التيار الشعرم الجديد الذم برز في
إنجمت ار بتأثير مف اليكت" :إنما القالب الجديد ال يترؾ شاردة كال كاردة في معنى أك لفظ إال
كيأتي بيا في مكانيا مف الكضع كترتيبيا مف النسيج الفني حتى أنؾ لتجد الجمؿ االعتراضية
في شعر عظاـ الشعراء أمثاؿ :تى.اس .اليكت كبراكينج كأندادىـ ليا قيمة الشعر مع أنيا
حتى في الكتابة الفكرية مجرد تحديد كتكضيح

)(1

أما مقالتو "أصدقائي الشعراء :ىذا ال يؤدل" المنشكرة بجريدة الرسالة سنة 1934
فكانت صربة غير متكقعة مف شعراء مصر في ذلؾ الحيف ،لمشعر المصرم كلئلتجاه
الركمانسي عمى حد سكاء .كالمقالة قراءة في ديكاف "كراء الغماـ" لمشاعر إبراىيـ ناجي كديكاف
"المبلح التائو" لمشاعر عي محمكد طو ،كيشير معاكية نكر أف ىذه القراءة تتعدل ىذيف
األديبيف إلى " ما ىك أخطر كأبعد شأنا ،تتعداه عمى الحديث عف طبيعة الشعر كالكتابة ،كأف
األقبلـ قد خطرت بكبلـ نعد معظمو خط ار عمى الحركة األدبية في مصر ،كفيـ الفنكف
)(2

األدبية عمى الكجو الذم يفيـ منيا في الجيؿ المعاصر"

جاء ذكر اليكت في ىذه المقالة في سياؽ حديث معاكية لمشعراء الركمانسييف العرب
لئلفادة مف أساليب شعراء الحداثة في أكربا أمثاؿ ت .س .اليكت كد .ىػ لكرنس كت .أ ىيكـ:
" أكلئؾ الشعراء الذيف نراىـ جاىديف يفتشكف عف اهلل ،كيبحثكف في الجنس كنشكة العفاؼ
الركحي ،ثـ يعكد كؿ منيـ كحقيبة كعييـ مؤلل باألحاسيس المختمفة كاألفكار المريرة أك
العذبة ،مؤلل بالثعابيف التي تبرؽ كالمؤلؤ كبالسبلـ الذم تعقبو أشد فترات الحرب تمزيقا
1

القالب في شعر العقاد – معاكية محمد نكر – جريدة الجياد – العدد  3 – 590مايك 1933ـ – نقبل عف – مؤلفات

معاكية محمد نكر – إعداد الرشيد عثماف خالد – دار الخرطكـ لمطباعة كالنشر  ،ص . 216

2

معاكية محمد نكر" :أصدقائي الشعراء :ىذا ال يؤدل" ،مجمة الرسالة ع 67/السنة الثانية في  15أكتكبر  ،1934ص
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لؤلجساـ كاألركاح كبالذىكؿ الذم يسمك إلى طبقات السماء ،كبالسخر الذم :يرل القمر في
أمسية حب أشبو ببالكف يمعب بو صغار األطفاؿ .كيرل :المساء يناـ كرجؿ عميؿ ينتظر
مبضع الجراح  ..كربما يرل :في أنامؿ الحبيب أقطا ار متسعة كلك أنيا بادية التناقض أك

بأحاسيس متناقضة بعيدة ،حالكػة الظممػة أك شديػدة الكىج ").(1

كلعؿ معاكية ساؽ ىذا التشبيو لمتدليؿ عمى ضركرة تفاعؿ الشعراء العرب في ذلؾ الكقت مع
إشكاالت الحياة كقضاياىا العممية  .عكضا عف االنغبلؽ في العكالـ الركمانسية الحالمة .كىك األمر
الذم دفعو إلى ا نتقاد رمكز الحركة الركمانسية كتحديدا إبراىيـ ناجي كعمى محمكد طو بالرغـ مف
صداقة االثنيف لو كبالرغـ مف أف كبل منيما قد أىداه نسخة مف ديكانػو ليمػة صػدكره كىما ديكاف ) المبلح
التائو ( لعمي محمكد طو كديكاف ) كراء الغماـ ( إلبراىيـ ناجػى يقكؿ" :كىما الشؾ ينتظراف المديح
كالثناء مف صديؽ يجمس معيما كيأنس إلى صحبتيما غير أف المكضكع في رأينا قد تعدل أخي ار ىذيف
األديبيف إلى ما ىك أخطر كأبعد شأنا ،تعداه إلى الحديث عف طبيعة الشعر كالكتابة ،كأف األقبلـ قد
خطرت في ىذا الطريؽ بكبلـ تعد معظمو خط ار عمى الحركة األدبية في مصر ،كفيـ الفنكف األدبية
عمى الكجو الذم يفيـ منيا في الجيؿ الحاضر .كليذا رغبنا في كتابة ىذه الكممة ال لنمدح أك نذـ ،كلكف

لندلي برأم في الشعر كما نقرؤه كنفيمو ،ككما ننتظر مف الكتاب كالقراء أف يقرأه كيفيمكه

).(2

ظمت فكرة أف األدب تعبير عف شخصية الكاتب أك بيئتو عالقة بأذىاف الناس طكاؿ الحركة
الركمانتيكية إلى أف جاء )بندتيك كركتشو ( في أكائؿ ىذا القرف فأثبت أف األدب إحساس ،كأف الخمؽ
األدبي يحتـ أف ينتقؿ ىذا اإلحساس مف الذاتية إلى المكضكعية فالقصيدة كالصكرة ليس المفركض أف
نرل فييا مبلمح الرساـ كاختبلجات نفسو،بؿ مبلمح منظر أك شيء معيف تتفاعؿ فييا الظبلؿ كاأللكاف

كالنسب كاألبعاد لتثير في النفس إحساسا معينا يريد الفناف إثارتو.

1

معاكية محمد نكر" :أصدقائي الشعراء :ىذا ال يؤدل" ،ص 1717

 2معاكية محمد نكر" :أصدقائي الشعراء :ىذا ال يؤدل" ،ص .1717
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 – 1.2توفيق صايغ :الشاعر الناقد
درس تكفيؽ صايغ بالجامعة األمريكية في بيركت كما التحؽ بجامعة ىارفارد األمريكية
لدراسة األدب اإلنجميزم ،كاشتغؿ في دائرة الترجمة في حككمة فمسطيف ،كأمينان لمكتبة المركز
الثقافي األميركي في بيركت ،ناؿ عاـ  1950منحة دراسية مف مؤسسة رككفمر أتاحت لو

السفر إلى الكاليات المتحدة حيث تنقؿ بيف جامعاتيا المشيكرة مثؿ ىارفرد كبرنستف كجكف

ىكبكنز .كفي سنة  1953قضى مدة دراسية في جامعتي أكسفكرد ككامبردج.

عيف صايغ محاض انر لمدة خمس سنكات في الدائرة العربية بجامعة كامبردج ثـ أستاذنا
ٌ
محاض انر في جامعة لندف ،عاد بعدىا إلى بيركت كأصدر المجمة الفكرية “حكار” كبعد بضع
سنكات أغمؽ "حكار" كسافر إلى أميركا إللقاء سمسمة مف المحاضرات في عدد مف الجامعات
عيف بعد ذلؾ أستاذان زائ انر في دائرتي األدب المقارف كلغات الشرؽ األدنى في
األميركيةٌ .
جامعة بيركمي بكاليفكرنيا .كبعد كقت قصير أصيب بنكبة قمبية أكدت بو كدفف في بيركمي.
ارتبط اسـ تكفيؽ صايغ بالتيارات الغربية الجديدة مف خبلؿ ترجمتو لقصائد مف الشعر
األمريكي كاإلنجميزم« :خمسكف قصيدة مف الشعر األمريكي المعاصر» 1963
ك«ت.إس.إليكت كرباعياتو األربع»  -أصكات ،لندف  1962ك األرض البكار )ت .إس.
إليكت( بيركت  ،1956كتطكر األدب األمريكي )مقاؿ في النقد التاريخي(  ،1959كما قاـ
بمراجعة كتاب الشعر أرشيبالد ماكميش)الشعر كالتجربة( الذم ترجمتو سممى خض ار الجيكسي .

كتب العديد مف القصائد محاكال أف يصب كتاباتو في قالب جديد مختمؼ بعيد عف الشعر
الركمانسي الذم ساد في الساحة الشعرية العربية ،منطمقا مف مبدأ أف القصيدة ال يمكف اف
تككف تعبي ار عف الذات فحسب "فالقصيدة لدل تكفيؽ صايع ىي كميا تعبير حر عف التجربة
اإلنسانية"

)(1

لقد آمف تكفيؽ صايغ بالحرية متشبعا بآراء إليكت كغيره مف الكتاب الغربييف

فصايغ "لـ يكف ممتزما إال برؤياه الشخصية كلـ يتمسؾ بغير مبدأ الحرية الفردية في تعبير
جمالي كمف ىذه الناحية يمكف اعتباره مف اكثر المتمرديف تطرفا في الشعر العربي الحديث
كلذلؾ قد يككف كاحدا مف العرب القبلئؿ الذيف فيمكا معنى "الحديث" كليس فقط معنى
1

ببلطة :صخر ،كحفنة مف تراب :مقاالت في النقد األدبي ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،2005 ،
عيسى ٌ

ص42
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"المعاصر" في مجاؿ اإلبداع الفني في القرف العشريف") (1كيبرز تأثره بإليكت مف خبلؿ دراستو
لبعض األعماؿ لجب ار إبراىيـ جب ار حيث زاكج تكفيؽ صايغ كىك يدرس ديكاف جب ار إبراىيـ جب ار
)تمكز في المدينة( بيف مدينة جب ار كمدينة )األرض اليباب( إلليكت في مقدمتو لمجمكعة عرؽ
كقصص أخرل مستعي ار عنكاف قصيدة إليكت الشييرة كمجمكعة الرمكز التي استخدميا ذلؾ
الشاعر الغربي في حديثو )أم حديث صايغ( عف مدينة جبرا"

)(2

يبدك رفض صايغ لبلتجاه التعبيرم في األدب مف خبلؿ إنتاجو الشعرم كمحاكلتو
اليركب مف التعبير عف الذات كادماج المشاعر في قكالب فكرية كثقافية تنـ عف رؤية شاممة
لمعالـ كقد نجح تكفيؽ صايغ كما تقكؿ سممى الجيكسي" :مف خبلؿ تجربتو الشخصية في
االنتقاؿ مف الذاتية إلى المكضكعية ىنا تكفيؽ صايغ يدمج بيف الفكر كالكجداف كيغكص مف
خبلؿ تجربة الحب إلى تجربة الكجكد نفسو ،مف خبلؿ الشخصي الخاص إلى الشامؿ ،منطمقا
مف قيكد الدنيكم كالمحسكس يرتاد عكالـ الميتافيزيقي كالمجيكؿ كالبعيد ،كالتجربة عنده ال
تنغمؽ عمى نفسيا  ،ال تحدد سمفا بالحدث ىناؾ المكقؼ األساسي الذم يبلزمو ،كىك مكقؼ
صادؽ يحمؿ نظرة شاممة كعميقة لمكجكد تقمب الحدث إلى تجربة إنسانية قد يعاينيا كؿ فرد

)(3

كما يمثٌؿ كتابو )نازؾ المبلئكة ..طريدة المتاىة كالصكت المزدكج دراسة في ديكاف شظايا كرماد(

"يعرفنا عمى
محاكلة متفردة كرائدة في دراسة الشعر مف منظكر التيارات الغربية الحديثة كما أف الكتاب ٌ
طبيعة القراءة االكاديمية لديكاف مف الشعر العربي .يحاكؿ الشاعر تكفيؽ صايغ فييا ،إحالة اتجاىات
التكجو في
حركة التجديد في الشعر العربي الى مرجعيات شعرية في ثقافة أخرل ،كلعمٌو الثاني في ىذا ٌ
)(4
النقد العربي بعد الدكتكر إحساف عباس "

ببلطة :صخر ،كحفنة مف تراب :مقاالت في النقد األدبي  ،ص43
 1عيسى ٌ

 2محمد عصفكر :نرجس كالمرايا :دراسة لكتابات جب ار ابراىيـ جب ار االبداعية ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،2009 ،
ص256
3

سممة الجيكسي" :القصيدة ؾ" لتكفيؽ صايغ ،شعر ،ع 16س ،1960 ،4ص132ف نقبل عف ساندم سالـ أبك سيؼ:

قضايا النقد كالحداثة :دراسة في التجربة النقدية لمجمة ”شعر“ المبنانية ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،2005 ،
ص ص.87-86
 4كفيؽ غريزم " :نازؾ المبلئكة طريدة المتاىة كالصكت المزدكج!" جريدة األنكار2016/08/21
www.alanwar.com/printarticle.php?articleID=264797
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 -2المرحمة الثانية :ـ مرحمة الميلد The Birth stage
سنتناكؿ في ىذا المرحمة جممة مف الكتب صدرت في سمسمة ))اتجاىات النقد
الحديثة(( في مطمع الستينيات بإشراؼ رشاد رشدم كىي "القد المكضكعي" لسمير سرحاف،
ك"النقد التحميمي" لمحمد عناني ،ك"عمـ الجماؿ كالنقد الحديث" لعبد العزيز حمكدة ،النقد
النفسي لفايز اسكندر ،ككميا صدرت خبلؿ نياية نياية الخمسينيات كبداية الستينيات ،ثـ
كتاب "النقد االنجميزم الحديث" لماىر شفيؽ فريد الذم صدر عاـ  1970عف سمسمة المكتبة

الثقافية.

كقد كانت ىذه السمسمة بمثابة اإلعبلف الرسمي عف ميبلد تيار نقدم عربي يتبنى النقد
الجديد منيجا كيحاكؿ التأصيؿ لو في الساحة العربية كيقكؿ رشاد رشدم عف ىذه السمسمة
مبر از أىدافيا "الذم دفعني كاخكاني إلى إصدار ىذه المجمكعة في النقد الحديث إيماف بأف
النقد ليس مجرد ابداء الرأم _ بؿ ىك جيد جاد لكي نرل العمؿ األدبي كما ىك عمى
حقيقتو  ...فالنقد المكضكعي ىك كحده الذم يستطيع أف يحدد قيـ األعماؿ األدبية كيصميا
بعضيا بالبعض بحيث يحيؿ أدب األمة الى جسـ حي متكامؿ أك مجرل يتدفؽ دكف تكقؼ،
يتصؿ فيو الماضي بالحاضر كالحاضر بالماضي  ..كالنقد المكضكعي ىك كحده ايضا الذم
يستطيع أف يربي ما يسمى بالذكؽ _ أك بمعنى آخر _ يخمؽ القدرة عمى التمييز بينت ما ىك
فني كما ىك غير فني .

كفي ىذه المرحمة اليامة مف حياتنا التي نجتازىا اليكـ نحف في أشد الحاجة إلى تبني
النظرة المكضكعية ال في الفنكف كاآلداب فحسب بؿ في جميع أكجو النشاط األخرل  ..كلذلؾ
فنحف نعتب ر ىذه المساىمة المتكاضعة مف جانبنا في خمؽ كعي مكضكعي في الفف كالنقد
كاجب يحتمو عمينا اعتبار خاص كىك أننا ننتمي إلى الجامعة كنقكـ بالتدريس فييا .فنحف
نؤمف بأف الجامعة مسؤكلة عف تبني القيـ المكضكعية كنشرىا ال داخؿ حجرات الدراسة

فحسب بؿ كخارج الجامعة أيضا.

ف نحف نؤمف بأف كؿ دراسة مف الدراسات الجامعية ال يمكف أف تككف ليا قيمة حقيقية
ما لـ تتصؿ بحياتنا حاض ار كمستقببل ،كما لـ تيدؼ إلى أف تصيب منيا األمة العربية نفعا
أكيدا_ باختصار ما لـ تصب في حياة ىذه األمة .كلذلؾ فنحف_ كأكثرنا ممف تكفركا عمى
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دراسة اآلداب الغربية كتدريسيا _ قد آلينا عمى أنفسنا أف ننقؿ ما اكتسبناه مف خبرات إلى
أمتنا كلغتنا العربية ،فيذا ىك في رأينا الطريؽ الطبيعي الذم يجب أف تسير فيو دراسة اآلداب

األجنبية .

كبعد _ فالنظرة المكضكعية في اآلداب كالفنكف _مثميا في كؿ شيء آخر مطمب
عسير المناؿ ال يكتسب اال بالدراسة كالممارسة ،كمف أجؿ ىذا نسعى في ىذه الدراسات
المكجزة إلى تقديـ نظريات أدبية كمناىيج نقدية تربط بينيا جميعا النظرة المكضكعية ..عسى
)(1

أف تحقؽ شيئا مف الفائدة".

كالذم يؤكد ىذه النزعة الحقيقية في إبراز المنيج المكضكعي

ىذا التنكع الذم أراده رشاد رشدم في محاكلة لمـ تنكع النقد الجديد كتعدد رؤاه كركاده
كسنتطرؽ باختصار إلى ىذه الكتب التي كما سبؽ كأف ذكرنا أعمف ظيكرىا ميبلد النقد الجديد

في مصر كالكطف العربي مف بعد ذلؾ.

كسنتطرؽ إلى ممثمي ىذه المرحمة بشيء مف التفصيؿ لما كاف ليا مف أثر بارز في

التعريؼ بمدرسة النقد الجديد:

 -2.1أوال :سمير سرحان والنقد الموضوعي
يفتتح سمير سرحاف كتابو المكسكـ بػ :النقد المكضكعي" بيذا الحكـ النيائي بقكلو" :
)(2

تحمؿ مدرسة النقد الحديث

لكاء النقد المكضكعي في عصرنا ،كىي كانت مزكدة بجميع ما

يمكنيا مف النظرة العممية إلى األعماؿ األدبية ،بعد أف أعادت تقييـ المدارس النقدية المختمفة
)(3

مف تعبيرية إلى تأثرية ،إلى تاريخية...الخ".

كيحاكؿ سمير سرحاف في ىذا الكتاب الذم

يدكر كما ىك كاضح مف خبلؿ عنكانو حكؿ المنيج المكضكعي في النقد ،ىذا المنيج الذم
تعكد جذكره إلى العصر الفيكتتكرم في القرف التاسع عشر كالذم قاؿ بو رائد كأب النظرية
المكضكعية الناقد االنجميزم ماثيك آرنكلد .كما يسعى مف خبلؿ صفحاتو أف يقيـ تمؾ العبلقة

 1نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،ص ص .133-132

2
3

يقصد سمير سرحاف بمدرسة النقد الحديث مدرسة النقد الجديد.
سمير سرحاف :النقد المكضكعي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ف مصر  ،1990ص.9
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المكجكدة بيف النقد الجديد كبيف مكضكعية آرنكلد التي نادل بيا محاكال دحر الركمانسية

كابطاؿ قيميا كمقكالتيا.

يقكؿ سمير سرحاف في مقدمة الكتاب" :كلقد عنيت في ىذه الصفحات أف أبيف ،في
شيء مف التأكيد ،أكجو االلتقاء بيف آرنكلد كبيف أبناء ىذه المدرسة ،كأىميا النظرة المكضكعية
ثـ حاكلت بعد ذلؾ بسط نظرية آرنكلد في النقد التي ترتكز عمى دعامتيف رئيسيتيف ىما دكر
)العصر( في خمؽ الشاعر ،كطبيعة عمؿ الناقد في الحكـ عمى األعماؿ األدبية .كفي ىذا
حاكلت أف أربطو دكما بيذه المدرسة كنقادىا الكبار الذيف ساركا فيما بعد عمى ىديو ثـ عدلكا
في آرائو كألبسكىا صبغة عممية منيجية يبدك أنيا لـ تتكفر آلرنكلد بسبب طبيعة العصر الذم
كاف يعيش فيو ،كخمصكىا مف شكائب اجتماعية كسياسية كاف آرنكلد يعني بيا ،حيث كاف
عصره يتطمب أف يككف ناقدا مثمو ،كمفك ار اجتماعيا ،كمنظ ار لفمسفة اجتماعية كاممة يعتبر
النقد كاألدب فييا ركنا أساسيا .كىذا ما جعؿ مفيكمو لمشعر كميمتو مفيكما خاصا ينبع أساسا مف
طبيعة عصره ،كاف كاف يتخمص بعد ذلؾ مف نقطة االنطبلؽ ىذه الى مفيكـ كاسع لمطبيعة الشعر كدكره
في تسيير الحياة االنسانية بعامة "

)(1

يربط سرحاف النقد المكضكعي اآلرنكلدم كمدرسة النقد الجديد مف خبلؿ ما جاء بو
ركاد المدرسة كخاصة الناقد ت .س إليكت صاحب النظرية البلشخصانية في النقد " The
 "impersonal Theoryالذم حارب التعبيرية مف منظكر أف الشعر ليس تعبي ار عف
العكاطؼ كانما ىركب منيا ،كرسخ مبدأ التحميؿ كمنيج المقارنة في قراءة القطعة األدبية
متحريا المكضكعية في تفسيرىا كفي الحكـ عمييا .كالكضع نفسو بالنسبة لريتشاردز كرانسـ
كغيرىما فقد "نادل أبناء ىذه المدرسة بالنظرية المكضكعية مبدأ في النقد،كبالمنيج التحميمي
كسيمة لشرح األعماؿ األدبية كتفسيرىا مف داخميا كبكصفيا كائنات عضكية مستقمة عف نفس
الشاعر كأىكائو كميكلو الشخصية،كما ىي مستقمة عف نفس الناقد كأىكائو كميكلو الشخصية").(2

1
2

سمير سرحاف :النقد المكضكعي  ،ص.11
المصدر نفسو  ،ص.9
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كبالرغـ مف أف سمير سرحاف اقتصر في كتابو ىذا عمى كتب ماثيك آرنكلد في النقد
األدبي فقط ،فإنو استطاع أف يقيـ تمؾ العبلقة الكطيدة بيف النقاد الجدد كبيف أحد أىـ

المرجعيات النقدية كالفكرية لمدرسة النقد الجديد.

)(1

 -2.2ثانيا :محمد عناني والنقد التحميمي
أذا كاف سمير سرحاف تعرض ألحد الركاد الذم يعدكف بمثابة أىـ مرجعيات النقد الجديد أال
كىك ماثيك آرنكلد فإف محمد عناني تناكؿ في كتابو النقد التحميمي كاحد مف أىـ رمكز النقد
الجديد كىك كمينث برككس كمف أجؿ اإلحاطة بالمنيج التحميمي عند برككس فقد قسـ عناني

كتابو إلى أربعة محاكر ىي:

-1النقد كالتاريخ كالنسبية النقدية.
 -2لغة المفارقة.
- 3الصكرة الفنية كالتقاليد.
 -4التكامؿ كالبناء العضكم.
كما تعرض إلى فكرة إلزامية طرح الخمفيات التاريخية كاالجتماعية كاستبعاد العناصر الفمسفية
كالنفسية كالفكرية عند دراسة كنقد العمؿ األدبي .كعمى الناقد أف يركز في تحميمو لمنص عمى
الجكانب كالفنية كالجمالية ،كاف يعمؿ عمى إظيار قيمة النص مف خبلؿ البناء كالنسيج مشي ار
إلى أف منيج برككس يتميز بثبلثة مبلمح ريئسية:

 -1البعد عف الشؤكف الذاتية لمنقاد كىي التي تنحرؼ بالنقد إما إلي خمؽ جديد كاما إلي

حكـ مف الخارج عمي العمؿ الفني.

 -2تحميؿ األعماؿ الفنية تحميبلن مكضكعيان يمقي بالضكء عمييما مما يفيد الفناف كالمتذكؽ معان.
 -3تنمية األذكاؽ عف طريؽ انتخاب األعماؿ الفنية الممتازة كتحميميا في سبيؿ الكصكؿ

إلي المعيار المطمؽ لمقيـ العامة في الفف مع التسميـ بحتمية كجكد االختبلفات الشخصية الطفيفة.
كيتطرؽ كتاب محمد عناني إلى عدة قضايا كمغة المفارقة

)(1

كالصكرة كالتكامؿ كاالنسجاـ بيف

عناصر القصيدة ،كالكحدة العضكية .فالنقاد الجدد آمنكا بالكحدة العضكية لمنص األدبي ك
1

تطرقنا إلى ماثيك آرنكلد في الفصؿ األكؿ الخاص بمرجعيات مدرسة النقد الجديد.
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القصيدة بالنسبة ليـ "كحدة مترابطة ال تنفصؿ إلى شكؿ كمضمكف"

)(2

كتأسيسا عمى ىذه

الرؤية "دفعيـ إيمانيـ بكحدة القصيدة الى أف يككف كؿ شيء بيا خادما ليا  ،فيمكف أف يككف
القبح بيا عامبل مف عكامؿ نجاحيا العاـ ،كتكامؿ بنائيا ،كىـ بيذا يقضكف عمى التفكؾ الذم
)(3

كاف يميز شعر شاعر ركمانسي مثؿ كردزكرث".

كالكتاب في جكىره رصد ألفكار كآراء برككس التي جاءت في كتابة الجرة "حسنة الصنع" كقد

أشرنا إلى كثير مف ىذه اآلراء في فصكؿ الباب االكؿ مف ىذا البحث.

كرغـ محاكلة عناني اإللماـ بنظرة برككس التحميمية إال أنو أخفؽ في ذلؾ إذ يمكف أف يعاب
عميو أنو لـ يتعرض بالتحميؿ كالدرس لمصطمح في غاية األىمية لدل برككس كالنقاد الجدد

كىك مصطمح ىرطقة إعادة السبؾ ،كالذم يعد مفتاحا آخر مف مفاتيح التحميؿ لدل ىذا الناقد.
 -2.3ثالثا :ماىر شفيق فريد والنقد االنجميزي الحديث

في البدء ال بد مف اإلشارة ىنا إلى أف كتاب "النقد اإلنجميزم الحديث " لمدكتكر ماىر
شفيؽ فريد لـ يصدر ضمف سمسمة اتجاىات النقد الحديثة التي صدرت عف المكتبة األنجمك
المصرية برئاسة الدكتكر رشاد رشدم ،كلكنو صدر عف الييئة المصرية العامة لمتأليؼ
كالنشر ،ضمف سمسمة المكتبة الثقافية في العدد  ،245عاـ 1970ـ ،كلكف الكتاب يندرج في
اإلطار نفسو لسمسمة اتجاىات النقد الحديثة كالتي كانت تسعى إلى التعريؼ بركاد مدرسة النقد
الجديد األنجمك-أمريكية ،كجاء الكتاب ليعرض ألىـ مدارس النقد األدبي في بريطانيا كالكاليات
المتحدة األمريكية منذ مطالع القرف العشريف .كعمى الرغـ مف أف ماىر شفيؽ حاكؿ التزاـ
الحياد في عرضو ليذه المدارس المختمفة مف جمالية ،كنفسية ،كأيديكلكجية ،كانطباعية،

كأخبلقية ،كمكضكعية تحميمية ،فإنو عبر عف تعاطفو مع مدرسة النقد الجديد)  (4إذ يرل ماىر
شفيؽ فريد أف مف أىـ سمات النقد الجديد تمؾ الثكرة التي شنيا بعض أعبلمو عمى النظرة
 1ينظر :محمد عناني :النقد التحميمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1991 ،ص39
 2محمد عناني :النقد التحميمي ص80
3

محمد عناني :النقد التحميمي ص62

4نبيؿ راغب :رشاد رشدم ،ص 185
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الركمانسية إلى األدب كالنقد كقكاميا أف األدب تعبير عف ذات الفناف ،كأف النقد سجؿ

النطباعات الناقد بالعمؿ الفني).(1

ينطمؽ ماىر شفيؽ فريد في تشريح مدرسة النقد الجديد مف البداية كالمتمثمة في
مرجعيات المدرسة كجذكرىا الفكرية كالفمسفية ،كيبتدئ بػ " ت .أ .ىيكـ ) 1883ـ ػ 1917ـ(
أحد أىـ المرجعيات الفمسفية كالفكرية لممدرسة ،كأكؿ ىؤالء الركاد الذيف اعطكا النقد الجديد
أسباب الميبلد كالذم يعده "فيمسكؼ حركة النقد الجديد ككاضع أساسيا النظرم .فقد سعى إلى
استنقاذ القيـ الكبلسيكية مف غمرة اإلىماؿ ،كشف نظرة قاسية عمى النظرة الركمانسية إلى
الحياة كالفف ،تمؾ التي بدأىا ركسك المتطرفة .كتنبأ ببداية إحياء كبلسيكي جديد ،بعد أف
أثبتت عاطفية ركسك المتطرفة إفبلسيا .كلكي نخمؽ ىذه النظرة الركمانسية إلى الحياة كالفف،
تمؾ التي بدأىا ركسك المتطرفة .كتنبأ ببداية إحياء كبلسيكي جديد ،بعد أف أثبتت عاطفية
ركسك المتطرفة إفبلسيا .كلكي نخمؽ ىذا األشياء عمى حقيقتيا ،كأف نزيؿ عف أعيننا الغشاكة

التي أسدليا الركمانسيكف "

).(2

كما يشير ماىر شفيؽ إلى الشاعر الناقد إز ار باكند )1885ـ ػ 1972ـ( كالذم نجد بعض
مبلمح المدرسة الجديدة في مكاقفو كآرائو مف خبلؿ مبادئ المدرسة التصكيرية كالدكامية كما
أشرنا في مدخؿ ىذا البحث .فقد أعمف باكند في كتابو "ركح الركمانس" يقكؿ "إف الشعر نكع
مف الرياضيات المميمة التي تزكدنا بمعادالت لبلنفعاالت اإلنسانية ،كدعا إلى تجسيد
المجردات كاألفكار ،كما أكصى الشعراء بأف يستخدمكا لغة الحياة ،كأف يخمقكا إيقاعات جديدة،
كأف يتخذكا مف كؿ ما في الحياة مادة لشعرىـ ،كأف يتكخكا تقديـ الصكرة الشعرية الدقيقة ،كأال
يقعكا تحت كؿ حالة نفسية يمركف بيا .فيك ينفر مف الميكعة العاطفية كالمبالغة في قيمة
االنفعاؿ الشخصي ،كينبذ كؿ معايير الشكؿ كغياب العقؿ عف عممية الخمؽ تمؾ الصفات التي

1

ماىر شفيؽ فريد :النقد اإلنجميزم الحديث ،،المكتبة الثقافية العدد  ،245الييئة المصرية العامة لمتأليؼ كالنشر،1970،

ص.5

2

ماىر شفيؽ فريد :النقد اإلنجميزم الحديث ،ص.7
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أدت بالشعر اإلنجميزم لمتدىكر كالكىف في مطمع القرف العشريف").(1كىذا الرأم قريب مف فكرة

المعادؿ المكضكعي التي جاء بيا إليكت فيما بعد.

ثـ يعرض ماىر شفيؽ لدكر ت.س.إليكت في نشأة مدرسة النقد الجديد حيث جاء
ليكجو لمركمانسية الضربة القاضية التي طرحتيا أرضا ػ عمى حد قكلو ػ فقد جمع إليكت بيف
عقؿ ىيكـ الفمسفي كذكؽ باكند الفني ،كتمكف مف إرساء ما يعرؼ بالنظرية الفمسفية في
الشعر ،عمى نحك غير مف نظرتنا إلى الشعراء الركمانسييف كأباف عما في عمميـ مف فجاجة

كنكاحي قصكر

)(2

يقدـ ماىر شفيؽ في ىذا السياؽ أىـ ما نادل بو إليكت مف أفكار بأف الشعر ليس
إطبلقا لسراح االنفعاؿ كانما ىك اليركب مف االنفعاؿ ،كأنو ليس تعبي ار عف الشخصية كانما
ىك ىركب منيا .كيعرض كذلؾ ليجكمو عمى تعريؼ كردزكرث لمشعر بأنو انفعاؿ يسترجعو
الشاعر في ىدكء .فيؤكد أف االنفعاؿ الذم يسترجعو الشاعر في ىدكء ليس تعبي ار دقيقا،
فميست المسألة مسألة انفعاؿ كال استرجاع كانما مسألة تركيز ،كشيء جديد ينجـ عف تركيز
عدد كبير مف الخبرات التي ربما ال تبدك لئلنساف العادم خبرات عمى اإلطبلؽ .فبل يمكف أف
ينتج فناف فف عضيما بمحاكلتو التعبير عف شخصيتو محاكلة مقصكدة ،إذ إنو يعبر عف
شخصيتو بطريقة غير مباشرة مف خبلؿ تركيزه عمى عممية شبيية تماما بصنع آلة مقدرة ،أك

صب إبريؽ ،أك صنع قائمة مائدة عمى حد قكؿ إليكت نفسو

)(3

كيؤكد ماىر شفيؽ فريد أف ىذه األسس كانت القاعدة التي أرسى عمييا إليكت دعائـ
النظرية المكضكعية في الشعر كالنقد عمى السكاء ،كعمى أنو مف معطؼ إليكت خرجت – إف
قبكال كاف رفضا – أىـ مدارس النقد الحديث كىي :مدرسة التحميؿ المفظي ،كىي المدارس التي
تناكليا ماىر شفيؽ فريد في كتابو "النقد اإلنجميزم الحديث" كاف لـ يخؼ ميمو إلى مدرسة النقد
الجديد.

1
2
3

ماىر شفيؽ فريد :النقد اإلنجميزم الحديث  ،ص.9
المصدر نفسو ،ص.10
ماىر شفيؽ فريد :النقد اإلنجميزم الحديث ،ص.12
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كيعرض ماىر شفيؽ فريد لركاد مدرسة التحميؿ المفظي التي يتزعميا آم.آ.ريتشاردز
كتمميذه كليـ إمبسكف التي ترل أف كظيفة النقد ينبغي أف تنحصر في فحص الكممات عمى
الصفحة بالترتيب الذم كضعو بو الكاتب .كيستعيف الناقد ،تحقيقا ليذا الغرض ،بالمغكيات

كعمـ المعنى

 -2.4رابعا :عبد العزيز حمودة وعمم الجمال
تجدر اإل شارة قبؿ البدء في الحديث عف ىذا الكتاب كعما تضمنو إلى أف مصطمح
"النقد الحديث " في عنكانو إنما قصد بو "النقد الجديد" ،كىذا ما أكضحو الدكتكر عبد العزيز
حمكدة نفسو في تقديمو لمطبعة األخيرة مف الكتاب التي صدرت عف الييئة المصرية العامة
لمكتاب عاـ  1999ـ حيث يقكؿ " :حينما صدرت الطبعة األكلى مف عمـ الجماؿ كالنقد
الحديث ،كاف مصطمح  modern criticismأم النقد الحديث يعني في أذىاف النقاد
 new criticismكما أف الحداثة كما نعرفيا اليكـ لـ تكف مألكفة لنا بعد في الثقافة العربية كليذا كجب
التنكيو اليكـ أف المقصكد بالنقد الحديث في عنكاف الكتاب ىك "النقد الحديث").(1

يتناكؿ عبد العزيز حمكدة في ىذا الكتاب أثر بنديتك كركتشو عمى النقد الجديد
كعبلقتو بو ،كذلؾ عف طريؽ عرضو لمفيكمو عف الكؿ كالجزء كالشكؿ كالمضمكف )،(2
منبيا إلى أف كؿ عمؿ فني كحدة كاممة ،كالى مكاطف الجماؿ كالقبح في الفف ،كالفف
كالغايات العممية كاألخبلقية ،كاألخبلقية كالفف .كيبمكر الخط الممتد بيف كركتشو كمدرسة
النقد الجديد فيقكؿ إنو لـ يمض عمى قكؿ كركتشو إف الكؿ ىك الذم يحدد قيمة الجزء،
حتى كتب الناقد ريتشاردز في كتابو "النقد التطبيقي" قائبل:يجب أف ال ننسى ،بالرغـ مف أف
ىذا يحدث كثيرا ،أف الغاية في الشعر تبرر الكسيمة ،كال يمكف أف يككف التفاتنا إلى الكسيمة
مثم ار إال حينما تخيب الغاية آمالنا كذلؾ لنرل ما إذا كانت الطريقة التي استخدميا الشاعر
تساعدنا في تعميؿ فشؿ الغاية كيبيف أنو حينما كتب ريتشاردز ىذه الكبلـ كاف يعني أف
الكممات في حد ذاتيا كأجزاء مف مككنات العمؿ الفني ال تتمتع معزكلة بصفات تؤىميا
ألف تككف شعرية أك غير شعرية  .كعمى ىذا األساس لك أننا استبدلنا عمبل فنيا بالغاية
التي يذكرىا كاألجزاء المككنة ليذا العمؿ الفني بالكسيمة كبالغاية لكجدنا أنو يتفؽ تماما مع
1

عبد العزيز حمكدة..عمـ الجماؿ كالنقد الحديث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1999 ،ص21
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كركتشو في أف العمؿ الفني ككؿ ىك الذم يحدد قيمة الجزء كيسبغ عميو المكف الذم

يكتسبو مف كجكده كجزء مف مككنات ىذا الكؿ ).(1

كىك األمر الذم ذىب إ ليو جابر عصفكر في كتابو "نظريات معاصرة" مف أف الكثير مف
مقكالت ريتشاردز مأخكذة مف كتب كركتشو مع اختبلؼ في المصطمحات خاصة فيما يتعمؽ بنظرية

كركتشو في التعبير التي ارتكز عمييا ريتشاردز في نظريتو عف التكصيؿ

)(2

كيبرز عبد العزيز حمكدة إيماف كركتشو بكحدة العمؿ األدبي كلذلؾ فإنو يرفض
" تدخؿ قيـ ال تنبع مف العمؿ الغني في تقديرنا لو .إذ يجب أف نضع جانبا كؿ االعتبارات
االجتماعية كاألخبلقية كاالقتصادية إذا كاف ىدفنا التقييـ الصحيح لمعمؿ الفنيا

)(3

 -2.5خامسا :فايز إسكندر والنقد النفسي عند ريتشاردز
قدـ فايز إسكندر في كتابو المكسكـ بػ" :النقد النفسي عند ريتشاردز" عرضا كتمخيصا
ألىـ ما كرد في كتاب "مبادئ النقد األدبي" لمناقد أم .أ .رتشاردز مف أفكار كآراء نقدية
محاكال تبسيط كشرح أىـ المفاىيـ التي دعا إلييا ريتشاردز كالتي ارتبطت بربط الجانب
السيككلكجي كاجراءاتو التحميمية بالتجربة الفنية لمعمؿ األدبي .كال يعدك كتاب فايز إسكندر عف
تمخيص لكتاب )مبادئ النقد األدبي( فقد اعتمد عمى التقسيـ نفسو ،مستعي ار العناكيف نفسيا
تقريبا ،فقد تناكؿ فايز إسكندر فكضى النظريات النقدية ككىـ الحالة الجمالية كفساد
المصطمحات النقدية ،كمشكمة التخاطب عند الفناف كالقيمة في العمؿ الفني ،كمعنى القيمة،
كنظرية سيككلكجية في القيمة ،كعبلقة الفف باألخبلؽ كمفيكمات خاطئة كالشعر مف أجؿ
الشعر ،كتحميؿ التجربة سيككلكجيا كالمتعة كاالنفعاؿ كالذاكرة كاالتجاىات ،كقراءة القصيدة،
كاإليقاع كالكزف ،ككيؼ نرل لكحة فنية كالنحت كاالستجابة لمشكؿ ،كالمكسيقى كأسرار الشكؿ
كمعنى التخاطب ،كاسترجاع التجربة ء كنظرية العدكل عند تكلستكم كالفناف إنساف عادم
كالشعر الردمء ،كعمؿ فني كاحد كفيـ مختمؼ ،كالتجربة الحديثة كالتراث الشعرم ،كعنصر

الديمكمة في الفف ،الناقد كمفيكـ القصيدة ،كالفنكف ،كالنيكض بمستكل االستجابة.
1
2
3

المصدر نفسو  ،ص ص30،31
جابر عصفكر :نظريات معاصرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،199 ،ص71
عبد العزيز حمكدة :عمـ الجماؿ كالنقد الحديث ،ص82
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كقد أبرز الكاتب الكثير مف آراء ريتشاردز حكؿ النقد كالناقد ،كحكؿ مكاصفات الناقد الجيد مشي ار إلى أف
"ميمة الناقد األدبي تتمثؿ في أف يمسؾ كيتسمح بنظرية عامة عف القيمة  Valueيتمكف مف خبلليا
تجسيد تماسؾ النص في المستكل الفني كالحفاظ عمى جماليتو"

)(1

 1.3المرحمة الثالثة –مرحمة النضج The Maturity Stage
يعد االتجاه الجمالي مف االتجاىات الشكبلنية في النظرية النقدية كمف خبلؿ ىذا
االتجاه يمكف لمناقد كلكج "عالـ التجربة األدبية دكف معايير محددة ،أك مصطمحات نقدية متفؽ
عمييا بيف النقاد ،أك منيج مف مناىج الدراسات التي تدرس مف خبلليا العمكـ).(2

فالناقد في ىذا االتجاه يعبر إلى العمؿ األدبي مصطحبا ذكقو فحسب ،كيعرض كجدانو
لتأثير العمؿ األدبي ثـ يمتمس بعد ذلؾ قيمو التعبيرية كالتصكيرية كالفنية كالجمالية التي منحتو

التأثير كأعطتو طابعو الجميؿ كحصاد ىذه التجربة كثمرتيا ،ىك ما أسميو "اتجاىا جماليا"

أشار عبد العزيز الدسكقي إلى صعكبة النقد الجمالي كاستغبلقو عمى فئة كبيرة مف
النقاد متسائبل في صيغة استنكارية كاضحة :ىؿ كؿ إنساف صالح ليذا النقد الجمالي ؟ كىؿ
كؿ مف يق أر قصي دة أك قصة ،أك يحدؽ في لكحة ،أك يشاىد تمثاال ،يقدر عمى النقد الجمالي؟
كىؿ مجرد كصؼ تأثير العمؿ األدبي عمى نفس أم قارئ آك مشاىد ىك النقد الجمالي؟

)(3

كألف األجكبة عمى تساؤالت عبد العزيز الدسكقي ال كالف ىذا النكع مف النقد ليس في متناكؿ

كؿ الناس ،كال يتأتى إال لفئة قميمة مف النقاد

كالشركط التي يجب أف تتكفر لمناقد الجمالي تتمخص فيما يمي:
 .1أف يككف عمى قدر كبير مف الحساسية الفنية ،كاف يككف ذكقو مرىفا ينفذ إلى جكىر

العمؿ األدبي.

 .2أف يككف ذكقو مثقفا كمدربا مف طكؿ معاشرة األعماؿ األدبية كممارسة تذكقيا كفحصيا

1

2
3

فايز اسكندر :النقد النفسي عند ريشاردز  ،مكتبة االنجمك مصرية ،دت ،ص 31
عبد العزيز الدسكقي :تطكر النقد العربي الحديث في مصر،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة 1977 ،ص.457
المصدر نفسو ،ص.457
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 .3أف يككف عم ى قدر كبير مف الثقافة اإلنسانية كأف يككف مزكدا بكؿ المعارؼ التي

تتعمؽ بالنقد األدبي.

 .4أف يككف عارفا بعمكـ المغة نحكىا كصرفيا كببلغتيا ،محيطا باألساليب الحديثة في

دراسة المغات اإلنسانية

 .5كأف يككف قاد ار في النياية عمى صياغة أحاسيسو كانطباعاتو كتأثراتو بطريقة دقيقة

مكحية خصبة.

)(1

فالناقد الذم تكفر لو كؿ ىذه المميزات ،كتتحكؿ عنده إلى خبرة نفسية كثقافية تشحذ

ذكقو كتذكي عقمو ،كتحصب كجدانو ،يككف قاد ار عمى عممية النقد الجمالي الصحيحة.

)(2

فالنقد الجمالي إذف نقد تأثرم كانطباعي ،كلكف لو جانب مكضكعي غير ظاىر ،بؿ

لعؿ النقد الجمالي حصيمة كؿ االتجاىات االتجاه التاريخي كالنفسي كالمكضكعي.

كيعمؿ عبد العزيز الدسكقي رأيو ىذا باف مناىج ىذه االتجاىات تعمؿ عمى تككيف ذكقو
كارىاؼ عقمو كتتحكؿ إلى شبو ممكة يقتدر بيا عمى التذكؽ الجمالي العميؽ ،فيك يمتمؾ كؿ
ىذه الكسائؿ العممية الدقيقة كيزيد عمييا بحساسيتو الفنية كتنبيو الفني العميؽ كقدرتو عمى

التذكؽ النافذ.

مف أ جؿ ىذا تأخذ بعض األعماؿ النقدية مف ىذا االتجاه ،قكة تأثير األعماؿ

اإلبداعية ،بحيث نستمتع بقراءتيا كنتذكقيا في لذة كما نتذكؽ األعماؿ اإلبداعية.

)(3

في رأيي أف الناقد الجمالي كمبدع العمؿ األدبي كالفرؽ بينيما أف الناقد الجمالي يأخذ
)(4

مادة إبداعو مف الكتب األدبية كالفنية ،بينما يأخذ الفناف مادتو مف الحياة مباشرة.

أما جب ار إبراىيـ جب ار فيربط بيف االتجاه اليرمكنيطقي كاالتجاه الجمالي كيتفؽ مع جكرج
ستاينر الذم يكرد قكلو " إف فعؿ كفف القراءة الجادة يعنياف حركتيف لمركح :إحداىما حركة
1
2
3
4

عبد العزيز الدسكقي :تطكر النقد العربي الحديث في مصر،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة 1977 ،ص.458
المصدر نفسو ،ص.458
المصدر نفسو ،ص .459
المصدر نفسو ،ص.459
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التأكيؿ )ىرمنيكتكس( ،كاألخرل حركة التقكيـ )الحكـ الجمالي( .كالحركتاف ال يمكف فصؿ
إحداىما عف األخرل .فأف نؤكؿ ىك بالضركرة أف نحكـ .كما مف فؾ لمتركيب  -ميما يكغؿ
في الفيمكلكجيا ،كميما يكغؿ في النصكصية ،بأدؽ معاني التقنية – يستطيع التحرر مف
القيمة .كبالمقابؿ ،ما مف تقرير نقدم ،ما مف تعميؽ جمالي ،إال كىك في الكقت نفسو

تأكيمي".

)(1

"ضركرة االستمرار بالحركتيف ) (....التأكيؿ كالتقكيـ ،فيتحقؽ لمخطاب الظاىر في
التركيب ،المعنى الذم ىك اتساع مستمر في تبلفيفو .كبذلؾ نبقي عمى تداخؿ "الخطاب

الظاىر" في النص ،في الخطاب الكامف فيو".

)(2

كعمى الناقد كما يقكؿ جب ار إبراىيـ جب ار أف يجعؿ العمؿ المنقكد ذا مغزل لعصره مغزل
إنسانيا " مرتبطأ بالتجربة االنسانية ،مطي ار لمنفس ء أك مؤدبا إياىا ،ثـ فارجا عنيا األزمة،
ىذا مف ناحية أما مف ناحية أخرل ىذا مف ناحية كمف ناحية قد يككف في ىذا المغزل داللة
)(3

عمى االستجابة الدىشة لفعالية الحياة"

كىذا االرتباط بالحياة ىك ما يمنح الكىج المبتغى

لكجكدنا اإلنساني ،فالتجربة اإلنسانية ميما كانت طبيعتيا ؛ عامرة بالحزف ،أك غامرة بالفرح،
طافحة باأللـ أك مترعة بالمذة ىي سر الكجكد كجكىر الحياة ،تمد المرء ركحا أخرل مفعمة
بالقكة كالصفاء ،حتى يتمكف مف تمثؿ الركح االنسانية في أجمى معانييا ،مف خبلؿ التطيير
األرسطي كالتسامي الكجداني الفردم ،كىكذا تمتد التجربة الذاتية لتعانؽ التجربة العامة ،كيقدـ

الناقد ىذه التجربة اإلبداعية لممتمقي.

كال يمكننا الحديث عف النقد الجمالي في النقد العربي كربطو بالثقافة الغربية كمنجزاتيا
في ىذا االتجاه دكف التكقؼ عند كتاب كاف لو الصدل الكبير خاصة مف حيث الفترة الزمانية
التي نشر فييا أم سنة  1952كىك كتاب الناقدة المبنانية ركز غريب كالمكسكـ بػ " :النقد
الجمالي كأثره في النقد العربي" كتقدـ ركز غريب في مقدمة كتابيا تعريفا لمنقد الجمالي ال
يختمؼ كثي ار عف تعريؼ النقد الجديد المتعارؼ عميو كانو نقد مبني عمى أصكؿ االستاطيقي
1
2
3

جبر إبراىيـ جبرا :تأمبلت في بنياف مرمرم ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف ،المممكة المتحدة 1989 ،ص.39
المصدر نفسو ،ص.39
المصدر نفسو ،ص .171
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أك عمـ الجماؿ يعنى بدراسة األثر الفني مف حيث مزاياه الذاتية كمكاطف الحسف فيو بقطع
النظر عف البيئة كالعصر كالتاريخ كعبلقة ىذا األثر بشخصية صاحبو .كاف في القبح ما
)(1

يصمح أف يككف مادة لمفف ،فالسر في كماؿ اإلخراج ال في كماؿ المادة

كأف الجماؿ في

أبعاده كفي أصكلو ما يتميز بالجدة كاألصالة أك حينما يككف كما تقكؿ" :صكرة مف اتفػاؽ
)(2

العقؿ كالحس كبيف ما يتخيؿ كما يرل "

1
2

زكز غريب :النقد الجمالي كأثره في النقد العربي ،دار الفكر المبناني ،ط ،2بيركت  ،1983ص. 30
المرجع نفسو ، ،ص.32
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 - .1.3رشاد رشدي والنقد الموضوعي
يعمف رشاد رشدم تبنيو لمنقد المكضكعي منيجا كسبيبل ،ليس فقط في الممارسة النقدية
كلكف في كؿ شؤكف الحياة ذلؾ أنو " في ىذه المرحمة مف حياتنا التي نجتازىا اليكـ نحف في
أشد الحاجة إلى تبني النظرة المكضكعية ال في الفنكف كاآلداب فحسب بؿ في جميع أكجو
النشاط األخرل".

)(1

كعند تبني ىذه النظرة المكضكعية مسؤكلية الجميع ،كعمؿ عمى أف تنتشر

في مجاالت الحياة المصرية كالعربية ،كمجتيدا في أف تعمك كممة "النظرة المكضكعية" مف كؿ
المنابر الثقافية؛ مف ركح المسارح كقاعات العرض عمى أعمدة الصحافة إلى جمسات الشام
كالمقاىي .كلكف مف بيف كؿ تمؾ الفضاءات كانت الجامعة الفضاء األرحب الذم كجد فيو

رشاد رشدم المتنفس الحقيقي كالمناخ الخصب لنشر تعاليمو المكضكعية .

كيحاكؿ رشاد رشدم تطبيؽ الطركحات النقدية كاألفكار الجديدة التي قاؿ بيا النقاد الجدد،
كخاصة إليكت كريتشاردز كبرككس كرانسـ ،كيأتي كتابو مقاالت في النقد األدبي )1962ـ(
ليضـ دراسة لجممة مف المفاىيـ ،لعؿ أىميا تعرضو لممعادؿ المكضكعي ككسيمة كفيمة
باستبعاد الذات ،كايجاد بديؿ ليا لمتعبير .أما في كتابو المكالي النقد كالنقد األدبي الصادر سنة
) 1971ـ( ،فيحاكؿ فيو طرح بعض المفاىيـ برؤية جديدة مختمفة كمفيكـ الببلغة الذم يجتيد
في تغيير مفيكميا القديـ ليجعؿ منيا المفيكـ الجديد الذم ييتـ بالعمؿ الفني مف نكاحي

ثبلثة:

العمؿ الفني في ذاتو،العمؿ الفني في عبلقتو بالفناف، العمؿ الفني في عبلقتو بالقارئ،كما يحاكؿ أف يقدـ النقاد الجدد في حمة يكتسييا الجبلؿ كاالنبيار فيصؼ آلف تيت بأكبر
النقاد المعاصريف رفقة إليكت ،كيطمؽ لقب أرسطك النقد الجديد عمى جكف كرك رانسـ ،كينعت

كمينث برككس بأحد أئمة النقد المعاصريف.
1
2

)(2

فايز اسكندر :النقد النفسي عند ا .ا .ريتشاردز  ،ص.5
ينظر :رشاد رشدم :النقد كالنقد األدبي ،ص ص .10-9
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كال يستكيف رشاد رشدم في الدعكة إلى النقد المكضكعي فيثير المعارؾ األدبية كالنقدية
يحدكه إيمانو بالنقد المكضكعي ألنو كما يقكؿ " ىك كحده الذم يستطيع أف يحدد قيـ األعماؿ
األدبية كيصميا بعضيا بالبعض بحيث يحيؿ أدب األمة إلى جسـ حي متكامؿ ،أك مجرل
يتدفؽ دكف تكقؼ يتصؿ فيو الماضي بالحاضر كالحاضر بالماضي ..كالنقد المكضكعي ىك
كحده أيضا الذم يستطيع أف يربي ما يسمى بالذكؽ – أك بمعنى آخر – يخمؽ القدرة عمى

التمييز بيف ما ىك فني كما ىك غير فني"...

)(1

فقراءة حياة الكتاب كالشعراء كمحاكلة التنقيب كالبحث عف مراحؿ حياتيـ ،ككضعية
أسرىـ االجتماعية كاالقتصادية ،ال طائؿ مف كرائيا في فيـ العممية اإلبداعية ،كسبر أسرار
النص األدبي ،ذلؾ " أننا لك عرفنا عف حياتو ما تتسع لو مكتبة بأكمميا لما ساعدنا ذلؾ عمى
)(2

فيـ شعره كادراؾ قيمتو مثمما يساعدنا عمى ىذا الفيـ دراسة أسمكبو الفني كعقمو الخالؽ".

إف رشاد رشدم ال ينفي نفيا مطمقا أف يككف العمؿ الفني يعكس بعض صكر حياة الفناف غير
مما
اأنو ال يجعؿ منو أساسا لئلبداع ،كال يعده تعبير يماثؿ التجربة الذاتية كيختزليا ،فيقكؿٌ " :
صكر مف ً
َّ
كلكف ىذا ال يعني ٌأنو تعبير
الفناف ،
يعكس
الفن َّي قد
أف
ال ش ٌ
ى
حياة ٌ
العمؿ ٌ
ؾ فيو ٌ
ا ى
ي
ً
عف ً
الفناف َّ ،
الفني كتعطيو
شخصيتىو كتجاربو في
ألف
الحياة ليست ىي الٌتي ٌ
تحد يد العمؿ ٌ
حياة ٌ
ٌ

الفنٌيةي  ،كعمى
أدبيتىو ػ كاٌنما الٌذم ٌ
يحدد ذلؾ العمؿ ىك عقميو الخالؽ  ،كتجاريبوي ٌ
كيانو ػ يعني ٌ
ى
)(3
ً
الفناف مف ِّفن ًو  ،تككف قيمة العمؿ األدبي".
النضك ًج الخالؽ  ،كتم ٌكف ٌ
قدر ىذا ٌ
كمف خبلؿ ىذه النظرة المكضكعية يستطيع الكاتب أف يكتسب ىذه القدرة الفنية أك الػ
 techniqueكما يطمؽ عمييا رشاد رشدم ألنيا ىي كحدىا "التي تمكف الكاتب مف أف يفصؿ
نفسو عف مادتو كيكتشؼ بذلؾ معناىا كيحدد قيمتيا "...

)(4

أثار رشاد رشدم العديد مف القضايا في كتبو النقدية المختمفة عمى غرار المدخؿ إلى
النقد  1948كاإلتجاىات المعاصرة في النقد األدبي  1950كفف القصة القصيرة  1959كفف
1
2

فايز اسكندر  :النقد النفسي عند ا .ا .ريتشاردز )تصدير الكتاب(  ،ص5
رشاد رشدم :ما األدب؟ ،مكتبة األنجػمك المصرية  ،القاىرة ،1971 ،ص13

 3رشاد رشدم  :ما األدب؟ ص.13
4

رشاد رشدم  :ما األدب؟  ،ص20
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الدراما  1968كما ىك األدب  1971كالنقد كالنقد األدبي  1971كغيرىا ،كمف ىذه القضايا
التي أثارىا الشكؿ كالمضمكف ،كاف العمؿ األدبي ليش مضمكنا فقط بؿ ىك شكؿ أيضا،
"كليس ىناؾ تمييز كال تفريؽ ما بيف شكؿ كمضمكف ،الشكؿ ىك المضمكف كالمضمكف ىك
الشكؿ كأم تغيير في أحدىما يؤثر عمى اآلخر فبل يعكد العمؿ كما كاف"

)(1

كىذا الرأم القائؿ

بعدـ إمكانية التفريؽ بيف الشكؿ كالمضمكف نجده عند آلف تيت حيف يتساءؿ ذلؾ التساؤال
االستنكارم :ىؿ في اإلمكاف التمييز القاطع بيف الشكؿ كالمضمكف .أليس المغة كالمضمكف

شيئا كاحدا؟"

)(2

كمحاكلة الفصؿ بيف المغة كبيف المضاميف التي تنتجيا محاكلة ال طائؿ مف كرائيا بؿ
إنيا محاكلة عقيمة كما أشار محمكد الربيعي " :فالمغة في العمؿ األدبي ليست كعاء خارجيا،
كليست شكبل لمضمكف ما .إنيا تشكيؿ مؤثر ىك الشكؿ كىك المحتكل  ،كىك الكسيمة كالغاية.
كمرة أخرل نرل عقـ الطريقة التقميدية التي تقكـ عؿ تمزيؽ العمؿ األدبي إلى "شكؿ" ك"
مضمكف كالجرم كراء التصكر األرسطي فيما يتصؿ بالمادة كالصكرة ،ككأنيما عنصراف

مستقبلف ،بؿ متبايناف ،بؿ متنافراف.

)(3

كانتاج الدكتكر رشاد رشدم كرؤاه أحدثت خمخمة حقيقية في العقمية النقدية العربية كىذا
االنتاج يدلؿ عمى األثر العميؽ الذم تركو في الحياة األدبية المصرية كالعربية ،بحيث يمكف
القكؿ كما يقكؿ محمد سمماكم في مقدمتو لكتاب "قف الكتابة المسرحية" كالذم يقمده لقب:
)(4

"أستاذ الفف المسرحي" بأف النقد بعد رشاد رشدم لـ يعد كما كاف مف قبمو"

كلكف تعصبو

الشديد لمنقاد الجدد كآرائيـ جعؿ منو مدعاة لمنقد كاليجكـ مف كثير مف النقاد كما فعؿ محمد
غنيمي ىبلؿ الذم تناكؿ تأثر رشاد رشدم في كتابو ) ما ىك األدب( بآراء إليكت في كتابو

)في النقد التطبيقي كالمقارف(.

)(5

 1لمعي المطيعي :مكسكعة رجاؿ كنساء مف مصر ،دار الشركؽ ،ط ،1مصر ،2003 ،ص326
 2ألف تيت :دراسات في النقد ،تر :عبد الرحماف ياغي ،ص97
3

4
5

محمكد الربيعي :مقاالت نقدية ،منشكرات مكتبة الشياب ،مصر،1978،ص62
رشاد رشدم :فف كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة ،1998 ،ص.5
ينظر :محمد غنيمي ىبلؿ في النقد التطبيقي كالمقارف ،ص125
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 -3.2.زكي نـجيب محمود وفمسفة النقد
ال عجب أف يصنؼ بعض الدارسيف زكي نػجيب محمكد بأنو مف أشد المتحمسيف ليذا
المنيج النقدم الجديد إلى جانب عراب النقد الجديد في نسختو العربية الدكتكر رشاد رشدم،
كما ىذا التصنيؼ إال انعكاس لجيكده الكاضحة ،كحرصو الشديد عمى نشر أفكار النقد الجديد
كتحميؿ النصكص األدبية في العالـ العربي تنظي ار كتطبيقا.

)(1

فقد سافر زكي نجيب محمكد إلى إنجمت ار عاـ  1944في بعثة لمدكتكراه في الفمسفة،
كحصؿ عمييا برسالة عنكانيا الجبر الذاتي عاـ  ،1947ليعكد إلى مصر بعد الدكتكراه
كيمتحؽ بقسـ الفمسفة بكمية اآلداب جامعة القاىرة منذ عاـ  1947ليستمر بيذه الكمية ثمانية
عشر عاما أم إلى غاية سنة  ،1965سنة تقاعده .كما اشتغؿ أستاذا زائ ار في الككيت

كأمريكا ،ثـ عمؿ أستاذان غير متفرغ حتى كفاتو في  8سبتمبر عاـ .1993
تبنى الدكتكر زكي نجيب محمكد الكضعية المنطقية

)(2

كمذىب فمسفي كعمؿ عمى

شرحو كالدعكة إليو كالمبلحظ أف تأثر زكي نجيب محمكد بالغرب لـ يقتصر عمى األخذ
بمناىجيـ الفكرية كالفمسفية ،كبمعاييرىـ النقدية كرؤاىـ لمفف كاألبداع كاألدب فحسب كلكنو
تعدل إلى كضع الكتب كصياغة أبكا بيا كفصكليا فنراه يعمف في مقدمة "جنة العبيط" مخالفتو
لمسائد المألكؼ في رؤية العرب لممقالة األدبية ،كمسايرتو لمرؤية الغربية كالنقد كما جاء بو
ركاد الحركة األدبية كالنقدية في الغرب كبخاصة اإلنجميزية منيا ،متأسيا بالشاعريف
اإلنجميزييف كليـ كردزكرث كككليردج حيف أصد ار ديكانيما المشترؾ كالمكسكـ بػ" :ببلدات
غنائية"

)(3

 ،Lyrical Balladsسنة 1798كأعمنا رأييما في الشعر فكاف رأيا خالفا بو

النصػي :سمطة المصطمح كتعدد المفاىيـ" ،مجمة آداب ذم قار،
 1د.عكاد كاظـ الغزم كد .مجيد مطشر العامر" :التحميؿ
ٌ
العراؽ ،العدد  ،1كانكف ،2010 2/ص.4
2

الكضعية المنطقية  :Logical Positivismاسـ مذىب فمسفي أطمقو عاـ  1931كؿ مف بمكمبرج  Blumbergكىربرت

فايجؿ  Feiglعمى مجمكعة األفكار الفمسفية التي تميزت بيا جماعة ڤيينا )  ،(Vienna Circleبزعامة مؤسسيا مكريس

شميؾ )  (Schlickعاـ  ،1924مع جمع مف العمماء الرياضييف كالفيزيائييف كالفبلسفة الذيف تبنكا ىذا االتجاه .لتجربة تحقيقان
لمدقة كالبناء المنطقي لممعرفة العممية بيدؼ تنظيـ المعرفة داخؿ نسؽ «كحدة العمـ» كي يزيؿ الفركؽ بيف فركع العمكـ

المختمفة بدعكل أنو ال يمكف قياـ فمسفة عممية أصيمة إال بكساطة التحميؿ المنطقي لمعمـ.

لمتفصيؿ ينظر  :مصطفى حسيبة ::المعجـ الفمسفي ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،األردف ،2009 ،ص ص .693-693

3

يعد ديكاف "ببلدات غنائية"  Lyrical Balladsنقطة االنطبلؽ الحقيقية لمعصر الركمانسي االنجميزم.
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المعركؼ المألكؼ؛ إذ دبج ككردزكرث ذلؾ الرأم الجديد في مقدمة طكيمة عريضة لمديكاف ثـ
كانت قصائد الشاعريف بمثابة التطبيؽ لمكؿ اآلراء كاألفكار التي جاءت بالمقدمة فغدا ذلؾ
الديكاف كما يقكؿ الدكتكر زكي نجيب محمكد منذ ذلؾ الحيف مرجعا كمعمما في تاريخ األدب
يؤرخ بو المؤرخكف بداية عصر اإلبتداع .كيضيؼ مبر از افتداءه بالشاعريف اإلنجميزييف" :كذلؾ
رأيت في المقالة األدبية رأيا أخالؼ بو الذائع الشائع في أدبنا ،كأكافؽ فيو رجاؿ األدب في
الغرب ،فقدمت لمكتاب بفصؿ في شركط المقالة كأكصافيا ،ثـ عقبت عمى ذلؾ بمقاالت ىي
)(1

 -باستثناء عدد قميؿ منيا في نياية الكتاب بمثابة التطبيؽ لما بسطت مف قكاعد".

كفي كتابو)::في فمسفة النقد( كالذم استخرجو مف كتاب سابؽ ىك)فمسفة كفف( كالذم
قسمو إلى عنكانيف منفصميف ىما )مع الشعراء( ك)في فمسفة النقد( -يصرح زكي نجيب
محمكد بتبنيو لحركة النقد الجديد فبعد أف يشير إلى مذاىب النقد عمكما يستدرؾ ليقكؿ معمنا
تشيعو لحركة النقد الفني الجديد فيقكؿ..." :لكف ىنالؾ مذىبا ثالثا في النقد ،يتشيع لو كاتب
ىذه األسطر ،كىك مذىب في حركة النقد الفني جديد في أكركبا كأمريكا ،كقديـ معركؼ في
حركة النقد الفني عند العرب األقدميف ،كمؤداه أف ينصب تحميؿ الناقد عمى العمؿ الفني
نفسو ،ال لننفذ خبللو إلى نفس الفناف ،كال إلى العالـ الخارجي بماضيو كحاضره ،بؿ لنقؼ

عنده ىك ذاتو".

)(2

كفي الفصؿ السادس مف )قصة عقؿ( الكتاب الثاني مف ثبلثيتو التي خصيا لسيرتو

)(3

الذاتية

كتحت عنكاف :نظرية في النقد يعكد زكي نجيب محمكد إلى الحديث عف المنيج

النقدم الذم تبناه في مجاؿ األدب كالفف ،كعمى مدار ثبلثة كعشريف صفحة يشرح ىذا المنيج

بأسمكب جميؿ كمنطؽ فمسفي مبسط.

"لي في نقد األدب كالفف مكقؼ كاضح مؤسس عمى مبادئ نظرية ،كلعمو بدأ معي
عائما غائما مر السنيف ثـ أخذ عمى مر السنيف يتبمكر حتى أصبح محدد المعالـ  -في رأيي
1
2
3

زكي نجيب محمكد :جنة العبيط ،دار الشركؽ ،ط ،2بيركت ،لبناف ،1982ص  5ك6
زكي نجيب محمكد :في فمسفة النقد ،دار الشركؽ ،ط1973 ،2بيركت ،لبناف ،ص.32
ظيرت السيرة الذاتية لمدكتكر زكي نجيب محمكد في ثبلثة أجزاء كىي عمى التكالي  :قصة نفس ،قصة عقؿ )(1988

كحصاد السنيف
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عمى األقؿ -كلست أعرؼ ما عسى أف يككف بينو كبيف النظريات النقدية األخرل ،مف أكجو
شبو كأكجو اختبلؼ ألنني  -في ىذا الميداف  -لست ذلؾ الباحث الدارس المسؤكؿ عف
تفصيبلت المقارنات بيف الفكرة المعينة كأشباىيا ،بؿ ىك مكقؼ يمكف القكؿ عنو إنو جاء
نتيجة طبيعية لميؿ معيف في فطرتي ،كالتجاه اتجيتو  -بناء عمى ذلؾ الميؿ الفطرم  -في
حياتى الثقافية أخذا كعطاء ،كربما كاف ذلؾ الميؿ ىك نفسو الدافع الخفي الذم جذبني جذبا
 في ميداف الفمسفة  -إلى « التجريبية العممية » ) الكضعية المنطقية ( كبيذا يككف مكقفي)(1

مف نقد األدب كالفف ،إحدل النتائج التي ترتبت عمى عقبلنية مذىبي في الفمسفة" .

كلعؿ ىذا اإلحساس باالنتماء لمثقافة اإلنسانية كتأثره بالثقافة الغربية كمناىجيا النقدية
كالفكرية ما جعؿ بعض األقبلـ تتيمو بقيادة المخطط التغريبي البديؿ في الكطف العربي بعد
رحيؿ طو حسيف ىك كثمة مف الكتاب كاألدباء مف أمثاؿ تكفيؽ الحكيـ كحسيف فكزم كمحمد

النكييي كسبلمة مكسى كيكسؼ إدريس كغيرىـ) ،(2كما اتيـ مف قبمو عميد النقد الجديد رشاد

رشدم كجماعتو.

كأعرب مرة أخرل في مقدمة كتابو "قشكر كلباب" كالمؤرخة في جكيمية مف سنة 1957
عف مذىبو في األدب بجبلء ال تشكبو شائبة حيف قاؿ " :أما مجمؿ مذىبي في األدب فيك أف
الكاتب – ميما تكف الصكرة التي اختارىا ألدبو ،شع ار أك قصة أك مسرحية أك مقالة – ال
ينتج أدبا بمعناه الصحيح إال إذا عبر عف ذات نفسو أكال ،كاال إذا جاء ىذا التعبير – ثانيا –
بحيث تتكامؿ أجزاؤه في بناء يككف بمثابة الكائف الفرد ،الذم ال يشاركو في فرديتو ىذه كائف
آخر مف ك ائنات الكجكد؛ فيذا التفرد ىك مف أخص خصائص األثر األدبي ،لك أردنا حقا أف
يجيء األدب صكرة مف الحياة ،كلـ نقؿ ىذه العبارة عبثا كليكا.

)(3

كىذا الكبلـ يحيمنا مباشرة

إلى أحد أعمدة النقد الجديد؛ الناقد كالشاعر ت.س .إليكت كنظرتو البلشخصية لؤلدب

كلمقصيدة الشعرية ،كالى مقالتو عف "التقاليد كالمكىبة الفردية"

1
2
3

زكي نجيب محمكد :قصة عقؿ ،ط ،2دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف ،1988 ،ص .151
ينظر :أنكر الجندم :رجاؿ اختمؼ فييـ الرأم :مف أرسطك إلى لكيس عكض ،دار النشر كالسنة غير مذككريف ،ص.50
زكي نجيب محمكد :قشكر كلباب ،دار الشركؽ ،بيركت ،1988 ،ص.5
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كىكذا ظؿ زكي نجيب محمكد ينافح عف النص كعف ضركرة التكغؿ إلى النص مف
الداخؿ ،كمحاكلة رؤيتو مف الداخؿ ،ذلؾ أف ىذه "الرؤية الداخمية" كما أطمؽ عمييا أنس داكد
ىي الكحيدة القادرة عمى فؾ مغاليؽ النصكص األدبية ،كفيـ أبعادىا المختمفة ،مف خبلؿ
تحميميا تحميبل دقيق ا يعتمد عمى جزئياتيا المتناثرة ظاىرا ،كالمتبلحمة باطنا .كلذلؾ ظؿ يردد:
" القطعة يجب أ ف تفيـ مف داخميا بحيث أطرح مف حسابي صاحبيا الذم أنشأىا كالمجتمع
الذم نشأت فيو كأنني كجدتيا ممقاة في الصحراء ،كال أدرم مف أم عصر جاءت كال في أم
مجتمع نشأت كال مف يككف أنشاىا ...فأنت إذا صادفت شجرة فبل تقكؿ لنفسؾ كيؼ تعبر ىذه
الشجرة عف خالقيا كال تقكؿ لنفسؾ كيؼ تصكر ىذه الشجرة ما حكليا ،إنما تأخذىا باعتبارىا
).(1

كائنا قائما بذاتو تستطيع أف تفيمو بتحميمو إلى أجزاءه"

كقصد ترسيخ ىذا التكجو نحك دراسة النص األدبي كاعتماد الركح العممية في قراءة
أبعاده أشعؿ الدكتكر زكي نجيب محمكد فتيؿ حرب نقدية بينو كبيف الدكتكر محمد مندكر سنة
 - ،1948خصكمة نقدية تذكرنا بتمؾ التي قامت بيف رايمكف بيكار كركالف بارث -كاحتدـ
الصراع بينيما حكؿ المنطمؽ الذم يبنى عميو النقد كالقاعدة التي يرتكز عمييا ،ىؿ ىي الذكؽ
أـ العمـ؟ "فبينما كاف مندكر يرل أف النقد ليس عمما ،كما ينبغي أف يككف ،كأف قكاـ النقد
كمرجعو كمو إلى التذكؽ ،كأف لمنقد الشخصي الكممة العميا في نقد الفنكف.....كاف زكي نجيب

محمكد يرل أف النقد عمـ ،مرجعو إلى العقؿ ال الذكؽ

" )(2

المغة عند زكي نػجيب محمكد
المغة عند زكي نجيب محمكد مف المرتكزات المبدئية في نقد األثر األدبي كارتبطت
المغة عند زكي نجيب محمكد بالفمسفة ،كىذا االرتباط بيف المغة كالفمسفة لدل زكي نجيب ناتج
عف العبلقة الكطيدة بيف فمسفة المغة كالفمسفة التحميمية ،فالفمسفة عنده يمكف أف تحسف صنعا
لك عرفت عمى كجو التحديد كالدقة كأف مجاليا ىك التحميؿ ،كالتحميؿ كحده فذلؾ يحقؽ ليا

1

مجمة قضايا عربية ع ،9ؾ  ،1975ص 138نقبل عف سعيد عدناف :زكي نجيب محمكد ناقدا ،مكتبتنا العربية ،جامعة

المكصؿ العراؽ ،ص.85

2

د .يكسؼ كغميسي :مناىج النقد األدبي ،ص.10.
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)(1

صفة العممية التي نريد ليا.

ىذه النظرة لمفمسفة تتقاطع مع أىـ مبادئ النقد الجديد كالذم

يطمؽ عميو تسمية النقد التحميمي فالمغة ىي تمؾ الرمكز التي نتبادليا كبلما ككتابة ،كفؽ قكاعد
تضبط تركيباتيا كتصريفاتيا.

)(2

فالمغة في منظكره نسؽ مف الرمكز تحكمو ىذه الضكابط

الخاصة بالمغة ،كىذا التعريؼ يحيمنا مرة أخرل إلى مبدأ التحميؿ كالتحميؿ كحده قصد الكقكؼ

عمى مكامف ىذه الرمكز كفيـ المعنى.

كقد أكضح في أكثر مف مناسبة تعالؽ دراستو لمفمسفة كدراستو لؤلدب ،ككيؼ تترابط
في مخيمتو الفمسفة كاألدب كالفف في رقعة كاحدة محبككة الخيكط ،كانطبلقا مف ىذه الركح
العممية كالمنيجية يفرؽ زكي نجيب محمكد بيف نكعيف مف الكبلـ" :سألتني يا سيدم عمى ما
أراه  -بناء عمى معيارم الفمسفي الجديد – في كممات مثؿ "حب" "كره" ك"غضب" ك"خكؼ"
إنؾ تخشى أف أككف قد طكحت بعالـ الكجداف عمى أىميتو في حياة اإلنساف ،فأقكؿ في ىذا
الصدد أنو ال بد مف التفرقة بيف نكعيف مف الكبلـ :فكبلـ يراد بو كصؼ عالـ األشياء كما
يتعاكره مف أحداث ،كآخر ينصرؼ بو قائمو إلى داخؿ نفسو ال إلى خارجيا ،فإذا نطؽ ناطؽ
بعبارة مف الصنؼ األكؿ كقعت عميو تبعة اإلثبات ،كأما إذا نطؽ بعبارة مف النكع الثاني فبل
إثبات ىناؾ كال نفي".

)(3

كاذا كاف زكي نجيب محمكد يتحدث ىنا انطبلقا مف معياره الفمسفي الجديد ،فيك في
مكقع آخر يتصؿ بالنقد األدبي يؤكد رؤيتو ىذه لمغة فبل فرؽ بيف معياره النقدم في األدب
كمعياره المنطقي في الفمسفة؛ ففي مقالو" :الشعر ال ينبئ" كلكف كميما تعددت بعض الرؤل
في منيج زكي نجيب محمكد فإنو ظؿ يؤمف كما النقاد الجدد بضركرة استبعاد المؤثرات
الخارجية كدراسة النص األدبي مف الداخؿ كيدعك أثناء نقد الشعر إلى كضع الشعر في
الميزاف كال شيء غيره كليذا فيك يتساءؿ" :كلكف أال ترل أف سؤاال ىنا يطرح نفسو عمينا،
كىك :أف يقؼ الناقد كقفتو مف الشعر المنقكد ،نفسية كانت ،أك اجتماعية ،أك تأثرية ،أليس ىك
مضطر ا _ أكال_ إلى التيقف مف أف الذل بيف يديو شعر يستحؽ المعالجة بيذه الطريقة أك
1
2
3

زكي نجيب محمكد :نحك فمسفة عممية ،مكتبة االنجمكمصرية ،القاىرة ،ط1958 ،1ػ ص.16
زكي نجيب محمكد :تجديد الفكر العربي ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط ،1971 ،1ص.260
زكي نجيب محمكد :قصة نفس ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط ،1988 ،3ص .180
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بتمؾ ؟ أكمما كقع ناقد عمى مجمكعة شعرية مرقكمة عمى كرؽ ،ىاجميا مف فكره باحثا عف
)(1

نفس أك عف اجتماع؟

الخطاب التعميمي لدل زكي نجيب محمكد
"إف خطاب التعميـ في ميداف النقد األدبي غايتو التقريب كالتكعية كاإلفادة كىك خطاب
ينبني عمى " استراتيجية التمخيص كاإليجاز كالتركيز كالتكضيح .فالقصد فييا فيـ ما ىك
)(2

مكجكد كتقديمو بصكرة مناسبة دكف اشتراط لمتدقيؽ المصطمحي"

كرغـ تبني الدكتكر زكي نجيب محمكد لمدرسة النقد الجديد كلنقدىا التحميمي ،فإنو كثي ار
ما يشير إلى أنو يظؿ متفتحا عمى المناىج كميا ،يستفيد مف بعض طرائقيا اإلجرائية ،فالنقد
بالنسبة لو ى ك عممية تحميمية أكال كأخيرا ،تقكـ عمى القراءة الفاحصة العميقة لؤلثر األدبي بناء
عمى التذكؽ ثـ العقؿ لتعميؿ كتقديـ مبررات ذلؾ الذكؽ ،ثـ في األخير إبراز مكامف الجماؿ
كمكاطف الفف في ذلؾ األثر ،كلذلؾ يظؿ منفتح األفؽ عمى المناىج األخرل ،يقكؿ الدكتكر
زكي نجيب مح مكد" :لكنني في إيثارم لمثؿ ىذا النقد التحميمي العممي ،ال أغمض عيني
لحظة كاحدة عف سائر مذاىب النقد كطرائقو ،فكميا كسائؿ متعاكنة ،يق أر بيا النقاد األعماؿ
األدبيةػ نيابة عف القراء ،ليرل ىؤالء فيما يقرؤكنو آمادا كأبعادا كمستكيات لـ تكف لتخطر ليـ
)(3

عمى باؿ ،لكال أكلئؾ النقاد"

كىذا االنفتاح مف خصائص الخطاب النقدم التعميمي ،ذلؾ "أف الطابع التعميمي في
الخطاب النقدم يشكؿ مداخؿ لمعرفة األدب كفنكنو كالجمع بيف أشكالو كقضاياه كتاريخو
كاجناسو" .كىك خطاب مفتكح يعكس رؤية الناقد الذم يقارب النصكص دكف تحديدات منيجية
صارمة ،أك جياز مصطمحي ثابت

)(4

كيحاكؿ أف يستفيد مف كؿ ىذه المداخؿ مقننا خمفياتيا

المختمفة ،كمكجيا قضاياىا المتنكعة ،تكجييا يخدـ الرؤية الشمكلية لمناقد ،كيجمي معالـ
منظكمتو المعرفية التي يعمؿ عمى إرساء قكاعدىا منظ ار أك معمما .كذلؾ كاف الدكتكر زكي
1
2

زكي نجيب محمكد:قصة عقؿ ،ص .153

عمر عيبلف :نقد النقد األدبي قراءة في مككنات الخطاب النقدم عند جكرج سالـ ،مجمة منتدل األستاذ عدد،12،2012

ص.31

3
4

زكي نجيب محمكد :في فمسفة النقد ،ص .125
عمر عيبلف :نقد النقد األدبي قراءة في مككنات الخطاب النقدم عند جكرج سالـ  ،ص.31
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نجيب محمكد مكسكعي الركح ،يؤمف بالتفكير العممي كالتعددية ،كاتساع أفؽ الناقد عمى أف
يككف قاد ار عمى تعميؿ رؤاه كآرائو النقدية ذلؾ أنو " ال نقد إال كاف الناقد عمى استعداد لتعميؿ
رأيو ،فاف قاؿ ىذا حسف كذلؾ ردمء كانت عميو البينة ،فمماذا كاف الحسف حسنا كالردمء
رديئا.

)(1

كرغـ ىذا البعد التعميمي لمخطاب النقدم عند زكي نجيب محمكد فإنو لـ يقع في

الخطابية المباشرة المبتذلة ،كحافظ عمى الركح الفكرية الذم تمتع بيا كفيمسكؼ ككمفكر يحمؿ
مشركعا حضاريا كرؤية كاضحة لمستقبؿ الفكر النقدم كالحضارم العربييف ،خاصة كأف الخطاب
النقدم كالفمسفي خطاباف مبلزماف لعمميتي التحميؿ كالتفكير.

 -3.3.إحسان عباس والنقد التطبيقي
يعد إحساف عباس مف أكبر المثقفيف كالباحثيف األكاديمييف العرب ،فقد قدـ لممكتبة العربية
عصارة فكره كنقده إبداعا كترجمة كتحقيقا كدراسات ،كقبؿ أف يرحؿ عف عالمنا سنة
2003ترؾ إحساف عباس رصيدا ىاما مف المؤلفات ،منيا  25كتابا في النقد األدبي كالتاريخ
كالسيرة كالشعر ،إضافة ما تركو بمف أبحاث كدراسات حكؿ كتب التراث التي بمغت أكثر مف
خمسيف كتابا ،حتى سمي بسادف التراث العربي ،ناىيؾ عف الكتب المترجمة التي بمغت 12
كتابا مترجما مف ركائع األدب كالتاريخ اإلنساني ،منيا فف الشعر ألرسطك ،كيقظة العرب

لجكرج أنطكنيكس" كغيرىا.

أما في النقد كبالرغـ أف إحساف عباس لـ يمتزـ بمنيج معيف في كؿ كتاباتو النقدية ،فقد صرح
في أحد حكاراتو مبر از انفتاحو عمى المناىج المختمفة بحسب طبيعة األثر األدبي المنقكد قائبل:
"أنا لست مف أكلئؾ الذيف يطبقكف منيجان بعينو عمى جميع النصكص الشعرية ذلؾ أف ىذه

النصكص أغنى بكثير مف المناىج ،بؿ إف المنيج الجديد ال يكلد إال بسبب الجديد الشعرم

الذم يحض عميو") .(2فيك في أعمالو النقدية يتعامؿ مع النص بحسب طبيعة ىذا النص مف
جية كبحسب الغرض مف نقد النص مف جية أخرل ،كلكف البعد الجمالي كاف دائـ الحضكر
1

زكي نجيب محمكد :في فمسفة النقد ،ص.221

2ماجد أبك ماضي :الجمالية المغكية في كتابات الدكتكر إحساف عباس كمؤلفاتو التراث العربي ،مجمة الثقافة
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في دراسات إحساف عباس فيك كما يقكؿ ماجد أبك ماضي "يستخدـ لغة نقدية مصبكغة
بصبغة جمالية ،فنقده لـ يكف صدل مدرسة أك اتجاه أك منيج؛ بقدر ما كاف نتاج رؤيتو

كتجربتو كممارستو"

)(1

كيؤكد جب ار إبراىيـ جب ار عمى شمكلية إحساف عباس كعممو عمى النظر إلى التجربة اإلنسانية
لممبدع في عمكميا فيك يجعؿ العمؿ المنقكد "مرتبطا بالتجربة اإلنسانية ،مطي ار لمنفس ،أك
مؤدبا إياىا ،ثـ فارجا عنيا األزمة ،ػ ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل ،قد يككف في ىذا
)(2

المغزل داللة عمى االستجابة الدىشة لفعالية الحياة"

كلعؿ ىذا االنفتاح ما جعؿ الناقد األردني إبراىيـ السعافيف يسـ كتابو عف ىذا الناقد الفذ
"إحساف عباس ناقد ببل ضفاؼ" كلعمو االنفتاح نفسو الذم جعؿ محي الديف صبحي يقر أف":
الرجؿ ناقد أصيؿ فمثؿ ىذا الناقد يترؾ لمنص قيد لدراستو أف يحدد لو منيجو فالنص

االجتماعي يتطمب تحميبل لمخمفية االجتماعية كالنفسي لمنفسية") .(3كعميو فيك ال يحبذ منيجا
خاصا كانما يعتمد عمى اجراءات نقدية تتسـ بالميؿ إلى كؿ ما ىك جمالي فني كمرتبط
بالنص .كاذا كاف ال بد مف النظر في السياقات فإف تركيزه كاف منصبا – في األغمب – عمى
سياؽ النص أكثر مف تركيزه عمى سياؽ المؤلؼ ،أك سياؽ الظاىرة الفنية ،فكاف يق أر النص
كيستخرج العناصر الفنية منو

)(4

فقد كاف ينظر إلى القصة القصيرة مف خبلؿ المجمكعة

القصصية التي تشكؿ كحدة عضكية كاحدة ،يحاكؿ أف يبحث عف ظاىرة معينة كمحددة تشكؿ

عناصرىا رابطا فيما بينيا.

كعمى الرغـ مف ىذه النظرة العامة لمنقد كالتي لـ تميز إحساف عباس لكحده كانما كانت
المعمـ االكضح عند جؿ النقاد العرب فإف تأثره بالتصكيرييف كبمدرسة النقد الجديد كنظرتيـ
لمشكؿ كالمضمكف كالمكضكعية النقدية كاف سمة بارزة في مشكاره النقدم .كيتضح ىذا االتجاه
1

المرجع نفسو  http://www.thaqafa.org .بتاريخ AM 5:57 2008-2-12

3

محي الديف صبحي :د إحساف عباس كالنقد األدبي ص  8نقبل عف عصاـ حسيف اسماعيؿ أبك شندم ،نقد النثر العربي

 2جب ار إبراىيـ جبرا :الحرية كالطكفاف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط 1979 ،1ص181
في كتابات إحساف عباس ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع األردف 2006 ،ص.242

 4عصاـ حسيف اسماعيؿ أبك شندم ،نقد النثر العربي في كتابات إحساف عباس ،دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع األردف،
 2006ص.242
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المكضكعي في النقد لدل إحساف عباس في قكلو " :ما داـ لؤلدب قيـ كما دامت لو غاية
يسعى إلييا ،فإف "المكضكعية" أداة ال بد منيا في النظر إلييا ،إذا أحسنا فيميا كاستخداميا،
ذلؾ ألف المكضكعية ىي الكسيمة الختراؽ ىذا الركاـ مف الكـ إلى النكع ،ىي القدرة عمى
التحميؿ كالتعميؿ ،كعمى إب ارز القيـ الكامنة التي تفكت التذكؽ العابر ،ىي النظرة التي تكجد
القاسـ بيف الفئات المتفاكتة في أذكاقيا كثقافاتيا ،كىي الرجحاف الذم يخفؼ مف غمكاء
االنطباعية الذاتية في مجالي اإلعجاب المطمؽ كالذـ المطمؽ كىي الكشؼ البصير عف

الخصائص المميزة"

)(1

كايماف إحساف عباس بيذه النظرة المكضكعية ما جعمو دائما في دراساتو األدبية يبتعد دائما
عف اإلتياف بأحكاـ جاىزة ،تنطمؽ مف إعجابو بشاعر ما ،فكثي ار ما كاف يكفر باالنطباع األكؿ
الذم يتركو النص في نفس القارئ ،كىذا ما جعمو يديـ النظر في النص ،كيمحص جزئياتو
المختمفة مف خبلؿ إجراءات نقدية كثيرة لعؿ أىميا مقارنة النص المنقكد بنصكص تككف
بمثابة المعالـ لمناقد ،كقد كانت ثقافتو الغربية الكاسعة كمعرفتو الكبيرة بالتراث األدبي نعـ

المعيف الذم ينيؿ منو إحساف عباس أثناء قراءاتو لمنصكص األدبية العربية.

كأىـ ىذه المعالـ التي ارتكز عمييا إحساف ما جاء بو ريتشاردز في نقده التطبيقي كما جاء بو
التصكيريكف مف ضركرة اإلمعاف في الصكرة الشعرية كليذا كاف إز ار باكند إيمي لكؿ إلى
جانب ت .س إليكت مف أىـ الشعراء الذيف يمجأ إلى مقارنة اآلثار األدبية المنقكدة بأعماليـ.
كيظير ىذا األثر ليؤالء بالخصكص كلنظرة النقاد الجدد عمكما في دراستة لديكاف "أباريؽ
ميشمة" لعبد الكىاب البياتي كىك الديكاف الذل اعتمد فيو إحساف عباس عمى رؤية النقد
الجديد ،حيث حاكؿ فيو دراسة الظكاىر الفنية كالبنية الشكمية لقصائد الديكاف التي مف خبلليا
يمكف تتبع كدراسة مبلمح التجربة البياتية ،كيعد كتاب إحساف عباس ىذا كالمكسكـ بػ" :عبد
الكىاب البياتى كالشعر العراقى الحديث" مف الدراسات األكلى التي شكمت ريادتو في تطبيؽ
منيج النقد الجديد عمى ديكاف شاعر عربي ،كلعؿ ىذه الريادة كىذه النظرة الجديدة ما جعؿ
الكتاب يحقؽ نجاحا باىرا ،فكجو النقاد إلى دراسة شعر عبد الكىاب البياتي .فالصكرة لدل
 1إحساف عباس :مف الذم سرؽ النار ،جمع كتقديـ د .رداد القاضي ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط،1
 1980ص.244
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البياتي تتقاطع مع صكرة المدرسة التصكيرية إذ أنيا تقكـ عمى تشتيت العناصر كاألجزاء التي
تسيـ في تشكيؿ بنائيا ،كلشعر البياتي صمة قكية متينة بشعر إليكت فالمنيج العاـ بناء
قصيدة البياتي يكاد يككف ذاتو منيج إليكت ال سيما في ارتكازه عمى التكثيؼ كتكظيؼ الرمكز
األسطكرية كالتناصات كاالقتبسات التي ميزت قصائد الشاعريف.

كاشاراتو المتكررة إلى تعامؿ البياتي مع بركمثيكس كسيزيؼ كما لذلؾ مف دالالت يعني أنو
يتتبع رمكز البياتي عف طريؽ التأكيؿ كالكشؼ الذم آمف بو كارتآه النقد الجديد فدراسة
القصيدة ينبغي أف تنصب عمى النسيج المغكم كما فيو مف إشارات كاقتباسات كأساطير كرمكز
كصكر كشخكص .كبياف كظيفة ذلؾ كمو في شبكة العبلقات التي تحدد بناء القصيدة .ذلؾ
البناء الذم يؤكد الناقد انفتاحو عمى غيره مف نصكص ،كتفاعمو بالمؤثرات األخرل عربية

كانت أك إنسانية.

)(1

ككاف ليذا االنفتاح كليذه الثقافة الغربية المعاصرة األثر الكبير في تككيف مساره النقدم مما
جعمو يريد مف الكتاب " استعماؿ لغة الحديث في الشعر كاختيار الكممة ذات الداللة الدقيقة ال
أية كممة مقارنة في داللتيا ،كابتكار نغمات جديدة لتعبر عف حاالت جديدة ،كليس مف
الضركرم الت زاـ الشعر الحر ،كلكف ىذا النكع مف الشعر؛ قد يككف أقدر مف غيره عمى التعبير
عف شخصية الشاعر دكف سائر أنكاع الشعر؛ العمؿ عمى خمؽ صكرة ،كفي ىذا يقكلكف :نعـ
إننا لسنا رساميف ،كلكف نرل أف الشعر يجب أف ينقؿ الجزئيات بدقة كال يتعمؽ بالعمكميات

المبيمة") ،(2كلقد كاف إحساف يسعى التجديد مف خبلؿ تكظيؼ مصطمحات جديدة تناسب

النقد كنجد الكثير مف ىذه المصطمحات قريبة مف مصطمحات التحميؿ المفظي كالنقد الجديد
فالشعر عمى سبيؿ المثاؿ ليس إال نكتو" قد ينجح الشاعر في ركايتيا كقد يفشؿ كىذا ما

يتقارب مع مصطمح  witالذم كاف يعني بو النقاد الجدد قوة الممح الساخر()3كما ترجميا
إحساف عباس نفسو تمؾ المفظة التي احتشدت حكليا معاف كثيرة كفيميا كؿ ناقد حسب ىكاه،
كلكنيا عمى كجو اإلجماؿ تعنى "القدرة عمى الممح ألمكر غير متكاممة أك غير متناسبة ثـ
1

ينظر :إبراىيـ خميؿ :معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،2007 ،ص28

.

2
3

إحساف عباس :عبد الكىاب البياتي كالشعر العراقي الحديث ،دار بيركت ،بيركت ػ ط.1955 ،1
ستانمي ىايمف :النقد األدبي كمدارسو الحديثة ،،ج ،1ص.261
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صياغة المعنى في شكؿ مفاجئ مدىش ،كال يخمك أف يككف ذلؾ مصحكبان بشيء مف الحذاقة

أك التيكـ أك السخرية أك الجدة إطبلقان " .كقد قاؿ الدكتكر جكنسكف في تعريفيا :إنيا شيء

مألكؼ طريؼ في آف ،شيء غير كاضح فإذا عبرت عنو أقر مف سمع التعبير بصحتو

كعدالتو ،كلذلؾ فعمى الشاعر أيضا انتقاء معجمو الشعرم انتقاء فاحصا حتى يستطيع
ال تخمص مف النمطية كيبدع نصكصا جديدة استثنائية أما في النقد فقد عبر إحساف عباس عف
رغبتو في التجديد كاليدؼ منيا بقكلو " :لقد كنا نريد التخمص ال مف مقاييس الببلغة كحدىا
فحسب ،بؿ مف العبارة الشعرية أيضان ،لذلؾ حاكلنا أف نخمع كؿ ما يتسـ بالتكمٌؼ ،كأف نختار
)(1

أسمكبان أقرب إلى الكبلـ؛ بسيطان كأبسط أنكاع النثر كأنو صيحة تخرج مف القمب"

فالقصيدة

عند إحساف عباس ىي ذلؾ التناغـ بيف الفكر كالمشاعر كال يمكف أف تككف مجرد بيرجة

خالية مف تشظي الركح كانشطار االحاسيس إضافة إلى الرصيد الثقافي كالمعرفي كالفمسفي

لمشاعر.

1

إحساف عباس :مف الذم سرؽ النار ،ص .82

320

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ

 3.4محمود الربيعي والنقد الجديد
يمكف أف نعد الناقد محمكد الربيعي أحد العبلمات البارزة في النقد العربي ،كأحد النقاد
المتحمسيف الذيف دفعكا بمدرسة النقد الجديد إلى الظيكر في الساحة العربية ،كالربيعي ناقد
كأكاديمي مصرم تشبع بالثقافة الغربية أثناء دراستو بإنجمترا ،حيث حصؿ عمى الدكتكراه مف
جامعة لندف سنة  .1965ليشتغؿ مدرسا بعد عكدتو إلى مصر أستاذا بكمية دار العمكـ جامعة
القاىرة )  ،(1972 – 1965ثـ أستاذا مساعدا بكمية دار العمكـ جامعة القاىرة ) – 1977
 ،(1986كأستاذا بالجامعة األمريكية بالقاىرة عاـ  .1986كما كاف لو حضكر فاعؿ في عديد
الييئات كالمؤسسات الثقافية كالعممية مف خبلؿ عضكيتو في عديد المجالس القكمية
المتخصصة ،كاتحاد الكتاب ،كلجنة الشعر بالمجمس األعمى لمثقافة ،ك الجمعية المصرية
لؤلدب المقارف ،كعضك الجمعية المصرية لمنقد األدبي .كما انتخب نائبا لرئيس مجمع المغة

العربية.

نشر العديد مف المؤلفات نذكر منيا :في نقد الشعر  ، 1968الصكت المنفرد ،1969
قراءة الركاية  ،1973تيار الكعى في الركاية الحديثة  ،1974قراءة الشعر  ،1997نصكص
مف النقد األدبي  ،1977مقاالت نقدية  ،1978مف أكراقي النقدية  ،1996في النقد األدبي كما
إليو - 2001في الخمسيف عرفت طريقي :سيرة ذاتية 1991كغيرىا .كلـ يقتصر عطاء محمكد
الربيعي عمى التأليؼ كحسب ،فقد تنكعت إسياماتو كتعددت عطاءاتو الفكرية كالثقافية في
مجاالت أخرل كثيرة غير التأليؼ؛ فنجده قد خاض مجاؿ المقاؿ األدبي ،كالترجمة ،كاألحاديث
اإلذاعية كالمشاركة في الحياة االدبية كالثقافية مف خبلؿ العضكية في المجالس كالييئات،
كالبحث األكاديمي ،كالتدريس الجامعي بكمية دار العمكـ جامعة القاىرة ،كجامعة الجزائر،
كجامعة الككيت ،ك الجامعة األمريكية بالقاىرة  ،كما أشرؼ عمى عدد مف الرسائؿ العممية،

ففي مجاؿ الترجمة نقؿ محمكد الربيعي إلى العربية )تيار الكعي في الركاية الحديثة( لركبرت
ىمفرم ،ك)الصكت المنفرد( لفرانؾ أكككنكر ك)حاضر النقد األدبي مقاالت في طبيعة األدب(،
لمجمكعة مف المؤلفيف منيـ ريني كيميؾ كجكرج كاطسكف كغيرىما.

أما في مجاؿ النقد فقد أسيـ الدكتكر محمكد الربيعي بشكؿ كبير كعمى مدار أربعيف
سنة مف العطاء في ازدىار النقد األدبي عمى المستكل التنظيرم كالتطبيقي .كمنذ الستينيات
321

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ

بعد عكدتو مف إنجمت ار كىك يشتغؿ عمى النص األدبي تحميبل كدراسة ،فكتب أكثر مف خمسة

عشر كتابا ،كأكثر مف مائة مقالة.

عمى مدار ىذا المشكار الطكيؿ ظؿ محمكد الربيعي ثابتا عمى مبادئو النقدية التي رسميا
لنفسو كالتي ال بد أف معالميا قد تحددت كىك بجامعة لندف ،كترسخت مع مركر السنكف ،كىي
المبادئ التي تنبع مف معيف مكضكعية إليكت كتحميمية برككس كتصب في تطبيقية ريتشاردز
كامبسكف كغيرىما مف النقاد الجدد ،كالتي يمكف أف نمخصيا في جممة كاحدة )النقد ينطمؽ مف
النص األدبي ليصؿ إليو( .كقد أعمف منيجو كشغفو بطركحات ىؤالء النقاد حيف قاؿ ":تابعت
بشغؼ عظيـ التحميبلت المضنية لنصكص األدب التي قدميا النقاد الجدد :أالف تيت ككليـ

كمسات ،ككمينث برككس كآخركف

)(1

كلعؿ ىذا الكفاء لمنص كىذا الثبكت عمى المبدأ ما جعؿ بعض المشتغميف بالنقد األدبي
يطمقكف عميو لقب الصكت المنفرد الذم اتخذ لنفسو نفقنا في األرض ،في إشارة منيـ إلى
معنى الثبكت عمى الرأم كالكفاء لممبادئ ذاتيا ،كعدـ قدرتو عمى تغييرىا كالتعامؿ مع النص
بطريقة مختمفة.

)(2

تعامؿ الربيعي مع التراث النقدم العربي كما رأينا في الفصؿ السابؽ ،كلعؿ إطبللة
سريعة عمى كتابو) :نصكص مف النقد العربي( يدرؾ القارئ مدل معرفة الربيعي بيذا
المكركث النقدم العربي كمدل غكصو في تفاصيمو الدقيقة ،غير أنو حاكؿ درس ىذا النقد
العربي بأدكات جديدة كبرؤية غربية إيمانا منو بجدكل النظريات الغربية كضركرة التعرؼ
عمييا إذ أف النظريات النقدية الغربية بالنسبة لو "ضركرة حتمية لمناقد الحديث كال يستطيع
االستغناء عنيا ،فبدكنيا ينفصؿ عف السياؽ العاـ لحركة الثقافة العالمية كلكف معرفة النظرية
شيء كتطبيقيا عمى األدب العربي بحذافيرىا شيء آخر .كاذا كاف عميؾ أف تفحص التربة
أكالن حتى تتعرؼ عمى نكع السماد المبلئـ ليا ،فبل غنى لؾ عف أف تتعرؼ عمى طبيعة

النص المكتكب بالعربية أكال لتختار لو مف النظريات ما يبلئمو .فميس كؿ ما يأتي مف الغرب

1
2

محمكد الربيعي  :مف اكراقي النقدية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة ،1996 ،ص13
محمد حماسة عبدالمطيؼ مجمة العربي  http://www.3rbi.info/Article.asp?ID=7981المحرر مجمة العربي

مارس 2007
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كيصمح ليـ يصمح لنا ،كنحف حيف نستكرد النظريات مف الغرب كنطبقيا حرفيان عمى األدب
العربي إنما نعبر بذلؾ عف إحساس عميؽ بالنقص تجاه ثقافة ىذا الغالب كبالتالي فإف أدبنا
)(1

العربي يخسر كثي انر عف ىذا الطريؽ"

لقد اتسمت منيجية محمكد الربيعي في تكريس منيجو النقدم بكثير مف الخصائص التي
تجعؿ مف كتاباتو النقدية مادة مستساغة في األذىاف ،ال عصية عمى الفيـ بالنسبة لمقارئ ،كال
عصية عمى التناكؿ بالنسبة لمدارس ،مما أتاح إلنتاجو إمكانية االنتشار كالتداكؿ بيف المشتغميف
في حقؿ النقد كاألدب ،كقد كصؼ أحد تبلمذتو البارزيف الدكتكر محمد حماسة عبد المطيؼ
الذم اشتغؿ رئيسا لمجمع المغة العربية بقكلو" :يستطيع القارئ العادم ألعماؿ الدكتكر محمكد
الربيعي أف يستخمص بغير عناء الخصائص الخاصة لمنيجو النقدم لما تتميز بو أعمالو مف
سبلسة ،ككضكح في العرض ،كصفاء في المغة ،كنقاء في الفكر ،كاطراد في المنيج كعمؿ في
)(2

التناكؿ"

إف النص كياف فني يقتضي دراسة لغكية جمالية بحسب رأم محمكد الربيعي ،كانطبلقا مف
خصكصية ىذا النص الذم ينشأ بالمغة كيؤكؿ إلييا ،يؤثر الربيعي الدخكؿ إلى عالمو األدبي
مف باب لغكم فيقكؿ "مدخمي إلى نقد العمؿ األدبي مدخؿ لغكم ك أنا مف المؤمنيف بأف العمؿ
)(3

األدبي إنما ىك بناء لغكم"

إف نظرة الربيعي إلى النص كاألدب تتأسس عمى مقكلة أف األدب عممية إبداعية خالصة ك"
نشاط إبداعي يتشكؿ في شكؿ لغكم .كمعنى ذلؾ أنو تجربة إنسانية لؤلديب المبدع ،تأخذ
)(4

طريقيا عمى اآلخريف عف طريؽ الشكؿ المغكم"

فما ىك نشاط إبداعي ال يمكف أف ندرسو

عمى أساس غيره .كتأسيسا عمى ىذا فميس عمى الناقد تقديـ االحكاـ الجاىزة عمى الشعراء
فينزؿ ىؤالء كيرفع ىؤلئؾ أك كما يقكؿ" :ليس مف عمؿ الناقد أف يقؼ بانيا
كالكتاب كالمبدعيف ،ي
1محمكد الربيعي http://www.aljaridaonline.com/news/print_news/210589:

نمكىا
المغة العربية تعاني مف مشكبلت اجتماعية تعكؽ ٌ

2

محمد حماسة عبد المطيؼ :المنيج النقدم لمدكتكر محمكد الربيعي ، ،مجمة فكر كابداع )نكفمبر  ،(2010ص11

محمكد الربيعي مف أكراقي النقدية دار غريب القاىرة ص 312
 4محمكد الربيعي :مقاالت نقدية ،منشكرات مكتبة الشياب ،مصر،1978،ص59
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لمشاعر الفبلني أك ىادما لمشاعر الفبلني ،كما أنو ليس مف عممو أف ليس مف عممو أف يمقي

األحكاـ بالجكدة أك الرداءة ذات اليميف كذات الشماؿ ،كعميو في قراءة الشعر أف يككف سخيا"

)(1

كال تتسنى النتائج المرجكة مف العمؿ المنقكد ،كال يصؿ الناقد إلى األىداؼ المرجكة إال
بتكظيؼ اآلليات المكضكعية لمنقد ،كقد أدل التحميؿ الجمالي كممارستو بحسب الربيعي "إلى
نتائج طيبة في التحميؿ الفني  ...فممؾ الناقد زماـ مكقفو كطكر أدكاتو الفنية الخالصة،
كاقترب بالفرع الذم ييتـ بو خطكات مف مسيرة العمـ ،في عصر العمـ ،حيف عمؿ بأدكات

مكضكعية خالصة".

)(2

محمود الربيعي وقراءة السرد
إف جؿ التطبيقات التي قاـ بيا النقاد الجدد كانت عمى الشعر ألف منيج القراءة
سطر سطرا ،كمقطعا مقطعا يصمح لمشعر اكثر منو لمركاية كربما قيؿ
ا
الفاحصة كتحميؿ النص
إف الشعر ىك المجاؿ األخصب لممارسة ىذا النكع مف القراءة األدبية ،كلكف القكالب النثرية
محتاجة كذلؾ إلى تبني نفس الركح في قراءتيا .كقد يمكح ألكؿ كىمة اف الحس االجتماعي أك
الكاقعي أكضح في ىذه القكالب النثرية ،كعمى القارئ اليقظ أال ينخدع بيذا الحس فيجرم كراءه
كيشغمو عف جكىر ميمتو .كذلؾ الف ما يبدك عمى أنو حس " اجتماعي كاقعي" بالمعنى
العادم إنما ىك حس أخذ شكبل جديدا في العمؿ األدبي – مسرحية أك ركاية قصة أك قصيرة
– بحيث أصبح حسا ركائيا اك مسرحيا  -مثبل  -حسب التشكيؿ الذم يأخذه ،كصمة ىذا
الحس بنظيره في الكاقع ىي نفس صمة المعنى الشعرم لمقصيدة بالكاقع الحسي الذم أشرت

إليو مف قبؿ".

)(3

كمف ىذا المنطمؽ يسعى النقد الجديد إلى استكشاؼ العناصر كالبنيات الشكمية في األثر
األدبي السردم مثؿ :الشخصيات كبنية كالحبكة ،الص ارع ،كالصكر ،كالرمكز ،كالثيمات كغيرىا
مف العناصر التي تشكؿ النص .يعتقد النقاد الجدد بأف الركاية بكصفيا نصا أدبيا بامتياز
1محمد حماسة عبد المطيؼ :المنيج النقدم لمدكتكر محمكد الربيعي ، ،ص20

2

في نقد الشعر )القاىرة :دار المعارؼ بمصر ،ط (1977 ،4ص.159

 3محمكد الربيعي :مقاالت نقدية ،ص63
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تختزف معارؼ متعددة خاصة كلفيـ كاستيعاب كادراؾ ىذه المعرفة عمى الناقد أف يجتيد
كيعمؿ مف أجؿ الغكص داخؿ عكالميا المختمفة استكشاؼ العبلقات كالترابطات بيف بنيات
النص ،كذلؾ مف خبلؿ تحميؿ ىذه البنيات جميعيا تحميبل دقيقا ،كحينيا فقط يمكف الكصكؿ

غمى حقيقة المعنى المقصكد المستتر في ىذه النصكص.

فممعرفة كالكصكؿ إلى كنو ىذا المعنى يمجأ النقاد الجدد إلى طرج جممة مف األسئمة التي

تخكؿ ليـ استكشاؼ ىذه العناصر عنص ار عنصرا.

فممعرفة عناصر نص ركائي مثبل يقكـ النقاد الجدد بطرح األسئمة اآلتية:
 مف ىـ بطؿ الركاية ك مف ىك البطؿ المضاد خصـ؟ بماذا يتميز البطؿ؟ بماذا يتميز البطؿ الخصـ؟ ما ىي بؤرة الصراع؟ عمى ماذا يحدث الصراع؟ ما ىي الثيمات التي تشمميا ىذه الركاية ؟ كيؼ تـ تكظيؼ الرمكز كالصكر كاآلليات األخرل شعريا ؟ كيؼ كصفت االستعارات كالصكر الصراع القائـ؟ أم دكر لعبو الفضاء المكاني في العمؿ السردم ؟ -كيؼ اثر المكاف عمى سمكؾ الشخصيات كمكاقفيـ؟

تتبع بنية الحبكة )التمييد  ،الحدث الصاعد ،الذركة العمؿ ،الحدث النازؿ  ،حؿ العقدة(.
تفحص كيؼ تؤثر الشكؿ االدبي بالمحتكل )أم كيؼ يمكف لبنية كشكؿ لمقصة القصيرة أك
الركاية أف تؤثر عمى كيفية كتابة النص  ،أك كيؼ تـ ترتيب التفاصيؿ(

كؿ ىذه األسئمة كغيرىا تؤسس في الحقيقة لمنيج القراءة الفاحصة ،فالناقد يعمد إلى قراءة
النص مرات عديد ة حتى تمكنو تمؾ القراءة مف اإلجابة عمى كؿ األسئمة التي يطرحيا كالتي
يبحث ليا عف اجكبة دقيقة ككاضحة .ىذه القراءة ما ىي إال محاكلة إليجاد تمؾ التعالقات

المكجكدة بيف مختمؼ البنيات التي تككف النص.
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يؤمف النقاد الجدد اف لمنص سمطتو كال سمطة لشيء سكاه ،فالمعنى المقصكد مف قبؿ الكاتب
ال قيمة لو مقارنة بالمعاني التي تحققيا تمؾ العبلقات المكجكدة بيف البنيات النصية المتعددة.
كما يؤمنكف باف القراءة المقربة كالمتكررة لمنص ىي الكحيدة التي تفتح ليـ مجاالت الرؤية
كتسمح ليـ بإدراؾ البنيات الصغيرة كالترابطات البسيطة كالمعقدة كالتي مف شأنيا أف تسيـ
متشابكة كمتحدة فيما بينيا في فيـ كالقبض عمى المعاني المستعصية.

كمف النقاد الجدد العرب الذيف درسكا السرد كالركاية تحديدا نجد محمكد الربيعي الذم
ألؼ كتاب )قراءة الركاية(

*1

كىك دراسة في األعماؿ الركائية لمركائي نجيب محفكظ كىي

"المص كالك بلب" ك"السماف كالخريؼ" ك"الطريؽ" ك"الشحاذ" ك"ثرثرة فكؽ النيؿ" ك"ميرامار" مبر از
أف أعماؿ نجيب محفكظ تقع عمى طرفي نقيض الطرؼ االكؿ يكمف في ككف نجيب محفكظ
اكبر ركائي عربي كالطرؼ الثاني انو يقؼ حجر عثرة في طريؽ تقدـ الركاية العربية كبحسب
الربيعي "لف تحؿ قضية ط رفي النقيض ىذه في النقد االدبي لدينا إال إذا تخففنا مف استخداـ
بعض المصطمحات المثيرة مثؿ قديـ كجديد  ..الخ كركزنا جيدنا عمى محاكلة استخراج ما
يسمى :بالتقاليد األدبية" لمتراث األدبي الكاحد .كقضية التقاليد األدبية قضية تكاد تككف ميممة
في النقد العربي الحديث ،كىي قضية كاسعة ،كتحتاج إلى تظافر جيكد عدة عمى مدل زمف
)(2

طكيؿ"

كييكضح الربيع منيجو في دراسات ىذه الركايات بقكلو أف مكقؼ الناقد في مكاجيتو ألدب
كاتب معيف إذا أراد أف يقدـ بتناكلو لو شيئا مفيدا "عميو أف يفكر في ىذا األدب بعيدا عف
قضية القديـ كالجديد كعف االتجاىات المتكترة التي تبغي رفع ىذا األدب إلى السماء دكف
سبب مقنع ،أك خفضو إلى األرض دكف سبب مقنع كذلؾ .عميو أف ينظر إليو عمى أنو عممية
خمؽ فني ،كأف ييدؼ مف تناكلو التعرؼ عميو ،كىذا التعرؼ محتاج إلى رصد بطيء كىادئ
لو ليرل اإلنساف :كيؼ ينمك ىذا األدب؟ ككيؼ تتفاعؿ عناصره؟ ككيؼ يحقؽ ذاتو؟ كما
الكسائؿ التي يستخدميا في تحقيؽ ىذه الذات ؟ كما المساحة الفكرية كالشعكرية التي ييدؼ
* كتب الربيعي كتابيف األكؿ بعنكاف )قراءة الركاية( كالثاني )قراءة الشعر( ربما تأسيا بالناقديف األمريكييف كليـ بف كارف
1

ككمينث برككس الذيف كتبا كتابيف االكؿ بعنكاف )فيـ الشعر(كالثاني فيـ )فيـ السرد(.
 2محمكد الربيعي قراءة الركاية نماذج مف نجيب محفكظ ،مكتبة االنجمك مصرية ،1989 ،ص7
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إلى تغطيتيا مف نفس قارئو؟ كما أنكاع األفكار كالمشاعر التي يريد أف يخاطبيا لدل القارئ؟
)(1

كما مدل كفاء ىذا الفف لذاتو باعتباره كيانا خاصا يخضع لتقاليد خاصة".

ىذه األسئمة ىي التي تحكـ عمى الكاتب في رأم الربيعي بانو كاتب جيد أـ ال؟
كحيف يتحدث الربيعي عف حركة النقد العربي الحديث يراىا أنيا تمكج باتجاىات القرف
العشريف النقدية في أكركبا فيذكر اف ىناؾ مف ينادم بالنقد األكاديمي الذم يميؿ عمى تقسيـ
األ دب عمى فترات ،كاتجاه النقد الجديد الذم ينادم باالعتماد عمى التحميؿ المغكم لمنص ،كال
يدخؿ في تقديره كالحكـ عميو أية اعتبارات خارجية  .كبيف ىذيف الطرفيف البعيديف نجد مف
ينادم بالنقد النفسي المغكم كما دعا إليو ريتشاردز  ،كمف ينادم بالنقد المكضكعي الذم حمؿ
لكاءه إليكت .كالى جانب كؿ ىذا تتجو مجمكعة مف النقاد مخمصة كمتحمسة التجاه الكاقعية
)(2

االشتراكية في النقد األدبي"

كلكف عمى الرغـ مف ىذه التعددية النقدية فإف الربيعي ظؿ كفيا

لمنيج القراءة الفاحصة كالنقد الجديد كما سبؽ كأف أشرنا مف قبؿ.
 -3.5عبد العزيز الدسوقي والرؤية الفنية

تعددت مصطمحات مدرسة النقد الجديد كاختمفت باختبلؼ ركادىا كاختبلؼ مشاربيـ
الثقافية ،كاتساع رقعتيا الجغرافية كما سبؽ كأف أشرنا إلى ذلؾ ،كلـ يقتصر ىذا االختبلؼ
كىذه التعددية المصطمحاتية عمى مؤسسي المدرسة كأتباعيا مف النقاد االمريكييف كاالنجميز،
كلكنو تعدل إلى المتأثريف بيا مف النقاد العرب .كلعؿ مصطمح "الرؤية الفنية" لصاحبو الناقد
المصرم عبد العزيز الدسكقي مف أبرز المصطمحات كأكثرىا تكافقا كتناغما مع ركح المدرسة

كمبادئيا.

في كتابو )في عالـ المتنبي( يحاكؿ عبد العزيز الدسكقي الكلكج إلى عكالـ الشاعر
العربي الكبير برؤية جديدة يخكؿ لو رؤية المتنبي مف الداخؿ ،كيشرح السكقي رغبتو في سبر
أغكار نصكص ىذا الشاعر قائبل" :أحيانا تمـ بي حالة مف الظمأ الركحي الغبلب ،تيز
أعماقي ،كتزلزؿ كياني كتتركني في حزف ممتد ،فاىرب مف دنيا الناس إلى أصدقائي القدامى
الذيف يطمكف عمي ػ في حب ػ مف حبلؿ زجاج مكتبتي" بيذه المغة الشعرية ،كبيذا األلؽ
 1المصدر نفسو ،ص7
2

محمكد الربيعي :مقاالت نقدية ،ص55
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كالكجد كالعشؽ الصكفي ،آثر عبد العزيز الدسكقي أف يفتتح مقدمة كتابو عف صديقو الشاعر
الذم عاش مع ديكانو بأجزائو األربعة ،الديكاف الذم الزمو منذ الصبا كىزتو تجاربو الشعرية
)(1

الحارة الحزينة ،حتى غدا كما كصفو صديقا مف أعظـ األصدقاء

يكضح الدسكقي طريقتو في الكتابة عمكما كفي قراءة األثر االدبي بقكلو":الحؽ أني
جمعت بيف الطريقتيف التي أمارس مف خبلليما الكتابة كالتأليؼ .أك قؿ اصطنعت طريقة
جديدة انبثقت مف حبلؿ تفاعؿ ىاتيف الطريقتيف .كىي طريقة تجمع بيف ما في الطريقتيف مف
محاسف .فقد التزمت بالفعؿ منيجا عمميا دقيقا سرت عمى ىديو ،كانا أكتب كؿ ىذه الفصكؿ،

ألنني ػ كبخاصة في القسـ األكؿ الذم سميتو "الرؤية الفنية" ػ كنت أريد أف أحقؽ ىدفيف:
 األكؿ :اختيار ىذا المنيج الجمالي عمى أرض الكاقع .مف خبلؿ التذكؽ الشعرم.-

كال ثاني :تخميص عالـ المتنبي مما عمؽ بو مف غبار التفسيرات االجتماعية كالسياسية
كالتاكيبلت المذىبية ،كالتحميبلت النفسية .كرد النقاء الشعرم ليذا العالـ العظيـ المفترل
عميو .كرغـ محاكلة الدسكقي تطبيؽ منيجو بدراسة النصكص الشعرية لممتنبي بمنظكر
شكبلني جمالي فني فإن و لـ يستطع التخمص مف بعض ما ترسخ في النقد العربي مف
االعتماد في تفسير النصكص عمى سيرة كحياة األدباء.

)(2

كفي مقدمة كتابو يعمؿ الدسكقي عمى تبياف منيجو كتجميتو فيقكؿ" :كمنيجي في تذكؽ شعر
المتنبي كاف ينظر إلى الشعر مف الناحية الفنية ،يمج مباشرة إلى داخؿ النص ،كيحاكمو مف
)(3

خبلؿ مقاييسو الجمالية كالفنية  ،كيصؿ إلى أىدافو كمراميو مف خبلؿ ىذه المعايير"

كاضح أنو ينظر إلى النص مف الداخؿ معتمدا عمى المقاييس الجمالية التي تبرز قيمتو الفنية
مقارنة بنصكص أخرل ،كيحاكؿ الدسكقي التأصيؿ ليذا المنيج فرسـ لو أركانا ثبلثة تمثمت

في:

 التشكيؿ المغكم اإلشعاع الفني1
2

عبد العزيز الدسكقي :في عالـ المتنبي ،دار الشركؽ ،ط،2القاىرة 1988 ،ص.7
عبد العزيز الدسكقي :في عالـ المتنبي ،ص.9

 3المصدر نفسو ،ص.9
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 -بناء القصيدة عمى طريقة المكحة

)(1

كقصد تدليؿ الصعاب أماـ القارئ خاصة كاف الدسكقي يعتقد بجدة منيجو في الساحة
النقدية العربية يمجأ إلى شرح ىذا المنيج كتفسيره فيقكؿ" :منيج الرؤية الفنية يبدأ مف داخؿ
العمؿ الفني نفسو ،ألنو يرل أف العمؿ الفني بمختمؼ أشكالو كأجناسو ،ككف مستقؿ عف
عناصره األكلى كجزئياتو المختمفة ،التي أسيمت في تشكيمو .ككف خاص لو قكانينو

المكضكعية الخاصة بو"

)(2

ثـ يعمؿ عمى ربط عمى المنيج بالعمؿ المنقكد كالمتمثؿ في شعر أبي الطيب المتنبي محاكال
إيضاح منيجو مف خبلؿ رؤيتو لعالـ المتنبي الشعر بكصؼ ىذا الشعر عالـ متفرد كمستقؿ
لو خصكصصياتو الجمالية كقد تشكؿ خارج أم أطر أخرل "فشعر المتنبي عالـ لغكم جمالي
 ،مستقؿ كؿ االستقبلؿ عف عناصره األكلى التي شكمتو ف كىي ظركؼ الشاعر السياسية
كاالجتماعية كالنفسية .خمؽ لغكم مستقؿ يمكر في داخمو كؿ ما يمكر في الحياة مف تيارات،
)(3

كلكنو ليس الحياة ذاتيا"

ككتاب " في عالـ المتنبي" مختمؼ عما قبمو في ككنو يرتكز عمى منيج كاضح كمخطط
لو ،عمى عكس كتب الدكتكر الدسكقي ،كيقر بيذا االختبلؼ حيف يصرح ":ككانت ىذه ػ أم
تجربة كلكج عالـ المتنبي ػ تجربة جديدة" .فقد تعكدت أف أكتب مبلحظات ثقافية ،كأتناكؿ
بعض القضايا الفكرية كاألدبية في مقاالتي التي أنشرىا في الصحؼ كالمجبلت ،دكف أف
أخطط ليا ،أك أف ألتزـ طريقة في كتاباتيا .فقد كانت تأتيني أفكار ىذه المقاالت ،عفك
الخاطر ،أك ربما أكحتيا مناسبة طارئة ،أك كاكتبيا استجابة لتكميؼ ،أك مجاراة لممناخ الثقافي

السائد").(4

 1المصدر نفسو ،ص.10
 2المصدر نفسو  ،ص.16
 3عبد العزيز الدسكقي :في عالـ المتنبي ،ص.16
 4المصدرنفسو ،ص.8
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إف القارئ ليذه السطكر يدرؾ دكنما عناء أك مشقة أف عبد العزيز الدسكقي لـ يكف
يتبع منيجا نقديا معينا في كتاباتو النقدية أك دراساتو الفكرية السابقة ،كأف كتاب" في عالـ

المتنبي " منعرج ميـ في الخطاب النقدم لمكاتب.
 -3.6أنس داود والرؤية الداخمية

تجمى النقد األنجمك-أمريكي الجديد عمى مستكيات مختمفة كبكيفيات محتفمة ايضا،
كمف النقاد كالدارسيف العرب الذيف تجمت مبادئ النقد الجديد في آرائيـ النقدية منيجا لدراسة

الظاىرة األدبية الدكتكر أنس داكد كىك

كيعد كتابو :الرؤية الداخمية في النص الشعرم – محاكلة في تأصيؿ منيج
كقبؿ الغكص في ثنايا ىذا الكتاب كالكقكؼ مع مضاميف صفحاتو أك أف اعرض في لمحة

كجيزة ما جاء فيو

العنكاف :كسـ الدكتكر أنس داكد كتابو ىذا بالرؤية الداخمية لمنص الشعرم الرؤية الداخمية
لمنص الشعرم كعنكاف فرعي ثاف محاكلة في تأصيؿ منيج ،أما فصكؿ الكتاب فمقسمة كما

يأتي :مقدمات :كتضـ عنصريف اثنيف :في المنيج كفي الشعر كالشعر الرفيع

ثـ جاءت الفصكؿ األخرل عمى شكؿ دراسات تطبيقية عمى بعضالنصكص الشعرية العربية
كإرادة الحياة ،كتحت الغصكف كتجربة الحب لمشابي كالبمبؿ الساكت لمقركم كترجمة الشيطاف
لمعقاد ثـ قراءة في شعر ناجي كفي معمقة امرئ القيس.

يفتتح الدكتكر أنس داكد حديثو في المقدمة األكلى كالمكسكمة بػ :في المنيج بالحديث
عف المناىج النقدية التي عنيت بدراسة "الظاىرة األدبية" ككيؼ أف الحياة األدبية تزخر بيذه
المناىج كيذىب إلى أف ىذه المناىج عمى كثرتيا كتنكعيا لـ تستطع أف تدرس " النص
األدبي" الدراسة الحؽ ،التي تعطي النصكص حقيا كتبرز خصائصيا الفنية ،ألنيا لـ تقارب
األثر األدبي مف الداخؿ ،كانما استعانت بمناىج ال عبلقة ليا باألدب كبالنقد األدبي .كيرد
طغياف ىذا النكع مف المقاربات عمى التطكر الممحكظ الذم أحرزتو الدراسات اإلجتماعية
كالنفسية ،ككذا أىمية العكامؿ االقتصادية في تككيف المجتمع كتشكيؿ منجزاتو المادية
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كالركحية .نظ ار الزدىار ىذه العمكـ كتطكرىا يقكؿ أنس داكد " :تأثرت دراسة األدب عندنا

بتقدـ ىذه العمكـ كبدأت تستعير مناىج التحميؿ النفسي كاإلجتماعي كاإلقتصادم"

)(1

ثـ يقدـ لنا نماذج مف ىذا النقد الذم ابتعد عف األدب فيذا العقاد الذم ركز في
دراستو عف أبي نكاس عمى الجكانب النفسية كمصادر أزمتو كنزعتو النرجسية كأسباب عقده
كآثار كؿ ىذا في شعره .كما ركز في كتابو" :التعريؼ بشكسبير" عمى "دراسة البيئة ،ميتديا
)(2

بعمـ اإلجتماع عند بعض ركاده في اعتبار األدب كاألديب ظاىرة اجتماعية".

النقاش يستفيد مف ذات المنيج لدراسة "أبي القاسـ الشابي" ك"محمكد دركيش".

كىذا رجاء

كيقدـ أنس داكد نقدا ليذه المناىج مبر از عدـ قدرتيا عمى استكناه النصكص األدبية
كتبياف جمالياتيا كا لكقكؼ عند جكىرىا فيقكؿ " :فمـ نخرج مف كؿ ىذه الدراسات بمعرفة تذكر
عف الفف الشعرم عند أبي نكاس أك شكسبير أك أبي القاسـ الشابي أك محمكد دركيش") (3ثـ

يتساءؿ عف العناصر التي كاف مف المفركض أف تتكفر كأف تستجمى مف ىذه الدراسات ،كىذه
العناصر ىي:



خصائص الفف الشعرم عند ىؤالء الشعراء



مككنات الرؤية الشعرية لدييـ



اآلفاؽ النفسية كاإلنسانية التي يحمقكف فييا



طريقتيـ الخاصة في تكظيؼ الصكرة الشعرية



طريقتيـ الخاصة في تكظيؼ المكسيقى



تكظيؼ المعجـ الشعرم كدالالتو

فيذه العناصر ىي ما يمكف أف يعد "دراسة في صميـ النص األدبي"

ىي "الغاية الحقيقية لمنقد األدبي"
1
2
3
4

)(4

)(1

أنس داكد :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم محاكلة في تأصيؿ منيج ،منشكرات جامعة الفاتح ،ص.7
المصدر نفسو ،ص.7
أنس داكد :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم محاكلة في تأصيؿ منيج ،ص.8المصدر نفسو ،ص.8
أنس داكد :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم  ،ص.8
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ثـ ينتقؿ أنس داكد إلى تحديد صفات الناقد األدبي مف خبلؿ منظكره ،كيستبعد الناقد
األدبي الذم يتعارض مع مفيكمو العاـ لمنقد األدبي كالدراسة األدبية فأنس داكد ال يريد ناقدا
أدبيا يعرض معارفو في عمـ النفس أك في عمـ اإلجتماع ،أك ناقدا أدبيا يتباىى بتقديـ قدراتو

في عرض التاريخ كمعرفتو بالتحميؿ االقتصادم لمتاريخ.

إف أنس داكد ينكر عمى الناقد األدبي إقحاـ كؿ ىذه العمكـ كغيرىا مف عمكـ القدماء
كالمحدثيف في دراسة الظاىرة األدبية .كيحدد لمناقد مجاؿ عممو كيحدد لو غايتو مف دراسة
النص األدبي كيمكف أ ف نجمؿ ىذه الخصائص كالعناصر التي كجب أف تتكافر لتشكؿ ناقدا
أدبيا يطمح إليو الدكتكر أنس داكد

 خدمة النص األدبي ىي الغاية األكلى كاألخيرة لمناقد األدبي
 دراسة العبلقات الداخمية بيف األلفاظ كالصكر كالرؤية الكمية داخؿ النص
 االستفادة مف كؿ عمكـ العصر مف أجؿ غضاءة النص كتكجييو
 االستفادة مف معرفة بيئة الشاعر
 االستفادة مف معرفة طبيعة العصر
 االستفادة مف معرفة ألكاف المشكبلت كالقضايا التي كاجييا عمى المستكييف الشخصي كاالجتماعي
كالمبلحظ أف المنيج الذم يريد أنس داكد ما ىك إال منيج النقد الجديد كالمبادئ التي
يحاكؿ أف يصكغيا ما ىي إال مبادئ ىذا المنيج كتكجيو المكضكعي في رؤيتو لمشعر
كتحميمو لؤلثر األدبي ،كىذا ابتداء مف التسمية فالمصطمح الذم يحاكؿ أنس داكد أف يضعو
مستخمص مف ركح مدرسة النقد الجديد فػ "الرؤية الداخمية" تشير عمى دراسة النص األدبي
كمقاربتو مف الداخؿ ( )intrinsicعمى عكس المدارس األخرل التي كانت تقارب النص
األدبي مف الخارج ) extrinsic intrinsic / study of (extrinsicكؿ مالو عبلقة بالسيرة

الذاتية لممؤلؼ أك كؿ ما يشكؿ منظك ار اجتماعيا أك نفسيا أك ايديكلكجيا

1

المصدر نفسو ،ص.8
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كىذا كريس بمديؾ يقكؿ في تعريفو لمدرسة النقد "أف رانسـ دعا إلى نقد مكضكعي
يركز عمى الخصائص الداخمية كالجكىرية لممعؿ األدبي بدال مف التركيز عمى سياقاتو
)(1

التاريخية كالبيكغرافية"

كمصطمح ( )intrinsicالذي غالبا ما يوصف بو النقد الجديد معناه :حقيقي جوىري

ذاتي ،كالقراءة الفاحصة  Close Readingكمصطمح مركزم بالنسبة لمدرسة النقد الجديد
)(2

غالبا ما يستعمؿ كمرادؼ لمتأكيؿ الداخمي المبلزـ لمنص

ثـ يتنبأ أنس داكد بعكدة الشعر الرفيع ،كتبلشي خرافة المعنى ،كيبشر الجيؿ القادـ
بالجميؿ الصافي الذم سيككف أسعد حدا مف سابقيو في تذكؽ الشعر كىذه السعادة كىذا
الكماؿ مرتبط بزكاؿ كاندثار خرافة المعنى مف عممية التذكؽ ،ليفسح الطريؽ "لتمقي الشعر
تمقيا نفسيا خالصا ،باعتباره صيغة مف الصيغ التي تحاكؿ إيجاد التكازف بيف المحدكد

كالمطمؽ ،كانشاء عبلمة بيف اإلنساف كالككف") ،(3كىكذا سيعكد الشعر

الرفيع الذم يعنيو أنس داكد "يعكد كما بدأ صبلة فطرية حارة ،يكشؼ بيا اإلنساف
)(4

ذاتو أماـ الككف ،كيناجي – مغمكر الكجداف في حميا الضراعة – قكاه الغامضة"

ىذا ىك الشعر الذم سيعكد بالنسبة ألنس داكد عمى أف يعكد محمبل بالفكر ،الف
المعنى الذم سكؼ يتبلشى في عممية التذكؽ الشعرم ىك شيء آخر غير الفكر ،كالفكر كما
يشير أنس داكد "سيظؿ عامبل ميما في إعطاء الشعر ركائز عميقة مف اتصالو بجكىر

الحقيقة") (5كلربط ىذه الصمة القكية بيف الشعر كالفكر مد أنس داكد جسك ار بيف الفمسفة كالشعر

الرفيع كأسس لعبلئؽ بيف عالـ الشعر كرؤية العالـ معمنا أف الشعر الرفيع "سيظؿ يسرم في

مجرل الفمسفة مستني ار بيا ،مستندا عمى أبعاد مف الرؤية الكمية لمكجكد"

)(6

Chris Baldick: The Concise Oxford Dictionary of Literary Terms,Oxford University Press Inc.,

New York, 2001,p170
3
4
5
6

1

2

. Mario Klarer : An Introduction to Literary Studies, Routledge, 1999, p131

أنس داكد :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم ،ص.11
المصدر نفسو ،ص.11

أنس داكد :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم  ،ص.11
المصدر نفسو ،ص.11
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كاذا كاف الفكر سيظؿ ني ار دفاقا يسرم في مجرل الفمسفة فإف المعنى الذم تنبأ أنس
داكد بزكالو ىك التفسير الخارجي لمشعر ،كحتى ال يقع القارئ في شرؾ الغمكض كحباؿ الشؾ
يصرح الدكتكر أنس داكد تصريحا جميا ال غبار عميو بيذا فيقكؿ" المعنى الذم نقصده – إذف
– ىك التفسير الخارجي لمشعر ،أما الفكر فيك التيار الداخمي العميؽ الذم يعطي التجربة
الشعرية آية غكصيا كتكامميا كتفتحيا عمى جكىر الكجكد"

كيفرؽ الدكتكر أنس داكد بيف نكعيف مف الشعر ىما:
-1

شعر المعنى

-2

شعر الرؤية أك التجربة

فشعر المعنى ىك" :ذلؾ الشعر ذك البعد الكاحد الذم يمس سطكح األشياء ،كينظـ
أفكا ار كمعمكمات كما يشبو األفكار كالمعمكمات السياسية كالتاريخية ،بؿ كحتى الكجدانية .شعر
– بصكرة مختصرة – ال أعماؽ لو ،كال ينتمي إلى الشعر ذم األبعاد المختمفة كالطبقات
)(1

المتعددة ،شعر المستكل الظاىرم لرؤية اإلنساف لمكجكد"

أما شعر الرؤية فيك" :شعر التجربة الكجدانية الحارة كالمبئة باالستيعاب كالتكامؿ،
كالممتحمة مع جكىر الحقيقة ،النابعة مف صفاء الرؤية الباطنبة ،كالتي تقع بالحدس ،بيف
الكاقع كالخياؿ ،عمى الممكف اإلنساني كالككني ،كمف ثـ تمتقي مع الركح األسطكرية لمحياة
)(2

كلمكجكد"

 -3.7جب ار إبراىيم جب ار
جب ار إبراىيـ جب ار ىك "الناقد لحظة الكتابة األدبية كىك المبدع عند التنظير كاإلجراء
النقدييف ،كتمؾ ىي السمة الغالبة عمى الجيؿ األكؿ مف الركاد في تاريخ األدب العربي
المعاصر كطو حسيف كميخائيؿ نعيمة كجبراف خميؿ جبراف ،كعمى األجياؿ البلحقة مف
)(3

متزعمي حركات التحديث المختمفة خبلؿ األربعينات كالخمسينات"
1
2
3

المصدر نفسو،ص.12
المصدر نفسو ،ص.12
مصطقى الكيبلني :مفيكـ الكتابة كالمتخيؿ األدبي كالفني عند جب ار إبراىيـ جب ار في المتخيؿ العربي ،منشكرات الميرجاف

الدكلي لمزيتكنة بالقمعة الكبرل ،سكسة ،تكنس،1995 ،ص.170
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سافر جب ار إلى إنجمت ار في بعثة دراسية ،كلـ يمبث أف اكتشؼ جكانب متنكعة مف ىذه
الثقافة الغربية الجديدة ،فدرس األدب االنجميزم كبجامعة كامبريدج تعمؽ بدراسة النقد الممنيج
منذ العصكر القديمة كالى العصر الحديث ،متسمحا بعشؽ جكاني لمنيؿ مف ينابيع المعرفة
أينما كانت ،كميما كانت مصادرىا ،كيعترؼ جب ار بقيمة ىذه المؤثرات في تككينو األدبي
ت األدب اإلنكميزم لقناعتي بضركرة التعرؼ إلى األدب في
درس ي
كالنقدم فيقكؿ" :في إنجمت ار ٍ
تعرفت عمى األدب مف جديد كبطريقة جديدة،
الغرب .ىنا أصبحت المؤثرات الفكرية حقيقية ٌ
المىب ٍرىمج ،كمف أفبلطكف كأرسطك إلى ليسنغ كككلردج
الم ىم ٍن ىيج ي
كفي كامبردج بدأت أدرس النقد ي
)(1
كأرنكلد كتيف كسانت بكؼ كاليكت"...

كمف خبلؿ ىذه األعبلـ النقدية يكت شؼ ضركرة دراسة عمـ النفس لتتعمؽ لديو الرؤية
قصد فيـ النصكص األدبية يضيؼ جب ار متحدثا عف المؤثرات الغربية ":كأدركت مف خبلؿ
ىؤالء النقاد ضركرة قراءة عمـ النفس حتى أحقؽ فيمان أعمؽ لمنصكص فقرأت فركيدFreud
أت بًىنيىـ فمسفة ديكارت Descartesكىيكـ Humesكأكزفالد شبنغمر
كيكنغ  ...Yungقر ي
في شبنغمر بكتابو )انحطاط الغرب( ...ثـ
 ، Oswald Spenglerثـ يضيؼ " :لقد أثر ٌ

كنت محاطان باستمرار
قرأت تكينبي الذم فتح أفقي عمى قضية نشكء الحضارات كاندثارىا ..ي
بمف يتكمـ اإلنكميزية ،كأدرس األدب اإلنكميزم ،كأق أر كتبان إنكميزية باستمرار حتى أصبحت
)(2

بالع ىر ٌبية بالغة الصعكبة كابتدأت أجرب بكتابة الشعر بالمغة اإلنكميزية".
كتابة الرسائؿ ى
كالجدير بالذكر أف جب ار إبراىيـ جب ار يشكؿ االستثناء إلى جانب بعض األسماء العربية
المشرقية التي كتبت بالمغة االنجميزية ،فمقارنة بالمستعمرات الفرنسية عمى سبيؿ المثاؿ نجد
أف عدد الذيف كتبكا بالمغة االنجميزية مف بمداف المشرؽ العربي قمة قميمة تكاد تعد عمى

األصابع،

1
2

جب ار إبراىيـ جبرا :ينابيع الرؤيا ،ص .121
جب ار إبراىيـ جبرا :ينابيع الرؤيا  ،ص ص .122 -121

335

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ

كيعترؼ جب ار في مذكراتو "ينابيع الرؤيا" بيذا األثر الذم تركتو دراسة اآلداب الغربية "إف
دراستي لؤلدب الغربي كاف ليا أثر كبير فيما كتبت ألنني لك لـ أطمب ىذا األثر لما ذىبت
)(1

لمخارج كدرست األدب"

ك يشير جب ار في إحد حكاراتو إلى أستاذه ريتشاردز باعتباره الناقد الذم درس عميو )العمـ
كالشعر( كالذم فتح عينيو عمى أشياء كثيرة منيا كتاب "ما قبؿ الفمسفة" الذم ترجمو فيما بعد

إلى المغة العربية.

)(2

كما يتحدث عف "الحداثة" التى أكقؼ جيده عمييا ،كمف أجميا فيقكؿ " :الحداثة العربية التى
نشدتيا ،كعشت بيا ،لـ تكف يكما ىدفا لمسعى ،تبمغو فتستريح ،الحداثة تطمع مستمر ،كأىميتو

فى استم ارره الذل ال ينتيى إال حيف يطبؽ الظبلـ عمى الككف كاالنساف".

كعف منيجو النقدل يقكؿ فى مذكراتو )أقنعة الحقيقة ،كأقنعة الخياؿ(“ :النقد عندم عممية
استغكار ككشؼ كأنا بالطبع ال أستطيع استغكار ما ال غكر لو ،كما ال ييمني أف أكشؼ أرضا
يطرقيا كؿ غاد كرائح  ...كلكف أبدأ باالستغكار كالكشؼ ،يجب عمى بعد االطبلع األكؿ
السريع عمى األرض التى أنا عمييا أف أعكد فأمسحيا مف جديد بدقة ،ألننى أفترض أف
الشكؿ الفنى قائـ عمى ىيكؿ محجكب لو ىندستو كتعقيده كككامنو التى تنطمؽ منيا دينامية
الشكؿ  ...كالناقد -كما أراه يجب أف يتناكؿ العمؿ الفني كشىء بحد ذاتو ،لو كيانو الخاص
المحدكد ال أنو يجب أال يخمط بينو كبيف صاحبو .النقد يجب أف يعالج النص نفسو،
)(3

كيستخرج الككامف مف النص ،ال مف أل مصدر أخر"

إنو يفترض أف الشكؿ الفني قائـ عمى ىيكؿ محجكب لو ىندستو كتعقيده كككامنو التي تنطمؽ
منيا دينامية الشكؿ كيضيؼ" :ال شؾ أف في كؿ عمؿ فني ناجح س انر يعجز الناقد عف فتح

مغمقاتو ميما أكتي مف براعة .غير أف الناقد يجب أف يبحث عف الصبلت كالشكائج
1

منيرة مصباح :حكارات كاشراقات في نصؼ قرف مف السياسة كالفكر كاألدب كالفف ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات

كالنشر ،بيركت ،2004 ،ص.94

2

ماجد صالح سامرائي :االكتشاؼ كالدىشة :حكار في دكافع اإلبداع مع جب ار إبراىيـ جبرا ،دار النمير لمطباعة كالنشر

كالتكزيع2006 ,،
 3نقبل عف حاتـ الصكر :الرحمة التاسعة حيث الغياب االبدمhttp://web.comhem.se/kut/hatam-Gebra.htm ،
بتاريخ 2014/04/11
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كالتصاميـ الخفية في كؿ جزء مف أجزاء العمؿ كابرازىا لمعيف ،لكي تنطمؽ المعاني األكسع
كاألعمؽ الحبيسة فيو .كىذا يحتـ عمى الناقد أف تككف لديو ثقافة تؤىمو لفيـ المؤلىؼ فيمان

كامبلن ،يشمؿ ما قد يمجأ إليو المؤلؼ مف أجزاء األساطير أك اإلشارات التاريخية أك نكاحي
المعرفة العديدة.

إف العمؿ الفني عمؿ مركب ضمف نسيج متكامؿ مف العبلقات منيا ما ظير كمنيا ما خفي،
كالناقد الحصيؼ عميو أف يبحث في ثنايا ىذا النص "عف الصبلت ك الكشائج كالتصاميـ
الخفية في كؿ جزء مف أجزاء العمؿ  ،كابرازىا لمعيف ،لكي تنطمؽ المعاني األكسع كالحبيسة
)(1

فيو"

كما أنو عمى الناقد أف يتناكؿ العمؿ الفني كشيء بحد ذاتو ،لو كيانو الخاص المحدكد:

أم أنو يجب أال يخمط بينو كبيف حياة صاحبو") .(2كىذا الرفض لمخمط بيف النص كالناص
رفض يشترؾ فيو كؿ النقاد الجدد ،إضافة إلى أف الناقد الحؽ ىك ذلؾ الذم يبحث كما
الشاعر تماما عف مغزل إنساني لشعره ،فجب ار يدعك الناقد ألف يجعؿ العمؿ المنقكد ذا مغزل
لعصره ،مغزل إنسانيا " مرتبطا بالتجربة اإلنسانية ،مطي ار لمنفس ،أك مؤدبا إياىا ،ثـ فارجا
عنيا األزمة ،ىذا مف ناحية كمف ناحية اخرل ،قد يككف ىذا المغزل داللة عمى االستجابة
)(3

الدىشة لفعالية الحياة "

يعد كتاب )الحرية كالطكفاف( مف أىـ الدراسات النقدية التي قدميا جب ار باعتباره أكؿ كتبو
النقدية ،كيضـ المؤلؼ ما كتبو مف مقاالت بيف عامي  1949ك ،1960كىي المرحمة التي
رافقت تمؾ الجذكة المشتعمة كالحاممة لراية التجديد في الشعر العربي ،كضـ ىذا الكتاب بيف
دفتيو أربعة عشر مقاالن ،ككاف الشعر يقع في أدنى اىتماماتو .فمف مجمكع المقاالت األربعة

عشر ىناؾ اثناف عف الركاية ىما ) الركاية اإلنسانية )  ،/1953ك)الصخب كالعنؼ /

 .( 1953كىناؾ مقاالف عف الرسـ ىما :السريالية كاالتجاىات الحديثة في الرسـ ( 1950 /
ك) الفف الحديث في العراؽ )  / 1958ثـ أربعة مقاالت في مكضكعات عامة ىي ) الذركة
في األدب كالفف ) / 1949ك) الحرية كالطكفاف  ( 1957 /ك) ىاممت بيف العبث كضركرة
 1جب ار إبراىيـ جبرا :الحرية كالطكفاف ،ص131
2

جياد فاضؿ :ىؿ النقد حب؟ نظرة في نقد جب ار إبراىيـ جبرا ،الجريدة ع  16719لخميس  3جمادل االخرة 3 - 1435

3

جب ار إبراىيـ جبرا :الحرية كالطكفاف ،ص171

أبريؿ 2014ـ  http://www.alriyadh.com/923612بتاريخ2016/06/12 :

337

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ

الفعؿ  ) 1960 /ك) الغريب  .( 1957 /أما المقاالت التي تتصؿ بالشعر فيي ستة ،منيا
مقاؿ عف ) بيركف كالشيطانية  ( 1952 /كآخر بعنكاف )ما ىي الركمانتيكية ) / 1960
كثالث عف ) كليـ بميؾ ( بعنكاف ) ثكرة عمى العقؿ  .( 1960 /كىناؾ مقاالف عف الشعر
األمريكي ،أكليما ) أغنية نفسي  ( 1953 /كالثاني تقرير عف (الشعر األمريكي الحديث /
 .(1955أما المقاؿ السادس فعنكانو ) في جب األسكد  (1960 /كىك عف مجمكعة تكفيؽ
صايغ األكلى.

كلعؿ أىـ مقاؿ تضمنو كتاب ) الحرية كالطكفاف ( مف حيث عبلقتو بمنيج النقد الجديد،
ىك مقالو ) الذركة في األدب كالفف ( الذم كتبو جب ار عاـ  .1949كالذم يتحدث فيو عف بنية
كعد نفسو )) أكؿ الذيف لفتكا النظر إلى ىذا
القصيدة كفكرة التركيب الذركم لمعمؿ الفنيٌ ،
المكضكع ( ( كربط بيف المقاؿ كالمقدمة التي كتبيا لمجمكعتو الشعرية األكلى ) تمكز في
المدينة ( .كيفيـ مما جاء في المقاؿ أنو قصد بػ ) التركيب الذركم ( ) البناء الدرامي ( .غير
أنو لـ يقصره عمى الشعر ،بؿ شمؿ بو المكسيقى كالركاية كالقصة كالمسرح .كالكاقع أنو عني
بالبناء الذركم في المكسيقى أكثر مف غيرىا ،كلـ يتناكلو في الشعر إال في أقؿ مف صفحتيف،

كلجب ار دراسات نقدية تتناكؿ بالتحميؿ عديد الشعراء العرب كالسياب كيكسؼ الخاؿ كتكفيؽ
صايغ كنزار قباني كأدكنيس كمحمد ميدم الجكاىرم .ككاف يحاكؿ دائما تكظيؼ ىذه
اإلجراءات النقدية الشكمية التطبيقية التي ترتبط بمفاىيـ النقد الجديد ،كذلؾ مف خبلؿ التركيز
عمى نص محدد كمحاكلة نقده مف جميع جكانبو المختمفة .كالمنيج نفسو الذم ارتضاه لنفسو
في نقد الشعر يطبقو في تحميمو لمسرد ركاية كمسرحا كما ىك الحاؿ في كتابو «ينابيع الرؤيا»
الذم فيو يعمد إلى تحميؿ مسرحيات غساف كنفاني ،مف خبلؿ دراسة بعنكاف« :ىكاجس

النقيضيف» ،أك في دراستو لركاية «النيايات» لعبدالرحمف منيؼ.

تتصاعد في الثقافة المعاصرة النزعة العممية التي تطالب بالتحديد كالمكضكعية اعتمادا عمى
مقاييس ،تقترف بيا مصطمحات كتسميات تتكالد بتكالد المكتشفات كباشتداد الكعي لما يتبدل
مف عبلقات بيف األشياء كاألفكار .كقد أدت ىذه النزعة إلى مطالبة النقد – كىك المعني
بالفنكف التي كانت حتى أمد قريب تبدك خارجة عمى قكانيف العمـ – بالمكضكعية كالدقة
المبنيتيف عمى عمى ثكابت يحاكؿ البعض استخبلصيا بطريقة أك باخرل ،لكيما يجعمكا النقد
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عممية أقرب إلى التحميؿ العممي بقكانينو التي تتعامؿ مع المعطيات عمى نحك منضبط ،يحفظ

صاحب العمـ مف الزلؿ الذاتي أك العاطفي"

)(1

كيربط جب ار إبراىيـ جب ار بيف االتجاه اليرمكنيطقي كاالتجاه الجمالي كيتفؽ مع جكرج ستاينر
الذم يكرد قكلو "إف فعؿ كفف القراءة الجادة يعنياف حركتيف لمركح :إحداىما حركة التأكيؿ
)ىرمنيكتكس( ،كاألخرل حركة التقكيـ )الحكـ الجمالي( .كالحركتاف ال يمكف فصؿ إحداىما
عف األخرل .فأف نؤكؿ ىك بالضركرة أف نحكـ .كما مف فؾ لمتركيب  -ميما يكغؿ في
الفيمكلكجيا ،كميما يكغؿ في النصكصية ،بأدؽ معاني التقنية – يستطيع التحرر مف القيمة.
)(2

كبالمقابؿ ،ما مف تقرير نقدم ،ما مف تعميؽ جمالي ،إال كىك في الكقت نفسو تأكيمي".

كعمى الناقد كما يقكؿ جب ار إبراىيـ جب ار أف يجعؿ العمؿ المنقكد ذا مغزل لعصره مغزل إنسانيا
"مرتبطا بالتجربة االنسانية ،مطي ار لمنفس أك مؤدبا إياىا ،ثـ فارجا عنيا األزمة ،ىذا مف ناحية
أما مف ناحية أخرل ىذا مف ناحية كمف ناحية قد يككف في ىذا المغزل داللة عمى االستجابة
الدىشة لفعالية الحياة"

)(3

كىذا االرتباط بالحياة ىك ما يمنح الكىج المبتغى لكجكدنا اإلنساني،

فالتجربة اإلنسانية ميما كانت طبيعتيا ؛ عامرة بالحزف ،أك غامرة بالفرح ،طافحة باأللـ أك
مترعة بالمذة ىي سر الكجكد كجكىر الحياة ،تمد المرء ركحا أخرل مفعمة بالقكة كالصفاء،
حتى يتمكف مف تمثؿ الركح االنسانية في أجمى معانييا ،مف خبلؿ التطيير األرسطي
كالتسامي الكجداني الفردم ،كىكذا تمتد التجربة الذاتية لتعانؽ التجربة العامة ،كيقدـ الناقد ىذه

التجربة اإلبداعية لممتمقي.

إف تجربة في النقد جب ار تمتد إلى زماف دراستو بإنجمت ار ككتابات الناقد االنجميزم الشيير
ؼ.ر.ليفيز ،حيث يقكؿ كاصفا تمؾ التجربة" :درست عميو )أم ليفيز( النقد ،كتتممذت عمى
مجمتو النقدية ) scrutinyالمحيص( ،كعف طريقو دخمت إلى ما كاف في األربعينيات حتى
الستينيات يدعى بالنقد الجديد  ،new criticismأياـ كنا نفصؿ كممة الجديد عمى الحديث

1
2
3

جبر إبراىيـ جبرا :تأمبلت في بنياف مرمرم ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف ،المممكة المتحدة 1989 ،ص.39
جبر إبراىيـ جبرا :تأمبلت في بنياف مرمرم  ،ص.39
جب ار إبراىيـ جبرا :الحرية كالطكفاف ،ص .171
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لشعكرنا منذ ذلؾ الحيف بأف الحديث )الذم كاف بداياتو الحقيقية في أكاخر القرف الماضي(
)(1

غدا مستيمكا كغير حديث

كفي كصفو لمنيجو النقدم يقكؿ جب ار إف لديو مفيكما نظريا تكامؿ عمى مر السنيف عبر
الدراسة كالممارسة معا .كاحدل القكاعد األساسية في ىذا المفيكـ ىي أف عمي في النقد أف
أفصؿ النص عف صاحبو ،كأف استغكر ىذا النص كما لك كاف منجما ،أبحث عما ىك ثميف
كمحجكب في طياتو يجب استخراجو .غير أف ىذا التكجو الشكبلني في أساسو يتضافر مع
عناصر منيجية نقدية أخرل تأتي مف الجانبيف النفساني كاألسطكرم ،كذلؾ مف خبلؿ اىتماـ
جب ار بنظريات فركيد كيكنغ مف ناحية ،كباألساطير بكصفيا تككينا ثقافيا يتفاعؿ مع األدب.
فيك يرل أف عمى النقد أف يطرح أسئمة أساسية منيا :ما عبلقة )أيركس( ك)ثاناتكس( )الحب
كالمكت بالمعنى الفركيدم كاليكنغي( ،بمحاكلة األديب كالفناف قكؿ ما يصعب قكلو ،أك ما ىك

محرـ قكلو؟

يعبر جب ار عف ىذا التداخؿ المنيجي بيف الشكبلني كالنفساني كاألسطكرم في أكائؿ
الثمانينيات مف ىذا القرف ،كلكف أسس ذلؾ التداخؿ تعكد إلى كتاباتو النقدية األكلى ،حيث
يصؿ التداخؿ إلى حد التناقض .ففي كتابو الحرية والطوفان ،الذم يحيؿ عميو في شيادتو
لمجمة فصكؿ ،حيث كرد التداخؿ المشار إليو ،يؤكد جب ار منحاه الشكبلني الجمالي ،لكنو ما

يمبث أف يعكد ليؤكد منحا سيريا ،أك شخصيا في النقد :والناقد كما  --رآه  --يجب أن
يتناكؿ العمؿ الفني كشيء بحد ذاتو ،لو كيانو الخاص المحدكد :أم أنو يجب أال يخمط بينو
كبيف حياة صاحبو .لكنو يعكد في مكضع آخر مف الفصؿ نفسو ليقكؿ أنو يؤمف بالنظرية
القائمة بأف الفف تعبير عف شخصية الفرد  --بؿ عف شخصية الفناف نفسو ...كالطريؼ أف
جب ار يعكد بعد ذلؾ -كفي الفصؿ نفسو أيضا -ليحاكؿ الجمع بيف المبدأيف النقدييف
المتناقضيف ،كذلؾ في كصفو مرة أخرل لمنيج الذيف يسمكف )بالنقاد الجدد( ،new critics
حيث يحذر الناقد العربي مف أف تركيز أكلئؾ النقاد عمى النص يخشى منو أف يكتسب
استقبلال ذاتيا فيغدك عمما قائما بنفسو...أك ينتيي التككيد الدقيؽ عمى النص إلى الفصؿ بيف
1

مجمة فصكؿ مج  9ع ¾ )فبراير  (1991ص.169
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الفف كالفناف .ذلؾ أف الفناف ىك األصؿ ،أك المتف ،كما يعبر جب ار مجازيا... :يخشى المرء

خطر البيزنطية التي تنسى المتف كتغيب في الشرح كشرح الشرح.

كفي األخير ال يمكننا إال أف نقكؿ أف جب ار إبراىيـ جب ار كاف ضحية لمسألة التعددية
كتشتيت الجيكد ،إذ تكزعت اىتماماتو بيف القصة كالرسـ كالركاية كالترجمة كالنقد ،مما أثر
سمبا عمى إمكانية تأسيسو لمشركع نقدم كاضح .كما تجدر اإلشارة ىنا أف جب ار ارتبط باسميف
كبيريف مف النقاد الجدد ىما فرانؾ ليفز كريتشاردز غير أنو كبالرغـ مف ىذا االرتباط لـ تكف
كتابات جب ار النقدية بقيمة ىذا االرتباط كلـ يكف تبنيو لممنج االنجمك-أمريكي بذلؾ الشكؿ الذم

يمكف أف ينتظره القارئ العربي.

كتجدر اإلشارة في األخير أف النقد الجديد تجمى عند بعض النقاد العرب مف خبلؿ ما
أطمؽ عميو بالمنيج الفني في النقد ،ىك مف المناىج النصية التي تنظر لمنص كتحاكؿ الكشؼ
عف أس ارره ،فترفع مف شأنو كتفحص كصكره المغكية عمى حساب مضامينو كمحتكياتو
كىكامشو الخارجية ،كىك بيذا يقؼ عمى عتبة المناىضة لممناىج البلنصانية ،بؿ كيجيء عمى
نقيض المناىج السياقية كالمنيج التاريخي ككالمنيج النفسي كالمنيج البيكغرافي كغيرىا مف
المناىج التي لـ تتركز عمى الجكانب الفنية كالعناصر الجمالية لمنص األدبي.

كعمى الرغـ مف أف ىذه الرؤية النقدية التي تنطمؽ مف آليات المنيج الفني كاجراءاتو قد
كيقكمو ،معتمدا عمى القكاعد
بدأت مع بركز ىذا المنيج ىك الذم يتناكؿ العمؿ األدبي ٌ
كاألصكؿ الفنية المباشرة فيو ،كالعاطفة ،كالخياؿ ،كاألفكار كاألسمكب" )،(1
ىك كينبني ىذا المنيج عمى قكاعد فنية بحتة ييدؼ إلى تمييز الجنس األدبي .كتكضيح القيـ
الشعكرية كالتعبيرية كانطباقيا عمى القكاعد كمعرفة خصائص األديب مف ناحيتو الفنية
كالتعبيرية .كيرتكز عمى دعامتيف كاحدة ذاتية ترتبط بالتذكؽ الخاص لمناقد كاخرل مكضكعية
تربط بعناصر المكضكعية كأصكلو الفنية.

كيمتاز بالمكضكعية في دراسة األثر األدبي كتحميمو مف حيث جنسو أىك شعر أـ نثر ،كيقسـ
فيو الشعر إلى مجمكعة مف الفنكف كالمدح ،كالفخر ،اليجاء ،كالكصؼ ،كالغزؿ ،كالرثاء،
1

حسف محمد حسف عازؿ :البحث األدبي أسسو كمناىجو ،مكاف النشر كتاريخو غير مذككريف ،ص.91:
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كالحماسة ،كالحكمة ،كغيرىا كاما فنكف النثر فتنقسـ ىي االخرل إلى فف الرسائؿ بما فييا
الديكانية كاإلخكانية ،كالرسالة األدبية ،كفف المقامات كفف القصة كفف الركاية كغيرىا.

مف النقاد العرب الذيف حاكلكا تطبيؽ ىذا المنيج سيد قطب الذم يقكؿ عنو بأنو يتضح
لنا أف ىذا المنيج يككف ذاتيا كمكضكعيا ،ألنو يعتمد عمى التأثر الذاتي لمباحث أكال ،كعمى
عناصر مكضكعية ،كأصكؿ فنية أقرب المناىج إلى طبيعة األدب ،كطبيعة الفنكف عمى كجو

العمكـ ).(1

كالم نيج الفني في تقكيمو لممقاييس النقدية أك لمقيـ الشعكرية كالتعبيرية يميؿ كثي ار إلى
تحميؿ ما يشكؿ في نحك كلغة كايقاع .كليذا يحتاج الناقد الفني إلى عدة شركط ،كالى ألكاف
مختمفة مف الدراسات الفنية كالمغكية ،بؿ يطمب منو أف يككف لو ذكؽ فني رفيع ،كتجربة ذاتية
لمفف ،ككثرة االطبلع عمى مأثكرة األدب كالنقد ،حتى يستطيع تطبيؽ تمؾ القكاعد كاألصكؿ
عمى النماذج القديمة كالحديثة .ألف ىناؾ حسب تعبير سيد قطب -عددا كبي ار مف النقاد كانكا
يعرفكف األصكؿ الفنية المقررة كلكنيـ عندما يكاجيكف النمكذج يخطئكف كينحرفكف بيذه
األصكؿ .إذ إف عدـ استطاعة تطبيؽ تمكـ األصكؿ كالقكاعد مما نقص كثيريف مف النقاد في
العصر القديـ.

)(2

كما تجمى بدرجات متفاكتة عند بعض النقاد العرب كمصطفى ناصؼ الذم كرس جيكده عمى
مدل نصؼ قرف مف الزمف لمنقد األدبي العربي الحديث ،كالتراث األدبي كالنقدم كالببلغي،
كقد قدـ لممكتبة العربية مجمكعة مف الدراسات النقدية النظرية كالتطبيقية ،في مجاؿ الدراسات
الببلغية كاألسمكبية كالتفكيكية كالتأكيمية كاألسطكرية ،كالتي ساىمت في تأسيس اتجاه عربي
معاصر يسائؿ التراث النقدم العربي كيستميمو مف جية كينفتح عبى المنجزات النقدية الغربية
الحديثة بمناىجيا المختمفة مف جية أخرل.

كمف أبرز ىذه المؤلفات :الصكرة األدبية ،كدراسات األدب العربي ،كرمز الطفؿ -كدراسة
األدب المازني ،كنظرية المعنى في النقد العربي ،كمشكمة المعنى في النقد الحديث ،كقراءة
ثانية لشعرنا القديـ ،كالمغة بيف الببلغة كاألسمكبية ،كطو حسيف كالتراث ،كخصاـ مع النقاد،
1
2

سيد قطب :النقد األدبي أصكلو كمناىجو ط  ، 1دار الشركؽ،د .ت ،ص.115
المرجع نفسو ،ص.115
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كنظرية التأكيؿ ،كصكت الشاعر القديـ ،كالكجو الغائب ،كثقافتنا كالشعر المعاصر ،كمحاكرات
مع النثر العربي ،كالمغة كالتفسير كالتكاصؿ ،كقراءة ثانية لشعرنا القديـ ،ف كمحاكرات مع النثر
العربي ،كغيرىا.

كبالرغـ مف انفتاح مصطفى ناصؼ عمى عديد المناىج الغربية فإنو كاف في كثير مف
األحياف يميؿ إلى مقكالت النقاد الجدد كبخاصة ريتشاردز كنظريتو حكؿ المعنى ،فناصؼ
كتأث ار بريتشاردز غدا مف أبرز المنظريف لدراسة المعنى حيث دعا الى بحث طرائؽ المعنى
كتركيب كحداتو األساسية كالظركؼ  -أم السياقات التي تنشا مف خبلليا ارتباطات معنكية
متداخمة كدالالت ممتبسة أك خفية ) .(1كقد شرح ناصؼ نظرية المعنى كأعمف أننا في القراءة

األكلى لمنص نفيـ مف العبارات المعنى الذم يؤديو ارتباطنا السابؽ بالكممات .لكننا نتممس
معنى آخر كثيؽ االرتباط ببناء النص .لذلؾ يككف النص إلى حد ما ىك الذم ييدينا إلى

معناه ) ، (2كنظرية ناصؼ في المعنى ظمت تتأرجح ما بيف نظرية ريتشاردز كبيف نظرية عبد
القاىر في معنى المعنى.

كناصؼ مف النقاد الذيف تناكلكا نقد السرد ففي كتابو المبكر « ،رمز الطفؿ في أدب المازني»
) (1965اشتغؿ عمى دراسة القصة القصيرة مف خبلؿ البحث عف المعنى ك "ىك عمؿ ريادم في
النقد الحديث لمقصة كالركاية ،ال يقطع كشائجو مع تراث النقد النقدم كالببلغي ،كال يسقط عمى
النص المؤثرات الخارجية ،بؿ يبدأ مف األعماؿ ذاتيا باحثان عف البعد اآلخر لممعنى في دراسة قائمة

عمى مسألة الرمز كاالستعارة كالمعنى كقضية التفسير .ال يثقؿ ناصؼ نقده بالمراجع كالحكاشي أك

التمييد المنيجي أك معاضمة تنسيب الكاتب إلى اتجاه أك مدرسة أك مذىب معيف ،مستعيننا بقدر
مف التعاطؼ كالمحبة ،كمتسمحان برؤية نقدية كبآلياتو التفسيرية كالشارحة ،تممسان لفكرة أبعاد
)(3

المعنى.

1
2

مصطفى ناصؼ :المغة بيف الببلغة كاألسمكب ،ص.244
مصطفى ناصؼ :نظرية المعنى في النقد العربي .ط ،2بيركت  ،1981ص.160

 3عبداهلل أبكىيؼ :النقد األدبي العربي الجديد في القصة كالركاية كالسرد ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،سكريا،2000 ،
ص81
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إنو نقد تأكيمي يستخدـ لغة النقد المكضكعي كبعض إجراءاتو ،كيثير ىذا الشغؿ مدل نضكج
االتجاىات النقدية .كقد أكضح ناصؼ أنو ليس معنيان بمجادلة «الذيف أحسنكا إلى أدب المازني

بدراستيـ لو ،كانما عناني أف أقدـ تفسي نار أك قراءة متميزة بكجو ما فيما أعتقد .كمف حؽ كؿ كاتب

أف يق أر قراءات مختمفة ،كمف الممكف أف يحمؿ أدبو عمى كجكه متنكعة .كمف أجؿ ذلؾ كقفت ،في
بعض األحياف ،عند أعماؿ معينة تثير مسائؿ أساسية في فف القراءة كفيـ المازني .لـ يكف

مقصدم ػ إذف ػ ىك ما نسميو التكنيؾ ،كانما قصدت ػ دائمان ػ إلى أف أق أر النص قراءة متعمقة ،أك

أف أبحث عف المعنى») .(1فناصؼ ال ييمو مف دراستو لنصكص المازني إال ىذه النصكص
كقراءتيا قراءة فاحصة كىدفو مف مناقشة المازني ىك قراءة العمؿ قراءة تحميمية مف أجؿ
الكشؼ عف أغكاره كداللتو عمى عقؿ المازني) ،(2كىك ال يأتي العمؿ مف خارجو ،بؿ مف
داخمو ،مقاربة لشبكة عبلقاتو في مستكاىا البسيط ،كالعميؽ المجازم.

)(3

كقد حاكؿ ناصؼ أف

يتعامؿ مع المازني مف منطؽ الكاتب المختمؼ الذم تتحدد كتاباتو مف خبلؿ مكقفو العاـ مف
الكتابة كما ىك الشأف بالنسبة لممازني الذم أشار إلى خصكصيتو ككاتب لو خمفيات تختمؼ
عف غيره مف الكتاب كالمتمثمة في النزعة الساخرة التي طغت عمى مجمؿ قصصو ،أك كما
يقكؿ ناصؼ " :مقصد الساخر إذف يختمؼ عف مقاصد غيره مف الكتاب .حقان إف الكتاب
الساخريف يختمفكف ،كثي انر ،في المزاج كالتناكؿ .كلكف مقصدىـ جميعان مقصد عممي كاحد ،ىك

التأثير في اتجاه القارئ كاعتقاداتو أك أفعالو".

)(4

كلغة ناصؼ تنيؿ مف مصطمحات النقاد الجدد عمى غرار كنترز كريتشاردز كبرككس
كغيرىـ ك"تتضح ىذه المغة "في استعمالو المحدد لمصطمحات النقد الجديد ،المكضكعي في
عنكانات فصكؿ كتابو :النظاـ كالتجربة الفردية ،التكتر كالمفارقة في تجربة الفناف ،الحب
كمعنى الثقافة ،المكت :رمز العكدة إلى الطفكلة ،أبعاد فكرة المكت ،المعرفة كالتعاطؼ،
متاعب الطريؽ إلى الفف ،المازني الناقد كمشكبلت فنو ،رمز الطفؿ .غير أف ناصؼ أخضع
ىذه المصطمحات لصكغو الخاص بما يجعؿ قراءتو شديدة الجاذبية كالثراء ،كبما يساعد عمى
 .1ناصؼ ،مصطفى :رمز الطفؿ :دراسة في أدب المازني  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر  ،1965ص.5
 .2المصدر نفسو ص.113
 3عبداهلل أبكىيؼ :النقد األدبي العربي الجديد في القصة كالركاية كالسرد ،ص81
 .4المرجع نفسو ص.286
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إدغاـ نقده في جيكد جيمو التأصيمية .كيفيد مثؿ ىذا الرأم أف الناقد ال يتأثر باتجاه محدد ،أك

يككف أمينان لو.

)(1

كمثمو مقاؿ النقاد الجدد" ،ال يسقط عمى النص المؤثرات الخارجية ،بؿ يبدأ مف األعماؿ ذاتيا
باحثنا عف البعد اآلخر لممعنى في دراسة قائمة عمى مسألة الرمز كاالستعارة كالمعنى كقضية
التفسير .ال يثقؿ ناصؼ نقده بالمراجع كالحكاشي أك التمييد المنيجي أك معاضمة تنسيب الكاتب

إلى اتجاه أك مدرسة أك مذىب معيف ،مستعيننا بقدر مف التعاطؼ كالمحبة ،كمتسمحان برؤية نقدية
)(2

كبآلياتو التفسيرية كالشارحة ،تممسان لفكرة أبعاد المعنى".

1
2

المرجع نفسو  ،ص.82
المرجع نفسو ،ص.81
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المعادل الموضوعي في النقد العربي
إف ال حديث عف المعادؿ المكضكعي كأثره في الخطاب النقدم العربي ،ىك حديث
عف تأثير ناقد ترؾ بصماتو الشعرية كالنقدية ليس عمى صفحات التاريخ األدبي كالنقدم
العربييف كانما عمى صفحات تاريخ عديد الشعكب كالمجتمعات .ك"عندما يدكر الحديث عف
الشعر العربي الحديث –الذم يدعى أحيانا بالشعر الحر – كعف المؤثرات الخارجية التي
أسيمت في تككينو ،فإف صكرة إليكت تبرز حتما في المقدمة"

)( 1

كلـ يحظ ربما شاعر أك

ناقد بنفكذ ت.س إليكت كتأثيره كسمطتو عمى ساحة النقد األدبي كمضمار الشعر في القرف
العشريف ،حتى أف الشاعر الكبير تكماس ديبلف  Dylan Thomasقمده اسـ البابا ،كلقبو

ديممكر شفارتز  Delmore Schwartzبالناقد الديكتاتكر) ، (2ككانت الغابة المقدسة كتابو
الصادر سنة  1919تمثؿ لحظة التحكؿ في النقد الغربي ،لتمثؿ فجر الحداثة النقدية
األنجمكأمريكية ،كما كانت أشعاره كخاصة قصيدتو أغنية العاشؽ بركفركؾ تمثؿ لحظة

التحكؿ في الشعر بتمثيميا لمحداثة الشعرية األكربية.

ككما مؤل إليكت الدنيا كشغؿ الناس ،شغمت نظرية المعادؿ المكضكعي التي جاء
ميما ،بالغ األثر في الخطاب النقدم العربي ابتداء مف الستينيات كالسبعينيات مف
بيا حي از ن
القرف العشريف ،كال زالت تشعؿ الحيز نفسو إلى غاي ة يكمنا الحاضر .كتسربمت ىذه الفكرة
بألحفة عدة ،بحسب ثقافة النقاد الذيف تمقكا ىذا المصطمح ،كبحسب فيميـ لو ،فتعددت
الرؤل كاختمفت الدالالت التي أضفكىا عميو .كلعؿ مرد تمؾ االختبلفات يعكد إلى الغمكض

الذم كسـ الكثير مف أفكار إليكت النقدية "كلكثرة الخمط لدل الناس في فيمو)”(3كما أشار

محمد غنيمي ىبلؿ.

1

محمد شاىيف :ت.س .إليكت كأثره في الشعر العربي ،آفاؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة ،مصر 2007،ص9

The Norton Anthology of Theory and Criticism, Vincent B. Leitch, edition1. University Of

3

2

Oklahoma, USA. 200I, p1088.

محمد غنيمي ىبلؿ :النقد األدبي الحديث  / /دار الثقافة  /لبناف  / 1973 /ص .303
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حظي المكضكعي إلى العربية بمسميات متعددة مثؿ :التبادؿ المكضكعي ،المعادؿ
المكضكعي ،البديؿ المكضكعي ،المكضكعية المتقابمة ،الترابط المكضكعي ،كقد كاف مصطمح

)المعادؿ المكضكعي( أكثرىا شيكعان كمبلءمة كما يقكؿ عناد غزكاف

(1).

كلـ يقتصر اختبلؼ تمقي النقد العربي لممعادؿ المكضكعي عمى ترجمتو أك تعريبو
فحسب كانما تجاكز ذلؾ إلى رؤية النقاد العرب المختمفة لدالالتو كأىميتو ،كاختبلؼ الشعراء
كالركائييف كالمسرحييف في مستكيات تكظيفو؛ بساطة كتعقيدا ،ككيفية استخدامو كالتعامؿ معو.
ففكرة المعاد ؿ المكضكعي فكرة مناىضة لممد الركمانسي ،كتمرد عمى الذاتية في األدب كالنقد
اإلنجميزييف ،فيك يرفض المفيكـ الركمانسي حكؿ الشعر كارتباطو بعاطفة الشاعر كذاتيتو،
فإذا كاف الركمانسيكف يركف أف الشعر تعبير عف الذات ،فإف إليكت يرل أف الشعر عمى
النقيض مف ذلؾ – ىركب مف الذاتية .فميس "الشعر إطبلقان لسراح االنفعاؿ ،كانما ىك ىركب

مف الشخصية كلكف مف الطبيعي أال يعرؼ معنى الرغبة في اليركب مف الشخصية كمف
االنفعاالت سكل مف يممؾ ىذه األشياء")،(2كىك المفيكـ الذم يرتبط ببلشخصانية القصيدة

الشعرية كبالمنيج المكضكعي الذم دعا إليو إليكت كالنقاد الجدد كمف قبميـ ثمة مف المفكريف
كالفبلسفة الغرب كالمفكر االنجميزم ماثيك آرنكلد  Matthew Arnoldكالفيمسكؼ اإليطالي
بنيديتك كركتشي  Benedetto Croceكالناقد األمريكي جكاؿ إلياس سبينغارف Joel Elias
 Spingarnكغيرىـ .كمف ىنا ينطمؽ مكسى منيؼ ليقكؿ كىك يتحدث عف االتجاه الرافض
لمرؤية التعبيرية" :كفػي مجػاؿ رفػض النقػد الركمنطيقي الذم يقكؿ إف الشعر تعبير عف
العكاطؼ قاؿ إليكت إف الشعر ليس تعبي ار عػف العكاطؼ كانما ىك ىركب مف العكاطؼ
فكضع بذلؾ األساس المتيف لمنقد المكضكعي أك ما يسمى بالمعادؿ المكضكعي".

)(3

كيبدك أف

منيؼ ىنا ال يفرؽ بيف النقد المكضكعي كبيف المعادؿ المكضكعي الذم يعد إجراء نقديا
كاستراتيجية مف بيف عديد اإلجراءات التي ترتبط بالمنيج المكضكعي كبالنقد الجديد .كىذا
الدمج بيف مصطمح "النقد المكضكعي" أك المكضكعية كمصطمح "المعادؿ المكضكعي" نجده
1
2

ينظر :آفاؽ في األدب كالنقد ،عناد غزكاف ،ص.17-14
ت .س .اليكت :مقاالت في النقد األدبي ،تر ::لطيفة الزيات ،ص.18

 3منيؼ مكسى :نظرية الشعر عند الشعراء النقاد في األدب العربي الحديث دار الفكر المبناني بيركت ط 1984 1ص

.121

347

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ

أيضا عند محم د زكي العشماكم كىك يتحدث عف أثر إليكت في النقاد كالمشتغميف بالدراسات
األدبية كالنقدية حيف يقكؿ" :أثر إليكت في كثيريف كعمى األخص فيما سماه المعادؿ
المكضكعي أك مكضكعية األدب ،كقيمتيا في أنيا نبيت األذىاف إلى حقيقة ىامة كىي أف
)(1

األدب خمؽ كليس تعبيرا".

أما رشاد رشدم كىك أحد أكثر المتحمسيف إلليكت كفكرة المعادؿ المكضكعي كالنقد
الجديد في الكطف العربي ،فقد كاف سباقا إلى الدعكة إلى المكضكعية في النقد كاألدب رافضا
كؿ تمؾ المفاىيـ السائدة التي غرقت في تمجيد ذاتية األدب ،كلـ تكف رؤاه تختمؼ كثي ار عف
رؤل فاألدب بالنسبة لو ليس تعبي انر عف شخصية الكاتب ،كسيرتو كبيئتو كيدعك لمنظر في

مسرحيات شكسبير التي ال يمكنيا بأية حاؿ مف األحكاؿ أف تككف مرآة لشكسبير أك لعصره
"فمك أنؾ حاكلت أف تجد في مسرحية مف مسرحيات شكسبير مثؿ عطيؿ كىممت أك غيرىا،

تعبي انر كاحدان عف شخصية شكسبير لما نجحت في ذلؾ" (2).كاذا كاف المعادؿ المكضكعي عند

منيؼ ىك المكضكعية ،فإنو الببلغة عند رشاد رشدم الذم ذىب بعيدا في تقمص آراء إليكت
كمفاىيمو كحاكؿ تطبيقيا عمى القضايا النقدية في بعدىا العربي لذلؾ نجده يعرؼ الببلغة

بالتعريؼ نفسو الذم أعطاه إليكت لمعادلو ،فيقكؿ" :فالببلغة تتمثؿ كما يقكؿ إليكت في أف
يخمؽ الكاتب شيئان يجسـ اإلحساس ،كيعادلو معادلة كاممة ،فبل يزيد أك ينقص منو حتى إذا ما
)(3

أكتمؿ خمؽ ىذا الشيء ..استطاع أف يثير في القارئ اإلحساس الذم ييدؼ إلى إثارتو".

فالببلغة كأساليبيا كما تزخر بو مف صكر شعرية كرمكز كمجاز ليست سكل قنكات يتـ مف
خبلليا التكصؿ إلى معادالت مكضكعية لمعكاطؼ كاألحاسيس ،تـ التعبير مف خبلليا بكسائؿ
كمكاقؼ كحاالت تؤكد البلمباشرة كالبلشخصانية ،كأم انحراؼ عف ىذه الطريقة يؤدم إلى
السقكط في بحيرة المباشرة اآلسنة ،ألف التعبير المباشر عف المشاعر "يدؿ عمى فشؿ الكاتب
في الخمؽ فشبلن يرجع أسبابو إلى عدـ كجكد المعادؿ المكضكعي ،الذم يقكـ مقاـ اإلحساس،

ال مف اإلخبار بيا "
فعمى الكاتب أف يصكر اإلحساس أك الفكرة بد ن
1

محمد زكي العشماكم الرؤية المعاصرة لؤلدب كالنقد ص.114

3

المصدر نفسو ،ص .6

 2رشاد رشدم :ما ىك األدب ،،ص .12
 4رشاد رشدم :ما ىك األدب ،ص . 6
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عمى ما يسميو بالمقكمات الببلغية األساسية ،كمف ىنا يدعك رشاد رشدم إلى تمؾ المغة
ا لرمزية في الكتابة الشعرية ،كما دعا إلييا إليكت كباكند كجماعة لندف مف التصكيرييف
كالدكامييف

)(1

.فيذه الرمزية في التعبير ىي التمثيؿ األسمى لفكرة المعادؿ المكضكعي كالتي

حاكؿ مف خبلليا أف يؤسس ببلغة عربية جديدة مبنية عمى مقكمات جديدة تكرس مفيكـ "أف
المغة رمز كأنيا لذلؾ يجب أف تككف كسيمة ال غاية تنشد لذاتيا".

)(2

كيقكؿ أيضان" :إف الكسيمة

الكحيدة لمتعبير عف الكجداف في الفف ىي بإيجاد معادؿ مكضكعي ..أك بعبارة أخرم بخمؽ
جسـ محدد أك مكقؼ أك سمسمة مف األحداث تعادؿ الكجداف المعيف الذم يراد التعبير عنو،
حتي إذا ما اكتممت الحقائؽ الخارجية التي البد أف تنتمي إلى خبرة حسية تحقؽ الكجداف
المطمكب إثارتو  ..كبناء عميو ،فالحتمية الفنية تتحقؽ إذا تساكت الحقائؽ الخارجية مع
)(3

الكجداف مساكاة كاممة.

أما األستاذ عبد الرضا عمي فينطمؽ مف فكرة المعادؿ المكضكعي

ليجعميا تمثؿ عند الشاعر معادلة تيدؼ إلى إقامة التكازف بيف عالـ الكاقع كالعالـ كما ينبغي،
يقكؿ" :إف الشاعر المعاصر الكاقع تحت تأثير المناخ اإلليكتي عف كعي أك عف غير كعي
)(4

يرمي إلى سد الثغرة التي تفصؿ بيف عالـ الخراب كما يراه كبيف العالـ كما يريده ".

إذا ما نمحظو في الساحة النقدية العربية ىك اضطراب مفيكـ المعادؿ المكضكعي

كتعدد المصطمحات التي حاكلت التعامؿ معو بمنظكر عربي.
المعادل الموضوعي والقناع

القناع صكرة أخرل مف صكر المعادؿ المكضكعي كيكاد يككف مرادفا لو فيك كما
كصفو لستر تقنية لنقؿ تكصيؿ تجربة داخمية مف خبلؿ المكضعة .فإنو ليس مف الصعب أف
نرل ىنا اإلدراؾ المسبؽ لما أطمؽ عميو إليكت المعادؿ المكضكعي.

)(5

أما بالنسبة لمدكتكر

إحساف عباس فالقناع ما ىك إال "شخصية تاريخية – في الغالب) -يختبئ الشاعر كراءىا(
1

الدكامية حركة أدبية كفنية تشكيمية تجريدية ظيرت في إنجمت ار كلـ تعمر أشرنا إلييا في فصؿ مرجعيات النقد الجديد.
َّ

 2رشاد رشدم :ما ىك األدب ،ص . 9

 3ينظر :رشاد رشدم ،مجمة المسرح ،شكسبير كالمعادؿ المكضكعي ،العدد الرابع ،أفريؿ  ،1964ص.6
4

عبد الرضا عمي :األسطكرة في شعر السياب ،منشكرات ك ازرة الثقافة كالفنكف ،بغداد ،العراؽ ،ص. 23

Flemming Olsen: Between Positivism and T.S. Eliot: Imagism and T.E. Hulme, University

5

Press of Southern Denmark 2008, p79.

349

فصل ثالح :جتلًات النقد اجلديد يف اخلطاب النقدٍ العربٌ
)(1

ليعبر عف مكقؼ يريده ،أك ليحاكـ نقائص العصر الحديث مف خبلليا

كىذه التاريخية ما

ىي إ ال ذلؾ المعادؿ الذم يبحث عنو المبدع ليبدك بعيدا عف مشاعره الخاصة في النص
اإلبداعي .كىك لدل جابر عصفكر رمز يتخذه الشاعر العربي المعاصر ،ليضفي عمى صكتو
نبرة مكضكعية ،شبو محايدة ،تنأل عف التدفؽ المباشر لمذات ،دكف أف يخفي الرمز المنظكر
)(2

الذم يحدد مكقؼ الشاعر مف عصره

يتكمـ بضمير المتكمـ إلى درجة يخيؿ إلييا – معيا

أننا نستمع إلى صكت الشخصية ،كلكننا ندرؾ شيئا فشيئا أف الشخصية في القصيدة ليست
سكل قناع ينطؽ مف خبللو فيتجاكب صكت الشخصية المباشر مع صكت الشاعر الضمني
)(3

تجاكبا يصؿ بنا إلى معنى القناع في القصيدة"

القن اع أيضا ىك "أحد الكسائط األساسية التي يحاكؿ بيا الشاعر المعاصر اقتناص
الكاقع ،كادخالو في شبكة الرمز لعمو يساىـ بذلؾ في تغييره ،كبمجرد أف يخمؽ الشاعر قناعا
فإنو يخمؽ رمزا ،يقكـ عمى التفاعؿ بيف أطراؼ تؤدم إلى معنى"

)(4

كلكف آراء إليكت المرتبطة

بيذا المفيكـ كبمفاىيـ أخرل كالعكدة إلى المكركث الشعبي القديـ ،كذكباف الشاعر في
شخصيات أخرل ال تعني البتة أف ينفصـ الشاعر عف بيئتو كأف ينأل عف قضاياه عصره
ليتبلشى "في التراث القديـ بحيث يصبح تك ار ار لنماذج تراثية أك تاريخية بكؿ مككناتيا".

)(5

كانما يرل أف الفف ليس تعبي ار عف إحساس صادؽ ،ميما بمغ اإلحساس أك التعبير مف
الصدؽ ،كما أنو ليس تعبي ار عف شخصية الفناف ،فالفناف ال يخمؽ فنا عظيما بمحاكلتو التعبير
)(6

عف شخصيتو ،تعبي ار متعمدا مباشرا"

فإف أفكاره عف المعادؿ المكضكعي تعد مف الدكافع

األساسية نحك اعتماد الشعراء العرب "تقنية القناع" في قصائدىـ الحديثة فتعريؼ عبد الكىاب
البياتي مثبل تأكيد ألفكار إليكت حكؿ المعادؿ المكضكعي إذ يجعؿ البياتي مف القناع كسيمة
1
2

إحساف عباس :اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،عالـ المعرفة فبراير ،1978 ،ص.154
جابر عصفكر :أقنعة الشعر المعاصر مييار الدمشقي ،مجمة فصكؿ ،مجمد) (1العدد 4يكليك 1981 ،ص.113

3

المرجع نفسو ،ص.123

5

محمد عمي كندم :الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث ،دار الكتاب الجديد المتحدة ط ،1بيركت ،لبناف،2003 ،

4

المرجع نفسو ،ص.128

ص.149

6

رشاد رشدم :ما األدب؟ ،ص .1
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يتجرد بيا الشاعر مف ذاتيتو ،أم أف الشاعر يعمد إلى خمؽ كجكد مستقؿ عف ذاتو

)(1

حتى

يتمكف مف استبعاد المؤثرات الذاتية الخاصة التي صبغت االتجاه الركمانسي ،كيتخمص مف
التدخؿ المباشر كالفاضح لمشاعر كشخصية في مسار قصيدتو التي يبتغي مف كرائيا تحقيؽ
المعنى اإلنساني الشامؿ .كىكذا فإف ىندسة القصيدة كبناء ذلؾ المسار الشعرم عمى خمفية
المعادؿ المكضكعي يحقؽ لمشاعر إمكانية التخفي كاليركب مف طغياف عكاطفو كأحاسيسو

عمى القصيدة.

ككظؼ العديد مف شعراء العربية القناع في أشعارىـ فقد "لجأ عبد الكىاب البياتي إلى
استخداـ القناع المستعار مف التاريخ كالرمز كاألسطكرة كي يعبر مف خبللو عف المحنة
االجتماعية كالعالمية ،فالقناع ىك االسـ الذم يتحدث مف طريقو الشاعر عف نفسو ،متجردا
مف ذاتيتو ،أم أنو يعمد إلى خمؽ كجكد مستقؿ عف ذاتو ،كبذلؾ يبتعد عف حدكد كالغنائية
كالركمانسية ،ألف االنفعاالت األكلى لـ تعد تشكؿ القصيدة كمضمكنيا ،بؿ ىي الكسيمة إلى
الخمؽ الفني المستقؿ ،كالقصيدة في ىذه الحالة عالـ مستقؿ عف الشاعر ،كاف كاف منشئيا ،ال
)(2

تحمؿ آثار التشكييات كالصرخات كالعمؿ النفسية التي يحفؿ بيا الشعر الذاتي الغنائي".

أما السياب ففي قصيدتو )النير كالمكت( يحيؿ نير "بكيب" ني ار أسطكريا ،كذلؾ إذا
كاف الشعر ىك المعادؿ المكضكعي بيف الحياة كالمكت ،يكد الشاعر مف خبلؿ حكاره عنو أف
يغرؽ في دمو إلى القرار ،كي يحمؿ العبء مع البشر ،فيك في ىذه القصيدة يجعؿ الكاقع
يتداخؿ مع في الحمـ لكي يسكغ الخيبة التي يحسيا في عالـ السياسة حيث بدا لو العالـ حزينا

ال يرل فيو غير الكآبة كالقير كالتسمط ،تنضح منو الدمكع كالمكت كالفناء".

)(3

كىكذا نخمص في الختاـ إلى أف المعادؿ المكضكعي مصطمح ىبلمي المبلمح ،تشكؿ
عمى مر حقب متفاكتة مف تاريخ الفكر كالفمسفة كالنقد في التربة الغربية ،كتمت تكظيفو عربيا
بمبلمح أخرل متفاكتة المستكيات كمختمفة في الرؤل كالغايات .خضع لعدة تأكيبلت كتفسيرات
فيناؾ مف رآه مرادفا لممكضكعية في النقد ،كمف تبناه رديفا لمببلغة كأساليبيا ،فنظر إليو
1
2
3

عبد الكىاب البياتي تجربتي الشعرية ص .37
نجيب البعيني :مكسكعة الشعراء العرب المعاصريف مختارات كدراسات ،ط ،1دار المناىؿ ،لبناف ،2003 ،ص.472
نجيب البعيني :مكسكعة الشعراء العرب المعاصريف  ،ص.256
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كأساس لمشعرية كضركرة مبلزمة ليا مف قبؿ البعض ،كاكتفى البعض اآلخر باعتباره
مصطمحا مناىضا لمرؤية الركمانسية القديمة التي تؤمف أف الشعر تعبير عف العكاطؼ،

فاتخذكه كسيمة لمخركج مف ربقة ىذه النظرة.
مستخمص

تميز النقد الجديد في الكطف بجممة مف المكاصفات التي جعمت مف ىذه المدرسة
معمما بار از في تاريخ النقد األدبي العربي ،كنذكر مف أىـ ىذه المكاصفات تعددية البيئة
الجغرافية لمببلد العربية  ،كلـ يقتصر ظيكره عمى بمد عربي كاحد ،كما تعددت طرؽ استقبالو

مف قبؿ النقاد العرب ،سكاء مف خبلؿ الترجمة أك شرح الكتب كتفسيرىا أك التنظير كالتطبيؽ.

كلقد حاكلنا في الشكؿ ) (1أدناه رسـ صكرة تبيانية لشجرة النقد الجديد أصكال

كفركعا كنمكىا في التربة العربية.
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خـــــــامتة :

خـــــاتمة
تكمـ كثير مف النقاد عف نياية النقد الجديد كأعمنكا كفاتو في أكثر مف مرة كمف عمى

أكثر مف منبر ،كعمى صفحات أكثر مف كتاب .كمف ىذه الكتب التي ظيرت بعد النقد

الجديد ،كالتي حاكلت اأف ترصد الحركة النقدية األمريكية بالخصكص ،كتاب فرانؾ النتريشيا
Frank Lantricchia

المكسكـ بػ" :ما بعد النقد الجديد"

After The new Criticism

كالذم درس فيو

أربعة مف األعبلـ النظرية النقدية األمريكية خبلؿ عقديف مف الزمف؛ مف  1950كحنى

 1970كىما العقداف أكثر ثراء كتأثي ار كىـ :إ .د ىيرش ك مكرام كريغر كىاركلد بمكـ كبكؿ
دم ماف .كمف خبلؿ عنكاف كتاب النتريشيا " ما بعد النقد الجديد" نممس أف الكاتب يقر ببداية

نقد آخر يقكـ عمى أنقاض النقد الجديد ،كيعمف انتياء الييمنة النقدية التي تربع عمى عرشيا

ىذا النقد عمى مادر أكثر مف خمسيف عاما.

في الكاقع لـ يزؿ النقد الجديد كبصكرة كاضحة ،المنيج االفتراضي بالنسبة لمتأكيؿ األدبي

المعني بالمغة كاألدب ،غير أنو مرفكؽ باىتمامات أخرل )تاريخية ،اجتماعية ،فمسفية،

نفسية(.

)(1

أما ليتش فيشير إلى أنو مف الكاضح ألنصار النقد الجديد كخصكمو عمى حد سكاء أف

النقد الجديد قد إنتيى أكاخر الخمسينيات كمدرسة مجددة كأصيمة .كمع ذلؾ استفادت أعداد

متزايدة مف النقاد األكاديمييف كالباحثيف بعد ذلؾ التاريخ مف النقد الجديد إذ اعتبركه "النقد
العادم" أك حتى "النقد" المحض .كىذا التحكؿ مف ككنو مدرسة معينة إلى أف يككف األمر
القائـ ثقافيا ىك الذم ميز النقد الجديد عف كؿ المدارس المتنافسة كىك ما نراه كمرحمة رابعة

مف تطكر المدرسة .كفي الغالب فإف النقاد الذيف مارسكا النقد الجديد خبلؿ تمؾ المرحمة لـ

يعكا أنيـ يفعمكف ذلؾ فقد ترسخت أفكار كمناىج المدرسة بعمؽ كانتشرت بعمكـ كسعة بيف
)(2

النقاد لتصبح عندىـ ىي جكىر "النقد"

1

Herman Rapaport :The Literary Theory Toolkit: A Compendium of Concepts and Methods,
Wiley-Blackwell, 2011, p37
 2فنصٌت ب حلتض /اجلقد األديب األمريكي وي اثلالثيٌيات إىل اثلىاًيٌيات ،ص44
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كلرسـ مبلمح المرحمة الرابعة مف التطكر يمكف اإلشارة إلى المبلحظات المماحة التي

أبداىا المؤرخ النقدم كيمياـ كايف في الثمانينيات حيف كتب معمنا أف النقد الجديد":يبدك عاج از
أك مفتق ار لممؤيديف كمتياكيا كميتا أك في طريقة لممكت .كلـ يعد أحد تكمـ باسـ النقد الجديد

اليكـ .لكف الحقيقة ىي أف النقد الجديد يعيش كيزدىر كىك يبدك عاج از فقط ألف قكتو بالغة

اإلنتشار إلى حد أننا حتى ال نعي كجكدىا .كاتجاىات كقيـ النقد الجديد مستقرة بعمؽ في
الدراسات اإلنجميزية إلى حد أننا ال نرل فييا تراثا لحركة معينة .بؿ عمى العكس ،نشعر بأف

ىذه القيـ كنقاط التركي أمكر طبيعية كىي الشركط المحددة لمنقد عمكما.

)(1

لقد أعمف "مكت" النقد الجديد في الخمسينيات عف نكع مف "الخمكد" الذم أضفيت عميو

اإلعتيادية – كىذا إنجاز عجيب لـ تصؿ إليو أية مدرسة نقدية في تمؾ الحقبة ،فماذا كانت
األفكار كالقيـ كالمعتقدات األساسية التي رعت ىذه الحياة الممتدة؟

كلكف النجاح الذم حققو النقد الجديد ال مثيؿ لو ال مف حيث المادة كال مف حيث

النجاح المؤسساتي الذم حققو ليس فقط لنفسو كانما لمنقد األدبي كتخصص كدراسة منتظمة.

كما قيؿ كيقاؿ عف نيايتو كاندثاره ال يخمك مف مفارقة .بؿ إف كثي ار مف المؤرخيف يركف أف
استقباؿ التقكيض في الكاليات المتحدة لـ يكف ليتـ لكال تييئة النقد الجديد المناخ لو بؿ
)(2

كاستشرافو"

كقد خمص البحث إلى عدة نتائج نذكر منيا:
-

تعػػددت المرجعيػػات الفكريػػة كالفمسػػفية لمدرسػػة النقػػد الجديػػد ابتػػداء مػػف الفكػػر االغريقػػي

القديـ إلى الركمانسية في نسػختيا الككلردجيػة إلػى ىيػكـ كباكنػد كالفمسػفة الجماليػة لػدل كركتشػو

كىذا التعدد في الجذكر ادل إلػى تعػدد كاخػتبلؼ فػي رؤل كػؿ ناقػد جديػد ثػـ فػي نيايػة المطػاؼ

تعػػدد التػػأثيرات التػػي أحػػدثيا فػػي النقػػد الغربػػي حيػػث انحػػذرت مػػف بعػػض أصػػكلو كانبثقػػت منػػاىج
نقدية جديدة كنقد استجابة القارئ كالنقد النفسي كالنقد التفكيكي كغيرىا.

 1وينيام إي كني -األزوة يف اجلقد /اجلظرية واألدب واإلصالح يف ادلراشات اإلجننزيية (باتليىور /دار نرش جاوعة جوًز
هوبكزن 1984،صً .105.قال عي فنصٌت ب حلتض اجلقد األديب األمريكي ،ص 46
 2ويجان الروييل  ،شعد ابلازيع /ديلل انلاقد األديب ،ط ،3املركز اثلقايف امعربني ادلار ابليضاء ،2002 ،ص317
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-

مثمت قراءة الشعر دكف بالنسبة لمنقاد الجدد سمة بارزة لما يتسـ بو الشػعر مػف مكاءمػة

إلجػراءات النقػػد الجديػػد كبخاصػػة القػراءة الفاحصػػة التػػي تحمػػؿ الػػنص سػػط ار سػػط ار كلفظػػة لفظػػة

كمقطع ػػا مقطع ػػا ،غي ػػر أف ى ػػذه السػ ػػمة ل ػػـ تمن ػػع بع ػػض النقػ ػػاد م ػػف د ارس ػػة النص ػػكص النثريػ ػػة
كاالىتمػػاـ بيػػا س ػكاء أتعمػػؽ األمػػر بالنقػػاد الجػػدد الغ ػربييف أـ النقػػاد الجػػدد العػػرب؛ عمػػى غ ػرار
كمينث برككس في امريكا كمحمكد الربيعي في مصر .
-

إف النقػػد الجدي ػػد ف ػػي ال ػػكطف العرب ػػي م ػػر بم ارحػػؿ متع ػػددة ،كان ػػت ب ػػدايتيا م ػػع التع ػػرؼ

كاالط ػػبلع عم ػػى مب ػػادئ المدرس ػػة ث ػػـ محاكل ػػة زرع ى ػػذه المب ػػادئ ف ػػي البئ ػػة العربي ػػة ،ث ػػـ مرحم ػػة

الظيػ ػػكر الحقيقػ ػػي كاخي ػ ػ ار مرحمػ ػػة النضػ ػػج كمحاكلػ ػػة تجػ ػػاكز ىػ ػػذه المدرسػ ػػة بإرسػ ػػاء رديػ ػػؼ ليػ ػػا
بخصكصػػيات عربيػػة أمػػا المرحمػػة األخيػرة فيػػي مرحمػػة الػػذبكؿ التػػي ابتػػدأت مػػع انتشػػار منػػاىج
النقدية الشكبلنية األخرل كالبنكية كالسيميائية كالنقد األسطكرم كغيرىا

 -تضافرت مجمكعة ىائمة مف األسباب الميمة أدت إلى بزكغ بكادر ىذه النيضة النقدية

كاألدبية كلعؿ أىميا تأثر النقاد العرب بالفكرم النقدم الغربي مف خبلؿ قنكات عديدة تمثمت
أساسا في ازدىار الترجمة كالبعثات التعميمية مما مد جس ار ثقافيا بيف الشرؽ كالغرب ،كتجمت

بعض بكادر النيضة النقدية العربية مع بدايات القرف العشريف ،عمى أيدم النقاد العرب الذيف

حممكا لكاء المكضكعية كراية النقد الجديد إال أنيا ىذه النيضة سرعاف ما خفتت بحمكؿ جممة

مف المناىج النقدية الغربية األخرل مما شكش كثي ار عمى الرؤية النقدية العربية.

 -مثؿ التنكع كاالختبلؼ بيف النقاد الجدد الصعكبة في كجو ىذا البحث ذلؾ أف الجيد

الذم بذؿ أكال في ا ستقراء المرجعيات خاصة منيا الفكرية كالفمسفية ثـ استقراء أعماؿ النقاد

الجدد في أمريكا كانجمت ار ككندا كتشيكيا .كرصد أعماؿ كؿ ناقد مف ىؤالء ثـ تجديد ىذه
األعماؿ كفصؿ اإلبداعي منيا كالنقدم كالفكرم
-

دخكؿ الثقافة كاألدب كالنقد األنجمك-أمريكي ساحة الصراع في التأثير عمى التفكير

العربي ،بعد سيطرة كاضحة لمثقافة الفرنسية في القرف التاسع عشر .كذلؾ مف خبلؿ محاكلة

اإلنجميز بسط نفكذىـ المغكم كاألدبي كالثقافي.
-

لـ تؤثر مدرسة النقد الجديد األنجمك-أمريكية عمى الخطاب النقدم العربي فحسب

كانما أثرت كبشكؿ بارز عمى النقد األكركبي كذلؾ ،ليس عمى مستكل التطبيؽ كالدراسة فقط،
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بؿ كحتى عمى مستكل التأثير في التنظير النقدم كتييئة التربة الخصبة لظيكر مناىج نقدية

نصانية ،تنظر إلى النص مف الداخؿ عمى غرار المدرسة البنيكية كالمدرسة التفكيكية.

 -إف متابعة القراءات النقدية العربية لمنيج النقد الجديد تظير أف النقاد الجدد العرب

اختمفكا في تمقييـ لآلراء النقدية لممدرسة كما اختمفكا في تعامميـ مع مقكالتيا ،كما تميز بعضيا

بمحاكالت إضفاء صبغة شخصية عمى المنيج كما فعؿ أنس داكد في رؤيتخ الداخمية كعبد

العزيز الدسكقي في رؤيتو الفنية.
-

عدـ كجكد قراءة شاممة لمنقد الجديد مف خبلؿ دراسة ىذه المدرسة في شقييا

اإلنجميزم كاألمريكي ،حيث اقتصر كثير مف النقاد عمى الدراسة النظرية لمنقد الجديد مف
خبلؿ التركيز عمى أحد ركاد المدرسة كما فعؿ رشاد رشدم كتبنيو المطمؽ آلراء إليكت

كمصطفى ناصؼ آلراء ريتشاردز
-

.

إف ىذه الخصكصية التي ميزت النقد الجديد كالمتمثمة في شمكلية ىذه المدرسة

النقدية ،ما جعؿ بعض الدارسيف العرب يقعكف في خطيئة اعتبار بعض النقاد األيديكلكجييف

مف مثؿ لكيس عكض كغالي شكرم كنقاد كما فعؿ الناقد إبراىيـ خميؿ في كتابو "المثاقفة

عماف عاـ
كالمنيج في النقد األدبي :مساىمة في نقد النقد" الصادر عف دار مجدالكم في ٌ
 . 2010أك كما فعؿ الباحث محمد سيد أحمد متكلي في رسالتو أثر مدرسة النقد الجديد في
النقد في مصر بإدراحو محمد مندكر ك عبد القادر القيط ضمف قائمة المتأثريف بالنقد الجديد
في مصر .إف ناقدا مثؿ لكيس عكض ال يمكف بأية حاؿ مف األحكاؿ أف يككف ناقدا جديدا.
ككيؼ يمكف ذلؾ كىك العدك المدكد لو كلحاممي رايتو كما خصكماتو النقدية مع رشاد رشدم
عميد النقد الجديد كطبلبو ك التي أشرنا إلى جزء مف تفاصيميا في مبحث المعارؾ

كالخصكمات النقدية إال دليؿ عمى استحالة ىذه الدعكل؟
-

لـ يكف تأثر كؿ النقاد العرب بمدرسة النقد الجديد تأث ار ببغائيا ،يدخؿ في نطاؽ

المقكلة البدييية الخمدكنية القائمة بكلع المغمكب بتقميد الغالب دكف تمحيص كدراية ،كانما

تعدل تأثر بعضيـ إلى محاكلة بناء نظرية نقدية عربية تستفيد مف منيج النقد الجديد

كمقكالتو كفؽ الخمفيات الحضارية كالثقافية لممجتمع العربي ،كما فعؿ عبد العزيز حمكدة أك
مصطفى ناصؼ .كذلؾ مف خبلؿ ترشيح آراء المدرسة كاستخبلص ما يناسب الرؤية العربية
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كطرح ما عدا ذلؾ ،قصد الخركج بشيء جديد مختمؼ كاف كاف يتقاطع مع المصدر المؤثر
في المحاكر الكبرل.
-

تعددت أكجو التأثر بالنقد الجديد مف خبلؿ تعدد الركاد كاختبلفيـ فيما بينيـ

-

كلع بعض النقاد ببعض النقاد الجدد عمى حساب البعض اآلخر ،كبالتالي تبني

رؤاه كما فعؿ رشاد رشدم مع ت .س إليكت أك ككلع مصطفى ناصؼ بريتشاردز كزكي

نجيب محمكد بببلكمكر

انفتاح النقاد العرب كبالرغـ مف تبنييـ النقد الجديد عمى مناىج نقدية أخرل ،فنجد

-

المنيج البنيكم كالميج السيميائي كالمنيج األسمكبي أك غير ىذه لنكتشؼ أنيـ في النياية

يعتمدكف عمى ما أطمؽ عميو محمد مفتاح بالمنيج التمفيقي .بؿ كاعتمادىـ في الكتاب الكاحد
عمى منيج يتعارض تماما مع مبادئ النقد الجديد ،كما فعؿ عبد العزيز الدسكقي في كتابو
"عالـ المتنبي" الذم استعاف في دراستو لعالـ الشاعر بالسيرة الذاتية كالظركؼ السياسية

كاالجتماعية التي عاشيا.

ارتباط النقد الجديد بالطابع األكاديمي ،فقد كانت المؤسسات الجامعية المياد

-

كالمكطف ،نشأ كترعرع بيف أركقتيا كفي مدرجاتيا؛ ففي أمريكا كانت جامعة فاندربيمت
Vanderbilt

ممتقى الركاد أساتذة كطمبة كفي بريطانيا جامعة كايمبريدح كحتى بالكطف العربي

كانت جامعة القاىرة ىي نقطة االنطبلؽ كمنيا إلى الصحؼ كالمجبلت.

النقاد الجدد مبدعكف كشعراء بالدرجة األكلى كيكفي أف نذكر منيـ رانسـ،

-

إليكت ،آلف تيت ريتشاردز ،كمف العرب جب ار إبراىيـ جب ار كأنس داكد كغيرىما.
-

انطبلقا مف إحساسيـ باالنتماء الحضارم العربي كغيرتيـ عمى المكركث الفكرم

كالنقدم العربي عمد بعض النقاد العرب بعد اطبلعيـ عمى طركحات النقد الجديد إلى

التنقيب في خزانة النقد العربية القديمة عمى تمؾ الطركحات العربية التي تتقاطع مع رؤية

المدرسة األنجمك-أمريكية كمحاكلة مقارنة ىذه التقاطعات معمنيف األحقية العربية بيذا
المنيج عمى خمفية السبؽ في الطرح .كما فعؿ الناقد زكي نجيب محمكد كمجمكد الربيعي

كغيرىما.

359

خـــــــامتة :

-

إف التعرؼ عمى االنجازات النقدية ،عبر المؤلفات التي حفمت بيا مختمؼ المجاالت

األدبية .كانتقاؿ التأثير بظيكر ترجمات الكتب األساسية ألعمدة النقد الجديد كبخاصة

ريتشاردز  ،أدل إلى إفراز حركية نقدية كترجمية أسيمت في استيعاب الكـ المعرفي

اليائؿ لمفكر النقدم الغربي كاألنجمك-أمريكي ،مما أقاـ تكازنا ميما بيف الفكر الفرنسي

كاالنجميزم.

في نياية المطاؼ أحبذ أف أختـ بأف أستعير عبارة الكاتب األمريكي مالككلـ كاكلي
Malcolm Cowley

كىك يتحدث عف تعددية النقد األمريكي كاصفا أياه ببيت متعدد النكافذ

many-windowed house

A

ألقكؿ أف ىذه العبارة تنطبؽ بشكؿ تاـ عمى مدرسة النقد الجديد في

نسختيو األنجمك-أمريكية كالعربية عمى حد سكاء ،فقد كاف كلـ يزؿ بيتا متعدد النكافذ عمى
التأكيؿ كالقراءة .
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ماثيك آرنكلد
كمينث برككس
كينيث دكفا بكرؾ
بندتك كركتشو
تكماس ستيرنز إليكت
كليـ إمبسكف
نكرثركب فرام
فرانؾ رايمند ليفيس
ركبرت بف ك ًارف
إز ار باكند
جكف كرك رانسـ
آيفر آرمستركنغ ريتشاردز
ماثيك آرنكلد Matthew Arnold
آلف تيت
)1888 -1822
آرثر آيفر (كينترز
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شاعر كناقد ككاتب كمصمح تربكم إًنجميزم ،تعمـ في أشير مدارس إنجمت ار كعمؿ
مفتشان لمتعميـ ،أتيحت لو زيارة كثير مف المناطؽ في أكركبا ،كألؼ عف مدارسيا
كجامعاتيا ،لو مذىب في التعميـ الثانكم .كلد في  24ديسمبر  1822كتكفي في 15

أبريؿ 1888

كاف كالده تكماس آرنكلد رئيسا لمدرسة "ركبي" العريقة التي درس فييا ماثيك قبؿ أف ينتقؿ
الى جامعة أكسفكرد حيث اشتير كىك طالب فييا كناؿ إحدل جكائزىا الشعرية .اشتغؿ بعد
تخرجو بتدريس اآلداب الكبلسيكية في مدرسة ركبي ،ثـ عمؿ ألكثر مف ثبلثة عقكد مشرفان

تربكيان كأستاذا لمشعر في أكسفكرد كقاـ أثناء ذلؾ بجكالت عممية كتدريسية في أمريكا

كأكركبا.

بدأ حياتو الشعرية )بالحمـ التائو(  ،1849اشتغؿ أستاذان لمشعر في أكسفكرد ،فبدأت

صمتو بالنقد ،كألؼ مأساة شعرية )ميركب( كمجمكعة شعرية ،1876

مف مؤلفاتو) :حكؿ ترجمة ىكميركس() 1861كممات أخيرة ( ،1862ك)مقاالت في
النقد(في مجمكعتيف )) .(1888 ،1865القديس بكؿ كالبركتستانتية() ،1870أحاديث
أمريكية(  ،1885ك )المدينة في أمريكا(  1888ك)األدب كالعقيدة( ) (1873ك)الرب

كً
اإلنجيؿ( )(1875ك)مقاالت أخيرة حكؿ الكنيسة كالديف( 1877

كدافع كذلؾ في مجمكعة مف مقاالتو نشرىا بعنكاف )الثقافة كالفكضكية( )1867-،
 (1868عف أىمية الثقاف ة في مكاجية المادية العممية ،كما حاكؿ )مف خبلؿ إيمانو بأف
األدب يمكف أف يكجو الثقافة كيعيد تشكيميا( أف يجعؿ إنكمت ار أكثر تحسسا كتقببلن لمقيـ
الراقية في الفف كاألدب .ترؾ آرنكلد -باإلضافة الى مجمكعاتو الشعرية -العديد مف الدراسات األدبية

كالنقدية كمنيا )دراسة في الشعر(  1880ك )كظيفة النقد في العصر الراىف( .1865-
ينظر:
URL:

Louis BONNEROT: « ARNOLD MATTHEW» - (1822-1888), Encyclopædia
06/01/2015.

le

consulté

http://www.universalis.fr/encyclopedie/matthew-arnold
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بروكس ،كمينث

BROOKS CLEANTH

() 1994 – 1906

كلد بمدينة مكرم بكالية كنطاكي ،ابف قس .درس بجامعة فاندربيمت بناشفيؿ كبجامعة
تيكاليف بنيكأكرليتر قبؿ أف ينتقؿ إلى أككسفكرد بإنجمت ار بمنحة ركدز لمبحث )1929
 .( 1932درس بجامعة لكيزيانا العمكمية بباطكف ركج كأستاذ لؤلدب اإلنجميزم

–

)–1932

 .(1947تزكج مف إيديث ببلنشار سنة  .1934نشر مخطكطو حكؿ ليجة آالباما –
جكرجيا كتقاسـ تحرير " مجمة الجنكب " )  (1941–1935مع ركبرت باف ككرف .تعاكف
مع ككرف في تأليؼ الكتاب التدريسي )فيـ الشعر(  .1938نشر عممو النقدم الشخصي
األكؿ) ،الشعر الحديث كالتقاليد(  1939ثـ كتابا آخر مع كارف )فيـ الركاية( .1943
انتقؿ الى جامعة ياؿ )(1975-1947حيث نشر أشير أعمالو) ،اإلناء محكـ الصنع(
) ( 1947كتبعيا بكاتبيف تدريسييف آخريف مع ككرف ) :الخطاب الببلغي الحديث(
1949ك)أساسيات الكتابة الجيدة(  .1950تعاكف مع ك .ؾ .كيمزات عمى تأليؼ )النقد
األدبي  :تاريخ مكجز(  1957مساىما عمى الخصكص في الجزء المخصص لمنقد
الحديث .نشر دراسات في األدب الحديث تحت عنكاف )اإللو المخفي( 1963باإلضافة
الى)كليـ فكلنكر  :ببلد يككناباتكفا(  .1963قضى عاميف في إنجمت ار ممحقا ثقافيا بالسفارة
األمريكية في لندف ) .(1966 – 1964نشر مقاالت أخرل تحت عنكاف )فرحة مجسدة(

) (1971ثـ )كليـ فكلنكر  :نحك يككناباتكفا كما بعدىا( .1978

ثـ عاد الى دراساتو المغكية األكلى في )لغة الجنكب األمريكي( .1985
ينظر- Leitch, Vincent B., ed. The Norton Anthology of Theory and Criticism. :

New York, 2001

كينظر Cleanth Brooks in: wikipedia [en ligne], consulté le 06/01/2015, URL
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleanth_Brooks
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بورك ،كينيث دوفا

Burke Kenneth Duva

() 1986 – 1897

كلد بمدينة بيتسبرج ،تعمـ بجامعة أكىايك العمكمية بمدينة ككلكمبس كبجامعة ككلمبيا،
بنيكيكرؾ .ارتبط باألكساط الطبلئعية بجرينتش فيميج .تزكج مف ليمي باترىاـ سنة ،1919
ثبلثة أطفاؿ .نشر )الثيراف البيض كقصص أخرل(  1924كترجـ ركاية طكماس ماف
)كفاة بمدينة البندقية(  .1925إستقر بآندكفر بكالية نيكجرزم كاشتغؿ بزراعة الفكاكو .عمؿ
بنيكيكرؾ كناقد مكسيقي لمجمة "القرص" ) .(1929- 1927نشر كتابو النقدم األكؿ،
)الحكـ المضاد(  1931كركاية ) نحك حياة أفضؿ(  .1931طمؽ ليمي كتزكج مف أختيا
إليزبث سنة  ،1933طفبلف .عمؿ ناقدا مكسيقيا لمجمة "األمة " ) .(1935 –1934نشر
عمميف فمسفييف) ،الديمكمة كالصكرة(  1935ك)مكاقؼ تجاه التاريخ(  .1937درس لمدة
قصيرة بجامعة شيكاغك قبؿ أف ينشر "فمسفة الشكؿ األدبي ") .(1941درس بصفة جزئية
بكمية بانينتف بفيرمكنت )  ،( 1961- 1943حصؿ أيضا عمى زمالة أستاذ زائر بجامعة
برينستف كجامعات أخرل .نشر )نحك الحكافز(  1945ك)خطاب الحكافز(  1950ك
)خطاب الديف(  .1961درس بعد ذلؾ كبحث في عدد مف الجامعات األمريكية منيا
جامعة كاليفكرنيا بسانتا بارب ار )  ( 1965- 1964كجامعة ىارفرد ).(1968–1967
نشر )مظكرات بعدـ المبلءمة( ك )شركط النظاـ( ككبلىما ) ،1964المغة كفعؿ رمزم(
 1966ك)ديكاف شعر(  .1968ساىـ بعدة مقاالت في دكرية "الفصمية النقدية" في سنكات
.1970

ينظر Kenneth-Burke in Encyclopædia britannica [en ligne] consulté le
06/01/2015. URL: https://www.britannica.com/biography/Kenneth-Burke

كروتشو ،بندتو

Benedetto،(1866-1952) Croce

فيمسكؼ كمؤرخ كناقد أدبي إيطالي مف أتباع المدرسة الييغيمية الجديدة ،كلد في
بسكاسيركلي ) Pescasseroliإيطاليا( ،كتكفي في نابكلي .نجا بأعجكبة مع أخيو مف
الزلزاؿ الرىيب الذم ضرب كازاميشيكال )جزيرة إسكيا( سنة  ،1883كالذم ذىب ضحيتو
أفراد أسرتو جميعان .اشتغؿ كأستاذا بنابكلي ) (1920-1902كقد ظير كركتشو قرب نياية
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القرف التاسع عشر بنقد لمنظريات الفمسفية كاالقتصادية لمماركسية .كفمسفة كركتشو ىي
فمسفة المثالية المطمقة .كمذىبو الفمسفي يضع أربع درجات في "ىبكط عالـ الركح" كىي
الدرجة الجمالية )تجسد الركح الفرد( ،كالدرجة المنطقية )مجاؿ العاـ( .كالدرجة االقتصادية
)م جاؿ المصمحة الخاصة( كالدرجة األخبلقية )مجاؿ المصمحة العامة( .ككاف لنظرية
كركتشو الجمالية تأثير بالغ عمى النقد الفني البكرجكازم .فقد عارض الفف باعتباره معرفة
حدسية بالفردم المتجسد في الصكر الحسية باالستدالؿ العقمي ،باعتباره عممية عقمية
لمعرفة العاـ .كيسعى مذىب كركتشو األخبلقي إلى إخفاء األساس االجتماعي كالطبيعة

الطبقية لؤلخبلقيات .

اىتـ كركتشو بالسياسة ،كشغؿ مناصب ميمة عدة ،منيا عضكية مجمس الشيكخ
) ،(1910كك ازرة التعميـ العاـ بعد الحرب العالمية األكلى ) ،(1920كرئاسة الحزب
بل دؤكبان مف
الميبرالي بعد الحرب العالمية الثانية ) 1944ػ .(1974ككانت حياتو عم ن

الدراسات الفمسفية رفعت ذكره في مجاالت النقد األدبي كعمـ الجماؿ كتاريخ الثقافة كعمـ

التاريخ.

كتكزعت بيف الفمسفة كالتاريخ
كتب كركتشو
ان
كثير مف األبحاث كالكتب ،كقد تنكعتٌ ،
كاالقتصاد كالسياسة كالنقد األدبي ،كمف أىميا) :المنطؽ() Logica (1905ك)المجمؿ في
فمسفة الفف( )(1913ا ) Breviario di esteticaاألستطيقا كعمـ لمتعبير كعمـ المغة
العاـ( )) (1902نظرية كتاريخ كتابة التاريخ( ) (1917ك)تاريخ أكربا في القرف التاسع

عشر(  Storia d’Europa nel secolo 1932ك)التاريخ فك انر كحرك نة( 1938
ينظر:

Frank N. Magill : The 20th Century A-GI: Dictionary of World

Biography, tome7, Routledge, 2013, p801-802

توماس ستيرنز إليوت

Thomas Stearns Eliot

() 1965-1888

شاعر كناقد كمسرحي إنجميزم مف أصؿ أمريكي ،كلد بمدينة سانت لكيس في كالية

ميسكرم .في  26سبتمبر  1888تخرج في جامعة «كاشنطف» بمدينة سانت لكيس.
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بعد دراسة تحضيرية في سانت لكيس ،التحؽ تكماس إليكت بجامعة ىارفرد ،كتخرج فييا
عاـ  ،1910ثـ ذىب إلى باريس ليقضي سنة في السكربكف يدرس األدب الفرنسي
كالفمسفة ،كعاد بعدىا إلى ىارفرد لمدراسة العميا في الفمسفة كالمنطؽ كعمـ النفس كالمغة
السنسكريتية .ثـ التحؽ بجامعة ماربرغ  Marburgفي ألمانية عشية الحرب العالمية
األكلى ،كما لبث أف انتقؿ إلى جامعة أكسفكرد ليمضي سنة في أقدـ كمياتيا )كمية ًم ٍرتيف
درس الفمسفة اإلغريقية ،كينشر دراسات في الفمسفة كاآلداب في الدكريات األدبية.
 (Mertonىي ي

بركفرؾ» The Love
كفي عاـ  1915ظيرت أكلى قصائده «أغنية حب ج .ألفريد
ي
 Song of J. Alfred Prufrockفي مجمة «شعر» األمريكية اشتغؿ سنة بالتعميـ ،ثـ
انتقؿ إلى العمؿ في مصرؼ لكيد  Lloyd's Bankفي لندف عاـ  .1917كازداد نشاطو
في النشر كالكتابة حتى عاـ  ،1922إشتغؿ بتحرير مجمة " دم إيجكست " The
Egoistفي  1922ثـ تسمـ تحرير مجمة «المعيار»  ،Criterionحتى عشية الحرب
العالمية الثانية ،كأصبح مدير دار «فيبر كفيبر» لمنشر .كفي عاـ  1927غدا مف أتباع
الكنيسة األنغميكانية كحصؿ عمى الجنسية البريطانية .كفي عاـ  1932عينتو جامعة
ىارفرد أستاذان لمشعر فييا .تكفيت زكجتو عاـ  ،1947كبعد ذلؾ بسنة حصؿ عمى كساـ
االستحقاؽ  Order of Meritكجائزة نكبؿ في األدب .كفي عاـ  1957تزكج أمينة سره

فاليرم فميتشر  .Valerie Fletcherتكفي في لندف بعد أف ترؾ بصمتو مف خبلؿ مسيرة

نصؼ قرف مف اإلنتاج الشعرم كالنقدم

األعماؿ النقدية  -كظيفة الشعر ك كظيفة النقد  -الغابة المقدسة -جدكل الشعر ك جدكل
النقد -كراء آلية غريبة مقاالت مختارة -الشعر ك الشعراء -مقاالت إليزابيثية -مقاالت
قديمة كحديثة  -مقاالت مختارة مبلحظات نحك تعريؼ الثقافة مقاالت مختارة أعمالو
الشعرية- :رباعيات أربع -األرض الخراب -أربعاء الرماد .أعمالو المسرحية- :اجتماع
شمؿ العائمة -حفمة كككتيؿ -جريمة قتؿ في الكاتدرائية
تكفي بمندف ،إنكمت ار

في  4يناير  76) 1965سنة(

ينظرAllan Burns:Thematic Guide to American Poetry,، GREENWOOD PRESS Westport, :
Connecticut, London, 2002, P257

كينظر :مكريس حنا شربؿ :مكسكعة الشعراء كاألدباء األجانب ،جركس بريس ،لبنانف ،1996 ،ص44

367

ملحق أول -3 :بًىغرافًا النقاد اجلدد الغربًني

وليم إمبسون

William Empson

)(1906-1984

شا عر كناقد أدبي بريطاني كلد في عائمة أرستقراطية بيكر كفميت ،إنجمترا ،تعمـ بالكمية
كينتشستر .درس الرياضيات بكمية ماجداليف بكيمبريدج ثـ األدب اإلنجميزم عمى يد آم

سببا في شيرتو .يكلد في ىاكدف في ىمبرسايد.
المعقٌد ِّفننيا ن
أم رتشردز كاف أسمكبو الشعرم ي
منح لقب السير في عاـ 1979ـ .تتضمف أعمالو الشعرية القصائد المختارة (1955ـ(.
أما أشير أعمالو النقدية فيي ىس ٍبعة أنماط لمغمكض ) . (1930أسس كحرر لمدة قصيرة
المجمة الحداثية "تجربة") (1929-1928نشر "سبعة أنكاع مف الغمكض " ) (1930درس
األدب اإلنجميزم بجامعة طككيك الكطنية ) (1934-1931نشر " قصائد شعرية "
ك"بعض أنكاع الشعر الرعكم ")كبلىما  .(1935درس بجامعة بيكيف الكطنية )-1937
.( 1939اشتغؿ خبلؿ الحرب العالميةف بقسـ الشرؽ األقصى بييئة اإلذاعة البريطانية في
لندف .تزكج ىاستر كركس سنة 1941كلو طفبلف .عاد إلى بكيف )(1952-1947
كقضى بعض العطؿ في كمية كينبكف بكالية أكىايك كساىـ في "مجمة كينيكف " .نشر
"ديكاف شعر" )(1949ك "بنية الكممات المعقدة ") .(1951تقمد منصب أستاذ األدب
اإلنجميزم بجامعة شيفيمد ) (1971 -1953نشر "إلو ميمتف" ) .(1961تقاعد إلى
ىامستاد كقمد كساـ الفركسية سنة  .1979نشرت لو أعماؿ بعد كفاتو منيا "استعماؿ سيرة
الحياة" ) (1984ك "مقاالت عف شيكسبير")تحقيؽ ديفيد ب بيرم ،كايمبريدج،
"،( 1968المناقشة :بحكث في األدب ك الثقافة " )تحقيؽ جكف ىافندف،(1984 ،ك"بحكث
في أدب النيضة ")تحقيؽ جكف ىافندف ،جزءاف ،كايمبريدج.( 1994-1993 ،

كمف أىـ األعماؿ التي تناكلت كليـ إمبسكف كتاب :جيؿ .ر) .تحقيؽ( كليـ غمبسكف
الرجؿ كأعمالو )(1974

ينظرPaul H.Fry : WILLIAM EMPSON Prophet Against Sacrifice, :
.Taylor & Francis e-Library, 2002
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نورثروب فراي

)(Northrop Frye

(.)1991 -1912م

ناقد كندم كلد في شيربركؾ بكالية ككيبؾ الكندية كتكفي بمدينة تكركنتك مف مقاطعة
أكنتاريك بكندا .اشتير فرام بدراساتو لعدد كبير مف عصكر كشخصيات كنصكص األدب
المكتكب بالمغة اإلنجميزية سكاء في بريطانيا أك الكاليات المتحدة أك كندا ،كألؼ في ىذا
المجاؿ العديد مف الكتب التي عدت إضافات ىامة لدراسة األدب األنجمك-أمريكي
عمكما .كمف تمؾ الدراسات كتابو التناسؽ المخيؼ :دراسة لكليـ بميؾ
خصكصا كالغربي
ن
ن
) 1947ـ( الذم استعاد أىمية الشاعر الركمانسي اإلنجميزم بميؾ كما لـ يحدث مف قبؿ،
ككذلؾ كتابو البنية العنيدة :مقاالت في النقد كالمجتمع )1970ـ( باإلضافة إلى كتب
عديدة أخرل حكؿ شكسبير كممتكف كت .س .إليكت كغيرىـ .غير أف أىـ كتب فرام ىك
نقديا يعرؼ بالمنيج
تشريح النقد :أربع مقاالت )1957ـ( الذم كظؼ فيو
منيجا ن
ن
األسطكرم أك النمكذجي المستمد مف نظريات العالـ النفساني كارؿ يكنج كالذم يدرس
األدب بكصفو مخزننا لمعديد مف النماذج التي تحفظيا الذاكرة الجمعية لمبشرية .ككتاب
خصكصا
فرام ميـ مف حيث ىك تناكؿ مكسكعي كتصنيفي لؤلدب األنجمك-أمريكي
ن

عمكما في سياؽ المنيج األسطكرم المشار إليو.
كالغربي
ن
تمقى فرام تعميمو الجامعي في جامعة تكركنتك ككمية إيمانكيؿ بمدينة تكركنتك الكندية
كجامعة أكسفكرد البريطانية .ثـ قاـ بالتدريس في كمية فكتكريا بكندا منذ عاـ 1939ـ.
قسا لفترة مف الكقت ،كما
ككاف في تعميمو قدر مف البلىكت النصراني أدل إلى ترسيمو ن
أثر في اىتمامو بالكتاب المقدس )التكراة كاإلنجيؿ( كعبلقتو باألدب.
Jean-Marie SCHAEFFER, « FRYE NORTHROP - (1912-1991) », Encyclopædia
:
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ليفيس ،فرانك رايمند

LEAVIS Frank Raymond

()1978 – 1895

كلد بكمبردج ،ابف تاجر في اآلالت المكسيقية .تعمـ بكامبردج بمدرسة برسي ككمية
إيمانكاؿ .عمؿ ،بحكـ معارضتو العقائدية لمحرب ،كحامؿ لمسرير في سيارة إسعاؼ
"ككايكر" في الحرب الكبرل ،عانى بعد ذلؾ مف األرؽ كعسر اليضـ ربما مف جراء
التعرض لمغازات الكيماكية .كتب رسالة دكتكراه عف األدب كالصحافة ) .(1924درس
بكايمبريدج مف سنكات عديدة قبؿ أف يجد منصبا مستق ار في كمية داكنينج ) (1936ثـ مع
الجامعة ،التي لـ تمنحو كرسي أستاذية .تزكج مف طالبتو السابقة ككيني دكركثي ركث،
 ، 1929ثبلثة أطفاؿ .كاف ليا تأثير بعيد عمى كتاباتو كما كانت في حد ذاتيا نافدة
معتبرة .نشر بيانات ثقافية " -حضارة الجماىير كثقافة األقمية " )" ،(1930مف أجؿ
االستم اررية " ) – (1933دافع فييما عف األقمية النيرة ضد الثقافة الجماىرية .أصبح رائد
لممجمة اليامة " سكركتيني ")  (1953 1932كمحرر مع ؿ .س .نايتسكغيره .راجع
الئحة الشعر اإلنجميزية في "اتجاىات جديدة في الشعر اإلنجميزم " ) (1932ك"تقييـ جديد
" ) (1936؛ثـ الئحة الركاية في "السيرة الكبرل " ) .(1948ركزت أعمالو النقدية المكالية
عمى التقاليد الركمانسية المضادة لمتصنيع في التقاليد الركائية اإلنجميزية ،خاصة منيا "
دم .ايتش .لكرنس ،ركئيا ") (1955ك"ديكنز ،ركائيا " )مع كيك .دم .ليفيس. (1970 ،
تقاعد مف التدريس بجامعة كايمبريدج ) (1962كأصبح أستاذا زائ ار بجامعتي يكرؾ
كبريسطؿ ،كلكنو كاصؿ العيش بكايمبريدج يمبس القمصاف مفتكحة الصدر .تضـ أىـ
مجمكعات بحكثو النقدية "اليدؼ المشترؾ " ) (1952ك"آنا كارينينا كبحكث أخرل "
) (1967باإلضافة إلى مجمكعتيف نشرتا بعد كفاتو ’" الناقد كضد لمفيمسكؼ " )تحقيؽ ج.
سينج ،كايمبريدج(1986 ،

ينظرIAN MACKILLOP and RICHARD STORER : F. R. LEAVIS Essays and :
Documents, Sheffield Academic Press, England,1995,
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روبرت بن و ِ
ارن

Robert Penn Warren

( )1989 - 1905م

ركبرت بف ك ًارف)1989 - 1905ـ( .ركائي كشاعر كناقد أدبي أمريكي ،يكلد في
ككثرم في كنتاكي بالكاليات المتحدة .حصؿ عمى جائزة بكليتزر في األدب القصصي عف
ركاية كؿ رجاؿ الممؾ ) 1946ـ( ،التي تصؼ صعكد كىبكط رجؿ سياسي غميظ مف
أيضا جائزة بكليتزر لمشعر في عاـ 1958ـ لمجمكعتو
جنكب الكاليات المتحدة .حاز كارف ن
الشعرية كعكد قصائد )1956 - 1954ـ( ،التي طبعت عاـ 1957ـ .كذلؾ حاز جائزة
بكليتزر الشعرية عاـ 1979ـ لمجمكعتو اآلف كالحقنا :قصائد )1978 -1976ـ( ،التي
طيبعت في عاـ 1978ـ .ككاف كارف قد تيِّكج شاعر الكاليات المتحدة األكؿ في عامي
 1986ك 1987ـ.
كاضافة إلى ركاية كؿ رجاؿ الممؾ ،تضـ أىـ أعماؿ كارف العالـ الكافي كالزمف
)1950ـ(؛ الكيؼ )1959ـ(؛ قابمني في الكادم األخضر العتيؽ )1971ـ( ،كتعكس
ىذه األعماؿ كيؼ كاف تراث الكاتب في جنكب الكاليات المتحدة ،كما تبرز التفاعؿ بيف
الماضي كالحاضر ،كما اعتقده كارف في أف كؿ شخص يكافح لتحقيؽ شخصػيتو .تناكؿ
شعر كارف مكاضيع الزمف كالشخص المفرد ،كطبيعة الشر .ككانت قصيدتو الطكيمة أخ
لمتػنيف مف النكع السػابؽ ذكره .ألٌؼ كارف بالمشػاركة مع الناقػد كمينػث برككس كتابيف

مؤثريف ىما فيـ الشػعر )1938ـ( كفيػـ الخياؿ )1943ـ(.
ينظر:

& Leonard Unger : American Writers. A Collection of Literary Biographies, Simon

Schuster Macmillan, New York, USA, 1974, p236

إز ار باوند

Ezra Pound

()1972-1885

إز ار كيستكف لكميس باكند  Ezra Weston Loomis Poundشاعر كناقد،

كمكسيقي أمريكي عد أحد أىـ شخصيات حركة الحداثة في األدب العالمي في أكائؿ

كأكاسط القرف العشريف .كلد في  30أكتكبر  ،1885بيايمي ،أيداىك Idaho ،بالكاليات
المتحدة.

371

ملحق أول -3 :بًىغرافًا النقاد اجلدد الغربًني

ثـ رحؿ كالداه بو إلى كالية بنسمفانيا حيث بدأ دراستو ،كلما بمغ الخامسة عشرة مف

عمره انتسب إلى جامعتيا ،كفي العاـ التالي بدأ دراسة األدب المقارف ،كحصؿ عمى درجتو
الجامعية األكلى في كمية ىاممتكف في مدينة كمينتكف ،عاد بعدىا إلى جامعة بنسمفانية

كحصؿ فييا عمى درجة الماجستير عاـ  .1906عمؿ مدرسان بعض الكقت في الجامعة

نفسيا .ثـ سافر إلى إنجمت ار لمدة كجيزة عاد بعدىا إلى أمريكا ليبدأ عممو محاض انر في كمية

كاباش في كالية إنديانا ،غير أف ىذا لـ يستمر طكيبلن إذ إنو عاد إلى أكربة عاـ 1907

تزكج باكند مف دكرثي شكسبير ابنة العشيقة السابقة لكلياـ بتمر ييتس.
ٌ
مع بداية الحرب العالمية األكلى ترؾ إنجمترا .بحمكؿ العاـ  1924كاف باكند قد استقر

بصفة دائمة في إيطاليا مع عائمتو .خبلؿ الحرب العالمية الثانية ،كاف مف أشير مؤيدم
نظاـ مكسكليني كتاباتو ك خطاباتو اإلذاعية تمؾ الفترة ألصقت بو تيمة الخيانة مف بمده

األـ خاصة عندما اجتاحت أمريكا إيطاليا .في نياية المطاؼ قبضت عميو قكات إيطاليا

مساندة كتـ تسميمو لسمطات التحالؼ كمف ثـ احتجازه في الكاليات المتحدة بتيمة الخيانة
لحيف محاكمتو كالتي قضت بأنو غير مذنب بسبب فقدانو لصكابو ،عندىا عارض الكثيريف

فكرة أنو باكند مجنكف كأعيد النظر في قضيتو ك حكـ عميو بالسجف اثني عشر عاما في

مستشفى سانت إليزابيث العقمية.

أسس الحركة الدكامية بمندف ،كما كاف أحد أىـ ممثمي المدرسة التصكيرية

مف أعمالو :ديكاف )النكر المطفأ(  1908في البندقية كديكاف )شخصيات( Personae

في لندف عاـ  1909كقصيدة )ىيك سمكيف مكبرلي(  ،كىي قصيدة طكيمة تتألؼ مف عدة
مقاطع تتصؼ بالغمكض كتتضمف إشارات كاقتباسات مف أعماؿ أخرل .ككاف ليذه

القصيدة تأثير كبير في عدد مف الشعراء منيـ ت.س إليكت في قصيدتو «األرض اليباب»

ك نشر )األغاني(  Cantosعاـ  1925إيطاليا .ك)أغاني بيزا( التي نشرت عاـ .1948

ناؿ جائزة بكلنغف عاـ  1949عف أعمالو الشعرية كتكفي بالبندقية بإيطاليا في  1نكفمبر

،1972

ينظرLaurette VÊZA, « POUND EZRA - (1885-1972) », Encyclopædia Universalis [en :
/ligne], consulté le 6 août 2016. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/ezra-pound
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جون كرو رانسم

John Crowe Ransom

)(1888-1974

يعد جكف كرك رانسـ زعيـ الزراعييف الجنكبييف ،كمف أكبر رجاالت األدب األمريكييف
نفكذا كاكثر أنصار النقد الجديد تأثي ار كىك ناقد كشاعر .كلد جكف كرك رانسـ في مدينة
بكالسكي  Pulaskiبكالية تنيسي ،كحصؿ عمى ليسانس اآلداب في جامعة فاندربيؾ.ثـ
سافر الى إنجمت ار حيث حصؿ عمى درجة جامعية أخرل في اآلداب اإلنسانية مف جامعة
أكسفكرد في منحة مف منح ركدس عاـ .1913بعد ذلؾ جند في القكات المسمحة كاشترؾ
في الحرب العالمية األكلى متطكعا في إحدل كتائب مدفعية الميداف لمدة عاميف التدريس
في فاندربيمت Vanderbiltفي 1914ىناؾ التحؽ ب "الياربيف "،آلف تيت كركبرت
كاريف.
ذىب رانسـ في عاـ  1937إلى كمية كينيكف في جامبير ،أكىايك ،لمتدريس ىناؾ ،كأسس
مجمة كينيكف ريفيك Kenyon Reviewك بعد عاميف .تحت إشرافو أصبحت كاحدة مف
أىـ المجبلت األدبية في الببلد كظؿ رئيس تحريرىا حتى تقاعده في عاـ  ،.1959كما
أسس مدرسة كينيكف لئلنجميزية  Kenyon School of Englishكعف إنتاجو الشعرم
فقد أصدر أكؿ دكاكينو عاـ  1919بعنكاف "قصائد إلى اهلل " ثـ ديكاف "لفحات برد كحمى
"  ،1924ك"كعد الحر ديف عميو "،1927ك"قصائد مختارة ".1945
مف أىـ أعمالو النقدية :الرب دكف رعد

God Without Thunder : An

 Unorthodox Defense of Orthodoxyجسـ الككف " The World " s Body
 " ((1938كالنقد الجديد "  The New Criticism (1941ك األغصاف كمقاالت مختارة
 (Selected Essays(1984كرسائؿ مختارة  " Selected Letters(1985ثـ "دليؿ
الطالب الجامعي الى الكتابة "،1943كباإلضافة الى ىذه اإلنجازات الفردية في مجاؿ
النقد كالشعر ،فقد أصدر مجمة " الجماعة الياربة " مف عاـ  1922إلى ،1925

ينظر-The Oxford Book of American Poetry Chosen and Edited by DAVID LEHMAN Associate :
Editor JOHN BREHM OXFORD UNIVERSITY PRESS، 2006، p374

-Allan Burns:Thematic Guide to American Poetry، GREENWOOD PRESS، Westport، Connecticut،
London،2002، p278
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ريتشاردز (آيفر آرمسترونغ)

Ivor Armstrong Richards)-

()1979-1893

كلد الناقد األدبي كالشاعر رتشاردز بساندباتش  Sandbachكتكفي في كمبردج .أنيى
دراستو تعميمو في جامعة كمبردج ،ثـ أصبح بيا محاض انر في المغة اإلنكميزية كالعمكـ األخبلقية،

سافر إلى الصيف كاشتغؿ ىناؾ أستاذان زائ انر في جامعة تسنغ ىكا Tsing Huaفي بكيف بيف
عامي  1929ك ،1930كمدي انر لػ «مؤسسة صحة المغة» ىناؾ بيف أعكاـ  .1938-1936انتقؿ

بعد ذلؾ إلى الكاليات المتحدة األمريكية لمعمؿ رئيسان لمٌجنة المشكمة لدراسة كضع المغة

كنصِّب في عاـ 1963
اإلنكميزية ،ثـ أستاذان في جامعة ىارفرد بيف أعكاـ  ،1963-1944ي
أستاذان فخريان فييا.

اشترؾ رتشاردز مع المغكم اإلنجميزم تشارلز كي أكغدف  Charles Kay Ogdenفي
إرساء قكاعد ما ييعرؼ بالمغة «اإلنجميزية األساسية»  ،Basic Englishكىي منظكمة مؤلفة مف
 850كممة األكثر شيكعان ،يمكف استخداميا لغة عالمية عمى غرار اإلسبرانتك ،كحاكؿ نشرىا في
العالـ خبلؿ الثبلثينيات مف القرف العشريف ،كلذلؾ أخذىا معو إلى الصيف ،كترجـ إلييا كتاب

«الجميكرية» ألفبلطكف ،ككتب أيضان «اإلنجميزية األساسية كاستخداماتيا» Basic English

 and Its Usesعاـ ).(1943

مف أىـ أعمالو) :أسس عمـ الجماؿ( عاـ ) ، (1922األىـ )معنى المعاني( عاـ
) (1923باالشتراؾ مع المغكم اإلنكميزم تشارلز كي أكغدف Charles Kay Ogden

ك«مبادئ النقد األدبي» عاـ ) ،(1924الذم تيرجـ إلى العربية كنشر في مصر في الستينيات
مف القرف العشريف ،ك)العمـ كالشعر( عاـ )) .(1926النقد العممي :د ارسػة في التػذكؽ األدبي(
عاـ  1929ك)ككلردج كالخياؿ( عاـ « ،1934فمسفة الببلغة» عاـ ) .(1936ك)األساسي في
التعميـ بيف الشرؽ كالغرب( 1935ك )األمـ كالسبلـ(  1947ك)التفسير في التعميـ( 1938

كما نشر رتشاردز شعره في ديكاني« :حكارات داخمية :قصائد كمسرحيات» )،(1971

ك«قصائد جديدة كمختارة» عاـ 1978

يعد رتشاردز مف أكبر النقاد الفاعميف في تطكير قراءة الشعر الجديد مف خبلؿ إسياماتو

في النقد األدبي المعاصر الجديد منو خاصة ،كأحد أىـ النقاد األدبييف اإلنجميز كأكسعيـ نفكذان.
ينظرI.A. Richards, in wikipedia [en ligne] consulté le 06/01/2015. URL: :

https://en.wikipedia.org/wiki/I._A._Richards
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تيت (آلن

) Allen (John Orley) Tate
(1899ـ)1979

ناقد كشاعر كركائي أمريكي يعد أحد ركاد حركة النقد الجديد .كلد في
كينشستر  Winchesterبكالية ًكنتكي  Kentuckyفي الكاليات المتحدة األمريكية ،كتكفي في

مدينة ناشفيؿ Nashvilleبكالية تنيسي .Tennessee

انتسب إلى جامعة فاندربيمت  Vanderbiltفي ناشفيؿ عاـ  1918كانضـ كزميمو في

السكف الجامعي الشاعر كالركائي ركبرت بيف كارف إلى مجمكعة مف الشعراء الجنكبييف ممف
أيدكا قيـ الجنكب الريفية التقميدية كأطمقكا عمى أنفسيـ اسـ «الياربيف»  Fugitivesتخرج تيت

مف الجامعة عاـ  1922كبقي عمى صمة بالمجمكعة كساىـ في إصدار مجمة «اليارب» The

 Fugitiveفي المدة ما بيف عامي  .1925-1922أطمع تيت مجمكعة «الياربيف» عمى شعر
ت.س إليكت .الذم أثرت مكاقفو في الحياة العصرية عمى أفكار تيت الخاصة .صدرت أكؿ

كعدلت عاـ  1930كيرمز المكت فييا إلى
قصيدة لو «أكد إلى مكتى االتحاد» عاـ ٌ 1926
المشاعر التي لـ يعد تيت قاد انر عمى اإلحساس بيا ،كفييا تجسيد لؤلسمكب الساخر البلذع.
تطرؽ تيت في مجمكعة مقاالتو «سأتخذ مكقفي»  I’ll Take My Standعاـ  1930إلى
ٌ
كجية نظر المجمكعة المعارضة لمتصنيع في الجنكب.

في الثبلثينات مف القرف العشريف ىد َّرس تيت في عدد مف الجامعات األمريكية ،كعمؿ
محر انر في مجمة «سيكاني »  The Sewanee Reviewفي المدة ما بيف عامي

 1944ك 1946التي أصبحت بفضمو مجمة أدبية مرمكقة كاسعة االنتشار.

اندمج تيت في النقد الجديد ،ككاف لكتابو «مقاالت رجعية في الشعر كالفكر» عاـ 1936

أثر كبير في جيؿ بكاممو .أما مقالتو «التكتر في الشعر» عاـ  1938فقد أسيمت في صكغ

أسس النقد الجديد .أما في ركايتو الكحيدة «اآلباء»  sعاـ  1938فقد قدـ تيت صكرة جديدة

ألسطكرة «جيسكف كميديا» كظير فييا ارتباطو بالجنكب بمحاكلتو نشر أسس حركة اإلصبلح
الزراعي كاالىتماـ بالفبلحيف .نشر ديكانو «القصائد المجمكعة» عاـ .1977

نشر تيت نحكان مف عشريف كتابان ،كناؿ جكائز عدة منيا جائزة بكلنغف لمشعر عاـ .1956
ينظر:

& Leonard Unger : American Writers. A Collection of Literary Biographies, Simon

Schuster Macmillan, New York, USA, 1974, p120

Allen Tate in : The poetryfoundation [en ligne] consulté le 06/01/2015 URL:

https://www.poetryfoundation.org/poems-and-poets/poets/detail/allen-tate
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وينترز ،آرثر آيفر

WINTERS Arthur Yvor

()1968 – 1900

كلد بشيكاغك كدرس بجامعة شيكاجك ) .(1918–1917عانى مف مرض السؿ كقضى
سنتيف بمستشفى سانتا في ،نيكمكسيكك ) (1923–1921كدرس بجامعة ككلكرادك )1923
 .(1925درس الفرنسية كاإلسبانية بجامعة آيداىك) .(1927-1925تزكج مف الشاعرةالركائية جايف ليكيس 1926 ،؛ طفبلف .التحؽ بقسـ اإلنجميزية بجامعة ستانفرد

)-1927

 ،(1966أستاذ مف سنة  .(1949حرر مجمة "جيركسككب " ) .(1931–1929أكمؿ
رسالة دكتكراه ) (1934كىك يعمؿ كمحرر المنطقة الغربية لمجمة )الكبلب كاألبكاؽ(
) .(1934–1932نشر أىـ ثبلثة أعماؿ لو) :البدائية كاالنحطاط( ) ،1937لعنة مكؿ(
 ،1938ك )تشريح البلمعقكؿ(  .1943جمع ىذه الكتابات في )دفاعا عف العقؿ( 1947
بعد أف نشر )إدكرد آرلنتف ركبنسف(  .1946نشر" ديكاف شعر " ) ،1952راجعو
 .(1960مف كتبو المكالية " ،كظيفة النقد" ) ،1957عف شعراء العصر الحديث( ،1959
)شعر ك .ب .يايتس(  1960ك)أشكاؿ االكتشاؼ( .1967نشرت لو بحكث نقدية بعد
رحيمو تحت عنكاف " )بحكث كعركض(لـ تنشر ،تحقيؽ ؼ .مكرفي.1976 ،

ينظر:

Allan Burns: Thematic Guide to American Poetry, GREENWOOD PRESS، Westport،
Connecticut، London،2002، p287.
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إحسان عباس ()2003-1920

ناقد كمحقؽ كأديب كشاعر كلد في  2فبراير  1920بفمسطيف ،في قرية عيف غزاؿ في
حيفا ،كتكفي في عماف في  2003/8/1عف  83عاما .كىك مف أبرز نقاد األدب العربي في
القرف العشريف.
ناؿ البكالكريكس في األدب العربي عاـ 1946مف القاىرة فالماجستير ثـ الدكتكراة عاـ
1954ـ ثـ عمؿ في التدريس سنكات ،كقد التحؽ بعدىا بجامعة القاىرة عاـ  1948كدرس
في الجامعة األردنية كفي عدد كبير مف الجامعات العربية مثؿ جامعة الخرطكـ األمريكية،
كحاصؿ عمى جائزة الممؾ فيصؿ العالمية .بدأ تدريسو الجامعي في كمية غكردكف التذكارية
في السكداف ثـ جامعة الخرطكـ ثـ انتدب لمتدريس في الجامعة األمريكية في بيركت عاـ
 1961كشغؿ فييا منصب رئيس دائرة المغة العربية كلغات الشرؽ األدنى كمدير مركز
الدراسات العربية كدراسات الشرؽ األدنى كمدير مركز الدراسات العربية كدراسات الشرؽ
األكسط كرئيس تحرير مجمة األبحاث كىك عضك في المجتمع العممي العربي بدمشؽ.
ألؼ ما يزيد عف  25مؤلفا بيف النقد األدبي كالسيرة كالتاريخ ،كحقؽ ما يقارب مف52
كتابا مف أميات كتب التراث ،كلو  12ترجمة مف عيكف األدب كالنقد كالتاريخ .مف مؤلفاتو
عبد الكىاب البياتي كالشعر العراقي الحديث -دراسة -بيركت -.1955فف الشعر -بيركت - .1953فف السيرة -بيركت - .1956الشعر العربي في الميجر األمريكي -
دراسة مع محمد يكسؼ نجـ  -بيركت - .1957تاريخ األدب األندلسي -عصر سيادة
قرطبة -دراسة -بيركت - 1960تاريخ النقد األدبي عند العرب -دراسة -بيركت .1971
مبلمح يكنانية في األدب العربي -دراسة -بيركت  .1977اتجاىات الشعر العربيالمعاصر  -الككيت .1978
كمف ترجماتو -فف الشعر ألرسطك -القاىرة - 1950النقد األدبي كمدارسو الحديثة
لستانمي ىايمف -باالشتراؾ مع د .محمد يكسؼ نجـ -بيركت ) 1960 -1958جزآف(.
كدراسات في األدب العربي لفكف جركنباكـ باالشتراؾ مع كماؿ اليازجي كأنيس فريحة
كمحمد يكسؼ نجـ  -بيركت  .1959كت.س .إليكت -بيركت 1965
كلو ديكاف شعر بعنكاف)أزىار برية( ك قد ظير في منتصؼ عاـ 1999ـ،

ينظر :خميؿ أحمد خميؿ مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف ،بيركت ،2001،ص731

378

ملحق أول -2 :بًىغرافًا النقاد اجلدد العرب

أنس داود

( 1934ـ  )1993م

كلد عاـ  1934ـ في مدينة دسكؽ  -كفر الشيخ – مصر تخرج في كمية دار العمكـ
 1962ـ كحصؿ عمى الماجستير في النقد األدبي الحديث  1967ـ كالدكتكراه في النقد
األدبي الحديث مع مرتبة الشرؼ األكلى 1970ـ عمؿ بالييئة العامة لمكتاب حتى  1975ـ
كما قاـ بالتدريس الجامعي في كميات اآلداب كالتربية بالجزائر كليبيا كالرياض كمصر .
مؤلفاتو:-

الطبيعة في شعر الميجر القاىرة 1965ـ التجديد في شعر الميجرط 1القاىرة
1976ـ ط 2طرابمس 1980ـ

 األسطكرة في الشعر العربي الحديث ط1القاىرة – الرؤية الداخمية لمنص الشعرمط 1القاىرة 1975ـ
 دراسات نقدية في األدب الحديث ،كالتراث العربي ط 1القاىرة 1975 ركاد التجديد في الشعر العربي الحديث ط 1القاىرة 1975ـ حكار مع اإلبداعالشعرم المعاصر ،القاىرة1986ـ في األدب الحديث دراسات كمتابعات ،القاىرة1987ـ
في التراث العربي ..نقدا كابداعا ،القاىرة1987ـ
 في البدء ..كانت األنشكدة ،دار المعارؼ القاىرة1993ـمف دكاكينو الشعرية :حبيبتي كالمدينة الحزينة 1964ـ– بقايا عبير  1966ـ
أما مسرحياتو الشعرية فقد صدرت في مجمد كاحد بعنكاف" :سبع مسرحيات شعرية
لؤلطفاؿ ك الناشئيف" عف مكتبة االسكندرية.

المؤلفيف ،ىكفيات )- 1977
ينظر :محمد خير بف رمضاف بف إسماعيؿ يكسؼ :تىكممىة يمعجـ ي
 1995ـ ( ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،ط ،1997 ،1ص92

توفيق صايغ ( 1971-1923م)

شاعر ككاتب فمسطيني ،كلد في جنكب سكريا كعاش في طبريا بفمسطيف لفترة

كحصؿ ىك كعائمتو عمى اليكية الفمسطينية ،درس تكفيؽ في الكمية العربية بالقدس
كبالجامعة األمريكية في بيركت كما التحؽ بجامعة ىارفارد األمريكية لدراسة األدب

اإلنجميزم.
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عمؿ بعد تخرجو أستاذان لعاـ كاحد في مدرسة الركضة بالقدس ،كما اشتغؿ لفترة

عيف أمينان لمكتبة المركز الثقافي األميركي
كجيزة في دائرة الترجمة في حككمة فمسطيف ،ثـ ٌ
في بيركت ،ناؿ عاـ  1950منحة دراسية مف مؤسسة رككفمر أتاحت لو السفر إلى

الكاليات المتحدة حيث تنقؿ بيف جامعاتيا المشيكرة مثؿ ىارفرد كبرنستف كجكف ىكبكنز.

كفي سنة  1953قضى مدة دراسية في جامعتي أكسفكرد ككامبردج.

عيف صايغ محاض انر لمدة خمس سنكات في الدائرة العربية بجامعة كامبردج ثـ أستاذان
ٌ
محاض انر في جامعة لندف ،عاد بعدىا إلى بيركت كأصدر المجمة الفكرية “حكار” كبعد
بضع سنكات أغمؽ "حكار" كسافر إلى أميركا إللقاء سمسمة مف المحاضرات في عدد مف
عيف بعد ذلؾ أستاذان زائ انر في دائرتي األدب المقارف كلغات الشرؽ
الجامعات األميركيةٌ .
األدنى في جامعة بيركمي بكاليفكرنيا .كبعد كقت قصير أصيب بنكبة قمبية أكدت بو كدفف

في بيركمي.

لو العديد مف المؤلفات ففي الشعر أصدر ثبلثة دكاكيف« :ثبلثكف قصيدة» ،1954

ك«القصيدة ؾ )كاؼ(»  ،1960ك)معمقة تكفيؽ صايغ(  1963كفي الدراسات لو كتاب
عف جبراف خميؿ جبراف بعنكاف) :أضكاء جديدة عمى جبراف( بيركت 1966

كما ترجـ عددان كفي انر مف قصائد الشعر األمريكي كاإلنجميزم« :خمسكف قصيدة مف

الشعر األمريكي المعاصر»  1963ك«ت.إس.إليكت كرباعياتو األربع » -أصكات ،لندف  1962ك
األرض البكار )ت .إس .إليكت( بيركت  ،1956كتطكر األدب األمريكي )مقاؿ في النقد التاريخي(

،1959

ينظر- :

خميؿ ،أحمد خميؿ :مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف ,المجمد  ،3المؤسسة

العربية لمدراسات كالنشر ،2001 ،ص1663

جب ار إبراىيم جب ار ()1994 -1919

جب ار إبراىيـ جب ار مؤلؼ كرساـ كناقد تشكيمي يعتبر مف أكثر األدباء إنتاجا كتنكعا إذ
عالج الركاية كالشعر كالنقد كالترجمة .كلد في عاـ 1919ـ في بيت لحـ ،كيعكد أصمو إلى
السرياف األرثكذكس .درس جب ار في مدرسة طائفة السرياف في بيت لحـ خبلؿ المرحمة
االبتدائية ثـ في مدرسة بيت لحـ الكطنية ،ثـ التحؽ بالكمية العربية في القدس ،كتابع
دراستو في بريطانيا كحصؿ منيا عمى الماجستير في النقد األدبي عاـ 1948ـ .بعد أف
نا ىؿ شيادة الماجستير ،انتقؿ لمعمؿ في جامعات العراؽ لتدريس األدب اإلنجميزم.
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بدأ جب ار حياتو األدبية بكتابة القصة القصيرة في فمسطيف ،كنشر بعض نتاجو في
مجبلت مثؿ :الرسالة كاليبلؿ المصريتيف كاألمالي المبنانية .كأىـ ما أنجزه في تمؾ المرحمة
ىي الركاية التي كتبيا بالمغة اإلنجميزية عاـ 1946ـ ثـ أعاد كتابتيا بالعربية في عاـ
1955ـ كأعطى ليا اسـ " صراخ في ليؿ طكيؿ".
ػ ترجـ جب ار الكثير مف األعماؿ األدبية الغربية كنقميا إلى المغة العربية ،كتعد
ترجماتو ألعماؿ شكسبير مف أىـ الترجمات العربية ،فقد حافظ فييا عمى جماليات النص
األصمية مع الخضكع لنكاميس المغة العربية ،كما ترجـ ركاية الكاتب األمريكي كليـ فككنر
التي ناؿ عمييا جائزة نكبؿ لآلداب )الصخب كالعنؼ( كلو ترجمات أخرل اىتمت بالتاريخ
الشرقي مثؿ )الرمز كاألسطكرة( ك )ما قبؿ الفمسفة(
مف مؤلفاتيو :صراخ في ليؿ طكيؿ -صيادكف في شارع ضيؽ -السفينة -البحث
عف كليد مسعكد  -شارع األميرات -عالـ ببل خرائط باالشتراؾ مع عبد الرحمف منيؼ ػ
الغرؼ األخرل -يكميات سراب عفاف عرؽ كبدايات مف حرؼ الياء :مجمكعة قصصية ػ
البئر األكلى ػ سيرة ذاتية .كما لو في الشعر :تمكز في المدينة -المدار كالمغمؽ  -لكعة
الشمس كفي الدراسات - :الرحمة الثامنة ،دراسات نقدية  .1967النار كالجكىر ،دراسات
في الشعر  .1975ينابيع الرؤيا ،دراسات نقدية  -1979الفف كالحمـ كالفعؿ ،دراسات
كحكارات .1985 ،جذكر الفف العراقي)باإلنجميزية(-1984 ،تأمبلت في بنياف مرمرم،
دراسات كحكارات.1988،
جمعت أعمالو النقدية في كتاب " أقنعة الحقيقة ..أقنعة الخياؿ " تكفي في عاـ 1994ـ كدفف في
بغداد.
ينظر :د .ن ازر أباظة ك محمد رياض المالح :إتماـ األعبلـ ،ط ،1دار صادر لمطباعة كالنشر ،بيركت،1999،
ص62

-

خميؿ أحمد خميؿ مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف ،بيركت ،2001،ص232

رشاد

رشدي ()1983-1912

كلد النقاد كالكاتب المسرحي رشاد رشدم في القاىرة بمصر .تعمـ في مدرسة شب ار
االبتدائية بالقاىرة فمدرسة األمير فاركؽ الثانكية .دخؿ جامعة فؤاد األكؿ )التي أصبحت
جامعة القاىرة( كناؿ شيادة معيد التربية العالي كحاز عمى دكتكراه في األدب اإلنكميزم
مف جامعة ليدز بإنكمت ار .
عمؿ مدرسان لثبلث سنكات ثـ ناظ انر لمدرسة النقراشي بالقاىرة ،فأستاذاٌ في كمية اآلداب في
عيف سنة  1975مدي انر لمعيد
جامعة القاىرة ،ثـ رئيسا لقسـ اإلنجميزية مدة  22سنةٌ .
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الفنكف المسرحية كرئيسان ألكاديمية الفنكف .ككاف خبلؿ ىذا الكقت رئيسان لمسرح الحكيـ.

رئيس تحرير مجمة )المسرح( بيف  1966-1960كانتقؿ بعدىا إلى رئاسة مجمة الجديد

سنة  1973حتى كفاتو.
نشأ عمى عشؽ المسرح كالتدريس كالصحافة ،مارس األدب كالفف المسرحي كتابة
بل .ككانت “الفراشة” أكؿ مسرحية كتبيا ،كصار المسرح بعدىا كما
كاقتباسان كاعدادان كتمثي ن
يقكؿ "حبي األكؿ كال يسعدني شيء مثؿ كتابتو" .كيضيؼ "لقد مررت في حياتي المتجددة

األطراؼ بتجارب كثيرة كلكف إذا سألني سائؿ ماذا خرجت أك سكؼ أخرج في ىذه الحياة
فسكؼ يككف جكابي حب اهلل كحب الجماؿ في كؿ ما صنعو اهلل كصنعو اإلنساف".
شممت مؤلفاتو القصص كالدراسات كالمسرحيات ،لكنو تميز بمسرحياتو كمنيا:
الفراشة  ،1960لعبة الحب  ،1960خياؿ الظؿ  ،1965بمدم يا بمدم  ،1968نكر
الظبلـ  ،1968محاكمة عـ أحمد الفبلح  ،1974الرجؿ كالجبؿ :رحمة البحث عف اهلل
 ،1975عيكف بيية  .1976كمف قصصو :عربة الحريـ  ،1954بحكر الحب ال تعرؼ
الغرؽ ) 1984نشرت بعد كفاتو( .كمف الدراسات :فف القصة القصيرة  ،1959فف الدراما
 ،1968ما ىك األدب  ،1971النقد كالنقد األدبي  ،1971المدخؿ إلى النقد  ،1948فف
كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب 1998 ،نظرية الدراما مف أرسطك إلى
اآلف (2002) ،ىبل لمنشر كالتكزيع ،البحث عف الزمف ) 1990فف القصة القصيرة(
2009

ينظر :لمعي المطيعي :مكسكعة رجاؿ كنساء مف مصر ،دار الشركؽ ،ط ،1مصر ،2003 ،ص322

زكي نجيب محمود ()1996-1905

كلد زكي نجيب محمكد في أكؿ فبراير عاـ  1905بمحافظة دمياط كتمقى تعميمو

األكلي في كتاب القرية ،كفي سف الخامسة انتقؿ مع أسرتو إلى القاىرة حيث تمقى تعميمو

بمدرسة السمطاف مصطفى ،ثـ أكمؿ تعميمو االبتدائي كالثانكم في كمية جكردف التي كانت
عمى غرار المدارس اإلنجميزية ،كحصؿ منيا عمى شيادة البكالكريا ،ثـ حصؿ عمى

الميسانس عاـ  .1930سافر إلى إنجمت ار عاـ  1944في بعثة لمدكتكراه في الفمسفة،
كحصؿ عمييا برسالة عنكانيا الجبر الذاتي عاـ  .1947ثـ عاد إلى مصر بعد الدكتكراه

كالتحؽ بقسـ الفمسفة بكمية اآلداب جامعة القاىرة منذ عاـ  1947حتى سف المعاش عاـ
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 ،1965كقد عمؿ أستاذا زائ ار في الككيت كأمريكا ،ثـ عمؿ أستاذان غير متفرغ حتى كفاتو
في  8سبتمبر عاـ .1993

انشغؿ في األكلى التي امتدت حتى سفره إلى أكربا بنقد الحياة االجتماعية في

مصر كتقديـ نماذج مف الفمسفة القديمة كالحديثة كاآلداب التي تعبر عف الجانب التنكيرم.

كبدأت المرحمة الثانية بعد رجكعو مف أكربا كامتدت حتى الستينيات مف القرف

العشريف ،دعا إلى الكضعية المنطقية كنذر نفسو لشرحيا كتبسيطيا،

أما المرحمة الثالثة فقد شيدت عكدتو إلى التراث العربي قارئا كمنقبا.

أصدر في المكضكعات الفكرية كالثقافية  20كتابا ،كفي األدب كالنقد  8كتب ،كفي

الترجمة  8كتب كثبلث مكسكعات ،كقدـ سيرتو الذاتية في ثبلثة كتب ىي) :قصة نفس(،
ك)قصة عقؿ( ،ك)حصاد السنيف(الذم أصدره سنة 1991ـ ،كىك آخر كتبو.

كأىـ ما أصدره في الفمسفة كالمنطؽ :كتاب )المنطؽ الكضعي( في جزئيف ،ك)خرافة

الميتافيزيقا(الذم عدلو في طبعتو الثانية إلى )مكقؼ مف الميتافيزيقا( ،ك)نظرية المعرفة(،

ك)نحك فمسفة عممية( ،ك برتراند راسؿ ،كديفيد ىيكـ كغيرىا، .

كلو أيضا كتبا في التراث كالفكر العربي عمى غرار :تجديد الفكر العربي ،كالمعقكؿ

كالبلمعقكؿ في تراثنا الفكرم ،كثقافتنا في مكاجية العصر ،كعربي بيف ثقافتيف ،كغيرىا
ينظر:

خميؿ أحمد خميؿ مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف ،بيركت ،2001،ص1037
لمعي المطيعي :مكسكعة رجاؿ كنساء مف مصر ،دار الشركؽ ،ط ،1مصر ،2003 ،ص341

سمير سرحان ()2006-1941

كاتب كناقد كمسرحي كلد في1941/12/18ـ – القاىرة ،كتخرج فى كمية اآلداب –

جامعة القاىرة عاـ 1961ـ – تخصص :المغة اإلنجميزية كآدابيا .كحصؿ عمى درجة
الدكتكراه فى األدب األمريكي مف جامعة إنديانا بالكاليات المتحدة األمريكية عاـ 1968ـ.

 -رئيس الييئة المصرية العامة لمكتاب كأستاذ لؤلدب اإلنجميزم بكمية اآلداب جامعة

القاىرة.

عضك المجمس األعمى لمثقافة ،كعضك األمانة العامة لممجمس العربي لمطفكلة.

لو إسياماتو الكثيرة كالمتنكعة في مختمؼ مجاالت الثقافة التي أثرت تأثي انر مممكسان عمى
تطكير الكعي العربي القكمي مف خبلؿ كجكده مؤلفان كمترجمان كأستاذان كرئيسان لمؤسسات
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كىيئات ثقافية كبرل حرص مف خبلليا عمى النشر لجميع رمكز الكطف العربي

كاستضافتيـ كتقديميـ لمكاقع الثقافي ،كاتاحة الفرصة لممبدعيف الشباب المصرييف كالعرب.

حاصؿ عمى الدكتكراه مف جامعة "أنديانا" بالكاليات المتحدة عاـ  .1968كتقمد عدة

مناصب منيا رئيسان بقسـ المغة اإلنجميزية بكمية اآلداب  -جامعة القاىرة.
 -عمؿ رئيسان بقسـ المغة اإلنجميزية بجامعة الممؾ عبد العزيز بجدة .كعميدا لممعيد

العالي لمفنكف المسرحية -.كككيبلن لك ازرة الثقافة لشؤكف الثقافة الجماىيرية.
 رئيس تحرير لمجمكعة مف المجبلت كمجمة المسرح " ك"عالـ الكتاب"كمجمة"فصكؿ" كمجمة "الفنكف الشعبية" مجمة "عمـ النفس" كرئيس مجمس إدارة مجمة "إبداع"

 -أشرؼ عمى عشرات مف رسائؿ الماجستير كالدكتكراه ،في مجاالت النقد كاألدب اإلنجميزم.

قدـ الدكتكر سمير مشركعات ثقافية عديدة ،فقد صدر تحت رئاستو أكؿ قامكس
ٌ -

لممسرح العربي ،كأكؿ دائرة كاممة لممعارؼ اإلسبلمية.

 أشرؼ عمى تنفيذ أكبر مشركع ثقافي ،كىك إصدار مكتبة األسرة ،التي صدر منياأكثر مف أربعة آالؼ عنكاف ،كأربعة مكسكعات كبرل ىي "قصة الحضارة" ًلك ٍؿ ديكرانت

ترجمة :زكي نجيب محمكد كآخريف في  22جزءان .ك "مكسكعة مصر القديمة" في ستة
عشر جزءان لسميـ حسف ،ك "دائرة معارؼ الطفؿ" ،اثني عشر جزءان كأخي انر "كصؼ مصر
بأقبلـ عمماء الحممة الفرنسية".

مف مؤلفاتو في النقد كاألدب كالترجمة - :نحك مسرح فقير -تجارب جديدة في الفف المسرحي-

عمى مقيى الحياة -دراسات في المسرح اإلنجميزم  -النقد المكضكعي  -مسرح السبعينات كدراسات

في المسرح اإلنجميزم -سبعة أفكاه )مترجـ( ،مجمكعة قصص لتشيككؼ.

كمف أعمالو المسرحية" - :الكذب" " -ست الممؾ" -كآخر أعمالو المسرحية  -ركاد عصر

التنكير باالشتراؾ مع الدكتكر محمد عناني عرضت في المكسـ المسرحي ت1991-1990ـ.
ينظر :

سمير سرحاف أمير فى مممكة الثقافة ،صالكف غازل الثقافى العربى ،عدد تذكارم ،دار

اليانى لمطباعة كالنشر – القاىرة2006 .ـ ،ص9

عبد العزيز الدسوقي()2015-1925

كاتب كناقد مصرم ،كتب القصة كالمسرحية كالشعر كلد عاـ  1925بمركز قكيسنا

بمحافظة المنكفية ،كىك حاصؿ عمى الدكتكراه في األدب مف جامعة عيف شمس .ترأس
تحرير مجمة الثقافة ،كما ترأس المركز القكمي لآلداب بك ازرة الثقافة المصرية .تكفي في
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الرابع كالعشريف مف شير يكليك عاـ  2015بالقاىرة.

مف مؤلفاتو:

أكال :النقد كالدراسات األدبية

مبلمح القصة في مصر )(1947

الرصد الفني دراسة في عمـ الجماؿ )(1947

جماعة ابكلك كأثرىا في الشعر )(1960

تاريخ النقد العربي الحديث )الجزء األكؿ( )(1970

تطكر النقد العربي الحديث في مصر )(1977
نحك عمـ جماؿ عربي )طبعة ثانية( )(1980

في عالـ المتنبي رؤية فنية )(1981

ثانيا :أعماؿ إبداعية :الرماد )مجمكعة أقاصيص( ) (1946دمكع الراىب )مسرحية( ) (1948مف

سفح الحياة )ديكاف شعر() (1950شاطئ العمر)ديكاف شعر( ) (1957سقكط الزمف )ركاية(

)(1970

ينظر :عبد العزيز الدسكقي :في عالـ المتنبي ،دار الشركؽ ،ط،2القاىرة 1988 ،ص193-191

عبد العزيز حموده ()2006-1937

كلد بكفر الزيات ،الغربية1937) .ـ( .تحصؿ عمى ليسانس المغة اإلنجميزية كآدابيا،

كمية اآلداب ،جامعة القاىرة ،عاـ  .1960ثـ ماجستير األدب األمريكي مف جامعة ككرنيؿ

) الكاليات المتحدة األمريكية( ،عاـ  . 1965ك الدكتكراه األدب األمريكي مف جامعة ككرنيؿ ،عاـ
.1968

اشتغؿ مدرسا لمغة اإلنجميزية بقسـ المغة اإلنجميزية ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة،

عاـ  . 1960كأستاذ مساعد ثـ أستاذ بقسـ المغة اإلنجميزية ،كمية اآلداب ،جامعة القاىرة،
عاـ  .1973رئيس قسـ المغة اإلنجميزي ة ،كمية اآلداب ،جامعة الممؾ عبد العزيز ،عاـ .1975
 -عميد كمية العمكـ اإلنسانية بجامعة مصر لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،عاـ .1997

 عميد كمية الدراسات العميا بجامعة اإلمارات العربية المتحدة مف عاـ  1993حتى .1997 نائب رئيس جامعة مصر لمعمكـ كالتكنكلكجيا ،عاـ .1998385
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 -عضك المجمس القكمي لمثقافة ،عاـ .1980

 -مستشار مصر الثقافي كمدير البعثة التعميمية فى كاشنطف ،عاـ .1989

المؤلفات العممية :قدـ لممكتبة العربية الكثير مف المؤلفات فى كؿ مف الفمسفة كالنقد

كالمسرح كلو أيضا بعض المؤلفات باإلنجميزية · "الناس فى طيبة" مسرحية ،عاـ .1979

"ليمة الككلكنيؿ األخيرة" مسرحية ،عاـ " · .1981الحمـ األمريكى" ،عاـ1993

مف أىـ أعمالو النقدية ":المرايا المحدبة" " .1998المرايا المقعرة"  .2001الخركج مف التيو

تحصؿ عمى جائزة الدكلة التقديرية في اآلداب مف المجمس األعمى لمثقافة ،عاـ .2002

ينظر :عبد العزيز حمكده :المرايا المحدبة ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ،الككيت،
ص355

عبد الواحد لؤلؤة ().........-1931

ناقد كمترجـ عراقي اشتغؿ أستاذا لؤلدب اإلنجميزم بعدة جامعات كجامعة فيبلدلفيا

بعماف كالجامعة اإلسبلمية العالمية ككااللمبكر -ماليزيا .ك جامعة الزيتكنة األردنية كجامعة
اإلمارات العربية المتحدة كجامعة اليرمكؾ ،إربد – األردف ،كما اشتغؿ مدي ار لدائرة المغات

الحديثة  -جامعة اليرمكؾ  -إربد  -األردف .تحصؿ سنة 1962عمى دكتكراه في األدب
اإلنجميزم )الشعر الحديث كالنقد( مف جامعة كيسترف رزرؼ ،كميفبلند  -أكىايك.
ألؼ أكثر مف ستة كأربعيف 46كتابا.

ففي الدراسات النقدية :البحث عف معنى )بغداد ،ك ازرة اإلعبلـ (1973 ،كت.س.

إليكت :األرض اليباب  -الشاعر كالقصيدة )بيركت (1980 ،كالنفخ في الرماد )بغداد،

ك ازرة الثقافة كاإلعبلـ (1982 ،كمنازؿ القمر )لندف ،رياض الرٌيس لمكتب كالنشر1990 ،
) شكاطئ الضياع( بيركت ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر1999 ،كمدائف الكىـ :شعر
الحداثة كالشتات :دراسة نقدية في الشعر العربي المعاصر،بيركت  2002الصكت

كالصدل :دراسات كمترجمات نقدية– بيركت –  )2005كما ترجـ العديد مف الكتب منيا

جكف آردف ،مياه بابؿ ،رقصة العريؼ ) (1976الككيت .كليـ شكسبير ،تيمكف األثيني،
مكسكعة المصطمح النقدم :سمسمة مف  44جزءان ظير منيا  16جزءان في  4مجمدات.

حصؿ عمى جائزة البابطيف لئلبداع في نقد الشعر -الككيت  2002كجائزة اإلبداع

عماف 2005
الثقافي – رابطة الكتٌاب األردنييف – ٌ
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ينظر :عمر محمد الطالب :أعبلـ المكصؿ في القرف العشريف ،مركز دراسات المكصؿ ،جامعة

المكصؿ ،العراؽ ،2008 ،حرؼ العيف

ماىر شفيق فريد (-1944

) ....

ماىر شفيؽ ناقد أدبي كمترجـ كلد بشب ار سنة  1944أستاذ األدب اإلنجميزم

كالترجمة بكمية اآلداب جامعة القاىرة ..كاحد مف أبرز الكجكه في جيؿ النقاد الذيف جاءكا

بعد نقاد جيؿ الستينيات ،قدـ لمحياة األدبية العديد مف اإلسيامات النقدية في مجاؿ األدب،

فضبل عف الكثير مف الترجمات مف المغة اإلنجميزية كالييا ..أبرزىا ترجمة األعماؿ الكاممة
لمشاعر اإلنجميزم ت .س إليكت ،كأخي ار أصدر شقيقو كتاب الكاقع كاألسطكرة دراسات في

األدب المعاصر الذم تضمف عددا مف اآلراء الجريئة في األدب المصرم في الستينيات

كالسبعينيات،

مف أىـ أعمالو :نافكرة المييب "قراءات في األدب العربي المعاصر كفي آداب

أجنبية" مكتبة اآلداب لمطباعة كالنشر كالتكزيع  2008كممالؾ الذىب أعماؿ أدبية مترجمة
كدراسات في آداب عالمية كجكالت في الصحافة األدبية البريطانية كاألمريكية كتساعية

نقدية  2007كدراسات نقدية  ، 2006قص ،يقص :دراسات نظرية كتطبيقية في الركاية
كالقصة القصيرة 2004 ،حصاد القمـ :مقاالت سبعة كاربعيف عاما فى النقد األدبي 2007

 اإلغارة عمى الحدكد :دراسات فى أدب ادكارد الخراط 2003 ،النقد اإلنجميزم الحديث1970

دع الخياؿ يييـ :دراسات في األدبيف اإلنجميزم كاألمريكي مكتبة اآلداب  ،2005خريؼ

األزىار الحجرية قصص

ينظر :ماىر شفيؽ فريد :آللئ اإلبداع آللئ اإلبداع دراسات في آداب غربية مع نماذج مترجمة ،دار البستاني

لمنشر كالتكزيع ،2005 ،ص559

محمد عنانى ()....... -1939

محمد عنانى ناقد ككاتب مسرحي ،كمترجـ .كلد في  4يناير عاـ  1939بمدينة

رشيد ،محافظة البحيرة .مصر .دخؿ الكتٌاب كتعمٌـ قراءة القرآف الكريـ ،كتعمٌـ في مدرسة
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رشيد االبتدائية .اشتغؿ أستاذا في جامعة القاىرة ،لو باع طكيؿ في الترجمة اإلنجميزية كىك
أستاذ األدب اإلنجميزم بجامعة القاىرة.
التدرج الكظيفي:

 -محرر كمترجـ باإلذاعة المصرية ) (1960 - 1959كسكرتي ار لتحرير مجمة

المسرح األكلى ) .(1965 – 1964

 -معيد بقسـ المغة اإلنجميزية بجامعة القاىرة.

 مدرس بقسـ المغة اإلنجميزية بجامعة القاىرة ،عاـ .1975 -عضك اتحاد الكتاب )عضك مؤسس(.

 -أستاذ مساعد  1981ثـ أستاذ  1986ثـ رئيس قسـ المغة اإلنجميزية بجامعة القاىرة ،عاـ

.1993

 -خبير بمجمع المغة العربية ،عاـ .1996

 رئيس تحرير مجمة المسرح ،مجمة سطكر.كتابا.
ن

أشرؼ عمى تحرير سمسة األدب العربي المعاصر باإلنجميزية التي صدر منيا 55

المؤلفات العممية  :لو العديد مف الكتب المؤلفة كالمترجمة منيا :

)النقد التحميمى – فف الككميديا – األدب كفنكنو – المسرح كالشعر – فف الترجمة –

فف األدب كالحياة – التيارات المعاصرة فى الثقافة العربية – قضايا األدب الحديث –
المصطمحات األدبية الحديثة – الترجمة األدبية بيف النظرية كالتطبيؽ (.

لو العديد مف األعماؿ اإلبداعية منيا ) :ميت حبلكة – السجيف كالسجاف – البر

الغربى – المجاذيب – الغرباف – جاسكس فى قصر السمطاف – رحمة التنكير – ليمة
الذىب – حبلكة يكنس – السادة الرعاع – الدركيش كالغازية – أصداء الصمت(.

لو ترجمات إلى العربية منيا ) :ثبلثة نصكص مف المسرح اإلنجميزل – الفردكس

المفقكد "ممتكف" – ركميك كجكليت – تاجر البندقية – عيد ميبلد جديد "التمى ىييمي" –

يكليكس قيصر – حمـ ليمة صيؼ – الممؾ لير – ىنرل الثامف(.
الجكائز

• جائزة التفكؽ فى اآلداب عاـ 1999
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• جائزة الدكلة التشجيعية فى الترجمة سنة 1983

• كساـ العمكـ كالفنكف مف الطبقة األكلى سنة .1986
• جائزة الدكلة التقديرية فى اآلداب عاـ 2002

ينظر :محمد عناني :السيرة الذاتية الكاممة كاحات العمر كاحات الغربة كاحات مصرية ،الييئة

العامة لمكتاب ،القاىرة2002 ،

محمود الربيعي() .......... -1932

محمكد بخيت الربيعي ،ناقد كأكاديمي مصرم كمف تبلمذة أبي فير محمكد محمد

شاكر كأحد أركاف ندكتو ،كلد  15يناير  1932في محافظة سكىاج .تخرج مف دار العمكـ،

جامعة القاىرة سنة  ،1958كحصؿ عمى الدكتكراه مف جامعة لندف سنة  .1965كاشتغؿ
مدرسا بكمية دار العمكـ جامعة القاىرة )  ،(1972 – 1965ثـ أستاذا مساعدا بكمية دار
العمكـ جامعة القاىرة )  ،(1986 – 1977كأستاذا بالجامعة األمريكية بالقاىرة عاـ .1986

كىك عضك المجالس القكمية المتخصصة ،كعضك اتحاد الكتاب ،كعضك لجنة الشعر
بالمجمس األعمى لمثقافة ،كعضك الجمعية المصرية لؤلدب المقارف ،كعضك الجمعية
المصرية لمنقد األدبى .كمف مؤلفاتو- :فى نقد الشعر – القاىرة  -عاـ - .1968الصكت

المنفرد  -القاىرة  -عاـ - .1969قراءة الركاية – القاىرة  -عاـ - .1973تيار الكعى فى

الركاية الحديثة – القاىرة  -عاـ  .1974قراءة الشعر دار غريب القاىرة  ،:عاـ - 1997

نصكص مف النقد األدبى – القاىرة  -عاـ - .1977مقاالت نقدية – القاىرة  -عاـ
- .1978مف أكراقى النقدية – القاىرة  -عاـ - .1996فى الخمسيف عرفت طريقى :سيرة
ذاتية  -القاىرة  -عاـ  .1991كما ترجـ مجمكعة مقاالت في كتاب :حاضر النقد األدبي:

مقاالت في طبيعة األدب القاىرة :دار المعارؼ1977 ،

ينظر :محمكد الربيعي :بعد الخمسيف سيرة ذاتية  ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،2004 ،
ص 238كما بعدىا
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مصطفى ناصف () 2008-1922

بسمنكد بمحافظة الغربية في جميكرية مصر العربية سنة
كلد مصطفى ناصؼ
ٌ
1922ـ ،كحصؿ عمى دكتكراه الدكلة في الببلغة مف جامعة عيف شمس عاـ  1952ـ.
كقد اىتـ بالنقد النظرم كالتطبيقي منذ أمد طكيؿ .كاىتـ كثي ار بالتراث العربي القديـ
كمناىجو الببلغية كالنقدية مقارنا إياىا بمستجدات الفكر الغربي المعاصر .ككاف ىدفو مف

مقارباتو النقدية التأصيؿ كالتأسيس لنقد عربي جديد كقراءة كاعية لمتراث األدبي دكف

االنسياؽ كراء مفاىيـ التجريب كما تراكـ في الغرب مف نظريات نصية كممارسات تطبيقية

إجرائية.

كلمدكتكر مصطفى ناصؼ كتب عديدة منيا :نظرية المعنى في النقد العربي ،كدراسة

األدب العربي ،كالصكرة األدبية ،كنظرية التأكيؿ ،كالنقد العربي نحك نظرية ثانية ،كالمغة

بيف الببلغة كاألسمكبية ،كخصاـ مع النقاد ،كطو حسيف كالتراث ،كصكت الشاعر القديـ،

كالكجو الغائب ،كالمغة كالببلغة كالميبلد الجديد ،كالمغة كالتفسير كالتكاصؿ .محاكرات مع

النثر العربي

أسيـ بشكؿ كبير في تطكر النقد األدبي النظرم منو كالتطبيقي كعني بدراسات

مقارنة التراث كالفكر األدبي المعاصر.

ينظر :مصطفى ناصؼ :النقد العربي نحك نظرية ثانية عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف

كاآلداب ،،الككيت ،2000 ،ص279

معاوية نور ()1942 -1909

كلد معاكية محمد نكر منصكر في أـ درماف بالسكداف سنة 1909ـ كتكفي أكاخر

عاـ 1942ـ .التحؽ بكمية غكردف سنة 1927ـ كدرس الطب لمدة عاميف ثـ أخذ يتبرـ
مف دراستو متطمعا إلى دراسة اآلداب ،إلى أف فر إلى القاىرة لتحقيؽ حممو كأعيد معاكية
لمسكداف مف قبؿ أىمو ،إثر عكدتو اتجو معاكية ىذه المرة إلى لبناف لمدراسة .ككاصؿ

معاكية جيكده فى البحث ككتابة المقاؿ األدبي خبلؿ األعكاـ األربعة التي قضاىا بمبناف

دارسان ،كراسؿ خبلليا الصحؼ المصرية كاتصمت رسائمو بالعقاد .ككانت ىذه الفترة مف
أخصب سنيف معاكية نكر في الكتابة.
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عاد إلى السكداف كاشتغؿ سكرتي انر لتحرير جريدة الغرفة التجارية لفترة كجيزة ثـ يعكد

إلى القاىرة مرة أخرل في أكائؿ 1933ـ ثـ أصيب بمرض )البرانكيا( كمف أعراضو

الشعكر باالضطياد ،فى 1935ـ ،فأدخؿ مستشفى الدمرداش لمعبلج ،كبعد خركجو مكث
فترة فى القاىرة ثـ عاد إلى الخرطكـ كبعد ثبلثة شيكر عاد معاكية إلى القاىرة مرة أخرل،

عاد كىك مازاؿ يعانى مف ىذا المرض النفسي ،كاعيد لمسكداف مرة أخرل ككاف ذلؾ فى

العاـ 1935ـ كبدا معاكية غامضان فى ىذه الفترة فانعزؿ عف الناس كبدأت حالتو تتدىكر.

كفي أكاخر عاـ 1942ـ تكفى معاكية

أسيـ في تأسيس جماعة األدب القكمي كالتي كاف يرأسيا محمد حسيف ىيكؿ.

أسيـ في جمعية العشريف التي أسسيا محمكد تيمكر.

شارؾ في الحياة األدبية في مصر مع كبار األدباء في الفترة ما بيف عاـ 1934ـ كحتى

1937ـ.

كتب بالعربية كراسؿ الصحؼ الغربية باإلنجميزية.

كتب كىك طالب بالجامعة األمريكية مقالة نقدية بعنكاف" :نزعة الدراما في القرف

العشريف كنشرىا بمجمة السياسة األسبكعية في  15ديسمبر عاـ 1928ـ.

ينظر :محمد عمي جياد :معجـ األدباء مف العصر الجاىمي حتى سنة ،،2002

منشكرات دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف،2003 ،ص251

ج،6

نبيل راغب ()............. -1940

ناقد ككاتب كمفكر كأديب مصرم مف مكاليد طنطا عاـ  .1940حصؿ عمى

ليسانس اآلداب مف كمية اآلداب جامعة القاىرة قسـ األدب اإلنجميزم كشيادة الدكتكراه مف

جامعتي القاىرة كالنكستر بإنجمترا.

عمؿ كأستاذ كرئيس لقسـ النقد الفني بالمعيد العالي لمنقد الفنى بأكاديمية الفنكف

باليرـ ثـ عميدا لممعيد لثبلث فترات متتالية .كما عمؿ كمستشار لكزير الثقافة في مصر

مف عاـ  1969إلى .1973بعد ذلؾ عمؿ كمستشار لمرئيس الراحؿ محمد أنكر السادات

مف  1975إلى  .1981عمؿ كأستاذ زائر بجامعة إكسيتر بإنجمت ار مف عاـ  1982إلى
.1986
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مؤلفاتو

ألؼ  28ركاية تحكؿ بعضيا إلى أفبلـ سنيمائية مثؿ جبركت امرأة كخيكط العنكبكت

كغراـ األفاعي كمسمسؿ برج األكابر لمتمفزيكف المصرم .كلو أكثر مف مائة مؤلؼ في
الدراسات النقدية كالسياسية كالفمسفية كالثقافية كالحضارية .كما شارؾ في العديد مف
المؤتمرات كالندكات كالميرجانات الفنية كالسياسية العربية كالدكلية يعمؿ اآلف أستاذا لمنقد

الفني في المعيد العالي لمنقد الفني ككمية اإلعبلـ بجامعة مصر لمعمكـ كالتكنكلكجيا.

ينظرNabil Raghib : Good Reads [en ligne], consulté le 7 août 2015. :
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معجم وجيز ألىم
مصطمحات النقد الجديد
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معجم ألىم المصطمحات

الفعل الرمزي :جكدة قصيدة ما كالتي بحسب كينيث بيرؾ تمايز
بينيا كبيف المغة ككسيمة إعبلمية إخبارية
الجمالية :نزعة مثالية تبحث في الخمفيات التشكيمية ،لئلنتاج

Action Symbolic
Aesthetism

األدبي كالفني ،كتختزؿ جميع عناصر العمؿ في جمالياتو..
كترمي النزعة الجمالية إلى االىتماـ بالمقاييس الجمالية ،بغض
النظر عف الجكانب األخبلقية انطبلقان مف مقكلة )الفف لمفف(.

الوجدان " :التعبير عف الشعكر الذم يتـ مبلحظتو ،كيمكف اف

Affect

يختمؼ عما يصفو الشخص ،كيككف التعبير مطابقا لممشاعر
الداخمية أك مغاي ار ليا ،كما يكصؼ احيانا بالتبمد أك الضيؽ أك
)(1

السطحية اك التقمب".
انفعالي:

كمرتبط بالمذة كاأللـ ،معاكس لممظاىر

اإلرادية

االختيارية كالمثالية لمكعي
المغالطة التأثيرية  :تشكيش كارباؾ بيف القصيدة كنتائجيا

Affective
Affective fallacy

)بيف ماىية القصيدة كفعؿ القصيدة( كظيرت مف أجؿ تحرير
النقد مف تأثيراتو السيككلكجية .كارتبط المصطمح بالناقديف
كيمزات كبيردسمي في مقاليما بالعنكاف نفسو كالذم نشر في
مجمة سيكاني.
الغموض :تعدد المعاني في القصيدة الكاحدة كيككف المعنى

Ambiguity

غامضا حيف يدرؾ القارئ أف ىناؾ ارتباؾ كحيرة إزاء ما يعنيو
المؤلؼ .كىذه األنماط السبعة التي كضعيا إمبسكف في
كتابو)سبعة انماط مف الغمكض( ،كما لخصيا جكف كرك رانسـ
في كتابو النقد الجديد.
 1د .مطيف الرشبيين /موشوعة رشح املصطنحات اجلفصية ،دار اجلهضة امعربية لنطباعة وامنرش ،بريوت ،ط ،2001 ،1ص21
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التحميل :منيج نقدم ظير في انكمت ار كأمريكا ،كيقكـ عمى

Analysis

التحميؿ األدبي المفصؿ ،كيستبعد كؿ ما ىك خارج عف النص
مف مؤثرات خارجية ،اك اعتبارات تمت إلى المؤلؼ.
تحــميل النـــص :الشرح أك التفسير كالعمؿ عمى جعؿ النص

)Analysis (text

جميا :كترد الكممة في سياؽ تفسير النص ،دكف المجكء
اضحا ن
ك ن
إلى شيء خارجو .كىي طريقة مف طرؽ النقد األدبي في تناكؿ
النصكص تتضمف الدراسة الكثيقة التفصيمية كالتحميؿ كالبياف
التفسيرم .كمف ىذا المنطمؽ يركز الناقد عمى المغة كاألسمكب
كالعبلقات المتبادلة بيف األجزاء كالكؿ ،لكي يصبح معنى
اضحيف.
النص كرمزيتو ك ى

الحجة ،البرىان :الفكرة معادة الصياغة الشارحة لمقصيدة
الوضع الحالة .1 :لدل ريتشاردز ،الباعث الخفي عمى الفعؿ
المتضمف لمتجربة الشعرية لمقارئ.

Argument
Attitude

 .2لدل برككس ككارف:

المعنى العادم لكضع أك كجية نظر بالنسبة ألم شيء ؛
كجية نظر الشاعر المرتبطة بأدكاتو كبالقارئ
ذاتي المغزى والغاية :القصيدة ليس ليا غاية اك ىدؼ خارج

Autotelic

القصيدة أك يتعدل القصيدة ذاتيا .استعمؿ المصطمح ت .س.
إليكت سنة  1923ككظفو النقاد الجدد لمتعبير عف طبيعة األثر
األدبي الذم ال يجب أف يتجاكز مرجعيتو الذاتية ،كمقابؿ لمنقد
التاريخي لكؿ ما ىك تعميمي فمسفي كبيكغرافي.
التطيير  :مصطمح أرسطي أكرده في كتابو )فف الشعر( ،يرل
المأساة تثير في الجميكر مشاعر الخكؼ كالشفقة ،كتركم

ظمأه إلى ىذه االنفعاالت ،فتحدث تطيي ار لمثؿ ىذه االنفعاالت
تنقية نفكس المشاىديف بكساطة فزعيـ مما يحدث لبطؿ
المسرحية ،كشفقتيـ عميو ،إذ يقكؿ إف التراجيديا ىي محاكاة
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فعؿ جميؿ ،كامؿ ،لو ًعظىـ ما ،في كبلـ ممتع تتكزع أجزاء

القطعة عناصر التحسيف فيو .محاكاة تمثؿ الفاعميف كال تعتمد

عمى القصص ،كتتضمف الرحمة كالخكؼ لتحدث تطيي انر لمثؿ
ىذه االنفعاالت.

ذروة تمؾ المحظة )في مسرحية أك ركاية أك قصة قصيرة أك

Climax

قصيدة قص صية( التي تصؿ فييا األزمة إلى أشد نقاطيا كثافة
كتككف قد اقتربت مف الحؿ في بعض األكجو .كالمصطمح
يشير إلى االستجابة االنفعالية مف جانب القارئ كالمتفرج في
نفس الكقت الذم يشير فيو إلى نقطة التحكؿ في الفعؿ
الدرامي.
مصطمح نقدم يعني أف تككف عناصر القطعة الفنية متفرقة
متباعدة أكؿ األمر ،ثـ تتقارب بعد ذلؾ ،كتصطرع ،كتبمغ
ذركة العنؼ ،لتحؿ األزمة ،كيعقبيا ىبكط يؤدم إلى النياية.
العرفاني :العنصر الفكرم لمقصيدة المقابؿ لمعنصر العاطفي
الحسي أك العنصر اإلرادم

Cognitive
Coherence

االنسجام النحوي

grammatical

Coherence

االنسجام العقلني
مفيوم /فكرة :في مقابؿ المحسكس المدرؾ بالحكاس
إبداع /خمق  :يكضع الخمؽ في األدب أحيانا مقابؿ المحاكاة

أك المعرفة باعتباره نقيضيما .كلكنو ليس خمقا مف عدـ إذ

يفترض مادة لغكية كمكاضعات فنية تاريخية كمبادئ تشكيؿ
سابقة قابمة ألف تتمقى العناصر كاألبنية الجديدة التي يقدميا
الخياؿ الخبلؽ .كيقؼ الخياؿ الخبلؽ في األدب عمى قمة
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جديدة تنيض عمى التمثبلت في الخبرة اإلنسانية اليكمية التي
ال تخمك مف فكر إبداعي .فتمؾ التمثبلت ىي صكر تخيمية
منصبة عمى األشياء التي أدركناىا حسيا في الماضي كلكنيا
لـ تعد تؤثر في إحساساتنا اآلف بؿ تستبقييا الذاكرة في صكر
يشكميا الخياؿ متحر ار مف تأثيرىا المباشر معمما شيادة
الحكاس جميعيا ،مستفيدا مف التصكرات الذىنية المحصمة.
كتأتي الصكرة الفنية لتعيد تشكيؿ الترابط بيف التمثبلت ،كما
تعيد تشكيؿ التمثبلت نفسيا إلحداث انطباعات جديدة تستيدؼ
غاية معينة كمثاال جماليا رفيعا كتتشبع بمقدرة عمى إثارة
االنفعاؿ .كال تقؼ تمؾ الصكر الفنية عمى التجميؿ االنفعالي
لمكافئ ذىني جاىز .فميا حركتيا الخاصة.
كثافة  :القيمة التي تضيفيا االستعارة كما يشبييا مف تفصيؿ
متغاير الخكاص إلى القصيدة لتشكؿ نسيجيا
انفعاؿ /عاطفة :مصطمح كظفو إليكت عمى انو انفعاؿ اك

Density
Emotion

عاطفة كىك "يتعمؽ بحاالت مف المشاعر المركبة ليا جكانب
نفسية كجسدية كسمككية ترتبط بحالة الكجداف اك المزاج،
كالكصؼ انفعالي يستخدـ في كثير مف الحاالت السكية
كالمرضية ،كمف المصطمحات القريبة في المعنى لفظ الكجداف
 Affectكىك التعبير الخارجي الممحكظ عف االنفعاؿ الداخمي
بما يتطابؽ أك ال يتطابؽ مع كصؼ الشخص لحالتو"
االستخدام االنفعالي لمغة :عند ريتشاردز استعماؿ المغة مف
أجؿ التأثير االنفعالي المنتج مف قبؿ المرجع الذم يسببو
كالمصطمح معاكس لبلستعماؿ العممي لمغة.
إحساس

الشكل بحسب كينيث بيرؾ" :الشكؿ في األدب إيقاظ ك إتماـ

397

Emotive use of
language
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لمرغبات ،فاألثر األدبي لو شكمو إلى درجة ما في قسـ منو
يرشد القارئ لتكقع الجزء اآلخر ،كبذلؾ يكافأ كيسر بذلؾ
التسمسؿ .ك يمكف لمظاىر الشكؿ الخمسة أف تناقش كشكؿ
تعاقبي ) متفرع في تقسيمو إلى تعاقب قياسي كتعاقب نكعي(،
شكؿ تكرارم ،شكؿ تقميدم ،كشكؿ عرضي.

Form absolute

الشكل المطمق  :عند آلف تيت ،التكثيؼ المنظـ لمتجربة كالتي
مف خبلليا تككف العبلقة المثالية بيف الشاعر كمادتو.

Icons

األيقكنات :الصكر التي تعد العبلمات الجمالية لمقصيدة في
مقابؿ العبلمات الرمزية في الخطاب العممي.
األيقونة المفظية :عنكاف كتاب لكؿ مف الناقديف كيمزات

The Verbal Icon

 W.K Wimsattكبيردزلي  Monroe C. Beardsleyكفيو
صاغا مصطمحي المغالطة القصدية كالمغالطة التأثيرية

الخيال السمعي :مصطمح ابتكره ت .س .إليكت كىك مصطمح
"يمكف أف ينطبؽ عمى كؿ شعر عظيـ كىك ينطبؽ بكجو خاص

imagination
auditory

عمى قصائد إليكت بركفركؾ" مقدمات" جيركنتينيكف( كينطبؽ
عمى أجزاء كبيرة مف )األرض اليباب(كعمى القسـ الختامي
)(1

الجميؿ مف قصيدة )أربعاء الرماد(

تقميد :عند رانسـ ىي العبلقة بيف االيقكنة كمكضكعيا
النظرية اللشخصانية في الفن
االنطـباعية :نزعة أدبية ال تشدد النبر عمى الكاقع بؿ عمى
انطباعات الكاتب أك إحدل الشخصيات .كىي نظرية أدبية
)أك فنية عمكما( تذىب إلى أف اليدؼ األساسي لؤلدب ىك
تفسير ما يط أر عمى الذىف كالكجداف كالضمير ال تقديـ أكصاؼ
 1واهر طفيق فريد /املخجار وي ًقد ت .س .إحلوت ،املجنس األىلع لنثقافة ،امقاهرة ،مرص ،2000 ،ص44
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theory of art

Impressionism
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تفصيمية لممناظر كاألحداث .

المغالطة القصدية :مصطمح صاغو الناقداف االمريكياف Intentional fallacy

كمزات كبيردسمي أكؿ مرة في مقاليا الذم يحمؿ العنكاف نفسو
كالذم نشر في مجمة

 Sewanee Reviewسنة 1946

الخمط بيف القصيدة كأصكليا أك جذكرىا الجينية
التأويل :ىك حمؿ المفظ عمى غير مدلكلو الظاىر منو مع

Interpretation

يرجحو ،كيرٌكز التأكيؿ عادة عمى النصكص
احتماؿ لو بدليؿ ٌ
األدبية الغامضة أك التي يتع ٌذر فيميا مف القراءة األكلى ،كىك

ينطكم عمى شرح خصائص النص كسماتو ،كالجنس األدبي
الذم ينتمي إليو ،كعناصره ،كبنيتو ،كغرضو ،كتأثيراتو.

كالتأكيؿ آلية تفكير كنيج لمتعامؿ مع النصكص اإلشكالية.
داخبلني /باطني عمى عكس خارجي extrinsic
حدس  :ىك المقدرة عمى فيـ الحقيقة مباشرة كفجأة دكف تمييد
منطقي استداللي ،فالبديييات عمى سبيؿ المثاؿ حدسية ،ككذلؾ
االستيعاب المباشر لجكىر األشياء قبؿ أف تككف التجربة
العممية كاالجتماعية قد كصمت تدريجيا إلى ذلؾ الجكىر.
كليس الحدس قدرة صكفية مضادة لمممارسة كالمنطؽ أك مرحمة
خاصة في المعرفة أك مكىبة تتجاكز العقؿ أك انعطافا بعيدا
عف طريؽ المعرفة .فالحدس يعتمد في كثبتو عمى الممارسة
كالمنطؽ السابقيف ألف المقدرة عمى استيعاب الحقيقة فجأة
يكمف كراءىا تراكـ مف التجربة كالمعرفة ،كيمعب الحدس دك ار
كاضحا في الكصكؿ إلى االفتراضات العممية ،كلو أىميتو في
االستيعاب الجمالي لمكاقع .كمف الخطأ أف يؤخذ الحدس -في
تضاد مع المعرفة العقمية التجريبية -طريقا لممعرفة الفنية ،فيك
يرتكز عمى تمؾ المعرفة كىي الفيصؿ النيائي في الحكـ عمى
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الحدكس بالخصب أك العقـ .
التورية الساخرة :مصطمح لدل برككس.
المعرفة :اإليماف بأف القصيدة تنتج كتزكدنا بنكع مف المعرفة

Irony
knowledge

الخاصة ك المتميزة تختمؼ عف المعرفة العممية

محمي

Local
Logical

منطقي
المعنى الشعري :حسب ريتشاردز ىناؾ أربعة انكاع مف

Meaning poetic

المعاني في الشعر  senseاإلدراؾ  feelingاإلحساس tone
النغمة  intentionكالغرض أك النية ىذه المعاني أك الكظائؼ
كما يسمييا أحيانا تشكؿ المعنى العاـ كالكمي لمخطاب
االستعارة :مجاز ببلغي فيو انتقاؿ معنى مجرد غمى تعبير

Metaphor

مجسد ،دكف لجكء إلى أدكات التشبيو .كفي األدب العربي:
تشبيو حذؼ منو المشبو أك المشبو بو
مأخكذة مف العارية أم نقؿ الشيء مف شخص إلى آخر حتى
تصبح تمؾ العارية مف خصائص المعار إليو .كالعارية كالعارة:
ما تداكلكه بينيـ ،كقد أغاره الشيء كاعاره منو كعاكره إياه.
كالمعاركة كالتعاكر شبو المداكلة كالتداكؿ يككف بيف اثنيف.
كتعكر كاستعار  :طمب العارية ،كاستعاره الشيء كاستعاره منو:
طمب منو اف يعيره إياه.
كاالستعارة مجاز لغكم عند اكثر الببلغييف إف كاف عبد القاىر
قد تردد فييا فجعميا مجا از عقميا مرة كمجا از لغكيا تارة أخرل.
أما الرازم فيرل أنيا مجاز لغكم كالسكاكي الذم أنكر المجاز
العقمي كسمكو في االستعارة المكنية أم اف المجاز لغكم كمو.
الكناية.

)(1

 1أمحد وطنوب /وعجه املصطنحات ابلالغية وثطورها ،ج ،3ادلار امعربية لنىوشواعت ،ط ،1بريوت ،بلٌان ،2006 ،ص136
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كاالستعارة مف اكائؿ فنكف التعبير الجميمة في المغة العربية
كال بد لبلستعارة مف ثبلثة اركاف ىي :المستعار منو كىك
المشبو بو كالمستعار لو كىك المشبو المستعار كىك المفظ
المنقكؿ
جو انفعالي :مف الكاضح أف ىذا التعبير استعارم في ذاتو

Mood double

كىك يشير إلى الشعكر العاـ الذم ينتشر داخؿ العمؿ األدبي
كيتخممو باإلضافة إلى أنو يحدد نطاؽ معالجة المادة األدبية
كاألثر الكمي لمعمؿ كيضع شركط معالجتيا .كمف الخطأ أف
يعتبر الجك مقصك ار عمى كصؼ مسرح الفعؿ أك خمفية العمؿ
رغـ أف الخمفية تسيـ إسياما كبي ار في تجسيد الجك االنفعالي.
فاإليقاع كنكع الصكر قد تسيـ أيضا في تحقيقو .
كالجك االنفعالي يتضمف الحالة االنفعالية المييمنة عمى اختيار
األديب كما تتحقؽ في المشيد كالكصؼ كالحكار :كيخمؽ مطمع
القصيدة الجاىمية جكا انفعاليا ،كما يخمؽ الحكار بيف قيس
كليمى في مسرحية شكقي مجنكف ليمى ىذا الجك كبالمثؿ فإف
المقاطع الكصفية في شعر البحترم تقكـ بنفس الشيء .
كالجك االنفعالي يحتضف التفصيبلت الفيزيقية كالسيككلكجية
التي يقع عمييا االختيار ،كما يحتضف االنطباع الذم يقصد
المؤلؼ إحداثو في القارئ ،أك االستجابة االنفعالية المتكقعة
عند القارئ.
أسطورة  :سرد ال تتفؽ عناصره مع الحقيقة الكاقعية ،إال انو
محاكلة تفسير لبعض النظـ الككنية ،كاألدب الغربي غني
باألساطير ،كقد اتخذت االسطكرة في األدب الحديث قناعا
يتحدث األديب مف خبللو أك بكاسطتو مف اشير الذيف
اعتمدكىا الشاعر ت.س .اليكت في االشعر الغربي ،كالسياب
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كأدكنيس كالبياني في الشعر العربي .كما أصبحت االسطكرة
في النقد الحديث)منياجا نقديا( يقكـ بتفسير األدب.

Object

غرض ،مكضكع لدل رانسـ ما تدكر حكلو القصيدة

الناقد االنطولوجي :الناقد الذم يبحث عنو جكف كرك رانسـ في Ontological Critic

كتابو النقد الجديد كىك الناقد المختص بعالـ الكائف ،كيقصد
بو ذلؾ الناقد الذم ييتـ بمكضكع نقده اىتماما تاما مف غير
االلتجاء إلى معانيو اك مؤثراتو األجنبية عنو اجتماعية كانت
اك فمسفية أك أخبلقية اك تاريخية مثبل.

)(1

معادل موضوعي :ىك مكاقؼ كمكضكعات كأحداث تعبر عف
االنفعاؿ ،في صكرة فنية أك أدبية ما ،كعرؼ المعادؿ

Objective

correlative

المكضكعي في المقاربات النقدية كعند إليكت خاصة كما يمثؿ
مقاببلن لغكيان لمكاقع المادم.

يعبر فيو الشاعر عف مشاعر
الشعر المكضكعي :الشعر الذم ٌ
كخكاطر كمكاقؼ ال تعكد إليو ،كانما تعكد إلى شخصيات

Objective poetry

يبتدعيا أك يقيميا عمى خشبة أفكاره )الشعر المسرحي( ،أك
أحداث تقكـ بيا شخكص )الشعر الممحمي(.

Organic

عضوي :البناء العضكم كما جمبو مف أكىاـ نتيجة ىذه
االستعارة الطائشة التي أشاعيا كمينث برككس

فالتعبير

يقصد في الكاقع أف بناء العمؿ الفني الجيد يشبو الجسـ
الحي ،بحيث إذا قطعت منو جزءا فكأنما قطعت رجبل أك يدا
الشكل العضوي :نطمؽ عمى العمؿ الذم ينمك تصكره مف

Organic form

خبلؿ فكر الكاتب كاحساسو كشخصيتو الكاممة .كضده العمؿ
الذم يجكمو شكؿ آلي ميكانيكي ،كالذم يفسره صاحبو عمى
االنصباب في قالب مجيز سمفا
 1جمدي وهبة واكمل املهٌدس /وعجه املصطنحات امعربية يف النغة واألدب ،مكجبة بلٌان ،بريوت ،ط1984 ،2ص345
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اىتماـ بالطبيعة العضكية) (Organicismلمنص األدبي ،ك
دراستو بكصفو كحدة عضكية متجانسة العناصر التي ىي
مككناتو الداخمية األساسية .كقد أخذ النقد الجديد فكرة
)العضكية( عف الشعراء الركمانسيف ك طكركىا ك يؤكؿ مبدأ
الشكؿ العضكم إلى اعتبار النص األدبي كائنا لغكيا ) كالكائف
النباتي أك الكائف الحيكاني( ،يمثؿ بنية متجانسة مستقمة عف
الظركؼ ك المؤثرات المحيطة ،مثمما يؤكؿ إلى النص األدبي
كحدة كمية متداخمة سحيؿ فصؿ شكميا عف مضمكنيا.
أصالة :التميز بالجكدة ك االبتكار ،كفي النقد االدبي تعني
محاكاة الطبيعة اك الحياة.
مفارقة :يقكؿ كمينث برككس في كتابو "الجرة محكمة الصنع"

Originality
Paradox

الصادر بمندف عاـ  :1949المفارقة أكثر االصطبلحات
عمكمية بيف أيدينا لكصؼ التعديؿ الذم تتمقاه مف السياؽ
العناصر المختمفة في ذلؾ السياؽ" كيعمؽ عبد الكاحد لؤلؤة عف
ىذا التعريؼ بقكلو :إف قبكؿ ىذا القكؿ يؤدم إلى إدخاؿ جميع
الكبلـ في باب المفارقة ألف السياؽ في كؿ كبلـ يطكر في
عناصره .كيضيؼ إف مف يريد إنصاؼ ىذا الناقد لو أف
يضيؼ أنو كاف معنيا في الكاقع بأنكاع التضاد ال بمحض
الفركؽ في المعنى ،رغـ اف ما تناكلو مف أنكاع التضاد لـ يكف
مكضع تأكيد أك استغبلؿ ،أك أنيا لـ تخرج عف حيز اإلمكاف

.

ىرطقة إعادة الصياغة :مصطمح في غاية األىمية بالنسبة
لمنقاد الجدد ألنو يبرز مبادئ التيار كخصائصو ،كما يجمع

بيف طياتو الخصائص األخرل المتعمقة بالنص األدبي كالنص
الشعرم خصكصا .كالمصطمح مف صياغة الناقد األمريكي
كمينث برككس كقد تيرجـ مرة بيرطقة التمخيص ،كمرة أخرل

403

Heresy of

paraphrase

معجم ألىم المصطمحات

ببدعة التمخيص أك بدعة إعادة السبؾ

،

أك ىرطقة التمخيص

أحيانا أك مغالطة التمخيص .كالتمخيص حسب قامكس أكسفكرد
لممصطمحات األدبية "ىك إعادة إقرار معنى النص بكممات
مختمفة ،عادة قصد تكضيح معنى النص األكؿ كيقتضي
التمخيص تجريد المحتكل عف الشكؿ ،كىذا ما رفضو كمينث
برككس كأدل بو إلى اإلقرار بيرطقة التمخيص ،أم رفض فكرة أف
تككف القصيدة قابمة لمتمخيص كاعادة الصياغة.
الرعوي :نكع مف أنكاع الشعر أطمؽ عميو كليـ إمبسكف

Pastoral

"الرعكم" ،كاستنتجو مف مظاىره االسمكبية التي تميز بيا ىذا
الشعر ،كجعمو شكبل متفردا كحكلو إلى منحى شعرم مكجكد في
أنكاع مف األدب ،كدرسو في كتابو الثاني" :بعض صكر مف
األدب الرعكم "كيمتاز االدب الرعكم بالبساطة حتى أف يعرؼ
إمبسكف الرعكم في أحد المكاطف" :بأنو ناس بسطاء يعبركف
عف مشاعر قكية في لغة محررة مكشاة" كفي مكطف آخر يقكؿ
أنو "ثناء عمى البساطة" كفي ثالث يقكؿ "ىك إحالة المركب إلى
بسيط" كىكذا فالقصيدة الرعكية كما يقكؿ ىيمف "ليست إذف
قصيدة عف الرعاة كلكنيا قصيدة تحاكي األناشيد الرعكية
القديمة التي كانت تدكر حكؿ الرعاة"
المدرك /المحسوس ،المدرؾ عف طريؽ الحكاس عكس
 conceptالفكرة اك المفيكـ
الشعر الميتافيزيقي :أحد فركع الشعر عند رانسـ

 -أف

الشعر الذم يبدأ مع األشياء كمنيـ مف يكلد األفكار في التكتر

الجدلي.

Percept

Metaphysical
Poetry

الشعر األفلطوني :أحد فركع الشعر عند رانسـ " -شعر Platonic poetry
األفكار"

404

معجم ألىم المصطمحات

الشعر الطبيعي :أحد فركع الشعر عند رانسـ " -الشعر
الذم يتعامؿ مع األشياء"
اإلدراك :أحد معاني القصيدة األربع حسب ريتشاردز إلى

جانب  feelingاإلحساس  toneالنغمة  intentionكالغرض
أك النية
الييكل /البنية structure

 externalاإلطار المرتكز

عمى خطة في نص أدبي كالذم يحدد طريقة ارتباط العناصر
ببعضيا ارتباط منتظما ككذلؾ ارتباطيا بالنص االدبي ككؿ

Physical poetry

Sense

structure
External

أكبر مف مجمكع عناصره .كىناؾ مستكيات مف ىذا البناء.
كمف أمثمة الييكؿ في أدنى مستكياتو أم اف يككف إطا ار
خارجيا فحسب تقسيـ المسرحية غمى فصكؿ كمناظر كاعتبار
المقاؿ قائمة بمكضكعات لممناقشة يقكـ البناء بترتيبيا في
العرض .ككذلؾ اعتبار الركاية حمقات متتابعة مف الفعؿ يؤدم
إلى نتيجة اك خاتمة معينة كتقع في فصكؿ
كيستخدـ أصحاب مدرسة النقد الجديد المصطمح ليشير إلى
ذلؾ الكجو مف القصيدة الذم يمكف كتابتو بطريقة أخرل قد
تككف نث ار مع االحتفاظ بمعناه ) أم المعنى المصرح بو في
نص القصيدة( كشيء يدخؿ في عبلقة تضاد مع نسيجيا _
الصكر الببلغية ...النسؽ الصكتي ..الخ(.

)(1

حساسية :كاف المصطمح في القرف الثامف عشر في إنجمت ار
يعني صفة تمقي المديح عادة ،فيي القابمية لممشاعر الرقيقة،
كلئلحساس باآلخريف كآالميـ ،كاالستجابة لما ىك جميؿ.
ككانت عقيدة الحساسية رد فعؿ لمنزعة العقبلنية الصارمة في
القرف السابع عشر ،كالقكؿ باألنانية الفطرية لئلنساف .ككثي ار ما
 1إبراهيه فجيح /وعجه املصطنحات األدبية ،ص400
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دفعت الحساسية حتى أصبحت عاطفية .كيعني المصطمح
اآلف إدراكا عاطفيا كعقميا عالي التطكر ،كخاصة فيما يتعمؽ
باالستجابة لمظكاىر الجمالية .كيستخدـ النقد الجديد المصطمح
لكصؼ خصائص األمزجة كاالستعدادات التي تنتج الشعر أك
تتذكقو .كيعد إليكت  T.S. Eliotأف الحساسية تمثؿ الممكة
اإلبداعية كالخاصية المزاجية في الشاعر كعادة ما تعتبر أف
حساسية كاتب ىي طريقتو المتميزة في االستجابة لمتجربة عقميا
كانفعاليا .
البنية :يرل الناقد األمريكي رانسـ أف األثر األدبي يتألؼ مف

Structure

عنصريف ىما  :البنية )أك التركيب( ،كالنسج )أك السبؾ(.
فالبنية ىي المعنى العاـ لؤلثر األدبي ،أك الرسالة التي ينقميا
األثر الي القارئ ،كالنسج ىك الصدل الصكتي لكممات األثر
كتتابع المحسنات المفظية كالصكر المجازية كالمعاني التي
تكحييا الكممات.
أسموب:

طريقة األديب في التعبير الكتابي،

كىك مطبكع

Style

بطابع الكاتب )األسمكب ىك الرجؿ – بكفكف (.مأخكذ مف
األصؿ البلتيني ) القمـ( .كىك يختمؼ مف مدرسة أدبية إلى
أخرل ،كمف كاتب إلى آخر.
رمز :كؿ ما يحؿ محؿ شيء آخر في الداللة عميو بكاسطة
اإليحاء ،أك بكجكد عبلقة عرضية بينيما .كعادة ما يحؿ الرمز

المحسكس محؿ المجرد .كيككف الرمز كممة أك عبارة أك تعبير
آخر يمتمؾ مركبا مف المعاني المترابطة ،كبيذا المعنى ينظر
إلى الرمز باعتباره يمتمؾ قيما تختمؼ عف قيـ أم شيء يرمز
إليو كائنا ما كاف .فالعمـ يرمز إلى الدكلة ،كالحمامة ترمز
لمسبلـ..إلخ .كما استخدـ الكثير مف الشعراء الكردة رم از لمصبا
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كالجماؿ ،كاستخدـ إليكت الرجاؿ الجكؼ رم از لمتدىكر،
كاستخدـ ممفيؿ )مكبي ديؾ( رم از لمشر.
ببلغة :االنتياء كالكصكؿ ،كالببلغ ما يتبمغ بو كيتكصؿ إلى

Rhetorics

الشيء المطمكب .كالببلغة :الفصاحة ،كرجؿ بميغ :حسف
الكبلـ ف صيحو يبمغ بعبارة لسانو كنو ما في قمبو .كقد بمغ
ببلغة :صار بميغا.
كلعؿ أكؿ ما تردد مف معنى الببلغة في سؤاؿ معاكية بف ابي
سفياف لصحار بف عياش فقد قاؿ ":ما ىذه الببلغة التي فيكـ؟"
قاؿ :شيء تجيش بو صدكرنا فتقذفو عمى السنتنا" فقاؿ لو
معاكية :ما تعدكف الببلغة ف يكـ؟ قاؿ  :االيجاز قالبو معاكية كما
االيجاز؟ قاؿ ":اف تجيب فبل بطئ ك تقكؿ فبل تخطئ".
ىي نظرية كمبادئ استخداـ األلفاظ كبناء الجممة كالصكر
الفنية مف زاكية التأثير الفعاؿ لمغة داخؿ األساليب األدبية .
كالببلغة مطابقة الكبلـ عند العرب لمقتضى الحاؿ كىك العمـ
الذم يدرس كجكه حسف التعبير كيشمؿ المعاني كالبديع كالبياف.
كعند قدامى اليكناف كانت الببلغة ضركرية في المجادالت
كالخطابة )كممة  Rhetorباليكنانية تعني الخطابة( .كعند
أرسطك كانت الببلغة طريقة لتنظيـ المادة البلزمة لتقديـ
الحقيقة ،عمى العكس مف سقراط ككثير مف المفكريف اآلخريف
الذيف اعتبركا الببلغة فنا ضحبل يجعؿ األمكر الكبرل صغيرة
كاألمكر الصغرل كبيرة .كفي األزمنة الحديثة أصبحت الببلغة
تعني فف أك عمـ االستعماالت األدبية لمغة ،كأصبحت مادة
دراستيا فاعمية التكاصؿ كتأثيره العاـ ،كطرائؽ تحقيؽ الصفة
الفنية الرفيعة .
توتر ،ىزة شعرية :مصطمح ابتدعو الناقد األمريكي أالف تيت
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) ،(1899كيعني عنده أف معنى الشعر كامف في تكتره ،أم
في البنية الكاممة المنظمة لكؿ المفيكمات التي نجدىا فيو .كما
كظؼ كليـ إمبسكف مصطمح التكتر في معرض حديثو عف
الغمكض كأثره في إضفاء التأثير الشعرم المنشكد كانو أم
الغمكض ىك الذم يكلد صفة يسمييا  :التكتر كاطمؽ عمييا
ستاينمي ىايمف " اليزة الشعرية" يقكؿ إمبسكف:
أكثر أنكاع الغمكض التي كقفت عندىا ىنا تبدك لي جميمة.
كأعتقد إني بالكشؼ عف طبيعة الغمكض قد كشفت باألمثمة
المضركبة عف طبيعة القكل التي ىي كفاء بأف تربط جكانبو
كتضـ عناصره ،كأحب أف أقكؿ ىنا  -مف ثـ  -إف مثؿ ىذه
القكل المتصكرة تصك انر مبيمان ضركرية لقياـ الكياف الكمي
لمقصيدة ،كانيا ال يمكف أف تفسر عند الحديث عف الغمكض
بأنيا مكممة لو .غير أف الحديث عف الغمكض قد يكضح شيئان

كثي انر عنيا ،كأقكؿ بخاصة أنو إف كاف ىناؾ تضاد فإنو يستتبع
تكت انر ككمما زاد التضاد كبر التكتر ،فإف لـ يكف ثمة تضاد فبل
بد مف طريقة أخرل تنقؿ التكتر كتكفؿ كجكده.

نسيج :يرل جكف كرك رانسـ اف أم عمؿ أدبي ال يمكف اف
يؤسس لنفسو التكامؿ إال بالتحاـ النسيج كالتركيب بداخمو
بحسب نظريتو في الببلغة األدبية يعد النسيج إلى جانب
التركيب شرطاف أساسياف لمتفريؽ بيف العمـ كاألدب .كمحتكل
النص االدبي بالنسبة لرانسـ ال يعني الكثير بؿ ال قيمة ترجى
منو في حد ذاتو لك لـ يكف مقركنا بالنسيج الذم صنع منو
األثر األدبي ،كينطبؽ تعبير النسيج عند مدرسة النقد الجديد
عمى كؿ عناصر العمؿ األدبي كخاصة القصيدة بعد تجريد
المعنى الجكىرم األساسي الذم يقبؿ أف ينقؿ بعبارات أخرل
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مع االحتفاظ بو ،كتشمؿ عناصر العمؿ األدبي الكزف كالصكر
كاالستعارة كالقافية كالمكف االنفعالي .كعمى أساس ىذا المعيار
يتركب الييكؿ مف فكرة النص اك معناه ،أما النسيج فيشمؿ ما
عدا ذلؾ مف سياؽ تتتابع فيو الصكر ،إلى المعاني اإلضافية
التي تكحي بيا الكممات كالى النسؽ الصكتي ...الخ .كارتباط
النسيج كالييكؿ معا يقدـ ما يسميو رانسـ أنطكلكجيا القصيدة

Tone

نغمة :أحد معاني القصيدة األربع حسب ريتشاردز

Trope

شكؿ مف اشكاؿ االستعارة كىي خاصية مف خصائص الفف
كخصائص الخطاب العممي ليا مكضكع كاحد.

Wit

قوة الممح الساخر :كما ترجميا إحساف عباس تمؾ المفظة

التي احتشدت حكليا معاف كثيرة كفيميا كؿ ناقد حسب ىكاه،

كلكنيا عمى كجو اإلجماؿ تعنى " القدرة عمى الممح ألمكر غير
متكاممة أك غير متناسبة ثـ ثـ صياغة المعنى في شكؿ مفاجئ
مدىش ،كال يخمك أف يككف ذلؾ مصحكبان بشيء مف الحذاقة أك
التيكـ أك السخرية أك الجدة إطبلقان" .كقد قاؿ الدكتكر جكنسكف

في تعريفيا :إنيا شيء مألكؼ طريؼ في آف ،شيء غير

كاضح فإذا عبرت عنو أقر مف سمع التعبير بصحتو كعدالتو.
أىـ المراجع المعتمدة:
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8. J. A. Cuddon: The Penguin Dictionary of Literary Terms and Literary theory, Penguin Books,

England, 1999.
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم بالرسم العثماني

أوال :المصادر والمراجع العربية
 01ابن منظور 1311 - 1232) :ـ(  :لساف العرب ،ج ،12دار صادر – بيركت،
ط1414 ،3
 02أبك سيؼ ساندم سالـ :قضايا النقد كالحداثة :دراسة في التجربة النقدية لمجمة ”شعر“
المبنانية ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،2005 ،
 03أبك شندم )حسيف اسماعيؿ( :نقد النثر العربي في كتابات إحساف عباس ،دار الشركؽ
لمنشر كالتكزيع األردف.2006 ،
 04أبك النجا )إبراىيـ( :محاضرات في فمسفة القانكف ،ديكاف المطبكعات الجامعية ،الجزائر،
1999
 05أبك ىيؼ )عبداهلل( :النقد األدبي العربي الجديد في القصة كالركاية كالسرد ،منشكرات اتحاد
الكتاب العرب ،دمشؽ2000 ،
 06أدكنيس )عمى أحمد سعيد( :مقدمة لمشعر العربي ،دار العكدة ،بيركت،ط1979 ،3
 07إسماعيؿ )عز الديف( :األسس الجمالية في النقد العربي
 08األصفر )عبد الرزاؽ( :المذاىب ا ألدبية لدل الغرب ،مع ترجمات كنصكص ألبرز أعبلميا،
منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ ،سكريا.1999 ،
 09األميف )عز الديف( :نشأة النقد األدبي الحديث في مصر ،دار المعارؼ ،ط ، 2القاىرة
1970ـ.
 10البحراكم )سيد( :البحث عف المنيج في النقد العربي الحديث ،دار شرقيات ،القاىرة ،مصر،
ط1993 ،1
 11البعيني )نجيب( :مكسكعة الشعراء العرب المعاصريف مختارات كدراسات ،ط ،1دار
المناىؿ ،لبناف.2003 ،
 12بقاعي )شفيؽ( ،سامي )ىاشـ( :المدارس كاألنكاع األدبية ،المكتبة العصرية ،بيركت،
.1979
 13بكر )حممي( :الشعر المترجـ كحركة التجديد في الشعر الحديث ،دار المعارؼ،
ط ،2القاىرة1991 ،
 14بكخاتـ )مكالم عمى( :مصطمحات النقد العربي السيماءكم ،اتحاد الكتاب العرب دمشؽ
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

ٌببلطة )عيسى( :صخر ،كحفنة مف تراب :مقاالت في النقد األدبي ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت2005 ،
البعيني )نجيب( :مكسكعة الشعراء العرب المعاصريف مختارات كدراسات ،ط ،1دار
المناىؿ ،لبناف2003 ،
البياتي )عبد الكىاب( :تجربتي الشعرية ،المؤسسة العربية لمنشر ،بيركت1995 ، ،
بيطار )زينات( :االستشراؽ في الفف الركمانسي الفرنسي ،عالـ المعرفة1992 ،
تميمة )عبد المنعـ( :مقدمة في نظرية األدب ،دار العكدة ،بيركت ،ط.1982 ،2
جب ار )إبراىيـ جبرا( :الحرية كالطكفاف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط،1
1979
 تأمبلت في بنياف مرمرم ،رياض الريس لمكتب كالنشر ،لندف ،المممكةالمتحدة1989 ،
 ينابيع الرؤيا ،دراسات نقدية  ،بيركت،1979 ،جبكر )عبد النكر( :المعجـ األدبي ،دار العمـ لممبلييف ،ط 2بيركت لبناف،1984 ،
الجبكرم )عماد الديف(  :دراسات في األدب ،منشكرات إم كتب2011 ،
الجندم ) أنكر( :رجاؿ اختمؼ فييـ الرأم :مف أرسطك إلى لكيس عكض
 المعارؾ األدبية ،مكتبة األنجمك المصرية ،القاىرة1983 ،حافظ )صبرم( :أفؽ الخطاب النقدم دراسات نظرية كقراءات تطبيقية ،ط ،1دار شرقيات
لمنشر كالتكزيع .1996 ،
حديدم ) صبحي( :إز ار باكند أنا حتى الذم يعرؼ كؿ الدركب،
حسيبة )مصطفى( :المعجـ الفمسفي ،دار أسامة لمنشر كالتكزيع ،األردف2009 ،
حسف )محمد حسف عازؿ( :البحث األدبي أسسو كمناىجو) ،د.ت(.
حمكدة )عبد العزيز( :عمـ الجماؿ كالنقد الحديث ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
1999
 الخركج مف التيو ،عالـ المعرفة ،الككيت2003 ، المرايا المحدبة ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب الككيت،1998
حنا شربؿ مكريس :مكسكعة الشعراء كاألدباء األجانب ،جركس بريس ،لبناف1996 ،
حنفي )حسف( :فمسفة النقد كنقد الفمسفة في الغربي كالعربي .مركز د ا رسات الكحدة
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36
37
38
39
40
41
42

العربية ،د.ت
الخطيب ) حساـ( :أبحاث نقدية كمقارنة ،دار الفكر ،دمشؽ .1973
خميؿ )إبراىيـ( :معالـ الحياة األدبية في فمسطيف كاألردف ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت،
2007
خميؿ )احمد خميؿ( :مكسكعة أعبلـ العرب المبدعيف في القرف العشريف ،بيركت2001،
الخكرم)رئيؼ( :األدب المسؤكؿ  ،دار اآلداب ،بيركت.1968 ،
داكد )أنس( :الرؤية الداخمية لمنص الشعرم محاكلة في تأصيؿ منيج ،منشكرات جامعة
الفاتح ،طرابمس .ليبيا.
الدحيات )عيد( :النظرية النقدية الغربية :مف أفبلطكف إلى بككاشيك ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر ،بيركت.2007 ،
دراج )فيصؿ( :النقد األدبي كالنظرية النقدية في القرف العشريف ضمف :حصاد القرف،
مؤسسة عبد الحميد شكماف ،األردف
الدسكقي ) عمر( :في األدب الحديث ،ج ،2دار الفكر العرب2000،ـ

43
44
 45الدسكقي )عبد العزيز( :تطكر النقد العربي الحديث في مصر ،الييئة المصرية العامة
46
47
48
49
50
51
56

لمكتاب القاىرة1977 ،
 في عالـ المتنبي ،دار الشركؽ ،ط،2القاىرة1988 ،الرازم )زيف الديف أبك عبد اهلل محمد( )ت666 :ىػ( :مختار الصحاح ،تحقيؽ :يكسؼ
الشيخ محمد ،مكتبة العصرية ،ط ،5الدار النمكذجية ،بيركت  ،صيدا1999 ، ،
راغب )نبيؿ( :رشاد رشدم ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.1993 ،
 مكسكعة أدباء أمريكا ،ج ،1دار المعارؼ ،القاىرة ،د.ت مكسكعة النظريات األدبية ،ط ،1الشركة المصرية العالمية لمنشر ،لكنجماف،الجيزة ،مصرف .2003
كتطكر نظاـ الحكـ في مصر ،دار
الرافعي )عبد الرحمف( :تاريخ الحركة القكمية
ُّ
المعارؼ1987 ،
رانيبل أ .ؿ :.الماضي المشترؾ بيف العرب كالغرب :أصكؿ اآلداب الشعبية الغربية،
تر:فاطمة مكسى ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب – الككيت،
،1999
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57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

الربيعي )محمكد( :مقاالت نقدية ،مكتبة الشباب.1978 ،
 قراءة الركاية نماذج مف نجيب محفكظ ،مكتبة االنجمك مصرية1989 ، مف أكراقي النقدية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة1996 ، في نقد الشعر ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة.1998 ، نصكص مف النقد العربي :مقدمة تحميمية ،دار غريب لمطباعة كالنشركالتكزيع ،القاىرة سنة 2000
 بعد الخمسيف سيرة ذاتية ،دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،2004
رشدم )رشاد( :فف القصة القصيرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1993 ،
 ما ىك األدب ،مكتبة األنجمك مصرية ،القاىرة.1971 ، فف كتابة المسرحية ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.1998 ،النقد الجديد) ،ط ،(1عالـ المعرفة ،الككيت1996 ،
ركمية )كىب أحمد( :شعرنا القديـ ك ٌ
ٌ
الركيمي )ميجاف( ،البازعي )سعد( :دليؿ الناقد األدبي ،ط ،3المركز الثقافي العربيف الدار
البيضاء.2002 ،
الزىبيدم )مرشد( :اتجاىات نقىد الشعر العربي في العراؽ )دراسة الجيكد النقدية المنشكرة في
الصحافة العراقية بيف) (1990-1958منشكرات اتحاد الكتاب العرب1999 ،
السادات )جيياف( :أثر النقد االنجميزم في النقاد الركمانسييف في مصر بيف الحربيف )في
الشعر( ،دار المعارؼ ،القاىرة1992 ،
سامرائي )ماجد صالح( :االكتشاؼ كالدىشة :حكار في دكافع اإلبداع مع جب ار إبراىيـ جبرا،
دار النمير لمطباعة كالنشر كالتكزيع2006 , ،
سرحاف )سمير( :النقد المكضكعي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1990 ،

71
النص كالخطاب دراسة في عالـ جب ار إبراىيـ جب ار الركائي،
 72سميماف حسيف :يمضمرات ِّ
منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ1999 ،

 73سمايمكفيتش )أحمد( :فمسفة االستشراؽ كأثرىا في األدب العربي المعاصر ،القاىرة،
د.ت

 74شاىيف )محمد( :ت.س .إليكت كأثره في الشعر العربي ،آفاؽ لمنشر كالتكزيع ،القاىرة،
مصر.2007 ،
 75شحيد جماؿ  ،كليد قصاب :خطاب الحداثة في األدب :األصكؿ كالمرجعية ،دار
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76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

الفكر،دمشؽ2005،
شكرم ) غالي( :محمد مندكر الناقد كالمنيج دار الطميعة ،بيركت.1988 ،
شمش )عمي( :في عالـ الشعر ،دار المعارؼ ،القاىرة.1980 ،
الشيخ )خميؿ( كآخركف :مرايا التذكؽ األدبي  -دراسات كشيادات ،المؤسسة العربية
لمدراسات كالنشر كالتكزيع2005 ,
شيخك )لكيس( :تاريخ اآلداب العربية ج،1
الشكباشي )محمد مفيد( :رحمة األدب إلى أكربا ،دار المعارؼ  ،القاىرة،
صبحي )محي الديف( :د إحساف عباس كالنقد األدبي ص  8نقبل عف عصاـ
صميبا )جميؿ( :المعجـ الفمسفي ،دار الكتاب المبناني ،لبناف،1982 ،
ضيؼ )شكقي( :األدب العربي المعاصر في مصر ،دار المعارؼ1992 ،
الطالب )عمر محمد( :أعبلـ المكصؿ في القرف العشريف ،مركز دراسات المكصؿ ،جامعة
المكصؿ ،العراؽ2008 ،
عباس )إحساف( :اتجاىات الشعر العربي المعاصر ،عالـ المعرفة ،فبراير1978 ،
 مف الذم سرؽ النار ،جمع كتقديـ د .رداد القاضي ،المؤسسة العربيةلمدراسات كالنشر ،بيركت ،ط1980 ،1
 عبد الكىاب البياتي كالشعر العراقي الحديث ،دار بيركت ،بيركت ،ط،1.1955
 فف السيرة ،دار بيركت ،بيركت 1956ـ ،كأعيد طبعو في دار صادر،بيركت ،كدار الشركؽ ،عماف1966 ،ـ.
عبد اليادم )أماني( :عكامؿ نيضة الشعر العربي في العصر الحديث كتطكره2014 ،
عبده )عبكد( :ىجرة النصكص :دراسات في الترجمة األدبية كالتبادؿ الثقافي منشكرات اتحاد
الكتاب العرب ،دمشؽ ،ط1995 ،1
عزاـ )محمد( :المنيج المكضكعي في النقد األدبي ،منشكرات اتحاد الكتاب العرب ،دمشؽ،
1999
عصفكر )جابر( :نظريات معاصرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.1999 ،
غريب )ركز( ::النقد الجمالي كأثره في النقد العربي ،دار الفكر المبناني ،ط ،2بيركت
1983
محمد عصفكر :نرجس كالمرايا :دراسة لكتابات جب ار ابراىيـ جب ار االبداعية ،المؤسسة العربية
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95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

لمدراسات كالنشر ،بيركت2009 ،
العشماكم )محمد زكي( :قضايا النقد األدبي بيف القديـ كالحديث  ،ط ،1دار النيضة
العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت.1979 ،
الرؤية المعاصرة لؤلدب كالنقد ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر،
1986
العظمة )نذير( :جبراف خميؿ جبراف في ضكء المؤثرات األجنبية ،دار طبلس ،دمشؽ 1987
عازؿ )حسف محمد حسف(  :البحث األدبي أسسو كمناىجو ،مكاف النشر كتاريخو غير
مذككريف،
عمي )عبد الرضا( :األسطكرة في شعر السياب ،منشكرات ك ازرة الثقافة كالفنكف ،بغداد،
العراؽ
عناني) ،محمد( :السيرة الذاتية الكاممة ،كاحات العمر كاحات الغربة كاحات مصرية ،الييئة
المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.2002 ،
 معجـ المصطمحات األدبية الحديثة ،ط ،3الشركة المصرية العالمية لمنشر،القاىرة،2003 ،
 النقد التحميمي ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة1991 ،عكدة )ناظـ( :البنيكية كالتاريخ ،صراع البنية كاالنساف ،ضمف :افاؽ النظرية األدبية
المعاصرة بنيكية أـ بنيكيات؟ المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر.2007
عكض )لكيس( :في األدب االنجميزم الحديث ،ط ،2الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة،
1978
عكض )يكسؼ نكر( :نظرية النقد األدبي الحديث .ط ،1دار األميف – مصر1994 ،ـ
عياد )محمد شكرم( :المذاىب األدبية كالنقدية عند العرب كالغربييف ،سمسمة عالـ المعرفة،
عدد  ،177سبتمبر .1993
فاضؿ )جياد( :أسئمة النقد حكارات مع النقاد العرب ،الدار العربية لمكتاب ،د.ت
فايز )اسكندر( :النقد النفسي عند ا .ا .ريتشاردز )تصدير الكتاب( مكتبة
األنجمكمصرية ،القاىرة،
فتحي )إبراىيـ( :معجـ المصطمحات األدبية ،المؤسسة العربية لمناشريف المتحديف ،صفاقس،
تكنس1986 ،
فخر )صالح( :عيف الطائر :في المشيد الثقافي العربي ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات
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111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

كالنشر ،عماف األردف2003،
فريد )ماىر شفيؽ( :ت.س .إليكت شاع ار كناقدا ككاتبا مسرحيا ،ط  ،2المركز القكمي
لمترجمة ،القاىرة ،مصر.2009 ،
 آللئ اإلبداع ،دار البستاني لمنشر كالتكزيع ،القاىرة.2005 ، النقد اإلنجميزم الحديث ،المكتبة الثقافية العدد  ،245الييئة المصرية العامةلمتأليؼ كالنشر.1970 ،
فضؿ )صبلح( :ببلغة الخطاب كعمـ النص ،عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف
كاآلداب ،الككيت.1992 ،
 مناىج النقد المعاصر ،ميريت لمنشر كالمعمكمات ،القاىرة2002 ،قاسـ )محمكد( :مكسكعة جائزة نكبؿ 1901ػ ،1995مكتبة مدبكلي ،القاىرة
 فمسفة العمكـ ،دار المعرفة الجامعيةقطب )سيد( :النقد األدبي أصكلو كمناىجو ط  ،1دار الشركؽ ،د.ت،
كندم )محمد عمي( :الرمز كالقناع في الشعر العربي الحديث ،دار الكتاب الجديد المتحدة،
ط ،1بيركت ،لبناف.2003 ،
الكيبلني )مصطقى( :مفيكـ الكتابة كالمتخيؿ األدبي كالفني عند جب ار إبراىيـ جب ار في
المتخيؿ العربي ،منشكرات الميرجاف الدكلي لمزيتكنة بالقمعة الكبرل ،سكسة ،تكنس1995 ،
لجنة مف الباحثيف :في النقد األدبي ،ط ،1مؤسسة ناصر لمثقافة،1981 ،
لؤلؤة )عبد الكاحد( :مكسكعة المصطمح النقدم ،ط ،1المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت ،لبناف1993 ،
لبيد بف ربيعة العامرم :الديكاف ،دار صادر ،بيركت ،دت،

123
124
 125متى )فائؽ( :إليكت ،ط ،2دار المعارؼ ،القاىرة.1991 ،
 126مجمع المغة العربية :المعجـ الكسيط ،مكتبة الشركؽ الدكلية،2004 ،
 127مجمكعة مؤلفيف :سمير سرحاف :أمير في مممكة الثقافة ،صالكف غازم الثقافي العربي ،عدد

تذكارم ،دار اليانى لمطباعة كالنشر – القاىرة2006 .ـ
 128مجمكعة مؤلفيف :مفيكـ الكتابة كالمتخيؿ األدبي كالفني عند جب ار إبراىيـ جب ار في
المتخيؿ العربي ،منشكرات الميرجاف الدكلي لمزيتكنة بالقمعة الكبرل ،سكسة ،تكنس،
1995
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

مجمكعة مؤلفيف أعماؿ ممتقى "النقد العربي المعاصر ،المرجع كالتمقي" جامعة خنشمة ،دار
اليدل لمطباعة كالنشر كالتكزيع الجزائر ،عيف مميمة ،الجزائر.
مجمكعة مف الكتاب :تراث اإلسبلـ ,تر :لجنة مف األساتذة ،ج 1مطبعة التأليؼ
كالترجمة كالنشر ،القاىرة 1936
المؤلفيف ،ىكفيات )- 1977
محمد )خير بف رمضاف بف إسماعيؿ يكسؼ( :تىكمىمة يمعجـ ي
1995ـ( ،دار ابف حزـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت – لبناف ،ط1997 ،1
محمد )عبد الحميـ عبداهلل( :قضايا كمعارؾ أدبية ،مؤسسة دار الشعب ،القاىرة.1990 ،
محمد )عمي جياد( :معجـ األدباء مف العصر الجاىمي حتى سنة  ،،2002ج،6
منشكرات دار الكتب العممية ،بيركت ،لبناف2003 ،
مدككر )إبراىيـ بيكمي( :المعجـ الفمسفي ،مجمع المغة ،العربية الييئة العامة لشؤكف المطابع
األميرية1979 ،
مرزكؽ )حممي( :تطكر النقد كالتفكير األدبي الحديث في مصر في الربع األكؿ مف القرف
العشريف ،دار النيضة العربية ،بيركت 1983ـ
مرسي )أحمد( :الشعر األمريكي المعاصر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة.2000 ،
مصباح )منيرة(  :حكارات كاشراقات في نصؼ قرف مف السياسة كالفكر كاألدب كالفف ،ط،1
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،بيركت2004 ،
عبد المجيد مزياف :المثاقفة انتركبكلكجيا ككتاريخيا في الترجمة كالتبلقح الثقافي
الجامعي  ،المغرب، 1998 ،
مصطفى )ناصؼ( :رمز الطفؿ :دراسة في أدب المازني  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر
1965
 نظرية المعنى في النقد العربي .ط ،2بيركت .1981 المغة بيف الببلغة كاألسمكبمطر )أميرة حممي( :مقدمة في عمـ الجماؿ كفمسفة الفف ،ط ،1دار المعارؼ ،القاىرة،
1989
المطيعي )لمعي( :مكسكعة رجاؿ كنساء مف مصر ،دار الشركؽ ،ط ،1مصر2003 ،
مكي) ،الطاىر أحمد( :األدب المقارف أصكلو كتطكره كمناىجو ،دار المعارؼ ط ،1القاىرة،
.1987
المقدسي ) أنيس( :االتجاىات األدبية في العالـ العربي ،ط ،2بيركت 1960
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 146مندكر )محمد( :معارؾ نقد ية ،دار نيضة مصر ،الفجالة ،القاىرة ،د.ت
 األدب كفنكنو ،دار نيضة مصر ،القاىرة.147
 النقد المنيجي عند العرب كمنيج البحث في األدب كالمغة نيضة مصر148
لمطباعة كالنشر  ،القاىرة

149

 -في الميزاف الجديد ،ج ،1نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع2004 ،

150

منيؼ )مكسى( :نظرية الشعر عند الشعراء النقاد في األدب العربي الحديث دار الفكر
المبناني بيركت ط1984 1
مكافي )عبد العزيز( :الرؤية كالعبارة مدخؿ إلى فيـ الشعر ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة،
مصر.2008
مكافي) ،عثماف( :دراسات في النقد العربي ،دار المعرفة الجامعية.2000 ،
المكسكم )محسف جاسـ( :النظرية كالنقد الثقافي المؤسسة ،ط ،1العربية لمدراسات كالنشر،
بيركت2005 ،
مكسى) ،سبلمة( :األدب االنجميزم الحديث ،سبلمة مكسى لمنشر كالتكزيع ،مصر ،ط،3
1978
 ما ىي النيضة ،كممات عربية لمترجمة كالنشر ،القاىرة2011 ،مكسى )منيؼ( :نظرية الشعر عند الشعراء النقاد في األدب العربي الحديث دار الفكر
المبناني بيركت ط.1984 ،1
ناصؼ )مصطفى( :النقد العربي نحك نظرية ثانية عالـ المعرفة ،المجمس الكطني لمثقافة
كالفنكف كاآلداب ،الككيت2000 ،
 رمز الطفؿ :دراسة في أدب المازني  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر 1965ناظـ) ،حسف( :مفاىيـ الشعرية ،ط ،1المركز الثقافي العربي ،بيركت1994 ،ـ

160
161
162
163
164
165

نجيب )محمكد زكي( :في فمسفة النقد ،دار الشركؽ ،ط1973 ،2بيركت ،لبناف.
 نحك فمسفة عممية ،مكتبة األنجمك مصرية ،القاىرة ،ط.1958 ،1 تجديد الفكر العربي ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط.1971 ،1 جنة العبيط ،دار الشركؽ ،ط ،2بيركت ،لبناف.1982 ، مع الشعراء ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط.1982 ،3 -في فمسفة النقد ،دار الشركؽ ،ط ،2بيركت.1983 ،

151
152
153
154
155
156
157
158
159
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166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

 قصة عقؿ ،دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف ،ط.1988 ،2 قشكر كلباب ،دار الشركؽ ،بيركت.1988 ، قصة نفس ،دار الشركؽ ،بيركت ،ط.1988 ،3 قصة عقؿ ،ط ،2دار الشركؽ ،بيركت ،لبناف.1988 ، مف خزانة أكراقي ،ج ،2دار اليداية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،ط1996 ،1ندا )طو( :األدب المقارف ،دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر ،بيركت ،لبناف.1991 ،
النكييي )محمد( :قضية الشعر الجديد المطبعة العالمية ،القاىرة.1964 ،
ىبلؿ )محمد غنيمي( :النقد األدبي الحديث دار الثقافة ،لبناف.1973
  :األدب المقارف ،دار العكدة كدار الثقافة بيركت ،لبناف ،دت في النقد التطبيقي كالم قارف ،نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة،مصر .د.ت
كسمي )ضمد كاظـ(  :أسرار المكاىب دراسات في النقد األدبي ،إصدار منتديات ليؿ الغربة.
د.ت
كغميسي )يكسؼ( . :محاضرات في النقد األدبي المعاصر ،جامعة منتكرم ،قسنطينة،
2005
 مناىج النقد األدبي ،جسكر لمنشر كالتكزيع ،ط2009 ،2كىبة )مجدم( ككامؿ )الميندس( :معجـ المصطمحات العربية في المغة كاألدب ،مكتبة
لبناف
يكسؼ )أحمد( :القراءة النسقية سمطة البنية ككىـ المحايثة ،منشكرات االختبلؼ ،الجزائر،
ط.2007 ،1

ثانيا :المصادر كالمراجع المترجمة:
 01إلس )جكف( :ضد التفكيؾ ،تر :حساـ نايؿ ،المركز القكمي لمترجمة2012 ،

 02إليكت )ت .س( :مقاالت في النقد األدبي ،تر :لطيفة الزيات ،مكتبة األنجمك -مصرية.
 في الشعر كالشعراء ،ط ،2تر :محمد حديد ،دار كنعاف لمدراسات كالنشر،03
.1991
 اجتماع شمؿ العائمة ،تر :محمد حب يب ،دار المدل لمثقافة لمنشر ،دمشؽ.04
 05إمبسكف )كليـ( :سبعة أنماط مف الغمكض ،تر :صبرم محمد حسف عبد النبي ،المجمس
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األعمى لمثقافة ،مصر2000 ،
 06ايرليخ )فكتكر( :الشكبلنية الركسية ،تر :الكلي محمد ،المركز الثقافي العربي2000 ،
 07إيزر )فكلفغانغ( :فعؿ القراءة نظ رية جمالية التجاكب ،تر :حبيب لحمداني كجبللي الكدية،
منشكرات مكتبة المناىؿ ،فاس ،المغرب،1995 ،
 08بكثكيمك ايفانككس )خكسيو ماريا( :نظرية المغة األدبية ،تر :حامد أبك حامد ،مكتبة غريب ،مصر
 09بكلديؾ )كريس( :النقد كالنظرية األدبية منذ  ،1890تر :خميسي بكغ اررة ،منشكرات مخبر
الترجمة في األدب كالمسانيات ،جامعة قسنطينة.2004 ،
 10تكبكينز )جيف(  :نقد استجابة القارئ مف الشكبلنية إلى ما بعد البنيكية ،تر :حسف ناظـ،
عمي حاكـ ،المجمس األعمى لمثقافة ،القاىرة1999 ،
 11تيت )ألف( :دراسات في النقد ،تر :عبد الرحماف ياغي ، ،مكتبة المعارؼ ،بيركت،
1987

 12جاكسكف )ليكنارد( :بؤس البنيكية ،تر :ثائر ديب ،دار الفرقد لمطباعة كالنشر كالتكزيع،
دمشؽ ،سكريا ،ط2008 ،2
 13ديتشر )دافيد( :مناىج النقد األدبي بيف النظرية كالتطبيؽ :تر :محمد يكسؼ نجـ ،دار
صادر بيركت. 1967 ،
 14ديكارت )رنيو( :مقاؿ عف المنيج ،تر :محمكد الخضيرم ،طبعة القاىرة1968 ،

15
16
17
18
19
20

رالك )إيميزابيت رافك( :مناىج النقد األدبي ،تر :الصادؽ قسكمة ،دار سيناترا ،المركز
الكطني لمترجمة ،تكنس 2010
ريتشاردز )آ.أ( :فمسفة الببلغة ،تر :سعيد الغانمي كناصر حبلكم ،إفريقيا الشرؽ ،المغرب،
2002
سبيمر )ركبرت( :األدب األمريكي  ،1960 -1910تر :محمكد محمكد مكتبة النيضة
المصرية ،القاىرة
ستركؾ )جكف( :البنيكية كما بعدىا مف ليفي سراكس إلي دريدا ،تر :محمد عصفكر ،عالـ
المعرفة ،الككيت1996 ،
سعيد )إدكارد( :العالـ كالنص كالناقد ،تر :عبد الكريـ محفكظ ،منشكرات اتحاد الكتاب
العرب ،دمشؽ ،سكريا2000 ،
سمدف )راماف( :النظرية األدبية المعاصرة ،تر :جابر عصفكر ،دار قباء لمطباعة كالنشر
كالتكزيع ،القاىرة ،مصر.1998 ،
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 21فرام )نكثركب( :الخياؿ األدبي ،منشكرات ك ازرة الثقافة ،دمشؽ ،سكريا1995 ،
 - 22نظرية األساطير في النقد االدبي ،تر :حنا عبكد ،دار المعارؼ ط1987 ،1

23
24
25
26
27
28
29
30
31
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 تشريح النقد ،تر :محمد عصفكر ،عماف1991 ،فريد ماىر شفيؽ :المختار مف نقد إليكت ،ج ، 1المشركع القكمي لمترجمة ،المجمس األعمى
لمثقافة2000 ،
كاكلي )مالككلـ( :فصكؿ في األدب كالنقد ،تر :محمد بدر الديف خميؿ ،دار الطباعة
الحديثة ،القاىرة1981 ،
كركتشو) ،بينيديتك( :المجمؿ في فمسفة الفف ،تر :سامي الدركبي المركز الثقافي العربي،
2009
 عمـ الجماؿ ،تر :ترية الحكيـ -المطبعة الياشمية ،دمشؽ1963 ،كركنيف )مايكؿ( :الترجمة كالعكلمة ،تر :محمكد منقذ الياشمي كعبد الكدكد بف عامر
العمراني ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف ،ط.2010 ،1
كمنيث ككيمزات :النقد األدبي الحديث ،الجزء الرابع تر :حساـ الخطيب كمحي الديف
صبحي ،مطبعة برككس ،جامعة دمشؽ – 1976
غكستاؼ النسكف :تاريخ األدب الفرنسي ،تر :محمكد قاسـ كمحمد محمد القصاص،
المؤسسو العربيو الحديثو1962 ،
ليتش )فنسنت.ب( :النقد األدبي األمريكي مف الثبلثينيات إلى الثمانينيات ،تر :محمد
يحي ،المجمس األعمى لمثقافة ،مصر2000 ،
ماثيك آرنكلد :مقاالت في النقد  ،تر :عمي جماؿ الديف عزت ،الدار العربية لمتأليؼ
كالترجمة،
مجمكعة مؤلفيف :مكسكعة األدب كالنقد كالتاريخ األدبي ،تر :عبد الحميد شيخة ،المجمس
األعمى لمثقافة ،القاىرة1999.،
مجمكعة مف الكتاب :تراث اإلسبلـ ,تر :لجنة مف األساتذة ،ج 1مطبعة التأليؼ
كالترجمة كالنشر ،القاىرة 1936
مجمكعة مف الكتاب :األدب األمريكي ،1960 -1910تر :محكد محمكد ،مكتبة النيضة
المصرية
نكريس )كريستكفر( :التفكيكية :النظرية كالممارسة ،تر :صبرم محمد حسف ،دار المريخ،
الرياض ،السعكدية.1989 ،
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الممخص
تناكلت ىذه الرسالة بالدراسة مدرسة مف أىـ المدارس النقدية الغربية في القرف
العشريف ،كالتي اتسمت بثكرتيا عمى مقكالت المناىج النقدية التي سبقتيا كالمنيج
االنطباعي كالتاريخي كاالجتماعي ،كطرحت فكرة العكدة إلى الداخؿ كتحميؿ النص األدبي
كالشعرم بخاصة باعتباره كائنا لغكيا محضا ،كطرح كؿ ما عداه ابتداء مف المؤلؼ
كسيرتو كبيئتو كانتياء بالمتمقي كامكانية تأثيره في النص.
كقصد فيـ جكىر مدرسة النقد الجديد حاكلت ىذه الدراسة إضاءة الطريؽ
مف خبلؿ دراسة الخمفيات الفكرية كالفمسفية لركادىا كالتي أسيمت في تبمكر مقكماتيا
كفمسفة كركتشو ،كتصكيرية إز ار باكند ،كشعرية أرسطك ،كركمانسية ككلردج كغيرىا مف
المرجعيات التي بنت عمييا المدرسة قكاعدىا مف أجؿ إبرازىا منيجا نقديا متمي از كاف لو
السبؽ كالريادة في تحميؿ األثر األدبي تحميبل دقيقا يعتمد عمى آليات جديدة كيطرح
مقكمات جديدة كالقراءة الفاحصة ،كالتكتر في الشعر ،كلغة المفارقة ،كالغمكض ،كالكحدة
العضكية ،كالمغالطة القصدية كالمغالطة التأثيرية ،كالمعادؿ المكضكعي كغيرىا.
كالنقد التحميمي عند كمينث برككس ،كالنقد األكنطكلكجي عند جكف كرك رانسـ،
كالتحميؿ المفظي عند ريتشاردز كليفز كببلكمكر ،كالغمكض كأنماطو عند كليـ إمبسكف،
كالنقد المكضكعي عند ت.س إليكت.
كقد تطمبت اإلحاطة بمكضكع البحث تتبع مسار المدرسة في بيئتيا األصمية
األنجمك-أمريكية ثـ انتقاليا إلى البيئة العربية .كانطبلقا مف ىذه الرؤية الثنائية فقد كانت
أماـ ال باحث ميمتاف تمثمت األكلى في اإلحاطة بكؿ مقكالت المدرسة بشقييا األمريكي
كاإلنجميزم؛ ىذه المقكالت التي شكمت رؤل المدرسة كجعمت منيا منيجا نقديا متفردا لو
كيانو المستقؿ كلو امتداداتو الخاصة مما جعؿ مدرسة النقد الجديد تسيطر عمى الساحة
النقدية الغربية عمى مدار أكثر مف سبعيف سنة .كتمثمت الميمة الثانية

في تتبع ايثر ىذه

المدرسة في الخطاب النقدم العربي ،مف خبلؿ دراسة عكامؿ انتقاؿ النظريات كاألفكار مف
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كسط حضارم معيف إلى كسط آخر كالترجمة كالبعثات كاالستشراؽ .ثـ دراسة تجميات
تأثير ىذه المدرسة في النقاد العرب؛ فظيرت محاكالت كثيرة تتبنى مبادئ المدرسة حينا
كتستحضر ركحيا حينا آخر كالمنيج المكضكعي لدل رشاد رشدم كالرؤية الداخمية لدل
أنس داكد كالرؤية الفنية لدل عبد العزيز الدسكقي.
ككاف مف أىـ نتائج ىذا البحث أف مدرسة النقد الجديد ىي التي ميدت إلى ظيكر
جؿ المناىج النقدية النصانية البلحقة كالبنيكية كالسيميائية كالتفكيكية كغيرىا كالتي
استمدت أفكارىا مف آراء كطركحات النقاد الجدد.
الكممات المفتاحية :النقد الجديد ،الموضوعية ،المعادل الموضوعي ،التحميل النصاني،
الشكلنية ،رانسم  ،بروكس ،ريتشاردز ،إليوت
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Abstract
This thesis dealt with the study of one of the most important Western

schools of literary criticism in the twentieth century, which was characterized
by its revolution on the other categories of cash curriculum that preceded it

such as impressionist criticism and historical, social and it focused on the
idea of a return to the intrinsic and to the analysis of the literary text and

especially poems as a linguistic pure entity and put out everything else,

starting from the author and his biography and his environment and finishing
with end the reader and his potential impact in the text.

In order to understand the essence of the school of new criticism this
study tried to lighten the way through the study of intellectual and
philosophical backgrounds of its apostles

and that contributed to the

crystallization of its components as a aesthetic philosophy of Croce, and the

imagism of Ezra Pound, and the poetics of Aristotle, and romanticism of

Coleridge and other references that the school built on them its rules in
order to highlight as an distinct critical approach which was the leader

in

the rigorous analysis of literary text based on new mechanisms and presents
new elements such as close reading, tension in the poetry, and the paradox

of language, ambiguity, and organic unity, and the intentional fallacy and
affective fallacy, the objective correlative and so on.

The new criticism arouse as an influential school through different visions
among them we find: the Analytical criticism of Cleanth Brooks, the
ontological criticism of John Crowe Ransom, the verbal analysis

of I. A.

Richards and Blackmore, and Frank Leavis, the types of ambiguity
William Empson, and the objective criticism of T.S Eliot.

of

And to identify the subject of this research I have to follow the path of
the school in its original Anglo-American environment and then its migration
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to the Arab environment. On the basis of this bilateral vision there was in
front of the researcher two important missions the first was to take in all the
categories of school in both the English and the American tides,

these

statements that have shaped the visions of the school and made of it a
unique critical approach with its independent status and its own extensions.

And this what makes which make the new criticism a school that controlled
the West scene of literary criticism over more of seventy years. The second

mission was to track the impact of this school in the Arab critical discourse,
through the study of the different factors in the migration of
theories

ideas and

from a specific milieu to another one such as translation and

scientific missions and Orientalism. And finally the study the manifestations
of the effect of this school on Arab critics; so many attempts appeared to
adopt the principles of the
objective ;method in

school or to bring up its spirit such as the

Rashad Rushdi and the

Daoud and artistic vision of Abdul-Aziz Eldesouki .

internal

vision of Anas

One of the most important results of this research is that the school

of the new criticism is the one that paved the way to the emergence of

almost all the other textual literary methods such as structuralism, semiotics,
and deconstruction, etc. which they

directly derived from the ideas and

views and the proposals of new critics.
Key Words: New criticism, Objectivism, Objective correlative, Textual
Analysis, Formalism, Ransom, Richards, Eliot
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Résumé
Cette thèse portait sur l'étude de l'une des plus importantes écoles

occidentales de la critique littéraire dans le XXe siècle, qui a été caractérisée
par sa révolution sur les autres catégories de programmes de critique qui

l'ont précédé comme la critique impressionniste et historique, sociale et elle a

porté sur l'idée d'un retour à la valeur intrinsèque et à l'analyse du texte
littéraire et surtout des poèmes comme une entité purement linguistique et
neglige tout le reste, à partir de l'auteur et sa biographie et de son

environnement et de finition avec la fin le lecteur et son impact potentiel
dans le texte.

Afin de comprendre l'essence de l'école du "New Criticsim" cette étude
a tenté d'alléger le chemin à travers l'étude des milieux intellectuels et
philosophiques de ses apôtres et qui a contribué à la cristallisation de ses

composants comme la philosophie esthétique de Croce, l'imagisme d' Ezra
Pound,

la poétique d'Aristote, et le romantisme de Coleridge et d'autres

références que l'école construit sur eux ses règles afin de la mettre en
évidence comme une approche critique distincte qui était le leader dans
l'analyse rigoureuse du texte littéraire sur la base de nouveaux mécanismes
et présente de nouveaux éléments tels que la lecture rigoureuse de près, la

tension dans la poésie, le paradoxe de la langue, l'ambiguïté l'unité

organique, l'erreur intentionnelle et affective, l' objectif corrélatif et ainsi de
suite.
Le "New Criticsim" a évolué comme une théorie pleine de ressource à
travers des visions différents comme La critique analytique de Cleanth

Brooks, la critique ontologique de John Crowe Ransom, l'analyse verbale de
IA Richards et Blackmore, et Frank Leavis, les types d'ambiguïté de William
Empson, et la critique objective de TS Eliot.
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Et pour cerner l'objet de cette recherche on doit suivre le chemin de

l'école dans son environnement anglo-américain d'origine, puis sa migration
vers l'environnement arabe. Sur la base de cette vision bilatérale il était

devant le chercheur deux missions importantes: la première était de
comprendre toutes les concepts de l'école à la fois dans le milieu anglais et

américain, ces concepts qui ont façonné les visions de l'école en une
approche critique unique avec son statut d'indépendance et ses propres
extensions. Et ce qui a rendu le "New Criticism" une école qui contrôlait la

scène occidentale de la critique littéraire sur plus de soixante-dix ans. La
deuxième mission était de suivre l'impact de cette école dans le discours

critique arabe, à travers l'étude des différents facteurs dans la migration des

idées et des théories d'un milieu spécifique à un autre, tel que la traduction,
les missions scientifiques et l'orientalisme. Et enfin l'étude des manifestations
de l'effet de cette école sur les critiques arabes; autant de tentatives
semblaient adopter les principes de l'école ou d'élever son esprit comme

méthode objective de Rashad Rushdi et la vision interne de Anas Daoud et
la vision artistique d'Abdul-Aziz Eldesouki.

Un des résultats les plus importants de cette recherche est que l'école
de "New Criticisme" est celle qui a ouvert la voie à l'émergence de presque
toutes les autres méthodes littéraires textuelles telles que le structuralisme, la

sémiotique, et la déconstruction, etc. dont ils dérivent directement des idées
et des points de vue et les propositions de l'ecole..

Mots clés: nouvelle critique, l'objectivisme, objectif corrélatif, analyse
textuelle, le formalisme, Ransom, Richards, Eliot
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