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مقدمــــة
الحمد ﷲ رﺏ العالميﻦ والصﻼﺓ والﺴﻼم علﻰ ﺳيد المرﺳليﻦ محمد الصادﻕ اﻻميﻦ
وعلﻰ ﺁلﻪ الﻄيبيﻦ الﻄاهريﻦ وﺻحابتﻪ المنتﺠبيﻦ ومﻦ واﻻهم ﺇلﻰ يوم الديﻦ ،اما بعد؛
الرﺣب ،ويﺸتمل
ﻓﻬذا الﻜتاﺏ يﺆلﻒ عتبة رﺋيﺴة ﻓي الدﺧول ﺇلﻰ ميداﻥ النقد األدبي
ّ
علﻰ مﻄالب ينبﻐي للﻄالب ﺃﻥ يعرﻓﻬا ويتعلمﻬا ﻻنﻬا ﺗﺸ ُﻜ ّل مفاﺗيﺢ التحليل األدبي وﻓﻬم
النصوﺹ األدبيّة وﺗذوقﻬا ،ﻓﻀﻼ علﻰ دراﺳة ﺗﺄريﺦ النقد عند العرﺏ وﺃهم وﺃبرﺯ المفاهيم
والمصﻄلحات التي اﺳتعملﻬا ﺃﺟدادنا األﻓذاﺫ بالتحليل والفحﺺ للنصوﺹ األدبية وﻻ ﺳيما
النصوﺹ الﺸعرية.
وهناﻙ ﺇلﻰ ﺟانب المفاهيم النقدية ﺣﺰمة مﻦ التيارات األدبية التي هيمنﺖ علﻰ ﺗﺄريﺦ
األدﺏ العالمي وﺃدبنا العربي ﻛالﻜﻼﺳيﻜية والواقعية وﻏيرهما مﻦ المدارﺱ والمذاهب
األدبية.
اﺧتﺺ الفصل
ﻏير ﺃﻥ ﺃﺳاﺱ العمل النقدﻱ هو ﺗعلم مناهﺠﻪ وﺃدوات هذﻩ المناهج ،لذا
ّ
الثالث بالمناهج األدبية الحديثة مﻊ ﺃمثلة ﺗﻄبيقية يحتاﺟﻬا الﻄلبة والمدرﺳوﻥ معاً مﻦ
ﻏير ﺃﻥ يﻜوﻥ ﺯمﻼﺅنا المدرﺳوﻥ بعيديﻦ عﻦ بناء الذوﻕ الﺠمالي للنصوﺹ الواردﺓ ﻓي
الﻜتاﺏ ﻓي ﺗقريبﻬا واﺳتﻈﻬار بعﻀﻬا مﻦ ﺃﺟل بناء الذاﺋقة الﺸعرية لديﻬم وﺗمثل المادﺓ
المعرﻓية ﻓي ﺃﺫهانﻬم عامة .ومﻦ اﷲ التوﻓيﻖ.

المﺆلفوﻥ
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مبادئ عامـــة

ال»‹ـو‚@ا˛ÓiÜـÚ

األدﺏ هو النتاﺝ اﻻبداعي ﻓي اللﻐة ،ﺇنﻪ ﻓﻦ اللﻐة َ
والﺨ ْل ُﻖ الﺨيالي الذﻱ ﺗﺆلﻒ
اللﻐة مادﺗﻪ التعبيرية وﻃبيعتﻪ التﺄليفية.
ﻓاألدﺏ ﺟﺰء ﻻ يتﺠﺰﺃ مﻦ الفﻦ ،والفﻦ هو ﺧلﻖ اﻻنﺴاﻥ عوالم متﺨيلة متوهمة ﺗعبر
عﻦ هواﺟﺴﻪ وﺧلﺠاﺗﻪ وﺗصوراﺗﻪ عﻦ الﻜوﻥ والمﺠتمﻊ.
وينقﺴم الفﻦ علﻰ نفﺴﻪ ﺇلﻰ مﺠموعة مﻦ اﻻقﺴام بحﺴب مادﺗﻪ ،ﻓﻬو موﺳيقﻰ ﺇﺫا
ﻛانﺖ مادﺗﻪ ﺃنﻐاما ،وهو ﻓﻦ ﺗﺸﻜيلي ﺇﺫا ﻛانﺖ مادﺗﻪ األبعاد الثﻼﺛة واأللواﻥ ،وهو ﺃدﺏ ﺇﺫا
ﻛانﺖ مادﺗﻪ اللﱡّﻐة.
وﺣال األدﺏ ﺷبيﻬة بحال ﻏيرﻩ مﻦ الﻈواهر الﻄبيعية واﻻنﺴانية واﻻﺟتماعية ﻓي
ﺗفﺴر ﺇﺷﻜاﻻﺗﻪ وﺗصﻒ ﻃبيعة ﺗﻜوينﻪ وﻃرﻕ ﺇنتاﺟﻪ
ﺣاﺟتﻪ ﺇلﻰ ﺣقول ومياديﻦ علمية ّ
وﺗلقيﻪ وﺗتناول ﺗاريﺨﻪ .لذا ﺗعددت العلوم التي ﺗدرﺱ األدﺏ مﻦ ُ
ﺣيث هو ﻇاهرﺓ ﺇبداعية
ﻓنية بحﺴب الﺰاوية التي ﺗتناول بﻬا هذﻩ العلوم الﻈاهرﺓ األدبية ،ويمﻜﻦ – ﺇﺟماﻻ –
دراﺳتﻬا علﻰ النحو اﻵﺗي:

-1ﺗﺄريﺦ األدﺏ:
علمي يدرﺱ األدﺏ مﻦ ُ
ﺣيث ﻛونﻪ ﻇاهرﺓ ﺯمانية ﺗمر مﻦ مرﺣلة ﺇلﻰ ﺃﺧرﻯ
هو ﺣقل
ّ
ﻓيتﻐير األدﺏ ﻓي مﻈاهرﻩ المﺨتلفة ووﻇيفة ﺗﻜوينﻪ وﺃهمية عناﺻرﻩ وﺃﺷﻜالﻪ ومﻀامينﻪ،
وﺗﻜمﻦ مﻦ وراء التحوﻻت والتﻐيّرات األدبية ﺃﺳباﺏ اﺟتماعية وبيﺌية وﺳياﺳية وﺛقاﻓية،
يقوم مﺆرﺥ األدﺏ بدراﺳتﻬا ومعرﻓة ﺃﺛرها ﻓي هذﻩ التحوﻻت األدبية ومثال ﺫلﻚ :ﺗﻐيّر
الﺠاهلي ﺇلﻰ
القصيدﺓ العربية مﻦ ﻛونﻬا متعددﺓ اﻻﻏراﺽ والموضوعات ﻓي العصر
ّ
قصيدﺓ ﺫات ﻏرﺽ واﺣد ﻓي العصر العباﺳي ،ﻓﻀﻼ علﻰ ﺗﻐير ﻃبيعة النﻈم واألوﺯاﻥ
والتصوير األدبي .ﺇﺫ وقفﺖ وراء هذﻩ التحوﻻت عوامل المدنية العباﺳية والحياﺓ الحﻀرية

5

بما ﺗقتﻀيﻪ مﻦ ﺗحوﻻت ﻓﻜرية وﺛقاﻓية واﺟتماعية ،ﻓبدﻻ مﻦ ﺷعراء البوادﻱ ﻛاﻥ العصر
العباﺳي بيﺌة مناﺳبة لﺸعراء القصور بامتياﺯُ .ﻛ ّل ﺫلﻚ داﺧل ﻓي عمل المﺆرﺥ األدبي
ﻛونﻪ يﺆرﺥ للتحوﻻت األدبية ﻓيصفﻬا بﺄمانة ويحاول ﺗفﺴيرها بردها ﺇلﻰ اﻻﺳباﺏ والعلل
الﻜامنة مﻦ وراﺋﻬا.
وﻓي مثال ﺁﺧر لعمل المﺆرﺥ األدبي هو ﺫﻛر اﻻﺗﺠاهات والمذاهب األدبية وربﻄﻬا
بعصورها وبيﺌاﺗﻬا اﻻﺟتماعية والﺴياﺳية واﻻقتصادية وﻃبيعة هذﻩ المذاهب مﻦ ُ
ﺣيث
ّ
ﻛالﻜﻼﺳيﻜية ،والرومانﺴية ،والواقعية،
النﺸﺄﺓ والﺨصاﺋﺺ وﺃبرﺯ ﺃدباﺋﻬا و ُﻛتابﻬا
والرمﺰية وﻏيرها مﻦ مذاهب األدﺏ ومدارﺳﻪ.

 -٢نﻈرية األدﺏ
وقد ﺗﺴمﻰ بالنﻈرية األدبية ﺣينا ،والﺸعرية ﺃو الﺸعريات ﺃﺣيانا ﺃﺧرﻯ ،ﻓﻬي ﺣقل مﻬم
مﻦ الحقول التي ﺗﻬتم بالﻈاهرﺓ األدبية ومحاولة اﻹﺟابة عﻦ الﺴﺆال ما األدﺏ؟ وما الذﻱ
يﺠعل عمل معيﻦ مﻦ اﻻعمال عمﻼ ﺃدبيا؟ وﺃﻱ الﺨصاﺋﺺ التي يﺠب ﺗواﻓرها ﻓي العمل
ً
عمﻼ ﺃدبياً؟ ومثال ﺫلﻚ الوﺯﻥ العروضي واللﻐة المﺠاﺯية مﻦ اﺳتعارات وﺗﺸبيﻬات
ليﻜوﻥ
ﺗع ّد ﺧصاﺋﺺ ﺛابتة ﻓي الﺸعر.
ﺇﺫﻥ ﺗعتمد النﻈرية األدبية علﻰ القوانيﻦ والقواعد واألعراﻑ األدبية ،ﻓﻀﻼ علﻰ
اﻻﺟناﺱ األدبيّة ،وقواعدها النوعية ،ﻓﻬي ﻻ ﺗبحث ﻓي نصوﺹ معينة ،وانما ﺗبحث ﻓي
المﺴاﺋل المﺠردﺓ العامة.
وللنﻈرية األدبية ﺗﺄريﺦ ﻃويل مﻦ الﺠدال والنقاﺵ ﻓي ﻃبيعة األدﺏُ ،
منذ اﻻﻏريﻖ؛
ﻓﻬذا الفيلﺴوﻑ ارﺳﻄو ﻃاليﺲ اﻻﻏريقي قد وضﻊ نﻈرية عا ّمة ﻓي ﺗفﺴير األدﺏ علﻰ ﺃنﻪ
)ﺗقليد ومحاﻛاﺓ للﻄبيعة والواقﻊ( .ﺛم ﺗوالﺖ النﻈريات المﺨتلفة ﺇلﻰ يومنا هذا.

 -3علم الﺠمال
وعلم الﺠمال واﺣد مﻦ العلوم التي ﺗتناول األدﺏ مﻦ ُ
ﺣيث ﺇنﻪ ﺃﺣد الفنوﻥ الﺠمالية
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التي يبدعﻬا اﻻنﺴاﻥ للتﺄﺛير الﺠمالي ﻓي ّ
القراء .وعلﻰ الرﻏم مﻦ ﺃﻥ علم الﺠمال قﺴم مﻦ
النﺺ األدبي
ﻓلﺴفة القيم ﺇﻻ ﺃنﻪ يدﺧل ﻓي العلوم األدبيّة لﻜﺸفﻪ عﻦ اﻵﺛار التي يترﻛﻬا ّ
علﻰ قراﺋﻪ ومﺴتمعيﻪ.
وقد نﺸﺄ هذا العلم ﻓي رﺣم الفلﺴفة الحديثة ُ
منذ القرﻥ الﺴابﻊ عﺸر علﻰ يد الفيلﺴوﻑ
وﺗﻄور علﻰ يد الفيلﺴوﻑ عمانوﺋيل ﻛانﻂ.
بومﻐارﺗﻦ
ّ

األدبي
 -٤النقد
ّ
ﻓرع مﻦ العلوم األدبية نﺸﺄ وﺗﻄور مﻊ نﺸوء األدﺏ وﺗﻄورﻩ ،وهو اﻻقرﺏ مﻦ بيﻦ
للنﺺ األدبي مﻦ ﺃﻱ نوع ﻛاﻥ ،قصيدﺓ ﺃو مﺴرﺣية ﺃو قصة قصيرﺓ ﺃو
العلوم األدبيّة
ّ
رواية ،ﻓيوليﻪ اهتمامﻪ بالتحليل والفحﺺ والوﺻﻒ ،باﺣثا عﻦ مﻈاهرالﺠودﺓ واﻻبداع
األدبي ،ﺃو ﻛاﺷفا عﻦ مواﻃﻦ الﺨلل والﻀعﻒ والر ّﻛة ﻓي بناء األعمال األدبية
واﻻبتﻜار
ّ
ليحﻜم علﻰ روعة النﺺ مﻦ ﺟﻬة ﺃو علﻰ ضعفﻪ مﻦ ﺟﻬة ﺃﺧرﻯ.
وللنقد األدبي ﻓي ﺫلﻚ التحليل والفحﺺ والوﺻﻒ والتقويم مدارﺱ واﺗﺠاهات مﺨتلفة
متباينة ،ﻓﻀﻼ علﻰ اﻥ ﺗﺄريﺨﻪ يعود ﺇلﻰ ﺃﺯمنة متقادمة.
ﻓالعرﺏ لديﻬم نقد ونقاد منذ عصر التﺄليﻒ ،ﺗناول النقاد العرﺏ ،ﻻ ّ
ﺷﻚ ،النصوﺹ
األدبية وﻏالبا ما ﻛانﺖ قصاﺋد ﺷعرية ،ﻓحللوها وﺣﻜموا عليﻬا بالﺠودﺓ ﺃو الﻀعﻒ،
ووضعوا ﻓي ﺫلﻚ ﻛتبا مﻬمة مثل ﻛتاﺏ ابﻦ قتيبة الموﺳوم بالﺸعر والﺸعراء ،وﻛتاﺏ ﺃبي
هﻼل العﺴﻜرﻱ الموﺳوم بﻜتاﺏ الصناعتيﻦ.
ونﺠد ﻓي العصر الحديث مناهج متنوعة ﻛثيرﺓ ﻓي النقد مثل المنﻬج النفﺴي والمنﻬج
التﺄريﺨي والمنﻬج البنيوﻱ وما يﺴمﻰ بالنقد الثقاﻓي وﻏيرها مﻦ المناهج الحديثة.

 -5الﺴيمياء
هو ﺣقل علمي يرﺗبﻂ بدراﺳة العﻼمات ﺃيﱠاً ﻛانﺖ هذﻩ العﻼمات وﺃنﻈمتﻬا ومنﻬا العﻼمات
اللﻐوية واألدبية ،وقد ﻃور هذا العلم وﺃوﺟدﻩ ﻓي العصر الحديث عالم اللﻐة الﺴويﺴرﻱ

٧

ﻓرديناﻥ دﻱ ﺳوﺳير ،والفيلﺴوﻑ اﻻمريﻜي ﺷارل ﺳاندرﺱ بيرﺱ ،وهنالﻚ مدارﺱ
مﺨتلفة ﻓي الﺴيمياء ﺗتناول اﻻعمال األدبية مﻦ ﺯوايا مﺨتلفة وﺗق ّدم ﺗصورات مﻬمة للنقد
األدبي ﺃهمﻬا:
 -1ﺳيمياء الدﻻلة :ﺗتناول النصوﺹ األدبية ﻓي عوالمﻬا الدﻻليّة الﺨاﺻة.
 -٢ﺳيمياء التواﺻل :والتي ﺗتناول األدﺏ ﻓي عﻼقتﻪ ب ُﻜ ّل مﻦ مقاﺻد المﺆلﻒ والقارئ
بوﺻﻒ األدﺏ ميدانا للتواﺻل والتبليﻎ بيﻦ الناﺱ.
 -3ﺳيمياء الثقاﻓة :التي ﺗرﻯ ﻓي األدﺏ نﻈاما مﻦ العﻼمات داﺧل ﺛقاﻓة ﺃﺷمل منﻪ هي
ﺛقاﻓة المﺠتمﻊ الذﻱ ينتج األدﺏ ويتلقاﻩ ويﺴتﻬلﻜﻪ.

 -6البﻼﻏة واﻻﺳلوبية

البﻼﻏة علم قديم يتناول النصوﺹ األدبية مﻦ ُ
ﺣيث ﻃبيعة اﻻﺳتعمال اللﻐوﻱ ﺃهو ﺣقيقة
)ﺟاء
ﺃم مﺠاﺯ ،ﺃﻱ :هل ﺃﻥ هذﻩ التعابير اللﻐوية التي اﺳتعملﻬا المت ُﻜلّم علﻰ ﺣقيقتﻬا ﻛقولنا َ

)ﺟاء اﻻﺳ ُد( ونقصد ﺯيد الﺸﺠاع ﻛاﻻﺳ ُد ،وﻓيﻪ ﺗدرﺱ
ﺯي ٌد( ﺃو اﺳتعملﻬا مﺠاﺯا ﻛقولنا
َ
ﺃنواع المﺠاﺯات ﻛالتﺸبيﻬات واﻻﺳتعارات والﻜنايات وﺳواها ،وللعرﺏ عبر ﺗﺄريﺨﻬم ﺗراﺙ
عﻈيم ﻓي البحوﺙ والتصنيفات والتﺂليﻒ البﻼﻏية ،وبرﺯ لديﻬم ﺟﻬابذﺓ عﻈام ﻛالﺠرﺟاني
والقرﻃاﺟني وابﻦ اﻻﺛير وابﻦ ﺳناﻥ الﺨفاﺟي.
وقد نﺸﺄ ﻓي العصر الحديث علم ُي َع ﱡد ﺗﻄويراً لعلم البﻼﻏة يﻄلﻖ عليﻪ األﺳلوبية يدرﺱ
الصوﺗي
بﻪ الباﺣثوﻥ ﻓيﻪ النصوﺹ األدبية ﻓي مﺴتوياﺗﻬا اللﻐوية المﺨتلفة المﺴتوﻯ
ّ
الدﻻلي.
الترﻛيبي والمﺴتوﻯ
والمﺴتوﻯ
ّ
ّ
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المناقﺸــة
 -1اﺫﻛر الفرﻕ بيﻦ التﺄريﺦ األدبي والنقد األدبي؟
 -٢بم ﺗﺨتلﻒ ﺳيمياء الدﻻلة عﻦ ﺳيمياء الثقاﻓة؟
 -3يقول بعﺾ العلماء :ﺇﻥ اﻻﺳلوبية بﻼﻏة المحدﺛيﻦ .ناقﺶ ﺫلﻚ؟

٩

الفصـل األول

النقـد األدبـي القديـم
äÜا@¿@Úéا‹�óæحات@الá‘‰يÚ
َ
اقترﻥ النق ُد باألدﺏ العربي ) ﺷعراً ونثراً ( بﺸ ُﻜ ّل مباﺷر وعميﻖ  ،ﻓﺄﺻبﺢ ﻛﻼهما قرينيﻦ
ُ
ُ
وﺣيث يحﻀر النق ُد يﻜوﻥ األدﺏ
األدﺏ يﻜوﻥ النقد مﻼﺯماً لﻪ،
ﻓحيث يحﻀر
ﻻ يفترقاﻥ ،
ُ
ﺣاضراً ..هﻜذا يﻜوﻥ ﺃﺣدهما ﺳبباً ﻓي ﺣﻀور اﻵﺧر ﻻقتراﺏ الوﺷاﺋج الفنية بينﻬما .
ومثلما َ
ﺗعذر علينا ﺃﻥ نﺠ َد البدايات األولية الدقيقة للﺸعر العربي  ،لبعد المﺴاﻓة ال ﱠﺰمنية،
ُ
وقلﱠة ما وﺻل ﺇلينا مﻦ هذﻩ البدايات ،ﻓقد ﺗﻐ ﱠيب ْ
بدايات النقد العربي القديم ﻓي عصر
َﺖ علينا
ﺷذرات مﻦ األﺧبار والقصﺺ التي ﺗحﻜي لنا بعﺾ المواقﻒ النقدية
ما قبل اﻹﺳﻼم .ﺳوﻯ
ٍ
ﱠ
نتحف ُﻆ عليﻬا ﻓي قبول بعﻀﻬا لقدمﻬا ،وﻏياﺏ ﺳندها التاريﺨي
القديمة ،وهي ﺣﻜايات
ﺗصورا واضحاً للنقد العربي ﺁنـذاﻙ.
والعلمي ،وعلﻰ الرﻏم مﻦ ﺫلﻚ ﻓﻬي ﻻ ﺗعﻄي ًّ
ً
ً
ً
انﻄﻼقة لتاريﺦ النقد ،ﻓﺈننا نﺠ ُد ً
وﺇﺫا اعتبرنا ﱠ
ﻓقيرﺓ
نقدية
ﺣياﺓ
ﺃﻥ العصر الﺠاهلي يمثل
قياﺳاً ﺇلﻰ النتاﺝ الﺸعرﻱ الﻬاﺋل .ويمﻜﻦ ﺃﻥ نتوقﻒ مﻊ بعﺾ هذﻩ المﺸاهد النقدية ﻓي
ﺧصاﺋﺺ النقد العربي ومﻼمحﻪ العامة .ومﻦ
نتصور مﻦ ﺧﻼلﻬا
العصر الﺠاهلي ﺣ ﱠتﻰ
َ
ﱠ
هذﻩ المﺸاهد النقدية :
 .1يُقال ﻛانﺖ ُﺗﻀرﺏ للنابﻐة ﱡ
الذبياني قبﱠة ﺣمراء مﻦ الﺠلد ) ﺧيمة ( ﻓي ﺳوﻕ عﻜاﻅ،
عﺠب ب ِﻪ ،ﺛم
ﻓﻜانﺖ ﺗﺄﺗيﻪ
ُ
الﺸعراء ﻓتعرﺽ عليﻪ ﺃﺷعارها ،وقد ﺃنﺸدﻩ األعﺸﻰ ﻓﺄُ َ
ﺣﺴاﻥ بﻦ ﺛابﺖ ،ﺛم ﺃَنﺸدﺗﻪ الﺨنﺴاء ﺷعراً ﻓي رﺛاء ﺃﺧيﻬا ﺻﺨر:
ﺃَنﺸدﻩ ﱠ
ﻓﺖ  ،ﺇﺫ َﺧ ْ
َيﻦ ُع ﱠوا ُر ﺃم ﺫ ﱠر ْ
لﺖ مﻦ ﺃهلِﻬا ال ﱠدا ُر
ذﻯ
َق ً
ِ
بعينيﻚ ﺃم بالع ِ
ُ
ﱠ
ﱠ
ﻛـﺄنﻪ َعلَــ ٌم  ،ﻓي رﺃﺳـ ِﻪ نــا ُر
الﻬداﺓ بـ ِﻪ
وﺇﻥ ﺻﺨراً لتﺄﺗ ﱡم
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ﻓﺄُ ْعﺠ َب بالقصيد ِﺓَ ،
قبلﻚ ُ
وقال لوﻻ ّ
لقلﺖ :ﱢﺇنﻚ
ﺃﻥ ﺃبا بصير – يقصد األعﺸﻰ – ﺃَنﺸدني ِ
ِ

ﺃﺷعر ﱢ
الﺠﻦ واألنﺲ .

العرﺏ علﻰ )النابﻐ ِة ﱡ
الذبيـاني ،وبﺸر بﻦ ﺃبي ﺧاﺯم( ﻇاهرﺓ )اﻹقواء( ﻓي
 .٢لقد عاﺏ
ُ
ﺷعرهما .واﻹقواء هو اﺧتﻼﻑ ﺣرﻛة ال ﱠروﻱ ﻓي قاﻓية القصيدﺓ ،بيﻦ ﱠ
الﻀم والﻜﺴر
ُ
العيب
ويحدﺙ ﺫلﻚ ﻓي بعﺾ ﺃبيات القصيدﺓ .وقد انتبﻪ النابﻐة ﺇلﻰ هذا
ﺃو العﻜﺲ،
ِ
َ
الصوت ﻓي نﻬايات األبيات
ﻏناء ﻓي ﺷعر ِﻩ ،وقد م ﱠدوا
عندما دﺧل يثرﺏ ﻓﺄﺳمعوﻩ
ً
ﺣ ّتﻰ يُﻼﺣﻆ ﺫلﻚ :
ِم ْﻦ ﺁل مي َ
ﱠـة را ِﺋ ٌﺢ ﺃو ُم ْﻐ َت ِدﻱ
ِ
لتنا َﻏـداً
َوارﺡ ﺃَ ﱠﻥ ِر ْﺣ َ
َﺯ َع َم الب ُ
ﻓفﻄﻦ ﺇلﻰ ﺫلﻚ ولم َيعُد لﻪ .

ﻼﻥ ﺫا ﺯا ٍد َ
َع ْﺠ َ
وﻏ ْي َر ُم َﺰ ﱠو ِد
راﺏ َ
وب َ
ذاﻙ َﺧبﱠرنا ُ
األ ْﺳ َو ُد
الﻐ ُ
ِ

مﻊ َﻃرﻓﻪ بﻦ العبد ﺧالَﻪ المتلمﺲ ينﺸد ﺷعراً :
َ .3ﺳ َ
وقد ﺃَﺗناﺳﻰ الﻬ ﱠم عند ا ﱢدﻛارﻩ
بناﺝ علي ِﻪ ﱠ
الصيعر ﱠي ِة ُم ْﻜ َدم ِ
ٍ
ٌ
الصيعريّة ٌ
ﺗﻜوﻥ ﻓي عنﻖ ﱠ
)اﺳ َت ْن َ
ُ
الﺠ َم ُل( .ﺃﻱ ﱠ
الناق ِة
ﺧاﺻة
ﺻفة
ﺇﻥ ّ
وﻕ َ
ﻓصرﺥ ﻃرﻓة ْ :
الﺠ َمل .
وليﺲ ﻓي عنﻖ الﺠمل  .والناقة هي ﺃُنثﻰ َ
َ
ُ
 .٤يقول ﺣماد ال ﱠراوية ّ
ﺗعرﺽ ﺷع َرها علﻰ قريﺶ ،ﻓما قبلوﻩ منﻬا ﻛاﻥ
العرﺏ ﻛانﺖ
ﺇﻥ
َ
ﻓق ِدم عليﻬم َعلقمة بﻦ َعبدﺓ ال ُم ّ
مقبوﻻ ،وما ر ﱡدوﻩ منﻬا ﻛاﻥ مردوداًَ .
ً
لقب بـ )علقمة
الفحل( .ﻓﺄنﺸدهم قصيدﺗﻪ التي يقول ﻓيﻬا :
ﺃ ْم َﺣبْلُﻬا ْﺇﺫ َ
نﺄﺗﻚ اليـو َم َم ْص ُرو ُم

َه ْل ما َعلِ ْم َﺖ و َما اﺳ َتو َد َ
عﺖ َمﻜتو ُم
ﻓقالوا  :هذﻩ ِﺳمﻂ الّ ّدهر  ،ﺃﻱ ﺟوهرﺓ ال ﱠﺰماﻥ  .ﺛم عا َد ﺇليﻬم ﻓي العام المقبل ﻓﺄنﺸدهم
قصيدﺗﻪ األﺧرﻯ :
َﻃ َحا َ
روﺏ
اﻥ َﻃ ُ
بﻚ ٌ
قلب ﻓي ِ
الح َﺴ ِ

بُعي َد ﱠ
يب
الﺸـباﺏ َع ْص َر َﺣاﻥ َم ِﺸ ُ

ﻓقالوا  :هاﺗاﻥ ِﺳمﻄا ال ﱠدهر .
ويقال ﺇﻥ العرﺏ ﺗﺨي ْ
بماء الذهب ﻓي نﺴيج مﻦ
ﱠرت قصاﺋ َد مﻦ الﺸعر الﺠاهلي ،وﻛتبوها ِ
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ﺻنﻊ ﺃقباﻁ مصر وعلقوها بﺄﺳتار الﻜعبة ،ﺗعﻈيماً وﺗقييماً لتلﻚ القصاﺋد التي ْ
بلﻐﺖ عندهم
َ
والنﻀج الفني ال ﱠرﻓيﻊ .وهم يقصدوﻥ بﻬذﻩ القصاﺋد ما ﺃﻃلﻖ عليﻬا اﺳم )ال ُمعَلﱠقات(.
الﻜمال
َ
وقد اﺧتلﻒ العلماء وال ﱡرواﺓ بعد ﻓي قبول هذﻩ القص ِة وﺻح ِتﻬا .
ُ
رهيﻦ هذﻩ الﺨﻄابات القليلة ،وﻏيرها ﻓي التقييم
لقد ﻛاﻥ النقد ﻓي العصر الﺠاهلي
ً
ﺗحليﻼ ﺃو
والتصور ،وهو نقد ﻻ يﺨرﺝ عﻦ ﺻدور الرﺃﻱ الذاﺗي الفﻄرﻱ الذﻱ ﻻ يمتلﻚ
ً
ُ
ﺻفحات النق ِد ﺗعتم ُد علﻰ المصادﻓة
ﺗعليﻼ للحﻜم النقدﻱ الصادر مﻦ قبل الناقد .ﻓقد ﺳارت
والﺴـفر،
ﻓي هذﻩ اللقاءات المﺠاﺯية بيﻦ الﺸعراء ﺃنفﺴﻬم ﻓي مﺠالﺴﻬم ،ﺃو ﻓي األﺳواﻕ ﱠ
ﺣي ُ
قليل المﺴاﺣة ،دا َر ﺃﻏلبُﻪ بيﻦ مﺠالﺲ الﺸعراء الذيﻦ
والﺰيارات .ويمﻜﻦ القول ﱠﺇنﻪ نقد ﱞ
َعبﱠروا بعواﻃفﻬم وانفعاﻻﺗﻬم عﻦ الﺸعر ،وﻛذلﻚ عبﱠروا عﻦ نقدهم بالوﺗيرﺓ نفﺴﻬا الفﻄريﱠة
العربية ال َم َ
حﻀة التي لم ﺗتﺄﺛر بعد بالمﺆﺛرات الﺨارﺟية األﺟنبية .
َ
واع لحرﻛة النقد العربي ،نرﻯ ْ
نتوقﻒ مﻊ ﺃهم اﻻنﺠاﺯات النقدية
ﺃﻥ
ولﻜي نل ﱠم
ﱢ
بتصو ٍر ٍ

عبر مصﻄلحات النقد التي َن َ
ْ
ﻀ ْ
واﺗﺠاهات نقدي ٍة اﺣتوت علﻰ
ﺗيارات
بﺸﻜل
وﺃﺛمرت
ﺠﺖ
ٍ
ٍ
ِ
مقاييﺲ الﺠود ِﺓ
التحليل والتعليل ،والتفﺴير ،وﺣققﺖ المواﺯنات بيﻦ الﺸعراء ،ووضعﺖ
َ
الﺸعري ِة للنﺺ والﺸاعر .ولعل ﺃهم محﻄات النقد العربي القديم ﱠ
ﺗتمث ُ
ـل ﻓي المصﻄلحات
والنﻈريات اﻵﺗية:

�
المــــوا„åــــ-:@@Ú
هي المفاضلة بيﻦ ﺷاعريﻦ ﺃو ﺃﻛثر للوﺻول ﺇلﻰ ﺣﻜم نقدﻱ ،و َﺗ ْح ُدﺙ المواﺯنة بيﻦ
الﺸعراء ﻓيما يتفﻖ مﻦ ﺗﺰامﻦ الﺸاعريﻦ ﻓي عصر واﺣد ،ﺃو ﺗﺸابﻪ األﻏراﺽ الﺸعرية،
ﺃو المذهب الﺸعرﻱ ،ﺃو ﺗميﺰها ﻓي ﱟ
ﺟوﺯ بعﺾ العلماء المواﺯنة
ﻓﻦ ﺷعرﻱ معروﻑ ،وقد ﱠ
بيﻦ الﺸعراء وﺇﻥ اﺧتلفوا ﻓي المعنﻰ والﻐرﺽ ،والفﻦ وﻏير ﺫلﻚ .
ّ
ولعل ﺃقدم ما وﺻل ﺇلينا مﻦ عﻬد المواﺯنات الﺸعرية ،ما َ
ﺣدﺙ بيﻦ امرئ القيﺲ وعلقمة
الفحل ،عندما ﺗناﺯعا الﺸعر ،وﺃدعﻰ ُﻛ ّﻼهما ﺃنﻪ ﺃﺷعر مﻦ ﺻاﺣب ِﻪ ،ﻓتحاﻛما ﺇلﻰ ﺃم ُﺟندﺏ

1٢

ﺯوﺝ امرئ القيﺲ ،وﻃلبﺖ منﻬما ﺃﻥ يقوﻻ ﺷعراً علﻰ روﻱ واﺣد ،وقاﻓية واﺣدﺓ يصفاﻥ
ﻓيﻬا الﺨيل ،ﻓفعﻼ ،ﻓقال امرﺅ القيﺲ :
ﺃلﻬوﺏ ،وللﺴـاﻕ د ﱠر ٌﺓ
ﻓللﺴوﻁ
ٌ

ُ
عب
وللﺰﺟر منﻪ َوقﻊ ﺃهوﺝ ِم ْن ِ

وقال َعلقمة الفحل :
يَم ﱡر ﻛــ َم ﱢر الراﺋﺢ ِ المتحلﱠـب ِ

ﱠ
ﻓﺄدرﻛﻬﻦ ﺛانيــاً مﻦ عنانـ ِﻪ

ﻓحﻜمﺖ ﺃم ُﺟندﺏ لصالﺢ علقمة دوﻥ امرئ القيﺲ ،وﺫلﻚ ّ
ألﻥ امرﺃ القيﺲ ﺃﺟﻬد ﻓرﺳﻪ،
ً
ونﺠابة ﻓي الﺴرعة
وﺃلﺢ عليﻬا ،ﻓي ﺣيﻦ ﻛانﺖ ﻓرﺱ علقمة ﺃﻛثر ﺃﺻالة
وضربﻬا وﺯﺟرها ﱠ
والصفات .
ﱢ
وقد واﺯﻥ النقاد بيﻦ ﺷعراء الﻄبقة اﻹﺳﻼمية األولﻰ مثل ﺟرير ،والفرﺯدﻕ ،واألﺧﻄل،
ألنﻬم قد ﻏلب عليﻬم ّ
ﻓﻦ الﻬﺠاء ) النقاﺋﺾ ( واﺷتﻬروا ب ِﻪ .وقد ﻛانﺖ المواﺯنة ﺃيﻀاً بي
ُنصيب الﺸاعر اﻹﺳﻼمي العُذرﻱ وﺯميلﻪ ُﻛثيﱢـر َع ﱠﺰﺓ ،ألنﻬما قاﻻ ﻓي الﻐﺰل العذرﻱ ،وﻛانا
مﻦ ﺃهل البادية .وقد ُعقدت المواﺯنة بيﻦ عمر بﻦ ﺃبي ربيعة ،وﺟميل بثينة .وقد ﺃُﺧذ علﻰ
عمر بﻦ ﺃبي ربيعة ّﺃنﻪ يتﻐﺰل بنفﺴﻪ دوﻥ المحبوبة ،ﻓﻬو يقول :
قالـﺖ الﻜبرﻯ وقد ﺗيﱠم ُتﻬا

قد عرﻓناﻩ ،وهـل يﺨفﻰ القمر

ولقد ﺃهت ﱠم الناﺱ ﻛثيراً بالمواﺯنة بيﻦ الﺸعراء الثﻼﺛة ،وهم )ﺟرير ،والفرﺯدﻕ،
ً
وﺧاﺻة الﺸاعريﻦ الﻜبيريﻦ ﺟرير والفرﺯدﻕ
واألﺧﻄل( ،وﻻﺳيما النقاد وعلماء اللﻐة،
ُ
ُ
والفرﺯدﻕ
يﻐرﻑ مﻦ بحر،
اللذيﻦ ﺃﻛثرا مﻦ معاني الﻬﺠاء والنقاﺋﺾ ،ﻓقالوا ﻓيﻬم :ﺟرير
ُ
ﺻﺨر ،ﺃﻱّ :
ﺇﻥ ﺷعر ﺟرير يتميّﺰ بﺴﻬولة األلفاﻅ ،وﺳﻼﺳة مفرداﺗﻪ اللﻐوية،
ينحﺖ ﻓي َ
وعذوبة ﺃﺳلوب ِﻪ ،ﻓﻬو ُ
يقول بلﻐ ٍة قريبة مﻦ ﻛﻼم ّ
الناﺱ وﺣياﺗﻬم ،ﻓي ﺣيﻦ يتميّﺰ الفرﺯدﻕ
بﻚ،
الﺴ ِ
بترﻛيب لﻐوﻱ متيﻦ ،يﺴتﺨدم اللفﻆ الﺠﺰل ،والمفردات الفﺨمة ،والتعبير القوﻱ ﻓي ﱠ
ٍ
والمتﻦ ﱠ
الﺸعرﻱّ ،
ألﻥ معاني الفﺨر والﻬﺠاء ﺗﺴتدعي هذا المﺴتوﻯ مﻦ التقريﻊ والﻐﺾ
مﻦ ﺧصال اﻵﺧريﻦ ،وﻻﺳيّما ﺇﺫا عرﻓنا ﺗعلّﻖ الفرﺯدﻕ بالفﺨر والمبالﻐة ﻓيﻪ .لذلﻚ قالوا:
ً
ُ
ﺧاﺻ ًة .
عامة،
ﺟرير ﺃﺷع َر
والفرﺯدﻕ ﺃﺷعر ﱠ
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وبعﻀﻬم اﻵﺧر يق ﱡدم الفرﺯدﻕ ﻓي ﱠ
الﺴـﻜوت ﻓي
الﺸـاعري ِة ،ﻓي ﺣيﻦ لﺰم بعﻀﻬم اﻵﺧر ﱡ
ﺫلﻚ ﺧوﻓاً مﻦ ﺃﻥ ﺗصيبﻪ لعنة الﻬﺠاء مﻦ ﺃﺣدهم ،ﻛما َ
ﺣدﺙ مﻊ الﺸاعر الراعي ﱡ
النميرﻱ
هﺠاء مﺆلماً ،ما َ
ﺣيﻦ ﱠ
ﺯال
ﻓﻐﻀب ﺟرير علﻰ ﺫلﻚ ،وقال ﻓيﻪ
ﻓﻀـل الفرﺯدﻕ علﻰ ﺟرير،
ً
َ
الﻬﺠاء يﺸ ﱢﻜـل ُﺳـب ً
ﱠة علﻰ قبيلة الراعي ّ
النميرﻱ :
هذا
ُ
ﻓﻐﺾ ﱠ
ﱠ
الﻄرﻑ ﱠﺇنﻚ مﻦ ُنمير ِ
ﺇﻥ ﺟريراً ﻛاﻥ ﺃﻛثر الثﻼﺛة ً
ويقال ّ
قوﻻ ﻓي ﺗعدد األﻏراﺽ ،وﻓنوﻥ الﺸعر .ﻓقد َ
ﺃبدع
ﻓـﻼ َﻛعْباً
َ
بلﻐــــﺖ وﻻ ِﻛـﻼبا

ً
ﻏرضا ﺇﻻّ وقال ﻓيﻪ .ﻓي ﺣيﻦ
وﺃﺟا َد ﻓي المديﺢ ،والنﺴيب ،وال ﱢرﺛاء والرﺟﺰ ،ولم يترﻙ
ُ
بقوﺓ الﻬﺠاء ،ومعاني الفﺨر والمديﺢ .ويقال ّ
ﺇﻥ األﺧﻄل ﻛاﻥ ﺃﻓﻀلﻬم ﻓي
ﺗميﱠـ ﱠﺰ
الفرﺯدﻕ ّ
مدﺡ الملوﻙ والﺨلفاء .
ومﻦ قول ﺟرير ﻓي هﺠاء الفرﺯدﻕ :
َ
لو َ
ْﻦ ُم َﺠاﺷﻊ
ﻛنﺖ ُﺣ ﱠرا ً يابﻦ قي ِ
ُقتـل ال ﱡﺰبيـ ُر وﺃنتـم ِﺟ ُ
يـرانــــــﻪ

ْﺖ َ
َﺷ ﱠيع َ
يﻦ و ِميﻼ
ضي َْف َﻚ َ
ﻓرﺳ َﺨ ِ
ﺗبًّـا لِ َمﻦ َق َتــل ال ﱠﺰبي َر ﻃويــــــﻼ

ومﻦ قول الفرﺯدﻕ ﻓي هﺠاء ﺟرير :
لﻦ ُﺗدرﻛـوا ﻛرمي بلﺆم ﺃبيـ ُﻜ ُم
َﺢ اﻹلـ ُﻪ بنـي ُﻛليـب ﱠﺇنﻬـم
قب َ

وﺃوابـدﻱ َ
بتن ﱡ
ــحـل األﺷعــار ِ
َﻐدروﻥ وﻻ ي ُ
َف َ
َ
ﻻي
وﻥ لﺠـــار ِ

ُ
المواﺯنة علﻰ بعﺾ األبيات بيﻦ ﺷاعريﻦ ﻓي معناها الﺠﺰﺋي دوﻥ المعنﻰ
ولربّما وقفﺖ
ﺃﻱ البيتيﻦ ﺃﺟود ،قول
العام للقصيدﺓ ،ﻓمﻦ ﺫلﻚ ما ُﺳـﺌل ابﻦ َﺳـﻼم ُ
الﺠمحي البصرﻱ ﱡ
ﺟرير:
رﻛـب ال َمﻄــايا
ﺃَلَ ْﺴتم َﺧ ْي َر َم ْﻦ
َ

َ
وﺃندﻯ الع َ
َالميﻦ ب
ُﻄـــــوﻥ راﺡ ِ

ﺃم قول األﺧﻄل :
ُﺴ َتقاد لَ ُﻬم
ُ
ﺷمﺲ العَداو ِﺓ َﺣ ّتﻰ ي ْ

وﺃعﻈ ُم ﱢ
الناﺱ ﺃﺣﻼما ً ﺇﺫا َقـ َدروا

ُ
ﻓقال ابﻦ َﺳـﻼم ُ :
وبيﺖ األﺧﻄل ﺃﺟﺰل وﺃرﺯﻥ .
بيﺖ ﺟرير ﺃﺣلﻰ وﺃيﺴر،
ولقد ولﱠدت المواﺯنة ﺷيﺌاً مﻦ ﺗقديم الﺸعراء عند ﺃهل المدﻥ والبوادﻱ بما يتﻼءم مﻊ
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ﺫاﺋقة ﺫلﻚ الصعيد وناﺳ ِﻪ لﺸاعر دوﻥ ﺁﺧر ،ﻛما عرﻑ عﻦ ﺃهل البصرﺓ بتقديمﻬم ﻻمرئ
القيﺲ علﻰ ﻏيرﻩ مﻦ الﺸعراء ،ﻓي ﺣيﻦ ﻛاﻥ ﺃهل الﻜوﻓة يفﻀلوﻥ األعﺸﻰ علﻰ ﻏيرﻩ،
ﻓي ﺣيﻦ ﻛاﻥ ﺃهل الحﺠاﺯ ونﺠد يﺄنﺴوﻥ بﺸعر )ﺯهير بﻦ ﺃبي ُﺳـلمﻰ ،والنابﻐة ﱡ
الذبياني(
والحﻜم .وقد عمل علماء اللﻐة علﻰ
لما ﻓيﻪ مﻦ معاني الحﻜمة واﻹيﺠاﺯ ،وﻛثرﺓ األمثال ِ
ﺟمﻊ بعﺾ الﺸعراء المعاﺻريﻦ ﺁنذاﻙ مﻊ بعﺾ الﺸعراء القدامﻰ مﻦ العصر الﺠاهلي
ﺇﻥ ﺟريراً
لتقاربﻬم ،وﺗﺸابﻬﻬم ﻓي األﺳلوﺏ ،والﻐرﺽ والصياﻏة والﻄبﻊ  ..ﻓقد قالوا :ﱠ
وﺇﻥ األﺧﻄل يﺸبﻪ النابﻐة ّ
وﺇﻥ الفرﺯدﻕ يﺸابﻪ ﺯهيراً ،ﱠ
يﺸبﻪ األعﺸﻰّ ،
الذبياني ،وهﻜذا
ﺳارت المراﺣل األولﻰ مﻦ مﺴتويات المواﺯنة بيﻦ الﺸعراء علﻰ مﺴتوﻯ األﻏراﺽ،
والتﺸابﻪ ﻓي الفﻦ الﺸعرﻱ ،والتقارﺏ ﻓي ال ﱠﺰمﻦ والعصر ،والبيﺌة ،ومواﺯنة األبيات
ُ
بﺸﻜل ﻓردﻱ ﺫاﺗي يعبّر عﻦ رﺃﻱ الناقد
ﺗنﻄلﻖ
المفردﺓ ،وﻓي ُﻛ ّﱢل ﺫلﻚ ﻛانﺖ اﻵراء النقدية
ٍ
ً
ﻏامﻀة
موقﻒ ما .وقد ﻛانﺖ هذﻩ اﻵراء مﺨتلفة بيﻦ ناق ٍد وﺁﺧر ،ﺃو
ﻓي مناﺳب ٍة ما ،ﺃو
ٍ
ﺗعليل وﺇيﻀاﺡ  .ويبدو ﱠ
ﺃﻥ الناقد ﻛاﻥ يعتم ُد ﻓي قول هذﻩ اﻵراء المﺨتصرﺓ علﻰ
ﺗحتاﺝ ﺇلﻰ
ٍ
ً
عارﻓة ﻓي ﺻناعة الﺸعر وﺛقاﻓت ِﻪ.
معرﻓة القارئ وﺛقاﻓتﻪ التي ينبﻐي ﺃﻥ ﺗﻜوﻥ
وقد ﺷﻬدت المواﺯنات النقدية ﺗﻄوراً منﻬﺠياً ﻛبيراً ﻓي القرﻥ الرابﻊ الﻬﺠرﻱ علﻰ يد
الناقديﻦ الﻜبيريﻦ اﻵمدﻱ ﻓي ﻛتابﻪ ) المواﺯنة بيﻦ ﺃبي ﺗمام والبحترﻱ ( ،وعبد العﺰيﺰ
الﺠرﺟاني ﺻاﺣب ﻛتاﺏ )الوﺳاﻃة بيﻦ المتنبي وﺧصومﻪ( .ﻓقد ﺷ ﱠﻜـل هذاﻥ العالماﻥ
الﺠليﻼﻥ عنوانا ً مﻬما ً ﻓي ﺗاريﺦ النقد عند العرﺏ .
وقد ﺃﺟمﻊ العلماء والدارﺳوﻥ علﻰ ّ
ﺃﻥ اﻵمدﻱ قد انتقل بالمواﺯن ِة مﻦ بعُدها الذاﺗي
الفﻄرﻱ ﺇلﻰ البُعد المنﻬﺠي العلمي  .وقد ﺷﻐلﺖ موضوعات المواﺯنة مباﺣث الﻜتاﺏ دوﻥ
اﺳتﻄراد ﱡ
يﺨل بالمنﻬج .
َ
ﺃرﻛاﻥ مﻬم ٍة هي -:
المواﺯنة ﻓي ﻛتاب ِﻪ علﻰ ﺛﻼﺛ ِة
وقد ر ﱠﺗ َب اﻵمدﻱ
ٍ
 : xb�vny¸a Z@�@¸Îcﺃﻱ ّﺃنﻪ ﺫﻛر اﺣتﺠاﺝ ُﻛ ّﱠل ﻓرق ٍة مﻦ ﺃﺻحاﺏ الﺸاعريﻦ بما يعﺰﺯ ﺧصال

الﺸاعر وقدرﺗﻪ علﻰ اﻵﺧر .
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 : ÚÌ� ã»ì€a@pb”ã��€a@Z@@b�Ó„bqلقد ﻛﺸﻒ اﻵمدﻱ الﺴرقات الﺸعرية التي ﺃﺧذها الﺸاعراﻥ
�
مﻦ الﺸعراء الﺴابقيﻦ ،وما ﺃﺧذﻩ البحترﻱ مﻦ معاني ﺃبي ﺗمام  .ويبدو ّ
ﺃﻥ اﻵمدﻱ لم ي َر

الﺴرقات معلﻼ ً ﺫلﻚ بقولﻪ  ) :وﻛاﻥ ينبﻐي ﺃﻥ ﻻ ﺃﺫﻛر
ﺃهمية ً ﻓي عقد هذا الفصل مﻦ ﱠ
َ
الﺴرقات ﻓيما ﺃُﺧ ﱢر َﺟﻪ مﻦ مﺴاوئ هذيﻦ الﺸاعريﻦ ،ألنني ق ﱠد ُ
القول ﻓي ّ
ﺃﻥ َم ْﻦ ﺃدرﻛتﻪ
مﺖ
ً
مﻦ ﺃهل العلم بالﺸعر لم يﻜونوا َي َر َ
وﺧاﺻة
وﻥ ﺳرقات المعاني مﻦ ﻛبير مﺴاوﻱ الﺸعراء،
المتﺄﺧريﻦ ،ﺇﺫ ﻛاﻥ هذا باباً ما ﺗع ﱠرﻯ منﻪ متقدم وﻻ متﺄﺧر ( .

 : Ú„åaÏ���æa@Z@�br€bqلقد ﺃعتمد اﻵمدﻱ ﻓي مواﺯنت ِﻪ ) المفاضلة ( بيﻦ الﺸاعريﻦ علﻰ
البيتيﻦ ،ﺃو القﻄعتيﻦ الﺸعريتيﻦ ،ﺇﺫا اﺗفقتا ﻓي الوﺯﻥ والقاﻓية ،وﺇعراﺏ القاﻓية ،ﺃو ﺇﺫا
اﺗفقتا ﻓي المعنﻰ والﻐرﺽ .ﻓﻬو يواﺯﻥ بيﻦ معنﻰ ومعنﻰ ﺁﺧر ،مبتدﺋاً بذﻛر الوقوﻑ علﻰ
ال ﱢديار واﻵﺛار ،ووﺻﻒ ال ّدمﻦ واألﻃﻼل.
يقول ﺃبو ﺗمام ﻓي ﺫﻛر ال ّديار :
ُ َ َ
ً
ُ
اﺱ
باﺱ
َن ْق ِ
ُـــــﻊ األ ْد َر ِ
َما ﻓي وقو ِﻓ َﻚ َﺳاعة ِم ْﻦ ِ
ﻀي ُﺣقوﻕ األ ْرب ِ
وقال البحترﻱ ﻓي وﺻﻒ ال ّديار :
َما َعلﻰ ال ﱠرﻛب مﻦ ُ
صابي ؟
وﻑ ال ﱢرﻛاﺏ
رﺳ ِم ال ﱠت َ
ﻓي َم َﻐاني ﱢ
الصبا َو ْ
وق ِ
ِ
ُ
وهﻜذا ﺳارت المواﺯنة عند اﻵمدﻱ ﻓي منﻬﺠﻬا ،وانتﻬﺖ ﺇلﻰ ﺇيﺠاد مﺠموعة مﻦ القواعد
ً
والثوابﺖ النقدية التي ﺁمﻦ بﻬا اﻵمدﻱ وﺟعلﻬا مقياﺳاً
وﺃداﺓ ﻓي الﺸاعريّة العربية .وقد

ً
ﺧاﺻة علﻰ الﺸاعريﻦ ) ﺃبي ﺗمام والبحترﻱ ( ،وﻛانﺖ هذﻩ اﻵلية والﺸروﻁ ﺗﺴمﻰ
ﻃبﱠقﻬا

بـ ) عمود الﺸعر ( .
وم ﱠما ﻻ ّ
ﺷﻚ ﻓيﻪ ّ
ﺃﻥ المواﺯنات التي ﺟرت ﻓي القرﻥ الثاني الﻬﺠرﻱ قد ﱠ
بﺸﻜل
مﻬدت
ٍ
ﻛبير ﺇلﻰ ﺇﻓراﺯ مﺠموعات مﻦ الﺸعراء ﻓي ﻃبقات متقاربة ومتﺸابﻬة ﺇلﻰ ﺣ ﱟد ما ﻓي الرﺅﻯ
النقدية .

ال–ـحـولZ@Ú
مﻦ المصﻄلحات المﻬمة ﻓي النقد العربي القديم .ﺇﺫ يﺸ ﱠﻜل هذا المصﻄلﺢ مفﻬوم
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الﻄبقات ﻓيما بعد .ﻓالفحولة مقياﺱ ﻓني لنﺠاﺡ الﺸاعر ،ومقدرﺗﻪ العالية ﻓي الﺸعر  .ﱠ
وﺇﻥ
ﺃقدم مﻦ اﺳتﺨدم هذا المفﻬوم هو العالم اللﻐوﻱ )األﺻمعي( ﻓي ﻛتاب ِﻪ – ﻓحولة الﺸعراء
– وهو مﺠموعة ﺃراء ﺫاﺗية لﻪ ﻓي منﺢ لقب ﻓحل )الﺸاعر ال ُم ِﺠيــد( للﺸاعر الذﻱ ﺗتواﻓر
ً
مﺠموعة مﻦ الﺨصاﺋﺺ .ﺃهمﻬا -:
ﻓيﻪ
 .1ﺃﻥ ﺗﻐلب ﺻفة الﺸعر علﻰ ﺟميﻊ الﺨصال األﺧرﻯ للﺸاعر .
المح ﱠﺴنات ،ويمتلﻚ القدرﺓ علﻰ القول ﻓي ﺃﻏلب
الﺠياد ُ
 .٢ﺃﻥ يﻜوﻥ لﻪ الﻜثير مﻦ القصاﺋد ِ
األﻏراﺽ الﺸعرية ،ﻛالمديﺢ ،والﻐﺰل ،وال ﱢرﺛاء ،والوﺻﻒ  ..وﻏيرها .
ً
للﺴنﻦ
 .3ﺃﻥ يﻜوﻥ
راوية للﺸعر القديم ،عارﻓاً بمذهب الﺸعراء القدامﻰ ،مﺴتلﻬماً ُ
العربية ،وﺗقاليدها .
مقياﺱ واﺣ ٍد يحققﻪ الﺸاعر ﺃو يﺨفﻖ ﻓي
وقد ﻛانﺖ الفحولة عند األﺻمعي ﺃقرﺏ ﺇلﻰ
ٍ
ﺫلﻚ ،وقد ُعرﻑ عﻦ ﺗﺸدد األﺻمعي مﻊ الﺸعراء ،وﻻﺳيّما مﻊ المعاﺻريﻦ لعصر ِﻩ .
ﺗﻄور مفﻬوم الفحول ِة بعد األﺻمعي وﻻﺳيّما عند ابﻦ َﺳ ّ
الﺠمحي البصرﻱ ،الذﻱ
ﻼم ُ
وقد ﱠ
رﺃﻯ ﱠ
ﺃﻥ الفحولة ﺗعتم ُد علﻰ ﺃمريﻦ ﺃﺳاﺳييﻦ هما -:
 .1ﻛثرﺓ النتاﺝ الﺸعرﻱ ﻓي قصاﺋدﻩ الﻄوال ،وﺗعدد األﻏراﺽ التي يقول ﻓيﻬا الﺸاعر.
 .٢الﺠودﺓ الفنية ،وهي القوﺓ الﺸاعرية ﻓي ﱠ َ
ﺲ الﺸعرﻱ الﻄويل ،واألﺳلوﺏ الصحيﺢ،
النف ِ
واللﻐة الﺴليمة.
لذلﻚ ﻓقد عـ ﱠد ابﻦ َﺳﻼم ﱠ
ﺃﻥ ﺟميﻊ الﺸعراء الذيﻦ ﺗرﺟم لﻬم ﻓي ﻛتاب ِﻪ )ﻃبقات ﻓحول
الﺸعراء( ،هم مﻦ الﺸعراء الذيﻦ ﺣققوا درﺟة الفحولةّ ،
ولﻜنﻪ اﺧتلﻒ مﻊ األﺻمعي باﻥ

ﺟعل لﻬذﻩ الفحولة درﺟات متفاوﺗة بيﻦ ﺷاعر وﺁﺧر ،وهي ليﺴﺖ ً
ﺛابتة .ﻓﻜاﻥ ﻛتابﻪ مرﺗباً
علﻰ ﺷ ُﻜ ّل ﻃبقات ،و ُﻛ ّل ﻃبقة ﱢ
ﺗمث ُل درﺟة مﻦ درﺟات الفحول ِة والتميّﺰ .ﻓالﻄبقة األولﻰ هي
الفحولة األعلﻰ ،ﺛم دونﻬا الﻄبقة الثانية .ﺛم ُ
األقل ﻓي الﻄبقة الثالثة ..وهﻜذا.
وقد ﺃﺻبحﺖ الفحولة مقياﺳاً ﻓنياً عالياً ﺗعبﱡر عﻦ الﺠود ِﺓ والمقدرﺓ ِ ﻓي قول الﺸعر
وﺻناعت ِﻪ ،وعندما يُقال ﺷاع ٌر ﻓحل ٌ ﻓﻬذا يعني ﱠﺃنﻪ الﺸاعر الﻜامل ال ُم ْفلِ ُ
ـﻖ  .وقد ﱠ
مﻬد
َ
الحديث عﻦ مفﻬوم الﻄبقات الذﻱ ﻇﻬر ﻓي النقد القديم .
مصﻄلﺢ الفحولة
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الﻄبــقات:

الﻄبقات هو مصﻄلﺢ ﺁﺧر نتج عﻦ مفﻬوم مصﻄلﺢ الفحولةّ ،
ألﻥ الفحولة
ﺗحول مبدﺃ الﻄبقة ﺇلﻰ مقياﺱ نقدﻱ يعﻄي
ِﺳـمة للﺸاعر المﺠيد ،ﻓي ﺣيﻦ ّ
مﻜانة الﺸاعر الفنية ،وﺗفوقﻪ بيﻦ ﺃقرانﻪ .
ّ
ﺃول مﻦ اﺳـتﺨدم مفﻬوم الﻄبقات بﻬذا اﻹدراﻙ هو العـالم اللﻐوﻱ محمد ابﻦ َﺳـﻼم
ولعل ّ
الﺠـمحي البَصرﻱ الذﻱ ﺟعل مبدﺃ الﻄبقات منﻬﺠاً ﺃلﱠـﻒ عليﻪ ﻛتابـﻪ المعـروﻑ ) ﻃبقات
ُ
ـمـي هﻜذا نﺴبة
ﻓحول الﺸعراء ( ﺃو يُﺴ ﱠمﻰ ﻓي بعﺾ األﺣياﻥ ) ﻃبقات الﺸعراء ( وقد ُﺳ ﱠ
ﺇلﻰ مبدﺃ الﻄبقات .
ً
الﺴابقة ،ﱠ
واﺣدﺓ ﻏير قابل ٍة
األﺻمعي َع ّد درﺟة الفحولة
بﺄﻥ
وﻛما قلنا ﻓي ﱠ
الصـفحات ﱠ
َ
يﻜوﻥ الﺸاع ُر ً
َ
للتفاوت .ﺃﻱ :ﺇ ّما ْ
ﻓحﻼ ﺃو ﻻ يﻜوﻥ .
ﺃﻥ
ِ
ً
ولﻜﻦ ابﻦ َﺳ ّ
مﺴتويات
درﺟة مﻦ الفحول ِة ،هي عندﻩ علﻰ
الﺠمحي ﺟعل الﻄبقة
ـﻼم ُ
ٍ
الﺠمحي بﺸ ُﻜ ﱟل ﺃﻛثر ،ﺇﺫ ﺃﺻبحﺖ الﻄبقة ﺗعني
ﺗﻄور مفﻬوم الﻄبقة عند ُ
متعدد ٍﺓ ،ولربﱠما ّ
عندﻩ مقياﺳاً ﻓنياً ﺁﺧر بمعنﻰ البيﺌة ﻛما ﻓعل ﻓي ﺟمﻊ مﺠموعة مﻦ الﺸعراء ﺗحﺖ اﺳم )ﻃبقة
ُ
ﺣﺴـاﻥ بﻦ ﺛابﺖ ،وهﺆﻻء ﺷعراء عاﺷوا وﺗرعرعوا ﻓي ﺃﺟواء
القـرﻯ والمدﻥ( ومنﻬم ﱠ

الصـحراء ومناﺧاﺗﻬا .وبﻬذا ﺗﻜوﻥ ﱠ
الﻄبقة اﺣتوت علﻰ ﺷعراء
المدينة والحاضرﺓ وليﺲ ﱠ
اﺟتمعﺖ ﻓيﻬم ﺧصاﺋﺺ القرية والمدينة ،وانعﻜﺲ ﺫلﻚ ﻓي لﻐتﻬم الﺸعرية ،ومعانيﻬم،
ً
الصـحراء الذيﻦ يمتلﻜوﻥ ً
لﻐة ومعاني وﺻوراً
ﺧاﺻة
وﺃﺳلوبﻬم ،وهم بذلﻚ ﻏير ﺷعراء ﱠ
بﻬم .
الﺠمحي ﺃيﻀاً ﻏرضاً ﺷعرياً معيﱠـناً يتميﱠﺰ بﻪ مﺠموعة مﻦ ﱡ
الﺸـعراء
وقد ﺗعني الﻄبقة عند ُ
مثل )ﻃبقة ﺷعراء المراﺛي( ،ومنﻬم متمم بﻦ نويرﺓ ،والﺨنﺴاء ،وﺳعد الﻐنوﻱ ..،ﻓﻬم
ﻏلب عليﻬم ﻓﻦ ال ﱢرﺛـاء ﺃﻛثر مﻦ ﺃﻱ ﻏرﺽ ﺷعرﻱ ﺁﺧر.
الﺸعراء الذيﻦ َ
وقد ﺗﻜوﻥ الﻄبقة ﺗعبيراً عﻦ موضوع ﺃو ِديان ٍة ﻛما ﻓي ﻃبقة )ﺷعراء اليﻬود( ،ومنﻬم
الﺴـموﺃل :وهﻜذا ﺗتعدد دﻻﻻت الﻄبقة عند ابﻦ َﺳ ّ
الﺠمحي .
ـﻼم ُ
ﱡ
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قﺴـم ابﻦ َﺳ ّ
ﻼم ﻛتابﻪ )ﻃبقات الﺸعراء( ،علﻰ قﺴميﻦ ﺃﺳاﺳييﻦ هما-:
وقد ﱠ

@N@µÓ‹Áb�ßa@ıaã»ì€a@pb‘j†@Z@�@¸Îc
N@µÓﬂ˝��a@ıaã»ì€a@pb‘j†@@Z@�@b�Ó„bq
ﻓقد ﺟعل ل ُﻜ ّﱢل قﺴم مﻦ هذيﻦ القﺴميﻦ عﺸ َر ﻃبقات ،ﺃﻱ وضﻊ عﺸر ﻃبقات للﺸعراء
متﺴلﺴل بحﺴب درﺟة الفحولة
الﺠاهلييﻦ ،ومثلﻬا للﺸعراء اﻹﺳﻼمييﻦ ،ﺗر ﱠﺗبﺖ بﺸ ُﻜ ّل
ٍ

َ
ﺃربعة
والﺸاعرية بيﻦ الﺸعراء مﻦ الﻄبقة األولﻰ ﺇلﻰ الﻄبقة العاﺷرﺓ ،وﺟعل ﻓي ُﻛ ّﱢل ﻃبقة
ﺷعراء ،ﻓيصبﺢ مﺠموع الﺸعراء الﺠاهلييﻦ الذيﻦ َﺗ ْر َﺟم لﻬم ابﻦ َﺳ ّ
ﻼم ﺃربعيﻦ ﺷاعراً
ﺟاهلياً ،وﻛذلﻚ ﻛاﻥ العدد مﻊ الﺸعراء اﻹﺳﻼمييﻦ ﺃربعيﻦ ﺷاعراً مو ﱠﺯعيﻦ علﻰ عﺸر
ﻃبقات .
وعلﻰ ﺳبيل المثال ﻓقد وضﻊ ابﻦ َﺳ ّ
ـﻼم ﻓي الﻄبقة الﺠاهلية األولﻰ ) امرﺅ القيﺲ،
ﺯهير بﻦ ﺃبي ُﺳـلمﻰ ،النابﻐة َ
الذبياني ،األعﺸﻰ ( .ﺃما ﻓي الﻄبقة األولﻰ مﻦ الﺸعراء
اﻹﺳﻼمييﻦ ﻓقد وضﻊ ﻓيﻬا ):ﺟرير ،الفرﺯدﻕ ،األﺧﻄل ،ال ﱠراعي ﱡ
النميرﻱ ( .ومﻦ الصعب
ً
ً
واﺣدﺓ ﻓي التﺴاوﻱ
درﺟة
ﺃﻥ يتقدم ﺷاعر علﻰ ﺁﺧر ﻓي الﻄبقة الواﺣدﺓ ،ألنﻬا ﺗﺆلﻒ
والمنﺰلة الﺸعرية.
ﺗﻄورا ملحوﻇاً عند الﺠاﺣﻆ بﺸ ُﻜ ّل ﺗف ﱠرد بﻪ بيﻦ ﺃقرانﻪ األدباء
وقد ﺷﻬ َد مبدﺃ الﻄبقات
ًّ
ﺁنذاﻙ .ﻓالﺠاﺣﻆ يرﻯ ّ
ﺃﻥ مبدﺃ الﻄبقة يعتم ُد علﻰ ﺗعدد الفنوﻥ األدبية ،ومقدرﺓ الﺸاعر
ﻓي اﻹﺟادﺓ لﻬذﻩ الفنوﻥ ،وهي ) :الﺸعر ،ال ﱠرﺟﺰ ،الﺨﻄابة ( .والﺠاﺣﻆ يقول ﻓي ﺫلﻚ:
)ومﻦ الﺸعراء مﻦ يحﻜم القريﺾ ،وﻻ يحﺴﻦ مﻦ ال ّرﺟﺰ ﺷيﺌاً ..ﱡ
وﺃقل مﻦ هﺆﻻء مﻦ يحﻜم

القصيد واألرﺟاﺯ والﺨﻄب( .لذلﻚ ﻛانﺖ عندﻩ الﻄبقة األولﻰ ّ
ﺗمثل الﺸعراء الذيﻦ ﺃﺟادوا
ﺁﻥ واﺣد ،ﺃﺻحاﺏ الﻄبقة األولﻰ .ﻓي ﺣيﻦ ﺣصل بعﺾ الﺸعراء
ﻓي هذﻩ الفنوﻥ ﺟميعاً ﻓي ٍ
اﻹﺳﻼمييﻦ مثل ) الﻜميﺖ ،ﱢ
والﻄـرماﺡ ،والبَعيث ( مﻜانتﻬم ﻓي الﻄبقة األولﻰ ،ألنﻬم ﻛانوا
يُﺠيدوﻥ ) الﺸعر ،والﺨﻄابة ،وال ﱠرﺟﺰ (.
وﺇﻥ الذﻱ يفﻬم مبدﺃ الﻄبقات عند األﺻمعي ،وابﻦ َﺳ ّ
الﺠمحي يﺠ ُد رﺃياً ﺟديداً مﺨالفاً
ﱠ
ـﻼم ُ
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قد ﺟاء ب ِﻪ الﺠاﺣﻆ ولم يقل بﻪ العلماء مﻦ قبل .ورﺃﻱ الﺠاﺣﻆ ُ
يﺨلﻂ بيﻦ الفنوﻥ األدبية وﻻ
ينﻈر ﺇلﻰ اﺧتﻼﻑ ﺗفاﺻيل ﺻناعتﻬا ،ويفرﺽ علﻰ الﺸاعر ﺣدوداً ﺧارﺝ قدرﺗﻪ ،وﻃاقت ِﻪ،
وي ُﻜلّﱠـفﻪ ما ﻻ يﺴتﻄيﻊ .وﺻناعة الﺸعر ﺗﺨتلﻒ عﻦ ﺻناعة الﺨﻄابة ،وهذﻩ األﺧرﻯ ﺗﺨتلﻒ
عﻦ ﺻناعة ال ّرﺟﺰ ،ولم ن َر ﺃﺣداً مﻦ النقاد قد ﺃﺧذ بﻬذا الرﺃﻱ ﻻ مﻦ ُ
قبل وﻻ مﻦ بع ُد .

ﱠ
والصنعة وال ﱠتـﻜلّﻒ :
الﻄـبﻊ ﱠ
ً
عامة ،ﺃﻱ الفﻄرﺓ التي ﻃبعﻬا اﷲُ ﻓي
الﺴﺠية التي ُﺟ ِب َل عليﻬا اﻹنﺴاﻥ
يقصد بالﻄبﻊ ﱠ
ﺧلق ِﻪ .والﻄبﻊ الذﻱ نتحدﺙ عنﻪ ﱠ
ﻓﺈنما نقصد بﻪ الﻐريﺰﺓ الفنية والمقدرﺓ ﻓي قول الﺸعر،
وﻛثرﺓ نتاﺟﻪ .ﻓالﻄبﻊ هو مﺴاﺣة متباينة لدﻯ الﺸعراء ﺗﺨتلﻒ بيﻦ ﺷاعر وﺁﺧر ،وقد وقﻒ
النقد العربي ﻛثيراً علﻰ معاني الﻄبﻊ الﺸعرﻱ ،وﺗداﺧلﺖ بعﺾ المصﻄلحات المتقاربة
)الصنعة( ،ومصﻄلﺢ )ال ﱠتـ ُﻜلّﻒ(،
والمﺨتلفة ﻓي ﺫلﻚ  .ﻓﻈﻬر مصﻄلﺢ ) الﻄبﻊ ( ،ومصﻄلﺢ ّ
وقد ﻛانﺖ لﻬذﻩ المﺴميات ﺇلﻰ ﺣ ﱟد ﻛبير ﺗقﺴيمات لمﺴتويات ﱠ
الﺸـعر ﻓي ناﺣيتﻪ الفنية،
نﺠاﺣاً ﺃو ﺇﺧفاقاً .ﻓﻬي ﺗنقﺴم علﻰ:

ً
ﺃﻭﻻ  -:ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟ َﻤﻄﺒـﻮﻉ.
ﺛﺎﻧﻴــﺎً  -:ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻟ ُﻤ َﻨ ﱠـﻘـﺢ.
ﺍﻟﺸـﻌﺮ ﺍﻟﻤ ُ
ﺛﺎﻟﺜــﺎً  -:ﱠ
ُﺘﻜﻠّﱠﻒ.
 : Ïj�æa@ã»��ì€a@M@�¸Îcالﻄبﻊ ﺻفة الﺸاعر ال ُمﺠيد المتقدم ،وﺧاﺻيتﻪ .وهو الذﻱ
اﺳترﺳاﻻ دوﻥ ّ
ﺗعثر ﺃو ﺗرد ٍد ،وي َْن ُ
ً
ثال الﺸع ُر علﻰ لﺴان ِﻪ ،ﻻمتﻼﻛﻪ
يﺴترﺳل الﺸع ُر عندﻩ
ً
قو ُﺓ الﻐريﺰﺓ،
موهبة وﻃبعاً مﻬذباً ﺻقلتﻪ التﺠارﺏ وال ﱢدربة ﻓي قول الﺸعر ،ولﻪ ﱠ
وﺃيﱠدﺗﻪ ﻛثرﺓ العلم والمعرﻓ ِة ،وﺳعة اﻻﻃﻼع والثقاﻓة ﻓي ﺻناعة الﺸعر وﻓنونﻪ .لذلﻚ
ارﺗبﻂ الﻄبﻊ ﻓي النقد القديم بالقدرﺓ وﺳرعة البديﻬية ﻓي قول الﺸعر .وقد ﺫهب الﻜثير
مﻦ ّ
ﺗﺨرﺝ ﺇلﻰ ﺃﻛثر مﻦ امتﻼﻛﻪ ﺇلﻰ
النقاد ﺇلﻰ اعتبار ﺣاﺟة الﺸاعر ﻓي ﺻناعتﻪ ﻻ
ُ
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ﺳليم ،وﻏريﺰ ٍﺓ قو ﱠي ٍة ﻓي قول الﺸعر.
ٍ
ﻃبﻊ ٍ

الﻄبﻊ وديمومتﻬا ،ﻓﺈﺫا ضعﻒ ّ
وقد اقترنﺖ درﺟة الﺸاعرية بمﺴاﺣ ٍة ّ
ﺳاء
الﻄبﻊ ﺃو ﺟفا َ
ﱡ
ُ
الفرﺯدﻕ علﻰ عﻈيم قدرﺗﻪ ﻓي الﺸعر يقول) :ﺃنا ﺃﺷعر ﺗميم،
الﺸعر وﺧﻼ مﻦ ال ﱢر ﱢقة .وﻛاﻥ
ٌ
ُ
ﺳاعة ُ
علي مﻦ قول البيﺖ( .لذلﻚ اﺧتلفﺖ درﺟات
ضرﺱ
نﺰع
علي
ﺃﺳﻬل ّ
وربّما ﺃَﺗﺖ ّ
ٍ
وﺗنوعﺖ ﺗﺠاربﻬم بتنوعﻬا .يقول ابﻦ قتيبة :ومﻦ
الﺸعراء ،ومﻜانتﻬم باﺧتﻼﻑ ﻃباعﻬمّ ،
الﺸعراء المت ُﻜلّﱢﻒ والمﻄبوع .ﻓمنﻬم مﻦ يﺴﻬل عليﻪ المديﺢ ،ويعﺴر عليﻪ الﻬﺠاء ،ومنﻬم
ﱠ
ﻓالﻄبﻊ ﺃﺳاﺱ ّ
الﺸـعر ،وربّما ﻛاﻥ الﻄبﻊ
ويتعذر عليﻪ قول الﻐﺰل ..
يتيﺴـر لﻪ المراﺛي
ُ
مﻦ ﱠ
َ
ﺃمتلﻚ مﻦ
بمعنﻰ الموهبة ،ﺃو اﻻﺳتعداد الفﻄرﻱ الذﻱ ﻻ يﻜوﻥ الﺸاعر ﺷاعراً بدونﻪ مﻬما
ﺛقاﻓ ٍة ومعرﻓ ٍة ﻓي ﺻناعة الﺸعر .
مﺢ بالﺸعر،
ويع ّرﻑ ابﻦ قتيبة الﺸعراء المﻄبوعيﻦ  :والمﻄبوع مﻦ الﺸعراء َم ْﻦ َﺳ َ
َ
وﺃراﻙ ﻓي ﺻدر البيﺖ عﺠ َﺰﻩُ ،وﻓي ﻓاﺗحت ِﻪ قاﻓي َت ُﻪ ،وﺗبيﱠـنﺖ علﻰ
وﺃقتد َر علﻰ القواﻓي،
ُ ﱠ
ووﺷي الﻐريﺰ ِﺓ .
ـبﻊ،
ُ
ﺷعر ِﻩ رونﻖ الﻄ ِ
الﻄـبﻊ ً
القدامﻰ ﻛثيراً بﺨاﺻيّة ّ
النقاد ُ
وقد اهت ﱠم ﱡ
ﺻفة للﺸعر الﺠيد ،وللﺸاعر ال ُمﺠيـد ،وقد
ﻛثير مﻦ ﻛتبﻬم .منﻬا :
ﱠ
ﻓصـلوا الحديث ﻓي ٍ
ﻛتاﺏ ابﻦ َﺳ ّ
الﺠمحي )ﻃبقات ﻓحول الﺸعراء( ،وﻛتاﺏ ابﻦ قتيبة )الﺸـعر والﺸعـراء(،
ﻼم ُ
)عيار الﺸعر( ،ومﻦ الﺸعر
وﻛتاﺏ الﺠاﺣﻆ )البياﻥ والتبييﻦ( ،وﻛتاﺏ ابﻦ ﻃباﻃبا العلوﻱ ِ
الذﻱ ﺣقﻖ مقدرﺓ الﻄبﻊ ،وهو ﻛثير ﻓي الﺸعر القديم ،نتوقﻒ مﻊ بعﺾ النماﺫﺝ الﺸعرية :
ﺷعر األعﺸﻰ ﻓقد ُع ِر َﻑ عنﻪ ﺟمال اللفﻆ ،وﺳﻼﺳة األﺳلوﺏ ،وﺣﻀور القاﻓية .
ﺃَ ِر ْق ُ
الﺴﻬا ُد المﺆ ﱢرﻕ
ـﺖ ،وما هذا ﱡ
يوﻥ َﻛ ٌ
ْ
ﻻﺣﺖ ُع ٌ
ثيرﺓ
َمرﻱ ،لقد
لَع ْ
ْ
َصﻄلِيا ِنﻬــا
ْﻦ ي ْ
ُﺗ َﺸ ﱡب لَ َمقرو َري ِ
ﱞ
ي َ
ﻓﻜـﻒ ُمفي َد ٌﺓ
ﺻ ْد ٍﻕ
َـداﻙ يَدا ِ

ْ
بي َم َ
عﺸ ُ
ـﻖ
ــم وما َ
وما َ
بي مﻦ ُﺳـق ٍ

ﺇلﻰ َ
نـار ﻓي يَفاع ٍ ُﺗ َح ﱠر ُﻕ
ض ْو ِء ٍ
ار ﱠ
َات علﻰ ﱠ
َوب َ
الندﻯ وال ُم َحلﱠ ُﻖ
الن ِ
وﺃُﺧرﻯ ،ﺇﺫا ما ُ
ض ﱠﻦ بال ﱠﺰا ِد ُﺗ ْن ِف ُﻖ
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ومﻦ ﺷعر ﺟرير ﻓي ﺳﻼﺳة الﻄبﻊ ،ﱠ
ورقة األلفاﻅ  ..قولﻪ :
ْـل َ
ليﺖ الليَــالي َقب َ
ْﺖ ْﺇﺫ َر َﺣ َل ﱠ
ﺫاﻙ َﻓ ِن َ
َ
ﺃَ ْم َﺴي َ
ينــــا
باﺏ َﺣ ِﺰينـا
الﺸ ُ
ﺻ ِم ْم َﻦ ﺃ ْم َقـ ُد َم ال َمـ َدﻯ َﻓ َبلِ َ
ْﻦ َﺣ ِﺰ َ
ُﺠب َ
ينــا
ينـا
ﺃَ َ
َما لل َم َن ِ
ـاﺯ ِل ﻻ ي ِ
ﻼ ب َعيْنـِ َﻚ ،ما َي َﺰ ُ
َ
يﻦ َﻏ َدوا بلُب َ
ال َم َ
ﺇﻥ ال ِذ َ
ﱠ
عينـا
ﱢـﻚ َﻏا َد ُروا
َوﺷ ً ِ
ِ
الﻬ َوﻯ َولَ ِق َ
ماﺫا لَ ِق َ
ﻬﻦ َو ُق َ
ﱠﻀﻦ ِم ْﻦ َع َب َرا ُﺗ ﱠ
َﻏي َ
يـﺖ ِم َﻦ َ
ينا
لﻦ لي:
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وهو الﺸعر الذﻱ يتﺄمل ﻓيﻪ الﺸاعر ،ويعيد ب ِﻪ النﻈر بعد

ﻛالصانﻊ الذﻱ يريد الﺠودﺓ واﻻﺣتراﻑ
النﻈر ,دوﻥ ﺗﻜلﱡّ ٍﻒ ﺃو مبالﻐ ٍة .ﻓالﺸاعر هنا َ
ﻓي ﺻنعت ِﻪ ،ﻓﻬو ينﻈر ﻓي لﻐة القصيدﺓ ،ويُع ّدل ﻓي ﺃلفاﻇ ِﻪ بما ينفﻊ المعنﻰ ،ويُﺠلي
دﻻﻻﺗﻪ بوضوﺡ ،ﱠ
قوم
ألﻥ األلفاﻅ َﺗ َب ٌﻊ للمعاني ،والﺸاعر ّ
الصانﻊ هو الماهر الذﻱ ﱠ
ﺷعرﻩ ﱠ
بالثـقاﻑ ) ﺃﻱ بالتقويم ( ﱠ
ونقـحﻪ بﻄول التفتيﺶ ،وﺃعاد ﻓيﻪ النﻈر بعد ﱠ
النﻈر،
وقد ﺃُﻃلﻖ علﻰ هذا النوع مﻦ ﱠ
الصنعة ( ،وقد ﺗميﱠﺰوا بالحرﺹ
الﺸعراء بـ) ﺷعراء ﱠ

ﱠ
والحﻄيﺌة ،وﻛعب
الﺸـديد علﻰ ﺷعرهم ،وﺳمعتﻬم ،ومنﻬم )ﺯهير بﻦ ﺃبي ُﺳلمﻰُ ،
بﻦ ﺯهير .(..وقد ﺃُﻃلﻖ عليﻬم ﺃيﻀاً بلقب ) عبيد ّ
الﺸعر ( لﻜثرﺓ ﺗﺠويدهم ﻓي ﺃلفاﻅ
ُ
ُ
الﻜامل
الحول
ﺷعرهم ومعانيﻪ ،ﻓﻬم قد ﻻ يﺨرﺟوﻥ ﺃو ينﺸدوﻥ قصاﺋدهم ﺣ ّتﻰ يم ﱡر
الح ُ
عليﻬا ،ﺃﻱ العام مﻦ ال ﱠﺰمﻦ ،ﻛي يﺨرﺝ نتاﺟﻬم بﺄﻓﻀل ما يﻜوﻥ .وقد ﱠ
ﻄيﺌة
ﻓﻀـل ُ
الﻜﻼم ﱠ
هذا النوع مﻦ الﺸعر ﻓقال) :ﺧي ُر ّ
الﺸعر الحولي ال ُمح ﱠﻜـﻚ( .وال ُم َح ﱠﻜﻚ هو ّ
المنقﺢ
المﺴتوﻱ .ومﻦ ﺃمثلة هذا النوع مﻦ الﺸعر ما نراﻩ عند ﺯهير بﻦ ﺃبي ُﺳلمﻰ ،وﺃمثالﻪ.
يقول ﺯهير :
ﺌم ُﺖ َﺗ َ
الحيا ِﺓ ،و َم ْﻦ َي ِع ْ
ـﺶ
ﻜاليﻒ َ
َﺳ ْ
ُ
مـور َﻛثيـر ٍﺓ
َو َم ْﻦ ﻻ يُصا ِن ْﻊ ﻓي ﺃ ٍ
ْﺨ ْل َ
َو َم ْﻦ ي ُ
َـﻚ ﺫا َﻓ ْﻀ ٍل  ،و َيب َ
بف ْﻀلِ ِﻪ
َ
ض ِﻪ
َو َم ْﻦ ي ْ
وﻥ ِع ْر ِ
َﺠعَل ال َم ْع ُروﻑ ِم ْﻦ ُد ِ
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ـمانيﻦ َﺣ ً
َ
ــــﺄم
َﺛ
ـوﻻ ،ﻻ ﺃبالَ َﻚ ي ْ
َـﺴ ِ
يَ
ـﺴ ِم
ُﻀ ﱠر ْ
ياﺏ  ،ويُوﻃـﺄ ِب َم ْن ِ
ﺱ ِب ْﺄن ٍ
ُﺴ َت ْﻐ َﻦ َع ْن ُﻪ ،وي ْ
ُـذ َم ِم
علﻰ َقوم ِﻪ  ،ي ْ
ﱠ َ
ﱠ
ُﺸتـم
َي ِف ْر ُﻩ َو َم ْﻦ ﻻ َيت ِ
ـﻖ الﺸـت َم ي ِ

@� n� æa@ã»ì€a@M
�
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 :@—‹ÿالمقصود بالتﻜلﱡﻒ هو الصعوبة ،وال َم ﱠﺸـق ِة ﻓي ﺗﻜلّﻒ األمر،

ﺃﺷﻜال ﻛثير ٍﺓ ،منﻬا ﺳوء ﱠ
النﺴج ،وﺗفاوت البناء الﺸعرﻱ مﻦ
وهو ﻓي الﺸعر علﻰ
ٍ
ُ
متنام ﻛما ﻓي قول ابﻦ قتيبة) :والتﻜلّﱠﻒ ﻓي الﺸعر
ﺣيث المعاني ﻓﻬي ﻻ ﺗﻈﻬر بﺸ ُﻜ ﱟل
ٍ
ﺃيﻀاً بﺄﻥ ﺗرﻯ البيﺖ ﻓيﻪ مقروناً بﻐير ﺟار ِﻩ ،ومﻀموماً ﺇلﻰ ﻏير لفق ِﻪ ،( ..ﺃﻱ ﻻ
ٌ
اﺳتواء ﻓي معاني البيﺖ ،ﱠ
متناﻓرﺓ عﻦ بعﻀﻬا ﻏير قريب ٍة .وقد يعني التﻜلّﻒ
وﻛﺄنﻬا
َ
وضعﻒ لﻐت ِﻪ ،وﺧروﺝ الﻜﻼم ب َﻜـ ﱟد و َم َﺸ ﱠـقـ ٍة ،ولربﱠما يقصد بذلﻚ
ال ﱠتوع َر ﻓي اللفﻆ،
اﻹﻛثار مﻦ اﺳتعمال الﻐريب مﻦ الﻜﻼم ،مثل قول األعﺸﻰ :
ُ
ٌ
ٌ
ﺷـاو ﱞ
وقد َﻏ َد ُ
ﺷـول
ﺷلﺸل
ﺷلول
مﺸل
الحانوت َي ْت َبعُني
وت ﺇلﻰ َ

الصنعة( ،ﻓﻬو الﺸعر الذﻱ يﻈﻬر ﻓيﻪ
والتﻜلّﻒ ﻓي الﺸعر ﻛما يراﻩ ابﻦ قتيبة )رداءﺓ ﱠ
)ﺷ ّدﺓ العناء  ،ورﺷﺢ الﺠبيﻦ ،وﻛثرﺓ ﱠ
الﻀرورات ،وﺣذﻑ ما بالمعاني ﺇليﻪ ﺣاﺟة وﺯيادﺓ
ما بالمعاني ﻏنﻰ عنﻪ ،( ..وﻏالباً ما يﻜوﻥ هذا النوع مﻦ الﺸعر ﺻنعة العلماء ،والفقﻬاء
ً
ً
ً
عالية ،ويفتقروﻥ ﺇلﻰ ﺧاﺻيّة الﻄبﻊ ،والموهبة.
ﺷعرية
موهبة
والذيﻦ ﻻ يمتلﻜوﻥ

عمود ﱢ
الﺸـعر
هو مصﻄلﺢ نقدﻱ يتعلﻖ بﻄريقة العرﺏ ﻓي نﻈم ﺷعرهم ،ﺃﻱ بمعنﻰ ﺁﺧر هي مﺠموعة
الﺨصاﺋﺺ الفنية التي ﺷﻜلّﺖ القواعد القديمة المﺴتنبﻄة مﻦ الﺸعر العربي القديم ،لذلﻚ
قيل عنﻬا ﺇنﻬا ﻃريقة العرﺏ ﺃو التقاليد الﺸعرية المتوارﺛة ﺃو الﺴنﻦ المتبعة عند ﺷعراء
العربية0وﺃول مﻦ ﺗحدﺙ عﻦ هذا المفﻬوم هو )اﻵمدﻱ( عندما واﺯﻥ بيﻦ ﺷعر ﺃبي ﺗمام
والبحترﻱ ﻓي ﻛتابﻪ )المواﺯنة بيﻦ ﺃبي ﺗمام والبحترﻱ( وقد اﺗﺨذ مﻦ ﺷعر البحترﻱ
ﺃنموﺫﺟاً للﺸعر القديم ،الذﻱ التﺰم بﻄريقة العرﺏ ولم يﺨرﺝ عﻦ عمود الﺸعر ،ﻓي ﺣيﻦ
يرﻯ اﻵمدﻱ بﺄﻥ ﺃبا ﺗمام لم يلتﺰم بﻄريقة العرﺏ ،وقد ابتعد عﻦ عمود الﺸعر0
وﺇﺫا ﺃردنا التحدﺙ عﻦ ﺃهم الﺨصاﺋﺺ الفنية التي عبّر عنﻬا عمود الﺸعر ﻓي ﻃريقة
العرﺏ ،ﻓعلينا ﺃﻥ نعرﻑ ّ
بﺄﻥ هذﻩ الﺨصاﺋﺺ م ّرت عبر ﺛﻼﺛة نقاد ِﻛبار هم )اﻵمدﻱ،
والﺠرﺟاني ،وال َمرﺯوقي ( .ﻓﺄ ّما اﻵمدﻱ ﻓقد ﻛاﻥ ي ُ
َميل ﺇلﻰ الﺸعر القديم )الﺠاهلي( بحﻜم
ُ
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ﺗصور )عمود الﺸعر(
ﺛقاﻓت ِﻪ واﺳتعدادﻩ النفﺴي ,لذلﻚ ﻛاﻥ ينﻄلﻖ مﻦ ﺷعر البُحترﻱ ﻓي ّ
ً
ً
ّ
مﺸابﻬا لﻄبيعة الﺸعر القديم  ،لﻬذا ﺟعل عمود الﺸعر
ﺃنموﺫﺟا
ألنﻪ يرﻯ ﻓي البُحترﻱ
ﺃﺧﺺ ﺷعر البحترﻱ
مقياﺳاً ﺧاﺻاً ﻓي ال ُمواﺯنة ﻻ يتﺠاوﺯ ﺣدود ﻛتاﺏ المواﺯنة  ،وبﺸﻜل ّ
ﻓي التمثيل والتﻄبيﻖ .وﻛذلﻚ ّ
ﻓﺈﻥ اﺳتﺠﻼء عناﺻر عمود الﺸعر عندﻩ ﻛانﺖ ﺗحتاﺝ ﺇلﻰ
الﺠرﺟاني ﻓي ﻛتاب ِﻪ ) الوﺳاﻃة بيﻦ المتنبي وﺧصومﻪ (
ﺟﻬ ٍد ﻓي الرﺻد والتمييﺰ .وﺃما ُ
ً
ّ
ﻓﺈنﻪ قد اﻃلﻊ علﻰ ما قال بﻪ اﻵمدﻱ مﻦ قبل ،ﱠ
وضوﺣا وﺗﻄوراً،
الﺠرﺟاني ﻛاﻥ ﺃﻛثر
ولﻜﻦ ُ
ﺇﺫ ﺟعل ﺧصاﺋﺺ عمود الﺸعر معياراً للﺸعر الﺠديد ﻓي ﺃﻱ ﺯماﻥ ومﻜاﻥ ،ﻓﻬي مرﺗﻜﺰات
لﺢ للﺸعر القديم وﻛذلﻚ للﺸعر الحديث.
مﻬمة ﻓي المفاضلة بيﻦ الﺸعراء َﺗ ْص ُ
ﺃما ال َمرﺯوقي )ﺃبو علي ﺃﺣمد بﻦ محمد المرﺯوقي ٤٢1هـ ( .ﻓقد ﺗع ّرﺽ للحديث عﻦ
عمود الﺸعر بﺸ ُﻜ ّل دقيﻖ ﻓي المقدمة التي ﻛتبﻬا علﻰ )ﺷرﺡ ﺣماﺳة ﺃبي ﺗمام( .وﺣدد
لﻬا عناﺻرها ،وﺟعل ل ُﻜ ﱢّل عنصر مقياﺳاً يُقاﺱ ِبﻪ ،لذلﻚ ارﺗبﻄﺖ نﻈرية عمود الﺸعر
بالمرﺯوقي بﺸﻜل ﻛبير.
والﺠرﺟاني
لقد ﺃﻓاد المرﺯوقي مﻦ ال ّدراﺳات النقدية التي ﺳبقتﻪ ،واﻃلﻊ علﻰ ﺁراء اﻵمدﻱ ُ
ﻓي عمود الﺸعر ،ﻓﺠعل عمود الﺸعر ً
ﺃداﺓ للتمييﺰ بيﻦ الﺸعر القديم والﺸعر ال ُمحدﺙ ،ﻓﻬو
الصنعة
يقول ) -:الواﺟب ﺃﻥ يتبيﻦ ما هو عمود الﺸعر المعروﻑ عند العرﺏ ،ليتميﺰ ﺗليد ﱠ
مﻦ الﻄريﻒ ،وقديم نﻈام القريﺾ مﻦ الحديث ،ولتعرﻑ مواﻃﺊ ﺃقدام المﺨتاريﻦ ﻓيما
اﺧتاروﻩ ،ومراﺳم ﺃقدام المﺰيفيﻦ علﻰ ما ﺯيفوﻩ ،ويعلم ﺃيﻀاً ﻓرﻕ ما بيﻦ المصنوع
الصعب ( .ويمﻜﻦ القول ّ
ﺇﻥ عناﺻر عمود
الﺴمﺢ علﻰ األبي ﱠ
والمﻄبوع ،وﻓﻀيلة اﻵﺗي ﱠ
الﺸعر هي نتاﺝ الفﻜر النقدﻱ العربي القديم .
نﻀج عند هﺆﻻء ّ
النقاد الثﻼﺛة بﺸﻜل ﺧاﺹ ،وﺗداﺧلﺖ العناﺻر واﺧتلفﺖ ﻓيما بينﻬم,
وقد َ
ويمﻜﻦ ﺇﺟمال عمود الﺸعر بالعناﺻر اﻵﺗية -:
@ MZ@ÈnzñÎ@Û‰»æa@“ãí@Zويقصد بﻪ ﺃﺣاﺳﻦ المعاني المﺴتفادﺓ مﻦ الﻜﻼم،
�
�@¸Îc
ُ
يتحدﺙ
يفﻬمﻬا الﺴامﻊ دوﻥ عناء ،ومﻄابقة المعنﻰ لمقتﻀﻰ الحال ،ولﻸﻏراﺽ التي
ُ ّﱢ
ّ
مقام مقال.
بﻬا المتﻜلم بصدﻕ ،ﻓلﻜل ٍ
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ومﻦ األﺧﻄاء التي وقﻊ ﻓيﻬا الﺸعراء ﻓي المعاني قول امرئ القيﺲ يصﻒ ﻓرﺳاً-:
وﺃرﻛب ﻓي ال ﱡروع ﺧيفانـة
ُ

َﻛ َﺴا َ
وﺟﻬﻬا ﺷعـ ٌر ُم ْن َتـﺸر

َ
يﻜمﻦ ﻓي ّ
ُ
الﻜريمة ينبﻐي ﺃﻥ ﻻ يﻐﻄي ﺷع ُر ناﺻي ِتﻬا
ﺃﻥ الفرﺱ
والﺨﻄﺄ ﻓي هذا الوﺻﻒ
َ
وﺟﻬﻬا ،وهو ما لم ينﺠﺢ بﻪ الﺸاعر .
ومعيار المعنﻰ الصحيﺢ هو العقل الصحيﺢ والفﻬم الثاقب .

�
القوﺓ والمتانة ﻓي اللفﻆ،
@M@Z@Ènﬂb‘n�aÎ@≈–‹€a@Ú€a�u@Z@b��Ó„bqﻓﺄ ّما الﺠﺰالة ﻓتعني ّ
ُ
َﺴلَ َم ُ
اللفﻆ مﻦ الﻐراب ِة والوﺣﺸي ِة
وهو ما يميل ﺇلﻰ لﻐة العرﺏ الفصحاء.
والﺠﺰالة ﺃﻥ ي ْ
ُ
اللفـﻆ مﺄنوﺳاً مفﻬوماً.
الﺴوقية واﻻبتذال .ويﻜوﻥ
واﻻﺳتﻜراﻩ ،ويت ﱠرﻓﻊ عﻦ ﱠ
ﺃما ما يقصد باﻻﺳتقام ِة ﻓﻬو ﺗحقيﻖ ﺃﺻول اللﻐة ،وقواعدها دوﻥ الوقوع ﻓي الﺨﻄﺄ
واللحﻦ.
ِ
وعيار اللفﻆ يﻜمﻦ ﻓي )الﻄبﻊ ،وال ّرواية ،واﻻﺳتعمال( .ﻓالﻄبﻊ هو ﺳليقة األديب ،وملﻜتﻪ
َ
اﻹنﺴاﻥ
اللﻐوية .وال ّرواية واﻻﺳتعمال هي التﺠربة والحفﻆ للﺸعر العربي القديم ،الذﻱ يمنﺢ
المعرﻓة َ وال ﱠدراية ﻓي ﺗبيﻦ اللفﻆ الصحيﺢ مﻦ الﺨاﻃﺊ .واﻻﺳتعمال هي الﺨبرﺓ ﻓي اﺗﺴاع
معارﻑ الفرد ﻓي ﻓن ِﻪ واﺧتصاﺻ ِﻪ ،وبـ)الﻄبﻊ والرواية واﻻﺳتعمال( يمﻜﻦ قياﺱ ﺟﺰالة اللفﻆ
ومتانت ِﻪ .
ُ
واﻹﺻابة ﺗعني ال ﱢدقة
 Z@—ñÏ€a@¿@Úibñ�a@Z@@b��r€bqﺃﻱُ :ﺣﺴﻦ التعبير عﻦ الﻐرﺽ،
�
والمﻄابقة ﻓي ﺗصور الﺸيء لما هو علي ِﻪ ،ﺃﻱ :ينبﻐي علﻰ الﺸاعر ﺃﻥ يصﻒ معاني
المديﺢ عندما يﻜوﻥ مادﺣاً ،ويصﻒ معاني ال ﱢرﺛاء والحﺰﻥ عندما يﻜوﻥ راﺛيــاً وهﻜذا
ُ
يتحدﺙ
ﻓي الﻬﺠاء والﻐﺰل ،وﻻ يﺨلﻂ بيﻦ المعاني بما ﻻ يتناﺳب مﻊ الﻐرﺽ الذﻱ
ﻓي ِﻪ ..ويصﻒ الﺸاعر األﺷياء بما يﻼﺋمﻬا وليﺲ ﻛما ﻓعل امرﺅ القيﺲ عندما وﺻﻒ
ﻓرﺳﻪ بﻐير ما ينبﻐي مﻦ ﺃوﺻاﻑ العتﻖ ﱠ
والنﺠاب ِة -:
وللﺴاﻕ د ﱠرﺓ
ﻓللﺴوﻁ ﺃُ ٌ
لﻬوﺏ َ
َ

نعب
ولل َﺰ ْﺟر منﻪ وق ٌﻊ
َ
ﺃﺧرﺝ ُم ِ

٢5

ﺗحتاﺝ ﺇلﻰ ﱠ
والﺴـاﻕ ﺣتﻰ ﺗﺠرﻱ ﺳريعاً ،ﻓﻬي
ﻓالفرﺱ األﺻيلة ﻻ
ُ
والﺴـوﻁ ﱠ
الﻀرﺏ ،ﱠ
علﻰ عﻜﺲ ﺫلﻚ .ومﻦ األوﺻاﻑ الﺠميلة الناﺟحة ﻓي الﺸعر العربي قول امرئ القيﺲ-:
َم ُ
ﻀﺊ الﻈﻼ َم بال ِعﺸاء ﱠ
تبـتل
ﺲ
ﻛﺄنـﻬا
ُﺗ ُ
راهـب ُم ِ
نـارﺓ ُم ْم ٍ
ٍ
َ
وﺟﻬﻬا ﱠ
َﻬي الذﻱ يﺸبﻪ
الوضاء الب ﱡ
ﻓالﺸاع ُر هنا وﺻﻒ ﺃه ﱠم ﺧاﺻي ٍة ﻓي ﺟمال المرﺃﺓ ﻓي ِ
الﺴـراﺝ ،ﺃو القمر عند ﺗمام ِﻪ.
نور ﱢ
وعيا ُر اﻹﺻابة بالوﺻﻒ يتحقﻖ ﱠ
التصور
ﺻادقاً ﻓي
وﺣ ْﺴﻦ ال ّتمييﺰ .ﻓ َم ْﻦ ﻛاﻥ َ
بالذﻛاء ُ
ّ
مقبوﻻ ﻓي ال ُم ﱠ
ً
توقﻊ دوﻥ ﻏراب ٍة ﻓذلﻚ ُﺣ ُ
ﺴﻦ اﻹﺻاب ِة.

�
قوﺓ ﱠ
الﺸبﻪ ،وﺷ ّدﺓ وضوﺣﻪ ،والتﺸبي ُﻪ يتﻜوﻥ
 MZ@ÈÓjìn€a@¿@Úiäb‘æa@Z@b»�iaäﺃﻱ ّ
معاﻥ مﻦ ﱠ
الﺸبﻪ ﺗﺴ ﱠمﻰ )وﺟﻪ
مﻦ ﻃرﻓيﻦ هما )المﺸبﱠﻪ( و)المﺸبﱠﻪ بﻪ( ،وبينﻬما
ٍ
ﱠ
الﺸبﻪ( ﻓيﺠب علﻰ التﺸبيﻪ الصحيﺢ ﺃﻥ يوقﻊ علﻰ المعاني المﺸترﻛة القريبة بيﻦ

الصفات األقرﺏ واألقوﻯ ﻓي ﺧصال المﺸبّﻪ بﻪ ﺣتﻰ يفﻬم
ﻃرﻓي التﺸبيﻪ ،ﺃﻱ ﺇﻇﻬار ّ
القارئ وﺟﻪ ﱠ
الﺸبﻪ دوﻥ عناء .ﻓعندما نقول :محم ٌد ﻛاألﺳـ ِد ،ﱠ
ﻓﺈننا نﺸبّﻪ محمداً بصفة
) ّ
ﺗنوعﺖ مﺴتويات التﺸبيﻪ
الﺸﺠاعة ( وهي ﺃﻇﻬ ُر ﺻفات األﺳد المعروﻓة عنﻪ .وقد ﱠ
لدﻯ الﺸعراء ،ومﻦ التﺸبيﻬات الصاﺋبة ما قالﻪ امرﺅ القيﺲ:
ٍ َ
ﺃر َﺧﻰ ُﺳدولَﻪ
وﺝ البحر ْ
وليل ﻛ َم ِ

عـــلي بﺄنـواع ُ
الﻬ ُمـوم لِ َي ْب َتلي
ﱠ

ﻓقد ﺷبﱠﻪ َ
الليل واﺳتمرارﻩ باﺳتمرار ﺃمواﺝ البحر الداﺋمة دوﻥ انقﻄاع ﺃو انتﻬاء ،م ّما
ﺃﺛقل عليﻪ ﺳاعاﺗﻪ ﱠ
َ
الﻄويلة .
وقول َﻃرﻓة بﻦ العبد ﻓي وﺻﻒ وﺟﻪ المحبوبة :
ﻛﺄﻥ ﱠ
مﺲ ْ
ووﺟ ٍﻪ ﱠ
اللوﻥ لَـ ْم َي َتﺨـــد ِد
علي ِﻪ َنقي
داءها
ﺃلقﺖ ِر َ
الﺸ َ
ِ
الناﺻﻊ مثل ﺃﺷعة ّ
ﻓقد ﺷبﱠﻪ وﺟﻪ المحبوبة باﻹﺷراﻕ ،والبياﺽ ّ
الﺸمﺲ التي ﺗعﻜﺲ
علﻰ األﺷياء ضوءها الب ّراﻕ ﱠ
الوضاء .
وﺣ ْﺴﻦ التقدير (.
ﺃما ال ِمعيار الذﻱ نقيﺲ بﻪ ﺻحة التﺸبيﻪ هو ) الفﻄنة ُ
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ﺇﻥ المقصود بالتحام النﻈم هو ﺣﺴﻦ التﺄليﻒ ﻓيﺄﺗي الﻜﻼم ﺳلﺴاً منﺴاباً ﻻ ﱠ
ﱠ
يتعثر بﻪ
اللﺴاﻥ ﻓي ّ
النﻄﻖ .ﺃما التﺌام ﺃﺟﺰاء النﻈم ﻓيقصد بﻪ ﺗعدد ﻓنوﻥ القصيدﺓ مﻊ ﺣﺴﻦ
الوﺻل بيﻦ ﺃﻏراﺽ القصيدﺓ ،ﺃﻱ ﺳﻬولة اﻻنتقال مﻦ ﻏرﺽ ﺇلﻰ ﺁﺧر ،ﺃﻱ يتﺨلﺺ
مﻦ الﻐﺰل ﺇلﻰ الوﺻﻒ ،ومﻦ الوﺻﻒ ﺇلﻰ المديﺢ ،وهـو ما يُﺴ ّمﻰ ) ُﺣﺴﻦ التﺨلﺺ (.
والمقصود بتﺨير لذيذ الوﺯﻥ هو ﺃﻥ يﺨتار الﺸاعر الوﺯﻥ الذﻱ يتناﺳب مﻊ المعنﻰ،
ويﺄﺗي بالقاﻓية المناﺳبة للقصيدﺓ.
الﺴليم ،واللﺴاﻥ ( ﻓﻼ ّ
يتعثر ﻓيﻪ الﻄبﻊ ،وﻻ
ِ
وعيار هذﻩ الﺨاﺻية يﻜمﻦ ﻓي ) الﻄبﻊ ﱠ
يحتبﺲ ﻓيﻪ اللﺴاﻥ .
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@@� Z@È€@äb»n�‡‹€@È‰ﬂ@äb»n�æa@Új�b‰ﬂ@Z@b�Übﺇﺫا ﻛاﻥ ﺇﻇﻬار وﺟﻪ ّ
الﺸبﻪ

بﺸﻜل قوﻱ وواضﺢ ﻓي التﺸبيﻪ ﺃمراً مﻬماً ،ﱠ
بقوﺓ ووضوﺡ ﻓي
ﻓﺈﻥ ﺇﻇﻬار العﻼقة ّ
ً
ﺃهمية واﺣتياﺟاًّ ،
ألﻥ ﻓي اﻻﺳتعارﺓ يﻜوﻥ ﺃﺣد الﻄرﻓيﻦ محذوﻓاً .و ُﻛلّما
اﻻﺳتعارﺓ ﺃﻛثر

ً
ً
ً
مقبولة
وواضحة بيﻦ المﺴتعار والمﺴتعار لﻪ ﺟاءت اﻻﺳتعارﺓ
قريبة
ﻛانﺖ العﻼقة
ً
ﺟميلة .ﻛما ﻓي قول ﺃبي ﺫﺅيب الﻬذلي :
وﺇﺫا المني ُ
ْ
ﺃنﺸبﺖ ﺃﻇفا َرهـا
ﱠة

َ
ـﻊ
ﺃلفيﺖ ُﻛ ّﱠل ﺗميمـ ٍة ﻻ َﺗ ْن َف ُ

ُ
وعيار اﻻﺳتعارﺓ هنا يﻜوﻥ ﻓي ّ
والفﻄنة( ﻓﻬما ِعمادا الذوﻕ الﺴليم ،والﻄبﻊ
)الذهﻦ
الصحيﺢ .
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@@Z@Û‰»‡‹€@@≈–‹€a@Ú‹◊bì� ﬂ@Zويقصد بذلﻚ ﺇلباﺱ ُﻛ ّل معنﻰ ما يليﻖ بﻪ ،مثلما
�� b»ib
ﺣادﺙ ﺣديث .ﻓما يﺴتعمل ﻓي المديﺢ هو ﻏير ما يﺴتعمل
نقول ل ُﻜ ّﱢل مقام مقال ،ﺃو ل ُﻜ ّﱢل
ٍ
ﻓي الﻬﺠاء ،واأللفاﻅ التي ﺗناﺳب الﻐﺰل ﺗﺨتلﻒ عﻦ األلفاﻅ التي ﺗﺴتعمل ﻓي ال ﱢرﺛاء.
ُ
ويقول الﺠاﺣﻆ ﻓي ﱢ
األلفاﻅ علﻰ ﺃقدار المعاني ،ﻓﻜثي ُرها
ﺣﻖ األلفاﻅ والمعانيّ ) :ﺇنما
ُ
ُ
ﱡ
ُ
ويدل هذا علﻰ
وﺳﺨيفﻬا لﺴﺨي ِفﻬا (،
وﺷريفﻬا لﺸري ِفﻬا،
لقليلﻬا،
ِ
لﻜثيرها ،وقليلﻬا ِ
ﺃهمية امتﺰاﺝ اللفﻆ للمعنﻰ ﻓي ّ
النﺺ الﺸعرﻱّ ،
ألﻥ عﻼقة اللفﻆ والمعنﻰ مثل عﻼقة
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ال ﱡروﺡ بالﺠﺴ ِد ،ﻛﻼهما ﻻ يمتلﻚ ﺣﻀورﻩ وﺗحقيقﻪ ﺇﻻّ باﻵﺧر .
يتناﺳب ﻓيﻪ اللفﻆ مﻊ المعنﻰ ﻓي مناﺳبة الﻐرﺽ
ومﻦ ﺟميل القول ﻓي ﺫلﻚ الذﻱ
ُ
ً
واﺻفا ممدوﺣﻪ بالحياء والﻜرم :
الصلﺖ
الﺸعرﻱ قول ﺃميّة بﻦ ﺃبي ّ
اﺟتي ﺃ ْم قد َﻛفاني
ﺃﺃﺫﻛ ُر َﺣ َ

ﺇﻥ ِﺷي َم َ
َﺣ َ
ياﺅﻙ ﱠ
يــــاء
الح ُ
تﻚ َ

وعيار اللفﻆ والمعنﻰ هو ) ُ
ﻃول ال ﱢدرب ِة ودوا ُم الممارﺳ ِة (.
ُ
الﺨصال هي عمود
يقول المرﺯوقي بعد ﺃﻥ ﺣدد عناﺻر عمود الﺸعر ومعاييرﻩ) :وهذﻩ
ﱠ
الﺸعر عند العرﺏ ،ﻓ َم ْﻦ لَﺰمﻬا ّ
المعﻈم،
بحقﻬا ،وبَنﻰ ﺷعرﻩ عليﻬا ﻓﻬو عندهم ال ُم ْفلِ ُﻖ
ِ
وال ُم ُ
حﺴﻦ ال ُمق ّدم ،و َم ْﻦ لم يﺠمعﻬا ُﻛلّﻬا ﻓبقدر ُﺳ ْ
ـﻬـ َم َت ُﻪ منﻬا يﻜوﻥ نصيبﻪ مﻦ ال ﱠتق ّدم
ٌ
مﺄﺧوﺫ ب ِﻪ ،و ُم ﱠتـب ٌﻊ نﻬﺠﻪ ﺣ ّتﻰ اﻵﻥ(.
واﻹﺣﺴاﻥ ،وهذا ﺇﺟماع

٢8

المناقـﺸــة
 - 1لماﺫا ﻛاﻥ النقد العربي القديم يعتمد علﻰ الذاﺋقة الذاﺗية ؟ وﻛيﻒ ﺗبرهﻦ ﺫلﻚ ؟ اﺫﻛر
األمثلة الﺸعرية ﻓي ﺫلﻚ .
 - ٢ما األﺳﺲ الفنية التي ﺃعتمدها ابﻦ ﺳﻼم ﻓي مبدﺃ الﻄبقات؟ اﺫﻛرها مﻊ األمثلة .
ﺗﻄور مفﻬوم الفحولة ﻓي ﺗاريﺦ النقد القديم عند األﺻمعي وابﻦ َﺳ ّ
الﺠمحي
ﻼم ُ
 - 3ﻛيﻒ ّ
؟ اﺷرﺡ ﺫلﻚ .
 - ٤ما الموضوعات األﺳاﺳية التي وقﻒ عليﻬا اﻵمدﻱ ﻓي منﻬج ﻛتابﻪ ) ال ُمواﺯنة ( ؟
عددها مﻊ اﻹيﺠاﺯ ﻓي ﱠ
الﺸرﺡ .
َ - 5ع ّرﻑ ما يﺄﺗي ) :الفحولة ،المواﺯنة ،الﻄبﻊ ( .
 - 6ما عمود الﺸعر ؟ وما عناﺻرﻩ ؟ ع ﱢددها مﻊ األمثلة .
ﺗصور ابﻦ َﺳ ّ
ﻼم الﺠمحي ﻓﻜرﺓ الﻄبقات ؟ وﻛيﻒ ﻃبﱠقﻬا ﻓي منﻬج ﻛتاب ِﻪ ؟ اﺷرﺡ
 - ٧ﻛيﻒ ّ
ﺫلﻚ .
 - 8عدد ﺃقﺴام الﺸعر مﻦ ُ
ﺣيث الﻄبﻊ والت ُﻜلّﻒ  .واﺷرﺡ واﺣداً منﻬا .
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الفصـل الثانـي

Ú��ÓiÜ˛a@k�Áaâæa
ﬂá‘ﬂــــــMZÚ
نعني بالمذهب األدبي ﺃو المدرﺳة األدبية الﺨصاﺋﺺ والمبادئ األﺧﻼقية والﺠمالية
والفﻜرية التي ﺗﺸﻜل ﻓي مﺠموعﻬا المتناﺳﻖ لدﻯ ﺷعب مﻦ الﺸعوﺏ او لدﻯ مﺠموعة منﻪ
ﻓي مدﺓ معينة مﻦ الﺰماﻥ ﺗياراً يصبﻎ النتاﺝ األدبي بصبﻐة ﻏالبة ﺗميّﺰ ﺫلﻚ النتاﺝ عما قبلﻪ
التﻄور ،ويﺸمل المذهب ُﻛ ّل ﺃنواع اﻹبداع الفني األدﺏ والموﺳيقﻰ
وعما بعدﻩ ﻓي ﺳياﻕ
ّ
والرﺳم والنحﺖ والﺰﺧرﻓة واألﺯياء والﻄرﺯ المعمارية .ﻓﻬو ﺣصيلة ﻓلﺴفية ﺗبلور نﻈرﺓ
األمة ﺇلﻰ العالم واﻹنﺴاﻥ وموقفﻬا وهدﻓﻬا ومصيرها ومﻦ ﺛ ّم ﻃراﺋﻖ ﺗعبيرها الفنية.
وبتعبير ﺁﺧر ﺇﻥ المدرﺳة األدبية ﺃو المذهب األدبي هو اﺗﺠاﻩ ﻓي التعبير ،يتميّﺰ بﺴمات
ﺧاﺻة ،ويتﺠلﻰ ﻓيﻪ مﻈﻬر واضﺢ مﻦ التﻄور الفﻜرﻱ ،ﻓﻀﻼ علﻰ ﺃنﻪ وليد ﺗﻐيّرات
المﺠتمﻊ وﺗحوﻻت ﻃابﻊ الحياﺓ.
وﺗتنوع المذاهب األدبية بحﺴب الوﺟﻪ الداﺧلي لعملية التصور الوﺟداني ﺃو الوضﻊ
الذهني الرﺅيوﻱ الذﻱ يحدد نوع اﻻﺗﺠاﻩ الفني ﻓي األدﺏ .ونتيﺠة لذلﻚ ﺗعددت المذاهب
األدبية وﺗنوعﺖ ،ﺇﺫ ﻛاﻥ ُﻛ ّل منﻬا ﺛمرﺓ لﻈروﻑ معينة ومقتﻀيات ﻛانﺖ ﺳاﺋدﺓ ،ﻓالمدرﺳة
األدبية ﺗعتمد الفﻦ والﺠمال ﺃﺳاﺳا ومنﻄلقا.
وما يتعلﻖ بموضوعنا هي المذاهب األدبية التي ﺗعنﻰ بالﺸعر والنثر ،ﻓقد ﻛاﻥ الﺸعر
العربي منذ بواﻛيرﻩ األولﻰ يﺴير ﻓي اﺗﺠاهيﻦ ﺗمثل اﻻﺗﺠاﻩ األول بالمنحﻰ الﻜﻼﺳيﻜي
ويﻀم القصاﺋد التي ﺗمثل ﺛقاﻓة األمة العربية والتي ﺗتﻄرﻕ ﺇلﻰ موضوعات المدﺡ والﻬﺠاء
والرﺛاء والﻐﺰل ﻓي ﺣيﻦ وقﻒ اﻻﺗﺠاﻩ اﻵﺧر ممثﻼ للرومانﺴية التي ﺗمثلﺖ بالﺨروﺝ علﻰ
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الﺸﻜل والموضوع الﻜﻼﺳيﻜييﻦ والذﻱ ﻇﻬر واضحا وﺟليا ﻓي الﺸعر الﺠاهلي وﺷعر
العصر األموﻱ وﻛذلﻚ ﻓي ﺷعر الصعاليﻚ والﺸعر العذرﻱ.
ﺃما ﻓي العصر الحديث ﻓﺄﻃلقﺖ لفﻈة الﻜﻼﺳيﻜية علﻰ مرﺣلة ﺷعرية وﺯمنية بدﺃت منذ
بواﻛير القرﻥ العﺸريﻦ و َمثلﻬا ﺷعراء مﻦ مﺨتلﻒ ﺃرﺟاء الوﻃﻦ العربي مثل )ﺃﺣمد ﺷوقي
وﺣاﻓﻆ ﺇبراهيم مﻦ مصر ،والرﺻاﻓي والﺰهاوﻱ والﺠواهرﻱ مﻦ العراﻕ( الذيﻦ ﺳعوا ﺇلﻰ
ﺇﺣياء الﺸعر العربي بالعودﺓ ﺇلﻰ عصور اﺯدهارﻩ ،ﺗلتﻬا المرﺣلة الرومانﺴية التي وقفﺖ
علﻰ الﻀد مﻦ اﻻﺗﺠاﻩ الﻜﻼﺳيﻜي .وﺣاول ﺷعراﺅها ﺃﻥ يﻜتبوا ﺷعرا مﺨتلفا عﻦ اﻻﺗﺠاﻩ
الﻜﻼﺳيﻜي ﺃمثال الﺸعراء )ﺟبراﻥ ﺧليل ﺟبراﻥ ،وﺇبراهيم ناﺟي ،وﺃﺣمد ﺯﻛي ﺃبو ﺷادﻱ،
وعلي الﺸرقي(.
لقد نﺸﺄت المذاهب األدبية ﻓي الﻐرﺏ مﻦ ﺧﻼل الﻈروﻑ التي ﺃﺣاﻃﺖ بالمﺠتمعات
الﻐربية ،وقد ﺗوﺳم الﺸاعر العربي بعد ﺫلﻚ الﺴير علﻰ هدﻱ المناهج الﻐربية دوﻥ ﺃﻥ يعني
ﺫلﻚ ﺃﻥ الﻈروﻑ التي ﺃلمﺖ بالمﺠتمﻊ العربي هي الﻈروﻑ نفﺴﻬا التي ﺃلمﺖ بالمﺠتمﻊ
الﻐربي ،وﺇنما ﻛانﺖ القصيدﺓ العربية ﺗﺴير باﺗﺠاﻩ مﺸابﻪ لمﺴيرﺓ القصيدﺓ ﻓي الﻐرﺏ ﻓي
ﺗقليدها للنماﺫﺝ القديمة ﻛما ﺣصل مﻊ المذهب الﻜﻼﺳيﻜي ﺃو التﻐني بالﻄبيعة ﻛما ﺣصل
مﻊ المذهب الرومانﺴي ،وهو ما ﺟعل مﻦ المذاهب األدبية عند العرﺏ ﺗتﺴم بﺴمات قد
ﺗﻜوﻥ مﺨتلفة بعﺾ الﺸيء عﻦ نﻈيرﺗﻬا ﻓي الﻐرﺏ بﺴبب ﺧصوﺻية ُﻛ ّﻼ المﺠتمعيﻦ ،ﻛما
ﺃﻥ الﺸاعر العربي وﺟد ﻓي التﻼقﺢ بيﻦ الحﻀارﺗيﻦ العربية والﻐربية ﺃﺳاﺳا ﻓي ﺗﺠديد
الروﺡ الﺸعرية والﺴير ﻓي رﻛب الثقاﻓة العالمية ومحاولة البحث عﻦ الحرية التي ينﺸدها
اﻹبداع واﻻبتعاد عﻦ التقوقﻊ ضمﻦ ﺇﻃار محدد.
ﺇﻥ دراﺳة المذاهب األدبية ﺗعني معرﻓة ﻃبيعة النصوﺹ األدبية ومحاولة ﺟعلﻬا ﻓي
ﺣقول معينة بﻐية الوﺻول الﻰ معرﻓة ﺧصاﺋصﻬا الفنية التي ﺗميّﺰها مﻦ ﺳواها ،ﻓﻀﻼ
علﻰ اﻥ معرﻓة انتماء النﺺ ﺇلﻰ مذهب ﺃدبي بعينﻪ يﺠعل مﻦ دراﺳتﻪ ﺃمرا ميﺴرا للباﺣث،
التﻄور وﺃوﺟﻪ
وقد ﺷﻐلﺖ المذاهب األدبية اهتمام الدارﺳيﻦ وﺟعلﺖ مﻦ عملية دراﺳة
ّ
التﺸابﻪ واﻻﺧتﻼﻑ ﺃمرا ميﺴرا بعد ﺃﻥ ﻛانﺖ عملية دراﺳة األدﺏ ﺗعنﻰ بالقصيدﺓ دوﻥ
معرﻓة األﺳﺲ اﻹبداعية التي ينﻄلﻖ منﻬا المبدع.
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ً
ﺃوﻻ:
الﻜﻼﺳيﻜية:
هو ﺃول مذهب ﺃدبي نﺸﺄ ﻓي ﺃوربا ﻓي القرﻥ الﺴادﺱ عﺸر بعد ﺣرﻛة البعث العلمي،
وﺃﺳاﺳﻪ بعث اﻵداﺏ اليونانية والﻼﺗينية القديمة ومحاولة محاﻛاﺗﻬا لما ﻓيﻬا مﻦ ﺧصاﺋﺺ
ﻓنية وقيم ﺇنﺴانية .ولدﻯ العودﺓ ﺇلﻰ هذﻩ اﻵﺛار القديمة ﺃﺧذ العلماء يحللونﻬا ليﺴتنبﻄوا
َ
المباﺷر ﺃو بما
مبادﺋﻬا وﺧصاﺋصﻬا التي ضمنﺖ لﻬا الﺨلود وﺫلﻚ ﺇما بالتذوﻕ ﺃو بالتحليل
ﻛتبﻪ القدماء ﺃمثال ﺃرﺳﻄو ﻓي ﻛتابيﻪ » الﺨﻄابة« و » الﺸعر« ،وهوراﺱ ﻓي قصيدﺗﻪ
الﻄويلة » ﻓﻦ الﺸعر«.

اﺻل لفﻈة ﻛﻼﺳيﻜية:
للتﻄور والتﻜامل ﺳنيﻦ ﻃويلة
يعني لفﻆ ُﻛ ّﻼﺳيﻚ بﺸ ُﻜ ّل عام ُﻛ ّل عمل عﻈيم وﺟميل ﺧﻀﻊ
ّ
ﺣتﻰ بلﻎ ﻏاية اﻹﺗقاﻥ ،وبتعبير ﺁﺧر ،يعني ُﻛ ّل عمل ﺃﺟمعﺖ العصور علﻰ ﺟماليتﻪ.
وقد اﺷتقﺖ الﻜﻼﺳيﻜية علﻰ رﺃﻱ ﻓريﻖ مﻦ الباﺣثيﻦ مﻦ لفﻈة ) الصﻒ( ألنﻪ ﺃدﺏ
ﺻفي ﺃو منﻬﺠي ،وعلﻰ رﺃﻱ ﻓريﻖ ﺁﺧر مﻦ لفﻈة )ﻛﻼﺳﻚ( الﻼﺗينية ،وﺗعني ﺃعلﻰ ﻃبقة
ﻓي المﺠتمﻊ الروماني ،وعلﻰ هذا األﺳاﺱ يﻜوﻥ األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي ﺃدﺏ الصفوﺓ المﺨتارﺓ
ﺃو ﺃرﻓﻊ ﺃلواﻥ األدﺏ مﻦ ُ
ﺣيث اللﻐة والمعنﻰ والمنﻬج م ّما يليﻖ بالصفوﺓ المثقفة ﻓي
المﺠتمﻊ.
ﺇﺫﻥ ﻓالﻜﻼﺳيﻜية هي التعبير عﻦ األﻓﻜار العالية والعواﻃﻒ الﺨالدﺓ بﺄﺳلوﺏ ﻓني متقﻦ.

ﺟذور الﻜﻼﺳيﻜية:
ﺗتمثل ﺟذور الحرﻛة الﻜﻼﺳيﻜية بﻈﻬور الﺸاعر اﻻيﻄالي دانتي مﺆلﻒ الﻜوميديا اﻹلﻬية
التي بﺴﻂ مﻦ ﺧﻼلﻬا نﻈريتﻪ الﺸعرية الﻜﻼﺳيﻜية ،والﺸاعر )بترارﻙ( الذﻱ عاﺵ ﻓي
القرﻥ الرابﻊ عﺸر ودعـا ﺇلﻰ ﺇﺣـياء التراﺙ والدراﺳـة والبحـث ﻓي ﺁداﺏ األقدمـيﻦ
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)اليوناﻥ والروماﻥ( والﺸاعر بوﻛاﺷيو القرﻥ الرابﻊ عﺸر الذﻱ درﺱ اللﻐة اليونانية
وﻛتب الديﻜاميروﻥ وهو مﺠموعة مﻦ الحﻜايات النثرية التي ﺗصﻒ المﺠتمﻊ اﻻيﻄالي.
ZÚÓiãÃ€a@ÚÓÿÓé˝ÿ€a@‚˝«c@Âﬂ
 -1بيير ﻛورني  :168٤-1606ﻛتب ﻓي المﺴرﺡ ومﻦ ﺃهم مﺴرﺣياﺗﻪ الﺴيد .ﺗميﺰ
مﺴرﺣﻪ بالمحاﻓﻈة علﻰ الوﺣدات الثﻼﺙ ﻓي المﺴرﺡ وهي وﺣدﺓ المﻜاﻥ ووﺣدﺓ
الﺰماﻥ ووﺣدﺓ الحدﺙ ،بمعنﻰ ﺃﻥ العمل اﻹبداعي يتم ﻓي مﻜاﻥ واﺣد وﺯمﻦ واﺣد ولﻪ
موضوع واﺣد ،واﺳتﺨدم لﻐة بليﻐة واهتم بالﻜﺸﻒ عﻦ المواقﻒ النفﺴية والصراعات
داﺧل النفﺲ البﺸرية ،ﻓﻀﻼ علﻰ ﺳيﻄرﺓ الفﻜر والمنﻄﻖ علﻰ العواﻃﻒ اﻹنﺴانية،
ﻓ ُﻜ ّل ﺷيء يﺴير بﺸﻜل منﻄقي ومعقول وﻻ وﺟود للمصادﻓات والمفاﺟﺂت.
 -٢ﺟاﻥ راﺳيﻦ  :16٩٩-163٩ﻛتب ﻓي المﺴرﺡ واﺷتﻬر بﻜتابة المﺄﺳاﺓ مثل
اندروماﻙ ،ﻓيدر ،وﺗميﺰ مﺴرﺣﻪ بالبحث عﻦ الحقيقة والﻄبيعة ﺃﻛثر مﻦ البحث عﻦ
العﻈمة والبﻄولة ،وﻛاﻥ يﺄﺧذ موضوعاﺗﻪ مﻦ التاريﺦ واهتم بتصوير الحب.
-3ﺟاﻥ موليير :16٧3-1600 :مﻦ مﺴرﺣياﺗﻪ :دوﻥ ﺟواﻥ ،البﺨيل .ومﻦ ﺧصاﺋﺺ
مﺴرﺣﻪ ﺗصوير المﺠتمﻊ ﺗصويرا ﻛامﻼ والبحث والوﺻول ﺇلﻰ الحقيقة ،ويتميّﺰ
مﺴرﺣﻪ بﺄنﻪ مﺴرﺡ ﻛوميدﻱ ،وقد اعتنﻰ بالذوﻕ الﺴليم والقواعد اﻻﺟتماعية.

ﺧصاﺋﺺ الﻜﻼﺳيﻜية:
 -1اﻻعتماد علﻰ الحقيقة :وهذا يعني اﻻقتراﺏ مﻦ الواقﻊ واﻻبتعاد عﻦ نﺰوات الﺨيال
والوهم والﻬذياﻥ ،ﻓالحقيقي وﺣدﻩ هو الﺠميل وهو الﻄبيعي ،ﻓالﻄبيعة وﺣدها هي
الﺸيء الممتﻊ و ُﻛ ّل مصﻄنﻊ مقيﺖ.
 -٢العقﻼنية :ﺗرﻯ الﻜﻼﺳيﻜية ﺃﻥ عقلنا وﺣدﻩ هو الحﻜم الموﺟﻪ وبﻪ نﺴتﻄيﻊ التمييﺰ
بيﻦ الحقيقي والمﺰيﻒ وهو الذﻱ يمنعنا مﻦ ﺃﻥ ننﺴاﻕ ﺇلﻰ نﺰوات الﺨيال واألمور
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ﻏير الواقعية والمبالﻐة ﻓي التعبير.
 -3ﺗقليد القدماء :ﺇﻥ ﺗﻜويﻦ الملﻜة العقلية الصاﺋبة ﻻ يﻜوﻥ ﺇﻻ بدراﺳة القدماء ،ألنﻬم
ﻛانوا ﺃقرﺏ منا ﺇلﻰ الﻄبيعة ولذلﻚ ﺣللوها بمﺰيد مﻦ البﺴاﻃة ،واﺳتﻄاعﺖ مﺆلفاﺗﻬم
ﺃﻥ ﺗصمد ﺃمام الﻜثير مﻦ التﻐيّرات الﺴياﺳية والدينية واألﺧﻼقية والفنية.
لقد عملﺖ الﻜﻼﺳيﻜية علﻰ ﺗقليد الﻄبيعة وﻻ نقصد بتقليد الﻄبيعة ﺃﻥ يﻜوﻥ األديب مرﺁﺓ
ﺻادقة ﺗعﻜﺲ األﺷياء ﻛما هي ،بل نقصد الﻄبيعة اﻹنﺴانية.
 -٤اﻹﺗقاﻥ الفني  :ﻻ بد للﻜاﺗب الﻜﻼﺳيﻜي مﻦ ﺃﻥ يتقﻦ ﻓنﻪ ويصقلﻪ ﺇلﻰ درﺟة الﻜمال،
ولﻜﻦ بﺸرﻁ المحاﻓﻈة علﻰ البﺴاﻃة وعدم الت ُﻜلّﻒ والتصنﻊ.
 -5القيم األﺧﻼقية :اﺗﺠﻪ الﻜتاﺏ ال ُﻜ ّﻼﺳيﻜيوﻥ ﺇلﻰ معالﺠة المﺸ ُﻜ ّﻼت اﻹنﺴانية الحب
والبﻐﺾ والﻬوﻯ والﻐيرﺓ والعقل وهو ما ﺃدﻯ ﺇلﻰ ﺻوﻍ مثال ﺟمالي وﺃﺧﻼقي
موﺣد.
ﺇﻥ األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي ﺃدﺏ هادﻑ يعنﻰ باألﺧﻼﻕ والمحاﻓﻈة علﻰ العادات والتقاليد
والمعتقدات الﺴاﺋدﺓ بﺄﺳلوﺏ يﻬدﻑ ﺇلﻰ اﻹمتاع واﻹﺛارﺓ والﺸفقة واﻹﺻﻼﺡ .وهو يﻀﻊ
الفﻦ ﻓي ﺧدمة األﺧﻼﻕ والقيم والتقدم الحﻀارﻱ.
 -6التعبير باللﻐة الوﻃنية :دعﺖ الﻜﻼﺳيﻜية ﺇلﻰ الﻜتابة باللﻐة المحلية مﻦ ﺃﺟل ﺃﻏناﺋﻬا
ﻓﻀﻼ علﻰ ﺗنوعﻬا مﻦ ﻛاﺗب ﺇلﻰ ﺁﺧر ،ﻛما ﻛاﻥ لﻸﺳلوﺏ ﺻفات عامة مﺸترﻛة ﺗمتاﺯ
بالوضوﺡ والبﺴاﻃة.

الﻜﻼﺳيﻜية ﻓي األدﺏ العربي:
ﺗمثلﺖ ال ُﻜ ّﻼﺳيﻜية ﻓي األدﺏ العربي بعدد مﻦ الﺸعراء الذيﻦ ﺣاﻓﻈوا علﻰ ﺷ ُﻜ ّل القصيدﺓ
العربية التقليدﻱ ومحاولة ﺇﺣياء نماﺫﺟﻪ القديمة ،ﻓﻜتبوا ﺷعرا ﺗلمﺴوا ﻓيﻪ المحاﻓﻈة علﻰ
التراﺙ الﺸعرﻱ العربي ومﻦ ﺃبرﺯ الﺸعراء الﻜﻼﺳيﻜييﻦ )ﺃﺣمد ﺷوقي ،وﺣاﻓﻆ ﺇبراهيم،
ومعروﻑ عبد الﻐني الرﺻاﻓي ،وﺟميل ﺻدقي الﺰهاوﻱ ومحمد مﻬدﻱ الﺠواهرﻱ(.
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لقد بدﺃت الﻜﻼﺳيﻜية ﻓي األدﺏ العربي بالﻈﻬور منذ بدايات القرﻥ العﺸريﻦ ،ﺣيﻦ وﺟد
بعﺾ الﺸعراء ﺃﻥ الﺸعر العربي ﺃﺧذ يﺴير باﺗﺠاﻩ التدهور وﺃﺻبﺢ ﻓنا ﺷﻜليا يعنﻰ بالتﺰويﻖ
اللفﻈي ،وﺃﺻبﺢ ﺷعر مناﺳبات وﺇﺧوانيات ،مﻦ هنا ﺃﺧذ الﺸعراء علﻰ عاﺗقﻬم مﻬمة ﺇﺣياء
الﺸعر العربي مﻦ ﺧﻼل العودﺓ ﺇلﻰ عصور اﻻﺯدهار التي ﺷﻬدها المﺠتمﻊ العربي بﻐية
الوﺻول ﺇلﻰ ﻛتابة قصاﺋد ﺗعيد ﺇﺣياء النصوﺹ العربية ومحاولة ﻛتابة نصوﺹ ﺗتﺠاوﺯ
النصوﺹ التي ﻛتبﺖ ﻓي مدﺓ العصور المتﺄﺧرﺓ.

نماﺫﺝ مﻦ الﺸعر الﻜﻼﺳيﻜي :
قال الﺸاعر محمد مﻬدﻱ الﺠواهرﻱ ﻓي قصيدﺓ ) دﺟلة الﺨير(.
ﺣييﺖ ﺳفحـﻚ عﻦ بعــــــد ﻓحيينـي

يا دﺟلة الﺨيـــر يا ﺃم البﺴاﺗـيﻦ

ﺣييـﺖ ﺳفحـﻚ ﻇمـﺂنا ﺃلــــوﺫ بـــــﻪ

لـوﺫ الحماﺋم بيﻦ الماء والﻄيـﻦ

ﺇني وردت عيوﻥ المـاء ﺻاﻓـيــــة
وﺃنﺖ يا قاربـا ﺗلـوﻱ الريـاﺡ بــــــﻪ

نبعــا ﻓنبـعا ﻓما ﻛانـﺖ لتروينـي
لَ ﱠي النﺴـاﺋم ﺃﻃــــراﻑ اﻻﻓانيـﻦ

وددت ﺫاﻙ الﺸراع الرﺧﺺ لو ﻛفني

يحـاﻙ منﻪ ﻏداﺓ البيﻦ يﻄوينـي

التعليـﻖ النقـدﻱ-:
ﺗتﻐنﻰالقصيدﺓ التي ﻛتبﻬا الﺸاعر العراقي محمد مﻬدﻱ الﺠواهرﻱ بنﻬر دﺟلة ،ﺫلﻚ
النﻬر الذﻱ ّ
يمثل ﺷرياﻥ الحياﺓ وﻛيﻒ يقﻒ الﺸاعر ممﺠدا دﺟلة ومحاﻓﻈا علﻰ ﺻورﺗﻬا
التقليدية ،ﺇﻥ النﻬر يمثل رمﺰ الحياﺓ ومﻦ هنا ﻛانﺖ عناية الﺸاعر بتقديم موضوعﻪ مﻦ
ﺧﻼل الحفاﻅ علﻰ ﺗراﺙ ﺃمتﻪ التي يﺴعﻰ ﻓيﻬا ﺇلﻰ الﺨلود.
يحاول الﺸاعر الﻜﻼﺳيﻜي ﺃﻥ يحاﻓﻆ علﻰ القيم والتقاليد التي يحفل بﻬا مﺠتمعﻪ ﻓﻬو ﻻ
يدعو ﺇلﻰ التمرد وﺇنما يﻈل ﺣبيﺴا لما يرﺛﻪ مﻦ ﺗقاليد ،لذا نﺠد القصيدﺓ الﻜﻼﺳيﻜية هي
ﺗلﻚ القصيدﺓ التي ﺗحاﻓﻆ علﻰ ﺷﻜل القصيدﺓ العربية التقليدﻱ وﻻ يحبذ الﺸاعر الﻜﻼﺳيﻜي
ﺃﻥ يثور علﻰ هذا الﺸﻜل ﻓيﻈل عنصر المحاﻓﻈة هو العنصر الﻐالب علﻰ معﻈم القصاﺋد
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الﻜﻼﺳيﻜية ،ﻓﻀﻼ علﻰ محاولة الﺸاعر الﻜﻼﺳيﻜي ﺇﺣياء النماﺫﺝ الﺨالدﺓ مﻦ ﺷعرنا
العربي ،ﻓعمد ﺇلﻰ التراﺙ وبحث ﻓيﻪ عﻦ النقاﻁ المﻀيﺌة التي يﺸﻊ مﻦ ﺧﻼلﻬا ُ
ﺃلﻖ ﺁﻻمﻪ
وﺗوهﺠﻬا.
قال الﺸاعر المصرﻱ اﺣمد ﺷوقي :
قـم للمعـلم َو ِﻓـــــــــــ ِﻪ التبﺠيـﻼ
ﺃعلمﺖ ﺃﺷرﻑ ﺃو ﱠ
ﺃﺟل مﻦ الذﻱ

يبني وينﺸﺊ ﺃنفـﺴا وعــــــقـوﻻ

ﺳبحانـﻚ اللﻬـم ﺧيـر معــــــلـم

علمﺖ بالقلـم القـروﻥ األولـــــﻰ

ﺃﺧرﺟﺖ هذا العقل مﻦ ﻇلماﺗـﻪ

وهديتـﻪ النـــــور المبيﻦ ﺳبيـﻼ

وﻃبعتـﻪ بـيد المعلــــــــم ﺗـارﺓ

ﺻـدئ الحديد وﺗارﺓ مصقـــــوﻻ

ﺃرﺳلﺖ بالتوراﺓ موﺳﻰ مرﺷدا

وابﻦ البتـول ﻓعلـم اﻻنﺠيــــــﻼ

وﻓﺠرت ينبوع البياﻥ محمــدا

ﻓﺴقﻰ الحديث وناول التنﺰيــﻼ

ﺛانياً:
الرومانﺴــية:

ﻛاد المعـلم ﺃﻥ يﻜوﻥ رﺳـــــوﻻ

الرومانﺴية اﺗﺠاﻩ ﻓني ﻓي األدﺏ ،يتميّﺰ ﺃﺳاﺳا بﻄﻐياﻥ العاﻃفة علﻰ ما عداها مﻦ
ّ
ولعل ما
مقومات ،والقول بﻄﻐياﻥ العاﻃفة يعني ﺗفﺠر األﺣاﺳيﺲ والمﺸاعر وﺗماديﻬا،
يميّﺰ الرومانﺴية ﻓي ﺟميﻊ المياديﻦ الفنية ،هو ما يﻜمﻦ ﻓي اﺧتيار الموضوعات ،وﻓي
المناﺥ العاﻃفي والﺸعورﻱ ،وﻓي اﻻرﺗﻜاﺯ علﻰ الﻄبيعة وقوﺓ اﻹﺣﺴاﺱ ﻓي التﻐيير ﺳواء
ﺃﻛاﻥ النتاﺝ الفني قصيدﺓ ﺃم ﻛاﻥ رواية ﺃم ﻛاﻥ مﺴرﺣية.
وبصورﺓ عامة ﺻارت ﻛلمة رومانتيﻚ ﺗعني ُﻛ ّل ما هو مقابل لﻜلمة ﻛﻼﺳيﻚ.
وهي ﺗعني ﺣﻜاية المﻐامرات ﺷعراً ﺃو نثراً ،وﺗﺸير ﺇلﻰ المﺸاهد الريفية بما ﻓيﻬا مﻦ
الروعة والوﺣﺸة ،ﺗلﻚ المﺸاهد التي ﺗذﻛرنا بالعالم األﺳﻄورﻱ والﺨراﻓي والمواقﻒ
النﺺ ﺃو الﻜاﺗب الذﻱ ينحو هذا المنحﻰ بﺄنﻪ رومانتيﻚ ،وﺗتصل
الﺸاعرية ،ﻓيوﺻﻒ
ّ
الرومانﺴية بالقصﺺ الﺨيالي والتصوير المثير لﻼنفعال ويتصل بالفروﺳية والمﻐامرﺓ.
وﺗرﻓﺾ الرومانﺴية التقليد والﺴير علﻰ نﻬج األقدميﻦ اليوناﻥ والروماﻥ ،ﻓالرومانﺴي
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يريد ﺃﻥ يتحرر منﻬم ،وهو عدو التقاليد والعرﻑ ،يريد ﺃﻥ يﻜوﻥ مﺨلصا لنفﺴﻪ ،وﺃﺻدﻕ
ﻓي التعبير عﻦ مﺸاعرﻩ وقناعاﺗﻪ قلبا وقالبا ومﻦ ﺛ ّم ﻓﻬو يقدم ﻛيفية ﺟديدﺓ ﻓي اﻹﺣﺴاﺱ
والتعبير.

مﻦ ﺃعﻼم الرومانﺴية الﻐربية:
 -1مدام دو ﺳتايل :181٧-1٧66 :اهتمﺖ بالرومانﺴية وﻛتبﺖ الﻜثير مﻦ الﻜتابات
المتعلقة باألدﺏ الرومانﺴي ،ولﻬا العديد مﻦ الﻜتب التي ﺗنﻈر ﻓي األدﺏ الرومانﺴي
مثل ﻛتابﻬا )مﻦ األدﺏ( و)مﻦ ﺃلمانيا( ومﻦ نماﺫﺝ ﻛتاباﺗﻬا )روﺡ الﻄبيعة( التي ﺗقول
ﻓيﻬا:
) ﺗعرﻓنا روﺡ الﻄبيعة نفﺴﻬا ﻓي ُﻛ ّل مﻜاﻥ مﻦ ﺧﻼل ﺁﻻﻑ األﺷﻜال المﺨتلفة:الﺴﻬول
الﺨصيبة ﻛالصحارﻯ المقفرﺓ ،والبحار والنﺠومُ ،ﻛلّﻬا ﺗﺨﻀﻊ للنواميﺲ نفﺴﻬا ،واﻹنﺴاﻥ
يحمل ﻓي نفﺴﻪ ﺃﺣاﺳيﺲ وﺃﻓراﺣا ﺧبيﺌة ﺗﻄابﻖ النﻬار والليل والعاﺻفة ،ﺇﻥ هذا التحالﻒ
الﺨفي بيﻦ ﻛياننا ومباهج الﻜوﻥ هو ما يمنﺢ الﺸعر عﻈمتﻪ الحقيقية(.
 -٢ﻻمارﺗيﻦ :ﺷاعر رومانﺴي ولد ﻓي ﻓرنﺴا ،ﻛتب الﺸعر ﻓي ﺳﻦ مبﻜرﺓ ولﻪ مﻦ
المﺆلفات  ):التﺄمﻼت ،المناﺟيات(
يقول ﻓي قصيدﺓ الوﺣدﺓ:
علﻰ الﺠبل وﻓي ّ
ﻇل ﺳنديانة عﺠوﺯ ،وقﺖ المﻐيب
ﻛثيرا ما ﺃﺟلﺲ ﻛﺌيبا
ﺃُلقي نﻈراﺗي بيﻦ الحيﻦ واﻵﺧر
علﻰ الﺴﻬل الذﻱ ﺗنبﺴﻂ لوﺣتﻪ المتﻐيرﺓ ﺃدنﻰ مﻦ قدمي
هنا يصﻄﺨب البحر بﺄمواﺟﻪ المﺰبدﺓ
يتلوﻯ ويﻐيب ﻓي ﻇﻼم بعيد
وهناﻙ ﺗمد البحيرﺓ الﺴاﻛنة مياهﻬا الناﺋمة
ُ
ﺣيث ﺗبﺰﻍ نﺠمة الﺴماء ﻓي ﺯرقة الﺴماء.
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 -3ﻓﻜتور هوﻏو :هو ﻛبير ﺃدباء ﻓرنﺴا ﻓي القرﻥ التاﺳﻊ عﺸر ،وقد ﻛتب الﻜثير مﻦ
األعمال التي ﺗع ّد األﺳاﺱ ﻓي األدﺏ الرومانﺴي مﻦ ﺧﻼل موضوعات ﺗعالج الﻄبيعة
البﺸرية مثل رواية )البﺆﺳاء( ،وقصيدﺓ )ﺃوراﻕ الﺨريﻒ( ،و)ﺃﻏاني الﻐﺴﻖ(،
و)األﺻوات الداﺧلية(.
قصيدﺓ ) نﺸوﺓ الﻄبيعة( لفﻜتور هوﻏو:
النﺠوم الذهبية ﻓي ﺟحاﻓلﻬا الﻼمتناهية
بصوت ﺟﻬير وﺻوت ﺧفيﺾ وباﻵﻑ التناﻏمات
ﻛانﺖ ﺗقول ﺧاﻓقة بتيﺠانﻬا النارية
ﺇنﻪ اﷲ المولﻰ العﻈيم
واألمواﺝ الﺰرقاء التي ﻻ ﺷيء يﻜبحﻬا ﺃو يحﻜمﻬا
ﺗقول ﺇنﻪ اﷲ ..المولﻰ العﻈيم

ﺧصاﺋﺺ الرومانﺴية:
 -1اﻻﺣتﺠاﺝ علﻰ ﺳلﻄاﻥ العقل واﻻﺗﺠاﻩ ﺇلﻰ القلب بما يﺠيﺶ ﻓيﻪ مﻦ المﺸاعر الملتﻬبة
واألﺣاﺳيﺲ المرهفة واﻻندﻓاع ﻏير المحدود نحو الﺠمال والذهاﺏ ﺇلﻰ ﺃﺣﻀاﻥ
الﻄبيعة والتمرد علﻰ القيود وﺃﺻبﺢ الفرد ﻓيﻬا محور األدﺏ.
 -٢العودﺓ ﺇلﻰ المصادر الﺸعبية والقومية واألﺟواء الﺸعبية المحلية وﺇعادﺓ اﻻعتبار ﺇلﻰ
الحﻜايات واألﺳاﻃير والمﻼﺣم واﻻلتفات ﺇلﻰ الماضي والبحث عﻦ التﺄمل واألﺣﻼم.
 -3التمرد والبناء :ﺗمرد الرومانﺴيوﻥ علﻰ ﺟميﻊ األنﻈمة والقواعد وراﺣوا ينﺸدوﻥ
الحرية الفﻜرية واألﺧﻼقية ،وبناء عالم ﺟديد ﺃﺳاﺳﻪ ّ
الحﻖ والﺨير والعدل والمﺴاواﺓ
والحرية.
 -٤العودﺓ ﺇلﻰ الﻄبيعة واﺗﺨاﺫها ﺇﻃارا للمﺸاهد القصصية وموضوعا موﺣيا ﺃﺛيرا .ﻓقد
اﻛتﺸﻒ الرومانﺴيوﻥ ما ﻓي الﻄبيعة مﻦ الﺠمال والعﻈمة وﻻ ﺳيّما األﺟواء العاﺻفة
والبحار الﻬاﺋﺠة والﺠبال الﺸامﺨة والليالي المﻈلمة.
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 -5الولﻊ بالتﻐرﺏ والﻐريب :ﺇنﻪ الفرار ﺇلﻰ عوالم ﺟديدﺓ والترﺣال ﻓي البﻼد البعيدﺓ
واﻛتﺸاﻑ الﺠديد مﻦ اﻵﻓاﻕ والﻐريب مﻦ األقوام وانعﻜﺲ ﺫلﻚ ﻓي ﺃدﺏ القصة
والرﺣﻼت والمﻐامرات.
ّ
والدقة واﻻﺧتصار
 -6اﻻبتعاد عﻦ اللﻐة الﻜﻼﺳيﻜية المتميﺰﺓ بالﺠﺰالة والترﻓﻊ والتصنﻊ
والوضوﺡ والنﺰول باألدﺏ ﺇلﻰ اللﻐة المحلية التي يرﺗﻀيﻬا الﺸعب.

الرومانﺴية ﻓي األدﺏ العربي:
انحصرت الرومانﺴية العربية ﻓي مقاومة األدﺏ التقليدﻱ ،ودعوﺓ الرﺟوع ﺇلﻰ الذات،
ووﺻﻒ ﺗﺠارﺏ األديب الفردية واﻹنﺴانية ﻓي ﺣدود ما يﺸعر بﻪ ،ﺃو يصل ﺇلﻰ ﺗفﻜيرﻩ.
وانﻄﻼقا مﻦ معاناﺓ الوﺣدﺓ بحث الرومانﺴي عﻦ البديل ،ألنﻪ عﺠﺰ عﻦ ﺗﻐيير الواقﻊ
اﻻﺟتماعي ،وقد ﺗﺠلﻰ ﺫلﻚ عند ﺟبراﻥ ﺧليل ﺟبراﻥ ﻓي ﺗﻐيير العالم الحي ليحل محلﻪ عالم
بديل هو عالم الﻄبيعة الروﺣي.
لقد دعا الﺸعراء الرومانﺴيوﻥ العرﺏ الﻰ العودﺓ ﺇلﻰ الﻄبيعة والتﻐني بﺠمالﻬا واﻻبتعاد
عﻦ ﺳيﻄرﺓ العقل وهو ما ﺟعلﻬم يبتعدوﻥ عﻦ الﺸعر الﻜﻼﺳيﻜي الذﻱ هاﺟموﻩ ﻓي
الﻜثير مﻦ المواقﻒ .وقد نﺸﺄت مدارﺱ رومانﺴية عديدﺓ ﻓي األدﺏ العربي مثل )مدرﺳة
ً
ﺷﻜﻼ ﺷعرياً ﺟديداً ،ﻛما بحثوا
المﻬﺠرييﻦ ،وﺟماعة الديواﻥ ،وﺟماعة ﺃبولو( وقدموا
عﻦ الموضوعات الﺠديدﺓ ودعوا ﺇلﻰ ﺗنويﻊ القواﻓي وﺳﻬولة اللﻐة واﻻبتعاد عﻦ الﻐرابة.

نماﺫﺝ مﻦ الﺸعر الرومانﺴي
قال ﺟبراﻥ ﺧليل ﺟبراﻥ ﻓي قصيدﺓ المواﻛب:
ﺃعﻄني النــاﻱ َ
وﻏ ﱢ
ﻓالﻐنا ﺳـر الﺨلـــود
ـــــﻦ
وﺃنيــﻦ النــاﻱ يبقــــــﻰ

بعد ﺃﻥ يفنﻰ الوﺟود

هل ﺗﺨـذت الﻐاﺏ مثلــي

منﺰﻻ دوﻥ القصــور

ﻓتتبعـﺖ الﺴــــــواقـــي

وﺗﺴلقﺖ الصﺨـــور

هل ﺟلﺴﺖ العصر مثلي

بيﻦ ﺟفنات العنـ\ـب

3٩

ُﻛثـريـّات الذهــــــب

والعناقــــيــد ﺗـدلــــﺖ
هل ﻓرﺷﺖ العﺸب ً
ليﻼ

وﺗلحفـــــــﺖ الفﻀــا

ﺯاهـدا ﻓي ما ﺳيﺄﺗـي

ناﺳيا ما قد مﻀـــﻰ

التعليـﻖ النقـدﻱ:
الﺸاعر الرومانﺴي هو الﺸاعر الذﻱ يصور الﻄبيعة ﻛما يﺠب ﺃﻥ ﺗﻜوﻥ ﻓﻬو يعيﺶ ﻓي
عالم مثالي يرﺻد مﻦ ﺧﻼلﻪ الﺠمال الذﻱ يرقد وراء األﺷياء المحيﻄة بﻬا .لقد امتﺰﺝ
ﺟبراﻥ ﻓي هذﻩ القصيدﺓ بالﻐاﺏ الذﻱ ّ
يمثل الحرية والعودﺓ ﺇلﻰ الﻄبيعة والبراءﺓ وهو
يمتﺰﺝ بﻬا امتﺰاﺟا ﺗاما ويصور الﻄبيعة بلﻐة ﺷاعرية يحاﻓﻆ ﻓيﻬا علﻰ البﺴاﻃة ،وﺻوت
الﺸاعر يحاﻓﻆ علﻰ الﻬمﺲ دوﻥ محاولة الصراﺥ ﻓالموقﻒ الﺸعرﻱ ﺇﺯاء الﻄبيعة يﺄﺧذ
مﻦ الﻄبيعة الﺸيء الﻜثير ،ونﻼﺣﻆ بروﺯ الﺠانب الذاﺗي الذﻱ ّ
يمثل ﺟانبا مﻬما مﻦ ﺟوانب
الﺸعر الرومانﺴي.
ﻛما نﻼﺣﻆ ﻓي القصيدﺓ ﺣﻀورا أللفاﻅ الﻄبيعة بﺄﺷﻜالﻬا المﺨتلفة )الﻐاﺏ ،الﺴواقي ،
عناقيد العنب ،العﺸب(

قال ﺃبو القاﺳم الﺸابي:
ﺃيﻬا الﺸعب ليتني ﻛنﺖ ﺣﻄابا ﻓﺄهوﻱ علﻰ الﺠذوع بفﺄﺳي
برمـﺲ
ليتني ﻛنﺖ ﻛالﺴيول ﺇﺫا ﺳالﺖ ﺗﻬد القبور رمﺴا
ِ
بنحـﺲ
ليتني ﻛنﺖ ﻛالرياﺡ ﻓﺄﻃوﻱ ُﻛ ّل ما يﺨنﻖ الﺰهور
ِ
ليﺖ لي قوﺓ العواﺻﻒ يا ﺷعبي ﻓﺄلقي ﺇليﻚ ﺛورﺓ نفﺴـي
ليﺖ لي قوﺓ األعاﺻير ﺇﻥ ضﺠﺖ ﻓﺄدعوﻙ للحياﺓ بنبﺴـي

التعليـﻖ النقـدﻱ:
يتحدﺙ الﺸاعر الرومانﺴي ﺃبو القاﺳم الﺸابي ﻓي قصيدﺗﻪ عﻦ دعوﺓ الﺸعب ﺇلﻰ
الثورﺓ علﻰ التقاليد البالية التي يحاول ﺃﻥ يﻜﺴر قيودها مﻦ ﺧﻼل مﺸارﻛة الﺠميﻊ ﻓي

٤0

ﻓعل التﻐيير ﻓﻬو ﺛاﺋر علﻰ التقاليد البالية ويدعو ﺇلﻰ بناء عالم ﺟديد مﺴتعينا بالقوﻯ
الﻄبيعية التي ﺗﺸﻜل ﺟﺰءا مﻬما مﻦ لﻐة الﺸاعر الرومانﺴي ﻓالمفردات)ﺣﻄاﺏ ،الﺠذوع،
الفﺄﺱ ،الﺴيول ،الريﺢ ،الﺰهور ،العواﺻﻒ ،األعاﺻيرّ (...
ﺗمثل اﻻرﺗباﻁ الحقيقي للﺸاعر
الرومانﺴي بما يريد التعبير عنﻪ ،ﻓﻬو يﻬرﺏ مﻦ واقﻊ المدينة ويلﺠﺄ ﺇلﻰ واقﻊ ﺟديد
ﺗﻜوﻥ ﻓيﻪ الﻄبيعة هي الملﻬم الحقيقي لﻪ ،ﻓالﺸعر الرومانﺴي يﺴتمد الصور واألﺧيلة
مﻦ الﻄبيعة المحيﻄة بالﺸاعر ﻓﻀﻼ علﻰ الﻄبيعة اﻹنﺴانية التي ّ
يﻈل الﺸاعر الرومانﺴي
يحوم ﺣولﻬا وﻻ يريد مﻐادرﺗﻬا.

الفرﻕ بيﻦ الﻜﻼﺳيﻜية والرومانﺴية:
 -1ﻓي األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي ﻛاﻥ للعقل الدور الرﺋيﺲ ﻓاألدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي هو ﺃدﺏ عقلي وليﺲ
معنﻰ ﺫلﻚ ﺃنﻪ لم ي َ
ُعﻦ بالعاﻃفة ولﻜﻦ العواﻃﻒ والمﺸاعر الﻜﻼﺳيﻜية ﻛاﻥ يﻬيمﻦ عليﻬا
العقل ،ﺃما الرومانﺴيوﻥ ﻓيﺠحدوﻥ ﺳلﻄاﻥ العقل ويﺴتﺴلموﻥ للعاﻃفة والﺸعور.
 -٢األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي يبحث عﻦ الحقيقة ويتﺠنب متاهات النفﺲ ﻓﻬو ﺃدﺏ معتدل ،ﺃما
الرومانﺴيوﻥ ﻓﻜانﺖ ﻏايتﻬم البحث عﻦ الﺠمال ،والﺠمال وﺣدﻩ هو مرﺁﺓ الحقيقة ،ﻻ
ﺣقيقة ﺳوﻯ الﺠمال وﻻ ﺟمال بدوﻥ ﺣقيقة ،ﻓالحقيقة التي ينﺸدها الرومانﺴي ﺃﺳيرﺓ
لﺨيال الﻜاﺗب وعاﻃفتﻪ المﺸبوبة.
 -3األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي يرﻯ مثلﻪ األعلﻰ ﻓي اﻵداﺏ اليونانية والرومانية ﺃﻱ ﻓي اﻵداﺏ
القديمة ،ﻓﻜاﻥ األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي ﺗقليدا لﻬا ﻓي الﻜثير مﻦ المعاني ،ﺃما الرومانﺴيوﻥ
ﻓتنﻜروا ل ُﻜ ّل ما هو قديم وﺗحرروا مﻦ قيد اﻵداﺏ القديمة .ﺇﺫ انﻐمﺲ الرومانﺴي
بﺠمال الﻄبيعة وهام ﻓي وﺻﻒ مناﻇرها وﺃﺣب العﺰلة ﻓي ﺃرﺟاﺋﻬا.
 -٤ﺗميّﺰ األدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي بﺄنﻪ ﺃدﺏ موضوعي يﻬتم بالمﻼﺣم وما ﺗثيرﻩ ﻓي النفﺲ مﻦ
بﻄولة ،ﺃما األدﺏ الرومانﺴي ﻓﺈنﻪ ﺃدﺏ ﺫاﺗي يعرﺽ الﺸاعر نفﺴﻪ ويتﻐنﻰ بﻬا.
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 -5ﺃﺷاد الﻜﻼﺳيﻜيوﻥ بالﻐاية الﺨلقية ﻓاألدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي هو ﺃدﺏ موﺟﻪ نحو الفﻀيلة
واألعمال النبيلة ويﺴاعد علﻰ ﺇﺻﻼﺡ األﺧﻼﻕ ،ﻓﺈﺫا ﻛاﻥ هناﻙ ﺻراع بيﻦ العاﻃفة
والواﺟب ﻛاﻥ النصر للواﺟب ،ولﻜﻦ هذﻩ العاﻃفة ﺃﺻبحﺖ عند الرومانﺴييﻦ مﻼﺫا
يلوﺫ بﻪ الرومانﺴي يبﻜي ﺃمام منﻈر مريﻊ ﻓي ﺣيﻦ ﺃﻥ الﺸاعر الﻜﻼﺳيﻜي يحﺴب
التحﺴر والبﻜاء ضعفا.

ﺛالثاً:
الرمﺰيــة-:

مدرﺳة ﺟديدﺓ عملﺖ علﻰ محوريﻦ ﺃولﻬما محاولة التقاﻁ التﺠربة الﺸعرية ﻓي اقصﻰ
نعومتﻬا وارﺗعاﺷﻬا ورهاﻓتﻬا وﺛانيﻬما التماﺱ اﻹﻃار الفني الحر المرﻥ الذﻱ يﺴتﻄيﻊ
التعبير عﻦ التﺠربة الﺸعرية ونقل ﺃﺣوالﻬا ﺇلﻰ القارئ بﺨلﻖ نوع مﻦ المﻐناﻃيﺴية التي
ﺗﺴرﻱ ﺇليﻪ مﻦ الﺸاعر ،ﺗماما ﻛما هو األمر ﻓي الموﺳيقﻰ والفنوﻥ التﺸﻜيلية.
ﻛاﻥ رواد الرمﺰية األواﺋل قد ﺃﺧذوا علﻰ الرومانﺴية مبالﻐتﻬا ﻓي الذاﺗية واﻻنﻄواء علﻰ
ُ
بحيث ﻏدت ﻏير ﺁبﻬة بما يﺠرﻱ ﺧارﺝ الذات ،وﺇﻓراﻃﻬا ﻓي التﻬاوﻥ اللﻐوﻱ
النفﺲ
والصياﻏة الﺸﻜلية.
ﺇﻥ الرمﺰ ﺃداﺓ ﺗعبير عالمية قديمة ،واللﻐة ﻓي ﺣ ّد ﺫاﺗﻬا مﺠموعة مﻦ المنﻈومات
الرمﺰية ،وﻛاﻥ الناﺱ وما يﺰالوﻥ يعبروﻥ بالرموﺯ عﻦ مقاﺻدهم ﺳواء ﺃﻛاﻥ باﻹﺷارﺓ ﺃم
بالرﺳم ﺃم باأللفاﻅ  ..وﻛاﻥ مﺄلوﻓا التعبير بالنار عﻦ اﻹﺣراﻕ وبالﻄير عﻦ الﺴرعة وبالريﺢ
عﻦ القوﺓ مﻊ الﺴرعة وبالبحر عﻦ اﻻﺗﺴاع ﻓﻬذﻩ ُﻛلّﻬا رموﺯ ،لﻜﻦ المدرﺳة الرمﺰية ﺷيء
ﺁﺧر ،لقد ﺃﺻبحﺖ منﻬﺠا ﻓنيا متﻜامﻼ ﺫا مواﺻفات عديدﺓ ،وﺃﺻبﺢ الرمﺰ ﻓيﻬا قيمة ﻓنية
وعﻀوية دﺧلﺖ ﻓي نﻄاقﻪ الرموﺯ التاريﺨية واألﺳﻄورية والﻄبيعية واألﺷياء ﺫات الدﻻلة
الموﺣية ﻛما ﺗميّﺰت باﻻﻓادﺓ مﻦ المقومات الموﺳيقية واللونية والحﺴية والمﺸابﻜة بينﻬما
ﻓي لﻐة ﺗعبيرية ﺟديدﺓ.

مﻦ ﺃعﻼم الرمﺰية:
بودلير :وهو مﻦ ﺃعﻼم المدرﺳة الرمﺰية ،وﻛاﻥ يتميّﺰ بروﺡ ﺷاعرية ﻓذﺓ ولﻪ
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ديواﻥ ﺷعر ) ﺃﺯهار الﺸر(.
ماﻻرميﻪ :ﻛاﻥ ماﻻرميﻪ الراﺋد الحقيقي للمدرﺳة الرمﺰية ،وﻛاﻥ ينفر ﻓي
ﺷعرﻩ مﻦ الﺴﻬولة والوضوﺡ ولﻐة التفاهم العادية ،وعمد ﺃﻥ يﻀمﻦ ُﻛ ّل
بيﺖ ﺷعرﻱ عدﺓ معاﻥ ،وﺃﻥ يﺠعل ُﻛ ّل بيﺖ ﺻورﺓ ﺗﺸﻜيلية وﺗعبيرا عﻦ
عاﻃفة ،ومﻦ ﺃﺷﻬر قصاﺋدﻩ )الﻼﺯورد( و)النواﻓذ(.
ﺧصاﺋﺺ المدرﺳة الرمﺰية:
 -1اﻻبتعاد عﻦ األﺳلوﺏ القاﺋم علﻰ الوضوﺡ ّ
والدقة والمنﻄﻖ والتفﻜير المﺠرد والمعالﺠات
الﺨﻄابية والمباﺷرﺓ والﺸروﺡ والتفصيﻼت ،ﻻﻥ هذﻩ األمور ليﺴﺖ مﻦ ﻃبيعة الفﻦ
بل مﻦ ﻃبيعة النثر ولﻐة التواﺻل العادية.
 -٢يﺴعﻰ الرمﺰيوﻥ ﺇلﻰ الدﺧول ﻓي عالم الﻼﺣدود ،عالم األﻃياﻑ والحاﻻت النفﺴية
الﻐاﺋمة ،ﺃو الﻀبابية والمﺸاعر المرهفة الواﺳعة ،والتﻐلﻐل ﺇلﻰ ﺧفايا النفﺲ
وﺃﺳرارها.
 -3مﻦ ناﺣية األﺳلوﺏ التعبيرﻱ عﻦ التﺠارﺏ النفﺴية وﺟد الرمﺰيوﻥ ﺃﻥ معﺠم اللﻐة بما
ﻓي ﺫلﻚ المﺠاﺯات والتﺸبيﻬات قاﺻر عﻦ اﺳتيعاﺏ هذﻩ التﺠربة وﻻ بد مﻦ البحث عﻦ
ﺃﺳلوﺏ ﺟديد ولﻐة ﺫات عﻼقات ﺟديدﺓ ﺗتيﺢ التعبير عﻦ ﺃرﺟاء العالم الداﺧلي ،ولذا
لﺠﺄوا ﺇلﻰ الرمﺰ للتعبير عﻦ األﻓﻜار والعواﻃﻒ والرﺅﻯ .ﺇﻥ وﻇيفة الرمﺰ هي اﻹيحاء
ﻻ التصريﺢ بﻬا والﻜﺸﻒ التدريﺠي عﻦ الحالة المﺰاﺟية ﻻ اﻹﻓﻀاء بﻬا ﺟملة واﺣدﺓ.
 -٤العناية بالموﺳيقﻰ الﺸعرية موﺳيقﻰ اللفﻈة والقصيدﺓ ،واﻹﻓادﺓ مﻦ الﻄاقات الصوﺗيّة
الﻜامنة ﻓي الحروﻑ والﻜلمات مفردﺓ ومرﻛبة ،ولم يﻬتموا بالقواﻓي ودعوا ﺇلﻰ ﺗبني
اللﻐة الﺸعرية النثرية.
 -5لﻐة اﻹﺣﺴاﺱ :ﺗعول الرمﺰية ﻓي ﺻورها علﻰ معﻄيات الحﺲ بﺸتﻰ ﺃنواعﻬا ﺃدوات
ﺗعبيرية مثل األلواﻥ واألﺻوات واﻹﺣﺴاﺱ اللمﺴي والحرﻛي ومعﻄيات الﺸم ّ
والذوﻕ
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وﺗرﻯ ﻓي ُﻛ ّل هذﻩ المعﻄيات رمﺰاً معبراً موﺣياً ،ﻓالحواﺱ نواﻓذ اﻹنﺴاﻥ علﻰ العالم
الﺨارﺟي.
 -6الﻐموﺽ :ويتعلﻖ بمفردات اللﻐة وﺗراﻛيبﻬا واﺳتﺨدام الرمﺰ بﻄريقة ﺗفﺴﺢ مﺠاﻻ
للﺨيال والتعبير باﻹﺷارات والتلميحات واﺳتﺨدام التﻜثيﻒ وﺷدﺓ اﻹيﺠاﺯ واﻻقتراﺏ
مﻦ الموﺳيقﻰ والفﻦ التﺸﻜيلي ﻛفني الرﺳم والنحﺖ.

نماﺫﺝ مﻦ الﺸعر الرمﺰﻱ:
نﺸيد الﺴﻜوﻥ
ﺃديب مﻈﻬر
واﺳتبـدل األنـــات باﻻدمــــــﻊ

ﺣلـــوا َﻛ َمـ ﱢر النﺴــــم األﺳـــــود
َ
عﺰيﻒ اليﺄﺱ ﻓي ﺃضلعي
واﺳمﻊ

ٌ
ﺳﻜـراﻥ وﺃنفاﺳـــــﻪ
ﻓاللــيـل
ً
ً
ﺯﻓــــــرﺓ
ﺯﻓـرﺓ
ﺗنﺴاﺏ ﺣولي

ﺗـلقـــــﺢ ﺃﺟفــــانـي وﺃﺣـﻼمــي
ً
َ
ﺃﻛـفــــــــاﻥ ﺃيـامـي
ﺣامـلــــــة

ﱠ
هـــــــﻼ نﻐـــــــم قاﺋــــم
بـاﷲ

علـﻰ بقايـا الوﺗــــــر الــدامـي

ﱠ
ﻓاﻥ ﻓي األعماﻕ روﺣي ﺻدﻯ
ﺃ ُﻛلّﱠمـــــا هـــــ ﱠﺰﻙ ﺗـذﻛارهـا

مثـل دبيب الموت بيﻦ الﺠفــوﻥ

ﺃع ْد علﻰ نفﺴي نﺸي َد الﺴﻜـوﻥ
ِ

بﻜيـﺖ ﺗحنـاﻥ الصبـــــا األول

التعليـﻖ النقـدﻱ:
يقدم الﺸاعر ﻓي قصيدﺗﻪ ) نﺸيد الﺴﻜوﻥ ( ﺃنموﺫﺟا للﺸعر الرمﺰﻱ الذﻱ ﻇﻬر ﻓي النصﻒ
األول مﻦ القرﻥ العﺸريﻦ ﻓي األدﺏ العربي ،وقد ﺣاول الﺸاعر ﺃﻥ يﻜوﻥ محاﻓﻈا علﻰ
روﺣية المذهب الرمﺰﻱ ،ﻛما نﺸﺄ ﻓي الﻐرﺏ دوﻥ ﺃﻥ يعني ﺫلﻚ ﺃنﻪ التﺰم ﺣرﻓيا بﺨصاﺋﺺ
المذهب الرمﺰﻱ ،ﻓقد عمد ﺇلﻰ ﺗﻜرار األﺻوات المﻬموﺳة ﻓﻀﻼ علﻰ اﺳتﺨدامﻪ لمفردات
ﺗصب ﻓي ﺧانة الرمﺰية مثل ) الﺴﻜوﻥ ،األنات ،الليل ،دبيب( وهذﻩ المفردات قد وﻇفﻬا
ً
ﻓﻀﻼ عﻦ اﻹيحاﺋية العالية
الﺸاعر بما يﺨدم ﻏرضﻪ الﺸعرﻱ المتعلﻖ بالمدرﺳة الرمﺰية،
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النﺺ واﻻنعﻄاﻑ ﺇلﻰ داﺧل النفﺲ البﺸرية وﺗحريﻚ الواقﻊ بﻄريقة رمﺰية،
التي يﺸير بﻬا ّ
للنﺺ الﺸعرﻱ العربي التقليدﻱ.
النﺺ ويمنحﻪ ﻏﻼلة مﻐايرﺓ ّ
ﻛذلﻚ التﺄمل الذﻱ يﻐلﻒ ّ
يقول الﺸاعر بدر ﺷاﻛر الﺴياﺏ ﻓي قصيدﺓ )النﻬر والموت(.
بويب يا بويب
ﺃﺟراﺱ برﺝ ضاع ﻓي قرارﺓ البحر
الماء ﻓي الﺠرار والﻐروﺏ ﻓي الﺸﺠر
وﺗنﻀﺢ الﺠرار ﺃﺟراﺳا مﻦ المﻄر
ِبلﱠو ُرها يذوﺏ ﻓي ﺃنيﻦ
بويب يا بويب
ﻓيدلﻬ ُم ﻓي دمي ﺣنيﻦ
ﺇليﻚ يا بويب
يا نﻬرﻱ الحﺰيﻦ ﻛالمﻄر
ﺃود لو عدوت ﻓي الﻈﻼم
قبﻀتي ﺗحمﻼﻥ ﺷوﻕ عام
ﺃﺷد
ّ
ﻓي ُﻛ ّل ﺇﺻبﻊ ﻛﺄني ﺃﺣمل النذور
ﺇليﻚ مﻦ قمﺢ ومﻦ ﺯهور
ﺃود لو ﺃُ ِﻃ ﱡل مﻦ ﺃﺳ ﱠرﺓ التﻼل
أللمﺢ القمر
ض ﱠفتيﻚ ،يﺰرع الﻈﻼل
يﺨوﺽ بيﻦ ِ
ويمﻸ الﺴﻼل
بالماء واألﺳماﻙ والﺰهر

التعليـﻖ النقـدﻱ:
يﺴتﺨدم الﺸاعر بدر ﺷاﻛر الﺴياﺏ رمﺰ النﻬر دﻻلة علﻰ مفﻬوم الحياﺓ والذﻱ عﻄفﻪ
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منذ العنواﻥ علﻰ الموت ،والرمﺰ هنا متدرﺝ ،يبدﺃ بﺄﻥ يقدم الﺸاعر ﻓي قصيدﺗﻪ ﺃﺟواء
ﻏراﺋبية يﺸعر القارئ بﻬا مﻦ الوهلة األولﻰ ،وهذﻩ األﺟواء هي مﻦ ﺳمات الﺸعر الرمﺰﻱ
ﺇيحاء بعالم ﺟديد ،ﻓﻀﻼ علﻰ اﺳتﺨدامﻪ أللفاﻅ لﻬا عدﺓ معاﻥ
ﻓي األدﺏ العربي ﻓﻬو يقدم
ً
ﻓي ﺁﻥ واﺣد ،وهناﻙ انعﻄاﻑ باﻃني يقوم بﻪ الﺸاعر ﺣيﻦ يحاول الﻐوﺹ ﻓي عوالم هذا
النﻬر الذﻱ ﺗمتﺰﺝ ﺻورﺗﻪ لدﻯ الﺸاعر بمعنﻰ الوﻻدﺓ الﺠديدﺓ التي يريد ﺃﻥ يبﺸر بﻬا.

رابعاً:
الواقعـيــة:
الواقعية نﺴبة ﺇلﻰ الواقﻊ وهو الموﺟود ﺣقيقة ﻓي الﻄبيعة واﻹنﺴاﻥ ،والواقﻊ نوعاﻥ-:
ﺣقيقي وﻓني ،واألول ﺇﺫا ما وﺻفﻪ اﻹنﺴاﻥ ﻛاﻥ ﺻادقا وﺃمينا لمواﻓقتﻪ ما هو موﺟود
وﻛاﺋﻦ ،ﺇنﻪ بوﺻفﻪ يﺄﺗي بنﺴﺨة عﻦ الواقﻊ ﻛالصورﺓ الفوﺗوﻏراﻓية .والثاني وهو المعول
عليﻪ ﻓي األدﺏ يقوم علﻰ ﺧلﻖ ﺇبداعي لواقﻊ ﻻ يﺸترﻁ ﺃﻥ يﻜوﻥ ﺣقيقيا بحذاﻓيرﻩ  ،ﺻحيﺢ
انﻪ يﻐترﻑ عناﺻرﻩ مﻦ الواقﻊ الحقيقي ّ
لﻜنﻪ يحور ويﺰيد وينقﺺ ويﺨتلﻖ ويعيد التﻜويﻦ
ليﺄﺗي بواقﻊ ليﺲ نﺴﺨة ﺃمينة للواقﻊ الحقيقي بل هو محاﻛاﺓ لﻪ وممﻜﻦ الوﺟود والتصور
ألنﻪ يﺠرﻱ ﻓي نﻄاقﻪ ويﺨﻀﻊ لﺸروﻃﻪ وﺁلياﺗﻪ العادية.
ﺇﻥ الﻜاﺗب الواقعي يﺨلﻖ ﺃﺷﺨاﺻﻪ ويرﺳم مﻼمحﻬا ويصور البيﺌة ﻛما يﺸاء ولﻜﻦ
ضمﻦ األﻃر المﺄلوﻓة التي ﻻ نﺸعر ﺇﺯاءها بالﻐرابة واﻻﺳتنﻜار ،وبﻬذا يﺸبﻪ اللوﺣة الفنية
التي يرﺳمﻬا الفناﻥ مﺴتمدا عناﺻرها مﻦ الواقﻊ الﺨارﺟي الحقيقي ومﺨيﻼ لﻚ واقعا ﺁﺧر
هو واقعﻪ الﺨاﺹ الذﻱ يراﻩ مﻦ ﺯاويتﻪ اﻹبداعية الحرﺓ.
يﺴتمد الواقعيوﻥ ﺗﺠاربﻬم مﻦ مﺸﻜﻼت العصر اﻻﺟتماعية وﺷﺨصياﺗﻬم مﺄﺧوﺫﺓ ﺇما
مﻦ الﻄبقة البورﺟواﺯية وﺇما مﻦ العمال الذيﻦ يعانوﻥ الﻈلم ،ﻛانوا يصوروﻥ الﺸر واﻵﻓات
اﻻﺟتماعية ﺣ ّتﻰ يتﻼﻓاها المﺠتمﻊ ويبتعد عنﻬا ،وقد اﺗﺠﻬﺖ الواقعية بصورﺓ عامة ﺇلﻰ
ﻛتابة القصة والمﺴرﺣية.

٤6

لقد عـ ّد الواقعيوﻥ األدﺏ وﺳيلة ﻻﻏاية ،لﻬذا لم يعتنوا بﺄﺳلوبﻬم .وقد ﺃعاروا اهتماما
بالﻐا للمنﻄﻖ وللﻄريقة التي ﺗعبر عﻦ األﺣداﺙ ﺗعبيرا واضحا.
ﻓالواقعية األدبية ﺇﺫﻥ هي ﺗصوير مبدع لﻺنﺴاﻥ والﻄبيعة ﻓي ﺻفاﺗﻬما وﺃﺣوالﻬما
وﺗفاعلﻬما مﻊ العناية بالﺠﺰﺋيات والتفصيﻼت المﺸترﻛة لﻸﺷياء واألﺷﺨاﺹ والحياﺓ
اليومية.

مﻦ ﺃعﻼم المذهب الواقعي:
 ﻏوﺳتاﻑ ﻓلوبير :يع ّد مﻦ ﺃبرﺯ الﻜتاﺏ الواقعييﻦ ،ﺷﻐﻒ بﺠمال الﻄبيعة وروعةاﻵﺛار ،وراقب ﺃﺣوال المﺠتمﻊ ،وانتقد الﻄبقة البرﺟواﺯية ﻓصور ﺳﻄحيتﻬا و ُد ُن ﱠو
مﻄالبﻬا وﺳقوﻁ همتﻬا ،وﺗع ّد روايتﻪ )مدام بوﻓارﻱ( مﻦ الروايات التي مثلﺖ الواقعية
الدقيقة ﻓي وﺻﻒ األﺷﺨاﺹ والﻄباع والبيﺌة والمﻈاهر اﻻﺟتماعية .وﻛتب ﺃيﻀا
رواية ) التربية العاﻃفية( وهي ﺗتميّﺰ بالمﻼﺣﻈة الواقعية الدقيقة والناقدﺓ لﻸﺧﻼﻕ
البرﺟواﺯية واﻻرﺳتقراﻃية وقد اﺧتار ﺃبﻄالﻬا مﻦ األﺷﺨاﺹ العادييﻦ بحماقاﺗﻬم
الصﻐيرﺓ.
 مﻜﺴيم ﻏورﻛي :رواﺋي ومﺴرﺣي روﺳي ،نﺸﺄ ﻓي عﻬد القيصرية وﺫاﻕ مرارﺓ الفقروﺷﻈﻒ العيﺶ واليتم ،وقام بﺄعمال ﻛثيرﺓ ﺷاقة ﻓي ﻇروﻑ ﺳيﺌة ليﻜﺴب لقمة
العيﺶ ،وﺗفاعل مﻊ الﺠماهير وعبر عﻦ ﺁراﺋﻬا .لﻪ رواية األم والمﺸردوﻥ واألعماﻕ
الﺴفلية.
التﻄور
ﺗميّﺰ ﻏورﻛي بﺄدبﻪ الﺴﻬل والﺠذاﺏ الذﻱ يعبر عﻦ ﺗﺠاربﻪ الﺸﺨصية وعﻦ
ّ
الثورﻱ اﻻﺟتماعي ،وﺃﺻبﺢ ﻛاﺗب الواقعية اﻻﺷتراﻛية التي ﺗﺴعﻰ ﺇلﻰ ﺗصوير الواقﻊ الم ّر
وﺗناقﻀاﺗﻪ ونقاﺋصﻪ ،لتنﻄلﻖ ﺇلﻰ النﻀال ﻓي ﺳبيل عالم ﺟديد يقود اﻹنﺴاﻥ ﺇلﻰ العدالة
والمﺴاواﺓ واألﺧوﺓ والﺴﻼم.

٤٧

ﺧصاﺋﺺ المذهب الواقعي:
 -1النﺰول ﺇلﻰ الواقﻊ الﻄبيعي واﻻﺟتماعي واﻻنﻄﻼﻕ منﻪ ،ﺃﻱ اﻻرﺗباﻁ باﻹنﺴاﻥ ﻓي
محيﻄﻪ البيﺌي وﺗفاعلﻪ وﺻراعﻪ مﻊ المحيﻂ الﻄبيعي واﻻﺟتماعي .مﻦ هنا يﺴتمد
الﻜاﺗب موضوعاﺗﻪ وﺣوادﺛﻪ وﺃﺷﺨاﺻﻪ و ُﻛ ّل ﺗفصيﻼﺗﻪ ،ﺃنﻪ ينﺰل ﺇلﻰ األرﺽ والبﺸر
ويصرﻑ نﻈرﻩ عما عدا ﺫلﻚ مﻦ المثاليات والﺨياليات.
 -٢ﺣيادية المﺆلﻒ  :ونعني العرﺽ والتحليل علﻰ وﻓﻖ واقﻊ الﺸﺨصية وﻃبيعة األمور
وبﺸﻜل موضوعي ﻻ علﻰ وﻓﻖ معتقدات الﻜاﺗب ومواقفﻪ الﺴياﺳية ﺃو الدينية ﺃو
المﺰاﺟية ﺃو الفﻜرية .ﺇﻥ الﻜاﺗب الواقعي يبدو ﺣياديا ،ولﻜﻦ براعتﻪ ﻓي ﺃنﻪ يقود
القارئ ﺇلﻰ موقﻒ بحﺴب القوانيﻦ النفﺴية ،ﻓالﻜاﺗب ﻻ يﺄمر وﻻ ينﻬﻰ ّ
ولﻜنﻪ يﻀﻊ
القارئ مثﻼ ﻓي موقﻒ رﻓﺾ ﺃو قرﻑ.
 -3التحليل  :ﺃﻱ البحث عﻦ العلل واألﺳباﺏ والدواﻓﻊ والنتاﺋج .ﻓل ُﻜ ّل ﻇاهرﺓ اﺟتماعية
ﺳبب .واألديب الواقعي ﻻ يعرﺽ الﻈاهرﺓ ﺃو المﺸﻜلة مﺠردﺓ بل يبحث عﻦ ﺳببﻬا
ويوﺟﻪ النﻈر ﺇليﻪ ،ليصل القارئ ﺇلﻰ القوانيﻦ المحرﻛة للمﺠتمﻊ.
النﺺ الواقعي ليﺲ ﻛتابة لبحث علمي ﺃو ﺗقرير لبحث علمي ﺃو
 -٤الفنية الواقعية :ﺇﻥ ّ
ﺗقرير ﺻحفي ،ﺇنﻪ األدﺏ ،واألدﺏ ﻓﻦ ،و ُﻛ ّل ﻓﻦ يبتﻐي الﺠمال ،وقد ﻓﻀل الواقعيوﻥ
النثر علﻰ الﺸعر ألنﻪ اللﻐة الﻄبيعية للناﺱ ،ﺃما الﺸعر ﻓبالرومانﺴية ﺃﺷبﻪ ،ﻓاﺧتاروا
ﺟنﺲ الرواية والمﺴرﺣية ونالﺖ الرواية النصيب األوﻓر مﻦ ﺃدبﻬم ،واﺳتﺨدموا
اللﻐة الواضحة البعيدﺓ عﻦ الت ُﻜلّﻒ واهتموا باﻹبداع والﺨلﻖ ﺃﻱ المباﺷرﺓ والﺨﻄابة
والوعﻆ ،وﺗﺠنبوا التفصيﻼت وبرعوا ﻓي الوﺻﻒ والتصوير علﻰ المﺴتوييﻦ
الداﺧلي والﺨارﺟي ،ورﺳموا نماﺫﺝ ﺇنﺴانية مميّﺰﺓ وارﺗبﻂ لديﻬم الﺸﻜل والمﻀموﻥ
بﻄريقة متﻼﺣمة.
وهنالﻚ ﺃﻛثر مﻦ ﺷﻜل مﻦ ﺃﺷﻜال الواقعية مثل الواقعية الﻄبيعية والواقعية اﻻﺷتراﻛية.
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الواقعية ﻓي األدﺏ العربي:
ﺗمثلﺖ الواقعية ﻓي األدﺏ العربي بﺄﺷﻜال ﺷعرية مﺨتلفة ﺣاولﺖ الحفاﻅ علﻰ نقل
الواقﻊ بحرﻓيتﻪ ﻓﻀﻼ علﻰ محاولة ﺗﻐييرﻩ ،وقد ﺟاءت ر ّدا علﻰ الميوعة التي ﺻاﺣبﺖ
الرومانﺴييﻦ والتﺄوهات التي لحقﺖ ﺷعرهم ،ﻓوﺟد الﺸاعر الواقعي ﺃﻥ عليﻪ ﺃﻥ يﻜوﻥ
ناقﻼ ﺃمينا للواقﻊ مﻊ الرﻏبة الحقيقية ﻓي ﺗﻐييرﻩ ،ﻓالﺸعر يﺠب ﺃﻥ يرﺗبﻂ بالواقﻊ والﺸاعر
يﺠب ﺃﻥ يﻜوﻥ معبراً عﻦ المﺠموع.

نماﺫﺝ مﻦ الﺸعر الواقعي :
يقول عبد الوهاﺏ البياﺗي ﻓي قصيدﺓ ) ﺳوﻕ القرية( :
الﺸمﺲ والحمر الﻬﺰيلة والذباﺏ
وﺣذاء ﺟندﻱ قديم
يتداول األيدﻱ ،وﻓﻼﺡ يحدﻕ ﻓي الفراﻍ:
) ﻓي مﻄلﻊ العام الﺠديد
يداﻱ ﺗمتلﺌاﻥ ﺣتما بالنقود
وﺳﺄﺷترﻱ هذا الحذاء(
وﺻياﺡ ديﻚ ﻓر مﻦ قفﺺ ،وقديﺲ ﺻﻐير:
ُ
ﻇفرﻙ(
) ما ﺣﻚ ﺟل َدﻙ مثل ِ
و الﻄريﻖ ﺇلﻰ الﺠحيم
مﻦ ﺟنة الفردوﺱ ﺃقرﺏ والذباﺏ
والحاﺻدوﻥ المتعبوﻥ:
ﺯرعوا ،ولم نﺄ ُﻛ ّل
ونﺰرع ﺻاﻏريﻦ  ،ﻓيﺄ ُﻛلّوﻥ

٤٩

التعليـﻖ النقـدﻱ:
ﺗﺠد عﺰيﺰﻱ الﻄالب ﺃﻥ الﺸاعر يحاول ﺃﻥ ينقل لﻚ ﻓي قصيدﺗﻪ ﺻورﺓ واقعية لﺴوﻕ
القرية وﻛﺄنﻪ يلتقﻂ للﺴوﻕ ﺻورﺓ ﻓوﺗوﻏراﻓية ﻓﻬو ينقل التفاﺻيل الدقيقة دوﻥ ﺃﻥ يتدﺧل
ﻓي ﺇعادﺓ ﺻياﻏتﻬا ﺃو ﺗﺠميلﻬا ،ﻛما يمﻜﻦ مﻼﺣﻈة اﺳتﺨدامﻪ للمفردات التي ﺗقدم مﻈاهر
متعددﺓ للبﺆﺱ التي ﺗلحﻖ بﺴوﻕ يرﺗادﻩ الفقراء والمﺴاﻛيﻦ ،ونراﻩ يتحدﺙ بلﺴاﻥ الفﻼﺡ
الفقير الذﻱ يتمنﻰ ﺃمنيات بﺴيﻄةّ ،
لﻜنﻬا ربما ﺗﻜوﻥ بعيدﺓ بعﺾ الﺸيء عﻦ ﺇمﻜانية
ﺗحققﻬا.
ﻓالﺸاعر الواقعي يﺴعﻰ ﻓي ﺷعرﻩ ﺇلﻰ ﺃﻥ ينقد بصورﺓ مباﺷرﺓ ﺃو ﻏير مباﺷرﺓ الواقﻊ
المحيﻂ بﻪ ﻛﺠﺰء مﻦ رﺳالتﻪ الفنية التي ﺗﺆمﻦ باﻥ الفﻦ للواقﻊ.

ﺗقول الﺸاعرﺓ ناﺯﻙ المﻼﺋﻜة مﻦ قصيدﺓ )مرﺛية امرﺃﺓ ﻻ قيمة لﻬا(-:
َﺫ َهبَﺖ ولم يﺸحب لﻬا ﺧد ولم ﺗرﺟﻒ ﺷفاﻩ
لم ﺗﺴمﻊ األبواﺏ قصة موﺗﻬا ﺗروﻯ وﺗروﻯ
لم ﺗرﺗفﻊ ﺃﺳتار ناﻓذﺓ ﺗﺴيل ﺃﺳﻰ َ
وﺷ ْﺠوا
لتتابﻊ التابوت بالتحديﻖ ﺣتﻰ ﻻ ﺗراﻩ
ﺇﻻ بقية هيﻜل ﻓي الدرﺏ ﺗرعﺸﻪ ﱢ
الذ َﻛر
نبﺄ ﺗعثر ﻓي الدروﺏ ﻓلم يﺠد مﺄوﻯ ﺻداﻩ
ﻓﺄوﻯ ﺇلﻰ النﺴياﻥ ﻓي بعﺾ الحفر
يرﺛي ﻛﺂبتﻪ القمر
والليل ﺃﺳلم نفﺴﻪ دوﻥ اهتمام للصباﺡ
وﺃﺗﻰ الﻀياء بصوت باﺋعة الحليب وبالصيام
بمواء ّ
قﻂ ﺟاﺋﻊ لم يبﻖ منﻪ ﺳوﻯ عﻈام
بمﺸاﺟرات الباﺋعيﻦ ،وبالمرارﺓ والﻜفاﺡ
يتراﺷﻖ الصبياﻥ باألﺣﺠار ﻓي عرﺽ الﻄريﻖ
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بمﺴارﺏ الماء الملوﺙ ﻓي األﺯقة  ،بالرياﺡ
ﺗلﻬو بﺄبواﺏ الﺴﻄوﺡ بﻼ رﻓيﻖ
ﻓي ﺷبﻪ نﺴياﻥ عميﻖ

التعليـﻖ النقـدﻱ:
ﺗحاول الﺸاعرﺓ ناﺯﻙ المﻼﺋﻜة ﺃﻥ ﺗقدم ﺻورﺓ – مﻦ العنواﻥ – ﻻمرﺃﺓ ﺗصفﻬا بﺄنﻬا
ﻏير ﺫات قيمة ،دﻻلة علﻰ عنايتﻬا باألﺷياء الﻬامﺸية ﻓي الحياﺓ ،وﺗقوم بالتقاﻁ األﺷياء
التي ﺗقﻊ عليﻬا عينﻬا وﻛﺄنﻬا ﺗلتقﻂ ﺻورﺓ ﻓوﺗوﻏراﻓية لمﺸﻬد ﺗﺠد ﻓيﻪ الﻜثير مﻦ المعاناﺓ
واأللم ،ﻓﻬي ﺗقدم ﺻورﺓ مﺄﺳاوية ﻻمرﺃﺓ ﻻ يتﻐير ﺷيء برﺣيلﻬا مثلما ﻛانﺖ ﻻ قيمة لﻬا
ﻓي ﺣياﺗﻬا ،ﻓﻀﻼ علﻰ ﺃنﻬا ﺗﺆ ّﻛد ﺃﻥ الحياﺓ مﺴتمرﺓ بصورﺗﻬا المﺄﺳاوية وﻻ يتﻐيّر ﻓيﻬا
ﺷيء ﺳوﻯ ﺃﻥ الليل ﺣتما ﺳوﻑ يﺴلم نفﺴﻪ للنﻬار دوﻥ اﻛتراﺙ ودوﻥ ﺗﻐيير ،وقد ﺃﺟادت
الﺸاعرﺓ ﺣيﻦ قدمﺖ قصيدﺗﻬا الواقعية دوﻥ ﺇضفاء ﺯﺧارﻑ لفﻈية ﺃو ﺻورية وﺇنما ﻇلّﺖ
محاﻓﻈة وﺃمينة علﻰ ﺧصاﺋﺺ المذهب الواقعي الذﻱ ﺗعرﻓنا علﻰ ﺃبرﺯ ﺧصاﺋصﻪ ﺳابقا.
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ﺗمرينــــات
قال الرﺻاﻓي ﻓي قصيدﺓ بعنواﻥ ) األمة العربية(:
ً
ُ
وﺳعادﺓ األوﻃاﻥ ﻓي عمرانـــﻬـا
مقيﺴـة بﺰمانﻬـــا
همم الرﺟال
وﺃﺳاﺱ عمراﻥ البـﻼد ﺗعاوﻥ

متواﺻل األﺳباﺏ مﻦ ﺳﻜانﻬــــا

وﺗعاوﻥ األقوام ليﺲ بحاﺻــل

ﺇﻻ بنﺸر العلـم ﻓي ﺃوﻃانﻬـــــــا

والعلـم ليـﺲ بناﻓــــــﻊ ﺇﻻ ﺇﺫا
ﺇﻥ التﺠارﺏ للﺸيـوﺥ وﺇنمـــــا

ﺃﺟرت بﻪ األعمال ﺧيل رهانﻬــــا
ﺃمل البﻼد يﻜـوﻥ ﻓي ُﺷبﱠانﻬـــــا

هذﻱ لدﻯ العرﺏ الﻜرام مبادئ

نﺰلﺖ بﻬـا اﻵيات ﻓي قرﺁنﻬـــــا

ُر ُﺏ ﺃﻛبر ﺃمـة مﺸﻬــــورﺓ
والع ْ

بفتوﺣـﻬا وعلومﻬـا وبيانﻬــــــا

ﻛم قد ﺃقامﺖ للعلوم مدارﺳــا

يعيا ﺫوو اﻹﺣصاء عﻦ ﺣﺴبانﻬا

وبنﺖ بﺄقﻄار البﻼد مصانعــا
ﻓالمﺠد مﺄﺛور ب ُﻜ ّل ﺻراﺣــة

ﺗتحيـر األﻓﻜـار ﻓــــــي بنيانـــﻬـا
عﻦ قيﺴﻬا ﺃبدا وعﻦ قحﻄانﻬـا

قال الﺸاعر علي محمود ﻃﻪ المﻬندﺱ:
ﺇﺫا داعب الماء ﻇل الﺸﺠـــر

وﻏاﺯلﺖ الﺴحب ضوء القمر

ور ﱠددت الﻄيـر ﺃنﻐـامﻬـــــــا

ﺧواﻓﻖ بيﻦ النـدﻯ والﺰهـــــر
يقبـل ُﻛ ّ
ـــل ﺷــــــراع عـبر

و َم ﱠر علﻰ النﻬر ﺛﻐر النﺴيم
َ
َﺖ األرﺽ مﻦ ليلﻬـــا
وﺃﻃلَع ِ

مفاﺗـﻦ مﺨتلفـات الصــــــور

هنالﻚ ﺻفصاﻓة ﻓي الدﺟﻰ

ﻛﺄﻥ الﻈـﻼم بﻬـا ما ﺷعــــــر

اني ﻓي ﻇلﻬــــــا
ﺃﺧـذت َم َﻜ َ

ﺷريـد الفـﺆاد ﻛﺌيب النﻈــــر

ﺃم ﱡر بعيني ﺧﻼل الﺴمـــاء

وﺃﻃـرﻕ مﺴترقا ﻓي الفﻜـــــر

ﺃﻃالﻊ وﺟﻬﻚ ﺗحﺖ النﺨـيل

وﺃﺳمـﻊ ﺻوﺗﻚ عند النﻬــــر
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قال الﺸاعر ﺻﻼﺡ عبد الصبور مﻦ قصيدﺗﻪ ) الناﺱ ﻓي بﻼدﻱ(:
الناﺱ ﻓي بﻼدﻱ ﺟارﺣوﻥ ﻛالصﺨور
ﻏناﺅهم ﻛرﺟفة الﺸتاء ﻓي ﺫﺅابة المﻄر
وضحﻜﻬم يﺌﺰ ﻛاللﻬيب ﻓي الحﻄب
ﺧﻄاهمو ﺗريد ﺃﻥ ﺗﺴيﺦ ﻓي التراﺏ
وﻃيبوﻥ ﺣيﻦ يملﻜوﻥ قبﻀتي نقود
ومﺆمنوﻥ بالقدر
وعند باﺏ قريتي يﺠلﺲ عمي ) مصﻄفﻰ(
وهو يحب المصﻄفﻰ
وهو ﱢ
يقﻀي ﺳاعة بيﻦ األﺻيل والمﺴاء
وﺣولﻪ الرﺟال واﺟموﻥ
يحﻜي لﻬم ﺣﻜاية ...ﺗﺠربة الحياﺓ
ﺣﻜاية ﺗثير ﻓي النفوﺱ لوعة العدم
ﻓتﺠعل الرﺟال ينﺸﺠوﻥ
ويﻄرقوﻥ
يحدقوﻥ ﻓي الﺴﻜوﻥ
قال بدر ﺷاﻛر الﺴياﺏ مﻦ قصيدﺗﻪ ) ﺟيﻜور والمدينة(:
وﺗلتﻒ ﺣولي دروﺏ المدينة
ﺣباﻻ مﻦ الﻄيﻦ يمﻀﻐﻦ قلبي
ويعﻄيﻦ عﻦ ﺟمرﺓ ﻓيﻪ ﻃينة
ﺣباﻻ مﻦ النار يﺠلدﻥ عرﻱ الحقول الحﺰينة
ويحرقﻦ ﺟيﻜور ﻓي قاع روﺣي
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ويﺰرعﻦ ﻓيﻬا رماد الﻀﻐينة
دروﺏ ﺗقول األﺳاﻃير عنﻬا
علﻰ موقد نام  ،ما عاد منﻬا
ض ﱠف ِة الموت ﺳار
وﻻ عاد مﻦ ِ
ﻛﺄﻥ الصدﻯ والﺴﻜينة
ﺟناﺣا ﺃبي الﻬول ﻓيﻬا ﺟناﺣاﻥ مﻦ ﺻﺨرﺓ ﻓي ﺛراها دﻓينة
ﻓمﻦ يفﺠر الماء منﻬا عيونا لتبني قرانا عليﻬا.

المناقﺸـــة:
 - 1ﺣلل النصوﺹ ﺃعﻼﻩ مبينا المذاهب األدبية التي ﺗنتمي ﺇليﻬا.
 - ٢ﺗحدﺙ عﻦ الﺨصاﺋﺺ العامة لﻸدﺏ الﻜﻼﺳيﻜي.
 - 3ما هي الفروﻕ بيﻦ المذهب الﻜﻼﺳيﻜي والمذهب الرومانﺴي.
 - ٤ﻛيﻒ ﺗميّﺰ بيﻦ القصيدﺓ الرمﺰية والقصيدﺓ الواقعية.
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الفصـل الثالـث
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هو ﺃقد ُم منﻬج ﻇﻬ َر ﻓي التﺄريﺦ القديم ،وقد ﻇﻬر هذا المنﻬج ﻓي النقد العربي بتﺴميات
متعددﺓ ﻛالمنﻬج التﺄﺛرﻱ ،ﺃو اﻻنﻄباعي ،ﺃو الذاﺗـي ﺃو الذوقي ﺃو اﻻنفعالي وهو منﻬج
النﺺ األدبي دوﻥ ّ
ﺗدﺧل
ﺫاﺗي ﺣ ّر يﺴعﻰ الناقد مﻦ ﺧﻼلﻪ ﺃﻥ ينقل للقارئ ما يﺸعر بﻪ ﺗﺠاﻩ ّ
ُ
الذوﻕ الفردﻱ الذﻱ يعﻜﺲ
عقلي ،ﺃو ﺗفﻜيرﻱ منﻄقي ﺻارم ،وﺳيلتﻪ األﺳاﺳية ﻓي ﺫلﻚ هو
ً
ّ
ﺗﺄﺛـر الذات الناقدﺓ بالموضوع اﻹبداعي .ولربّما يتﺨذ الناق ُد مﻦ ﱠ
مناﺳبة للحديث عﻦ
النﺺ
ﺫاﺗ ِﻪ وﺃﻓﻜار ِﻩ الﺨاﺻ ِة ،وما يتداعﻰ ﻓي ﺫهنيت ِﻪ مﻦ مﺸاعر وﺫﻛريــات ،محتﻜماً ﻓي ﻓعل
انﻄباعاﺗﻪ ﺣول ّ
رواد النقد األدبــي التﺄﺛرﻱ
النﺺ علﻰ ﺫوق ِﻪ
بﺸﻜل ﺃﺳــاﺳي .ومﻦ ﺃهم ّ
ٍ
ﺃو اﻻنﻄباعي هم -:
 ﺳـانﺖ بيـﻒ )18٤6-180٤م( وهو يميل ﺇلﻰ المنﻬج التاريﺨي ﺃيﻀاً. ﺃناﺗول ﻓرانﺲ )1٩٢٤-1853م( . ﺟول لوماﺗر )1٩1٤-1853م( . اندريﻪ ﺟيد ) 1٩51-186٩م( . ﻏوﺳتاﻑ ﻻنﺴوﻥ ) 1٩3٤ -185٧م( .ُ
ﻓالفﻦ عموماً ﻓي نﻈر هﺆﻻء النقاد ﻻ يﺴتﻄيﻊ ﺃﻥ يتقيد بقيود ﺗفرضﻬا القوانيﻦ الﺠامدﺓ،
وﻻ يلتﺰم بقواعد ﺛابتة ﺟاﻓة ،ﺇﺫ هو َعال ٌم ﺣ ﱞر ٌ
ﻃليﻖ نتيﺠة عبقريات ﻓﻜرية ﻓﻬذا النوع مﻦ
النقد يحتاﺝ ﻓي مﺰاولتﻪ ﺇلﻰ نقاد ِﻛبار اعتادوا بحﻜم ﻃول مﺰاولتﻬم لقراءﺓ األدﺏ والتﺄمل
منﻬج ينﺠﺢ
بﻪ ،وعمﻖ ﺗﺠربتﻬم الثقاﻓية ﺃﻥ ينﻬﺠوا هذا النوع مﻦ النقد اﻻنﻄباعي .ﻓﻬو
ٌ
ﺷﻚ ﺃﻥ الﺸعر والﺸاعر لﻦ يصيرا ﻓي
ﻓيﻪ النقاد الﻜبار .ويقول ﺃناﺗول ﻓرانﺲ :ليﺲ مﻦ ٍ

55

يوم مﻦ األيام موضوعاً يعالﺠﻪ ال ِعل ُم البَحﺖ .
المنﻬج الـتﺄﺛرﻱ بوضوﺡ الذوﻕ الﺨاﺹ الذاﺗي للناقد الذﻱ يﺴﺠل ﺁراءﻩ بﺸﻜل
يتميﱡﺰ
ُ
مباﺷر علﻰ ّ
ّ
ولﻜﻦ مﻊ ﺃهمية الذوﻕ الفردﻱ ﺃدرﻙ النقاد ﺃهمية ﺃﻥ يتحول
النﺺ األدبي،
ﺫوقﻬم الﺨاﺹ ﺇلﻰ معرﻓ ٍة موضوعي ٍة ،ﺃﻱ بمعنﻰ ﺃﻥ يعبروا عﻦ ﺃﺫواقﻬم الفردية بحﺠج
وﺗفﺴيرات ﻓنية َﺗ ِعي ﺃﺻول العمل الفني ومبادﺋﻪ ،وﺗحقﻖ المﺴاندﺓ الموضوعية للرﺃﻱ

الذاﺗي ،وبذلﻚ يتم ﺗبادل اﻵراء مﻊ اﻵﺧريﻦ علﻰ ْ
وﻓ َﻖ ُب ْع ٍد موضوعي ﻓي المنﻬج ّ
التﺄﺛرﻱ.
ً
عمﻼ ﺃدبياً علﻰ وﻓﻖ المنﻬج التﺄﺛرﻱ ﻻ ُب ﱠد ﺃﻥ نقوم ببعﺾ الﺨﻄوات المﻬمة
ولﻜي ننقد

ﻓي ﺫلﻚ هي -:

ً
ﺃوﻻ  -:قراءﺓ ّ
ومتﺄﻥ.
ﺺ األدبي بﺸﻜل دقيﻖ
الن ّ
ٍ
ﺛانياً  -:ﺗﺴﺠيل اﻻنﻄباعات الفردية للناقد التي ﺗفاعلﺖّ ،
وﺗﺄﺛرت بمواﻃﻦ
النﺺ  .وهذﻩ اﻻنﻄباعات ً
عادﺓ ما ﺗﻈﻬر وﺗﻜوﻥ ﻓي القراءﺓ األولﻰ
اﻹبداع ﻓي ّ
ّ
للنﺺ األدبي.
ً
بحﺠج موضوعي ٍة َﺗﺴتن ُد ﺇلﻰ ﺃﺻول
ﺛالثا  -:ﺗفﺴير هذﻩ اﻻنﻄباعات وﺷرﺣﻬا
ٍ
ومبادئ العمل األدبي وﻓنونﻪ ،وهذﻩ التفﺴيرات ﺗﻜوﻥ ﻓي القراءات الﻼﺣقة
للنﺺ بعد قراءﺗﻪ األولﻰ.
المتتابعة ّ
يﻜاد يتميّﺰ النقد التﺄﺛرﻱ ّ
بﺄنﻪ ﺃقرﺏ المناهج ﺇلﻰ ﻃبيعة األدﺏ وﻓنونﻪ ،للمﺴاﺣة الذاﺗية
المﺸترﻛة ﻓي ﻃبيعة اﻵداﺏ والفنوﻥ ،وﻻﺳيّما ﻃبيعة النقد والﺸعر والﻄبيعة الذاﺗية
لﻺنﺴاﻥ الناقد ،ويمﻜﻦ ﺗصور ﺇﺟراءات المنﻬج التﺄﺛرﻱ ﻓي الدرﺱ النقدﻱ التﻄبيقي
للنصوﺹ األدبية بما يلـــي -:

@@@-:الت �
�¸Îc
�
ـــ -:@ã� qdﺃﻱ ﺗحقيﻖ اﺳتﺠابة متفاعلة قوية بيﻦ النـاقد ﱠ
والنﺺ .
qا„Óا�@@-:الـــ -:@÷Îâويقصد بﻪ هو الﺨﺰيﻦ الفني مﻦ التﺠربة والثقاﻓة واﻻﺳتعداد
الذاﺗي الذﻱ يتمي ُﺰ بﻪ الناقد مﻦ ﻏير ِﻩ مﻦ الناﺱ .ﺃﻱ ﻻ يتحقﻖ الذوﻕ الرﻓيﻊ ﺇﻻّ ﻓي
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ﺫات الناقد الناﺟﺢ ،والمقصود بالذوﻕ هو الذوﻕ ال ُمد ّرﺏ المصقول بﻄول الممارﺳات
القراﺋية التحليلية  ..ﺃﻱ الذوﻕ المعلل ﻓي ﺣدود الممﻜﻦ.
qالrا�@@-:ال‘وا«@áال–@ÚÓ‰اæوöو« -:@ÚÓﻻ ُب ﱠد للناقد مﻦ معرﻓ ٍة ،وﺧبر ٍﺓ ﻓي ﺃنواع
األدﺏ وﺃنماﻃ ِﻪ وﺃﺳاليب اللﻐة ،ومقدرﺗ ِﻪ ﻓي ممارﺳة النقد التﻄبيقي بيﻦ ّ
التﺄﺛر الذاﺗي
الﺸعورﻱ ،وقياﺳات البُعد الفني والموضوعي لﻶداﺏ.
ً
عامة ﺗﺄﺛريــاً ﻓي مراﺣلﻪ األولﻰ ،ﺛم ﺃضاﻓﺖ العصور الﻼﺣقة مﻦ
لقد نﺸﺄ النقد األدبي
ﺣﻀارﺓ اﻹنﺴاﻥ ﺗنوعاً ﻛثيراً ﻓي مناهج النقد ،وﻻﺳيّما ﻓي القرﻥ العﺸريﻦ التي ﺃﺻبحﺖ
هناﻙ مناهج مو ﱠرﺛة قديمة ،ومناهج مﺴتحدﺛة ﺟديدﺓ.
المنﻬج التﺄﺛرﻱ بﺸﻜل ﻛبير علﻰ بدايات ﺗاريﺦ النقد األدبي عند العرﺏ،
لقد ﺳيﻄ َر
ُ
وﻻﺳيّما ﻓي العصر الﺠاهلي واﻹﺳﻼمي ،وﻛاﻥ نقداً ﺫاﺗياً َم ْحﻀاً يﺨلو مﻦ التعليل والتفﺴير
ﻓي األﺣﻜام النقدية التي ﺃعﻄﺖ ﺣﻜماً نقدياً ﺫاﺗياً ﻓي نتاﺝ ﺷعراء ﺗلﻚ المرﺣلة .ﻓقد
ﺟلﺲ النابﻐة الذبياني ﻓي ﺳوﻕ عﻜاﻅ يحﻜم بيﻦ ﺷعراء ،ويمنحﻬم مناﺯلﻬم ومراﺗبﻬم ﻓي
ﱠ
الﺸـاعري ِة دوﻥ ﺃﻥ ّ
يوضﺢ ﺳبباً لذلﻚ .ﻓﻬو ﺟعل مﻦ األعﺸﻰ ﺃﻓﻀل الﺸعراء ،ﺛم ﻛانﺖ
ﺣﺴاﻥ بﻦ ﺛابﺖ دوﻥ ﺗوضيﺢ لﻬذا الترﺗيب ،ولﻜننا ﻻ نﻐفل مقدرﺗﻪ الﺸعرية،
الﺨنﺴاء ،ﺛم ﱠ
ومعرﻓتﻪ الواﺳعة ﻓي ﺻناعة الﺸعر ،وهو مﻦ الﺸعراء المتقدميﻦ ﻓي عصر ِﻩ ،ﻓﻬذﻩ
ُ
المﻬارﺓ الفنية التي يمتلﻜﻬا ،والتﺠربة الﻄويلة ﻓي الممارﺳة الﺸعرية هما الﺨصلتاﻥ
وﺇدراﻙ دوﻥ ﺣاﺟ ٍة ﺇلﻰ
بقو ٍﺓ
اللتاﻥ منحﺖ النابﻐة القدرﺓ علﻰ نﻄﻖ هذﻩ األﺣﻜام النقدية ﱠ
ٍ
ﺗفﺴير ،ﺃو ﺗعليل .
وﻛذلﻚ ما قالﺖ قريﺶ ﻓي ﺷعر َعلقمة الفحل ﺣيﻦ انﺸدها ﻓي ﺳوﻕ عﻜاﻅ ﺷيﺌاً مﻦ
قصاﺋدﻩ :
َ
هل ما َعلِ َ
اﺳتودعﺖ مﻜتو ُم
مﺖ وما

ﺃ ْم َﺣبلﻬا ْﺇﺫ نﺄﺗﻚ اليو َم َم ْصرو ُم

ً
ﺗعليﻼ ﺃو ﺗفﺴيراً
ﻓقالﺖ قريﺶ ﺇعﺠاباً ﻓي هذﻩ القصيدﺓّ :ﺇنﻬا ِﺳمﻂ ال ﱠدهر دوﻥ ﺃﻥ نﺴمﻊ
لﻬذا الحﻜم اﻻنﻄباعي مﻦ قريﺶ .مما َي ُد ﱡل علﻰ ﺳيﻄرﺓ المنﻬج الذاﺗي اﻻنﻄباعي علﻰ
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المنﻬج النقدﻱ القديم عند العرﺏ.
ﺃما ﻓي العصر العربي الحديث ﻓقد ﺃﺟمﻊ الﻜثير مﻦ النقاد علﻰ ّ
ﺃﻥ ﻃﻪ ﺣﺴيﻦ )188٩
ُ
يميل ﺃيﻀاً ﺇلﻰ المنﻬج التﺄريﺨي
– 1٩٧3م( هو ﺯعيم النقد اﻻنﻄباعي ،وﺃنﻪ ﻛاﻥ
للنﺺ األدبي .ويﺸارﻛﻪ ﻓي َﺗب َّني هذا المنﻬج التﺄﺛرﻱ دوﻥ مناﺯع الدﻛتور محمد مندور
ُ
اﻻنﻄباعية ﻓي مﺆلفاﺗ ِﻪ الثابﺖ النقدﻱ الﻜبير .ومﻦ
) 1٩65 – 1٩0٧م( الذﻱ ﺷ ﱠﻜلﺖ
ﻛتبﻪ المعروﻓة )ﻓي األدﺏ والنقد( و)ﻓي الميﺰاﻥ الﺠديد( ،وﺗرﺟمتﻪ لﻜتاﺏ )منﻬج البحث
ﻓي األدﺏ واللﻐة( لﻸﺳتاﺫيﻦ ﻻنﺴوﻥ وماييﻪ ،وﻛتابﻪ )معارﻙ ﺃدبية( الذﻱ ﺗص ﱠدرﻩ بعنواﻥ
) مذهبي ﻓي النقد ( ً
قاﺋﻼ  :ما ُ
ﺯلﺖ ﺃعتقد ّ
بﺄﻥ النقد التﺄﺛرﻱ هو األﺳاﺱ الذﻱ يﺠب ﺃﻥ
يقوم علي ِﻪ ُﻛ ﱡّل نقـ ٍد ﺳـليم.
ومﻦ النقاد المعاﺻريﻦ الذيﻦ التﺰموا بالمنﻬج التﺄﺛرﻱ الناقد ال ّرواﺋي يحيﻰ ﺣقي
ﱠﻊ لﻪ وﺃدعو ﺇليﻪ وﻻ
)1٩٩٢ – 1٩05م( .وهو يقول :هذا اللوﻥ مﻦ النقد الذﻱ ﺃﺗﺸي ُ
ُ
ﺃﺗناﺯل عنﻪ علﻰ اﻹﻃﻼﻕ ،وهو النقد الذﻱ ﺃﻃلﻖ عليﻪ لفﻆ )النقد الذوقي( .ﻓﻼ يحﻜموﻥ علﻰ
األعمال األدبية المليﺌة بالمﺸاعر واألﺣاﺳيﺲ والعواﻃﻒ بالنﻈريات وبالقلم ،وبال َم ْﺴﻄرﺓ
والتقﺴيمات النﻈرية الﺠاﻓة.
ومﻦ هﺆﻻء النقاد ﺇيليا الحاوﻱ ،والناقد الدﻛتور ﺣﺴيﻦ ﻓتﺢ الباﺏ ،والناقد الﺠﺰاﺋرﻱ
ﺃبو العيد دودو ) ٢003 _ 1٩35م(.
ويمﻜﻦ اﺳتﺨﻼﺹ ﺃهم ﺧصاﺋﺺ المنﻬج التﺄﺛرﻱ ﻓي النقد بما يﺄﺗي -:
 -1محاربة القواعد العلميّة البحتة ،والمعايير النقدية األﻛاديمية ،واﻻنتصار للذوﻕ الفردﻱ
الذاﺗـي.
ً
ﺟاعﻼ مﻦ ﺣاﻻﺗﻪ
 -٢المبالﻐة ﻓي اﺳتحﺴاﻥ النصوﺹ ﺃو اﺳتﻬﺠانﻬا علﻰ الﺴواء.
المﺰاﺟية معياراً نقدياً لﻪ.
 -3العُــدول عﻦ النصوﺹ المدروﺳة ﺇلﻰ ﻓﻀاءات الذات الﺸـﺨصيّة للنــاقد التي يتحدﺙ
النصوﺹ مﻦ ﺫﻛريـات.
بﻬا عﻦ ﺣياﺗـ ِﻪ الﺨاﺻة ،وما ولﱠدت ﻓيﻪ هذﻩ
ُ
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 -٤اﻹﻛثار مﻦ اﺳتعمال اللﻐة اﻹنﺸاﺋية الﺸاعرية التي يﻄﻐﻰ عليﻬا ضمير المفرد المتﻜلم
) ﺃنا ( ،وﺻيﻎ ﺃﻓعل التفﻀيل ،واألﺳاليب اﻻنفعالية.
ﺃﺳ َﻬ َم ْﺖ ﻓي الﻜﺸﻒ عﻦ
لقد ﺃﺛبﺖ النقد التﺄﺛرﻱ ﺟدارﺗﻪ مﻦ ﺧﻼل ﻛونﻪ نﻈرية نقدية ْ
ال ُمتعة الفﻜرية ﻓي العمل اﻹبداعي ،وﻛما ّﺃنﻪ يﺄﺗي ﻓي المراﺣل األولﻰ للعملية النقدية قبل
ً
ُ
بانﻄباع ﺃولي عندما يتﺄﺛر بالموضوع واألﺳلوﺏ
ﺣتما
ﻓالقارئ يم ﱡر
النقد الموضوعي.
ٍ
واللﻐة ،وﺷﺨصية الﻜاﺗب ،ﻓي ﺣيﻦ ﺗتبﻊ هذﻩ المرﺣلة القراءﺓ الموضوعية ّ
للنﺺ .

المناقﺸـــة:
 - 1عدد ﺃهم ﺧصاﺋﺺ المنﻬج التﺄﺛرﻱ ،مﻊ اﻹيﺠاﺯ ﻓي ّ
الﺸرﺡ.
 - ٢اﺫﻛر ﺃهم األدباء الﻐربييﻦ والعرﺏ الذﻱ ﺗﺄﺛروا بالمنﻬج اﻻنﻄباعي.
 - 3ما ﺃهم ﺇﺟراءات المنﻬج التﺄﺛرﻱ ﻓي النقد التﻄبيقي ؟ عددها مﻊ الﺸرﺡ.
 - ٤لماﺫا ﻛاﻥ المنﻬج التﺄﺛرﻱ مﻦ ﺃقدم المناهج التي عرﻓﻬا اﻹنﺴاﻥ؟ اﺷرﺡ ﺫلﻚ.

5٩

المنﻬـج التﺄريـﺨي-:
ً
ﺷيوعا ﻓي ال ّدراﺳات
يُعد المنﻬج التﺄريﺨي مﻦ المناهج النقدية القديمة ،وﺃﻛثرها
ً
وﺳيلة
الﺴياﺳي واﻻﺟتماعي
القديمة والحديثة ،وهو منﻬج يتﺨذ مﻦ ﺣوادﺙ التاريﺦ ّ
لدراﺳة األدﺏ ﻓي ﺗحليل ﻇواهرﻩ ،وﺧصاﺋصﻪ العامة .ويﺆمﻦ ألﺻحاﺏ هذا المنﻬج ﱠ
بﺄﻥ
ً
ً
ومراﺣل ﺗﻄور ِﻩ ،ولﻪ القدرﺓ علﻰ ﺗحليل
ﻛبيرﺓ ﻓي معرﻓة األدﺏ
ﺃهمية
التاريﺦ يﺸ ﱡﻜل
ِ
ً
عناﺻر األدﺏ ،ﺣ ّتﻰ يﺸ ّﻜل التاريﺦ ً
نقدية ﻓي ﺗقييم األدﺏ واألدباء .ونﺴتﻄيﻊ ﺃﻥ نحدد
ﺃداﺓ
ﺃهم المنﻄلقات واألﺳﺲ التي يتعامل بﻬا المنﻬج التاريﺨي مﻊ اﻵداﺏ ،وﺗتمثل ﻓي اﻵﺗـي -:
ٌ
ٌ
َ
 .1يﺆمﻦ المنﻬج التاريﺨي ﱠ
مﻬمة ﻻ يمﻜﻦ
ﻻﺯمة
التاريﺦ الﺴياﺳي واﻻﺟتماعي
بﺄﻥ
ﺇﻏفالﻬا ﻓي دراﺳة اﻵداﺏ التي ّ
ﺗوضﺢ ال ُمناﺥ الﺴياﺳي ،والثقاﻓي ،واﻻﺟتماعي
لعناﺻر األدﺏ .

ً
ً
ً
ً
 .٢يﺸ ﱢﻜل ﱠ
مﻬمة ،ﺃﻱ بمعنﻰ ّ
ﺃﻥ األدﺏ مصد ٌر مﻦ
وﻓﻜرية
ﺗاريﺨية
وﺛيقة
النﺺ األدبي
ٌ
ُ
وﺛيقة بيﻦ األدﺏ والتاريﺦ ،وهي عﻼقة
ﻓالعﻼقة
مصادر التاريﺦ ﻓي ﻓﻬم ِﻪ ودراﺳت ِﻪ.
متبادلةُ ،ﻛ ّﱞل منﻬما يُﻜ ﱢمل اﻵﺧر .
وبذلﻚ يفﻬم ﺃﺻحاﺏ المنﻬج التﺄريﺨي ﱠ
باﻥ األدﺏ ﺣقيقة ﺗاريﺨية اﺟتماعية ،ﻻ يمﻜﻦ
ﻓﻬمﻪ وﺗصورﻩ بعيداً عﻦ ُمناﺧ ِﻪ التاريﺨي ﻓي ﺗقلباﺗ ِﻪ ،وﺃﺣداﺛ ِﻪ الﺴياﺳي ِة الﻜبرﻯ ،التي
ﺗترﻙ ﺇﻓراﺯاﺗﻬا علﻰ الحياﺓ اﻹنﺴانية دوﻥ ﱟ
ﺷﻚ.
ومﻦ ﺃبرﺯ ّ
ﺗبنوا المنﻬج التﺄريﺨي ﻓي دراﺳاﺗﻬم النقدية منﻬم  ) :هيبوليﺖ
النقاد الذيﻦ ﱡ
ﺗيﻦ ،ﺳانﺖ بيﻒ ،ﻻنﺴوﻥ ،ﻓيلماﻥ ،برونتيير ،بورﺟيﻪ (.
وباﻹمﻜاﻥ ﺇيﺠاﺯ مﻼمﺢ النقد ﻓي المنﻬج التﺄريﺨي بما يﺄﺗي :

ً
ﺃوﻻ  -:معرﻓة ﺳيرﺓ المﺆلﻒ ،وﺗتبﻊ ﺣياﺗﻪ ومراﺣل نﺸﺄﺗ ِﻪ ،وﺃهم األﻃوار التي م ﱠر بﻬا،
وﺗﺄﺛرﻩ بالمناﺥ اﻻﺟتماعي والثقاﻓي ،واﻻقتصادﻱ ،والنفﺴي ،ﺇﺫ يتﺴنﻰ للﻜاﺗب ﺃو
الناقد ﺗفﺴير النتاﺝ األدبي للمبدعيﻦ ،وﺃبرﺯ النقاد الذيﻦ اهت ّموا بدراﺳة ﺣياﺓ األديب
وﺷﺨصيتﻪ ،هو الناقد الفرنﺴي ﺳانﺖ بيﻒ ) 186٩ – 180٤م( .
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ﺛانياً  -:يَدرﺱ العمل األدبي مﻦ ُ
ﺣيث ﺃﺛر العوامل الﺨارﺟية ،وهي عوامل ﺗﺄريﺨية
ﺟبرية َﺗ ﱠ
مثلﻬا الناقد الفرنﺴي ﺗيﻦ ) 18٩3 – 18٢8م( ﻓي مقدمة ﻛتاب ِﻪ )ﺗاريﺦ
األدﺏ اﻻنﺠليﺰﻱ( الذﻱ يُرﺟﻊ اﺧتﻼﻑ اﻵداﺏ واألدباء ﺇلﻰ ﺛﻼﺛة عناﺻر هي )الﺠنﺲ،
البيﺌة ،العصر( .ﻓﺄ ّما الﺠنﺲ ﻓﻬو يرﻯ ّ
ﺃﻥ األمم ﺗتميﺰ ﻓيما بينﻬا بﺴبب اﺧتﻼﻑ
الﺠنﺲ )ال ِعرﻕ( ،ﻓاألدﺏ اﻻنﺠليﺰﻱ يﺨتلﻒ ﻓي مﻼمحﻪ عﻦ األدﺏ األلماني ،واألدﺏ
األلماني يﺨتلﻒ عﻦ األدﺏ الفرنﺴي وهﻜذا ،ﻛما ﺗﺨتلﻒ المﻼمﺢ اللﻐويّة والصوﺗيّة
والﺴـامي ،والحامي.
عند اﻻنﺠليﺰ ،ﺳﻜﺴوني ،واألوربي ،ﱠ
ﺃ ّما البيﺌة ﻓيقصد بﻬا المﻜاﻥ الﺠﻐراﻓي المتنوع الذﻱ يعﻄي نتاﺟاً ﺃدبياً مﺨتلفاًّ ،
ألﻥ
بﺸﻜل ﻛبير ببيﺌت ِﻪ .ﻓﺂداﺏ ﱢ
الﺸمال ﺗحمل ﺧصاﺋﺺ مﺨتلفة عﻦ ﺁداﺏ الﺠنوﺏ
اﻹنﺴاﻥ يتﺄﺛر
ٍ
.
وﺃما العصر ﻓيقصد بﻪ ال ﱠﺰمﻦ التﺄريﺨي الذﻱ عاﺵ ﻓيﻪ األديب ،وما ﺷﻬد مﻦ ﺃﺣداﺙ
ﺳياﺳية واﺟتماعية واقتصادية ،ﺃو ما ﺗﺴ ّمﻰ بمحﻄات التاريﺦ الﻜبرﻯ ،ﻓاﻵداﺏ ﻓي القروﻥ
الوﺳﻄﻰ ﺗﺄﺛرت بتاريﺨﻬا ،وﺣملﺖ مﻼمحﻬا ودلﱠـﺖ عليﻬا ،ﻓﻬي ﻏير اﻵداﺏ التي نتﺠﺖ ﻓي
الصناعية وﺣملﺖ ﺷيﺌاً مﻦ مﻼمﺢ هذا التﻄور الﺠديد.
القروﻥ الحديثة التي ﺗﺄﺛرت بالثورﺓ ّ
ُ
الموضوعية علﻰ المنﻬج النقدﻱ التاريﺨي ،ألنﻪ يعتمد علﻰ ﺣقاﺋﻖ
ﺛالثــاً ُ -:ﺗﺴيﻄر
ٌ
ٌ
ٌ
موضوعية .
واقعية
ﺃﺣداﺙ
التاريﺦ واألﺣداﺙ الﻜبرﻯ ،وهي
ﺗصور
رابعـاً  -:يَنﻈر المنﻬج التاريﺨي ﺇلﻰ اﻵداﺏ علﻰ ّﺃنﻬا وﺛيقة ﺗاريﺨية قادرﺓ علﻰ ّ
العصر وﺣرﻛة التاريﺦ بوعي ومصداقية.
ﺧامﺴـاً  -:يﻬتم النقد التاريﺨي بمﻀموﻥ العمل األدبي بﺸ ُﻜ ّل ﻛبير لعﻼقت ِﻪ باألﺣداﺙ
والتاريﺦ.
لقد ﺗعددت مﺠاﻻت الدرﺱ النقدﻱ ﻓي المنﻬج التﺄريﺨي بﺸﻜل ﻛبير ،ومﻦ ﺃهم ﺣقولﻪ
النقدية دراﺳة المﺠاﻻت اﻵﺗية-:
 .1ﺗحرير النصوﺹ :ﺃﻱ التﺄﻛد مﻦ ﺻحة وﺳﻼمة ِن ْﺴ َب ِتﻬا ﺇلﻰ ﺃﺻحابﻬا ،وﺧلوها مﻦ
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التحريﻒ ،والﺰيادﺓ والنقصاﻥ ،وﺗحقيﻖ ﺗاريﺦ ّ
النﺺ وﺯماﻥ ﺗﺄليفﻪ ،والمرﺣلة التي
ينتمي ﺇليﻬا.
 .٢دراﺳة ﺃدﺏ ﺃمة ﺃو ﺟيل ﺃو عصر معيﻦ :مثل دراﺳة هيبوليﺖ ﺗيﻦ )ﺗاريﺦ األدﺏ
اﻻنﺠليﺰﻱ( ،ﺃو دراﺳة مصﻄفﻰ ﺻادﻕ ال ّراﻓعي ) ﺗاريﺦ اﻵداﺏ العربية( ،ﺃو دراﺳة
ﻃﻪ ﺃﺣمد ابراهيم )ﺗاريﺦ النقد األدبي عند العرﺏ( ،وﻏيرها مﻦ الدراﺳات التي
ﺃهت ّمﺖ بدراﺳة الحرﻛات األدبية ﻓي عصر معيﻦ ،ﺃو درﺳﺖ المذاهب األدبية الﻜبرﻯ،
ﻛالﻜﻼﺳيﻜية ،والرومانﺴية وﻏيرها ،وﺗوضﺢ ﺧصاﺋصﻬا العامة ،وموقعﻬا مﻦ ﺗاريﺦ
اﻵداﺏ .
 .3دراﺳة ﻓﻦ معيﻦ مﻦ ﻓنوﻥ األدﺏ ،ﺃو اﺗﺠاﻩ معيﻦ ،ﺃو مدرﺳة ﻓنية ﺃو ﻓﻜرية :مثلما ﻓعل
الدﻛتور ﺯﻛي مبارﻙ ﻓي ﻛتابﻪ )النثر الفني( ،وﻛتاﺏ ﺃﺣمد ﺣﺴﻦ ال ﱠﺰيات )النقاﺋﺾ ﻓي
الﺸعر العربي( ،وﻛتاﺏ ﺷوقي ضيﻒ )الفﻦ ومذاهبﻪ ﻓي الﺸعر العربي(.
 .٤دراﺳة ﺃديب مﻦ ﺃدباء عصر معيﻦ ،وﺇبراﺯ مﻼمﺢ ﺃدبﻪ مﻦ ﺧﻼل ﺳيرﺗ ِﻪ ،وﺃﺣداﺙ
عصر ِﻩ ،ﻛما ﻓعل ﻃﻪ ﺣﺴيﻦ ﻓي ﻛتابﻪ )ﺫﻛرﻯ ﺃبي العﻼء(.
 .5المقارنة بيﻦ النصوﺹ األدبية :لتمييﺰ األﺻيل مﻦ التقليدﻱ ﻓيﻬا ،والﺠديد مﻦ المتداول
المبذول .
المﺂﺧــذ علﻰ المنﻬج التاريﺨي :لم ﺗﺴلم المناهج النقدية عموماً مﻦ هﺠوم المعارضيﻦ
وﺗﺴﺠيل بعﺾ ﺃوﺟﻪ القصور ﻓيﻬا واﻻعتراﺽ ،ومنﻬا المنﻬج التﺄريﺨي الذﻱ ﺃُﺧذ
علي ِﻪ بعﺾ المﻼﺣﻈات ﻓي معالﺠتﻪ لﻶداﺏ ،ومنﻬا ما يﺄﺗي:
بالنﺺ األدبي مﻦ داﺧل ِﻪ ،مﻦ ُ
 .1قلّة اﻻهتمام ّ
ﺣيث لﻐتﻪ وﺃﺳلوبﻪ ،وﺧصاﺋصﻪ الفنيّة
بالدرﺱ والتحليل.
 .٢ﻃﻐياﻥ التاريﺦ علﻰ األدﺏ ،ﱠ
وﻛﺄنﻪ مادﺓ ﺗﺄريﺨية ﺃﻛثر منﻬا درﺳاً ﺃدبياً.
 .3ﺗﺠاهل الﺨصاﺋﺺ الفردية ،والمواهب ّ
الﺸﺨصية ﻓي العمل األدبي ،وﺇرﺟاع اﻹبداع
ً
ﺇﻏفاﻻ لعبقريات األدباء،
ﺇلﻰ ﺃﺳباﺏ ﺟبرية ﻛالبيﺌة ،والﺠنﺲ ،والعصر ،م ّما يحقﻖ

6٢

ومواهبﻬم الفردية .
 .٤ﺃﺻدر المنﻬج التﺄريﺨي ﻛثيراً مﻦ األﺣﻜام التعميمية والﺠاﺯمة علﻰ عصور األدﺏ
واألدباء ،ومﻦ ﺫلﻚ القول ﱠ
بﺄﻥ :التدهور التﺄريﺨي يُﺨلّﻒ ﺃدباً يﻄﻐي ﻓيﻪ الحﻜم الذاﺗي
علﻰ ﺃﺣداﺙ التاريﺦ وعصرﻩ ،ﻛما ﻓعل ﻃﻪ ﺣﺴيﻦ ﻓي ﻛتاب ِﻪ )ﻓي الﺸعر الﺠاهلي(
ً
ً
وﺗفصيﻼ معتمداً علﻰ هواﺟﺴﻪ
ﺟملة
الذﻱ بالﻎ ﻓيﻪ ﻛثيراً ورﻓﺾ األدﺏ الﺠاهلي
الذاﺗية ﱠ
الصواﺏ
والﻈنية ،واﺳتقراﺋﻪ الناقﺺ للمعلومات والتاريﺦ ،مبتعداً عﻦ ﺟادﺓ ّ
والموضوعية العلميّة.
َ
ﺃهمل المنﻬج التﺄريﺨي الﻜثير مﻦ األدباء والعلماء الذيﻦ لم يﻜﻦ لﻬم ﺣﻀور ﺳياﺳي
.5
ﺃو اﺟتماعي بارﺯ ،ووقﻒ عند ﱠ
الﺸﺨصيات المﺸﻬورﺓ ﻓقﻂ.

المناقﺸــة-:
 - 1عدد ﺃهم منﻄلقات المنﻬج التﺄريﺨي .
ﺗﺴﺠل علﻰ المنﻬج التﺄريﺨي؟ عددها مﻊ األمثلة .
 - ٢ما المﺂﺧذ التي ّ
 - 3عدد ﺃهم األدباء الذيﻦ ﺗﺄﺛروا بالمنﻬج التﺄريﺨي ،وﺃهم المﺆلفات األدبية.
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المنﻬـج النفﺴـي
ﺗﻜمﻦ ﺃهمية علم النفﺲ والتحليل النفﺴي بالنﺴبة ﺇلﻰ النقد األدبي واألدﺏ ﻓي ﺃنﻪ مﻈلة
واﺳعة ﺗندرﺝ ﺗحتﻬا عدﺓ مﺴارات مﻬمة ،منﻬا :النمو اﻹنﺴاني ومراﺣلﻪ مﻦ الﻄفولة ﺇلﻰ
ﺳﻦ الرﺷد ،وعملية التﺄويل والتحليل وﻛذلﻚ ﻓاعلية اﻻﺳتﺸفاء والعﻼﺝ .وعلﻰ الرﻏم مﻦ
ﺇمﻜانية ﻓصل هذﻩ المﺴارات عﻦ بعﻀﻬا ﺇﻻ ﺃنﻬا ﻓي النﻬاية ﺗعود لتﺨتلﻂ بمفاهيم الﺠﺴد
والعاﻃفة والعقل وﺗاريﺦ النمو والتﺠربة الﺸﺨصية ،ومﻦ ﺛم ﺗﺸتبﻚ مثل هذﻩ المفاهيم
الﺸﺨصية الفردية باﻹﻃار الثقاﻓي واﻻﺟتماعي .ﻓمﻦ منﻈور النمو ﺗرﻛﺰ النﻈرية النفﺴية
علﻰ وﺻﻒ ﺗتابﻊ ﺃﻓعال النمو ومراﺣلﻪ ،ومنﻬا :ﻛيﻒ ينمو المرء ﻓي عملية مﻦ المد
والﺠﺰر ) التقدم واﻻنحﺴار ،اﻻنعتاﻕ والﻜبﺖ( ﺧاﺻة ﻓيما يتعلﻖ بمراﺣل النمو الﺠنﺴي،
وﻛيﻒ يبني المرء انﺴاقا نفﺴية وعاﻃفية ﺗتداﺧل مﻊ عﻼقاﺗﻪ األبوية األﺳرية واﻻﺟتماعية
الثقاﻓية ،انﺴاقا قد يقبلﻬا ﺃو قد يرﻓﻀﻬا .وﻛيﻒ يتفاعل مﻊ البيﺌة العاﻃفية والمادية التي
يﺴﻜنﻬا ويعيﺶ ضمنﻬا ﻓيعﻜﺴﻬا ﺃو يقاومﻬا؟ وهﻜذا ﻻ ﺗقتصر نﻈرية علم النفﺲ علﻰ
ﺧصوﺻية ﺷﺨصية محددﺓ بل هي ﺗحاول داﺋما ربﻂ الﺨصوﺻية بعواملﻬا اﻹنﺴانية
والمادية والﺰمانية ومﻦ ﺛم ربﻄﻬا باﻹﻃار األﺳرﻱ واﻻﺟتماعي والثقاﻓي والحﻀارﻱ.
ومﻊ )ﻓرويد( ﺃﺻبﺢ العمل األدبي والفني عموما وﻛذلﻚ األﺣﻼم والﻜوابيﺲ يتﻜوﻥ مﻦ
محاولة ﺇﺷباع رﻏبات ﺃﺳاﺳية متﺨيلة ﻛانﺖ ﺃم وليدﺓ عالم الفنتاﺯيا .وﻻ ﺗﻜوﻥ الرﻏبة
رﻏبة ما لم يحل بينﻬا وبيﻦ اﻹﺷباع عاﺋﻖ ما :ﻛالتحريم الديني ﺃو الحﻈر اﻻﺟتماعي
وﺃعراﻑ القوم وﺗقاليدهم ،وهﻜذا يحول الرقيب بيﻦ الرﻏبة وبيﻦ ﺇﺷباعﻬا ﺳواء ﺃﻛاﻥ
الرقيب هو الواﺯع الديني ﺃم ﻛاﻥ األﺧﻼقي ﺃم ﻛاﻥ العرﻑ اﻻﺟتماعي ،ولﻬذا ﻓالرﻏبة
الحبيﺴة ﺗﺴتقر ﻓي مملﻜة الﻼوعي مﻦ عقل الفناﻥ ﺃو األديب) اﻹنﺴاﻥ عموما( لﻜنﻬا ﺗﺠد
لنفﺴﻬا متنفﺴا ﺃو قد يﺴمﺢ لﻬا الرقيب بﺄﻥ ﺗﺸبﻊ نفﺴﻬا ﺧياليا مﻦ ﺧﻼل ﺻيﻎ محرﻓة
وﺃقنعة مﻦ ﺷﺄنﻬا ﺃﻥ ﺗﺨفي ﻃبيعتﻬا الحقيقية وﺗﺨفي موادها عﻦ األنا الواعية .وهناﻙ
ﺁليات دﻓاعية لدﻯ الرﻏبات ﺗﺴتﺨدمﻬا ،ﺣتﻰ ﺗتﺠاوﺯ الرقيب ﻓتحقﻖ اﻹﺷباع .ومﻦ هذﻩ
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التحريفات واألقنعة ما يﺄﺗي:
 -1التﻜثيﻒ :ويقصد بﻪ ﺣذﻑ ﺃﺟﺰاء مﻦ مواد الﻼوعي وﺧلﻂ عدﺓ عناﺻر مﻦ عناﺻرﻩ
ﻓي وﺣدﺓ متﻜاملة.
 -٢اﻹﺯاﺣة :ﺇبدال موضوع الرﻏبة الﻼواعية الممنوعة بﺄﺧرﻯ مقبولة اﺟتماعيا وعرﻓيا.
 -3الرمﺰ :ﺗمثيل ﺃو عرﺽ المﻜبوت )ﻏالبا ما يﻜوﻥ موضوعا ﺟنﺴيا( مﻦ ﺧﻼل
موضوعات ﻏير ﺟنﺴية ﺗﺸبﻪ المﻜبوت ﺃو ﺗوﺣي بﻪ.
ومﻬما يﻜﻦ مﻦ ﺃمر التحليل النفﺴي وﺗعقد قﻀاياﻩ ﻓاﻥ ﻓرضياﺗﻪ التقليدية ما ﺯالﺖ
قاﺋمة:
 -1هناﻙ داﺋما ﺗفاعل بيﻦ ﺣياﺓ المﺆلﻒ ﺃو القارئ ﺃو المحلل النفﺴي وبيﻦ رﻏباﺗﻪ
وﺃﺣﻼمﻪ وﺗﺨيﻼﺗﻪ الواقعية وﻏير الواقعية.
 -٢يﺴعﻰ التحليل النفﺴي داﺋما ﺇلﻰ ﻛﺸﻒ ﺃﺳباﺏ ودواﻓﻊ ﺧفية عند المﺆلﻒ ﺃو القارئ
ﺃو المحلل.
 -3معاملة الﺸﺨوﺹ ﻓي العمل الفني علﻰ ﺃنﻬم ﺃﺷﺨاﺹ ﺣقيقيوﻥ لﻬم دواﻓعﻬم الﺨفية
وﺗواريﺦ ﻃفولتﻬم المتميﺰﺓ وعقولﻬم الواعية وﻏير الواعية .ولﻬذا ﺗنحصر
موضوعاﺗﻪ الﺴاﺋدﺓ ﻓي النﺰعات اﻹﺟرامية والعصاﺏ والذهاﻥ والﺴادية وﺗعذيب
الذات واﻻنحراﻑ الﺠنﺴي وعﻼقة األﺏ باﻻبﻦ.

ﺃﺳﺲ نﻈرية المنﻬج النفﺴي:
 -1العمل األدبي وليد الﻼﺷعور :ويعني ﺃﻥ العمل األدبي نﺸاﻁ باﻃني ﻻﺷعورﻱ ﺃو هو
رمﺰ للرﻏبات المﻜبوﺗة ﻓي ﻻﺷعور األديب ومﻦ هنا ﺗﺄﺗي ضرورﺓ ﺗفﺴيرﻩ.
 -٢معرﻓة ﺣياﺓ األديب وﺗفﺴير ﺃدبﻪ :ﺇﻥ معرﻓة ﺣياﺓ األديب قد ﺗفيد ﻓي ﻓﻬم عمل األديب
وﺗفﺴيرﻩ ،ﻓﻬي ﺗفيد ﻓي ﻓﻬم رموﺯ عملﻪ األدبي.
ُ -3ﻛ ّل عمل ﺃدبي قابل للتحليل النفﺴي :ﺃﻱ عمل ﺃدبي ﻛاﺋنا ما ﻛاﻥ نوعﻪ ﺃو عصرﻩ يمﻜﻦ
ﺗناولﻪ بالدراﺳة التحليلية علﻰ ﺃﺳﺲ نفﺴية.
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دراﺳة عباﺱ محمود العقاد ﻓي ﻛتابﻪ )ابﻦ الرومي ﺣياﺗﻪ مﻦ ﺷعرﻩ(
لقد ﻓتﺢ العقاد ﺁﻓاقا ﺟديدﺓ ﺃمام النقد العربي الحديث ﺣيﻦ قاد اﻻﺗﺠاﻩ النفﺴي لدراﺳة
ﺣياﺓ الﺸاعر وﺃﺛرﻩ بفﻀل قراءﺗﻪ المتنوعة المﺴتوﺣاﺓ مﻦ ﺃﺻالتﻪ التراﺛية والتي مﺰﺟﻬا
بﻄابﻊ التﺄﺛر مﻦ الﻐرﺏ.
راﺡ العقاد يبحث عﻦ منﻄلﻖ ﺟديد ﻓي النقد يﻜرﺳﻪ لحياﺗﻪ الفﻜرية ﻓي ﻛيفية ﺗعاملﻪ
مﻊ النﺺ األدبي الذﻱ يعﻜﺲ مﻦ ﺧﻼلﻪ ﺧصاﺋﺺ ﺃﺧرﻯ متميﺰﺓ ألﺷﻜال الفﻜر الﺨﻼﻕ
ﺣيﻦ ﺗبدو قادرﺓ علﻰ اﺳتﻜﺸاﻑ ﺣقيقة الذات المبدعة ﺫات المنﻄلﻖ الوﺟداني ﻓي ﺗعاملﻬا
مﻊ الﻄبيعة الفنية القاﺋمة علﻰ ﺇدراﻙ اﻹﺣﺴاﺱ بﺠوانب الحياﺓ المتعددﺓ ،وقد قﺴم العقاد
دراﺳتﻪ لﺸﺨصية ابﻦ الرومي اﻹبداعية علﻰ ﺛﻼﺛة ﺃقﺴام:
القﺴم األول  :التﺸﺨيﺺ البيولوﺟي ﻻبﻦ الرومي ﺣيﻦ قال ) ﻛاﻥ ابﻦ الرومي ﺻﻐير
الرﺃﺱ مﺴتديرا ﺃعﻼﻩ ،ﺃبيﺾ الوﺟﻪ يﺨالﻂ لونﻪ ﺷحوﺏ ﻓي بعﺾ األﺣياﻥ وﺗﻐير،
ﺳاهم النﻈرﺓ باديا عليﻪ وﺟوم وﺣيرﺓ :وﻛاﻥ نحيﻼ َبي َ
ﱠﻦ العصبية ﻓي نحولﻪ ،ﺃقرﺏ
ﺇلﻰ الﻄول ﺃو ﻃويﻼ ﻏير مفرﻁ ،ﻛث اللحية ﺃﺻلﻊ ،بادر ﺇليﻪ الصلﻊ والﺸيب ﻓي
ﺷبابﻪ وﺃدرﻛتﻪ الﺸيﺨوﺧة الباﻛرﺓ ﻓاعتل ﺟﺴمﻪ وضعﻒ نﻈرﻩ وﺳمعﻪ( وﻛما يفﻬم
مﻦ هذا النﺺ ﺃﻥ اﺧتﻼل األعصاﺏ لدﻯ ابﻦ الرومي ﺗعد ﺳببا رﺋيﺴا ﻓي دﻓﻊ قدرﺗﻪ
علﻰ ﺇﻇﻬار عبقريتﻪ الفنية ﻻﻥ هذﻩ األعراﺽ العصبية ﺗﻐرﻱ بﺈرﺟاعﻬا ﺇلﻰ نﻈرية
مرﻛب النقﺺ او التعويﺾ عﻦ النفﺲ ﺣيﻦ يﺴوﻍ وﺟدانﻪ ﺇلﻰ التعبير الفني نتيﺠة
لما عاناﻩ مﻦ ﺷذوﺫ وبواعث مﻀﻄربة ﺃﻓقدﺗﻪ ﺻﻼﺗﻪ باﻵﺧريﻦ ﻓﻀاقﺖ بﻪ نفﺴﻪ التي
ﺃﺻبحﺖ ﻏريبة ﻓي هذا المﺠتمﻊ الﺠاﺋر ،وقد ﺃراد العقاد مﻦ بياﻥ الﺠانب البيولوﺟي
لﺸﺨصية ابﻦ الرومي ﺃﻥ يﺆ ّﻛد علﻰ ﺃﻥ ﺗﻜوﻥ ﺣياﺓ الﺸاعر وﻓنﻪ ﺷيﺌا واﺣدا ﻻ ينفصل
ﻓيﻪ اﻹنﺴاﻥ الحي مﻦ اﻹنﺴاﻥ الناﻇم ،واﻥ يﻜوﻥ موضوع ﺣياﺗﻪ هو موضوع ﺷعرﻩ
وموضوع ﺷعرﻩ هو موضوع ﺣياﺗﻪ.
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القﺴم الثاني  :عبقرية ابﻦ الرومي :
وربما ﻃﻐﻰ التحليل علﻰ ﺟانب البحث ﻓي عبقرية ابﻦ الرومي التي ﺃرﺟعﻬا العقاد
ﺇلﻰ العبقرية اليونانية التي ورﺛﻬا عﻦ ﺃﺳﻼﻓﻪ ،والمنتقلة ﺇلﻰ ابﻦ الرومي بفعل الوراﺛة
الﺠنﺴية ،وعلﻰ الرﻏم مﻦ وﺟاهة هذا الرﺃﻱ لدﻯ العقاد ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺗعليلﻪ علﻰ ﺫلﻚ ﻻ يعﻄي
دﻓعا لرﺅيتﻪ هذﻩ وبﺨاﺻة ﻓي مﺠال اﻛتﺴاﺏ العلم عﻦ ﻃريﻖ الوراﺛة ،وما نﻼﺣﻈﻪ علﻰ
العقاد هو ﺃنﻪ ﺃﺗعب نفﺴﻪ ﻓي الﻜﺸﻒ عﻦ ﺃﺻالة هذا الﺸاعر التي ﻻ ﺗﺠدﻱ نفعا ﻓي ﺗتبﻊ
مراﺣل ﺗﻐير عﻼقة اﻹنﺴاﻥ ﻓي ﺳلوﻛﻪ اﻻﺟتماعي والفﻜرﻱ المرﺗبﻂ ﺃﺳاﺳا بالﻐرﺽ الذﻱ
ينبﻐي ﺃﻥ ﺗﺴعﻰ ﻓي ﺳبيل ﺗحقيقﻪ لحياﺗﻬا اليومية ﻓي انعﻜاﺳﻬا علﻰ ﺣياﺗﻪ الفنية.
وﺇﺫا لم يﻜﻦ هناﻙ ﺗفاعل بيﻦ ﻃبيعة الحياﺓ وﺷعور الفناﻥ ،ﻓاﻥ انعﻜاﺱ ﺫلﻚ علﻰ الفعل
اﻹبداعي يﻜوﻥ باهتا ﻻ يتﻐلﻐل ﻓي ﺗﺄﺛيرﻩ ﻓي النتاﺝ الفني .ومﻬمة الفناﻥ هنا ﻻ ﺗتﺄﺛر ﻓقﻂ
بقدر ما يحاول ﺗرﺟمة هذا التﺄﺛير ﻓي نفوﺱ اﻵﺧريﻦ ،وهو ما َبيﱠن ُﻪ العقاد ﻓي ﺷﺨصية ابﻦ
الرومي التي ع ّدها ) :نفﺲ ﺗامة األداﺓ ﺗﺸعر ﺷعورا ﺷديدا بالحياﺓ مﻦ ُ
ﺣيثما واﺟﻬتﻬا،
وﺗداﺧل الﻄبيعة ﻓي ُﻛ ّل ﺟﺰء مﻦ ﺃﺟﺰاﺋﻬا(
القﺴم الثالث  :رﺅية الﺸاعر الﺴوداوية:
لقد ﺟعل العقاد مﻦ ﺷعر ابﻦ الرومي معيارا لفﻬم ﻃبيعة الحياﺓ ﻓعدﻩ مﻦ الﺸعراء الﻜبار
الذيﻦ لﻬم المقدرﺓ بتﻜويﻦ رﺅية ﻓلﺴفية للحياﺓ )وهي َم ِﺰيﱠة الﺸاعر الﻜبير علﻰ الﺸعراء
الصﻐار ،ﻻﻥ الﺸاعر الﻜبير يﺸعر ب ُﻜ ّل ﺷيء ﺣولﻪ ،وألنﻪ مﺴتقل ﻓي ﺇدراﻛﻪ وﺷعورﻩ
ينحو نحو نفﺴﻪ وﻻ ينحو نحو ﻏيرﻩ ،وﻻبد للﺸاعر الﻜبير مﻦ ﺇدراﻙ الدنيا ُﻛلّﻬا(.
للﻄ َي َرﺓ التي عـ ّدها)ﺷعبة مﻦ
وﺃول ما نﻼﺣﻈﻪ ﻓي ﺗحليل العقاد لﻬذا التﻄير هو ﺗعريفﻪ ِ
مرﺽ الﺨوﻑ الناﺷﺊ مﻦ ضعﻒ األعصاﺏ واﺧتﻼلﻬا( ونﻈرﺓ العقاد ﺇلﻰ دواﻓﻊ التﻄيﱡر ﻓي
ﺣياﺓ ابﻦ الرومي ﺇنما مصدرها وﺟﻬاﻥ ﺃﺳاﺳياﻥ هما :مرﺽ الﺨوﻑ ،واﺧتﻼل األعصاﺏ،
هما ﺣدﺛاﻥ مرﺗبﻄاﻥ بالذات ﻓي ﺗﻜوينﻬا النفﺴي والبيولوﺟي ،وﻻ ﺷﺄﻥ لﻸﺣداﺙ الﺨارﺟية
ﻓي ﺇﺛارﺓ هذﻩ الدواﻓﻊ.
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ويمﻜﻦ ﺃﻥ نفﺴر الﺨوﻑ وهذﻩ األوهام مﻦ ﺧﻼل قﺴاوﺓ الحياﺓ عليﻪ التي لم ﺗﻐدقﻪ بما
مالﺖ نفﺴﻪ الراﻏبة ،ﺗلﻚ الحياﺓ المليﺌة بالعذاﺏ الداﺋبة الصراع ،والمتﺴببة ﻓي ﺗﻐريبﻪ
ُ
بحيث
منﻬا ،الحاﻓلة باألﺣداﺙ المﻀﻄربة التي ﺧلقﺖ عصرا يﺠمﻊ ﺃﺷتات متناقﻀات الحياﺓ
لم يﻜﻦ ﺫلﻚ العصر ﺻالحا ﻻبﻦ الرومي الرﺟل ﻛما ﻛاﻥ ﺻالحا ﻻبﻦ الرومي الﺸاعر ،ﻓﻜاﻥ
لﻐربتﻪ النفﺴية باللﺠوء ﺇلﻰ عالمﻪ الفﻜرﻱ ما عوضﻪ عﻦ واقعﻪ المحروم منﻪ ،وﺣرمتﻪ
ﺇياﻩ ﻃبيعة الحياﺓ ،وﻛاﻥ الﺸعر عند ابﻦ الرومي ﻛما عند ﻏيرﻩ مﻦ العباقرﺓ ﻓي ﺟميﻊ
الفنوﻥ والمعارﻑ ،متﻜﺄً يﺴتند ﺇليﻪ نتيﺠة لما عﺠﺰ عﻦ ﺗحقيقﻪ ﻓي ﺣياﺗﻪ اليومية.

المناقﺸــة-:
 - 1ما هي ﺃبرﺯ ﺃﺳﺲ المنﻬج النفﺴي؟
 - ٢ﺗح ّدﺙ عﻦ الفرضيات التي يقوم عليﻬا المنﻬج النفﺴي.
قﺴم العقاد دراﺳتﻪ للﺸاعر ابﻦ الرومي؟
 - 3ﻛيﻒ ﱠ
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المنﻬـج البنيـوﻱ
وهو ،ﻻﺷﻚ ،مﺸتﻖ مﻦ ﻛلمة بنية ،ويعد ﺃهم المناهج النصية الداﺧلية التي ﺗدرﺱ داﺧل
النﺺ وبنيتﻪ وﺗﻐﺾ النﻈر ع ﱠما يقﻊ ﺧارﺝ النﺺ ﻓ ُﻜ ّل نﺺ مﻦ النصوﺹ األدبية يصلﺢ
ﺃﻥ يﻜوﻥ ميداناً لتحليل المناهج النقدية المﺨتلفة ،ﻓالمنﻬج التﺄريﺨي يﺄﺧذ النﺺ بوﺻفﻪ
انعﻜاﺳاً ِللﱠحﻈة التﺄريﺨية التي ﻇﻬر ﻓيﻬا النﺺ وعبر عنﻬا ،ﺃﻱ :ﺇﻥ اﻻعمال األدبية
عبارﺓ عﻦ بنيات ﻓوقية ﺗعﻜﺲ الواقﻊ اﻻﺟتماعي والتﺄريﺨي الذﻱ يعبر عنﻪ ،اﺫ ﺇﻥ هذا
الواقﻊ عبارﺓ عﻦ بنيات ﺗحتية لﻼعمال األدبية وﻛذلﻚ المنﻬج النفﺴاني الذﻱ ﺃﻓاد ﻛثيراً
ً
ﺗمثيﻼ رمﺰياً
مﻦ معﻄيات التحليل النفﺴي الفرويدﻱ الذﻱ يرﻯ النصوﺹ األدبية بوﺻفﻬا
لمعﻄيات ﻻ واعية مﻜبوﺗة ﻓي نفﺲ الفناﻥ ﺃو األديب.
هﻜذا نﺠد ﺃﻥ المناهج النقدية ﺗتعدد بتعدد وﺟﻬات النﻈر التي ﺗرﻯ ﻓيﻬا النﺺ األدبي،
وهﻜذا ﺗتنوع قدرﺓ هذﻩ المناهج علﻰ معرﻓة ﻃبيعة النﺺ ،بل ُﻛ ّل منﻬا يتﺨصﺺ بالﺠانب
الﺨاﺹ الذﻱ ينﻄلﻖ منﻪ لمعرﻓة النﺺ.
ّ
ولعل المنﻬج البنيوﻱ هو ﺃﺟدر المناهج النقدية ﻓي معرﻓة البنية الداﺧلية للنﺺ،
اللﻐوﻱ ﻓرديناﻥ دو ﺳوﺳور
وهو منﻬج منحدر مﻦ علم اللﻐة الحديث  ،ومﻊ محاضرات
ّ
الﺸﻬيرﺓ  ،انفصلﺖ النﺰعة الوﺻفية عﻦ النﺰعة التﺄريﺨية ﻓي ﺗناول اللﻐة ﻓصارت لدينا
ﺃول ﺛناﺋية منﻬﺠية  :التﺰامنية ﺃﻱ دراﺳة اللﻐة ﺃو النصوﺹ األدبية ﻓي لحﻈة ﺯمنية
واﺣدﺓ ﺧالية مﻦ التﻄور الﺰمني ﺃو معالﺠتﻬا ﺗﻄورياً ،ﺃﻱ :ﻓي لحﻈات متتابعة ﻓي الﺰمﻦ
ﻓﻜاﻥ المنﻬج البنيوﻱ ﻓي دراﺳة اللﻐة واألدﺏ منﻬﺠاً وﺻفياً قاﺋماً علﻰ المنﻬج التﺰامني،
وهذا ﺃول مبادﻯء البنيوية.
ﻛما ﺃﻥ المنﻬج البنيوﻱ يرﻯ النﺺ األدبي بنية لﻐويّة مقفلة علﻰ نفﺴﻬا ﺃﻱ ﺃنﻪ يدرﺳﻬا
بعيداً عﻦ عﻼقتﻬا بما عداها مﻦ مﺴاﺋل وقﻀايا يﻄلﻖ عليﻬا ﺧارﺝ النﺺ مثل ﺣياﺓ
المﺆلﻒ ،وﻇروﻑ ﻛتابة النﺺ وﻏير ﺫلﻚ وهذا هو المبدﺃ الثاني مﻦ مبادﻯء البنيوية.
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وﺗتﺄلﻒ البنية ﻓي النﺺ األدبي مﻦ مﺠموعة العﻼقات بيﻦ عناﺻر النﺺ ﻓالعناﺻر ﻓي
ﺣد ﺫاﺗﻬا ﻻ ﺃهمية لﻬا وانما ﺗﻜمﻦ اﻻهمية ﻓي مﺠموع النﺺ بعناﺻرﻩ المرﺗبﻄة ﻓيما بينﻬا
بروابﻂ ﺧاﺻة .وهذا ﺛالث مبدﺃ للمنﻬج البنيوﻱ .
ﻓلو ﺃﺧذنا نصاً ﺷعرياً ً
مثﻼ للتحليل البنيوﻱ ،ولتﻜﻦ قصيدﺓ ) الﺠذوع ( للﺸاعر العراقي
ﺣﺴب الﺸيﺦ ﺟعفر ،التي يقول ﻓي مﻄلعﻬا :
)) ﺗحيّر الدرويﺶ بيﻦ عالميﻦ
محترﻕ اللﺴاﻥ واليديﻦ
ﻛﺠذع نﺨلة قديم
منﺠرد عقيم
يﺸ ّد عينيﻪ ﺇلﻰ الوراء :
ﻻ ﺷيء ﻏير ﺣفنة مﻦ ﺯبد البحار
وما ﺗثير الريﺢ مﻦ ﻏبار
واﻻرﺽ والﺴماء ((
ﻓالنﺺ قاﺋم علﻰ المقابلة بيﻦ نوعيﻦ مﻦ المﻜونات المتباينة المﺨتلفة التي يمثل ُﻛ ّل منﻬا
عالماً محدداً ويقﻒ الﺸاعر ﺃو الدرويﺶ او ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﺁﺧر– ﻛما يريد النﺺ – متحيراً
بيﻦ هذيﻦ العالميﻦ ،ﻓفي المقﻄﻊ يﻜوﻥ )الوراء( ب ُﻜ ّل ما يعنيﻪ مﻦ ماﺽ ﺯماني ﺃو عالم
مﻜاني عبارﺓ عﻦ ﻻﺷيء ﺳوﻯ ما ّ
يدل علﻰ الوهم واﻻرﺽ والﺴماء ،اما المقﻄﻊ اﻵﺗي :
)) يﺸ ّد عينيﻪ ﺇلﻰ اﻻمام
ﻻﺷيء ﻏير ﻛومة العﻈام
وﺟرﺓ مﻜﺴورﺓ ﺗﻐور بالﻈﻼم
واﻻرﺽ والﺴماء ((
ممثﻼ بـ )اﻻمام( ،ﺃيﻀاً هو عبارﺓ عﻦ ﻻﺷيء ﺳوﻯ ما ّ
ً
يدل
ﻓيﻜوﻥ العالم الثاني
علﻰ الوهم واﻻرﺽ والﺴماء وهﻜذا يﺴتمر النﺺ الﺸعرﻱ متوﺗراً ومتحيراً بيﻦ هذيﻦ
العالميﻦ :يقول الﺸاعر:
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)) ﻻﺗوقﻆ الصمﺖ  ،وﻻ ﺗعانﻖ الدﺧاﻥ
وﻻ ﺗحﻄم ﺟرﺓ الﺰماﻥ ....
ﻻﺷيء ﻏير ﺣفنة مﻦ ﺯبد البحار
وما ﺗثير الريﺢ مﻦ ﻏبار ((
وهو ﺧاﺗمة قصيدﺗﻪ ،ﻓالنﺺ يعبر عﻦ روﺡ الحيرﺓ والتردد ﻓي مواﺟﻬة هذا العالم
المتناقﺾ والمنقﺴم علﻰ نفﺴﻪ ﺇلﻰ مصيريﻦ مﺨتلفيﻦ ،ﻏير ﺃﻥ النتيﺠة علﻰ وﻓﻖ القصيدﺓ
واﺣدﺓ ﺣتمية هي :ﻻﺷيء.
نﻼﺣﻆ ﺃننا ﻓي هذا التحليل البنيوﻱ للقصيدﺓ لم نتحدﺙ عﻦ ﺧارﺟيات النﺺ  :مناﺳبة
القصيدﺓ  ،ﺣياﺓ الﺸاعر وما ﺇلﻰ ﺫلﻚ ،وﺇنما ﺗرﻛﺰ التحليل علﻰ ﻃبيعة بناء النﺺ ﻛما ﺃﻥ
التحليل اهتم بالعﻼقات بيﻦ عناﺻر النﺺ ولم يبحث ﻓي معاني ﺃﺟﺰاﺋﻪ ،بل انﻄلﻖ مﻦ
البنية الرﺋيﺴة ليفﺴر بﻬا مﺨتلﻒ ﺻور النﺺ الﺸعرية.

المناقﺸــة-:
اﺧتﺺ بﺠانب محدد لتفﺴير النﺺ األدبي وﺗحليلﻪ ما الﺠانب
 -1ﺇﺫا ﻛاﻥ ُﻛ ّل منﻬج نقدﻱ
ّ
المحدد الذﻱ اﺧتﺺ بﻪ المنﻬج البنيوﻱ؟
 -٢هل ﺗعتقد ﺃﻥ ﺃبعاد ﺧارﺟيات النﺺ ﻛفيلة بﻜﺸﻒ معناﻩ ودﻻلتﻪ ومقاﺻدﻩ.
 -3ﺣلل بنيوياً القصيدﺓ اﻵﺗية :
قـال الحﻄيﺌة-:
مرمل
ﺛﻼﺙ عاﺻب البﻄﻦ
وﻃاوﻱ ٍ
ٍ
ٌ
وﺣﺸة
ﺃﺧي ﺟفوﺓ ﻓيﻪ مﻦ اﻻنﺲ
وﺃﻓرد ﻓي ﺷعـب عﺠـوﺯاً ﺇﺯاءهــا
ﺣفاﺓ عراﺓ ما اﻏتـدوا ﺧـبﺰ ملﱠــة

ببيداء لم يعرﻑ بﻬا ﺳاﻛﻦ رﺳمـــا
يرﻯ البﺆﺱ ﻓيﻬا مﻦ ﺷراﺳتﻪ ُنعمـﻰ

راﻯ ﺷبحـــاً وﺳﻂ الﻈـﻼم ﻓراعـﻪ

ﺛـﻼﺛـة ﺃﺷـــــــبـاﺡ ﺗﺨالـــﻬـم بﻬمـا
وﻻ عرﻓــــــوا لل ُب ﱢر مذ ﺧلقـوا َﻃعما
ﻓلـــما بـــــدا ضيفـاً ﺗﺸمــــر واهتمـا

وقـــال ابنـﻪ لمـا رﺁﻩ بحيــــــرﺓ

ﺁيا ﺃبﺖ اﺫبحـنـــي ويﺴــر لـﻪ ﻃعمــا
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وﻻ ﺗعتذر بالعُـدم ﱠ
عل الذﻱ ﻃــرا
ً
قليـﻼ ﺛـم ﺃﺣــﺠـم برهــــة
ﺗــروﻯ
ﱠ

وﺇﻥ هو لم يذبـﺢ ﻓتاﻩ ﻓقـد ه ﱠمــا

وقال هيا ربـــاﻩ ضيـﻒ وﻻ قــرﻯ

بحقــﻚ ﻻ ﺗحرمـــﻪ ﺗالليلـة اللحـمـا

ﻓبينا هما ّ
عنﺖ علﻰ البعـد عانـــة

قد انتﻈمﺖ مﻦ ﺧلﻒ مﺴحلﻬا نﻈما

ﻇماء ﺗريد الماء ﻓانﺴاﺏ نحوهــا

علﻰ ﺃنـﻪ منﻬــا ﺇلﻰ دمـﻬا ﺃﻇــــمـا

ﻓﺄمﻬـلــﻬا ﺣتﻰ ﺗروت عﻄاﺷــﻬـا
َﻓ َﺨ ّرت نحوﺹ ﺫات ﺟحﺶ ﻓتيــــة

ﻓﺄرﺳــل ﻓيﻬـا مﻦ ﻛنانتـﻪ ﺳﻬـــمـا

ﻓيابﺸـرﻩ ﺇﺫ ﺟ ﱠرهـا نحـــو ﺃهلــــﻪ
ﻓباﺗوا ﻛراماً قد قﻀوا ﺣﻖ ضيفﻬم
وبات ﺃبوهـــم مﻦ بﺸاﺷـــــتـﻪ ﺃبا

ً
مـــاﻻ ﻓيوﺳعـــــــنا ﺫمـا
يﻈـﻦ لنـا

قد اﻛتنﺰت لحماً وقد ﻃبقﺖ ﺷحـمـا
ويابﺸرهم لما رﺃوا ُﻛلّمﻬا يدمـــﻰ
ﻓلم يﻐرموا ﻏرماً وقد ﻏنموا ﻏنما
ْ
ـــرهــا ﺃ ﱠمـا
لﻀيفﻬـــم واألم مﻦ ِبﺸ ِ

المنﻬـج التﺄويلـي
مﻦ المناهج الحديثة التي اﺯدهرت منذ الﺴتينات المنﻬج التﺄويلي ﺃو منﻬج التلقي ﺃو
التقبل ،ﺇﺫ ﻇﻬرت ﻓي ﺃلمانيا مدرﺳة ﺗدعﻰ بمدرﺳة ﺟماليات التلقي معنية بالﻜﺸﻒ عﻦ
اﻵﺛار الﺠمالية التي ﺗﻜوﻥ محل التقاء القارئ بالنﺺ ،ﻓالقارﻯء بحﺴب هذﻩ المدرﺳة
مﻜوﻥ رﺋيﺲ مﻦ مﻜونات العمل اﻻبداعي األدبي ،ومﻦ دونﻪ يتوقﻒ األدﺏ عﻦ ﺃﻥ يﻜوﻥ
ً
عمﻼ ﺃدبياً .ولعل ﺁيﺰر وياوﺱ اﻻلمانييﻦ هما راﺋدا هذا اﻻﺗﺠاﻩ النقدﻱ ،ﺗبعﻬما ﻓي ﺫلﻚ
نقاد ﻓي مﺨتلﻒ ﺃﺻقاع العالم .
والمنﻬج التﺄويلي ليﺲ منﻬﺠاً ﺗماماً وﺇنما هو اﺗﺠاﻩ عام ﺗصب ﻓيﻪ ﻃراﺋﻖ ﺗحليل
متنوعة  ،ﻓﺄﺳلوبية ريفايتر وﺟماليات انﺠاردﻥ وياوﺱ ودﻻﻻت هيرﺵ وبتي ﻻيﺠمعﻬا
المنصب علﻰ عملية ﺗلقي النصوﺹ األدبية
ﻓي الحقيقة اﻻ العنواﻥ العام ﺟدا ،ﺃﻱ :اﻻﺗﺠاﻩ
ّ
وﺇدراﻛﻬا وﻓﻬمﻬا ومﻜمﻦ اﻻبداع والتﺄﺛير ﻓيﻬا .
ومﻦ األﺳﺲ التي يﺠب ﺗواﻓرها ﻓي المنﻬج التﺄويلي عدم الوﺛوﻕ بما يريدﻩ النﺺ مﻦ
معاﻥ ودﻻﻻت وﺁﺛار ﻇاهرﺓ  ،بل البحث عﻦ مرﺗﻜﺰات ﺗحتية باﻃنة ﻏير ﻇاهرﺓ ﺗحرﻙ
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وعي المﺆلﻒ لحﻈة ﺇنتاﺝ نصﻪ األدبي  .ﻛما ﺃﻥ المنﻬج التﺄويلي يعارﺽ المنﻬج البنيوﻱ
ﻻنﻪ ﻻ يعتقد ﻛما المنﻬج البنيوﻱ بانﻐﻼﻕ النﺺ علﻰ نفﺴﻪ  ،بل ﺇﻥ التﺄويلييﻦ يروﻥ ﻓي
ً
عمﻼ مفتوﺣاً وﻏير منتﻪ وهو يتﺠدد بتﺠدد قراءﺗﻪ.
النﺺ األدبي
ومﻦ ﺧصاﺋﺺ هذا المنﻬج الذﻱ اﺗﺴﻊ انتﺸارﻩ منذ منتصﻒ القرﻥ العﺸريﻦ معرﻓة
ُ
بحيث يرﻯ النقاد التﺄويليوﻥ ﺃﻥ النﺺ األدبي ينﻄوﻱ
اﻵﺛار التي يلقيﻬا النﺺ علﻰ القارئ
علﻰ بنية ﺧاﺻة ﺗعيد ﺗﺸﻜيل وعي القارئ والترﺗيب الﺨاﺹ لقواﻩ النفﺴية ،ﺗماماً ﻛما
يقوم القارﻯء بتﺄويل هذا النﺺ األدبي ّ
وﻓﻚ اﺳرارﻩ الدﻻلية والمعنوية.
ﻓلو اﺧذنا هذﻩ القصيدﺓ للﺸاعر المصرﻱ ﺃمل دنقل :
)) ﻛنﺖ ﻓي المقﻬﻰ  ،وﻛاﻥ الببﻐاء
يقرﺃ اﻻنباء ﻓي ﻓﺌراﻥ ﺣقل القمﺢ
ﻓوﻕ القردﺓ
وهي ﺗﺠت ّر النراﺟيل  ،وﺗرنو للنﺴاء
...

....

) رﻓﻊ ﺃﺛماﻥ ﺟميﻊ اﻻﺳمدﺓ (
...

.....

النﺴاء القﻄﻂ – اﻻﻓراﺱ – ِﺳ ﱠماﻥ العﺸاء
وعيوﻥ الرﻏبة الفﺌراﻥ ّ
ﺗبتل باﺻداء المواء
)  -رﻓﻊ ﺳعر الصوﻑ (
 .....مامﻦ ﻓاﺋدﺓ !
ﻛادت الﺴيارﺓ الحمراء ﺃﻥ ﺗقصم ﻇﻬر الﺴيدﺓ
والنﺴاء – القﻄﻂ – اﻻﺯياء يﺨلعﻦ الرداء
.........

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

......

رقعة الﺸﻄرنج  :مات الﺸاﻩ  ،دور اﻻبتداء
هﺰم اﻻبيﺾ ﻓيﻪ ﺃﺳودﻩ
ﺣيﻦ ﻛنا ﻓي ضمير الليل روﺣاً مﺠﻬدﻩ ((
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ﻻﺷﻚ ﺃﻥ القارئ هنا يقوم بدور ﻓعال ليربﻂ بيﻦ مقاﻃﻊ هذﻩ القصيدﺓ وﺃبياﺗﻬا ومﻦ ﺧﻼل
هذا النﺸاﻁ الﺨاﺹ ﺗﻈﻬر المعاني واﻻﺧيلة والعواﻃﻒ العميقة لﻬذا المقﻄﻊ الﺸعرﻱ ،
المنصب علﻰ ﺇﻇﻬار دور القارﻯء ﻓي التحليل والتقويم هو نقد ﺗﺄويلي ﻓلو ﺃﺧذنا
ﻓالنقد
ّ
هذا المقﻄﻊ اﻻﺧير مﻦ ﺧﻼل نﺸرﺓ اﻻﺧبار التي يرويﻬا الﺸاعر )ﺛاﺋر يقتل ﻓي ﻃﻬراﻥ
النقي
باألمﺲ – رﺋيﺲ الوﺯراء( .عرﻓنا معنﻰ الﺠمل الﻼﺣقة  ،وﻛوﻥ اﻻبيﺾ الرمﺰ
ّ
ً
ممثﻼ بالﺸاﻩ .وﺃﻥ هذا الربﻂ لم يﻜﻦ
للﺸعب الثاﺋر يﻬﺰم اﻻﺳود المتعلﻖ بالحاﻛم الﻐاﺻب
دال بصورﺓ مباﺷرﺓ علﻰ هذﻩ
اﻻ علﻰ ضوء هذﻩ المعاني ،ﻓليﺲ ﻓي القصيدﺓ مﻦ ﺷيء ٍ
المعاني ﺇنما الفعل التفﺴيرﻱ للقارﻯء ومعلوماﺗﻪ الﺨاﺻة هي التي ﺗبيﻦ وﺗﻜﺸﻒ مقاﺻد
الﺸاعر مﻦ وراء قصيدﺗﻪ.

مناقﺸــة-:
ِ -1ب َم يﺨتلﻒ المنﻬج التﺄويلي عﻦ ﻏيرﻩ مﻦ المناهج النقدية التي درﺳتﻬا ؟

-٢

ً
ﺃعماﻻ
هل ﺗعتقد ﺃﻥ قارﻯء النصوﺹ األدبية مﺸارﻙ ﻓعلي ﻓي انتاﺟﻬا بوﺻفﻬا

ﺟمالية .
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ً
ﺗحليﻼ ﺗﺄويلياً :
ﺣلل النﺺ اﻵﺗي

قال الﺸاعر ابﻦ ﺯريﻖ البﻐدادﻱ-:
ﻻ ﺗعذليـﻪ ﻓـــﺈﻥ العــــذل يﺆلمـﻪ
ﺟاوﺯت ﻓي نصحﻪ ﺣداً ﺃض ّر بـﻪ
ﻓاﺳتعملي الرﻓﻖ ﻓي ﺗﺄنيبﻪ ً
بـدﻻ
يﻜفيﻪ مﻦ لوعة التﺸتيﺖ ﺃﻥ لـﻪ

قد قلﺖ ﺣقاً ولﻜﻦ لـيﺲ يﺴمعــﻪ
مﻦ ُ
ﺣيث ق ﱠدرت ﺃﻥ النصﺢ ينفعـﻪ
مﻦ عذلﻪ ﻓﻬو ُمع َْنﻰ القلب موﺟعﻪ
مﻦ النــوﻯ ُﻛ ّل يــــوم ما يروعـ ُﻪ
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ﺳفر ﺇﻻ وﺃﺯعــﺠـﻪ
ما ﺁﺏ مﻦ ٍ

عـﺰم ﺇلﻰ ﺳفـر بالرﻏم يﺰمعــ ُﻪ

ومرﺗحـل
ﻛﺄنﻬـــا هو ﻓي ﺣـل
ٍ

مـو ﱠﻛــل بقﻀــــاء اﷲ يذرعـﻪ

ﺃﺳتودع اﷲ ﻓي بﻐداد لي قمــرا
بالﻜـرﺥ ﻓي ﻓلﻚ األﺯرار مﻄلعُـﻪ
ودعـتـــﻪ وبودﻱ لـو يودعـــنـي
وﻛم ﺗﺸبث بي يوم الرﺣيل ُ
ضحﻰ

ﺻفـو الحيـاﺓ وﺇني ﻻ او ﱢدعـــﻪ
وﺃدمعـي مﺴـتﻬـﻼت وﺃدمعــــﻪ

ﺇني ﺃوﺳﻊ عـذرﻱ ﻓي ﺟنايـــتـﻪ
بالبيﻦ عنـﻪ وقلبـي ﻻ يوﺳعـــﻪ
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النقــد الثقاﻓـي
النقد الثقاﻓي ﻓرع مﻦ ﻓروع النقد النصوﺻي العام ،ومﻦ ﺛم ﻓﻬو ﺃﺣد علوم اللﻐة وﺣقول
األلﺴنية ،معني بنقد األنﺴاﻕ المﻀمرﺓ التي ينﻄوﻱ عليﻬا الﺨﻄاﺏ الثقاﻓي ب ُﻜ ّل ﺗﺠلياﺗﻪ
وﺃنماﻃﻪ وﺻيﻐﻪ ،ما هو ﻏير رﺳمي وﻏير مﺆﺳﺴاﺗي وما هو ﻛذلﻚ ﺳواء بﺴواء .مﻦ
ُ
ﺣيث دور ُﻛ ّل منﻬا ﻓي ﺣﺴاﺏ المﺴتﻬلﻚ الثقاﻓي الﺠمعي ،ولﻬذا ﻓﻬو معني بﻜﺸﻒ ﻏير
الﺠمالي ،ﻛما هو ﺷاﻥ النقد األدبي ،وﺇنما همﻪ ﻛﺸﻒ المﺨبوء مﻦ ﺗحﺖ ﺃقنعة البﻼﻏي/
الﺠمالي ،وﻛما ﺃﻥ لدينا نﻈريات ﻓي الﺠماليات ،ﻓاﻥ المﻄلوﺏ ﺇيﺠاد نﻈريات ﻓي ﻏير
الﺠمالي ﻻ بمعنﻰ البحث عﻦ ﺟماليات ﻏير الﺠمالي ،م ّما هو ﺇعادﺓ ﺻياﻏة وﺇعادﺓ ﺗﻜريﺲ
للمعﻬود البﻼﻏي ﻓي ﺗدﺷيﻦ الﺠمالي وﺗعﺰيﺰﻩ ،وﺇنما المقصود بنﻈرية ﻏير الﺠمالي هو
ﻛﺸﻒ ﺣرﻛة األنﺴاﻕ وﻓعلﻬا المﻀاد للوعي وللحﺲ النقدﻱ.

الè‰ـــ’-:
النﺴﻖ هو عبارﺓ عﻦ عناﺻر متفاعلة مترابﻄة متمايﺰﺓ ،وﺗبعا لﻬذا ،ﻓاﻥ ُﻛ ّل ﻇاهرﺓ ﺃو
ﺷيء ما يع ﱡد نﺴقا متفاعﻼ داﺧليا وﺧارﺟيا ﺗحصل بتفاعلﻪ مﻊ محيﻄﻪ.
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ﺗﺄﺗي وﻇيفة النقد الثقاﻓي مﻦ ﻛونﻪ نﻈرية ﻓي نقد المﺴتﻬلﻚ الثقاﻓي )وليﺴﺖ ﻓي نقد
الثقاﻓة ،هﻜذا بﺈﻃﻼﻕ ،ﺃو مﺠرد دراﺳتﻬا ورﺻد ﺗﺠلياﺗﻬا وﻇواهرها( ،وﺣينما نقول
ﺫلﻚ ﻓاننا نعني ﺃﻥ لحﻈة هذا الفعل هي ﻓي عملية اﻻﺳتﻬﻼﻙ ،ﺃﻱ اﻻﺳتقبال الﺠماهيرﻱ
والقبول القراﺋي لﺨﻄاﺏ ما ،م ّما يﺠعلﻪ مﺴتﻬلﻜا عموميا ﻓي ﺣيﻦ ﺃنﻪ ﻻ يتناﺳﻖ مﻊ ما
نتصورﻩ عﻦ ﺃنفﺴنا وعﻦ وﻇيفتنا ﻓي الوﺟود .هذا ﺣينما يﻜوﻥ الﺠمالي مﺨالفا للعقلي،
والمقبول البﻼﻏي يناقﺾ المعقول الفﻜرﻱ ،وينﺸﺄ ﺗﻀارﺏ بيﻦ الوﺟداﻥ الﺨاﺹ الذﻱ
يصنعﻪ الوعي الذاﺗي ﻓﻜريا وعقليا ﺣﺴب المﻜتﺴب الﺸﺨصي للذات م ّما هو ﺗحﺖ ﺳيﻄرﺓ
المرء الفرد بما ﺃنﻪ مﻦ ﻓعلﻪ الذاﺗي الواعي ،وبيﻦ الوﺟداﻥ العام الذﻱ ﺗصنعﻪ المﻀمرات
النﺴقية وﺗتحﻜم عبرﻩ بتصوراﺗنا واﺳتﺠاباﺗنا العميقة.
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يﻬدﻑ النقد الثقاﻓي ﺇلﻰ ﺇعادﺓ النﻈر بوﻇيفة النقد التقليدية وﻃرﺡ موضوعات لﻬا
ﺣﺴاﺳيات ﺛقاﻓية مثل األدﺏ النﺴوﻱ) بمعنﻰ األدﺏ الذﻱ يعالج مﺸﻜﻼت المرﺃﺓ بصرﻑ
النﻈر عﻦ ﻛوﻥ ﻛاﺗبﻪ رﺟﻼ ﺃو امرﺃﺓ( وﺃدﺏ األقليات)ﺃﻱ اﻵداﺏ التي ﺗﻜتبﻬا ﺃقليات ضمﻦ
مﺠتمﻊ ما وﺗعبر عﻦ ﺗﻄلعاﺗﻬا( وﺁداﺏ ما بعد اﻻﺳتعمار)ﺃﻱ اﻵداﺏ التي ﺗﻜتبﻬا البلداﻥ بعد
ﺗحررها مﻦ نير اﻻﺳتعمار وﺗتﻄلﻊ مﻦ ﺧﻼلﻪ ﺇلﻰ ﺗقديم ﺗصوراﺗﻬا عﻦ بناء عالم ﺟديد(،
ومﻦ بيﻦ ﺫلﻚ نقد ﺛقاﻓة وﺳاﺋل اﻹعﻼم التي ﺗقوم بﺈنتاﺝ ﺛقاﻓات ﺳريعة ومتنوعة ومثيرﺓ
ﺗعيد ﺻوﻍ األﺫواﻕ والحاﺟات بﻬدﻑ ﺧلﻖ مماﺛلة بيﻦ المتلقي ونمﻂ اﻹنتاﺝ الذﻱ ﺗبﺸر
بﻪ ﺃيديولوﺟيا .ﻓوﻇيفة النقد الثقاﻓي هي اﻻنتقال بالممارﺳة النقدية مﻦ نقد النصوﺹ
والعناية بﺠمالياﺗﻬا األﺳلوبية والبناﺋية ﺇلﻰ نقد األنﺴاﻕ المﻄمورﺓ ﻓيﻬا.
وهذا الﺠﻬد النقدﻱ هو نقد للمتﻦ الثقاﻓي والحيل النﺴقية التي ﺗتوﺳل بﻬا الثقاﻓة لتعﺰيﺰ
قيمﻬا الدﻻلية ،ومﻦ مﻈاهر هذﻩ الحيل ما يﺄﺗي-:
 -1ﺗﻐييب العقل وﺗﻐليب الوﺟداﻥ ،وهذﻩ ﺃﺧﻄر الحيل البﻼﻏية والﺸعرية ،وﺟرﻯ عبرها
ﺗمرير ﺃﺷياء ﻛثيرﺓ لمصلحة التفﻜير الﻼعقﻼني ﻓي ﺛقاﻓتنا ،وﻓي ﺗﻐليب الﺠانب
اﻻنفعالي العاﻃفي.
 -٢لو اﺳتدعينا هنا مقولة )ﺃعذﺏ الﺸعر ﺃﻛذبﻪ( ومقولة )المبالﻐة( و َﺗ َمعﱠنا بما ﺃﺣدﺛتﻪ
هاﺗاﻥ المقولتاﻥ مﻦ عمليات عﺰل بيﻦ اللﻐة والتفﻜير ،مﻊ ﺇعﻄاء الﺠمالي قيمة
ﺗتعﺈلﻰ علﻰ العقلي والفﻜرﻱ ليﺲ ﻓي الﺸعرﻱ ﻓحﺴب ،بل اﻥ ﺫلﻚ ﺻبﻎ الﺸﺨصية
الثقاﻓية لﻸمة التي ﻇللنا نصفﻬا ونصﻒ لﻐتﻬا باللﻐة الﺸاعرﺓ والﺸاعرية ،وﺗرﻛنا
الباقي علﻰ النﺴﻖ ﻛي يفعل ﻓعلﻪ ﻓينا وﻓي ضميرنا الحﻀارﻱ.
 -3ﺟرﻯ ﻓي ﺛقاﻓتنا ﺗﺴويﻎ ُﻛ ّل قول ﺷعرﻱ ﺷﺨصية ﺷعرية ﺇلﻰ ﺃﻥ ﺗم ﻏرﺱ ﺃنماﻁ مﻦ
القيم ﻇلﺖ ﺗم ّر ﻏير منقودﺓ م ّما منحﻬا ديمومة وهيمنة ﺳحرية وﻇل ينتﺠﻬا ﺣ ّتﻰ ﺃولﺌﻚ
الموﺻوﻓوﻥ بالتنوير والتحديث وﻻعﺠب ﺃﻥ يقول البعﺾ اﻥ الحداﺛة العربية ﻇلﺖ ﺷعرية
ﻓحﺴب ولم ﺗﺆﺛر ﻓي ﺃنماﻁ الﺨﻄابات األﺧرﻯ بالفﻜر والﺴياﺳة واﻻقتصاد.
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لقد ﻛاﻥ مﺸروع الدﻛتور عبد اﷲ ُ
الﻐ َذامي منﺴﺠما مﻊ ما ﺃبداﻩ مﻦ نقد للثقاﻓة عبر ما
يﺴمﻰ بالوﻇيفة النﺴقية التي ﺃضاﻓﻬا ﺇلﻰ الوﻇاﺋﻒ اﻻﺗصالية األﺧرﻯ .وقد ﺃبدﻯ الﻐذامي
امتعاضا واضحا مﻦ الفﻬم الرﺳمي لﻸدﺏ ،وﺗﻈل اﺣتﺠاﺟاﺗﻪ يقﻈة ضدﻩ ﺇلﻰ النﻬاية،
ويدعو بوضوﺡ ﺇلﻰ اﺳتبعاد ﺫلﻚ الفﻬم الذﻱ ﺃﺟرﻯ ﺗنميﻄا مﻬينا للنﺸاﻃات اﻹبداعية،
والمثال الذﻱ يقدمﻪ الﻐذامي ﺧاﺹ بالتراﺗب الذﻱ ﻓرضﻪ الفﻬم الرﺳمي لﻸدﺏ ل ُﻜ ّل مﻦ
)ﻛليلة ودمنة( وهو ﻛتاﺏ يﻀم مﺠموعة مﻦ الحﻜايات علﻰ ﺃلﺴنة البﻬاﺋم ﺗتﻀمﻦ ِﺣ َﻜماً
ومواعﻆ ﺗقدم ﺇلﻰ الﺨليفة ﺃو الحاﻛم ،الﻐاية منﻬا ﺗعريفﻪ بﺄﺻول الحﻜم العادل و )ﺃلﻒ
ليلة وليلة( وهو ﻛتاﺏ يمثل األدﺏ الﺸعبي ﻓيﻪ العديد مﻦ الروايات عﻦ الرﺣﻼت واألﺳفار
والحياﺓ اﻻﺟتماعية لﻜنﻪ ُﻛتب بلﻐة ﺃقرﺏ ﺇلﻰ اللﻐة الﺸعبية ﺣتﻰ ﺇنﻪ ُعـ ﱠد مﻦ ﺃدﺏ العامة،
ﻓقد اﺣتفي بالنﺺ األول ألنﻪ يواﻓﻖ األعراﻑ الرﺳمية ،وﺃقصي الثاني ألنﻪ اﻓتقر ﺇليﻬا،
ونقد هذا الفﻬم ﺳيعيد اﻻعتبار لﻀروﺏ ﻛثيرﺓ مﻦ اﻵداﺏ المﻬمﺸة ،ﺗلﻚ اﻵداﺏ التي ﻻ
يتم اﻻعتناء بﻬا لعدﺓ ﺃﺳباﺏ منﻬا ﺃنﻬا ﻻ ﺗمثل األدﺏ الرﺳمي ﺃو بﺴبب عنايتﻬا بﻄبقات
اﺟتماعية ﺃدنﻰ ،بما يﺠعلﻬا متونا ﻓاعلة وهي ﺗنﺨرﻁ بﺸﻜل ﻃبيعي ﻓي عالم األدﺏُ .ﻛ ّل هذا
متعلﻖ بتحرير الفﻬم التقليدﻱ لوﻇيفة النقد مﻦ قيودﻩ الموروﺛة ،وهو ﺃمر يقود ﺇلﻰ ﺗحرير
األداﺓ النقدية ،وﺫلﻚ يدﻓﻊ بالنقد مﻦ وﻇيفتﻪ األدبية ﺇلﻰ وﻇيفتﻪ الثقاﻓية.
لقد عني الناقد عبد اﷲ ُ
الﻐذامي بتﺠارﺏ عدد مﻦ الﺸعراء العرﺏ ﺃمثال )المتنبي ،ﺃبو
ﺗمام ،نﺰار قباني( ،وﺣاول مﻦ ﺧﻼل قراءﺓ نصوﺻﻬم الﺸعرية ﺃﻥ يبيﻦ ﻃبيعة العيوﺏ
النﺴقية التي لحقﺖ بنصوﺻﻬم ،ﺗلﻚ العيوﺏ التي ﺗمثل عملية الﻜﺸﻒ التي يلﺠﺄ ﺇليﻬا الناقد
الثقاﻓي وهو بصدد قراءﺓ الﻈاهرﺓ الثقاﻓية بصورﺓ عامة ،وﺳنﻜتفي بمثال واﺣد درﺳﻪ
الﻐذامي ونتبيﻦ الﺨﻄوات التي اﺗبعﻬا ﻓي نقدﻩ ،ﺫلﻚ المثال هو الﺸاعر ﺃبو الﻄيب المتنبي.
ينﻄلﻖ الﻐذامي ﻓي دراﺳتﻪ لﺸعر المتنبي مﻦ ﺳﺆال مفادﻩ  :المتنبي مبدع عﻈيم ﺃم
ﺷحاﺫ عﻈيم؟! وﺳبب هذا الﺴﺆال يدور ﺣول ﻃبيعة ﺷعر المتنبي التي ارﺗبﻄﺖ بصورﺓ
عامة بﻐرﺽ المدﺡ ،وهو ما يعبر عنﻪ ُ
الﻐذامي بقولﻪ )وﻻ ريب اﻥ اﻻﺧتراع الﺸعرﻱ
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األﺧﻄر ﻓي لعبة المادﺡ والممدوﺡ قد ﺟلبﺖ معﻬا منﻈومة مﻦ القيم النﺴقية انﻐرﺳﺖ مﻊ
مرور الﺰمﻦ لتﺸ ُﻜ ّل ﺻورﺓ للعﻼقة اﻻﺟتماعية ﻓيما بيﻦ ﻓﺌات المﺠتمﻊ ،مﻦ ﺛقاﻓة المديﺢ
التي ﺗقوم ﺃول ما ﺗقوم علﻰ الﻜذﺏ ،مﻊ قبول األﻃراﻑ ُﻛلّﻬا مﻦ ممدوﺡ ومادﺡ ومﻦ
الوﺳﻂ الثقاﻓي المﺰامﻦ والﻼﺣﻖ لﻬاُ ،ﻛلّﻬم قبلوا ويقبلوﻥ لعبة التﻜاﺫﺏ والمناﻓقة ودﺧلوا
مﺸارﻛيﻦ ﻓي هذﻩ اللعبة واﺳتمتعوا بﻬا ﺣتﻰ ﺻارت ديدنا ﺛقاﻓيا واﺟتماعيا مﻄلوبا
ومنتﻈرا( ،ﻓالعيوﺏ التي يﺸﺨصﻬا ُ
الﻐذامي ﺗرﺗبﻂ بﻄبيعة العﻼقة التي ﻛانﺖ قاﺋمة بيﻦ
المادﺡ ) الﺸاعر العربي ( وبيﻦ الممدوﺡ ) الﺨليفة ﺃو الوالي( ،ﻓﻬي ﺗقوم علﻰ ﺗصوير
المادﺡ للممدوﺡ بصفات ليﺲ ﻓيﻪ -ﻓي األعم األﻏلب -وﺇنما يتم ﺇلصاقﻬا بﺸﺨﺺ الممدوﺡ
بحثا عﻦ عﻄاﺋﻪ الذﻱ ﺳوﻑ يقدمﻪ للمادﺡ ،ما ﺃﺧرﺝ الﺸعر عﻦ وﻇيفتﻪ الﺠمالية ﺇلﻰ
وﻇيفة نﺴقية ﺗتحدد علﻰ وﻓﻖ ﻃبيعة المصالﺢ التي ﺗربﻂ المادﺡ بالممدوﺡ.

المناقﺸــة-:
 -1ﺗحدﺙ عﻦ وﻇيفة النقد الثقاﻓي.
 -٢ما ﺃه ﱡم ﺃهداﻑ النقد الثقاﻓي؟
 -3ما ﺃه ﱡم النقاﻁ التي ينﻄلﻖ منﻬا الناقد عبد اﷲ ﱠ
الﻐذامي ﻓي نقدﻩ الثقاﻓي؟
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