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كلية التربية األساسية-جامعة بابل
إن اإلبداع الفني يقتضي ُمثالً ماللةث ،و صوالث ف ةنةث ،و ياثتم مثه ماةنبثل الايثدع و لة ثل مثه ثل ولثم إلثح م ثت مثه ال ثه
صالج دة و ياتقد به ونه سةترك وثرا ةي الاتلقي و ألن الغلي ،مه إتقلن وي عال ةني إنال هي ال الث إلثح الا ثت األبلثأل صاألمث د و ص ثل
ولم ببدف التأثةر ةي الاتلقي  .ولم ون البلمس الذي يدصر ةي خلد الايدع إنال ه ال ال إلح وق تر ةث و صوةمثل لفث و صوماثل بةثلن
تت قق مالـ ُل هـــذه ال ُاالـل الجاللةـ ،ةي الااـثـل الفنثي – صلةكثـه النثـا األدبثي مثالً – بإتيثلع قث انةه ماةنث ،و صوسثللة م ثددة تكث ن فةلث،
بت ةةر طلق ،ماللة ،تا ُّل النا األدبي مه ّوصله إلح آخره و طلق ،ماللة ،تشع مه ولفلظه و صمالنةه  .ومل هثذه القث انةه صتلثم األسثللة ةةثراد
ببال ةن ن اليًغ ،الاربة ،و ألن اليًغ ،هي ولم الالل الذي ي دد البةئ ،التي إن است ت علةبل مك نلت النا بلنَ ح نل ماةً و ةبثي التثي
تبتل بج دة اللف صال  ،الاانح و ال تبتل ب سلئل التأثةر الت يري ،صالا سةقة ،و صهي الارآة التي تاكس م ت اإلبثداع المثً( . )1
ةلليًغ ،الاربة ،ةن ن ماللة ،و صوسللة بةلنة ،و صمل النقد افضيط صتقدير لبذه الفن ن صاألسللة و حتح ي م ون يقل مجلزا  :إن اليًغث،
تشال ملنيل يةرا مه علل الجال ةي بنة ،الكًم عند الارب و صلةس الاق د بالل الجال حةه يُقل إن اليًغ ،تشال ملنيثل يةثرا منثه ون
يك ن اإلبداع الفني ماتادا علح ق انةه ُمادّة ُمقدّمل و إو الايدع ف يتلقح تالةالت عه البةئ ،التي يفتثر ون يكث ن علةبثل ةنثه و صلكثه و ةثي
ال قت نف ه و يج وف يك ن الاال الفني نشلطل اعتيلطةل خللةل مه وي هدف وص قلن ن . )2ص ذلم النقد و إناثل هث ن ثر ةثي علثل الجاثل و
ن ر ةي الااليةر اليًغة ،التي إن ت ققت ةي وي نا ةني و صحلزت إعجثلب وص( النلقثد ثلن ال كثل بثللج دةو صإن اختلثت م ثت يلتبل ثلن
ال كل بللرداءة  . )1صبنلء علح مل تقدم و تك ن الاًق ،بةه اليًغ ،صالنقد عًق ،حتاة ،تكلملة ،و تق م علح الجلن الجاللي بةه الطرةةه و
ةلليًغ ،ةن ن ماللة ،و صالنقد تقدير لبذه الفن ن  .صهذا الرسل ي ضم الاًق ،صهنل ي لص الي ث ون يجةث – بشثكل تطيةقثي ف يتث رط ةثي
مدا ن ري – عه سؤا باةنه هل ت افنل ودصات اليًغ ،ةي ت لةل النا األدبي صرالد التأثةر الجاللي علح الاتلقي ؟ون نل نت دث عثه
عتيل ت النا صمداخله صسةلقلته الدفلة ،صسثالته اللغ يث ،ةثي ترا ةيثه الاك نث ،صتشثكًت الثةلغته ل إو صثغل الثنا األدبثي – ب مثه عثلم –
الالالء قديال صحديالل ل ةقد ثن ا علالؤنل القدملء زملم الي ث صالتق ي صهل ب ثدد حفث اللغث ،ل صب ثدد بةثلن منثلط افعجثلز القرآنثي ل ثنث ا
زملم الي ث نلحة ،الن ص األدبة ،ل ةأخذصا ةي ت لةلبل صاستنيلط خ ثلئا الل ثلن الاربثي ةةبثل ل صا ثدصا علثح ون اليًغث ،الاربةث ،وات
دصر ف ينكر ةي ت لةل الن ص األدبة ،ل صإن الالالء قثد اتمثذصهل ماةثلرا تقثل بثه مث دة الثنا األدبثي . )3صةثي الا ثر ال ثديث ثلن
افعتنلء بللن ص افدبة ،ع ةال مدا ل صالدلةل علح ولم الرة الانلهج النقدي ،التي نشأت ح الن ر ةي هذه الن ص ت لةً صتف ةرا ل
ةكلن ون تامض هذا الاجب د عه عدد مه منثلهج النقثد ل ثللانبج التثلريمي ل صالاثنبج النف ثي ل صالاثنبج الفنثي  ......ولثا .ةثإوا حلصلنثل ون
ن تيةه مكلن ،اليًغ ،الاربة ،ةي الاالة ،النقدي ،ةي الا ر ال ديث مه بةه هذه الانلهج ةإننثل سثنجد الاثنبج الفنثي قرييثل مثدا مثه بًغتنثل ل
صمل الالالء الا دثةه يرما نه إلح منلباه األاللة ،ةي اليًغ ،الاربة ،التي صضات افيدي بايلحالبل الاديدة علح إمكلنلت اللغ ،الاربة. ،
صهذا الانبج ةي ود( تا ريفلته عند الاالالريه "ه ون ن امه األثر األدبي بللق اعد صافال الفنة ،الايلصرة  .....صه وقرب الانلهج إلثح
طيةا ،األدب" .) 4صمال فصم ةةه ون ميلحث اليًغ ،الاربةث ،هثي األالث الفنةث ،و ألنبثل م ثتادة مثه األدب و ةلثةس هنثلك قلعثدة مثلءت
دصن دفل ،الش اهد علةبل .ةبذا الانبـج إون يق م علح قةـل األدب باقلية ه الذاتةـ ،وص مقلية ـه الطيةاةـ. )5 ،صف ن ه قةلسل علح ولم ون
هذه الايلحث وص الااليةر اليًغةث ،هثي ماثليةر م ثقط ،علثح الثنا مثه خلرمث ،و ولثم ونبثل ماثليةر واتةث ،م ثتنيط ،مثه األدب إبثلن الثفلء
القرائم ص أنبل تقدم للايدع خًال ،ولم الدي ان الضمل الذي خلف ،الارب .صالانبج الفني عند الا دثةه يتمذ مه القةل الشا ري ،صالتايةري،
وسلسل ةي ن رته للاال األدبي . ) 6صالقةل التايةري ،مفضة ،للقةل الشا ري ،دال ،علةبل و وي ون القةل الشا ري ،هي التي ت مه افديث للقثةل
التايةري ،صمب ،خلال ،و صياكنن ل ون ندلل علح ولم مه ميلحث علل اليًغ . ،حةث ي مه الاانح األديث لكثي يمتثلر مثه إمكلنثلت اللغث ،مثل
ي ال تلم الدةقلت الشا ري )7 ،و صقد رالدت اليًغ ،الاربة ،ولم ةي ميلحالبل نذ ر علح سيةل الاالل ق وبه الااتز :
صإني علح اصفل( عةني مه الادا لتجام مني ن رة ثل وطر(
ةقد ملء الشلعر بلف  ،ن رة) نكرة و تلم الن رة التي ماات منه إلح اللحيته لةشةر ببذا إلح ونبل ن رة مه ن ع خثلص و ن ثرة صثرصد و
تجاع منه مالحل ف ي تطةع ماه ح يبل مبال بلأل اصفلقه صخ ةه مه الرقيلء و صياكننل ون نن ر إلح ق الشثلعر ثثل وطثر() ص ةثا وةثلدت
لا ،ث ل) التراخي و وي ون هذه الن رة الجلم  ،لل تاد إف باد زمه ط يل مع هذه الاراقي ،الدقةق . ،ةللاانح الشا ري الذي يريده الشثلعر
ل وص الذي سةطر علةه ولجأه إلح التنكر ثل لن حرف الاطا ثل) داف علح مقدار تأمله لا ي بته رغل الرقيلء و صولم يشةر إلح تاكثه حيثه
لا ي بته ل صل ر الاملطر ةي سيةلبل . )8وون "يج ون نضع ةي اعتيلرنل األص ةا استطلع الشلعر ون يثنبض بينلئثه الفنثي ؟ صمثل
ال سلئل التي اتمذ منبل انفالفته صاحلسة ـه ةي تشةةد هذا الينلء  .ةا استطلع ون ي قق ال ةلغ ،الانلسي ،لال انفالت بثه نف ثه داخثل هثذه
اليةئ ،وص تلم ترا ة لغ ي ،الةغت علح وسل ةني صتضانت داخل ل حرف ةةبل مشلعر ماةن ،صم اقا م ددة تترمل عه صمثد الشثلعر
صرصحه صرؤيته" )9صف نيتاد عه ال قةق ،الةرا إوا قلنل مع الالالء الان فةه "إن اليًغ ،لنت صف تزا عالد مثذه والثةل مثه مثذاه
النقد افدبي ل صه الاذه اليةل ني وص الاذه الجاللي الذي واليم يطلثق علةثه ةثي ويلمنثل "الاثنبج الفنثي ةثي ةقثد افدب" صهث اقثدم منثلهج
النقد الاارصة ،ل يي ث باقتضله عه األسس النقدي ،التثي يثنبض علةبثل افدب صتضثل صثالبل الدراسثلت اليًغةث. )11 "،صعلثح الثرغل مثه
الرة الدراسلت النقدي ،الاالالرة و صتشايبل و ةإن اليًغ ،الاربة ،لنثت مدرمث ،ت ثت اهتالمثلت النقثلد سث اء ا ثلن ولثم اعتراةثل الثري ل
بدصرهل ةي األدب األنشلئي صالنقدي و وم لن ولم مضانل ةي تن ةرات هؤفء النقلد صتطيةقلتبل الت لةلة. ،ةـلليًغ ،دصر ةي األدب افنشلئي
صالنقد يق د .م اد ز ي الاشالصي ونه يج "وف نف ل بثةه مفبث م النقثد صاليًغث ،و صف بثةه صظةفتبثل وص وهثداةبل ل صقةاتبثل ةثي ال ةثلة و
ةلليًغ ،للنقد مه وهل صوخطر الدرص ةي حةلتنل الفنةث ،صاألدبةث ،و صهثي للنقثد صسثةلتنل ةثي إدراك مثل ةثي األدب صتجلرببثل صخيراتبثل ....
صهي ة ( هذا له طريقنل ال حةد لتي ةر األدبلء صالشاراء بلل للم ةةقتف نه صت ذيرهل مه الفلسد ةةجتني نه" . )11
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صعند إنالم الن ر ةي هذا النا نجثد ون النلقثد يثربط بثةه اليًغث ،صالنقثد و صهثذا ةثي روينثل هث ال ث اب الثذي يشثةر ولةثه دصر اليًغث ،ةثي
الكشا عه خ لئا النا األدبثي و صلثه نجثد نقثدا يانثح بللم ثلئا الفنةث ،التثي يشثتال علةبثل الثنا األدبثي إف مرتكثزا علثح ميلحثث
اليًغ . ،ال يشةر النلقد ويضل إلح دصر اليًغ ،األص صه الا لعد ةي إنشلء النا األدبي صصضثع امكلنثلت اللغث ،الاربةث ،اثل تااللثت ةثي
اليةلن الاربي و صةي القرآن الكريل و صصضابل املم الايدع و صه ب دد إنشلء ن ه الفني .ص ل ولم ر زت علةه دراسثلت القثدملء ل ثأبي
هثً الا ثكري ل صعيثثد القثلهر الجرمثلني الثثذي زاصي بثةه هثذيه الثثدصريه ةثي تلبةثه "وسثثرار اليًغث "،ص "دفئثل افعجثثلز" يقث وحاثثد
الشلي مؤ دا هذا الدصر ةـ " ل مه النقد صاليًغ ،يدصر ح ت قةق ال د( صالق ة صالجال ةي األداء صالتايةثر األدبثي ةلليًغث ،تأخثذ بةثد
األدي صتبديه إلح ال اب  ....صيتلبع قلئً "ونبل تضع لألدي الق انةه التي ت لعده علح التايةر صتألةا الكًم ال اضم الجاةل" . )12
صعه دصرهل النقـدي يق " :صاليًغ ،هي قلن ن ال ل ،بةه الكلت صالقلرئ" . )13صإوا لنثت مباث ،النلقثـد عنثد الا دثةـثـه "ون ياثـرف
ةا ي تفةـد مه ماطةـلت اللغـ ،صمه ةلعلةتــــــــبل ل صطلقلتــبل ل صح ــه استالاــلر الشـــلعر لبـــل صاستغًلـــــــه
فمكلنلتـبل"  . )14ةإن اليًغ ،الاربة ،هي افقدر علح ون تدله علح ح ه اسثتالالر اليلةثع فمكلنثلت صطلقثلت اللغث ،الاربةث ،و ألنبثل تضثع
بةه يديه هذه افمكلنلت مًال ،ألب ـلث دؤصب ،ةي اليةلن الاربي و ثل تك ن باثد ولثم مق مث ،للثنا الجديثد .صهنثلك وماللث ،عثدة تيثةه هثذه
الابا ،التي حالتـبل اليًغ ،الاربة ،علح علتقبثل و مثه هثذه األماللث ،يثذ ر عيثد القثلهر الجرمثلني مثه ومكلنثلت اللغث ،التثي يجث ون يارةبثل
األدي الفر( بةه "األثيلت إوا لن بلألسل صبةنه إوا لن بللفال"  )15ولم "ون م ض ع األسل علثح ون ياليثت بثه الاانثح للشثيء مثه غةثر
ون يقتضي تجدده صةئل باد صيء ل صومل الفال ةا ض عه علح ونه يقتضي تجدد الاانح الااليت به صةئل باد صيء" . )16صعند إناثلم الن ثر
ةي ق الجرملني نجده يؤ د علح صم ب است ضلر افدي لبذه الملالة ،و صه ب دد ونشلء ن ه الفني و لتتضلةر امكلنلت اللغ ،صتشي
باراده  .ثل انطلق عيد القلهر الجرملني باد ولم لةر مقدار ت ةةق افدبلء ةي افعتنلء ببذه الملالة ،و قثلئً "صإن صثئت ون ت ثس الفثر(
بةنبل مه حةث يلطا ةتأمل هذا اليةت :
ُ
منطلق
ف يألا الدرهل الاضرصب خرقتنل لكه ي ُّار علةبل صه
هذا ه ال ه الًئق بللاانح" . )17
ةللشلعر هنل وختلر افساة" ،منطلثق" لةؤ ثد علثح ثرمبل ل صون ديثدنبل إف ياكثث ةثي الثرتبل وص خثرقبل درهثل صاحثد  .صلث قللثه بللفاثل :
"صه ينطلق" لل ي ه – ال يق الجرملني – صولم ألن الفال يفةد تجدد الاانح ف استاراره حةنئ ٍذ .ومل اسثتمدام الجالث ،الفالةث ،ل حةثث
ي ه الاقلم لبل ل ةقد استشبد علةبل بق افعشح . )18
لااري لقد فحت عة نُ الةرة
ش ُّ لاقرصريه ي طلةلنه
تُ َ
نلر ةي يفلعٍ ت ُ
ر(
إلح ض ِء ٍ
صبلت علح النلر الند صالا ل ُق
ثل يشةر إلح ح ه استالالر الفال هنل "ت ر(" قلئً "صواك ألن الاانح ةي بةت األعشح علح ون هنلك م قدا يتجدد منثه افلبثلب صافصثال
حلف ة لف و صإوا قةل "مت رق "،لن الاانح ون هنلك نلرا قد ثيتت لبل صةةبل هذه ال ف ،صمر مجر ون يقل "إلح الض ء نلر ع ةاث ،و
ةي ونه ف يفةد ةاً يفال" . ) 19صياكننل ون نضةا إلح ت لةل عيثد القثلهر الجرمثلني ل مثل قللثه الشثلعر ةثي بدايث ،اليةثت الالثلني  :بثأن هثذه
النثثلر "تشث " حةثثث الاثثراد هث تجثثدد هثثذه النثثلر  .صولثثم بلغفثثل وص حثثذف الفلعثثل صبنثثلء الفاثثل للاجبث  .وو ماثثل ال ثثدث بثثؤرة افهتاثثلم
صالتر ةز .نملا مال تقدم ون النقلد الا ثدثةه و صهثل ب ثدد ال ثديث عثه لغث ،األدب مفثردات صترا ةث و ثثل صهثل ب ثدد عثر عنلالثر
األدب ال استقرت ةي النقد ال ديث لل ي تطةا ا الفكلك مه وسثر الايلحثث اليًغةث ،ةثي تن ةثراتبل .ةللثد ت ر عثز الثديه اسثالعةل يت ثدث
عه خ الة ،التشكةل افدبي قلئً "الق ةدة مه حةث هي عال ةني لة ـت إف تشكةـً خلالل لاجا عــ ،مه الفـــلظ اللغ ،و صه تشكةل
خلص و ألن ل عيلرة لغ ي ،س اء و لنت صاري ،وم غةثر صثاري ،تاثد تشثكةً لاجا عث ،مثه افلفثلظ و لكثه خ الثة ،التشثكةل هثي التثي
تجال للتايةر الشاري طلبا ،الااةز" . )21صياكننل ون نرالد هنل قضة ،خ الثة ،التشثكةل – إن مثلز التايةثر – التثي مثل ةةبثل افمثلم
عيد القلهر ةي تلبه "دفئثل افعجثلز"  .ةم الثة ،التشثكةل وناثل هثي إعثلدة الثةلغ ،للغث ،الالديث ،و صإعثلدة هثذه اللغث ،ف يكث ن اف عيثر
ميلحث علل اليًغ ،التي دلت افدي علح ل مل ي ا بأدبه و صيرتفع به و صيالةر – بتلم افمكلنلت – الاتلقي .صةثي هثذا الاجثل واتثه نجثد
الا دثةه مه النقلد ي الي باضبل باضل إف يبال النلقد "هثذه الجزيئثلت اللغ يث ،صالن يث ..... ،صولثم يقتضثةه وصف تفبثل الااثلني ال قةقةث،
التي تد علةبثل الايثلرات بانلالثرهل األالث لة ،التثي ت ثاح "عاثدة" للايتثدو صالميثر و صالفاثل صالفلعثل وص بانلالثرهل الاللن يث ،التثي ت ثاح
"ةضله" لل ل صالافلعةل صباض الاتالقلت و صثلنةل ةبل الاالني الاجلزي ،وص التضانة ،صاإللزامة ،التثي تؤديبثل الايثلرة بطثر( افسثتالرة
صالكنلي .... ،صثللالل  :قةا ،ل مال ،ةي إيضلح الاالني"  )21إن هذه الدع ات الاتًحق ،لة ت إف التفلته ع ةا ،األثثر ليًغتنثل الاربةث ،و
ولم ون هذه الجزيئلت اللغ ي ،صالن ي ،و صاألخذ ةي افعتيلر الااثدة صالفضثل ،و ص ثذا التث ةر علثح ت لةثل الاجثلز صالكنليث ،ثل ولثم داخثل
ت ت ماطا ميلحث اليًغ ،الاتاددة  .بل وننل ف نجد مديدا ةي تلم ال الليل ال لبق ،إوا قلرنلهثل بقث عيثد القثلهر الجرمثلني " :صوعلثل ون
لةس الن ل إف ون تضع ًمم ال ضع الذي يقتضةه "علل الن " صتاال علح ق انةنه صوال له و صتارف منلهجه التثي نبجثت  ...صولثم ونثل
ف نالل صةئل ييتغةه ال نلظل بن اه غةر ون صم ه ل بلب صةرصقه و ةةن ر ةي المير إلح ال م ه التي تراهل ةثي ق لثم " :زيثد منطلثق" صزيثد
ينطلق ل صينطلق زيد  ....صةي الشرط صالجزاء  ....صةي ال ل إلح ال م ه التي تراهل ةي ق لم  :ملءني زيد م رعل و صمثلءني ي ثرع ....
صيت رف ةي التاريا صالتنكةر صالتقديل صالتأخةر ةي الكًم له و صةي ال ذف صالتكرار صافضثالر صافظبثلر . )22 "..صف صثم ون هثذه
افمكلنلت التي عرضبل عيد القلهر هنل وملم افدي هي ةي ال قت نف ه ماليةر ةي يد النلقد ير مه خًلبثل القث ة افبداعةث ،صمثد ت ةةثق
افدي قي ت ظةا هذه افمكلنلت  .صعندمل ت دث النقلد الا دث ن عه الالطف ،ةي افدب و صحلصل ا افصلرة الةبل صت لةلبثل و لثل ي ثتطةا ا
ولم إف مه خً اليًغ ،الاربة ،و س اء لن ولم ضاه م طلم المةل الذي ي ت يه ميلحث علل اليةلن و وص مه خثً ن ثل الكثًم الثذي
يدخل ت ت عيلءة علل الاالني ةللمةل "ه الان ر الثذي تلجثأ إلةثه الالطفث ،لتايثر عثه نف ثبل حثةه تاجثز الايثلرات األخثر دصن ت قةثق
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مكانة البالغة العربية ضمن مناهــج لنقد الحديثة (المنهج الفني) انموذجا
الغلي ،افدبة . )23 "،ال ون "إثلرة الا اطا – صهي وهل عن ر ةي األدب – تاتاد إلح درم ،يةرة علح مل للكًم مه ن ثل و ةإنثل نثر
ون الاانح قد يك ن مطرصحل صلئال حتح إوا ومةد ن اه خري أنه مديد" . )24
صعندمل حلص النقلد الا دث ن تجلةه الالطف ،عير ت لةل النا افدبي لن ولم علح سنه ف صغفل بللت لةل اليًغي .
. )25
يقا الد ت ر م اد ز ي الاشالصي عند مطلع ق ةدة ص قي ةي رثلء ساد زغل
صةا ا الشاس صملل ا بض لهل
لةتني ةي الر ِ لال وةلت
صان نح الشر( علةبل ةيكلهل
ي ص ُع ه َّات ةنلد ةالنلهل
ةةق عنه د .الاشالصي :ةفي اليةت األص "وصقفنل الشلعر وملم الاشر( الاربي له الذي تجاع لةشةع منلزة ساةد ةي ون ثلءة بللغث ،ال ثزن
 ....ةلل يشةع الشر( ساةدا حةه صةاه صإنال صةع الشاس صمل بض لهل و علح ون الثذي ا ث ال ث رة رصعتبثل و صمثنم الا قثا هةيتثه و
تلثثم الاًقثثلت التثثي تألفثثت مثثه لاثثلت اليةثثت و التثثي تجلثثت ةثثي هثثذا افسثثتبً الايلصثثر ةثثي ب ثثلط ،صونجثثلز" . )26ان هثثذا اليةثثت يزخثثـر
بلل ر اليًغة ،التي بةنت مقـدار م ـلب الشلعرو صياكننل ون نق  :إن هذا الت لةل بًغي تنق ثه م ثطل لت بًغةث ،صح ث ل ة ثاد
زغل صيبه الشلعر بللشاس ةي عل هل صمكلنتبل و ثل حـذف الاشيـه صوبقـح الاشيه به و صهذه استالرة ت ري ة ،و ص ذلم ان نلءة الشر(
و استالرة مكنة. ،ومل افستبً الايلصر ةي ب لط ،صايجلز ال قل النلقد و ةإنال ملء مه خً استمدام الشثلعر لألسثل ب الميثري المثللي
مه الاؤ د حةث ولقح هذا الميثر الا ثةل عنثد الشثلعر غفثً مثه الاؤ ثدات و صولثم ظنثل صثقث ،مثه الشثلعر ونثه ظثلهر صصثلئع .صهكثذا لنثت
اصلرات النلقد الاقتضة ،داخله ضاه ميلحث اليًغ ،حتح صإن لثل ي ثرح بثذلم  .اثل نجثد اصثلدة بثياض الايلحثث اليًغةث ،دصن الت ثريم
با طل لتبل حةث يذ ر د  .الًح ةضل ق وي الرم. )27 ،
ٌ
عشة ،مللي حةل ،غةر ونني
وخ ُّ
ط صوم المط ثل وعةده
ي
بلقط ال ح صالم َّ
ط ةي الترب م لَع
الدار َصقعّ
بكفي صالغربلنُ ةي
ِ
صيق " :ةلةس ثا ،تشيةه صف استالرة صف مجلز آخر ل صبللرغل مه ولم ينجم الشلعر ةي تقديل تاالةثل ح ثي نتثردد الةثرا ةثي صالثفه بأنثه
خةللي إو ياكه له ون ياتاد علح تجرب ،صاقاة ،و صي ثفبل بدقث ،و ماثل يجاثل دصر المةثل قلالثرا علثح است ضثلرهل صتاالةلبثل دصن تك ينبثل
األاللي" . )28صلال وصضم مي ث بًغي ةي هذه افبةلت ه مي ث الكنلي ،صالد ت ر الًح ةضل عندمل قل " :ياكه له ون ياتاد علح
تجرب ،صاقاة "،لل يمري عاثل قللثه علاثلء اليًغث ،ةثي هثذا الفثه مفثرقةه بةنثه صبثةه الاجثلز بكث ن الكنليث ،ف تانثع الاانثح ال قةقثي بمثًف
الاجلز .ص ذلم " تيرز افال النقدي ،القديا ،عند الد ت ر مندصر ةي الت لةثل اللغث ي الثذي يرمثي إلثح ابثراز دصر الشثلعر صقدرتثه علثح
الن ل بقدر مل يالم مثه الا هيث ،التثي تجالثه يثت كل ةثي عالةث ،الثن ل بشثكل يجاثل الااثل الشثاري يث حي بكثل مثل يريثد ب اسثط ،افلفثلظ"
)29يتضم للقلرئ ولم بجًء عند ت لةل الد ت ر م اد مندصر لاقطع مه ق ةدة وخي) لاةملئةل ناةا ،يق ةةبل : )2
َ
ضه الفًح وص يزرع
وخي إن علد ي
رث ور َ
صييني باد ط البجر خل هـدَّه الادةع
ةقـد مفـت س اقةنل صهـدَّ الذ مـأصانل
صلل يتـرك لنل األعداء غرسل ةي وراضةنل
س ومةلف م تلنل
ثل حلل هذه الاقط ع ،قلئً " :وي ب لط ،ةثي الت ث ير ؟ صاي قثرب مثه صاقثع ال ةثلة ؟ تلثم التثي تاضثني صتاضثم و حةثلة الفثًح ي ثرث
صيزرع باد ون ييني خه مه مديد  .صومل ن ه "ةقد مفت س اقةنل" عيلرة سلوم ،و صلكه ل لبل ةي النفس مه وثثر "سث اقةنل" التثي ولفنلهثل
و س اقةنل الغزيرة التي خلفبل لنل اآلبلء " ....صقد هد الذ مأصانل" ثًث ،الفلظ ق ي ،نلةذة ميلرة و ف ت تطةع ون ت ثتيد بثأي منبثل غةثره دصن
ون تف د الشار و صتذه بق ته  ...ةب لل يبدم ل صالبدم صيء ميتذ "هد" لف مث مز مث ح م ث ر و صقثد "هثد مأصانثل" ةلثل يبثد بةتنثل و صف
دارنل و صف منزلنل و صف قريتنل و بل صطننل و هد "مأصانل" الثذي ن تاثي بثه صن ثتر خلثا مدرانثه افمنثل" . )31صعنثد اناثلم الن ثر ةثي هثذا
الت لةل ي بر لنل ون رصح ن ري ،عيد القلهر الجرملني صلئا ،ةةه و حةث نًح وصف تر ةثز النلقثد علثح اختةثلرات افديث الا حةث ،سث اء
لنت الفلظل وص تر ة و صاليًغ ،الاربة ،صخلال ،ن ري ،الن ل لايد القلهر الجرملني قلئاث ،علثح ح ثه افختةثلر بثةه ماكنثلت اللغث ،و ثثل
القدرة افبداعة ،علح ال ةلغ ،وص التر ة .قل عيد القلهر الجرملني " :ونه ف سيةل إلح ون تجيء إلح مانح بةت مه الشار وص ة ثل مثه
النالر ةتؤديه باةنه و صعلح خلالةته و صالفته بايلرة وخر حتح يك ن الافب م مه هذه ه الافبث م مثه تلثم ل  ...صف يغرنثم قث النثل ل
قد وتح بللاانح باةنه صوخذ مانح ًمه ةأداه علح صمبه و ةإنه ت لمم مثنبل صالاثراد ونثه ود الغثر و ةأمثل ون يثؤدي الاانثح باةنثه علثح
ال مه الذي يك هه علةه ةثي ثًم افص حتثح ف تاقثل هنثل إف مثل عقلتثه هنثلك  ....ةفثي غليث ،اإلحللث ،و صظثه يفضثي ب ثلحيه إلثح مبللث،
ع ةا. )31 "،ص تأسة ل علح مل تقدم ةي حديالنل عه الانبج الفني صاليًغ ،الاربة ،حةث تاددت منلهج النقد ةي الا ر ال ديث و صتن عت
صولم له ألن النا األدبي صغل النقلد و ةلوا مئنل لدصر اليًغ ،الاربة ،صمكلنتبل ضاه هذه الانثلهج ثلن الاثنبج الفنثي الثذي ي امثه األثثر
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مجلة العلوم االنسانية .........................................كلية التربية للعلوم االنسانية
األدبي بللق اعد صاأل ال الفنة ،الايلصرة و ه وقرب الح بًغتنل الاربةث ،و صقثد صمثدنل ةثي هثذا ال ثةل( ون الان ثفةه مثه نقلدنثل الا ثدثةه
يرما ن هذا الانبج الح وال له اليًغة ،و صقد وصض نل ولم مع عدد مه النقثلد ومالثل د .م اثد ز ثي الاشثالصي و صد .م اثد منثدصر و صد.
الًح ةضل و صد .وحاد الشلي  .صمثه الان ث ر ال ثلبق و ن ثل إلثح ون اليًغث ،القدياث ،تضثل افةكثلر الج هريث ،التثي عُنةثت الدراسثلت
الن ة ،بللت سع ةةبل و صمه ثل ت مد م ان اتفل( عدة بةنبل إلح حد ي ا ماه اغفل افثر و حتح حةه تك ن درم ،خفلئه مرتفاث ،صمثه
هنل ةإن اليًغ ،الاربة ،الالم ،و الجلماث ،بثة ه اليًغث ،القدياث ،صالجديثدة و ياكنبثل ون تطثرح نف ثبل يثديل ةثي ت لةثل الثنا افدبثي و صةثق
الااطةلت التي رسابل الان رصن القدملء .
صتأسة ل علح مل سيق ياكننل الق إننل مبال حلصلنثل ون نمثري برالثةد مارةثي صاةثر يزخثر باال مثلت صاةثرة مثه علثل ت لةثل الثنا و ةلثه
يك ن هذا الاطل ي ةرا إف عُدنل اليًغ ،الاربة ،افالةل ،و صيضلف إلح ولم ون اليًغ ،تت مه إلح الا تاع وص القثلرئ لتثؤثر ةةثه و صتلثم
الاًق ،وات خ الة ،ةي الي ث اللغ ي الن ي و صمل تزا ق اعد بنلء النا اليًغة ،ضرصري ،و صف ياكه افسثتغنلء عنبثل ةثي دراسث،
النا افدبي .صاسثتنلدا علثح مثل سثيق ل ن ثه مطثللي ن الةث م – ب ث رة مل ث – ،بإعثلدة الشثرعة ،للثدر اليًغثي و انطًقثل مثه الافبث م
الن قي لبل و الذي ي اح إلح مال اليًغ ،علال وعلح و صون ني ث لليًغ ،القديا ،عه ة تلن حثديث و صعثه صثغل ةثي صثر لت افصثبلر و
صون ندع إلح ع دة اليًغ ،ب فتبل افميراط ري ،التي هةانت علح حق الاارة ،النقدي ،صافدبة ،ةي ال ق ال الا .
المصادر
 األال التراثة ،ةي النقد الشار الاربي الاالالر ل د  .عدنلن قلسل ل لةيةل الانشأ الشاية ،للنشر صالت زيع ل ط 1ل 1981م . وال النقد افدبي ل وحاد الشلي ل القلهرة ل مكتي ،النبض ،الا ري ،ل ط 8ل 1973م . اليةلن الاربي ل بدصي طيلن ،ل القلهرة ل مكتي ،افنجل الا ري ،ل ط 4ل 1968م . تلريا النقد افدبي عند الارب ل طه احاد ابراهةل ل دار ال كا ،ل بةرصت ل لينلن ل د.ت . تلريا النقد األدبي عند الارب ل عيد الازيزعتةق ل دار النبض ،الاربة ،ل بةرصت ل ط 4ل 1986م . التف ةر النف ي لألدب ل عز الديه اسالعةل ل الك يت ل دار الا دة ل ط 4ل 1981م . دفئل افعجلز ل عيد القلهر الجرملني ل قروة صعلق علةه م ا د م اد صل ر ل ط 2ل 1411هـ . دي ان األعشح الكيةر  /مةا ن به قةس ل صرح صت قةق م  .م اد ح ةه ل م ر مكتي ،افداب بللجالمةز . دي ان وي الرم / ،غةًن به عقي ،الادصي ل صـرح افملم وبي ن ـر وحاثد بثه حثلتل اليثلهلي ل حققثه ل صقثدم لثه صعلثق علةثه عيثد القثدصالللم ل بةرصت ل مؤس  ،افيالن ل ط 2ل 1982م .
 دي ان هاس الجف ن و مةملئةل ناةا ،و دار ن ةل بةرصت و لينلن . 2114 الرؤي ،الاالالرة لًداب صالنقد ل م اد ز ي الاشالصي ل بةرصت ل دار النبض ،الاربة. ، الش قةلت ل وحاد ص قي ل بةرصت ل دار الكتلب الاربي ل د.ت . علل افسل ب ميلدئه صامراءاته ل الًح ةضل ل القلهرة ل البةئ ،الا ري ،الالم ،للكتلب ل ط 3ل 1985م .اليًغ ،ل م اد بر لت اب علي ل عالن ل دار الفكر للنشر صالت زيع ل ط 1ل 1413هـ .
ة ةي الاةزان الجديد ل م اد مندصر ل القلهرة ل الفجلل ،ل دار النبض ،ل م ر ل د.ت . قضليل النقد افدبي بةه القديل صال ديث ل م اد ز ي الاشالصي ل القلهرة ل البةئ ،الا ري ،للكتلب ل ط 3ل 1978م . مدخل إلح علل الجال ل نيةل رصلد ساةد ل دار البلدي ل بةرصت ل ط 1ل 1422هـ ل 2111م . ن رات ةي وال افدب صالنقد ل د  .بدصي طيلن ،ل الاالك ،الاربة ،ال ا دي ،ل عكلظ للنشر صالت زيع ل ط 2ل 1413هـ . النقد افدبي ل وحاد ومةه ل القلهرة ل مكتي ،النبض ،الا ري ،ل ط 5ل 1983م النقد افدبي اال له صمنلهجه ل سةد قط ل ط 3ل 1411هـ 1981 -م . النقد الت لةلي عند عيد القلهر الجرملني ل وحاد ال لصي ل دار ن ر ساةد للطيلع ،ل ط 2ل 1982م . نقد الشار ل قدامه به مافر ل ت قةق م اد عيد الانال خفلمي ل بةرصت ل دار الكت الالاة. ، )1ين ر  :تلريا النقد افدبي عند الارب و عيد الازيز عتةق  12 :و صتلريا النقد افدبي عند الارب و طه احاد ابراهةل . 13 :
 )2ين ر  :مدخل الح علل الجال و نيةل رصلد ساةد  )3 12 :ين ر  :نقد الشار و قدام ،به مافر . 62-61 :
 )2ين ثثثر  :ن ثثثرات ةثثثي والثثث افدب صالنقثثثد ل د.بثثثدصي طيلنثثثه ل  )4 . 234النقثثثد األدبثثثي والثثث له صمنلهجثثثه  .سثثثةد قطثثث . 115 :
 )5ين ر  :م  .ن  )6 . 117 :ين ر  :ن رات ةي وال األدب صالنقد ل د.بدصي طيلن )7 . 234 : ،ين ر  :م  .ن . 235 :
 )8ين ر  :ت لةل هذا اليةت ةي دفئل افنجلز ل عيد القلهر الجرملني . 99-98 :
 )9النقد الت لةلي عند عيد القلهر الجرمثلني ل د.وحاثد ال ثلصي  )11 . 48 :اليةثلن الاربثي ل بثدصي طيلنث 435 : ،ل صين ثر  :ة ث ةثي
اليًغ ،و م اد بر لت وب علي  )11 . 98 :قضليل النقد األدبي بةه القديل صال ثديث  )12 . 1 :والث النقثد األدبثي ل وحاثد الشثلي ل 51
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