
1 
 

 املستوى: الثانية ليسانس                                                                  التخصص: أدب عربي

 العربي الحديث. السداس ي الثالث.                                                                                                 مقياس: النقد 

   

 (1املحاضرة األولى: مدخل إلى النقد العربي الحديث )

 :في مفهوم النقد األدبي 

ه  يعود               
ّ
ي ورد في لسان العرب على أن

ّ
غوي )ن.ق.د( الذ

ّ
الّنقد والّتنقاد  »مصطلح الّنقد األدبي إلى الجذر الل

منها...  الّزيف  وإخراج  الّدراهم  غوي .«تمييز 
ّ
الل املعنى  ما    وهذا  املختص،    حّددهو  املصطلح  داللة 

 فاملقصود بالّنقد األدبي هو تمييز مواطن الجودة والّرداءة في العمل األدبي املنقود. 

هو            الّنقد  أّن  القول  يمكن  األساس  هذا  مباشرة، » وعلى  اإلبداع  عملّية  بعد  تبدأ  وصفّية  عملّية 
الجودة مواطن  تبيان  قصد  ومقاربته  األثر  قراءة  صحيح    وتستهدف  هو  ما  والّرداءة...وكشف 

النقدّية   .« وأصيل في الّنص األدبي ويمّيزه عّما هو زائف ومصطنع  العملّية  تخضع ملجموعة   وهذه 

من الخطوات واإلجراءات الضرورّية الّتي تتجّسد في قراءة الّنص ومالحظته وتحليله مضمونا وشكال. فالخطوة 

ي يفرض نفسه هنا هو )أّي نوع من األولى واألساسّية في عملّية نقد الّنصوص  
ّ
األدبّية هي "القراءة". والّسؤال الذ

 القراءة يمكن أن نسّميها نقدا؟(.

ثالثة              إلى  األدبي  الّنص  قراءة  قّسم  حين  مرتاض  امللك  عبد  رأي  سنعرض  السابق  السؤال  عن  لإلجابة 

 أنواع:

 القراءة االستهالكّية: وهي قراءة عاّمة لألدب ابتغاء االستمتاع بنصوصه. - »
 القراءة االحترافّية: وهي ما يطلق عليه من بعض الوجوه مصطلح الّنقد -
القراءة التأويلّية: وهي إنتاج نّص على أنقاض الّنص األدبي نابع من لدن قراءة وتأويل الّنص    -

 « من قبل المتلّقي. 
يهّمنا                 بقوله:   وما  عّرفه  وقد  للّنقد  مطابقا  مرتاض  رآه  ي 

ّ
الذ اني 

ّ
الث الّنوع  هو  املقام  هذا  القراءة    »في 

التجريبّية   اإلجراءات  من  جملة  على  تنهض  الّتي  المرّكبة  المعّقدة  القراءة  هي  االحترافّية 
ي الّتي  المنتجة  القراءة  توّلد عنها ن أدبي مكتوب  واالستطالعّية واالستنتاجّية جميعا. وهي أيضا 

   . «على القرطاس



2 
 

تختلف عنه    فالّنقد            األدبي وهي ال  اإلبداع  بعملّية  االرتباط  عبد      -إذن عملّية شديدة  من منظور 

 بل الّنقد إبداع من الدرجة الثانية.  -امللك مرتاض

قد تطّور عبر األزمنة كتطّور األدب ومذاهبه وأجناسه، فقد أصبح للّنقد أيضا               ومن املالحظ أّن مفهوم النٌّ

يلحق   ما  أّن  كما  األدبي.  الّنص  إلى  أصحابها  نظر  وزوايا  رؤى  باختالف  تختلف  جاهات 
ّ
وات ومدارس  مذاهب 

اإلبدا القى بظالله على  وتغّيرات  مع  باملجتمع من تطّورات  األدبّية والنقدّية فيجعل منهما متالئمان  بدرجتيه  ع 

بات كّل عصر وطرق الّتفكير الّسائدة فيه. وهذا ما سنحاول استقصاءه من خالل ما سيتقّدم من حديث  
ّ
متطل

كر؟ ولكن قبل ذلك يجب تحديد  
ّ
حول تفاصيل الّنقد في العصر الحديث وهل طالته تطّورات كما أسلفنا الذ

 " وماهي حدوده الزمنّية وما هي خصوصّياته؟مفهوم "الحديث 

 :قد الحديث
ّ
 الّسياق الّزمني للن

الّزمني               الّنقد للسّياق  أّن  على  الّدارسين  معظم  فق 
ّ
ات إذ  "الحديث"،  مصطلح  بداللة  مباشرة  عالقة 

الحديث. والعصر الحديث يتحّدد زمنّيا  الحديث هو تلك الكتابات النقّدية الّتي أنتجها العقل العربي في العصر  

م. ويعّد هذا املعلم الّتاريخي 1789ويؤّرخ له بحملة نابليون على مصر سنة    بما يسّمى "عصر الّنهضة العربّية" 

بسقوك   ينتهي  ي 
ّ
الذ القديم  العصر  يسّمى  الحملة  قبل  فما  تماما.  مختلفتين  تاريخيتين  حقبتين  بين  فيصال 

 بعدها يسّمى العصر الحديث وبين العصرين فجوة كبيرة سّميت عصر االنحطاط. الدولة العباسّية، وما 

إليه وتحديد مالمحه.فما              بالّدخول  أذنت  الّتي  الّنواة  الّنهضة  اعتبار  يمكن  الحديث  العصر  إلى  وبالعودة 

 املقصود بالّنهضة؟ 

يحمل      Renaissanceالّنهضة مصطلح مشتّق من الفعل )نهض(: وهو القيام بعد الّنوم واملقابل األجنبي             

معنى الوالدة من جديد. فالّنهضة إذن انقالب جذرّي شهده العالم الغربي وبعده العالم العربي ، استجاب كّل  

االنقالب، هذا  في  املباشر  الّسبب  كانت  ظروف  إلى  إلى    منهما  معطيات  حول  الّتمركز  من  فيها  الّتفكير  انتقل 

ن من دخول عالم جديد مختلف، ويعّرفها أدونيس  الّتأكيد على ضرورة االنفصال   
ّ
عنها قصد تحقيق يقظة تمك

نعني  »بقوله: نهضة  نقول:  فحين  الّتغيير،  بمفهوم  جذرّيا  ارتباطا  إذن  يرتبط  الّنهضة  مفهوم  إّن 
بالّضرورة أّن الوضع الجديد متقّدم  انتقاال من وضع سابق أو م اض، إلى وضع مغاير. ونعني 

وهكذا تكون الّنهضة هّزة عنيفة تنشد الّتغيير، وحركة تثور في   .«نوعّيا في حركته على الوضع الماضي

ل عائقا أمام التقّدم.
ّ
 وجه كّل ما يمكن أن يشك

نابلي          بحملة  العربّية  للّنهضة  املؤّرخين  ربط  ر  هذه  يفسَّ بعد  العربي  العالم  بكون  مصر   على  بونابارت  ون 

الحملة وخالل القرن التاسع عشر شهد عّدة أحداث كبرى كان من شأنها تغيير مصير األقطار العربّية وإيقاظها  

ي غرقت فيه لزمن غير يسير.
ّ
 من سباتها الذ
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 (2املحاضرة الثانية: مدخل إلى النقد الحديث )

مبادئ.               إرساءه من  حاولت  ملا  األحوال، خاضعا  كّل  في  بالّنهضة جعله،  الحديث  األدبي  الّنقد  ارتباط  إّن 

قتان بجانب الفكر. وإذا كانت الّنهضة هي الّتغيير  
ّ
، فال بّد إذن أن  فالّنهضة الغربّية ومعها الّنهضة العربّية متعل

 
ّ
وتتخل الفكرّية  املنظومة  أّوال  فترة  تتغّير  في  البشري  العقل  على  ِرضت 

ُ
ف الّتي  واالنغالق  الجمود  حالة  من  ص 

يت بعصر الظلمات واالنحطاط.   سّمِ

عن           ابتعدت  أجواء  وهي  محالة،  ال  أجواءها  الّنهضة سيتنّفس  رحم  من  ولد  ي 
ّ
الذ الحديث  األدبي  فالّنقد 

أن   حاولت  بل   ، امليتافيزيقّية  واألفكار  االعتباطّية  خالله  األحكام  من  يمكن  ي  التقص ّ في  منهجا  للعقل  تجعل 

جيب عن األسئلة الّتي كانت تشّوش الّتفكير،  
ُ
الّتفسير والبحث والوصول بعدها إلى الّنتيجة. هذه الّنتيجة الّتي ت

ر بميالد البحث العلمي التجريبي. 
ّ
 وهذا ما بش

الغموض واإلبهام            الخروج من دائرة  تعني  العلمّية  بعيدا عن   فالنهضة  إلى عالم تضبطه حدود وقوانين، 

أرسطو   فلسفة  أفكار  بعث  ومحاولة  العلمي  التّيار  مبادئ  بإرساء   
ّ
إال ذلك  يتحّقق  ولن  أسطوري.  تفسير  كّل 

كّل هذه األجواء الفكرّية تعّد مرجعّيات استند إليها الّنقد األدبي الحديث    باعتبارها تجريبّية وغير ميتافيزيقّية.

 ويضبط معامله. ليكّون صرحه

 :التّيار العلمي 

واألحكام             املعيارّية  بوتقة  من  فيه  اإلنساني  الّتفكير  خرج  إذ  التجريبي،  بالعصر  الحديث  العصر  ُيعرف 

وتطّوره بيعّية 
ّ
والط اإلنسانّية  العلوم  لنشأة  فكان  والعلمّية.  التجريب  فضاء  إلى  إرساء  الجاهزة  في  بارز  دور  ا 

لنظرّية جديدة في األدب والّنقد حّررت اإلبداع األدبي والّنقدي من قيود املحاكاة وفتحت أبواب الخلق  قواعد  

 واإلبداع.

لقد ظهر جيل جديد من النّقاد تمّرد على األحكام املعيارّية داعيا إلى اعتماد املنهج العلمي، فرأى أن يربط           

بقواعد   مضبوطا  ويكون  االعتباطي  وق 
ّ
الذ مسألة  من  الّناقد  يتحّرر  حّتى  الجديدة  الطبيعّية  بالعلوم  الّنقد 

تم به  خاّصة  مناهج  للّنقد  فأصبح  علمّية.  آليات  منهجّية  يملك  وصار  العلوم،  باقي  وسط  حيزا  له  وتحّدد  ّيزه 

حيل إلى انتمائه وانفصاله عن علم معّين.
ُ
 منهجّية ت

  :التّيار الفلسفي 

إلى           الّسبيل  ولعّل  األمد.  بعيد  عقلي  ركود  فترة  تجاوز  حاولت  متمّيزة  فكرّية  مرحلة  الّنهضة  عصر  يعتبر 

ا إحياء  إعادة  هو  التمّيز  املنطق  تحقيق  ومبادئ  أرسطو،  إليها  انتهى  الّتي  واألفكار  اليوناني  الفلسفي  لتراث 

إلى  الوصول  من  ن 
ّ
يمك ثابتا  عنصرا  رآه  جديدا  مبدءا  مضيفا  اإلحياء  بهذا  "ديكارت"  تكّفل  وقد  الّصوري. 

صه  
ّ
وملخ الديكارتي  بالكوجيتو  تسميته  على  يصطلح  ما  أو  ك 

ّ
الش بمنهج  قال  إذ  عن »الحقيقة،  للبحث 

 . «الحقيقة يلزمنا، ولو لمّرة واحدة في حياتنا، أن نشّك في جميع األشياء، ما أمكننا الّشك
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خاللها           من  يتحّرى  ومبادئ  أسس  مجموعة  على  القائم  الّصوري  املنطق  ساد  الحديث  العصر  ففي 

لكي الفكر  إليها  يحتاج  الّتي  القوانين  عن  يبحث  فهو  وبالّتالي  الّزلل،  في  الوقوع  من    عدم  ينطلق  أن  يستطيع 

 مقّدمات ليصل إلى نتائج صحيحة. فالتناسق واالنسجام هو أساس الوصول إلى النتائج املرجّوة. 

الحديث    العصر  في  األدبي  الّنقد  على  بظالله  ألقى  الديكارتي  والكوجيتو  الّصوري  املنطق  أّن  القول  وخالصة 

نه
ّ
ي أصبح يبحث عن مبادئ وقوانين يحتكم إليها تمك

ّ
 من الوصول إلى نتائج صحيحة غير متناقضة.  الذ

  :املنظومة املصطلحّية 

له              تضمن  مصطلحّية  منظومة  إلى  االستناد  بالّضرورة  يقتض ي  العلمّية  إلى  الحديث  األدبي  الّنقد  نزوع 

فظة واملفاهيم الّتي ا
ّ
رتبطت به  حقوق التخّصص. وتحديد املصطلح عمل يقتض ي في حّد ذاته تتّبعا ملراحل الل

قصد تخصيصه ليالئم حقل التخّصص، ومنه صار البحث جاريا عن مصطلحات يمكن إدخالها ضمن مفهوم  

فاملصطلح    . علمّيا  وحقال  معرفّية  نظرّية  منه  فتجعل  عاّمة،  أراد » الّنقد  ما  إذا  أداة ال غنى عنها  بات 
أنماط الحياة اإلنسانّية  الخوض في خضم الفكر والغوص في بحره الّزاخر، في زمن تطّورت فيه  

في   البشر  بين  واالّتصال  الّتواصل  وسائل  وتعّددت  اختصاصاته،  وتنّوعت  الفكر  آفاق  ورحبت 
للحقول  بالنسبة  الفقري  العمود  يشّكل  بذلك  وهو  آلتها  وتعّقدت  تقنيتها  ودّقت  الميادين،  مختلف 

 . « المعرفّية األخرى 
ي يسّمى مفهوما معّينا داخل تخّصص الّنقد  الّنقدي جزء من املصطلح     صطلح  وامل         

ّ
فظ الذ

ّ
العام وهو الل

جاهات. 
ّ
 وال يلزم من ذلك أن تكون التسمية ثابتة في جميع العصور وال جميه البيئات وال لدى جميع االت

          

 

 

 
 
 
 
 

قد اإلحيائي
ّ
 املحاضرة الثالثة: الن
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الظروف         ورغم  العربي،  عاملنا  في  الوعي  معالم  رسم  في  سببا  الغربي  العالم  على  واالنفتاح  الترجمة  كانت 

أمام  الصمود  يستحق  أفضل  بمستقبل  واإليمان  الحاضر  احترام  كان  الوعي،  هذا  ظلها  في  تّم  الّتي  القاسية 

الع في  النهضة  نتيجة مستجدات عصر  كانت  الّتي  املتتالية  تقوم  الصدمات  بداية أساس  لكل  الغربي، وألّن  الم 

في  ازدهارا  األكثر  املرحلة  ه 
ّ
ألن القديم،  اليوناني  التراث  وإحياء  بعث  إعادة  الغربي  العالم  في  البداية  كانت  عليه 

تاريخه ولم يكتف بإعادة إحياء التراث الفلسفي فقط ولكن تجاوز هذا إلى إعادة إحياء األجناس األدبية الكبرى  

 فت في تلك الفترة وهي املسرح والدراما وامللحمة، إذ كانت النماذج األحق باالقتداء في عصر النهضة.الّتي عر 

التأسيس            أراد  ي 
ّ
الذ الغربي  اإلنسان  عند  التفكير  لهذا  صدى  والتقليدية  الكالسيكية  املدرسة  وكانت 

ر واالتباع آلخر ما وصل  للحضارة انطالقا من ركيزة القدماء، وفي مقابل هذا ظهر في العالم  
ّ
العربي ما يثبت التأث

هذا   اتجه  وقد  اإلحيائي،  االتجاه  أو  اإلحيائية  باملدرسة  يسّمى  ما  فظهر  الغربي،  العالم  في  النهضة  تيار  إليه 

االتجاه إلى التراث العربي القديم بحثا في عن مكامن التمّيز والتفّرد، فكانت محاكاة القصائد الشعرية الّتي تنتمي 

ي عّدل  إ
ّ
لى عصر الضعف واالنحطاط إعادة رسم صورة مشابهة لفترة عرفت بالركاكة والضعف وهو األمر الذ

في  الفني  واإلبداع  اللغة  رقي مستوى  على  داللة  أكثر  أخرى  مرحلة  إلى  والتوجه  العربي  العالم  في  اإلحياء  مسار 

العربي. عن   العالم  فيه  بحثا  والعباس ي  الجاهلي  العصر  وجهته  ورسم    وكانت  الفني  واإلبداع  القوة  مكامن 

النهضوي   التفكير  سنن  على  جريا  القصيدة،  وفنّية  وجمالية  ولغة  هيكل  تحّدد  الّتي  العامة  واملبادئ  القواعد 

ه السبيل فاألنجع
ّ
في كّل بداية ال تملك أسسا واضحة وال   واعتمادا على فكرة التقليد واملحاكاة في بداية األمر، ألن

 معالم معّينة.

استشراف             قصد  املاض ي  خيرات  من  األخذ  منه  الهدف  كان  معيارا  باملحافظة  اإلحيائي  االتجاه  فاتسم 

استشراف   اإلحيائي  فالنقد  القدماء.  من  املاضين  جهود  أساسها  يكون  ركائز  متينة،  ركائز  على  يبنى  مستقبل 

امة هذه العالقة بغية الحصول على بناء ولكن ليس انفصاال عن املاض ي، إذ هو عودة يكون الفرز فيها أساس إق 

قويم إذ يتجنب أخطاء املاضين ويشجع إنجازاتهم وكل هذا في سبيل املحافظة على الهوية والحضارة الّتي ينتمي 

 إليها فيصوغ القديم بصيغة جديدة خالية من الشوائب فتكون فاتحة لعصر النهضة.

 أّن املالحظ على العالم العربي في هذه الفترة هو وبالرغم من اتباع الغرب في طريقة التأ          
ّ
سيس للنهضة إال

العربّية الّتي تحفظ لهم تمّيزهم عن باقي األمم،   االنطالق من وعي سليم أساسه عدم التفريط في مقومات الهوّية

 وفي الوقت نفسه االنفتاح على طرق التفكير املختلفة لألخذ منها.

 

 

  املصطلح واملفهوم: النقد اإلحيائي 
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بمعنى       أحيا  الفعل  اللغوية  املعاجم  من جديد  »  تذكر  وبعثها  الّروح   
ّ
وأحيا  ،  « بث أمات،  عكس  وهو 

 فيها الّروح. 
ّ
 الرض أنبتها، وأحيا الّنفس بث

األدب    تطور  مراحل  من  األولى  املرحلة  على  للداللة  "اإلحيائّية"  مصطلح  استخدم  فقد  اصطالحا  العربي  أّما 

األدب   في  املفصل  املعجم  في  جاء  وقد  وقواعده،  بضوابطه  به  واالهتمام  القديم  التراث  بعث  وهو  الحديث 

ركد األدب العربي وتحجرت عقلية كثير من أدبائه ولغوييه، »:أسباب العودة إلى التراث وإحياء القديم
بعد غفوة دامت خمسة فظّن المفكرون أّن إعادة الحياة إلى جسم األدب غدت من المستحيالت  

مواته،   فأحيت  الشرق  على  هبت  الغربية  الثقافة  رياح  لكن  العثماني،  العصر  نير  تحت  قرون 
على  األدباء  من  لفيف  وخاف  راسخة،  بدعائم  فروعه  فثبتت  اليابسة  جذوره  إلى  الحياة  وأعادت 

ال الفكر  األدب العربي من هجمة الغرب أن تذّوب شخصيته، وتزول معالمه، وحين استيقاظ رج 
العباسي   العصر  إلى  تنبه األدباء من غفوتهم نظروا  أو  العميق  النهضة من سباتهم  في عصر 
إزاحة  في  الفكر  فأعملوا  تراثهم،  ويستلهمون  أمجادهم،  به  يستعيدون  المشتاق،  بمنظار  الذهبي 

ثم ما   غشاوة التقهقر واالنحطاط بادئ ذي بدء، ثّم أخذوا يدرسون إنتاج األقدمين من أدب ونقد،
 « لبثوا أن أخذوا باإلبداع بعد اإلّتباع

جرى             ما  أّن  نعلم  حيث  الغربية،  للكالسيكية  صدى  هو  اإلحيائي  الّنقد  أّن  الباحثين  من  الكثير  ويعتبر 

عمد   فقد  عشر،  والخامس  عشر  الرابع  القرنين  في  أوروبا  في  حدث  قد  كان  النهضة  عصر  العربيفي  لألدب 

تقل إلى  أقدم  األوربيون  وهو  الكالسيكي  او  اإلتباعي  املذهب  ذلك  إثر  فظهر  والالتينّية،  اإلغريقّية  اآلداب  يد 

 املذاهب األدبّية الغربّية. 

لذلك فالنقد اإلحيائي العربي يعني 'العودة باألدب العربي إلى ما كان عليه من حال االزدهار والنمو بعد حال من  

الخروج باألدب العربي من هّوة الضعف الّتي كان »  يعني  التوقف والضعف". فاإلحياء من هذا املنطلق 
العربي  العودة باألدب  السبيل إلى ذلك بين محاولة  تلك الحركة، على تفّرع  إليها قبل  قد انحدر 
إبداعا إلى المستوى الّذي كان عليه في عصور ازدهاره، ونقدا إلى استمداد وتبّني نفس المفاهيم  

محاولة التصّرف في صوغ تلك المفاهيم، أو طرحها وطرح التراث    الّتي أنتجت ذلك األدب، وبين
 «. اإلبداعي أيضا سعيا إلى مثال جديد يستمّد من بعيد
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ما تنّوع 
ّ
من خالل القول السابق يمكن االستنتاج أّن إحياء القديم والعودة إلى التراث لم يّتخذ منحى واحدا وإن

العودة إليه ومحاولة تكييف ما جاء فيه مع طبيعة العصر وبين    بين العودة إليه كما هو تماما دون تغيير وبين

 اتخاذه منطلقا ملسار مختلف تماما يطرحه وينشد التغيير في غيره. 

 

:اتجاهات النقد اإلحيائي 

مقوالتهم            صوغ  في  عليه  اعتمادهم  ومدى  العربي  التراث  مع  تعاملهم  لطريقة  تبعا  اإلحيائيون  يصّنف 

 النقدّية إلى صنفين هما: 

واالنقياد: الّتي  *التسليم  النقدية  اآلراء  وراء  وانقادت  التراث  بقداسة  مت 
ّ
سل الّتي  الفئة  تلك  بهم  يقصد 

استيعابه   على  وحرصوا  كامال  تقّبال  التراث  تقّبلوا  ين 
ّ
الذ أولئك  يعني  بها.  مساس  أدنى  دون  القدماء  اعتمدها 

ل منهم، وقد ال 
ّ
ه وجدت في النصف الثاني من القرن التاسع عشر  والصدور عنه دون تدخ

ّ
حظ مؤّرخو األدب أن

ألّنها ال   االلتزام  القديم موقف  املحاولة قد وقفت من  األدبي، وأّن هذه  تراثنا  القديم من  للتعّرف على  محاولة 

تحّصل    تعرف على نحو واضح وقوي علما غير هذا العلم وال أصوال غير تلك األصول، ومقياس العلم عندها أن

ل هذا  
ّ
ين تركوا من كنوز العلم ما ال تتطاول إليه طاقة األبناء وجهدهم. ومّمن يمث

ّ
معارف أسالفها السابقين الذ

 االتجاه  
ّ

" ارتياد  في كتابه    محّمد سعيد و    "املواهب الفتحّية في علوم اللغة العربّية"في كتابه    حمزة فتح للا

عر"
ّ
 . الّسعر في انتقاد الش

هذا االتجاه قائم على احترام التراث والعودة إليه للنهل من نماذجه املشرقة شأنه شأن  النتقاد:  * االنتقاء وا 

ثم ويفحصه  يتناوله  ما 
ّ
وإن التسليم،  كّل  له  م 

ّ
يسل وال  االنقياد  كّل  له  ينقاد  ال  لكّنه  األول   االتجاه 

ب   الجدل  من  يجعل  أن  يحاول  ورّبما  بل  عصره،  حاجة  مع  يتالءم  ما  منه  وعقلية  يستمّد  التراث  نصوص  ين 

ه ينتقي من التراث  
ّ
القاريء املعاصر مصدرا إلنتاج دالالت أكثر ثراء وأقرب إلى روح العصر. وسّمي بهذا االسم ألن

ما يواكب ويالئم روح العصر فيجعل منه منطلقا للنهوض بينما ينتقد ما ال يتوافق معه ويترك ما ال منفعة فيه. 

لوا هذا االتجاه  سّية بل يرى فيه إمكانية التعديل والتغيير وحتى الحذف. ومّمن  فنظرته إلى التراث ليس تقدي 
ّ
مث

 .الوسيلة األدبية إلى العلوم العربّيةصاحب كتاب "  سين املرصفيح أحسن تمثيل 

 ومن مبادئ الّنقد اإلحيائي عند املرصفي نذكر: 

قد:   -أ
ّ
الن في  التحامل  وتقرير    عدم  الحق  "تحقيق  عماده  تفكيره  في  أصيل  مبدأ  من  عنده  يتفّرع  موقف  وهو 

الصواب وتحصيل الصالح"، ولهذا نجده في كتابه ُيعارض الباقالني في نقده إلمريء القيس ثّم للبحتري رغبة من  

غ نقده للباقالني في  ذلك الّناقد في إثبات إعجاز الّنص القرآني وتفّوقه على ما عداه من صور الفّن القولي.ويبل

 بعض األحيان درجة غير قليلة من الحّدة الّتي تصل إلى اّتهامه بالغفلة ورّبما القصور. 
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قليد   -ب
ّ
ه ال ينبغي  االستقالل بالّرأي والبعد عن الت

ّ
: ويقوم هذا املبدأ على رفض اإلمعّية والتبعّية للغير، أي إن

للقدماء فيما قّرروه من مبادئ   في قوله:اإلنقياد  الّنقد. ويّتضح ذلك  في  إّنه ال يصّح تقليد العرب »وأصول 
إلى أّن خصوصّية   .«في جميع ما نطقوا به بل إّن بعض كالمهم يجب اجتناب مثله  وتجدر اإلشارة 

يان في املوافقة أيضا وأحسن مثال على ذلك    املوقف واستقالل الّرأي  
ّ
يان في املخالفة فحسب، بل يتجل

ّ
ال يتجل

دا على موطن الوهن فيه. وهذا ما يوضّح أّن املرصفي  
ّ
ني في نقده لبيت من شعر البحتري مؤك

ّ
ه وافق الباقال

ّ
أن

اعر إذا تحامل عليه الّناقد بغير حّق، وهو مع الّناقد يسانده ويأتي باأل 
ّ
ة اإلضافّية على صّحة رأيه إذا  مع الش

ّ
دل

ه صواب. 
ّ
 رأى أن

ي  البصر بما يالئم واألخذ به ورفض ما ال يالئم: وهذا املبدأ هو نتيجة حتمّية    -ج
ّ
للمبدأين السابقين وهو الذ

يمكن وصفه بموقف االنتقاء واالنتقاد، وهو ما فعله املرصفي مع ابن خلدون حيث تبّنى الكثير من آرائه الّتي 

 ا التزال صالحة لالستعمال ونقده في آراء أخرى بل ورفض بعضها رفضا قطعّيا رآه
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 رّواد التجديد في العالم العربي  املحاضرة الخامسة:

 

  :م لضدا  خكنف 

بعده           جاء  ومن  مطران  خليل  باسم  مقترنة  وهي   
ّ
إال الحديث  األدبي  النقد  في  التجديدية  النهضة  تذكر  ال 

ها من منبع مطران وآرائه النقدّية.  
ّ
كأصحاب مدرسة الديوان واملهجر وأبولو وغيرها من الحركات الّتي رفدت كل

ت يستطيع  ال  املوضوعّية  النظرة  صاحب  املنصف  املؤّرخ  حركة  وإّن  قيادة  في  مطران  خليل  أسبقية  جاهل 

عام   املصرّية  ة 
ّ
املجل في  كتبه  ما  الّنقد  في  التنظيرّية  محاوالته  أولى  وكانت  العربيين.  قد  والنٌّ األدب  في  التجديد 

في  1900 رأيه  فيقول موضحا  القديم  العربي  الشعر  الّتي وضعت  القيود  من  التخلص  على ضرورة  د 
ّ
أك وقد   ،

عر
ّ
ر التصّور والّرأي، وإّن خّطة العرب في الّشعر ال يجب حتما أن تكون خطتنا،  الّلغة غي»:الش

وأخالقنا  آدابنا  ولنا  وعلومهم  وحاجاتهم  وأخالقهم  آدابهم  ولهم  عصرنا  ولنا  عصرهم  للعرب  بل 
كان  وإن  وشعورهم  لتصّورهم  وشعورنا ال  لتصّورنا  ممّثال  يكون شعرنا  ان  يجب  ولهذا  وعلومنا، 

 . « هم محتذيا مذاهبهم اللفظّيةمفرغا في قوالب 

على           العصر  هذا  كامتياز  سبقه  ي 
ّ
الذ عر 

ّ
الش عن  وامتيازه  بعصريته  مطران  يرى  كما  عر 

ّ
الش فقيمة 

عر عنده ال يغفل عامل الّزمن. وال يجهل حقيقة تطور  
ّ
األعصر واألزمنة الّتي سبقته. فمقياس التجديد في الش

عر على السواء ويثبت مطران على وعي بعنصر الّصدق عند 
ّ
اعر  الحياة وتطور الش

ّ
تأكيده على أهمّية تصّور الش

العصر  ويصور  الجديدة  البيئة  من  ينبع  ان  يجب  رايه  في  الصادق  عر 
ّ
فالش الحياة،  واقع  ومواكبته  لعصره 

عر ان يكون املرآة الصادقة الّتي تصّور الواقع في مختلف أنواع رقّيه
ّ
 . الجديد، فهو يريد للش

امل        في  أصدرها  الّتي  املقاالت  توالت  وصبر  وقد  بقوة  التجديد  إلى  دعوته  عن  يدافع  وظّل  املختلفة  ت 
ّ
جال

ويرسل بين الحين واآلخر قصائد في مذهبه الجديد والّتي تعّد تطبيقا حقيقيا ملذهبه في التجديد، فقد خرج فيها  

خر أو  عن املألوف في وقتها وتمّيزت بنزعة رومانسّية واحتكمت إلى الوحدة في املوضوع وصعوبة فصل بيت عن اآل 

 التقديم والتأخير في األبيات. 

متخاصمين    تيارين  بين  التجديد،  حركة  مطران  تزعم  روح  ،  لقد  على  باملنكمشين  وأهاب  الجمود  على  فثار 

كما   باالستقاللّية،  واإليمان  بالذات  الثقة  فيهم  باعثا  يتقدموا،  أن  الواقع،  دائرة  ولوج  من  والخائفين  العصر، 

أ ين 
ّ
الذ باملتطرفين  املبالغة.  أهاب  عن  يكّفوا  أن  العام،  الذوق  وطبائع  البيئة  اعتبارات  حسابهم  من  سقطوا 

إيجابّية  ثورة  بل هي  بكّل ما فيه،  القديم  إلى هدم  يكن يسعى  لم  للتجديد  في دعوته  أّن مطران  هنا  ويفهم من 
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من   نابعة  بأّنها  أهميتها  وتكمن  الجذور.  مع  العالقة  بتر  دون  التطوير  على  حريصة  العصر  واعية  ضرورات 

رة بتيارات أدبّية غربّية. 
ّ
 الحديث ومتأث

ه كان عمودي        
ّ
لقد كان خليل مطران صفحة من صفحات التجديد في األدب والنقد العربيين الحديثين مع أن

كل فقد كان رومانس ي املوضوع والصورة الشعرّية، ودعوته املبكرة إلى التجديد في 
ّ
البناء الشعري من حيث الش

عدا   بداية ما  الفنّية  القصيدة  جوانب  كل  التجديد  فشمل  واسعة  خطوات  بالشعر  ت 
ّ
خط العشرين  القرن 

 الوزن فلم يخرج عن أوزان الخليل وهذا ما يثبت تمّسكه باألصول العربية القديمة. 

  :رمضان حّمود 

للمغرب          يمكن  فال  العربي  املشرق  في  التجديد  زعيم  هو  مطران  خليل  كان  يعترف  إذا  أن   
ّ
إال العربي 

ة  
ّ
في الشعر والنقد معا. ورغم قل التجديد  في إرساء معالم  والّناقد الجزائري رمضان حمود  بمجهودات األديب 

ي تبّنى  
ّ
ه واحد من أقطاب النقد العربي الحديث الذ

ّ
أن  

ّ
الدراسات حول مجهوداته وإنكار بعضهم إلسهاماته إال

 النظرية الرومانسية في الشعر.

النص             مع  التعامل  مجال  في  النقديتين  والصرامة  الجرأة  من  بمستوى  الناقد  هذا  مواقف  تميزت  لقد 

العقاد   إليه  يدعو  كان  ما  حرفية  مع  تلتقي  تكاد  أسس  على  املبني  التجديد  دعاة  أحد  وكان  التراثي،  الشعري 

حيث من  الحديث  العربي  الشعر  لطبيعة  دقيق  فهم  عن  تنّم  آراء  ويقدم  التبليغّية،    وغيره،  ووظائفه  قيمه 

القيم   تلك  عن  تعّبر  وتراكيب  وصيغا  جديدة،  تعبيرية  قيما  يتطلب  الذي  العصر  ظل  في  به  املنوطة  والرسالة 

 .بحيث لم يعد الشعر التراثي قادرا على أن يخوض فيها

الّسائدة            الشعرّية  القيم  على  ورة 
ّ
والث الّتغيير  ينشد  ظّل  الّناقد  أّن  ريب  أو  وال  كل 

ّ
الش على مستوى  سواء 

قد يظّن البعض أّن الّشعر    »املضمون معا، لذا فموقفه يبدو على درجة من الوضوح، فها هو يصّرح قائال:
هو ذلك الموزون المقّفى، ولو كان خاليا من معنى بليغ، وروح جّذابة، وأّن الكالم المنثور ليس  

ور الّتالل، وهذا ظّن فاسد...إذ الّشعر كما  بشعر، ولو كان أعذب من الماء الّزالل وأطيب من زه
قال "شابلن" هو الّنطق بالحقيقة تلك الحقيقة العميقة الّشاعر بها القلب. والّشاعر الّصادق قريب 

 . «من الوحي... 

ه          
ّ
أّن   إن إذ  الحداثي،  عر 

ّ
الش من ضرورات  يراهما  وال  والقافية،  الوزن  قدّسية  على  ثائرا  موقفا  يقف 

عر يلتقي مع ما ذهب  الشعريّ 
ّ
عر، ومن ثّمة فإّن له رأي واضح من عمود الش

ّ
ة  كامنة في الّنثر كما هي كامنة في الش

املذهب   سّنه  ما  مع  جميعا  التقوا  والذّين  العشرين،  القرن  من  اني 
ّ
الث العقد  نهاية  مع  عيمة 

ُ
ون العّقاد  إليه 
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عر في "الّتعبير  
ّ
ص مفهوم الش

ّ
ي لخ

ّ
عن كنه الحقيقة وفق ما تترآى  للّنفس البشرّية الّتي الّرومانس ي الغربي الذ

تنطلق من جوهر الحياة، وننشد الثورة والّتغيير من أجل بلوغ الحقيقة املنشودة". وهو بذلك يشير إلى مزالق  

على  يعتمد  ي 
ّ
الذ ي  الحس ّ جاه 

ّ
االت إلى  قادها  ي 

ّ
الذ العقل  على  الفّني  ذوقها  في  اعتمدت  الّتي  العربّية    الجمالّية 

عر بالعقل يلتقي مع مفهوم الّصناعة  
ّ
ف. فقد كان ارتباط الش

ّ
كل، مّما انتهى بها إلى التصّنع والتكل

ّ
القاعدة والش

عر ضربا من القول يكتسب  
ّ
الّتي نجدها واضحة لدى النّقاد البالغّيين العرب منذ القرن الثالث...مّما جعل الش

م األصول وممارستها طويال
ّ
 بتعل
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 التجديد في النقد عند جماعة الديوان   املحاضرة الرابعة: 

 

عباس        األدباء  من  كل  به  التزم  ي 
ّ
الذ األدبي  االتجاه  على  يطلق  لفظي  مصطلح  الديوان  مدرسة  أو  الديوان 

العقاد   ي أصدره 
ّ
الذ "الديوان"  إلى كتاب  الرحمن شكر، وذلك نسبة  املازني وعبد  القادر  العقاد وعبد  محمود 

تفات الّناس إلى املذهب الجديد. وفي نشره بعد م. إذ أّن الديوان يعتبر ذا األثر الفّعال في ال1921واملازني سنة  

غير   في  ذلك  معلنا  مه 
ّ
يحط بالّديوان  فإذا  لشوقي  الّناس  إجالل  دوافعها  أهّم  من  كان  حوله ضّجة  ثارت  ذلك 

 مباالة واكتراث، ومعتزما أيضا تحطيم أمثال شوقي مّمن اعتبرهم أصناما طالت عبادة الّناس لهم. 

ه لم يكن له نصيب في ونالحظ أّن هذه التسم      
ّ
ية الشائعة شملت في االستعمال عبد الرحمن شكري رغم أن

لها   رائدا  العّقاد  قّدم  فالبعض  الجماعة  رائد هذه  تحديد  في  كبيرا  اختالفا  الباحثون  ويختلف  الّديوان.  تأليف 

فقال: وسطا  موقفا  ثالث  فريق  وقف  بينما  شكري،  الرحمن  عبد  ذكر  اآلخر    والبعض 
ّ
جماعة  »أن أعضاء 

عر، وقد قام به شكري خير قيام، والسالح اآلخر  
ّ
الّديوان قد قادوا معركة مزدوجة، أحد سالحيها قرض الش

البالية،   املطروقة  الدروب  في  والّسير  بالتقليد  وسموهم  ين 
ّ
الذ واألدباء  عراء 

ّ
الش على  عنيفة  نقدية  حملة 

اد خير قيام«. 
ّ
 وقام به العق

التكوين الفكري لج   العاّمة وما فيها من أحداث سياسّية واجتماعّية  إّن  البيئة  إلى  الّديوان بعضه يرجع  ماعة 

ر بها أعضاء الجماعة. فقد كانت ثقافتهم ثقافة انجليزّية ومن خاللها  
ّ
وفكرّية، طبعت التفكير بطوابع مختلفة تأث

عب يقول  االنجليزّية،  إلى  تترجم  الّتي  األخرى  العاملّية  بالثقافات  صلوا 
ّ
خفاجي:  ات املنعم  مدرسة  د  ثقافة   

ّ
»إن

النقد   استفادت من  وإّنها  اإلنجليزي،  األدب  العاملّية عن طريق  الثقافات  تتناول كل  كانت  الّديوان  شعراء 

قد، وكان  
ّ
خذت هازلت إماما لها في الن

ّ
عر وكّل فنون األدب األخرى، وأّنها ات

ّ
اإلنجليزي فوق استفادتها من الش

األّول مجموعة   التاسع عشر«. مرجعها  القرن  نهاية  إلى  الذهبي(من عهد شكسبير  هذه  )الكنز  أّن  والحقيقة 

ي لم يعرف مثل هذا الثراء الثقافي واالنفتاح  
ّ
الثقافة الخاّصة لجماعة الّديوان قد مّيزتهم عن جيل اإلحياء الذ

مرجعيّ  كانت  إذ  قبلهم،  التجديد  مالمح  عليه  بدت  ي 
ّ
الذ الجيل  عن  تمّيز  كما  الثقافة  املتمّيز،  إلى  تعود  ته 

الفرنسّية. وتشّبع جماعة الّديوان بالثقافة االنجليزّية ال يعني انفصالهم عن جذورهم التراثّية إذ أّنهم وجدوا في 

الّرومي والشريف الرض ّي...يقول  ابن  العباسّية ما يناسب توّجههم الوجداني والتجديدي خاّصة عند  الشعرّية 

ضيف:   أشوقي  ينبغي  ه 
ّ
أن هذه  »على  شعر  في  الغربّية  واإللهامات  اإليحاءات  هذه  بجانب  فنالحظ  نعود  ن 

اإلحياء   في شعراء  النقّدية  كتاباتها  كانت  وإن  العربي،  عر 
ّ
الش نماذج  تاّما عن  انفصاال  تنفصل  لم  املدرسة 

تقّرب من ذوقها، مّما قرأته عن ي 
ّ
الت ائع شعرنا السابقة  برو صل 

ّ
تت كانت  أّنها  ابن  توهم ذلك، والحقيقة  د 

وأشاد   الّرومي  ابن  عن  طريفة  فصوال  املازني  كتب  وقد  العالء،  وأبي  الّرض ي  والشريف  واملتبني  الّرومي 

اد كتابا، وكتب مرارا عن املتنبي وأبي العالء املعّري«
ّ
أفرد له العق  . بشعره إشادة واسعة، و
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واس         ونقدّية  أدبّية  ثقافة  امتلكت  قد  الّديوان  جماعة  أّن  املتمّيز والخالصة  األصيل  التراث  بين  جمعت  عة 

الدبّية والنقدّية االنجليزّية   الثقافة  املتمّيزة قراءة ودراسة، وبين  بصفائه وصدقه من خالل االتصال بنماذجه 

بأعبائه   واالضطالع  الّتجديد  لريادة  مؤّهل  جيل  ثقافة  بحق  وهي  األخرى،  العالم  آداب  من  استوعبته  وما 

 ومواجهة خصومه. 

 تجديد عند جماعة الّديوان:مواطن ال

قة بمواطن الّتجديد عندهم، فطرحت هذه القضايا نقلة نوعّية       
ّ
ورد في كتاب "الّديوان" عديد القضايا املتعل

بالتجديدّية   مرحلة جديدة سّميت  إلى  التقليد  مرحلة  هي  بما  اإلحياء،  مرحلة  عن  الحديث  الّنقد  انفصل  فيها 

عر والّنقد، انطالقا من تغّير طريقة الّتفكير الّتي كانت نتيجة منطقّية  وفيها اختلفت كّل املفاهيم امل
ّ
قة بالش

ّ
تعل

وكما سبقت اإلشارة إلى أّن جماعة   لوضع فكري وفلسفي معّين أماله التواصل مع الحضارة الغربّية واألخذ عنها.

األدبّية، وق الساحة  نفوذه على  باسطا  التقليد  كان  في ظروف  امللّحة  الّديوان قد ظهرت  الضرورة  د أصبح من 

االنطالق في الّتجديد، ولم يكن الّتجديد في فهم جماعة الّديوان هو االنقطاع الّتام عن املاض ي واإلتيان بما ال  

ما هو حسن االستفادة مّمن سبقوا ومّمن عاصروا. وعلى هذا األساس انطلقت الجماعة في  
ّ
عهد للّناس به وإن

 يم وقضايا جديدة.تجديدها من خالل طرحها ملفاه

عر
ّ
الش تعاريف ال تحيط بحقيقة  مفهوم  تداوله األقدمون من  عر عّما 

ّ
للش في مفهومها  الجماعة  : اختلفت 

العصر   روح  مواكبة  في  القصور  من  درجة  على  إنتاجهم  جعل  مّما  وراءهم،  يرّددونها  دون 
ّ
املقل وبات  عر، 

ّ
الش

ي يعيشه، وفي هذا قال املازني:  
ّ
ادالذ

ّ
عر على قدر ما وصل إليه علمهم، ولكّنهم لم   »لقد كتب نق

ّ
العرب في الش

اب الغرب متحالفون في ذلك، 
ّ
 كت

ّ
خذ دليال على إدراكهم لحقيقته، ولسنا ننكر أن

ّ
يجيئوا بش يء يصلح أن يت

ة تنقيبهم، وشّدة رغبتهم في الوصول إلى  
ّ
ولكّن تحالفهم دليل على نفاذ بصائرهم وبعد مطارح أذهانهم ودق

ي تقصيرهم  حقيقة  على  دليل  افقهم  وتو العرب  إجماع   
ّ
أن كما  الفكر،  إليها  ويرتاح  العقل  بها  انس 

د بعضهم بعضا، إن لم يكن دليال على أشين من ذلك وأعيب«. 
ّ
 وتفريطهم، وأّنهم كانوا يقل

عر على ضوء ما انفتحو          
ّ
ا  وقد حاول كّل عضو من أعضاء الجماعة املساهمة في صياغة مفهوم جديد للش

بقوله:   العّقاد  فيعّرفه  الخاّصة.  تجربتهم  ضوء  وعلى  العاملّية  الثقافات  من  توليد  »عليه  صناعة  عر 
ّ
الش

األلفاظ   يستخدم  الواسطة،  بهذه  توليدها  بأساليب  عارف  كّل  هو  اعر 
ّ
والش الكالم،  بواسطة  العواطف 

ي تبعث تّوا في نفس القارئ ما يقوم  
ّ
اعر–بخاطره  والقوالب واالستعارات الت

ّ
«.  من الصور الذهنّية-أي الش

عر عنده يشير إلى الّتعبير عن العاطفة ونقل تأثيرها إلى املتلّقي في قالب لفظي مستعينا بطاقات  
ّ
فمصطلح الش

مّما   العواطف  في  الّتأثير  إلى  يّتجه  كونه  منها:  كثيرة  نقاط  في  الّنثر  عن  يختلف  عر 
ّ
الش أّن  كما  املختلفة،  غة 

ّ
الل

اإلقناع، وفي يجعله غ إلى  يهدف أساسا  ي 
ّ
الذ الّنثر  املنطقي وهما من خصائص  الترتيب  أو  للوضوح  ير مضطّر 

أثير »ذلك يقول العّقاد:  
ّ
ه كما تقّدم يقصد به الت

ّ
ثر فإن

ّ
عر إلى الجالء واإلبانة كما هو في الن

ّ
وال يحتاج املر في الش
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امل  بالعبارة  ر 
ّ
تتأث بالعبارة ذات القضايا املرتبة  وال يقصد به اإلقناع، والعواطف قد  رها 

ّ
تأث فاجئة أشّد من 

كما  عنه  اإلعراب  يريدون  فيما  والتفصيل  رح 
ّ
الش فون 

ّ
يتكل عراء 

ّ
الش كبار  ترى  أن  فقّل  الجلّية،  واملعاني 

على   غيرها  من  أبلغ  وقع  لها  ي 
ّ
الت باأللفاظ  واعرف  أثير 

ّ
الت بوسائل  اخبر  لّنهم  منهم  املبتدئون  فها 

ّ
يتكل

 اإلحساس«. 

املتلّقي:          إلى  عور 
ّ
الش نقل ذلك  عور، والقدرة على 

ّ
الش عر عنده أساسه 

ّ
اقل والش

ّ
فس والن

ّ
الن »فهو ترجمان 

ال  الوجدان  عن  عّبر  إذا  عر 
ّ
والش الحّس،  واحتواه  فس 

ّ
الن في  ثبت  بما   

ّ
إال حقيقة  ال  ه 

ّ
لسانها...ألن عن  املين 

يوحى« وحي   
ّ
إال هو  إن  الهوى  عن  عينطق  عر 

ّ
الش ومنبع  اإلحساس  .  هو  العّقاد  وهو »ند  عر 

ّ
بالش ك 

ّ
ظن فما 

ومع اإلحساس  خطرات ضمائر وخوالج شعور وشجون ترجع إلى اإلحساس املحض أو إلى الكالم واألنغام؟« 

فنّية  الشاعر صياغة  أن يصيغها  عر األساسّية، شرط 
ّ
الش الفكر والخيال والعاطفة وهذه هي مقّومات  يمتزج 

 عا.قادرة على الّتعبير عنها جمي

عر عندهم يشير إلى الّتعبير بصياغة جميلة عن العاطفة واألحاسيس املمتزجة  
ّ
ومجمل القول أّن مصطلح الش

وق السليم بهدف الّتأثير. 
ّ
 بالخيال والفكر والذ

عر يقول عنها العّقاد:  
ّ
عر تطلبه العاطفة، وأكثر ما تدور  * العاطفة: بوصفها مقّوما أساسيا للش

ّ
 الش

ّ
»فذلك أن

خوة«  العاطفة
ّ
الحّب والن الّتي يخاطبها    على  أيضا غايته  عر ومبعثه فهي 

ّ
الش العاطفة هي موضوع  كانت  ولئن 

فس أجمعها...«
ّ
الن  الحياة في أجزاء 

ّ
العواطف على اختالفها وبث عر املطبوع ما ناجى 

ّ
الش  خير 

ّ
. وال  »أال وإن

الداخل اقة 
ّ
الط تلك  هي  بل  والّدموع  كوى 

ّ
والش ة 

ّ
الرق بالعاطفة  لقول  يقصد  فتدفعه  تجيش  الّتي  لإلنسان  ّية 

لها بأساليب تعبيره، ويناجيها في نفوس متلّقيه، وال تنفّك العاطفة عند العّقاد  
ّ
د ما يمث

ّ
عر فيعّبر عنها، ويول

ّ
الش

هن والّتفكير ولو بقدر ضئيل، وهو ما يوّضحه قول املازني:  
ّ
عر مجاله العواطف ال العقل، تقترن بالذ

ّ
 الش

ّ
»فإن

عر عن الفكر، بل ال بّد أن   واإلحساس
ّ
ما يعنى بالفكر على قدر ارتباطه باإلحساس، وال غنى للش

ّ
ال الفكر، وإن

اعر أن ال  
ّ
ى بنتاج العقول وجنى األذهان، ولكن سبيل الش

ّ
ق الجّيد الرصين منه بفيض القرائح ويتخف

ّ
يتدف

نّبهه، ي 
ّ
ي أثارته، فرّبما كان   يعنى بالفكر لذاته ولسداده ورزانته، بل من أجل اإلحساس الذ

ّ
أو العاطفة الت

 الفكر أصال فروعه اإلحساس وثماره العواطف، ورّبما كان فرعا أصله اإلحساس«. 

الخيال: وهو عند جماعة الّديوان ملكة من ملكات الّنفس تسهم في توضيح الحقائق وبيانها واستكناه منطق  *  

ته مع غيره من قوى الّنفس في استقبال معطيات الحياة، الحياة، وقصاراه أن يقوم برسالته الّتي تلتئم وطبيع

 فالخيال عندهم خاضع للعقل واملنطق. وهو عند العّقاد نوعان:

بما  :  خيال عام املعرفة  في عملّيات  الّناس  فيه جميع  اإلنساني ممكنا، ويشترك  اإلدراك  تجعل  الّتي  القّوة  وهو 

 . فيهم اإلنسان البدائي
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عري:  
ّ
 الخيال الش

ّ
ي يتناول الحقائق ليبعثها من جديد ويلبسها ثوب الحياة، وال يجوز بحال من األحوال  وهو الذ

العقل  إدراكها  عن  يعجز  الّتي  األشياء  حقائق  بكشف  يسمح  ما  وهو  ويناقضها.  ليمسخها  الحقائق  يتناول  أن 

 . واإلحساس املباشر

يط ان  يجب  فالخيال  الوهم،  غير  الخيال  أّن  إلى  الّديوان  جماعة  ألنوتنّبه  وارتفع  ق 
ّ
حل مهما  الحقيقة   ابق 

بين الخيال والحقيقة،   الّصلة  املازني أهمّية  د 
ّ
في نظره عاجز عن تخّيل ما لم ير وما لم يعرف، ويؤك اإلنسان 

بالعاطفة، فهي   يلبسها حلل الحياة، وهو مرتبط عنده  الّتي تبعث الحقائق جديدة بعد ان  القّوة  فالخيال هو 

 ينما الوهم هو تّصور ما ال يوجد أصال وما ليس بحقيقة. فالخيال بّناء والوهم هّدام.الّتي تثيره وتحّركه. ب

 

  ك القصيدة  الوحدة العضوّية
ّ
:من أهّم األصول الّتي ثار فيها جماعة الّديوان على مدرسة الّتقليد، هي تفك

وحدة   التقليدّية  العربّية  القصيدة  في  فالبيت  البيت،  وحدة  على  األحيان  العتمادها  أغلب  وفي  بذاتها  ة 
ّ
مستقل

يمكن التقديم والتأخير وال ضير على القصيدة ألن البيت ال يرتبط بما بعده وما قبله، لذلك دعوا إلى وجوب أن  

املصطلح عندهم مرة وحدة معنوية ومرة وحدة   ترّدد  فنّية. وهكذا  أو وحدة  القصيدة وحدة معنوّية  في  تكون 

 ن في الحقيقة الوحدة العضوّية املعروفة عند شعراء الرومانسية االنجليز. فنّية. ولكّنهم كانوا يقصدو 

املطلوبة         املعنوية  الوحدة  لها  يحّقق  ال  ه 
ّ
أن  

ّ
إال واحدة  وقافية  واحد  على وزن  العربّية  القصيدة  كون  فرغم 

: »وحدة الخاطر أو تجانس الخواطر حتى تصير القصيدة كالجسم  حسب العّقاد، إذ الوحدة الفنّية عنده هي

فالوحدة العضوّية  .مكان اآلخر وال يغني عنه«الحّي في انسجام أعضائه وتناسقها وتكاملها فال يأخذ أحدها  

الّتي تطالب بها جماعة الّديوان هي وحدة الفكرة أو املعنى أو الغرض، وهذه الوحدة يصل إليها القارئ أو الّناقد  

اعر وبعبارة  
ّ
ي أراده الش

ّ
ه متدّبرا األبيات بيتا بيتا حّتى يكتشف الغرض الذ

ّ
عن طريق قراءته الواعية للّنص كل

في القصيدة لتكشف  أخر  تتعانق وتتآلف  الّتي  ي للقصيدة عندهم هو مجموع املعاني الجزئية 
ّ
الكل إّن املعنى  ى 

اعر أو فكرته. 
ّ
 عن غرض الش

واملازني هي وحدة         العقاد  العضوّية عند  الوحدة  كانت  الجماعة، فإذا  يّتفق حولها أعضاء  لم  الفكرة  وهذه 

في   األبيات  وترابط  واملعنى  فإّنها  الخاطر  القصيدة،  ك 
ّ
تفك عدم  يضمن  العضوية–انسجام  كما  -الوحدة 

مع   والفكر  والخيال  العاطفة  املختلفة  عر 
ّ
الش مقّومات  بين  واالنسجام  التناسب  مراعاة  هي  شكري  يقصدها 

به كّل موضوع من هذه املكّونات وأن يكون هناك تمييز بين جوانب القصيدة املختلفة بحيث ال  
ّ
مراعاة ما يتطل

 على وتيرة واحدة. تسير

  :غة
ّ
 أداة وإشارات رمزّية تترجم األفكار واإلحساسات ولكن ال يجب التفريط فيها، بل    الل

ّ
ما هي في نظرهم إال

الّداللة   عن  تحّدثوا  كما  والعاطفة.  بالفكر  غة 
ّ
الل عالقة  على  زوا 

ّ
ورك الفصيحة  العربّية  اعتماد  على  ألّحوا 
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فظة حيث أّن حاالت ا 
ّ
غة يجب ان تكون متينة والعلم بها يجب أن  الوجدانّية لل

ّ
غة. فالل

ّ
إلحساس تنعكس على الل

 يمارس في الواقع.

  عر الّرومانس ي اإلنجليزي كتب شكري قصيدة  اإليقاع
ّ
: نادوا بداية إلى وحدة الوزن والقافية لكن بتأثير الش

ا عر املرسل املتحّرر من القافية. فدعا العّقاد إلى مثل هذا 
ّ
عر وربطه بالجانب القصص ي، ثّم  من قبيل الش

ّ
لش

ي للقصيدة. بل هي كذلك  
ّ
تراجع العّقاد عن املسألة لكون القافية ملكة عند العرب ولها إسهام في اإليقاع الكل

عر أن يتحّول إلى نثر. وهو ما ذهب إليه املازني  
ّ
ه ال يمكن للش

ّ
تسمح باإلحاطة باملوضوع. وتراجع العّقاد مبّرر ألن

عر املنثور، فقد نّبهه إلى أّن القافية والوزن  حين هاجم املو 
ّ
يه عن القافية الواحدة وخوضه تجربة الش

ّ
يلحي لتخل

ما هو جوهر في القصيدة.
ّ
 دليل على سليقة العرب وطبعهم، والوزن ليس أمرا شكلّيا إن

من          عضوي  جزء  كل 
ّ
الش أّن  حيث  اإلحساس  بجانب  املوضوعات  كل  الّديوان  جماعة  أعضاء  ربط  لقد 

كل واملضمون بوصفهما متكامالن وغير قابالن للفصل.  
ّ
اعر، ومن ثّمة ربطوا الش

ّ
 الكتابة ومن إحساس الش
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