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 أ 
 

من يد مواطن اجلمال من القبح ويفرز اجل زمييّ  وتقوميه للنصوص، هكان الناقد األديب قدميا يف عملية تقييم

املعيار األخالقي والبالغي على د أيضا مويعتالّرداءة، وذلك باعتماده بصفة كبرية على ذوقه وميوالته اخلاصة، 

أبعد من ذلك، إذ صارت العملية النقدية عبارة عن أّما يف عصرنا احلديث أصبح الناقد يهتم خبواص واللغوي 

وتتخذ يف ذلك طرقا ومذاهب خمتلفة يف فهمه   عملية وصفية مباشرة بعد اإلبداع، تستهدف قراءة العمل األديب

 ومعريف ينهو أصيل وف فيكشف فيه الناقد عن كل ما  وتفسريه وتقوميه، قصد الوصول إىل  جوهر حقيقة اإلبداع

  .نص األديبوثقايف يف ال

اليت �تم بدراسة األدب، وسطع  النقدية ومن هنا شهدت الساحة النقدية جمموعة من االجتاهات واملناهج

يف مسائها جمموعة من النقاد الدين اعتمدوا يف دراسا�م على تلك االجتاهات، فالناقد هو اللبنة األساس يف 

هذا  العملية األدبية واإلبداعية، وهو املؤثر األول يف احلياة النقدية والثقافية والفكرية ألي أمة من األمم، ولعلّ 

له رؤية وطريقة خاصة يف التعامل مع النصوص ) مصري(فعنا إىل تسليط الضوء على ناقد عريب التصور هو الذي د

   االجتاه النقدي عند جنيب الكيالين: اخرتنا حبثا موسوما بعنوان ، لذلك"جنيب الكيالين"أال وهو األديب والناقد 

  .معتمدين يف ذلك على دراسة بعض أعماله النقدية

نا الختيار هذا املوضوع هو أمهية هذا احلقل من الدراسات، وميولنا هلذا النوع من ومن األسباب اليت دفعت

  .القضايا النقدية وحب االّطالع عليها، باإلضافة إىل قّلة الدراسات عن هذا الناقد

ما هي أهم االتجاهات النقدية؟ وعلى ماذا ترتكز؟ وفيم  :ومن هنا نطرح جمموعة من التساؤالت منها

  .اه النقدي عند نجيب الكيالني؟ وما الجديد الذي جاء به هذا الناقد؟يتمثل االتج

فصلني وخامتة،  الفصل األول كان بعنوان  لتساؤالت وأخرى قّسمنا البحث إىلولإلجابة على هذه ا

مباحث نظرية وهو مقسم إىل مبحثني، األول بعنوان ماهية االجتاه النقدي، والثاين االجتاهات النقدية احلديثة 

فينقسم أيضا  ةالنقدي تندرج حتتهما مطالب، أّما الفصل الثاين املعنون بدراسة تطبيقية يف أعمال جنيب الكيالينو 

   .ة عن جنيب الكيالين، والثاين اآلراء النقدية عند جنيب الكيالينذإىل مبحثني، املبحث األول بعنوان نب

 .املوضوع تقتضي ذلكواعتمدنا يف دراستنا هذه على املنهج الوصفي ألّن طبيعة 

  :من أجل اجناز هذا البحث اعتمدنا على جمموعة من املصادر واملراجع أمهها 

  .املذاهب األدبية لدى الغرب لعبد الرزاق األصفر - 



 مقدمة

 

 ب 
 

  .يف النقد األديب لعبد العزيز عتيق - 

  .مدخل إىل النقد األديب احلديث لشلتاغ عبود شراد - 

  .ام قطوسمدخل إىل مناهج النقد املعاصر لبس - 

  .مناهج النقد األديب ليوسف وغليسي - 

  .اإلسالمية واملذاهب األدبية لنجيب الكيالين - 

صعوبة انتقاء املادة العلمية باعتبارها موضوعا : وكأي حبث أكادميي فقد واجهتنا بعض الصعوبات منها

  .متشعبا ومعقدا، إضافة  إىل  قّلة الدراسات اليت تناولت هذا الناقد

ويف األخري ال يسعنا سوى أن حنمد اهللا عز و جل على توفيقه لنا على إمتام هذا البحث، كما نتقدم 

على قبوله اإلشراف على هذا العمل وعلى توجيهاته " خالد بن عميور" جبزيل الشكر والعرفان إىل أستاذنا الكرمي 

  . جناز هذا العمل من قريب أو بعيدكما نتقدم جبزيل الشكر إىل كل من ساعدنا يف ا   وإرشاداته القّيمة
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   :قديالن ماهية االتجاه: المبحث األول 

 ومـن أجـل الولـوج إىل صـلب املوضـوع ،نجيـب الكيالنـييتمحور موضوع دراستنا حول االجتاه النقدي عند 

بعض املفاهيم اللغوية واالصطالحية فيما خيص كـل مـن االجتـاه والنقـد ، وذلـك مـن أجـل تقريـب  إىلحاولنا التطرق 

ه املفـاهيم، فقـد أخـذنا بتعريفـات بعـض النقـاد العـرب و توضيح هذه املفاهيم إىل األذهـان، ونظـرا لكثـرة  وتعـدد هـذ

  . ماهل

  مفهوم االتجاه : أوال 

  :لغة  -أ 

  ":هجَ وَ "يف مادة "البن منظور "  "لسان العرب " جاء يف 

ــه لَــُه رَأٌي أي َســَنَح ، وهــو افتَـَعــَل ، َصــارت -  بـُـينالــواو يــاء لكســرة مــا قبلهــا ، وأُبــدلت منهــا التَــاء و أُْذِغمــت مثّ  اجتَِّ

  .اَهَك أي تلقاءك عليه َقوُلَك قـََعْدُت ُجتاَهَك واجتِّ 

  .ة بكسر الواو وضمها هَ جْ الوُ وَ  هةَ جْ الوِ االسم  :اجلوهري  . هُ هُ جْ وَ : هُتُه وِوجهُتُه وُوجهُتُه َوجْ : ر َوِجَهُة األمْ 

  .هُ دْ صِ قْ ه إليه وتَـ جَّ وَ تَـ املوضع الذي تَـ : يعامجَ الوِْجَهُة َواِجلَهُة و 

َههاَ يف كّل وجهة أي يف كل وجه استقبلته وَأَخْذُت ِفيه : ْجَهة َوالُوْجَهة َو الوِ    . القبلة و ِشبـْ

  .اهً جتََ  هُ جَ تْ يَـ  قال أبو زيد جتََِه الرَُّجلُ : قال ابن بري.  بَ هَ ذَ : إليه  هَ جَّ وَ تَـ وَ 

  :ن صِ حُ  بن وأنشْد أبو زيد ِلِمْرَداسِ  ؛جتَه ، بالفتح : وقال األصمعي 

  1."ياعِ رَ ته ذِ دَّ شَ اقت بِ ا ضَ مَ وَ                       ا نَ هْ جتَِ  ذْ ، إِ ةَ القبيلَ  هُ لَ  تُ رْ صَ قَ 

  :"عجم الوسيط امل" وورد يف

   .َسَنحَ : َواجتَََّه َلُه رَْأٌي ] اَجتهَ أو : أصله : [ أَقْـَبَل ِبَوْجِهه عليه : إليه ) اجتَََّه ( " -

   .الَ ابَ قَ تَـ ) : ا هَ اجَ وَ تَـ ( -

                                                           
 ، 2005، 1لسـان العـرب ، دار صـادر للطباعـة و للنشـر ، لبنـان ، ط): ه 711ت (  مجـال الـدين حممـد بـن مكـرم  ابـن منظـور اإلفريقـي املصـري   1

  ) .وجه(، مادة  161، ص 15مج 
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  .ههَ مطاوع وجَّ ) :  هَ جَّ وَ تَـ (  -

  ]اهٌ جَ وِ : وأصله. [ كَ هِ جْ وَ  اءَ لقَ تِ : كَ جتاهَ  تُ دْ عَ قَـ : ويقال . الوجه الذي نقصده) :  اهُ جَ التِّ (  -

: مــع قولــه »رْ  أفِــىنَ أَ «: كمــا يف قــول امــرئ القــيس. حركــة احلــرف قبــل الــروي املقيــد ) : يف الشــعر ): ( وجيــه التَ (  -

  .»رّْ واليوم قَـ  « :، وقوله »ربُ مجيعا صُ «

   1."هدَ قصِ ه إليه وتَ واجلهة املوضع الذي تتوجّ . اجلانب والناحية) :  ةُ هَ اجلِ (  -

  :ورد" املنجد"ويف 

ـــاِ " - ـــيقـــه، اِ رِ طَ  ىَلـــعَ  لَّ تدَ ْســـنـــة، اِ ة معيّ َهـــجْ وُ  ذَ َخـــ، أَ هُ ريَقـــطَ  دَ َجـــوَ : هَ جتَّ ـــيـَّ عَ ا مُ اًهـــجتَّ اِ  ذَ ختَّ بالبوصـــلة أو  الّ دِ تَ ْســـمُ  هَ جتََّـــاِ «: اًن

  .»بالشمس 

ــاِ  - ــاِ «: ينــةة معَ َهــجِ  دَ َصــقَ : إىل هَ جتَّ ــلتَـ اِ : حنــو هَ جتََّــاِ : نــةإىل جهــة معيّ  الَ قصــد أو َمــ» ود دُ إىل احلُــ هَ جتَّ ــقْـ أَ  وْ  أَ إَىل  تَ َف  لَ َب

  .»نظار حنو ذلك البلدت األَ هَ جتََّ اِ «: بالوجه على

اه ّجتــــاِ » «ه اَهــــجتّ ل اِ دَّ بَــــ«. »اه مســــتقيمّجتــــاِ «: ةَهــــجْ ، وُ ْري ، خــــط َســــ»اه بيــــتّجتــــاِ «: لابِــــهــــة وضــــع مقَ جَ وُ : جتــــاهاِ  -

    2."»شيء

  :املعجم العريب األساسي" كما ورد أيضا يف 

  . هُ دَ صَ قَ ه وَ ليْ عَ  لَ بَ قْـ أَ : الشخص إليه  هَ جتّ اِ : ا اهً جتّ اِ  هُ جِ تَّ يَـ  هَ جتََّ اِ " -

  . حَ نَ سَ :  أيٌ رَ  هُ ا لَ اهً جتِّ ، اِ » اجلنوب وَ حنَْ  حُ ائِ السَّ  هَ جتََّ اِ « نة، ة معيّ هَ جِ  دَ صَ قَ : اذَ حنو كَ  صُ خْ لشَّ ا هُ جِ تَّ يَـ  -

  .ة عادة استجابة خاصّ  اتصحبهؤ عقلي ملعاجلة جتربة أو موقف من املواقف �يّ : اه جتّ اِ  -

  3."»ادضَ مُ  اهجتّ اِ « ، » ري كْ اه فِ جتّ اِ « ، » فة ات املتطرّ اهَ جتّ االِ « ، » ي معتدل ياسِ سِ  اهٌ جتّ اِ « 

ونلمــــح مـــن خــــالل هــــذه  ،جهـــة واملقصــــدالوِ : اه وهــــو غـــوي لالّجتــــيف املعــــىن اللّ  تشـــرتك مجيــــع هـــذه التعــــاريف

  .اه شخص ما يتبنّ ل يف موقف أو اجتاه معّني التعاريف املعىن االصطالحي املتمثّ 

  
                                                           

  ).الَوْجهُ (،  مادة  1015، ص  1املعجم الوسيط ، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع ، تركيا ، دط ، دت، ج: يم مصطفى و آخرون إبراه 1

  .1510، ص 2001، 2أنطوان نعمة وآخرون ، دار املشرق ، بريوت ، ط: املنجد ، حترير: صبحي محوي وآخرون  2

 . 1293، دار الروس، دط ، دت، ص ) للناطقني باللغة العربية ومتعلميها(املعجم العريب األساسي : أمحد العايد وآخرون  3
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  : بعض المفاهيم المتصلة باالتجاه   -

  .ل موضــوع معــني جباذبيتــهاالهتمــام هــو اجتــاه ذو وجهــة موجبــة جيعــل الفــرد يشــعر حيــا":  االتجــاه واالهتمــام - 1

  .كما أن االهتمامات تتسم بالتحديد واخلصوصية بينما تتسم االجتاهات بالعمومية والشمول

الـــيت ميكـــن التحقـــق منهـــا علـــى أســـاس معـــايري واقعيـــة، بينمـــا تتنـــاول تتنـــاول اآلراء الوقـــائع :  االتجـــاه والـــرأي - 2

كمـا أن االجتـاه يتميـز بالثبـات النسـيب، بينمـا . العـاطفياالجتاهـات موضـوعات تعتمـد علـى الـذوق وتـرتبط باجلانـب 

لـــه، فهــو عبـــارة عـــن إعـــالن وجهـــة نظـــر تتغـــري وفقـــا لتغـــري  ةً مل تعـــد الشـــواهد الواقعيـــة مؤكـــد االــرأي معـــرض للتغيـــري إذ

  .املوقف ذاته

الفـرد ومعارفـه االعتقاد هو التصديق اجلازم بشيء ما، واملعتقدات هي عبارة عن تصـورات : االتجاه والمعتقد - 3

 منـههي من بني ما يسهم يف تشكيل املركب العقالين واملعـريف الـذي يتشـكل د، وبالتايل فاملعتقدات حول شيء حمدّ 

  .االجتاه

مـن اجتاهـات الفـرد الـيت  اكبري   اهي إطار واسع وشامل جيمع داخله عدد ديولوجيةياأل :ديولوجيةياالتجاه واأل - 4

ـــرتبط بعضـــها بـــبعض، تتمثـــل يف إ هـــي مجلـــة  فاأليديولوجيـــةوبالتـــايل  .دراكاتـــه لذاتـــه وللمجتمـــع الـــذي يعـــيش فيـــهي

  . 1"ن فلسفته يف احلياةاليت تكوّ و ة لدى الفرد االجتاهات املشكلّ 

  : اصطالحا -ب 

  اعلــى فــرد واحــد بــل يشــمل عــدد ن مجــاعي ال يقتصــرتكــوّ : " هــو" املــذهب" أنّ " عبــد الــرزاق األصــفر"يــرى 

عيـت وهلـذا دُ ... متشا�ة لوقوعهم حتت تـأثري منـاخ بيئـي عـام  ةكبريا من املبدعني مجعت بينهم ذوقية واحدة وأمزج

  2".تشبهها هلا باجلائحة " مرض العصر " الرومانسية 

إمنـا هـو  ذلـك،ال يتوقف على الفرد بل يتعدى إىل أكثر من  "املذهب"  يتبني لنا من خالل هذا التعريف أنّ 

تشـا�ة ويتـأثرون بـنفس املـؤثرات نتيجـة أذواق موحدة جتمع بينهم ظـروف وأوضـاع م وذو  ه مبدعونو اؤ بناء مجاعي بنّ 

  .وقوعهم حتت بيئة واحدة 

                                                           
 .81 - 77سيكولوجية االجتاهات ، دار غريب ، القاهرة، دط ، دت، ص : عبد اللطيف حممد خليفة وعبد املنعم شحاته محود    1

 . 7، ص  1999املذاهب األدبية لدى الغرب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق ، دط ، : اق األصفر عبد الرز   2
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، وال يزال فجأة أمام موجة مذهبية جديدة، بل يتكـون تـدرجييا حيـث ما قبلهُ  خواملذهب ال يأيت فجأة فينس"

لنهـار أمـام تتعايش آثار املدرسة السـابقة واملدرسـة الراهنـة، مث تـزول اآلثـار القدميـة رويـًدا رويـًدا، كمـا يضـمحل ضـوء ا

يلبث املذهب أن يتالشى تدرجييا أمام مدرسـة الحقـة، وتتـزامن آثـار مدرسـتني لـدى كاتـب بعينـه  زحف الليل، مث ال

يف بعـــض األحيـــان، أو لـــدى عـــدد مـــن الكتـــاب واملبـــدعني يف فـــرتة واحـــدة، وقـــد يكـــون املـــذهب بعـــد انطوائـــه عـــودة 

والرمزيـة والواقعيـة، والسـبب يف  واإلبداعيـةدارس التقليديـة قد توجد يف وقـت واحـد، اجتاهـات املـمبالمح جديدة، بل 

 األيــديولوجياتذلــك اخــتالف الشــروط اخلاصــة الــيت خيضــع هلــا كــل األدبــاء واملبــدعني كتنــوع الظــروف والثقافــات و 

لـتالؤم يف االسـتجابة وا هواملستوى احلضاري والتفاعل مع التيارات اجلديدة أو الغربية، وسرعة تطور األديب أو تباطئ

سنة التطور الطبيعي اليت تنايف املفاجأة والطفـرة، وختضـع لقـانون الفعـل  اإ�واختالف املواهب واملزايا الفردية، وأخريا 

  . " ورد الفعل

  مفهوم النقد : نيا ثا

دت املفــاهيم اخلاصــة بالنقــد بتعــدد النقــاد واألدبــاء، فكــل واحــد مــنهم يضــع مفهومــا لــه، وملــا كــان جمــال تعــدّ 

، حاولنــا أن نأخـــذ بعــض املفــاهيم الــيت تطــرق إليهـــا نقــاد وأدبــاء العــرب حبســب منطلقـــا�م دراســتنا يف النقــد العــريب

 .رؤاهمو 

  :المفهوم اللغوي واالصطالحي -)1

  : لغة  -أ 

متييـز الـدراهم : النقـد خـالف النسـيئة، والنقـد والتنقـاد « ": نقـد" جاء يف لسان العرب البن منظور يف مـادة 

  :ويهزيف منها، أنشد سيبالوإخراج 

  تنفي يداها احلصى ، يف كل هاجرة                  

  تنقاد الصياريفنفي الدنانري                                                     

كـــوك، معـــىن نقـــد�م أي أعبـــتهم إن نقـــدت النـــاس نقـــدوك وإن تـــركتهم تر : قـــال  إنـّــهويف حـــديث أيب الـــدرداء 

   1.»غتبتهم قابلوك أو 

                                                           
  7املذاهب األدبية لدى الغرب، ص : عبد الرزاق األصفر : أنظر. 

، 6مــج  ،عبــد اهللا علــي الكبــري ، حممــد أمحــد حســب اهللا ، هاشــم حممــد الشــاذيل، دار املعــارف، القــاهرة، دط، دت: لســان العــرب ، تــح: ابــن منظــور  1

 ).نقد (، مادة  4517،  ص 48ج
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ـــه الـــدراهم أي أعطيتـــه فانتقـــدها أي قبضـــها، ونقـــدت « :ويف الصـــحاح للجـــوهري ـــه الـــدراهم، نقـــدت ل نقدت

   1.» فالنًا إذا ناقشته يف األمر توناقد. دهم نقٌد أي وازن جيّ الّدر زيف، و المنها  أخرجتالدراهم وانتقد�ا إذا 

ـــ: نقـــده الـــثمن، ونقـــده لـــه فانتقـــده، ونقـــد النقـــاد الـــدراهم«: ويف أســـاس البالغـــة للزخمشـــري ز جيـــدها مـــن مّي

  2.»ادٌ رديئها، ونقٌد جيٌد، ونقوٌد جيّ 

د مـــن متييـــز اجليّـــ: تشـــرتك مجيعهـــا يف املعـــىن اللغـــوي للنقـــد وهـــو أّ�ـــايتضـــح لنـــا مـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة 

  .واملناقشة يعين أيضا كشف العيوب إنّهالرديء من الدراهم، كما 

  : اصطالحا  -ب 

د واخــتالف األدبــاء والنقــاد، ومــن بــني الــذين اهتمــوا بالنقــد األديب دت املفــاهيم االصــطالحية للنقــد لتعــدّ تعــدّ 

والشــعر صـــناعة وثقافــة يعرفهـــا أهــل العلـــم  : "بقولـــهفيعــّرف النقــد " ابـــن ســالم اجلمحـــي" دهم بـــه جنــءوارتبطــت أمســا

منهــا مــا تـَْثقفــه العــني، ومنهــا مــا تـَْثقفــه األذن، ومنهــا مــا تـَْثقفــه اليــد، ومنهــا مــا : كســائر أصــناف العلــم والّصــناعات

  ا بلــون وال مــّس وال طــراز وال وســم وال صــفةمــتعــرف جود� ال الــدرهميـَْثقفــه اللســان ومــن ذلــك اجلهبــذة بالــدينار و 

   3."وزائفها يعرفه الناقد عند املعاينة فيعرف �رجتها و 

فالشعر عند ابن سالم صناعة كغريها مـن الصـناعات الـيت عرفتهـا العـرب، برعـت فيهـا وأتقنتهـا فالناقـد حيتـاج 

مـن الـرديء مـن ي الـذي يـدل علـى متييـز اجليـد احلذق واملهارة، وقد استخدم ابن سالم لفظة النقـد مبعناهـا اللغـو  إىل

  .الدراهم

 : "مـن خـالل قولـه، "نقد الشعر "من خالل كتابه " قدامة ابن جعفر " أما فيما خيص مفهوم النقد حسب 

ده مــن رديئــه كتابــا، وكــان الكــالم يف هــذا القســم أوىل بالشــعر مــن مل أجــد أحــدا وضــع يف نقــد الشــعر وختلــيص جّيــ

   4."هودة سائر األقسام املع

                                                           
، ص  1990، 4أمحـد بـن عبـد الغفـور عطـار، دار العلـم للماليـني، بـريوت، ط: تاج اللغة صحاح العربيـة ، تـحالصحاح : إمساعيل بن محاد اجلوهري  1

544. 

 1998، 1حممــد باســل، عيــون الســود، دار الكتــب العلميــة، بــريوت ،ط: أســاس البالغــة ، تــح ) : ه 548ت( زخمشــري جــار اهللا حممــود بــن عمــر ال 2

 .29،   ص  2ج

 . 5، ص  1، ج1980، 2حممود حممد شاكر ، دار املدين ، جدة، السعودية ، ط: بقات فحول الشعراء، شرح ط: ابن السالم اجلمحي 3

 . 15، ص 1978،  3كمال مصطفى، مكتبة القاهرة، ط: نقد الشعر ، تح : قدامة بن جعفر   4
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د الشــعر مـن رديئــه، ونالحــظ أن مـن خــالل مـا ذكــره قدامــة جنـد أن املفهــوم االصــطالحي للنقـد هــو متييـز جيّــ

  .د من الرديءبتمييز اجليّ  اً النقد يبقى مرتبط

اســتعراض القطــع األدبيـة ملعرفــة حماســنها ومسـاوئها مث قصــرت علــى : " لــه هـوالنقــد بقو " أمحــد أمـني " يعـرف 

   1."العني ملا كان من مستلزمات فحص الصفات ونقدها عيب بعضها 

ز النقــد هــو الــذي يستكشــف أصــالة األدب أو عــدم أصــالته، ومييّــو : " فيعرفــه بقولــه " عبــد العزيــز عتيــق "ا أّمــ

منـــه  ا هــو متصــل بـــاألدب، يســتمدّ لــيس قائمـــا بذاتــه، وإمنـّــ إنّــها فوســواء كــان النقـــد علمــا أو فنّـــ. ده ورديئـــهبــني جيّــ

  ".ه يرصد خطاه واجتاهاته وجوده، ويسري يف ظلّ 

ق فــاق جديــدة حيلّــآاملطلقــة والتجديــد، واكتشــاف  وإذا كــان األدب بطبيعتــه ينــزع إىل احلريــة: " ويقــول أيضــا 

د، يقــف عنــد حــدود دراســة األعمــال األدبيــة حمــافظ مقيّــ إنّــه  .النقــد علــى العكــس مــن ذلــك  عنهــا، فــإنّ فيهــا ويعــّرب 

   2."ا فيها من مواطن القوة والضعف، واحلسن والقبح  وإصدار األحكام عليها بقصد الكشف عمّ 

املـرآة الصـادقة الـيت تعكـس نـواحي اجلـودة واجلمـال أو الـرداءة والقـبح : "  نّـهأب "سني احلاج حسنح "ويعرفه 

   3."يف العمل األديب، وبالتايل هذه العملية توقفنا على مظاهر الضعف والتخلف أو القوة والتقدم فيه 

بواســطة العمليــة النقديـة نســتطيع الكشــف عـن مــواطن اجلــودة والــرداءة  هح لنــا مــن خـالل هــذا املفهــوم أنّـيتّضـ

الــيت تقــدم لنــا صــورة الشــيء كمــا هــي دون هنــا شــبهه بــاملرآة والتمييــز بــني األعمــال األدبيــة وإصــدار احلكــم عليهــا، و 

  .خداع والزيف 

ة، وحتليلهـا حتلـيال هو فن تقومي األعمال األدبية و الفنيّـ: " بقوله criticismف النقد فيعرّ  "ابراهيم خليل"ا أمّ 

  نشــاؤهاإ، و هاوهــو الفحــص العلمــي للنصــوص األدبيــة مــن حيــث مصــادرها، وصــحة نّصــ .قائمــا علــى أســاس علمــي

   4." صفا�ا وتارخيها 

                                                           
 . 13، ص 2012النقد األديب، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة ، القاهرة ، دط ، : أمحد أمني  1

 .263، دت ، ص  1األديب، دار النهضة العربية، بريوت ، ط يف النقد: عبد العزيز عتيق  2

 . 24، ص1996،  1النقد األديب يف آثار أعماله، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، لبنان ،ط: احلاج حسنحسني   3

 . 11، ص  2002يف النقد والنقد األلسين ، منشورات أمانة عمان الكربى، األردن ، دط ، : إبراهيم خليل  4
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 عــنيقــوم جــوهر النقــد األديب أوال علــى الكشــف : "  "حممــد غنيمــي هــالل"ياق نفســه يقــول عنــه و يف الّســ

مث يـأيت بعـد ذلـك احلكـم العـام  .ومتييزها مما سواها عـن طريـق الشـرح والتعليـل يف النتاج األديب، جوانب النضج الفّين 

  1."عليها 

األعمــال األدبيــة  تنصــب يف نقطـة واحــدة وهــي دراسـة أّ�ــا دت إّال علـى ضــوء مــا سـبق جنــد أن التعــاريف تعـدّ 

وكشـــف مـــواطن القـــبح واجلمـــال فيهـــا، فالنقـــد عمليـــة وممارســـة إبداعيـــة تشـــتغل علـــى الـــنص األديب بالشـــرح والتعليـــل 

، وقيمتـه التعبرييـة والتفسري قصد احلكم عليه سواء إجيابا أم سلبا، وبالتايل تتلخص وظيفته يف تبيان قيمته املوضـوعية

 .سري األدبو الشعورية وتعيني مكانته يف خط 

  :، فنميز فيها بني ما يأيت"جنيب الكيالين"حسب  أما دالالت النقد االصطالحية

  .ومنيز فيه بني تعريفات ثالث، بني األول والثاين عالقة قوية: النقد املوجه إىل األعمال الفنية" -1

  .استخدام املقاييس الصحيحة للحكم على التجارب الفنية شكال ومضمونا -أ

  .رداءةاللى األعمال الفنية باجلودة أو احلكم ع -ب

  2".تفسري األعمال الفنية -ج

  :يأيت  ماإىل يشمل التجارب واألعمال الفنية،ما يتوجه فيه النقد ويندرج ضمن هذا املفهوم الذي"

  .األدب العام من حيث هو مضامني واهتمامات -

يقـــول  .عنايـــة خاصـــة للنهـــوض بـــه، وحتقيـــق إشـــعاعه وانتشـــاره الؤهإيـــاألدب اإلســـالمي وهـــو مـــا ينبغـــي  -

 بنقـده واالهتمـام، وتقدميـه جلمـاهري القـراء ألدب اإلسـالمياهوض بإن رسالة النشر هامة يف الن( :الكيالين يف ذلك

  ).لهوالدعاية   

  .فن أديب يقتضي تقوميا وتقديرا وتوجيها :املسرح اإلسالمي -

  .ويوجه مسارها لنفي الضار وإقامة الصاحل وهي فن مقتض تقوميا يتناول البدايات واالمتدادات،: القصة -

ىل جمـاالت أخـرى غـري أدبيـة، ليشـمل وهنا يتعداه من النقـد األديب إ 3."النقد املوجه إىل جماالت غري أدبية وفنية -2

   .مجيع مناحي احلياة

                                                           
 .9، ص 2004النقد األديب احلديث، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، دط، : حممد غنيمي هالل 1

 .19، ص2010، 1قضايا املصطلح يف النقد اإلسالمي احلديث، عامل الكتب احلديث  للنشر والتوزيع، بريوت، ط: حممد أمهاوش 2

 .21،20صاملرجع نفسه،  3
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  :أنواع النقد  - )2

  : من أنواعه ما يلي ، ونعدّ النقد األديب خاص باألدب يعدّ 

الذي يشرح الصـلة بـني األدب والتـاريخ فيتخـذ مـن حـوادث التـاريخ السياسـي واالجتمـاعي " :النقد التاريخي - 1

بــالفهم والتفهــيم أكثــر مــن  اب، فهــو يعــىنوتفســري املؤلفــات وشخصــيات الكتّــ وســيلة لتفســري األدب وتعليــل ظــواهره

   1."عنايته باحلكم واملفاضلة 

  هـم آثـاره وفنونـه وخواصـه الغالبـة عليـهوهو الذي يتخذ من حياة األدب وسريته وسـيلة لف ":النقد الشخصي  - 2

ويهـتم أيضـا بـربط أشـكال األدب بأشـكال " 2."األدب صادر عنه مباشرة ليسهل بذلك شرحه وتعليـل أوصـافه فإنّ 

  3."فنون واآلدابفنون أخرى وإفراز العالقات اليت بني ال

وهـــو أخـــص األنـــواع و أوالهـــا ملـــن يريـــد فهـــم طبيعـــة األدب وبيـــان عناصـــره ، وأســـباب مجالـــه " :النقـــد الفنـــي  - 3

 وهــو أحــق األمســاء �ــذه التســمية، فهـو يعــني علــى صــحة النقــد الفــّين وقوتـه، ورســم الســبل الصــاحلة للقــراءة واإلنشـاء 

  4."لّضالوعلى سالمة أحكامه من الغموض وال

أنواع، وذلك من أجل تسهيل حتديد جمـاالت عملـه والتعـّرف النقد إىل " أنريك أندرسون أمربت " وقد قسم 

   :ة، نذكر منهاإىل أفكاره البنائي

قــد الــذي يقبــل وجــود األنــواع واقعيــا، ملحمــة ومأســاة وشــعرا غنائيــا وغريهــا، كمــا لــو كانــت نُظُمــا أو ممالــك النّ " -

" أرسـطو"هذا هو األكثر كالسيكية، مثل ما جاء عنـد » نقد األنواع «اب، ورض قوانينها على الكتّ فطبيعية ثابتة ت

يضطرب ويتغري موقفـه يف مقعـده األكـادميي، ومل يقـرر أن يشـغل نفسـه  نّهألو وتعّود أن يكون مجاليا و ". هوراس " و

ل أن يدعي لنفسه اكتشاف احملـاور يف عمـق تصـنيفات ويفضّ  .ة عرب التاريخمبصاحبة األعمال الفردية يف نزهتها احلرّ 

وكـان نقـد . لّروائيـة، وغريهـاالشـاعرية وا: ا عـن صـفا�ما اجلوهريـةاألدب، وهو ال حيدثنا فقط عـن الشـعر والروايـة وإمنّـ

تعليمًيا، وأصبح هذا النقد يف األزمنة األخـرية أكثـر جتريبيـة دون أن و األنواع يف العصور الكالسيكية صارًما ومستبًدا 

  .ى عن صرامتهيتخلّ 

                                                           
 . 17، ص  1988يف األدب والنقد ، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، دط ، : حممد منذور  1

 . 145، ص  1994، 10أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط: أمحد الشايب  2

 . 88،ص  1991أمحد مكي، مكتبة األدب، القاهرة ، دط ، : مناهج النقد األديب، تر : أنريك أندرسون إمربت  3

 . 145أصول النقد األديب ، ص : أمحد الشايب  4
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عنصـرية ابع األدب القومي كمجموعة معلقة، ومبنطق صارم يتسّلح باملستويات اجلغرافيـة واللغويـة والتقد الذي يالنّ  -

درسـنا أسـلوبا عامليـا، كالكالسـيكية وإذا . اب اخلـّالقاليت تتحكم، كمستويات األنواع بقوانني مقررة يف نشـاط الكتّـ

تـاريخ " جوزيف نـادلز" ، ويستخدم "إّن الفرنسي حالة قومية منعزلة : " "هنري باير: " اجلديدة مثال، فسوف يقول

  .لكل قبيلة ومنطقة األدب األملاين يف توضيح اخلصائص العرقية 

    1."نبض عمل ما لكي يدرك خفقات نظام عظيم لدورة التقاليد الدموية جيسّ قد الذي النّ  -

  :  وظائف النقد وغايته - )3

  يس لـه قواعــد ثابتـة حتكمــهطبيعـة العمــل األديب، فـاألدب لــإىل دت وظــائف النقـد واختلفــت وهـذا راجــع تعـدّ 

ل لنـا عمليـة توضـيح االجتاهـات األدبيـة، وإبـراز مسـات وخصـائص كـل لذلك جنـد تعـدد وظائفـه، وهـذه األخـرية تسـهّ 

  : اجتاه، ومن بينها نذكر ما يلي

ر يف تقــدي» الذاتيــة «قــدر املســتطاع ألن » املوضــوعية « العمــل األديب مــن الناحيــة الفنيــة، وبيــان قيمتــه  تقــدير" -

  .»املوضوعية« العمل األديب هي أساس 

ه تـهل علـى الناقـد أثنـاء نقـده ألي عمـل أديب أن يتجـّرد مـن ذوقـه اخلـاص وميولليس من الّسـ نهألنقول ذلك 

أن جتعــل عمليــة نقــد أي عمــل أديب قضــية  أّ�اهــذه العوامــل مــن شــ فكــلّ . النفســية واســتجاباته الذاتيــة هلــذا العمــل

  .يف النقد »الذاتية «ونه ور الناقد، وهذا هو ما يسمّ تفاعل بني هذا العمل وشع

  »موضــوعي « هــذه أساســا حلكــم » ذاتيتــه « ولكــن يف اســتطاعة الناقــد ضــمن هــذه احلــدود أن يتخــذ مــن 

وذلــــك بــــأن يالحــــظ طبيعــــة العمــــل األديب الــــذي يعــــرض لــــه بالنقــــد، وطرائــــق تنــــاول والســــري فيــــه، وقيمــــه الشــــعورية 

  .ملتاحة لهوالتعبريية، و األدوات ا

فتقـــدير العمـــل األديب مـــن . تعيـــني مكـــان العمـــل األديب يف جمالـــه اخلـــاص، أي يف عـــامل األدب الـــذي ينتمـــي إليـــه -

د مقــدار مــا أضــافه إىل الــرتاث األديب يف لغتــه مــن األديب، و أن حيــدّ  انــهالناحيــة الفنيــة يقتضــي أن يعــرف الناقــد مك

أهــو منـــوذج : العمــل األديب مـــن الناقــد أن يتبــني يتطلــبكــذلك  .بصـــفة عاّمــة كلــهة، ويف عــامل األدب  بصــفة خاّصــ

ضـلة ال تضـيف ف؟ مث أمـا فيـه مـن جديـد يؤهلـه للبقـاء أم هـو  جديد أم تكرار لنماذج سابقة مـع شـيء مـن التجديـد

                                                           
  .  86،  85مناهج النقد األديب، ص : أنريك أندرسون إمربت  1
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 فهذه القيمة الفنية ونظائرهـا تضـاف إىل قيمـة العمـل األديب يف ذاتـه، كمـا تضـاف إىلإىل الرتاث األديب أي شيء ؟ 

   1. "صاحب العمل عند احلكم على قيمته الكاملة

ألن الناقـد هذه الوظـائف �ـتم ببيـان القيمـة الفنيـة واملوضـوعية للعمـل األديب، فالذاتيـة هـي أسـاس املوضـوعية 

     �ــتم بتصــنيف العمــل األديب أّ�ــاوذوقــه اخلــاص، كمــا  أثنــاء عمليتــه النقديــة ال ميكنــه أن يتجــرد مــن ميوالتــه النفســية

ضمن دائرة األدب، وتوضح لنـا أيضـا مـا إذا كـان ذلـك النمـوذج  انهدور الناقد ومكد ويربز وبالتايل فهذا العمل حيدّ 

  .أن يضيف شيًئا للرتاث األديب  انهذكر بعد بإمكيسبق دراسته أم جديد مل 

وهـــذا جانـــب مـــن جوانـــب التقـــدير .  بالبيئـــة الـــيت ظهـــر فيهـــا ومـــدى تـــأثريه فيهـــاالعمـــل األديب رحتديـــد مـــدى تـــأث" -

يكــون مــن املهــم  إنّــهوإذا كــان األدب ابــن بيئتــه، ف. الكامــل للعمــل األديب مــن الناحيــة الفنيــة والناحيــة التارخييــة أيًضــا

ى معرفـة ذلـك يتحـدد مـدى مـا علـ ، إذعند التقدير أن يعرف الناقد ما أخد العمل األديب مـن بيئتـه ومـاذا أعطـى هلـا

ر العمــل وبيئتــه أمــر مســتطاع إذا تــوافرت املعلومــات والدراســة ثّ فيــه مــن إبــداع ومــن اســتجابة للبيئــة، وحتديــد مــدى تــأ

هل معرفتهـا إذا كـان ا عـن مـدى تـأثريه فيهـا فمـن الّسـّمـأللظروف واألوضاع اليت سبقت وأحاطت عمال أدبيا معينـا، 

ا بالقيــاس إىل األعمــال األدبيــة املعاصــرة أّمــ. ى عليــه مــن الــزمن مــا يكفــي للحكــم عليــههــذا العمــل األديب قــدميا مضــ

وكــل مــا ميكـــن أن يعملــه الناقــد هنـــا هــو أن يقــّدر العمـــل األديب . فتحديــد تأثريا�ــا يف بيئتهـــا أمــٌر مــرتوك للمســـتقبل

وهــذا كلــه . ، ومــن ناحيـة البيئــةألديب، ومــن ناحيــة اجلديــد الـذي أضــافه إىل الــرتاث اةاملعاصـر مــن ناحيــة طبيعتــه الفنيّـ

   .سيكون جزًءا من احلكم التارخيي فيما بعد

، وكشـف العوامـل وإىل خصائصـه الشـعورية والتعبرييـةف إىل مسات صاحب العمل األديب من خالل أعماله، التعرّ  -

   2."خاصة النفسية اليت تضافرت على إنتاج أعماله األدبية ووجهتها وجهة معينة

ثلـت يف تـأثر العمـل األديب بالبيئـة الـيت أّن األوىل مت،  عبـد العزيـز عتيـقن فقد بـّني أّما هاتان الوظيفتان األخريتا

  ابـن بيئتـه يـؤثر فيهـا ويتـأثر �ـا نّـهالثانيـة تـرتبط باألديـب ألو نشأ فيهـا أي أن البيئـة هلـا دور يف تكـوين العمـل األديب، 

  .األديب والفكري من خالل أعمالهن التعرف على صاحب العمل ومعرفة توجهه م لذلك البدّ 

قـــد حصـــرها يف ثـــالث  "نريـــك أندرســـون إمـــربت أ" ونبقـــى يف ســـياق احلـــديث عـــن وظـــائف النقـــد، إذ جنـــد 

  : وظائف هامة

                                                           
 .274،  273يف النقد األديب ، ص : عبد العزيز عتيق    1

 . 275ملرجع نفسه، ص ا   2
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حـىت لـو ( ملـهع قـه وعاشـه وجعـل منـهو�ـا يـرد الناقـد فرديـا علـى العمـل األديب الـذي قـرأه، وتذوّ  ،وظيفة نسخية" -

  ) .رفضه فيما بعد 

  .ر العمل للجمهورفصله، ويفسّ  بىنالة البناء، ويسقّ  يرفع الناقد بواسطتها، وظيفة تفسيرية -

  .يكون فيها الناقد قاضيا وظيفة تقويمية -

ويـرى . هـو مجيـل أم الهـل أّن هذه الوظيفـة األخـرية هـي فقـط مـن تقـول لنـا عـن عمـل مـا " أندرسون " يرى 

  1."قد تكون مرتبطة بالنقد اأ�ّ كذلك 

  : الناقد وشروطه -)  4

  : الناقد - 1

ـــة النقديـــة واملمـــارس هلـــا يســـمى  إنّ  ـــدا "املتخصـــص يف العملي ، فالبـــد مـــن وجـــود هـــذا الطـــرف لدراســـة "ناق

  .األدبية ونقدها واحلكم عليها األعمال

ا بـه األحاسـيس وتدركـه العقـول، أّمـ مع وتلـمّ لكـل مـا تقـع عليـه العـني وحيـيط بـه الّسـ املمّيز: ة هومّ الناقد بعا"

را وموازنـا ض للجـنس األديب شـعرا كـان أو نثـرا، قصـة أو روايـة أو مسـرحية، دارسـا ومفّسـمـن يتعـرّ  :الناقد األديب فهو

   2."ها، حىت يفرغ إىل حكم ما ال وموجّ أو حملّ 

وال يشرتط يف ناقد األدب أن يكون قادرا علـى إنشـائه، وأن كانـت أقـدم منـاذج النقـد عنـد العـرب تتمثـل يف "

 قـــه ومتييـــز قيمـــهلـــى تذوّ ا يشـــرتط فيـــه أن يكـــون قـــادرا عوالوقـــوف عليـــه بالتهـــذيب والتنقـــيح، وإمنـّــنقـــد الشـــاعر شـــعره 

  3 ".والتعليل حلكمه تعليال موضوعيا حىت يضل النقد يف خدمة األدب ورسم الطريق األمثل له

  :شروطه  -)  2

نه مـن التحـرك يف فضـاء الـنص بكـل حريـة ومرونـة، ومـن ح الناقد األديب جبملة من الشروط متكّ جيب أن يتسلّ 

  : منها بني هذه الشروط نذكر

  

                                                           
 .53، 52مناهج النقد األديب، ص : مربتإأنريك أندرسون   1

 . 7، ص1998يف النقد األديب القدمي عند العرب، مكة للطباعة، دط ، : محان إبراهيم مصطفى عبد الر   2

 . 8املرجع نفسه، ص   3
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  : الذوق  -أ 

ر ال خــالف يف وجــوده بــل يف عملــه ، بعــض النــاس حيكمــون ذوقهــم، وهــو الــذوق األديب شــيء ثابــت ومقــرّ "

   1."لة يف نقدهم العمدة، وبعضهم مينعونه من أن حيكم إذا حكم اشرتطوا أن تكون أحكامه معلّ 

األديب، والقــدرة  ملكــة جتمـع بــني القـدرة علــى التـأليف" إنّـهيف تفسـريه لكلمــة الـذوق، بــني " ابـن خلــدون" اأّمـ

   2."على نقد األدب ومعرفة اجليد والرديء منه 

واالســــتمتاع بــــه ر بــــه علـــى تقــــدير اجلمــــال اســـتعداد فطــــري مكتســــب نقــــدّ : "ويف تعريـــف آخــــر للــــذوق هــــو 

   3."وحماكاته 

ف علـى مـواطن اجلمـال أو القـبح فيمـا يعـرض لـه مـن نـه مـن التعـرّ د فهـي متكّ فالذوق ملكة ال غـىن عنهـا للناقـ

  .، ويف الوقت نفسه مكتسب حيرزه من شىت معارف احلياة وثقافتهةوموهب اإلنسانالنصوص، فهو شيء غريزي يف 

  .خاص وعام: ثري من النقاد الذوق إىل نوعني م الكوقد قسّ 

ديـة الناجتـة عـن االسـتعداد الفطـري، أو هـو ذلـك االجتـاه الـذي يعتمـد هـو امللكـة والقـدرة النق": الذوق الخاص  - 

ر الفرديــة يف حكمــه علــى العمــل الفــين، مــن خــالل إدراك جوانــب اجلمــال هلــذا العمــل دون تــأثّ  اإلنســانعلــى ميــول 

  4."بعوامل خارجية مهما كانت 

ر وطول ممارسته وعمق خربته وحصيلته وتكوينـه الفكـري، الـيت يفّسـ اإلنسانهو جمموعة جتارب "  :الذوق العام - 

    الســليم ى حينئــذ اإلدراك الصــحيح أو احلــسّ ه وإدراكــه ويســمّ ، مــن خــالل حّســ�ــا العمــل الفــين، ومييــزه وحيكــم عليــه

واص تركيبــه خلــن ره علــى الســمع والــتفطّ ا حتصــل مبمارســة كــالم العــرب وتكــرّ إّن الــذوق ملكــة إمنـّـ: "يقــول ابــن خلــدون

ا تفيـد علمـا وليست حتصل مبعرفة القوانني العلمية يف ذلك اليت استنبطها أهل صناعة اللسان، فـإن هـذه القـوانني إمنّـ

   5."بذلك اللسان وال تفيد حصول امللكة بالفعل يف حملها 

                                                           
 .361، ص  1ج 1998، 2ئة املصرية العامة للكتاب، الرياض، طالنقد األديب يف املغرب العريب، اهلي: عبده عبد العزيز قلقيلة  1

 . 53، ص  1996،  1العاملية للنشر لوجنمان، القاهرة، مصر، طأصول النقد األديب ، الشركة املصرية : طه مصطفى أبو كريشة  2

 .9يف النقد األديب القدمي عند العرب،  ص: مصطفى عبد الرمحان إبراهيم  3

 .88، 87،ص  1979أسس النقد األديب عند العرب، دار النهضة، القاهرة، دط ، : أمحد بدوي  4

  . 529، ص 2004، 1دب،ط املقدمة، دار يعرب،: ابن خلدون 5
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ر باملـــدارس نعــين بالـــذوق اخلـــاص احلكــم علـــى األعمـــال الفنيــة دون االعتمـــاد علـــى املقــاييس النقديـــة أو التـــأثّ 

النقديـة، فالــذوق شــرط ضــروري يف النقــد األديب للحكــم علــى األعمـال األدبيــة، فهــو األداة الــيت يرتكــز عليهــا الناقــد 

  .فة والدربة و املمارسةصقل باملعر و�ا يدرك اجلمال ويُ 

  :الثقافة  -ب 

 ألمــــمالــــع علــــى ثقافــــات وآداب اقــــد األديب أن يكــــون ذا حــــظ واســــع مــــن الثقافــــة واملعرفــــة، وأن يطّ علــــى النّ 

لثقافة الناقـد أمهيـة كـربى، فاألصـول والقواعـد اللغويـة  "عبد اهللا الركييب " أوىل "�م، فلقد  الشعوب املختلفة وحيتكّ و 

م بــالفروع املختلفــة تســاعد الناقــد علــى إدراك طبيعــة العمــل األديب إدراكــا علميــا موضــوعيا، بعيــدا عــن والفنيــة واإلملــا

األحكـام السـاذجة والفطريــة، ويف هـذا دعـوة صــرحية للنقـاد لإلملـام بالثقافــة النقديـة الواسـعة بغيــة الوصـول إىل أحكــام 

   ."ديب وطريقته يف التعبريالنص األ لنا عن العالقة اخلفية اليت حتكم بنيةموضوعية تكشف 

ا األمـــم يف العصـــر اقــد حيّصـــل ثقافتــه مـــن خـــالل ســعة االطـــالع علــى املعـــارف والعلـــوم الــيت ارتقـــت إليهــوالنّ "

  احلــــديث يف ميــــدان الوراثــــة والطبيعــــة وعلــــم الــــنفس واالجتمــــاع واألنثربولوجيــــا وعلــــم االقتصــــاد ومــــذاهب السياســــة

).  واألديـب واملتلقـي األديباألثـر (وباإلضافة إىل التوسع يف النظر إىل العمل النقدي حبيث يشـمل األطـراف الثالثـة 

   1."انب على آخر يف االهتمام مبا يستدعيه من توازن وعدم طغيان ج

ل القــول يف كتابــه ثقافــة الناقــد األديب إىل احلــديث عــن هــذه الثقافــة حيــث فّصــ "حممــد النــويهي"ولقــد أشــار 

  : �ا على النحو التايل اإلملامفيها، وميكن 

العالقـة الرمزيـة القائمـة لغتـه، و إملامـا تامـا بلغتـه األم وآدا�ـا، وعليـه أن يعـرف خصـائص  جيب على الناقـد أن يلـمّ " -

  .بني الكلمة ومعناها

اب وصــلتها عليــه معرفــة األســس الفنيــة اخلاصــة باألجنــاس األدبيــة يف لغتــه ولغــة غــريه، وباملعــاين الــيت يتناوهلــا الكّتــ -

   .ين اليت �دف إليهباحلقيقة والغرض الف

ن مــن فهــم ليــتمكّ  اإلنســانيةالتحــوالت النظريــة واالجتماعيــة ومــا يتصــل بشــؤون الــنفس للناقــد مــن جمموعــة  البــدّ  -

  . اإلنسانيةالشخصية 

                                                           

  173، ص2012املسار النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، دط، : عبد اهللا الركييب:أنظر. 
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والنقديــة مثــل الفلســفة وعلــم اجلمــال والفنــون مثــل الفنــون  اإلبداعيــةاإلملــام مبجمــوع العلــوم ذات الصــلة بالعمليــة  -

  .املوسيقى التشكيلية و 

هـــو أعلـــى وتطورهـــا وتـــدرس اإلنســـان الـــذي  بالدراســـات العلميـــة، مثـــل علـــوم األحيـــاء الـــيت تـــدرس احليـــاة اإلملـــام -

 إىل أي حد يشـابه سـائر األجنـاس وفيمـا خيالفهـا، ومـا هـي القـوى اخلاصـة اجلسـدية والعقليـة الكائنات درجة، وتبّني 

   1."اليت متيزه عن غريه من األجناس

  "ا�ـال اللغــوي " األول : علـى ضـوء مـا ذكرنـاه جنـد أن ثقافـة الناقـد األديب تشـمل ثالثـة جمـاالت مـن املعرفـة 

  راد بــه معرفــة الناقــد بعلــوم اللغــةاملــ فا�ــال اللغــوي ؛"  ،"ا�ــال العــام "، أمــا الثالــث فيشــمل "ا�ــال األديب " الثــاين 

صرفها وحنوها، وبالغتها وعروض الشـعر وقوافيـه، ومـن هنـا نـرى أن للنقـد صـلة وثيقـة بعلـوم اللغـة، فهـو يسـتعني �ـا 

األدب وهو موضوع للنقد مادته الكلمات ملا هلا من داللة وجـرس، اجلمـل مبـا فيهـا مـن   كما أنّ . وتركيباتهيف داللته 

الناقـد األدبيـة، فـاملراد �ـا أن ا ثقافـة لزمه من ترتيب، أو ما تدل عليه من معاين خمتلفة ومتعـددة، أّمـكلمات وما تست

اب ف الناقــد عصــور األدب معرفــة كاملــة، واخلصــائص الــيت يتميــز �ــا كــل عصــر، وأدب األعــالم مــن شــعراء وكّتــيعــرّ 

راض غــت وانتشــرت أو زالــت واختفــت واألواألجنــاس األدبيــة الــيت شــاعت يف ذلــك العصــر، وأهــم الفنــون الــيت ســاد

الفنية اليت �دف إليها، أما ثقافـة الناقـد العامـة؛ فهـي أن يلـم بـبعض العلـوم و املعـارف الـيت ال غـىن عنهـا لباحـث أو 

   ."دارس مثل علم األحياء حىت تساعده يف معرفة مدى تشابه اإلنسان واألجناس األدبية أو مدى اختالفها

  :ةدربالأو   Intelligenceالذكاء  -ج 

 أن يكون الناقد ذا معرفة واسعة بالفن األديب الذي ينقده مث مبا يالبسه من فنـون وموضـوعات أخـرى، ألنّ " 

  باملوازنة –ألديب ال يتضح قضاياه وال تستقيم أحكامه حىت يعتمد على مقاييسه اخلاصة، مث يستعني النقد ا

، وأخــريا إىل صــحة احلكــم اإليضــاحوقــوة . دعــى إىل الفهــم وحســن التعليــلأمبقــاييس الفنــون األخــرى، وهــذا 

   2."والتقدير

يكــون ذكيــا وعارفــا بــالفن األديب، كمــا جيــب عليــه أن يكــون علــى ســعة اطــالع بــالفنون  علــى الناقــد أن البــدّ 

  .األخرى وذلك حىت يصقل حسه الذوقي ويستطيع التمييز بني خمتلف الفنون

                                                           
 . 24، ص  2012،  2نقد أديب حديث ، كنوز املعرفة ، عمان، األردن ،ط: قنيين حامد صادق  1

 16يف النقد األديب القدمي عند العرب، ص: مصطفى عبد الرمحان إبراهيم: أنظر.  
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 أثـر كـل ذلـك وسـريته وقـد بـّني  انـهومن نواحي هذه اخلربة أن يكون الناقـد مضـطلعا علـى عصـر األديـب ومك

نـا ألنّ .. ، وسالمة النقد مـن الظلـم واالعتسـاف عرف ذلك لفهم األدب، وتعليل ظواهرهيف األدب، وال مناص من ت

 ابــذلك نكــون قــد فهمنــا األثــر األديب كمــا هــو، وكمــا وجــد، حبيــث يعــرض نفســه علــى الناقــد واضــح الســرية، منســق

ملبـادئ الالزمـة إّن كـل مؤلـف يبسـط ملـن يريـد أن يكشـفه ا: "  MANZONI" مـانزوين " ويقـول. املقدمات والنتـائج

مـــا غـــرض املؤلــف الـــذي يرمـــي إليـــه، وهـــل : ثالثـــةللحكــم عليـــه، وهـــذه املبـــادئ ميكــن اســـتنباطها بـــأن نســـأل أســئلة 

اكتشـف الغـرض : الغرض الذي يرمي إليه املؤلف غرض معقول؟ وهـل اسـتطاع أن يبلـغ هـذا الغـرض؟ وبعبـارة أخـرى

   1." حكم على قيمته، مث أنقد صنعه املؤلفأو 

علـى الناقـد أن جيـب من أجل فهم أسرار األدب وكشف خباياه، ومعرفة حياة األديب والظروف احمليطة بـه، 

يكــون ذو ذكــاء حــاد، وخــربة واســعة مــن أجــل الــدخول يف بــاب النقــد وحــىت يكــون عــادال يف حكمــه علــى األعمــال 

  .األدبية

  : ضمير الناقد األدبي  -د 

مـن  ّ�ـار بـاهلوى وعـن املـؤثرات الشخصـية ألونعين به أن يتوخى الناقد يف نقده وجه احلق، ويبتعد عن التـأثّ " 

   2."ح احلكم، وال يعتدل امليزانأهم األركان يف الناقد إذ بدونه ال جتدي املعرفة وال تنفع التجربة، وال يصّ 

كمـــا جيـــب عليـــه أن يتحـــرى العدالـــة والنزاهـــة يف إصـــدار األحكـــام، ويكـــون متواضـــعا ومتعاطفـــا مـــع اآلثـــار " 

املنقــودة، حبيــث يصــدر عــن حيــاد كامــل بالنســبة جلميــع األدبــاء، بــدون تعــال وكربيــاء، حبــب وتفهــم وفهــم لظــروف 

يف املبــدعني ويبحثــون عــن مــواطن يشــفون بإظهــار معــاموتــورين يتّ  قــاد جالديــن أو أناســافلــيس النّ . ونوازعــهاألديــب 

  3."كان النقد كذلك إذا  ملهمة سهلة،  أّ�او . الضعف لديهم

وال مييــل  ا،مـ ذو أخـالق عاليـة مرتفــع عـن ظلـم أديـبذلك عليـه أن يكـون لــضـمري الناقـد معيـارًا خلقيًـا و  يعـدّ 

كثـريًا مـا اختلـت املـوازين وفسـدت األحكـام يف النقـد الـذي مييـل بـه الناقـد   نّـهألإىل طرف على حساب طرف آخر، 

عن احلق والعدل، وضـمري الناقـد هـو الـذي يعطـي صـاحبه اهلبـة واالحـرتام واالعتـداد حبكمـه، فـإذا كـان الناقـد عـادالً 

  .ثقة، وإذا انساق ألهوائه ونزعاته وابتعد عن احلق أمهلوهاله وأكسبه قرّاءه ال، أو ها يف أحكامهونزي

                                                           
 .149أصول النقد األديب، ص : شايبأمحد ال  1

 . 22،  21ند العرب ، صيف النقد األديب القدمي ع: مصطفى عبد الرمحان إبراهيم  2
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باإلضــافة إىل الشــروط الســابقة الواجــب توافرهــا يف الناقــد، نتنــاول بإجيــاز بعــض الشــروط األخــرى ألمهيتهــا يف 

  :العملية النقدية وهي

   يــؤمن �ــا ويعتقــد ســالمتهامل أن ال يتــأثر الناقــد باألحكــام النقديــة الــيت تســود بيئــة النقــاد، فــال يقلــدهم فيهــا مــا" -

ذلـك ألن النظـرة املتحـررة هـي الـيت جيـب أن يتحلـى �ــا الناقـد، وهـي الطريـق إلثـراء النقـد بأفكـار وأراء جديـدة تفــتح 

البـاب للمناقشــة، حـىت تصــوب األحكــام الـيت يثبــت خطأهـا، وبغــري هــذه النظـرة تتــوارث األحكـام، ويأخــذها اخللــف 

  .فيحتل مكانة ليس جديرا �الى إحسان حمسن، أو تدارى على إساءة مسيء، عن السلف، وكثريا ما يتغطى ع

مــا يقولــه هــو القــول الفصــل الــذي ال  أن يكــون الناقــد حــذرا يف أحكامــه النقديــة، فــال تكــون عبارتــه موحيــة بــأنّ  -

  .معقب وراءه، بل يدع الباب مفتوحا أمام غريه لإلدالء برأيه، ويكون سبيله يف ذلك التواضع

ال تتجــاوز  ّ�ــاإاقــد أن يتحــرى الصــواب يف أحكامــه والســبيل إىل ذلــك أن يتجنــب خــداع النظــرة األوىل، فى النّ علــ -

ا غـريه فهـو الزبـد يـذهب جفـاء السطح وال تسري األعماق، والنقد املتأين املدروس هـو النقـد اخلالـد واألثـر البـاقي، أّمـ

  1."وال ميكث يف األرض

  االتجاه النقدي : ثالثا  

  )المذهب النقدي(، )المذهب األدبي : ( مفهوم االتجاه النقدي  -

اّجتــاه يف التعبــري األديب يتميّــز بســمات خاصــة ويتجلــى فيــه مظهــر واضــح مــن التطّــور املــذهب األديب  يعــدّ " 

بلــورة  إىلأن يــؤدي  هأنكــان ذلــك مــن شــ  وإنتبــاين اآلراء حولــه حقبــة مــن الــزمن، وهــو ال ينشــأ عــادة مــن . الفكــري

ات وحتـــوالت يف أوضـــاع ا  يكـــون وليـــد مـــا يضـــطرب يف عصـــر بعينـــه مـــن تغـــريّ هـــذا االجتـــاه اجلديـــد يف التعبـــري، و إمنـّــ

علـى غـريه مـن  واملذهب األديب يظهر يف عصر معني كثمرة لظروف ومقتضيات خاصة فيطغى. ا�تمع وطابع احلياة

املــذاهب ويظــل ســائدا مســيطرًا حــىت إذا افــرتت دواعيــه رأينــاه يتخلــى تــدرجييا عــن صــدارته أمــام مــذهب أديب جديــد 

   2."�يأت له أسباب الوجود، وإن كان ذلك ال يعين ِحبال أّن آثار املذهب القدمي ختتفي كلية من األدب

زة تقــوم علــى دعــائم مــن العقــل والعاطفــة ملــذاهب األدبيــة علــى اخــتالف أنواعهــا هــي تعبــريات أدبيــة متميّــوا" 

واخليال، وقد يتاح إلحدى هذه الدعائم يف عصر من العصور غلبة وسلطان، فـإذا هـي مـذهب أديب سـائد يسـتعلى 
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عصور، ويأخـذ الالحـق مـا تـرك السـابق وعلى هذا تتعاقب املذاهب األدبية بتعاقب ال. على غريه من مذاهب التعبري

   1."مع النقص منه أو الزيادة عليه تبعا ألوضاع ا�تمع يف عصره 

ونقصــد باملــذاهب األدبيــة مــن الناحيــة النظريــة املــذاهب الــيت وضــع أصــوهلا "  :بقولــه " ورذحممــد منــ"فهــا ويعرّ 

  2."األصول النظرية اليت تقوم عليها  وبّينواأو النقاد، اب الشعراء أو الكتّ 

املبـــادئ األخالقيـــة واجلماليـــة مجلـــة مـــن اخلصـــائص و " :فاملـــذهب األديب عنـــده هــو "عبـــد الـــرزاق األصـــفر"أمــا 

ن الشـعوب يف فـرتة معينـة مـن مـ جمموعـة والفكرية تشكل يف جمموعها املتناسق، لـدى شـعب مـن الشـعوب، أو لـدى

ويشـمل  .الزمان، تيارًا يصبغ النتاج األديب والفين بصبغة غالبة متيز ذلـك النتـاج عمـا قبلـه ومـا بعـده يف سـياق التطـور

املذهب كل أنواع اإلبداع الفين كاألدب واملوسـيقى والرسـم والنحـت والزخرفـة واألزيـاء والطـرز املعماريـة فهـو حصـيلة 

  3."رة األمة إىل العامل واإلنسان، وموقفها وهدفها ومصريها وبالتايل طرائق تعبريها الفنية فلسفية تبلور نظ

ويظهـر لـدى النقـاد نتيجـة األوضـاع والتغـريات  يتّنب لنـا أن املـذهب األديب يتجلـىعلى ضوء ما ذكرناه سابقا 

تبلـــوره ع الـــذي يعـــيش فيـــه األديـــب أو الناقـــد، ويقـــوم علـــى مبـــادئ وأســـس وحيتـــل الصـــدارة أثنـــاء احلاصـــلة يف ا�تمـــ

وظهـــوره، ولكـــن مـــع تغـــري تلـــك األوضـــاع وتلـــك الظـــروف يتغـــري املـــذهب ويتشـــكل مـــذهب آخـــر حبيـــث يأخـــذ مـــن 

ســابقه، فيحــذف أو يزيـــد حســب مــا خيـــدم عصــره وأوضــاع جمتمعـــه، ويتميــز املــذهب بســـمات وخصــائص ومبـــادئ 

   .إىل العامل واإلنسان األمةأخالقية ومجالية وغريها، ويشمل كل أنواع اإلبداع الفين، وهو يعكس نظرة 

I.  الكالسيكية: 

  : المفهوم اللغوي واالصطالحي للكالسيكية  -) 1

  : لغة  - أ

مث » وحـــدة يف األســـطول «الـــيت كانـــت تفيـــد أصـــال " "classis" كالســـيس"مشـــتقة مـــن الكلمـــة الالتينيـــة "

واألدب الكالســــيكي يتكــــون مــــن املؤلفــــات اإلغريقيــــة  .»فصــــال مدرســــيا«أي » وحــــدة دراســــية «أصــــبحت تفيــــد 
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إنقاذهــا مــن الفنــاء ملــا فيهــا مــن خصــائص والالّتينيــة القدميــة الــيت أفلتــت مــن طوفــان الــزمن، وحرصــت اإلنســانية علــى 

   1 ".ناشئني يف فصول الدراسةوجتعلها أداة صاحلة لرتبية ال ،ة وقيم إنسانية تضمن هلا اخللودفنيّ 

  .يشري املفهوم اللغوي إىل أن الكالسيكية تطلق على كل ما هو قدمي

  :اصطالحا  -ب 

  2."األدب القدمي مذهب أديب ينزع إىل احملافظة والتقليد، وحماكاة :" هيالكالسيكية 

ُروعـي فيـه النظـام عـن األفكـار العاليـة والعواطـف اخلالـدة بأسـلوب فـين ُمـتقن  التعبـري: " ويف تعريف آخـر هـي

تراعي يف بعـدها أن يكـون  أّ�اأي   3."اد عن كل ما هو غريزي وبدائي وغري منضبط بقواعد وقوانني والدقة واالبتع

  .ُحمكما بقواعد وضوابط فنية

حماولة حماكا�ـا ملـا فيهـا املذهب الكالسيكي مذهبا أدبيا، قوامه بعث اآلداب اليونانية والالتينية القدمية و  يعدّ 

  .إنسانيةمن خصائص فنية وقيم 

  : نشأتها  -) 2

تعتــرب الكالســيكية أقــدم مــذهب أديب نشــأ يف أوروبــا، وهــي مــن أوائــل املــذاهب الــيت عرفتهــا الســاحة األدبيــة "

واآلداب  ابتدأت يف القرن اخلامس عشر امليالدي، ومن املعلوم أّن أساس تلك النهضة قد كـان بعـث الثقافـة"حيث 

   4."اليونانية والالتينية القدمية، كما تعترب العودة إىل اآلداب العربية القدمية مبدأ النهضة األدبية املعاصرة عند العرب 

ــــيت تركهــــا " والّرومــــان يف الشــــعر املســــرحي خاصــــة، والقواعــــد النقديــــة الــــيت  اإلغريــــقكمــــا أّن تلــــك اآلثــــار ال

يف عصـر النهضـة يف  األوربيـون، كانـت هـي األصـول الـيت عـاد إليهـا )فن الشـعر ( يف كتابه  أرسطو استخلصها منها

علـى يــد القائـد الرتكــي ) م1453( القـرن اخلــامس عشـر، وبالتحديــد يف اليـوم الــذي سـقطت فيــه القسـطنطينية عــام 

ــــة القدميــــة إىل إيطاليــــا ومــــا حممــــد الفــــاتح، فرحــــل علمــــاء وأدبــــاء تلــــك املدينــــة حــــاملني معهــــم املخطوطــــات الالتين ي

   5."جاورها
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وبالرغم من أن طالئع هذا البعث قد ظهرت يف إيطاليا اليت نزح فيها علماء و أدباء بيزنطـة ، حـاملني معهـم 

  فرنســا تعتـرب املهـد احلقيقـي للكالســيكية" أّن  تلـك املخطوطـات القدميـة بعـد ســقوط القسـطنطينية يف يـد األتـراك إالّ 

وذلـك ألن الفرنســيني اعتـربوا أنفســهم الورثـة احلقيقيــني ألتيكـا، وهــي املقاطعـة الــيت . أو الرتبـة الـيت منــت فيهـا وأينعــت

   1."األدب والتفكري اإلغريقي نتقع فيها مدينة أثينا واليت ظهرت فيها عيو 

مبادئهــــا  ايســــتنبطو لوتبـــدو مكانــــة وأمهيــــة اآلداب القدميـــة مــــن خــــالل اهتمـــام العلمــــاء �ــــا فأخـــذوا حيللو�ــــا "

وخصائصــها الــيت ضــمنت هلــا اخللــود، وذلــك إمــا بالتــذوق أو التحليــل املباشــر، أو مبــا كتبــه املنظّــرون القــدماء أمثــال 

  .* "فن الشعر "لة صيدته املطوّ يف ق "هوراس"و  "والشعر" اخلطابة "ه يأرسطو يف كتاب

وســاروا علــى �ــج أدبائهــا، وذلــك ملــا كانــت ) اليونانيــة و الّرومانيــة ( لقــد عــاد األوربيــون إىل اآلداب القدميــة 

فحــاولوا مــن خــالل ثقــافتهم وحضــار�م اعتربوهــا األســاس وقمــة األدب،  حتملــه مــن خصــائص لغويــة وفنيــة، حيــث

وقـد متيـزت بروائـع أدبيـة خالـدة، ممـا أدى بالعلمـاء إىل حتليلهـا ودراسـتها قصـد كشـف  ،مواجهة العرب املسلمني �ا 

هي التعبري عـن األفكـار القيمـة واملشـاعر  يا خالدة، كما أن الكالسيكية مبفهومها العامعلتهخباياها ومميزا�ا اليت ج

  .هو فطري بدائي سلوب يف منتهى الّدقة والوضوح بعيدا عن كل ماالراسخة بأ

  : خصائص الكالسيكية -)  3

  :  تتميز الكالسيكية خبصائص ومميزات أمهها 

غلبــة األســلوب علــى املعــىن أو الشــكل علــى املضــمون، وإيثــار قيــود الصــنعة علــى حريــة التعبــري، وإيثــار التمســك " -

افعـل هـذا وال : "، يقـول لـك»هـو مـذهب يـأمر و ينهـي «ا يقـول أحـد األدبـاء بالعقل على طالقـة الشـعور وهـو كمـ

يفرض على األديب يف صناعته قيودا ورسـوًما عليـه أن يراعهـا يف عملـه األديب، وإالّ عُـّد خارًجـا  إنّهأي " تفعل ذلك

    2."على أصول الكالسيكية

ال جمال يف الكالسيكية إىل اجلمـوح واخلـروج إىل القواعـد، والبـد للكاتـب مـن أن يـتقن  إنّهالفين، وذلك  اإلتقان" -

  .عف والتصنّ ه ويصقله إىل درجة الكمال ولكن يشرتط احملافظة على البساطة وعدم التكلّ فنّ 
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، وتبــدوا الــدراميأو  أدب غــريي شخصــي فالكاتــب ال يعــرب مباشــرة عــن آراءه ومشــاعره بــل يتبــع الــنهج التعليمــي -

  .تندغم الذات يف املوضوع أن ،غائبة، ويبقى التعبري من خارج الذات أو باألحرى أّ�االذات وك

مشرتكة بني كل األشـخاص يف مجيـع األزمنـة و الـبالد وهو ملكية . العقالنية، فالعقل مرادف للحس السامل تقريبا -

بني احلقيقـي و املزيـف  ، وبه نستطيع التمييزاإلنسانيةالطبيعة  ما هو شامل وبسيط يف ىاليت تعتمد يف أحكامها عل

   1. "والنسيب واملطلق واخلاص والعام

 اإلنســـانمطلـــق، نشـــأ مـــن  ســـاينأدبنـــا الكالســـيكي أدب إن إنّ " :Beirjaneريجانيـــه يبأدب إنســـاين ، يقـــول " -

مبـــا فيهـــا مـــن مشـــاعر وأحاســـيس  اإلنســـانيةأدب ينطلـــق مـــن الـــنفس  نـّــهأأي   2،" اإلنســـانلبيـــة حاجيـــات وتوجـــه لت

  .، أي يف ذاته وألجل ذاته أيضا ويهدف إىل خدمة النفس البشرية  وأخالق وقيم

ال أخالقـي وروحـي ثـبـد معـه مـن م القيم األخالقية، ذلك أن اجلمال الفـين ال يبتغـى لذاتـه أو �ـرد اإلمتـاع بـل ال -

   3.  "يرمي إىل رفع اإلنسان إىل حالة أفضل

ال  أّ�ـاتقـوم علـى العقـل باإلضـافة إىل  أّ�ـاأن الكالسيكية متيزت بغلبـة الشـكل علـى املضـمون و  دمما سبق جن

خـارج الـذات، كمـا أن اجلمـال الفـين فيهـا غري فردي شخصي، فالتعبري فيها يبقى مـن  أدبخترج عن القواعد، فهي 

  .البد أن يكون أخالقي بالدرجة األوىل يدفع اإلنسان حنو الرقي

بالعقـل اهلـادئ املعتـدل، والوحـدات الـثالث  واالعتصـامالعـاطفي  اإلسـرافتتميز جبودة الصياغة والوضوح وعدم " -

  ) .املوضوع، الزمان، املكان ( يف املسرحية 

   4."(...)احلب والبغض و الغرية ك(...) العامة  إلنسانيةا�تم باملشاكل  -

علـــى كشـــف  ة ابتعادهـــا عـــن التصـــنع والزيـــف والـــوهم واهتمامهـــا ينصـــبّ ممـــا يالحـــظ أيضـــا علـــى الكالســـيكي

  .بصفة عامة اإلنسانيةاألوضاع االجتماعية و 
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  : أعالمها  -)4

  :نذكر من أهم أعالم الكالسيكية ما يلي

  ) :Ronsard   )1524 - 1585: رونسار  -

نشأ رونسار يف بيئـة أرسـتوقراطية، والزم الـبالط امللكـي مث سـافر إىل اجنليـرتا وأملانيـا وإيطاليـا ودرس الالتينيـة " 

ومل يكملهـــا وأهلمتــه احلـــروب " الفرنســياد"بكتابــة ملحمـــة  بـــدأ 1540 عــام) الثريـــا( ن حولـــه مجاعــة وكــوّ  ةو اليونانيــ

قصــيدة : ومــن أعالمــه. الكثـرية املــدمرة نغمــات األمل واحلــزن الــيت لقيــت القبــول والرضــا يف األوســاط الشــعبية الفرنســية

   ". هروب الشباب " وقصيدة  " كاسندرا"

  ) : corneille  )1606 - 1684:كورني   -

م بيــــري كــــورين يف معاهــــد الشــــيوعيني يف روان، مث أصــــبح حماميــــا، لكّنــــه اهــــتم باملســــرح واســــتمد بعــــض تعّلــــ" 

الكشــف علــى املواقــف النفســية و الصــراعات موضـوعاته مــن األســاطري يف أعمالــه املســرحية ، كمــا كــان حيـرص علــى 

ميليــــت (أوىل مالهيــــه  1635املعقــــدة، باإلضــــافة إىل لغتــــه العاليــــة، ذات األســــلوب اخلطــــايب البليــــغ، فكتــــب عــــام 

Melite(  مث التفـت إىل املأسـاة فكتـب )وغريهـا مـن األعمـال املسـرحية) سـينا( و) هـوراس (، و) د ا والسـيّ ديميـ     

  . "1674وغادر املسرح �ائيا عام ) أوديب  (وكانت آخر أعماله 

  :باإلضافة إىل هؤالء جند أيضا 

  ) :J.Racine  )1639 - 1699راسين  -

جه إىل باريس ليكمل تعليمه، وهناك مال اهتمامـه جنـو م جان راسني يف صغره الالتينية واليونانية، مث توّ تعلّ " 

املســرح و بــاألخص كتابــة املأســاة، فكــان يســتقي موضــوعاته مــن الشــعر الرتاجيــدي واألســاطري اليونانيــة، وقــد القــت 

    "وغريها" بريينيس"و" نيكوسبريتا "، مث كتب "أندرو ماك"أعماله جناحا باهرًا خاصة 

  : كما نذكر أيضا 

 . )مPascal  )1623 - 1662سكال با -"
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 . )مLa fontaine)1621 - 1695تني نالفو -

  1". )مFénelon)1651 - 1715فينلون  -

  .هو ناقد أديب ومن املؤيدين للكالسكية): م John Oldham  )1653-1773:جون أولدهام -"

  ".فن الشعر ونقده" ناقد أملاين، أّلف كتاب ): م Gochead)1700-1766: جو تشهيد -

ولد يف باريس، وهـو كاتـب وشـاعر فرنسـي وناقـد يف ): مNicolas Boileau ) :1636 – 1711 نيكوال بواال -

  .2" العصر الكالسيكي

II.  الرومانسية: 

  : المفهوم اللغوي واالصطالحي للرومانسية  -)  1

  :  لغة -أ 

الـــيت كانـــت تعـــين يف العصـــر  Roman" رومـــان"إىل كلمـــة نســـبة Romantisme الرومانســـية أو الرومانتيـــة "

الريفية مبا فيها مـن الروعـة والوحشـية، فيوصـف الكاتـب أو  دونشري إىل املشاه. نثرًاالوسيط حكاية املغامرات شعرًا و 

   3." "رومانتيك" إنّهالنص الذي ينحوا هذا املنحى ب

الـيت تفرعــت مــن  علـى اللغــات واآلداب تالــيت أطلقــ Romanius مشــتقة مـن كلمــة رومـانيوس " والرومانسـية

  لهجــات عاميــة للغــة رومــا القدميــة أي اللغــة الالتينيــةكاللغــة الالتينيــة القدميــة، والــيت كانــت تعتــرب يف القــرون الوســطى  

التينيــة كلغــات ثقافــة حمــل اللغــة ال ومل تعتــرب لغــات وآدابــاً فصــيحة إال ابتــداًء مــن عصــر النهضــة، حيــث أخــذت حتــلّ 

  4. "وآداب وعلم
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  : اصطالحا  -ب 

  : من بني املفاهيم االصطالحية للرومانسية نذكر ما يلي 

   1."، واالهتمام بالفرد وعواطفه، ومشاعره اإلبداعهي مذهب أديب ينزع إىل التجديد و  "

  جمموعـة أذواق متزامنـة، وحريـات خالقـة اإّ�ـ ) : "أحد مـؤرخي األدب الفرنسـي  " ( غايتان بيكون"فها ويعرّ 

وال يهــم أي شــيء ختلــق، ولكنـــه شخصــي وأصــيل وغـــري تقليــدي يشــعرون بــه يف الوقـــت نفســه، أّن الرومانســية فـــن 

   2 ."شعاره كل شيء مسموح به 

وهلــذا مســي ... تعبــري عــن ذات األديــب ونوازعــه، و لــيس حماكــاة لعــامل املثــل، أو عــامل الطبيعــة :"  أّ�ــاكمــا 

  3."املذهب الرومانسي باملذهب التعبريي، ويراد به التعبري عن عواطف األديب وعوامله الذاتية

مــذهب أديب بعينــه ذي خصــائص معروفــة ، استخلصــت علــى : "كمــا تعــرف بــه حاليــا   أمــا كلمــة الرومانســية

املـذهب الكالسـيكي، وكـذلك أعقـاب  يفبـا و املستوى النقدي من جمموع مالمـح احلركـة األدبيـة الـيت انتشـرت يف أور 

   4." اإلبداعي، وما أعطته من إنتاج على املستوى  الفرتةعلى هذه 

دعــت الرومانســية إىل الثــورة علــى الكالســيكية ورفضــت كــل القواعــد و املبــادئ الــيت جــاءت �ــا، ودعــت إىل 

اهتمـت بـالعواطف واملشـاعر واألحاسـيس  أّ�ـاعلـى حسـاب العمـل، أي  قلـبوأعطـت األولويـة لل واإلبداعالتجديد 

يــــرفض اآلداب  ةمـــا جيـــول يف نفســـه دون قيـــد، و بالتـــايل فالرومانســـيألديـــب للتعبـــري علمبـــدع أو لوأعطـــت احلريـــة ل

  .)اليونانية والرومانية( لقدمية ا

  : نشأتها -)2

ظهـــرت الرومانســـية أواخـــر القـــرن الثـــامن عشـــر وأوائـــل القـــرن التاســـع عشـــر امليالديـــني، قامـــت علـــى "       

والتيـار الفلسـفي الـذي قامـت عليـه . يف إسـبانيا وإيطاليـا مث يف أملانيا وفرنسا، مث ،أنقاض الكالسيكية، يف إجنلرتا أوال
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ـــــة، و  ـــــار العـــــاطفي، املمثـــــل يف الفلســـــفة العاطفي ـــــة هـــــو التي ـــــد كـــــان مجهورهـــــا مـــــن الطبقـــــة الوســـــطىالرومانتيكي أو  ق

 .1"الربجوازية

 عـن قـرن ونصـف مـن ظهـور الكالسـيكية رغم من أن الرومانسية مل تصـبح مـذهبا أدبيـا إال بعـد مـاال يقـلبال"

 طابعهــا األساســي قــد كــان الثــورة علــى الكالســـيكية وعلــى كافــة أصــوهلا وقواعــدها، حــىت ال ميكــن القــول بـــأنّ  فــإنّ 

الالتينيـــة القدميـــة، ومـــن كافـــة و ريقيـــة الرومانســـية قـــد كانـــت يف جوهرهـــا ثـــورة حتريريـــة لـــألدب مـــن ســـيطرة اآلداب اإلغ

القواعــد واألصــول الــيت اســتنبطت مــن تلــك اآلداب، بــل وكانــت أيضــا ثــورة علــى كافــة القيــود الفنيــة وأصــول الصــنعة 

  2". األدبية

من عشــر وبدايــة القــرن كمــا جــاءت نتيجــة لتغــريات اقتصــادية وسياســية واجتماعيــة هامــة يف �ايــة القــرن الثــا"

فيهــا موجـات قويــة لتقلــب رأسـا علــى عقــب  تغــوطالتاسـع عشــر حتمـت علــى أروبــا تغيـري اجتــاه مصــادرها الثقافيـة، 

أن يشـــمل كـــل نـــواحي  ري ال بـــدّ يا�تمـــع والتـــذوق األديب والفـــين، مـــن حيـــث املضـــمون وطـــرق األداء والتعبـــري، فـــالتغ

دة النظـــام القـــدمي ومثلـــه أرهصـــت للتطَلـــع حنـــو ظهـــور البطـــل الرومانســـي احنـــالل نظـــام نـــابليون وعـــو  احليـــاة، كمـــا أنّ 

   3."املتعطش للحب والشعر واجلمال

ظهـرت الرومانســية كــرد فعــل علــى املــذهب الكالسـيكي الــذي دعــا إىل متجيــد العقــل وحماكــاة وتقليــد اآلداب 

ولــت إلغــاء دور العقــل وإعطــاء الســلطة للعاطفيــة واألحاســيس، كمــا عملــت علــى إلغــاء قواعــد وأســس القدميــة، فحا

ر الكالســـيكية، وقـــد ظهـــرت أيضـــا نتيجـــة تغيـــري الظـــروف االجتماعيـــة والسياســـية حـــَتم علـــى األدبـــاء والَنقـــاد التطـــوّ 

  .عوامل كثرية هاانتشار والتغيري يف األدب، وقد ساعد على 

  : تتميز الرومانسية بسمات وخصائص نذكر منها: يةخصائص الرومانس -)3

 .ليقة واملوهبة واخللقز على التلقائية والفطرة والسّ تنادي بتحطيم القيود والقواعد والتقاليد، وتركّ " - 

 .دعت إىل احلرية، واالنطالق، واإلغراق يف الغنائية  - 

                                                           
 300، ص2003األدب املقارن، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، دط، : حممد غنيمي هالل  1

 .59األدب ومذاهبه، ص: حممد مندور  2
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وب مـــن الواقـــع، وااللتجـــاء إىل احللـــم وطلـــب علـــى التحليـــل النقـــدي، واهلـــر وتفضـــيله  تقـــدمي اخليـــال علـــى العقـــل  - 

  1. "أو عرب الزمان باالرتداد إىل القرون الغابرةاالنعتاق والرحيل عرب املكان لريادة البلدان البعيدة، 

األدب  عـت إىل حتطـيم كـل مـا جـاءت بـه مـن قواعـد ومبـادئ، ورأت أنّ لقد ثـارت الرومانسـية علـى الكالسـيكية ود

  .ا نادت باحلرية الفرديةيقوم على العاطفة واخليال وهو عفوي تلقائي، ال يستند إىل أحكام مسبقة، كما أ�ّ 

مـيال إىل عة حبيث اختذوها مالذا هلـم للهـروب مـن الواقـع، وصـار ذلـك الَتوجـه إىل الطبيعـة ميثـل ياللجوء إىل الطب" - 

  2".هم للوحدةبرف عنهم حُ الفطرة والنقاء واحلرية ،ألن الَرومانتيكيني عُ 

 .االهتمام بالفرد ورغباته"  - 

 .تتصف بالشكوى واحلزن واألمل  - 

 .حتاول اإلبداع والَتجديد يف أسلوب الشعر وأعراضه - 

  3."بري عن املعىن�تم بالتع - 

أعطــت الرومانســية األولويــة للفــرد علــى حســاب اجلماعــة، فكــل فــرد لــه عواطــف ومشــاعر خاصــة بــه، فــالفرد 

بطبعـــه حيـــب الوحـــدة لـــذلك اختـــذ مـــن الطبيعـــة مـــالذا لـــه للهـــروب مـــن الواقـــع ومشـــاكله، والرومانســـية أيضـــا اهتمـــت 

  .املضمون على حساب الشكل، فطبيعة املوضوع هي اليت تفرض شكله النهائيب

  :نذكر من بني أهم أعالم الرومانسية ما يلي: أعالمها -)4

 :Mme destaél  (1817-1766)ما دام دوستايل  -

 سـعة املطالعـةامسها احلقيقي جريمني نيكـر، ولـدت يف بـاريس مـن أسـرة غنيـة مثقفـة، جـاءت مـن سوسـريا، وا"

  مث أصــدرت أول مؤلفا�ــا يف ســن العشــرين حــول روســوا" روح القــوانني"ذكيــة يف ســن اخلــامس عشــرة خلصــت كتــاب 

  ".من أملانيا" أصدرت كتاب  1810ويف عام " من األدب" كتا�ا   1802أصدرت عام 
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  ):A.De Masset  )1810-1897ألفريد دوموسيه   -

حيـث اسـتقبل كوليـد ) نـدوة األرسـينال(آلداب، ارتـاد يف شـبابهولد وتويف يف باريس ترىب يف عائلة اشـتهرت بـا

نشــر يف الصــحافة  1852-1836ومــا بــني ). 1835-1829بــواكري أشــعاره (خميــف للرومانســية وهنــاك أعطــى 

إضافة إىل عدد من القصـص واملسـرحيات الكوميديـة ) الثقة باهللا! الليايل، رسائل إىل المارتني(أروع أشعاره اجلديدة 

صار عضوا يف األكادميية وتـويف مبكـرا يف السـابعة ). إعرتافات فىت العصر: (ه الشخصية اليت أصدرها بعنوانومذكرات

 .واألربعني

 ):A.De lamartine  )1790-1869ال مارتين  -

ألفــونس دوالمــارتني شــاعر رومانســي كبــري وقــاص ومــؤرخ ولــد بفرنســا ونشــأ يف وســط مثقــف متــدين أتــاح لــه 

التأمــل واألحــالم، كتــب الشــعر يف ســن مبكــرة وقــام برحلــة إىل إيطاليــا أغنــت شــعره بــألوان جديــدة العلــم واملطالعــة و 

التــــأمالت اجلديــــدة، ومــــوت "أصــــدر  1823ويف عــــام  1820عــــام " التــــأمالت"وبعــــد جتربــــة حــــب عميقــــة كتــــب 

 1. "وغريها من األعمال" سقراط

  :وجند

 :Victor Hugo فيكتور هوجو -

وكتـــب مقدمـــة طويلـــة تعـــد مرجعـــا للرومانســـيني ) ... كرومويـــل(مســـرحيته الرومانســـية  1827ف عـــام ألّـــ "

   2". إن كل ما حتتوي عليه الطبيعة يوجد يف الفن أيضا): "هوجو(وملخص نظرية ... احلديثيني 

 ): م1834 -مSumuel Taylor  Coleridge )1772صامويل تايلر كولريدج  -

تيكيـــة يف أعلـــن مـــع زميلـــه وليـــام وورد زورث بـــدء احلركـــة الرومان. ناقـــد وشـــاعر إجنليـــزي، ومشـــتغل بالفلســـفة"

قـبالي "و" البحـار القـدميأغنيـة "أحد شعراء البحـرية، ويعـرف بقصـائده ". األناشيد الغنائية"رتا بديوا�ما املشرتك إجنل

  .3"كما يعرف بعلمه النثري اهلام" خان

  :باإلضافة إىل هؤالء نذكر بعض شعراء وأدباء اإلجنليز

                                                           
 .59، 57، 55املذاهب األدبية لدى الغرب، ص: عبد الرزاق األصفر 1

 .239ص يف األدب احلديث ونقده،: عماد علي سليم اخلطيب 2
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 .)1827-1757(ويليام بليك " - 

 .)1822-1792(شيلي  - 

 1 .")1824-1788(بايرون  - 

III. الواقعية:  

  :المفهوم اللغوي واالصطالحي للواقعية -)1

 :لغة  -  أ

  . 2»واقع«األروبية من األصل االشتقاقي للكلمة وهو لفظة   Realismeترمجت لفظة ريالزم "  

: ، وهو املوجود حقيقة يف الطبيعة واإلنسان، والواقـع نوعـانLe Rèel" الواقع " نسبة إىل " الواقعية"ومسيت "

ه بوصـــفه يـــأيت موجـــود وكـــائن، إنـّــ حقيقــي وفـــين، واألول، إذا مـــا وصـــفه اإلنســـان كــان صـــادقا وأمينـــا ملوافقتـــه مـــا هــو

يقــوم علــى خلــق إبــداعي لواقــع ال -وهــو املعــَول عليــه يف األدب -ة الفوتوغرافيــة، والثــاينبنســخة عــن الواقــع كالصــور 

   3".يشرتط أن يكون حقيقيا حبذافريه

ـــل املفهـــوم اللغـــوي إىل أنّ    فـــَين  مـــدلول الواقعيـــة مســـتمد مـــن الواقـــع، وهـــذا األخـــري أن يكـــون حقيقـــي أو حيي

فاحلقيقي هو املطابق للواقع، أَما الفَين فهـو الـذي نلمـس فيـه باإلضـافة إىل واقعيتـه نـوع مـن اخليـال، فـال مينـع مـن أن 

  .ف اخليال يف األدب الواقعينوظّ 

  :من بني مفاهيمها نذكر: اصطالحا-ب

   4".هي مذهب أديب يستمد مضمونه من الواقع"

هـي مـذهب موضـوعي غـري ذايت يـدعو إىل تسـجيل املالحظـات واملشـاهدات مـن "باإلضافة إىل مفهوم آخـر 

غــري أن يلَو�ــا األديــب أو الكاتــب بأحاسيســه وعواطفــه اخلاَصــة، مــع رعايــة تامــة للموضــوعية اخلالصــة، واســتيعاب 
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خاَصــة وتفاصــيل وافيــة، ومــع التــزام نزيــه ملوقــف احليــاد أمــام  دقيــق ملــا يف احلادثــة أو املشــهد أو الشخصــية مــن معــامل

   1".احلياة واألحياء

خفايـاه  وإظهـاراملذهب الواقعي يستمد مضمونه من الواقع حيث يسعى إىل تصـويره وكشـف أسـراره  نرى أنّ 

  .وبعيدا عن اإلحنياز ألي فئة أو جمتمع ما أو شيء ماوتفسريه تفسريا موضوعيا بعيدا عن ذاتية األديب 

مكانـة واسـعة يف أعمـاهلم مـن  لـهبالرغم من إعجاب األدباء باملذهب الواقعي مند القـرن التاسـع عشـر واحتال

يفهمــه علــى أنـَـه األدب الــذي "اإلبداعيـة واألدبيــة إالَ أَ�ــم مل يَتفقــوا علــى مفهـوم واحــد لــألدب الــواقعي، فهنــاك مـن 

ه األدب الـذي يسـتقي مادتـه م على مالحظة الواقع وتسجيله، ال على اخليال وصوره، وهناك من يفهمه علـى أنّـيقو 

ه أدب الواقــع االشــرتاكي الــذي وموضــوعاته مــن حيــاة عامــة الشــعب ومشــكال�ا، وهنــاك كــذلك مــن يفهمــه علــى أنّــ

تهــا طبقــات الشــعب العاملــة بســواعدها أو يتنــاول مشــكالت ا�تمــع ومظــاهر البــؤس والفاقــة واحلرمــان الــيت تــرزخ حت

   2".بعقوهلا، وذلك إليقاظ وعي اجلماهري ودفعها إىل حل تلك املشكالت بطريقة أو بأخرى

  :نذكر أيضا من مفاهيم الواقعية

  لــى أفــراد ا�تمــعتســتمد مــادة األدب مـن حيــاة عامــة النَـاس وتتبــَىن مشــكالته لطرحهـا ع: الواقعيـة االشــتراكية" – أ

  .من أجل التفاعل معها والبحث عن حَل هلا

   3."وأن اخلري فيه قشرة خادعة" شر"ترى أن الواقع يف جوهره : الواقعية التشاؤمية - ب

  :نشأتها -)2

ـــــاين مـــــن القـــــر "  ـــــواقعي يف فرنســـــا يف النصـــــف الث ن التاســـــع عشـــــر، وكـــــان ظهـــــوره رد فعـــــل ظهـــــر املـــــذهب ال

للرومانتيكية اليت غرقت يف أحالمها الفطرية وعشقت الطبيعة وما فيها من مجال فَتان، وقد أَكد هـذا املـذهب علـى 

ذاتيــة الفــرد، وعبقريتــه اخلالَقــة املبدعــة يف كــل ا�ــاالت معــَربا عــن مــدى اســتيعابه بالتقــدم العلمــي يف حــل مشــكالت 

خذا من الواقع أساسا ملنهجه رافضا األسس الـيت قامـت عليهـا الرومانتيكيـة داعيـا النـاس هناك متَّ  العصر اليت ظهرت

  4".إىل هدمها من األعماق
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يـــة األدبيـــة يف القـــرن التاســـع عشـــر الفلســـفة املاديـــة التارخييـــة، أو املاديـــة ومـــن الفلســـفات الـــيت مَهـــدت للواقع"

الديالكتيكيــة الــيت تــرى أن الفكــر والثقافــة والــنظم السياســية بنيــة عليــا تعتمــد علــى البنيــة التحتيــة الــيت هــي  اإلنتــاج 

   1)".الفكر انعكاس للمادة(املادي االقتصادي وهذا يعين أن 

نشــأ املــذهب الطبيعــي أو التجــرييب، كــرد فعــل علــى املــذهب الرومانســي وقــام علــى أســس وطيــدة مــن اإلملــام 

بــالعلم يف جتاربــه وحقائقــه وتطبيقاتــه، كمــا كانــت الفلســفة املاديــة التارخييــة مــن أهــم الفلســفات الــيت مَهــدت لظهــور 

  .هذا املذهب

  :اقعيةخصائص الو -)3

  :يتميز املذهب الواقعي بسمات وخصائص منها

  .مالحظة الواقع وتسجيله بكل دقة "-

  .الَرغبة يف التخَلص من أحالم الرومانسية اليت مل تعد تالئم العصر -

  2."تطور روح النقد يف جمال البحوث التارخيية، والعلمية واجتاهه إىل حتري احلقيقة على أساس علمي -

تســتمد الواقعيــة مضــمو�ا مــن الواقــع و�ــدف إىل كشــف كــل تفاصــيله وجزئياتــه بدقــة، كمــا أَ�ــا جــاءت كــرد 

  .يث قامت الواقعية على أسس علميةفعل على الرومانسية اليت مل تعد ختدم ال الزمان وال املكان، ح

حَلهــا، وإَمنــا هــي فلســفة  وال معاجلــة ملشــاكل ا�تمــع وحماولــة غرافيــا للحيــاة كمــا يــزعم الــبعض،ليســت رمســا فوتو  "- 

  .خاصة يف فهم احلياة واألحياء

  3."أغلب إنتاجها قصص ومسرحيات -

صـل عـن الواقـع، وهنـاك مـن يراهـا فلسـفة لتفسـري ختتلف آراء األدباء والنقاد فهنـاك مـن يراهـا نسـخة طبـق األ

احليـــاة، ومبـــا أن الرومانســـية كـــان أغلـــب إنتاجا�ـــا شـــعريا، فالواقعيـــة علـــى العكـــس مـــن ذلـــك، حيـــث اهتمـــت بـــالنثر 

  .وفنونه
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الواقعيون أميل إىل التشـاؤم واحلـذر وسـوء الظـن ألَ�ـم يف الغالـب يصـدرون عـن فكـرة سـيئة عـن البشـر بـل وعـن " - 

  1."الكوينالنظام 

  .لغة واضحة مفهومه تتفق مع املستوى الثقايف لألبطال استخدام" - 

  .التخفيف من دور البطل الفرد، واإلعالء من دور البطل ا�تمع - 

 2."تستمد مضمو�ا من حياة الناس ومشاكلهم اليومية - 

تنطلــق مــن مجيــع طبقــات ا�تمــع وأصــنافه، مــن أدىن الطبقــات الفقــرية واملعَذبــة واملســحوقة إىل أعلــى الطبقــات " - 

 .الَنبيلة والثريَة واملسيطرة

عــــدم احليــــاد ألن مــــوقفهم صــــريح واضــــح إىل جانــــب التقــــدم البورجــــوازي والدميقراطيــــة وحماربــــة الفســــاد والظلــــم  - 

 3."...يار األخالقيواال�

أولــت الواقعيـــة اهتمامهــا بـــا�تمع ورَكـــزت علــى الطبقـــات الفقــرية واملظلومـــة، حيـــث حاولــت كشـــف مهـــومهم 

اهـة، باإلضـافة إىل حماربتهـا ومشاكلهم وحماولة حَلها، وهدفت إىل نزع القناع عن الطبقة النبيلة اليت تَدعي اخلـري والنز 

  .كل أشكال الظلم والفساد والتعَسف

  :أعالمها -)4

  :نذكر من أعالمها الواقعية ما يلي 

  ):Honoré de balzac )1799-1850بلزاك  - 

اســتهَل بلــزاك حياتــه يف ســلك الكهنــوت، مث مــا لبــث أن اَجتــه إىل األدب والعمــل يف الطباعــة والنشــر، بــدأ "

مجــع روايتــه الــيت قاربــت املئــة يف الكوميــديا ". 4"1828يــات الضــعيفة، مث بــرزت مواهبــة يف عــام بكتابــة بعــض الروا

  وهــي أكــرب موســوعة يف األدب الــواقعي، قَســمها إىل جمموعــات؛ األوىل تتمثــل يف منــاظر مــن احليــاة اخلاصــة البشــرية

نــوان منــاظر مــن احليــاة الباريســية، أَمــا ا�موعــة الرابعــة فمنــاظر مــن احليــاة والثالثــة بع اإلقلــيموالثانيــة منــاظر مــن حيــاة 

  .مناظر من حياة الريفالسياسية، واخلامسة مناظر من احلياة احلربية، أَما السادسة واألخرية فبعنوان 
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  1"."...الذهب"، " فيكتورين: "ومن أعماله    

  ):Emile Zola)1840-1902: زوالإمييل  - 

يعــد مــن أبــرز ممثلــي املــذهب الــواقعي، فســاهم يف إضــافة مبــدأ آخــر لــه، هــو أن ال بــد أن ينتهــي الكاتــب يف "

  يف واحــد وثالثــني قصــة طويلــة -تطبيقــا ملبدئــه-قصصــه إىل نتــائج تؤديهــا العلــوم فيمــا توَصــلت إليــه، وقــد ألَــف زوال 

، وقـد انتهـى يف هـذه القصـص إىل نتـائج كـان قـد )روجون ماكـار(خصيات هي أسرة تاريخ أسرة فرنسية متعاقبة الش

   2".والوحش البشري الوحش احلديدي: "وصل إليها علم الوراثة لعصره، باإلضافة إىل روايته

  ):1877 – 1819(كوريبة -

نتيجـة لنظـرة يف أمـور جمتمعـه  دهَول من دعا إىل الواقعية يف الرسـم، وأن علـى الرسـام أن يسـَجل مشـاههو أ" 

وأَال يغيب عن ذهنه أَن ا�تمع هو موضوع الفن، إذ الفن تعبري عـن ا�تمـع مـن أجـل ا�تمـع وقـد نقـل دعوتـه تلـك 

» الواقعيـــــة« :ع مقـــــاالت عنوا�ـــــايف جممـــــو ) 1821-1889( CHnfleury)شـــــانفلورى(إىل جمــــال األدب صـــــديقه 

)1857(".3  

  ):   G.Flaubert )1821-1880غوستاف فلوبير    -

كــان فلــوبري ابــن طبيــب جــرَاح، ورث عنــه الــروح العلمــي والتحليــل اهلــادئ للحــاالت النفســية، قــام بــرحالت  "

ضــَجة كبــرية يف " مــدام بوفــاري" قعيني وقــد أثــارت روايــة كثــرية وانتقــد الطبقــة الربجوازيــة ويعــد مــن أبــرز اَلكتــاب الــوا

، وألَـــف روايـــة أخـــرى مـــن وحـــي الشـــرق هـــي 1840-1829عـــامل األدب والنقـــد، وقـــد أَلفهـــا ونشـــرها بـــني عـــامي 

  4".الرتبية العاطفيةهي  1862رواية ثالثة كتبها عام  ، وله1862عام ) ساالمبو(

  : ومن أعالمها أيضا

  ).1893-1850(جي دي موباسان " - 

 ).1907-1848(هويسمان  - 

 ).1936-1868(مكسيم غوركي  - 
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 1. ")1931-1839(مايا كوفسكي  - 

IV. الرمزية:  

 :المفهوم اللغوي واالصطالحي -)1

  :لغة -أ

والــذي يعــود إىل أصــل " Symbole" وبالفرنســية " الرمــز"إىل لفــظ " الرمزيــة" يرجــع االشــتقاق اللغــوي لكلمــة

الــيت كانــت تطلــق  Sumbolosجمــازا، وإمــا مــن لفظــة " الرمــي معــا"، ويعــين Sumballeinإغريقــي، آت إمــا مــن فعــل 

ن العـروة الـوثقى املوجـودة بـني الـرجلني سابقا على قطعة مـن فخـارا أو شـيء آخـر يعطيـه املضـيف لضـيفه ليعـرب بـه عـ

  2".أو بني األسرتني، فيصبح هذا الشيء بينهما رمزا جيمع العالمة وما تدل عليه

 :اصطالحا -ب

عميق لتفَهم موضوعه وتـذوق فنَـه والفنـاء يف الفكـرة الـيت يقتضي التأمل ال انطباعيأدب "املذهب الرمزي هو 

واإل�ــام  الغمــوضخلقهــا الشــاعر، واهليــام بعبــادة اجلمــال والتصــَوف، واالحتفــال بتجــارب العقــل الباطــل، وامليــل إىل 

  3".والتجارب املوضوعية املوزعة بني احللم واليقظة والوعي، واألرض والسماء

هــو  -هــو وســيلة للتعبــري عــن زوايــا غامضــة يف الــنفس ال تقــوى لغتنــا أن تعــرب عنهــا -هــو اإلحيــاء" الرمــز " و

  4".لتصريحصلة بني الذات واألشياء حبيث تتولد للشاعر عن طريق اإلثارة النفسية ال عن طريق التسمية وا

هـــو أداة عقليـــة متكـــن صـــورة مـــن الصـــور أن تنضـــم إىل أخـــرى :"فـــريى أن الرمـــز  H.Bergsonأمـــا برغســـون  

 5".حبسب قانون املطابقة

االســـتنتاج يف رأيـــه هيجـــل جيمـــع بـــني مظـــاهر  synthétiqueالرمـــز قيمـــة اســـتنتاجيه  Hegelوجيعـــل هيجـــل "

  6".الكون وهو رمز االنسجام الكوين، فكل ما يف الكون يتصل ما بينه ببعض صفاته أو ببعض مظاهره
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مـن الرمـز أهـم مبـدأ تقـوم  تعد الرمزية مذهب أديب وهي أهـم مـذهب يف الشـعر بعـد الرومانسـية، وقـد اختـذت

عــن طريــق اإلثــارة النفســية، والرمــز حيمــل دالالت  اإلحساســاتعليــه وهــو الصــلة بــني الــذات واألشــياء حبيــث تولــد 

متعــددة ال ميكــن فهمهــا إالَ بربطهــا بســياق معــني، ويعمــل أيضــا علــى تقويــة املعــىن وجتســيده ويزيــده مجاليــة وتــأثريا يف 

  .املتلقي

  :اتوللرمزية ثالث اجتاه

   1."خاص بطريقة إدراك العامل اخلارجي وبالوجود الذهين الذي ينحصر فيه أو الوجود الفعلي: اتجاه غيبي"-

  2."وهو السعي إىل اكتشاف العقل الباطن وعامل الالوعي: ياتجاه باطن" -

  3."خاص بالبحث يف وظيفة اللغة وإمكانيا�ا ومدى تقيدها بعمل احلواس وتبادل تلك احلواس: اتجاه لغوي" -

  :نشأتــــها -)2

أصـــبح أد�ـــا لقـــد أســـرفت االجتاهـــات الواقعيـــة يف الوثـــوق بـــالعلم، وغفلـــت اجلانـــب الروحـــي يف اإلنســـان، ف"

رســـوما جامـــدة للشخصـــيات واملرئيـــات، وتســـجيال جمـــَردا لظـــواهر ا�تمـــع، وهلـــذا تـــاق األدب إىل مـــذهب جديـــد ال 

يعتمـــد علـــى العقـــل الـــواعي وحـــده، بـــل يســـتبطن الـــنفس ويستشـــف عـــامل الـــروح الالحمـــدودة، فوجـــد هـــذا مـــن الرمـــز 

   4.  "والرمزية

لقـــد جـــاءت الرمزيـــة كـــرد فعـــل علـــى الواقعيـــة واجتاها�ـــا الـــيت تنبـــين علـــى أســـس علميـــة، والـــيت أمهلـــت اجلانـــب 

الروحي يف اإلنسان، فجاءت الرمزيـة لتعيـد االعتبـار لـذلك اجلانـب، فكانـت حماولـة جديـدة لإلفصـاح عـن العواطـف 

  .لهم الفين التغلغل يف أعماق العقل الباطن عن طريق املخيلةاملكبوتة يف أعماق النفس اإلنسانية وجعلوا أساس عم

وكــان مــيالد هــذا املــذهب الرمــزي يف الربــع األخــري مــن القــرن التاســع عشــر، وقــد قيــل بــأَن أَول دراســة مــن "

، ولكـن الرمزيـة يف األدب  1886ونشـرها عـام " موريـاس"الرمزية وأغراضها وتوجيهها للشعر كتبها الشـاعر الفرنسـي 

  قبــل ذلــك التــاريخ، فكانــت تظهــر بــني احلــني واحلــني كَلمــا أراد شــاعر أن يــرتجم عــن مشــاعره اخلفيــة بــالرموز كانــت

، وغـــريه مـــن »بـــودلري«وأدب » واجنـــر«وبـــرزت بوجـــه خـــاص يف أدب الصـــوفية، واســـتمدت عناصـــرها مـــن موســـيقى 
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  العاطفـــة وال يأبـــه للعقـــل مطلقـــاأدبـــاء القـــرن التاســـع عشـــر يف فرنســـا، فكـــان الشـــعر الرمـــزي كـــاحللم اخلفـــي خياطـــب 

  1".تهوالغموض فيه هو عنصر قو  يف مجال الشعر الرمزي هو طابع الغموض الذي يالبسه، ولذلك كان الَسر

   :خصائصها -)3

  :يتميز املذهب الرمزي بسمات وخصائص متنوعة نذكر منها ما يلي

   :تجاوز العالم المحسوس المادي إلى العالم غير المحسوس وغير المادي" - 1

أن مظــاهر الكــون   همدفعنــ. ومــن هنــا جــاءت نــزعتهم املثاليــة الــيت متتــد يف أصــوهلا إىل الفلســفة األفالطونيــة

  .يد، وهلذا جاء أد�م أكثر ميال إىل الصفاء والتجر ماملادية ما هي إالَ رموز حلقائق أخرى أمسى وأعظ

 :تراسل الحواس -2

توَسع الرمزيون يف دالالت األلفاظ ال عن طريق ا�ـاز املعـروف، بـل باسـتحداث عالقـات لغويـة جديـدة عـن 

حيـــث يســـتعمل للشـــيء املســـموع مـــا أصـــله للشـــيء املشـــموم أو املرئـــي، ويســـتخدم للشـــيء (طريـــق تراســـل احلـــواس 

  2.")وس أو املسموعاملشموم ما من شأنه أن يستخدم للشيء املرئي أو امللم

 :الغموض -3

  :ابتعد الرمزيني عن الوضوح وتوغلوا يف الَغموض ومن أسباب ذلك نذكر

أن يكتشــف الســر الــذي يشــتمل عليــه الــنص، مــن أن ينكشــف الــنص مــن  -خــري للقــارئ-أن يف الوضــوح مللــال"  -  أ

 .، فتضيع لَذة االكتشافتلقاء ذاته

 .إن الرمزيني مل يشرحوا ألن التفسري ليس من رسالة الشعر، الشعر يف نظرهم ملح  - ب

كــانوا يعتــربون أن يف الــَذات اإلنســانية ناحيــة باطنــة مل يعــن �ــا األدب عنايــة مباشــرة ويف نــواح غامضــة فســربوا   -جـــ

  .من جوهره توحيه وال تفصله تفصيال هذه األغوار وعَربوا عَما ال يعَرب عنه بطريقة مبهمة

دائرة ذات ضـياء معنـوي ودائـرة ذات معـىن حقيقـي والـدائرتان : كانوا يعتربون أن الفكر البشري حتدق به دائرتان  -د

  .ال تتآلفان، فآثروا األوىل عَلهم يعثرون على حقيقة الكون
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  1. "انغلقلقد وَجهوا أد�م إىل اخلاصة من الَناس فجاء أد�م م -هـ

 :اإليحاء والموسيقى  -4

بدال من أن يكون للفظة من حيث املعـىن قيمـة حمـدودة يكـون هلـا مـن حيـث أَ�ـا أداة مـؤثَرة قيمـة ال حـدود "

ا هـو رفـع القـارئ إىل مسـتوى ّمنـوالشعر الصايف يقرر انتصار األلفـاظ اإلحيائيـة علـى األلفـاظ الوضـعية، والغـرض إ. هلا

الكلمة الواحدة قد ختلق يف خمتلف األفراد أجواء عديدة، وهذا سبب مـن أسـباب الغمـوض وعـدم تضـمني . الشاعر

للبحـر وللقصـور كمـا للوجــه ": "ماالرمـه "اللفـظ معنـاه احملـدود، واإلحيـاء يبعــث علـى التخيـل والشـعور والتأمـل يقــول 

  2".لوصف بل  حيملها اإلحياءاإلنساين، متعة ال يؤديها ا

ه ومهــي أي يتجــاوز مــا ه جمــرد وبــاطين كمــا أنـّـنالحــظ أن املــذهب الرمــزي ينفــرد خبصــائص نوعيــة، مــن بينهــا أنـّـ

هو ملموس إىل ما هو غري ملمـوس، كمـا أن احلـواس فيـه تكـون مرتاسـلة هـذا باإلضـافة إىل الغمـوض الـذي يـرى فيـه 

كمـا نـذكر لـدى القـارئ   ه خيلـق نـوع مـن امللـل الوضوح والشـرح لـيس مـن رسـالة الشـعر ألنّـ وإثارة، وأنّ الرمزيون متعة 

املوسـيقى أيضـا الـيت يتميـز �ـا الرمزيـون وال يسـتغنون عنهـا، حيـث أن اللفظـة عنـدهم تكـون أداة مـؤثرة وغـري حمــدودة 

  .من حيث املعىن

   :الصور الغزيرة - 5

  إىل الصــور الشــعرية الضــليلة، حيــَدد بعــض معاملهــا، ليــرتك معاملهــا األخــرى Symbolistيلجــأ الشــاعر الرمــزي "

حيـددون الوجهـة   إ�ـم مينحـون القـارئ فرصـة لـيفهم بطريقتـه. تصبح يف جو من الغموض الـذي ال يصـل إىل األلغـاز

   3."ويرتكون له حرية التأمل والتقييم

مـن الـوزن » البيـت الشـعري احلـر«حَطم الرمزيون البيـت الكالسـيكي وأطلقـوا حريـة الشـكل مـا مسـاه املؤرخـون " - 6

 4."ع موسيقى الوزن على حسب تنوع املشاعر واخللجاتوالقافية، ففي داخل القصيدة الواحدة تتنوّ 
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هـذا العـامل يتيسـر الوصـول إليـه عـن  الرمزيـة يتمثـل يف اإلميـان بعـامل مـن اجلمـال املثـايل ويف االعتقـاد بـأنّ جوهر " - 7

  1."طريق الفن

نفسـية رحيبـة، كمـا أَ�ـم هـم أَول اعتمد الرمزيون على األلفاظ املشعة املوحيـة الـيت تعـَرب يف قرائتهـا عـن أجـواء 

من دعا إىل انطالق الشعر من قيد األوزان التقليدية ونبد القافية، فالشعر احلق عندهم هو ما كـان جمـَرد مـن األوزان 

  .والقوايف حىت تتالئم وتتنوع املوسيقى داخل القصيدة مع مشاعر النفس وخلجا�ا

  : أعالمها -)4

  : رواد الرمزية نذكرلكل مذهب أعالم ورَواد، ومن بني

 ):Ch.Baudelaire )1821-1867شارل بودلير  - 

الشـعر احلـق قـائم علـى اجلمـال ، هـو تعبـري عـن احليـاة  أنلري يـؤمن د،كان بـو  فرنسـيينشاعر وناقـد فـ "      

 2. "1857طبع عام " ر الشراهأز "ومشاعر من أشهر كتبه  إحساساتالداخلية العميقة بكل ما فيها من 

 ):stophane mallarme  )1842-1898استيفان ماالرميه  -

 ين واملتـأخرين  ر أسـلوبه أعظـم التـأثري يف املعاصـر كان مدرسا باللغـة اإلجنليزيـة يف بعـض املـدارس الفرنسـية، أثّـ  "

بـرز يف عنفوانـه ويف اإلحيـاء هـذا الـذي " الكلمـة"ئا رياضـياتلقـد خلـق ماالرميـه شـيئا فشـي: "وقد قال فيه أحد النقاد

  3".زوردالّال "،"النوافذ"أمسية أحد الفونات "نذكر قصيدة  أعمالهومن أهم ".أخريات قصائدهيف 

 ):P.verlaine )1844-1896بول فيرلين  -

تيــين والتــف حولــه مجاعــة الد احلــي اليرتــا وأخــذعنــدما عمــل يف الصــحافة  1881 عــام ت شــهرة فريلــنيبــدأ" 

ه أصـبح رمزيـا بـل مث تطـور شـعره تـدرجييا وبشـكل عفـوي حنـو فـن أكثـر حتـررا،حىت أنّـ املعجبني بـه من الشعراء الشبان

أغنيـــــــــة "، 1874" فـــــــــن الشـــــــــعر" :مؤسســـــــــا للرمزيـــــــــة دون قصـــــــــد أو وعـــــــــي منـــــــــه، ومـــــــــن أهـــــــــم قصـــــــــائده نـــــــــذكر

  4. "1862 السماء فوق السطح"،1866"اخلريف
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 ):H.Rimboud  )1854-1891:هوجان رامبو -

د يبلــغ احللــم، فمــا أشــرف علــى التاســعة عشــرة مــن ســنيه حــىت نشــر م ا�ــالس األدبيــة يف بــاريس وهــو مل يكــز ال" -

النــــــائم يف :"وملــــــا بلــــــغ العشــــــرين تــــــرك األدب،ومــــــن أشــــــعاره نــــــذكر".م يف اجلحــــــيممبوســــــ"ســــــوم ديوانــــــه الصــــــغري املو 

   1".بوهيمييت"،1863"الوادي

  : أيضا ونذكر

 ).Paul Valérie )1871-1945ي بول فالري " - 

 ).Hemingway )1898-1960أرنست مهنغواي  - 

 ).D.H.Lawrence )1885-1930هنري لورنس دافيد  - 

 W.B.Yeats )1865-1939(".2بوتلر ييتس  وليم - 

V. الوجودية:  

  :المفهوم اللغوي واالصطالحي -)1

  : لغة -أ 

وذلـك  essenceخيـالف املاهيـة   Existanceالوجـود الوجوديـة مشـتقة مـن كلمـة الوجـود وذلـك علـى اعتبـار أنّ "

أي صـورة مثاليـة جمـردة سـابقة  الفلسفة الكالسيكية كانت ترى منذ عهد أفالطون أن لكل شـيء ماهيـة، باعتبار أنّ 

  3."املاهية سابقة على الوجود أي أنّ  ا خيلق على صورة ماهيته،كل شيء إمنّ  على وجوده، وأنّ 

اإلنســـــان مـــــثال قـــــد خلـــــق علـــــى صـــــورة ماهيـــــة ســـــابقة تتكـــــون مـــــن جممـــــوع أبعـــــاده وخصائصـــــه "  فنجـــــد أنّ 

وهذه املاهية هي اليت تصور اإلنسان يف ذاته يصـرف النظـر عـن أفـراد البشـرية املختلفـة يف جزئيـات ال تتغـري .وملكاته

       4."من ماهية اإلنسان تغيريا جوهريا

  .تعرتف إال بالوجود وم الوجودية على إنكار وجود ماهية سابقة،والتق
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 : إصطالحا -ب

ا هـو إشـباع مذهب فلسفي يف احليـاة اقـرب منهـا إىل أن تكـون مـذهبا أدبيـا مسـتقال، وقوامهـ:"الوجودية هي 

ريـة للمـرء من قيـود ذلـك ا�تمـع الـذي حيمـل بعضـه تبعـات بعـض آخـرين، وبـذلك تـرتك احل رغبات النفس واالنعتاق

  1."ته أحدييف أن يصنع بيديه دنياه، حىت يكون مسؤوال وحده، ال ينازعه يف مسؤول

تقــوم علــى البحــث يف مســألة الوجــود  .ســلوكي فلســفة ومــزاج وطــراز" "الوجــودي " ويف تعريــف آخــر جنــد أن 

  2". وموقفه من هذا الوجود) الكون وا�تمع(جود اخلارجيوعالقته بالو   Existenceين اسناإل

أو أدب املواقــف، وفيــه حيــدد الكاتــب موقفــه  التــزامأدب " أد�ــا فســميّ  الفلســفة الوجوديــة بــاألدب، امتزجــت

ا�ا ودون ختصيصـها لتجريديـة يف ذا�ـا دون ربطهـا مبالبسـإذ ال قيمـة مـؤثرة باملبـادئ ا.من مسائل عصره حتديـدا تامـا

   �ـــا هزيلـــة عنـــدهم ووجـــود الكاتـــب ال يتحقـــق مبجـــرد الكشـــف عـــن املوقـــفتلـــك املبـــادئ يف ذا نّ ملوقـــف معـــني، أل

هـه إليـه عصـره مـن مسـائل هـي مثـار للقلـق ومبعـث ، يف صراع يستجيب فيه ملا يوجّ االلتزامولكن ال بد للكاتب من 

  3". ألمل فيهاألمل وا

بـالوجود  عرفت الوجودية يف البداية كتيار فلسفي وكان قوامها إنكـار وجـود ماهيـة سـابقة، وعـدم التسـليم إالّ 

، حبيــث ال بــد علــى األديــب أن يلتــزم التــزاممث شــاع هــذا املــذهب ودخــل جمــال األدب، ومســي أد�ــا أدب  فحســب،

 اهتمامهــاجمــال  ســرحية علــى عكـس الرمزيــة الــيت انصــبيا أمتــه ومســائلها، وكــان جمــال اشـتغاهلا علــى الروايــة واملبقضـا

  .على الشعر

  : نشأتها -)2

مـا صـاحبها مـن  إزاءالنـاس  فأخـذقد أحدثت احلرب العامليـة الثانيـة يف الضـمري اإلنسـاين أزمـة بالغـة العمـق، "

كلـه، ويعـودون إىل التأمـل فيمـا   شككون يف حقيقة تراث اإلنسـانية الروحـيغدر وعنف واستخفاف باملثل والقيم يت

كــــان املتشــــككون واملتمــــردون قــــد ســــبق أن أكــــدوه، مــــن أنــــه ال حقيقــــة لوجــــود اهللا أو لوجــــود املثــــل العليــــا والقــــيم 

   4".ديةوبلوروها يف بوتقة واحدة خرج منها ما يعرف اآلن بالوجو  راءاآلالقية اخلالدة، ومجعوا كل هذه األخ
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  ا جتـاوزه إىل ميـدان األدب والفـنفلسـفي مل يقتصـر نشـاطه علـى ميـدان الفلسـفة وإمنّـ كاجتاه الوجودية"نشأت

  1."ا تعد أهم إىل غريهم من سائر الطبقاتومل يقف انتشاره عند حد الفالسفة وإمنّ 

  منحـــى مســـيحياحنـــى فيهـــا الـــذي  1855" كـــري كيجـــارد" ا قامـــت علـــى يـــد الفيلســـوف الـــدامناركيكمـــا أّ�ـــ

والشـاعر األملـاين الرومانسـي  "ودستويفسـكي"" فلـوبري"هلا جـذورا أبعـد لـدى بعـض الـروائيني مثـل "وميكن القول ، أن

ولكـن الوجوديـة  القطيعة بني السـماء والبشـر،الذي برزت يف أشعاره مسألة الصراع مع األقدار و  1843"لدرلنيهو "

ــ الثانيــة، تبلــورت كمــذهب يف أثنــاء احلــرب العامليــة نســي وكثــري مــن األدبــاء ت هلــا تــأثريات واســعة يف األدب الفر وجتّل

  2."جرهيد" يف فرنسا، ويف أملانيا" ارترجون بول س"داعيتها األول هو  أنّ  إالّ .األوروبيني 

كــل العنايــة بــالوجود اإلنســاين أي يقــوم حمورهــا يف الــيت تعــىن   أوروبــاظهــرت الوجوديــة كغريهــا مــن املــذاهب يف 

اإلنسان، وحقها احلر يف التفكري كما تشاء، وباللغة اليت تريدها، لكنهـا ال تـرتك تلـك احلريـة  ذاتيةاألدب على متثيل 

  .فرنسايف  "جان أنوى"و" ألبري كامى"إلحلادي ويف مظهرها ا" سارتر" غاية، وكان يتزعمهامطلقه بغري هدف وال 

  :خصائصها -)3

  :للوجودية مسات عديدة، ولقد ارتأينا أن نورد أمهها

صر هذا الوجود بالنسبة لإلنسـان يف احلقيقـة اليقينيـة حبالوجود، و  سابقة، وعدم التسليم إالّ  إنكار وجود ماهية" - 

 3."سابق عليه وإنكارهم وجود أي شيء خارج التفكري وال »أنا أفكر«الديكاريت ومعناه  »لكوجيتوا« وهي

  4."اإلنسان عندها يتصرف حبرية مطلقة بعيدا عن املبادئ واألحكام السابقة" - 

 : من أبرز مسا�ا أيضا نذكر

  .وإحساسه مبسؤولية خطريةأو إله بقيم  ارتباطهالعدم  :القلق" -أ

  .بسبب احلرية املطلقة والتخلص من كل القيم :الهجران -ب

  .اء العزاء واحلرية والقدر والتعويضالنتف :اليأس -ج

                                                           
 .256يف النقد األديب، ص: عبد العزيز عتيق  1

 151ذاهب األدبية لدى الغرب، صامل: عبد الرزاق األصفر  2

 .151،152األدب ومذاهبه ،ص: حممد منذور   3

 .181املدارس القد األديب احلديث، ص: حممد عبد املنعم خفاجي  4
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  1. "والتخلص من القيم املتوارثة زاميةتلاالتناقضها بني  - 

 .اليت هي مركز املبادرة ومقر الوجدان والشعور الذات من االنطالق" - 

ا املسـتقبل فيجـب أّمـ.غـري موجـود هألنّـي للماضـ عربةإهلام وال  املعيش، أي الراهن، أمهية مركزية اليومي هو للواقع - 

، والفرد املتواصل مع العامل اخلـارجي مـن خـالل وجـوده وحواسـه )ا اآلن وهناأن (حنن وشعار الوجودي هونوجده أن 

  2."شاعره وجسدهمو 

فــال قيمــة جلمــال  األســلوب وســيلة ال غايــة، ال قيمــة للشــكل يف أدب الوجــوديني مــن حيــث هــو شــكل،إذ أنّ " - 

  3 "ملتزم عياجتما مضمونليس له 

ـــالن اهتمامهـــا" -  ـــاره أداة كشـــف وتغيري،ويـــؤثب مـــن  ر يف اجلمـــاهري عـــن طريـــق اإلقنـــاع،ولكن ال بـــديف النثـــر ثر واعتب

 4."وإال فال يكون أدبا ومجاليته ليست مقصودة لذا�ا بل هي إضافية ومكملة وال تنفصل على املوضوع  اجلمالية

   :أعالمها -)4

  :من أبرز رواد الوجودية جند  

  ):Martin Heidegger )1889-1976مارتن هيدغر  -

اهتمامــه  حتــت إشــراف إدمونــد هوســرل، مث أصــبح أســتاذا فيهــا،" فرايبــورغ"فيلســوف أملــاين درس يف اجلامعــة "

لوجــود والتقنيــة واحلريــة واحلقيقــة، وكانــت جتربتــه متميــزة وأساســية، حيــث كشــف عــن معــىن الفلســفي إىل مشــكالت ا

  :،إنطالقا من العدم ومن أعماله جند)L’etre( الوجود

  ".الكينونة والزمان"، "الدفاتر السوداء"، " الوجود والزمان"

 ):Jean-Paul sartre )1905-1980جون بول سارتر  -

بــدأ حياتـــه  .وروائــي وكاتـــب مســرحي، وناقـــد أديب، وناشــط سياســي فرنســـيولــد يف بــاريس، وهـــو فيلســوف 

عــرف  أســتاذ، مث درس الفلســفة يف أملانيــا خــالل احلــرب العامليــة الثانيــة، اخنــرط يف صــفوف املقاومــة الفرنســية الســرية،

                                                           
 .115اإلسالمية واملذاهب األدبية ، ص: يب الكيالينجن  1

 .150،151املذاهب األدبية لدى الغرب، ص: عبد الرزاق األصفر  2

 322األدب املقارن، ص: حممد غنيمي هالل  3

 .153املذاهب األدبية لدى الغرب ،ص : عبد الرزاق األصفر  4
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والنصــوص  ســارتر واشــتهر لكونــه كاتــب غزيــر اإلنتــاج وألعمــال األدبيــة وفلســفته، جــاءت أعمالــه غنيــة باملوضــوعات

وغريهـا مـن األعمـال  )1960"(نقل العقـل اجلـديل"،)1943"(الوجود والعدم"الفلسفية بأحجام غري متساوية مثل 

  .األدبية

 ):Jean Anouilh )1910-1987جان أنويه  -

، وقــد التحــق مبدرســة ابتدائيــة عليــا وتلقــى تعليمــه يف "بــوردو"وهــي قريــة صــغرية يف  Cerisole ولــد أنويــه يف 

، وأصـــبح بعـــدها خمرجـــا فرنســـيا بـــارزا، وطالبـــا يف الوقـــت نفســـه يف كليـــة احلقـــوق ببـــاريس  collége chaptal ثانويـــة

،ومــن "L’Hermine" كانـت أوىل مســرحياته هـي   1932وبعـدها وجـد وظيفــة يف جمـال الدعايــة واإلعـالن ويف عــام 

  ".أنتوجونا"وقصة"،"بيكت أو شرف اهللا" ، ومسرحية" متاع مسافر بال"مسرحية: أعماله كذلك جند

 ):Albert camus)1913-1960أليبركامو  -

تعلــم   مبقاطعــة قســنطينة بــاجلزائر "منــدوىف" لســوف وجــودي وكاتــب مســرحي وروائــي فرنســي، ولــد يف بلــدهيف

أصـدر   األملـاين االحـتاللاخنـرط يف املقاطعـة الفرنسـية أثنـاء  جبامعة اجلزائر وعـرف بتفوقـه، وختـرج مـن قسـم الفلسـفة،

اليوميــة وكانــت " الكفــاح" cambatرفاقــه يف خليــة الكفـاح نشــره بامسهــا، وبعــد حتريـر بــاريس حتولــت إىل صـحيفة مـع 

ومــن قاومــة واحلريــة، نــال جــائزة نوبــل، مســرحياته ورواياتــه عرضــا أمينــا لفلســفته يف الوجــود واحلــب واملــوت والثــورة وامل

  1."1951"املتمرد"و 1942" أسطورة سيزيف" أعماله

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
1  https://ar.m.wikipedia.org           15 -03-2018 08:20،على الساعة. 
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  النقدية الحديثة مناهجال: المبحث الثاني

النقديــــــة  نــــــاهجاملعرض أهـــــم يـــــة، أمــــــا يف هــــــدا املبحـــــث فســــــنحتـــــدثنا يف املبحــــــث األول عـــــن املــــــذهب األدب

املـــذاهب أو املـــدارس  هب، والفـــرق بينهمـــا أنّ ااملـــذمـــن  االجتاهــاتوذلـــك لقـــرب هـــذه  ،)الســـياقية والنســـقية(احلديثــة

ا املنـــاهج النقديـــة فهـــي نقـــدي متـــأثر �ـــا، أّمـــ اجتـــاهتفـــرع منهـــا  يف اإلبـــداع األديب نفســـه، وأنّ  اجتاهـــاتاألدبيـــة هـــي 

  .يف النقد وطرق يف التعامل مع النصوص األدبية أو حياة األدباء أو العصور األدبية اجتاهات

I. السياقية مناهجال: 

 اجتاهــاتاحلــديث عــن املنــاهج الســياقية يســتوقفنا حلظــة عنــد كلمــة الســياق والــيت تعــين املقــام واحلــال وهــي  إنّ 

أسـس معرفيـة وخلفيـات  لـه �تم مبا هـو خـارج نطـاق الـنص، ولقـد تعـددت املنـاهج السـياقية واختلفـت، فكـل مـنهج

والتـــارخيي وتعـــدد أوجـــه التشـــابه بينهمـــا دفـــع  مـــاعياالجتالتـــداخل املوجـــود بـــني املـــنهج  أنّ  فلســـفية يقـــوم عليهـــا، إالّ 

مــا ينحــدران مــن أصــول نظريــة واحــدة هــي منهجــا واحــدا أل�ّ  واالجتمــاعيالنقــد التــارخيي "بــبعض النقــاد إىل اعتبــار

  1."املادة اجلدلية

 :المنهج التاريخي -1

  : التعريف والنشأة  1-1

 واالجتمـاعيهو الذي يتخذ من حوادث  التاريخ السياسي :" قولهب" املنهج التارخيي"د العزيز عتيقيعرف عب

نهج املــ"وســيلة لتفســري األدب وتعليــل ظــواهره وخواصــه، وهــذا املــنهج ال يســتقل بنفســه، وال بــد فيــه مــن قســط مــن 

  2".التذوق واحلكم ودراسة اخلصائص الفنية ضرورية يف كل مرحلة من مراحل املنهج التارخيي ألنّ ،" الفين

وســـيلة  واالجتمـــاعيمــن حـــوادث التـــاريخ السياســي  وهــو مـــنهج يتخـــذ:"يعرفـــه بأنـــه" غليســييوســـف و "وجنــد

لــــت يف أديــــب مــــا أو يف فــــن مــــن الــــيت قي اآلراءمــــة مــــا،وجمموع أو التــــاريخ األديب أل عليــــل ظــــواهرهلتفســــري األدب وت

  3."الفنون

                                                           
 .19،ص2002اجلزائر،د ط، النقد اجلزائري املعاصر من الالنسونية إىل األلسنة، إصدار رابعة  إبداع الثقافية،: يوسف وغليسي  1

 .288يف النقد األديب، ص: عبد العزيز عتيق  2

 .15، ص2007، 1مناهج النقد األديب، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر ،ط: يوسف وغليسي  3
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ب يتطلـــب مبـــا أن صـــورة األدب صـــورة عاكســـة لألديـــب، وكـــان هـــذا األخـــري وليـــد بيئتـــه، أصـــبح تفســـري األد

مــن صــاحبه، واملــنهج التــارخيي يهــتم بدراســة وتتبــع املراحــل التارخييــة لتطــوير  انطالقــا فــة الظــروف الــيت نشــأ فيهــامعر 

 وتــذوقالنصــوص وننظـر يف خصائصــها الشــعرية التعبرييــة  تتــذوقاألدب، ويف كـل مرحلــة مــن هــده املراحـل ال بــد أن 

  .ما صدر عن النقاد

على ما يشبه سلسلة مـن املعـادالت السـلبية، فـالنص "يرتكز "  عبد السالم املسدي"والنقد التارخيي حسب 

ا النقــد تــاريخ لألديــب مــن مثــرة صــاحبه، واألديــب صــورة لثقافتــه، والثقافــة إفــراز للبيئــة، والبيئــة جــزء مــن التــاريخ، فــإذً 

  1."خالل بيئته

ذلــك ألنــه يــرتبط " هج النقديــة يف العصــر احلــديث،ايعــد املــنهج التــارخيي مــنهج حــديث النشــأة وهــو أول املنــ

بــالتطور األساســي للفكــر اإلنســاين، وانتقالــه مــن مرحلــة العصــور الوســطى إىل العصــر احلــديث، وهــذا التطــور الــذي 

التـارخيي هـو الـذي ميثـل السـمة األساسـية الفارقـة بـني  متثل على وجه التحديد يف بـروز الـوعي التـارخيي، وهـذا الـوعي

  2." العصر احلديث والعصور القدمية

 عصــر النهضــةلمــي الــذي شــهدته أروبــا لقــد تبلــورت معــامل هــذا املــنهج نتيجــة التطــور الفكــري والفلســفي والع

داخلـه هـذا الـوعي التـارخيي كمـا  انبثـقالفكـري   اإلطـار وفيمـا يتصـل با�ـال النقـدي علـى وجـه اخلصـوص، جنـد أنّ "

فكانــت الرومانســية هــي الــيت تبلــور وعــي اإلنســان بــالزمن وتصــوره ...متثــل علــى وجــه التحديــد يف املدرســة الرومانســية

كـان هـو جـوهر  "والثقـايف االجتماعي، فربطت األدب بالواقع  3"قاءواالرتللتاريخ، ووضوح فكرة التسلسل والتطور 

خاصـة  منه ملعارضة أشـكال األدب السـابقة عليهـا، انطلقتالنظرية الرومانسية يف عالقة األدب باحلياة، وهو الذي 

   4."األرقى لإلبداع النموذجلون ، باعتبارهم ميثلألقدمنيالكالسيكية اليت كانت ترى يف األدب جمرد حماكاة 

ملثـــال تعــد هـــذه النقلـــة ثـــورة علـــى املفـــاهيم الكالســـيكية الــيت اعتـــربت األدب حماكـــاة وتقليـــد للقـــدماء، وأ�ـــم ا

خيي حبيــــث ال تصــــري أعمــــاهلم  بــــه فكــــان أن وضــــعت كتــــا�م يف ســــلم التطــــور التــــار  يقتــــدياألمســــى الــــذي ال بــــد أن 

  .العصور القادمة لبه خال يقتديي ج الذالنموذ 

  

                                                           
 .88، ص1994يف آليات النقد األديب، دار اجلنوب للنشر، تونس، د ط ،: عبد السالم املسدي  1
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 :مالمح وإجراءات المنهج التاريخي  1-2

  :لكل منهج إجراءات وآليات يقوم عليها، ومن بني اإلجراءات املنهج التارخيي نذكر

 اجلــنس "هيبوليــت تــني" ا، وهــي ثالثيــةعلــى عوامــل خارجيــة ســامهت يف نشــأ� اعتمــادادراســة النصــوص األدبيــة  - 

 :البيئة، والعصر

ات الــيت يرثهــا الشــخص أو األديــب مــن أمتــه فتمنحــه املتمثلــة يف جمموعــة الصــف) لســاللةالعنصــر أو ا (:الجــنس" - 

 .خواصها

 .ظلها وترتك بصمتها عليه مينح الفرد جمموعة من اخلصائص أو امليزات اليت يعيش يف الذي) البيئة ( :المكان - 

 .األديب أو وجدانهل عقاألحداث اليت تؤثر يف صياغة ) الزمان:(العصر - 

 1."مل املؤثرة فيهاتتبع سرية األديب بالتعرف على حياته اخلاصة وربطها مبراحل نشأ�ا والعو  - 

  :عيوبه  1-3

  .الناقص ، واألحكام اجلازمة، والتعميم العلمي  االستقراء: برزها للمنهج التارخيي عيوب، ومن أ  

النـــاقص مـــن قبـــل الناقـــد يـــؤدي بـــه دائمـــا إىل اخلطـــأ يف احلكـــم، فـــأكرب احلـــوادث والظـــواهر  االســـتقراءاســـتخدام " - 

يب قـد ال يكـون  وما يراه الناقد أكثر داللة يف العمـل األد .ليست دائما األكثر داللة  من احلوادث والظواهر الصغرية

  2. "اإلعجاب مبحضإليه  امنجذب، بل رمبا كان ذاتهكذلك يف 

والســيما وحنــن نواجــه يف الغالــب  النــاقص، االســتقراءرية كــذلك مثــل خطــيف املــنهج التــارخيي  األحكــام اجلازمــة" - 

فــــالظن والرتجــــيح وتــــرك البــــاب مفتوحــــا ملــــا جيــــد كشــــفه مــــن  ا،مســــائل تارخييــــة قدميــــة ليســــت لــــدينا مجيــــع مســــتندا�

 ...من اجلزم والقطع ىاملستندات، أمس

انتصـار  جدت نزاعات هلـذا التعمـيم علـى إثـرلقد و  املنهج التارخيي،عيوب التعميم العلمي هو كذلك من أخطر  - 

العلميـة خاصـة يف طـرق البحـث ر انتصـار بعـض املـذاهب الطبيعيـة، كمـا أثّـ كشف احلقـائق  طرف البحث العلمي يف

                                                           
 .45، ص2006، 1املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، ط: بسام قطوس  1

 .291يف النقد األديب، ص: عبد العزيز عتيق  2
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عاملـــة يف النشـــوء واالرتقـــاء اجتـــه البحـــث األديب إىل اســـتخدام  نظرياتـــه، وم" دارويـــن"األدبيـــة، فحينمـــا نشـــأ مـــذهب 

  1."رة من حال حلال فهو يتطور تطور األحياءوّ األدب معاملة األحياء املتط

  :أعالمه  1-4

 ):H.Taine )1828-1893هيبوليت تين  -

حيـــث ربـــط األدب بالعوامـــل الثالثـــة  ناقـــد فرنســـي كبـــري عـــاش يف النصـــف الثـــاين مـــن القـــرن التاســـع عشـــر، "

يف ربـط األدب ، وتعترب نظريته ترمجـة معتدلـة للنظريـات احلديثـة )اجلنس، الوسط البيئة،:( وهي األساسية املكونة له،

 الرمانيـةالرتبيـة، العوامـل  الثقافـة، البيئة اليت ينشـأ فيهـا املبـدع، :وهي" تني" واليت تتحكم فيها عوامل حددها باحلياة،

نشـوء فرنسـا "،1863" ليـزياالجن األديبالنقـد تـاريخ " :، ومـن أهـم أعمالـه جنـدواملكانية املؤثرة فيـه والـيت تصـبغ أدبـه

  2."1876" احلديثة

 ):Saint Beuve )1804-1869سانت بيف  -

علـى  ناقد فرنسـي شـهري ميثـل مرحلـة مهمـة يف تـاريخ النقـد األديب يف الغـرب، درس الطـب يف بـاريس، ونشـأ"

ر ، وقــد نشــ)1885-1802(ت حــول الشــاعر الفرنســي فيكتــور هيجــوديب يف احللقــة األدبيــة الــيت التفــالصــعيد األ

ه الطبيـة تركـت أثـرا عميقـا يف حتليـل تدراسـة الطـب، واجتـه إىل النقـد ولكـن دراسـاقصائد رومانسية غـري أنـه مل يكمـل 

صــور "، "صـور أدبيــة"، "صـور معاصــرة" :ومـن أهــم أعمالـه النقديــة جنــد .مـرآة لــنفس املؤلــف هواختــاذالعمـل  األديب، 

 ".حديث اإلثنني"، "دبية، شاتو بريان ومدرسته األ"نسائية

 ):Fredinand Bruntiere )1849-1906فرد يناند برونتير  -

، وأعجــب بنظريـــة اشــديد الــم تعصـــبوا بالفلســفة الوضــعية، لقـــد تعصــب للعيعــد مــن أكثـــر النقــاد الــذين تـــأثر 

 قليــد لنظريــةيف الدراســات األدبيــة، وليســت نظريتــه يف تطــور األجنــاس األدبيــة غــري تدارويــن، وعمــل علــى تطبيقهــا 

  .يف ا�ال األديب ء، وحماولة نقلها إىل حيز التنفيذداروين يف النشوء واالرتقا

تطــور الشــعر الغنــائي يف "،1892"عصــور املســرح الفرنســي"،1890" تطــور النقــد" :ومــن أهــم  مؤلفاتــه جنــد

  3."املختلفة، إضافة إىل مؤلفات أخرى يف تاريخ األدب الفرنسي  يف عصوره 1894" القرن التاسع عشر
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  :   Gaustave lonson (1857-1934) غوستاف ال سنون - 

يف جامعــة بروكســل، حــول  حماضــرة 1909النقــد، حيـث قــدم  ســنة يف  ينهج التــارخيمــهـو الرائــد األكــرب لل" 

دراسـتنا  تارخييـة ومنهجنـا سـيكون إذا " ، أعلن فيها هده اهلوية املنهجية اجلديـدة)لروح العلمية منهج تاريخ األدبا(

مــنهج تـــاريخ ( مقالتــه الشــهرية " Revue du mois" ســنة واحــدة نشــر يف جملــة الشــهر بوبعــدها " مــنهج التــاريخ

  " قانون الالنسونية ودستورها املتبع"قالة املنهج التارخيي، حىت أصبحت تلك امل خطواتحدد فيها ) األدب

 Rymon picard" رميـون بيكــار"الواسـع بعـض اجلــامعيني الفرنسـيني أمثـال  "الالنسـوين"النشــاط  عـزز هـذاوقـد   - 

الــذي دخـــل لــه معـــه يف ) 1980-1915" (روالن بـــارت"الــذي واصـــل املســرية حـــىت أطــيح بـــه ومبنهجــه علـــى يــد 

مــن هــذا التــاريخ حيــث أخــذ النقــد  انطالقــايف فرنســا " النقــد اجلديــد " هــت بانتصــار، انت1946معركــة تارخييــة ســنة 

 1." التارخيي يتطور كان من نتائجها بروز مصطلح الالنسونية

  :المنهج االجتماعي -2

  :ف والنشأةيالتعر  2-1

أن املــــنهج االجتمــــاعي يف أصــــوله العامــــة يــــربط بــــني األدب وا�تمــــع باعتبــــار أن  ":م الســــعافنيإبــــراهي"يــــرى 

األدب نشــاط اجتمــاعي يبدعــه مبــدع عضــو  يف كيــان اجتمــاعي كبــري يــؤثر فيــه عوامــل متعــددة معقــدة، فاملبــدع فــرد 

   2".نتاج اجتماعي ،للضرورة ينضوي حتت لواء ا�تمع ،ونتائجه،

اجتــاه حيــاول دراســة النصــوص األدبيــة يف ضــوء الظــروف :" كمــا جنــد يف تعريــف آخــر أن املــنهج االجتمــاعي

االجتماعية اليت ولـد يف ضـالهلا، يالحـظ أن األدب ظـاهرة اجتماعيـة شـأ�ا شـأن الظـواهر االجتماعيـة األخـرى الـيت 

وليســـت عاملـــا ومهيـــا أو خياليـــا، أو حـــىت ذاتيـــا غـــري خاضـــع لظـــرف معـــني أو انعكاســـات  مع وتـــؤثر فيـــه،تتـــأثر بـــا�ت

   3".حضارية معينة

إن املنهج االجتماعي يرى األدب يف ا�تمع، فهو ال ينظر إىل األديب بوصفه فردا ينغلق على ذاتـه أو ينشـأ 

  .راغ مبعزل عن حركة التاريخ وظروف ا�تمع إمنا يعكس بأدبه طبيعة ا�تمع حركته وتطورهبه يف فدأ
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مــدام دي "ه األوىل يف بدايــة القــرن التاســع عشــر يف أوروبــا مــع ري تعــود إرهاصــات املــنهج االجتمــاعي وبــواك"

   .)"ياألدب من حيث عالقاته بالنظم االجتماع(كتا�ا عن   1800سنة "ستايل

              ويعتـــرب املـــنهج االجتمـــاعي مـــن املنـــاهج األساســـية يف الدارســـات األدبيـــة والنقديـــة، وقـــد انبثـــق هـــذا املـــنهج " 

أن املنطلــق التــارخيي كــان  مبعــىن.... طلقاتــه األوىل منــه ى منوتولــد عنــه، واســتقيف حضــن الــنهج التــارخيي  -تقريبــا –

  1".هو التأسيس الطبيعي للمنطق االجتماعي عرب حموري الزمان واملكان

لتيـارات الواقعيــة املتنوعـة، وقــد ويف النصـف الثـاين مــن القـرن التاســع عشـر منــا هـذا املــنهج النقـدي يف ظــالل ا"

الظلــم والتبــاين و وجــدت هــذه التيــارات هلــا بيئــة صــاحلة يف فرنســا واجنلــرتا ويف روســا خاصــة، حيــث ســيادة اإلقطــاع  

كـل   الطبقي احلاد الذي أنقسم فيه ا�تمع القيصري إىل أسـياد وأقنـان، وقـد عـرب عـن صـور هـذه احليـاة البائسـة أدب

  2...."تيشيخوفو  يمن  بوشكني وتولستو 

               ظهـــر النقــــد االجتمــــاعي، يف مطلــــع هــــذا القــــرن، مغلفـــا برؤيــــة سوســــيولوجية تســــتمد جوهرهــــا األنطولــــوجي"

والــيت  »رفاقــه «وهــا لنــني وطّور إجنلــز، اجلدليــة الــيت أسســها كــارل مــاركس و  ةمــن الفلســفة املاديــ -بصــورة واضــحة -

حتليــل اإلنتــاج االجتمــاعي باعتبــاره  «داعيــة إىل ،»تطـورت مرتبطــة بالتقــدم العلمــي و مبســرية احلركــة العامليــة الثوريــة «

برؤيــة علميــة ماديــة جدليــة تارخييــة، ومــن منظــور اجلــذور الطبقيــة، وتعــد نظريــة االنعكــاس، الســفري  »أســاس الوجــود 

الفوقيــة الــيت تعكســها  األدب والنقــد، حيــث تــدرج الــنص األديب ضــمن قائمــة البــىن املفــوض للفلســفة املاديــة يف عــامل

   3".البنية التحتية للمجتمع

  :مالمح وإجراءات المنهج االجتماعي 2-2

  :كثري من قضايا األدب واللغة من أبرزهاللنقد االجتماعي مالمح كثرية، وله آراء خاصة يف  

  النقــد االجتمــاعي هــو نقــد مضــموين، إذ هــو يعــىن مبضــمون العمــل األديب ويتوقــف عنــده بالدراســة والتحليــل" -1

ويرى يف األدب رسالة اجتماعية هادفة، أو حدث ذا طبيعة اجتماعية، كمـا أن األدب فيـه ناقـل لألفكـار السياسـية 
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معينــة  » إيــديولوجيا«طبقــة منـه، وهــو يوجههــا وفـق عقيــدة  أو ل أو لا�تمــع أو وغريهــا، ألفـراد والفلسـفية واجلماليــة 

  .ها الكاتب ويرّوج هلا يف كتاباتهنايتب

جــه إىل مضــمون العمـــل األديب؛ ألنــه أهــم عناصــره، وحيـــاول وهــو يتّ » نقــد تفســـريي«النقــد االجتمــاعي هــو   - 2

  .اعية أو التارخيية أو النفسية أو غريها الكامنة يف هذا العملالناقد من خالله إبراز الدالالت االجتم

 املعـّرب  ،تقوميي، وهو يعلي من شـأن الكاتـب امللتـزم قضـايا جمتمعـه »نقد حكمي«كذالك «النقد االجتماعي  - 3

  .عنها، والذي يشف عمله جيدا عن عروق ا�تمع

لتــزام ايف الــدعوة إىل  -لــذي يتمثـل يف عــدة مـذاهب ا -يشــرتك أصـحاب املــنهج االجتمـاعي يف النقــد: االلتـزام - 4

  .ف على احلياد أو العزلة أو اهلروبو األديب قضايا جمتمعه، وجتنيس أدبه لتصويرها والتعبري عنها وعدم الوق

يف أغلــــب  -يهــــتم االجتــــاه االجتمــــاعي يف النقــــد األديب بشــــكل خــــاص باألعمــــال األدبيــــة الواقعيــــة، ويهمــــل  - 5

 -بشــكل واضــح -ه ال جيــد فيهــا عمــال الــيت ختــرج إىل أدب الرمــز، أو العبــث،أو الســريالية، ولعّلــتلــك األ -األحيــان

  1 ."تلك املضامني االجتماعية اليت يبحث عنها ويعىن بدراستها والرتكيز عليها

  :االجتماعي ومآخذه عيوب المنهج 2-3

 وّجه للمـنهج االجتمـاعي نقـد يف درس األدب بكثـري مـن املآخـذ وتعـرض لكثـري مـن هجمـات املعارضـني، إذْ 

  :رأو فيه قصورا يعوقه عن أداء عمله، ومن أبرز ما وّجه إليه من انتقادات نذكر

سياســية عــن مجاليــات أنــه يتعامــل مــع األدب مــن اخلــارج، ينشــغل مبــا يف النصــوص مــن مضــامني اجتماعيــة و "

ا ز مـا هـو أدب ّممـالشكل هو الـذي مييّـ الشكل، مع أنّ  التعبريية، أي ينشغل باملضمون عنهذه النصوص وأشكاهلا 

  . ليس بأدب

طـوره، أي  األدب أو ت ا�تمع االقتصادي والسياسـي وتغـّري يتحدث هذا املنهج عن نوع من احلتمية بني تغّري 

بعه بالضـرورة كـل تطـور مـادي يف ا�تمعـات ينبغـي أن يسـتت  املادي والفكري، حىت كأنّ بني  عن الربط احلتمي الّالزم

  . تطور فكري
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ه حيكــــم علــــى العمــــل وفــــق مضــــامنيه نقــــد مضــــموين حكمــــي، أي إنـّـــ -كمــــا عرفنــــا  -النقــــد االجتمــــاعي هــــو

  نقــد عــن املوضــوعيةاالجتماعيــة والسياســة والفكريــة، وقــد رأى بعــض النقــاد يف ذلــك مزلقــا خطــريا، ميكــن أن يبعــد ال

  .إذ تتحكم معتقدات الناقد يف استحسانه العمل األديب أو استقباحه

إن النقد االجتماعي حيكم على العمل األديب، ويصدر األحكام النقدية عليه علـى حسـب اقرتابـه مـن احليـاة 

تعــددة، واملنــاهج الواقعيــة م"-كمــا يقــول بعضــهم-االجتماعيــة والواقعيــة أو ابتعــاده عنهــا، ومبــا أن احليــاة االجتماعيــة

سـيذهب هبـاء منثـورا حتـت ركـام  .تلفة يف تفسريه، فالنص من حيث هو فن قويل، ونظام لغوي، ومعطى حضـاريخم

  1...."املعلومات اليت ال متت إليه بصلة، وسيصبح الكاتب هو مدار البحث والتحليل، وليس النص الذي ابتدع

ل الطـابع النـوعي لألعمـال األدبيـة، تسـتوي عنـدها الروايـة العظيمـة ذات القيمـة اخلالـدة مـع تلـك الروايـة فتغ"

  2."ا تعتمد إىل اإلثارة أو غري ذالك من األشياء اليت تؤدي إىل االنتشاراليت انتشرت أل�ّ 

  :منهج االجتماعيأعالم ال 2-4

  :من أهم أعالم املنهج االجتماعي نذكر ما يلي

 ): مJ.Luchacs )1885-1971: جورج لوكاتش - 

اجلدليــــة ومصــــادرها املتعــــددة، لديــــه معرفــــة عميقــــة بــــاألدب األملــــاين  ناقــــد ماركســــي أملــــاين جيمــــع بــــني املــــادة"

الواقــع احلقيقــي كمــا هــو، بــني مّيــز لوكــاتش  احلــديث، وهــو أحــد املســامهني يف بنــاء االجتــاه السوســيولوجي احلــديث،

هـو الشـكل الـذي يعكـس  -كمـا يـراه لوكـاتش-والشـكل الصـحيح عندئـذ. والواقع كما قـد يكـون جمسـدا يف األدب

" الروايــة التارخييــة"، 1947" جوتــه وعصــره: "ولــه دراســات عديــدة نــذكر مــن بينهــا. الواقــع بــأكثر الطــرق موضــوعية

 3."سوسيولوجيا تارخييا ، اليت قدم هلا تفسريا1955

  ) :مLucien. Goldman )1913-1970 :لوسيان غولدمان - 

  ناقد فرنسي سوسيولوجي ينطلق من مبـادئ لوكـاتش ويطورهـا ويصـطنع مجلـة مـن املصـطلحات اجلديـدة"هو 

يهــتم بالدرجــة األوىل باجلانــب الكيفــي ولــيس اجلانــب الكمــي، وأســس التحليليــة املبتكــرة وهــو  جرائيــةاإلوالتقنيــات 

" غولـدمان"منهجه يف سوسيولوجيا األدب والذي يطلق عليه املنهج التوليدي أو ما يعرف باملنهج التكويين، أجـرى 
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جي مـن أجـل حتليـل سوسـيولو "عدد من الدراسـات الـيت تـرتبط بعلـم اجتمـاع األجنـاس األدبيـة وأصـدر كتابـه الشـهري 

  1".للرواية

   : Christopher.corell ( 1837-1907): كريستوفر كوريل  -

الفرديـة واحلريـة الربجوازيـة عـن طريـق اجلمـع بـني التحليـل  ه أعماله حنـوى نقـد ثقافـة احلضـارةد إجنليزي وجّ قنا"

  ."يف وقت معا السوسيولوجي والسيكولوجي واألنثروبولوجي

) 1918 -1806(  )جــورج بليخــانوف(يف أملانيــا، و ) 1916-1846) (مزاتــر ميهــرج( "باإلضــافة إىل 

  2".يف روسيا

  :المنهج النفسي -3

  :التعريف والنشأة  3-1 

مـنهج قـائم علـى قـوانني وطـرق " يعتمد املنهج النفسي على علم التحليل النفسي يف نقد األدب والفـن، فهـو

مســتمدة مــن اجنــازات علــم الــنفس يف الثلــث األخــري مــن القــرن التاســع عشــر والنصــف األول مــن القــرن العشــرين يف 

  3."أروبا

هو حماولة لتفسـري األدب علـى أسـاس نفسـي، وجتـدر اإلشـارة مـن البـدء إىل ": "عبد العزيز عتيق"وعنه يقول 

للنقــد األديب، وكــل مــا كــان مــنهم » مــنهج نفســي«أن علمــاء الــنفس أو التحليــل النفســي مل يقصــدوا أوال إىل إجيــاد 

  4."»تعبري عن النفس صورة من صور الرأوا أن العمل الفّين « م أ�ّ 

يركـــز املـــنهج النفســـي علـــى شخصـــية املبـــدع، فهـــو مـــرآة عقـــل األديـــب ونفســـه، وهـــو يتعامـــل مـــع األدب مـــن 

 .اخلارج، إذ أن العنصر النفسي أصيل بارز يف العمل األديب
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، هـذه املدرسـة "مدرسـة التحليـل النفسـي"ت باسـم يرتبط ظهور املنهج النفسـي يف النقـد األديب مبدرسـة عرفـ"

  .1"اليت عدت ثورة على النزوع اجلسدي للدراسات النفسية واجتاها حنو سيكولوجية األعماق

" يغموند فرويــــدســــ" قديــــة مــــن نظريــــة التحليــــل النفســــي والــــيت أسســــها ويســــتمد املــــنهج النفســــي آلياتــــه النّ " 

S.Freud  2)".الالشعور(يف مطلع القرن العشرين، فّسر على ضوئها السلوك اإلنساين برده إىل منطقة الالوعي  

وقــد بــدأ بشــكل علمــي مــنظم مــع بدايــة علــم الــنفس ذاتــه منــذ مائــة عــام علــى وجــه التحديــد، واســتعان يف "

وقــد طبــق نظرياتــه علــى كثــري مــن " 3".ظــواهر اإلبــداع يف األدب والفــن كتجليــات للظــواهر النفســيةتأسيســه بدراســة 

مـن خـالل لوحتـه الشـهرية ) ليونـاردي فانشـي(األعمال األدبية والفنية، حيث حّلل شخصية الّرسام االيطايل العـاملي 

وغريهــا مــن ) اإلخــوة كرامــازوف(مــن خــالل روايــة " دستوفســكي"، كمــا حّلــل شخصــية الروائــي الروســي »ليزااملونــا«

  4".األعمال األدبية

  :مالمح وإجراءات المنهج النفسي 3-2

ربـط "اختذت صفة الثوابت، واليت ميكـن أن حنصـرها فيمـا يلـيللمنهج النفسي مجلة من املبادئ واألسس اليت 

 .صاحبه» الشعور«النص بـ 

، تــنعكس بصــورة )هــي مرمــى الناقــد النفســاين(الكاتــب » الوعــي«افــرتاض وجــود بنيــة حتتيــة للــنص، متجــذرة يف  - 

 .دتصعيدية على سطح النص، تشبه عالقتها بظاهر النص عالقة احلقيقة با�از يف التعبري الواح

 ...م شخوص حقيقيون بدوافعهم ورغبا�مصوص على أ�ّ ظر إىل شخصيات النّ النّ  - 

علـى أنّـه عصـايب، أّمـا الـّنص فهـو عـرض عصـايب، يعكـس املكبـوت ) وللفنان عمومـا(الّنظر إىل صاحب الّنص  - 

  .5"»تساميا«اجتماعيا، وهو ما يسمى  احلقيقي يف شكل بديل جمازي مقبوالً 

  :عيوب المنهج النفسي ومآخذه 3-3

  :للمنهج النفسي عيوب كثرية، نذكر منها
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إن مــا يطرحــه علــم الــنفس مــن آراء و أفكــار حــول الــنفس البشــرية مــا هــو إالّ افرتاضــات ال ترقــى إىل مســتوى " - 

  .احلقائق، وهي مجيعها مما ال دليل علميا مقنعا على صحتها

قيمـه إىل حتليل نفسي واختنق فيه األدب نفسه، وضـاعت  -أو كاد-نقد حتول ومن الناحية املنهجية فإن هذا ال - 

  .الفنية واجلمالية يف جلة حتليالت نفسية، والكالم على العقد واألمراض

هــذا النقــد للقــيم اجلماليــة والفنيــة الــيت تعمــل يف العمــل األديب وعنايتــه بالتحليــل النفســي، والبحــث  إمهــالبســبب  - 

 .ص الرديء يف داللته النفسيةد مع النّ يف الدرس عنده النص اجليّ عن دوافعه، يستوي 

أراء مسـبقة مسـتقرة يف أذهـا�م، وهـم حيـاولون تطبيقهـا جتاه النقـدي منطلقـني مـن أفكـار و يبدو أصحاب هذا اال - 

   1 ."على العمل األديب الذي بني أيديهم

 ).النقدي للفعل املوضوع احلقيقي(بصاحب النص على حساب النص ذاته  الهتمام"ا - 

الـيت جيـد فيهـا الباحـث النفسـاين كـل " الالوعي"الربط بني النص ونفسية صاحبه، مع االهتمام املبالغ فيه مبنطقة  - 

 .تفسري ألسرار العمل اإلبداعي

 2."اإلفراط يف التفسري اجلنسي للرموز الفنية - 

  :أعالم المنهج النفسي 3-4

  :يلي ما هممن أبرز رواده نذكر من

 ):Sigmund Freud )1856- 1939: سيجموند فرويد -

ج درس الطـــب يف جامعــة فيينـــا عاصــمة النمســـا وختـــرّ و ،  Maehren -مــريين -ولــد فرويـــد يف مدينــة فرايبـــوغ"

" جــان شــاركو"علــى منحــة ملتابعــة حماضــرات  1885علــم األعصــاب وحصــل عــام  ، وختصــص يف1881فيهــا عــام 

وقـد أسـس . ، وبعدها عاد إىل فيينا ليمارس عمله كأخصائي يف األمراض العصـبية)طبيب األعصاب الفرنسي(وهو 

" ألحــالمتفســري ا: "ومــن أهــم أعمالــه جنــد. قهــا علــى كثــري مــن األعمــال األدبيــة والفنيــةنظريــة التحليــل النفســي، وطبّ 

  3." )1925" (حيايت والتحليل النفسي"، )1917-1916" (مدخل إىل التحليل النفسي"، )1900(
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 ):Alfred Adler )1870-1937: ألفرد آدلر -

الطـــب يف جامعـــة فيينـــا وختـــرج فيهـــا عـــام ولـــد يف فيينـــا مـــن أصـــل يهـــودي، وقـــد عـــان طفولـــة مرضـــية، درس "

ف علــى فرويــد وصــار أحـد تالميــذه وبعــد ذلــك اختلــف تعــرّ  1899ومنــذ عـام . ، وبـدأ يعمــل طبيبــا للعيــون1895

دراسـات : "مع أستاذه، وأسس ما مساه علم الـنفس الفـردي، وقـد هـاجر إىل الواليـات املتحـدة، ومـن أشـهر دراسـاته

  .1937" لنفس الفردي، النظرية واملمارسةعلم ا"، 1907"حول دونية األعضاء

 ):Jacques Lacan )1901- 1981: جاك الكان -

ولــد يف بــاريس ودرس الطــب يف جامعــة الســوربون، مث توجــه حنــو الطــب النفســي والعقلــي، حيــث نشــر عــام 

ليــل النفســي وقــد انظــم إىل مجعيــة التح. »ذهــان البارانويــا وعالقتــه بالشخصــية«: أطروحتــه للــدكتوراه بعنــوان 1932

، ومنــذ تلــك الدراســة عــرف برؤيتــه الــيت متــزج بــني علــم )املرحلــة املرآويــة(عنــدما ألقــى دراســته  1936يف بــاريس عــام 

  1".اللغة والتحليل النفسي

  ):C.Mouron )1899-1966شارل مورون  -

ــــةتكوّ " ــــه ثقافــــة أدبي ــــت لدي ــــب العلــــوم . وعلميــــة يف وقــــت معــــا ن فهــــو قــــد درس اآلداب اإلجنليزيــــة، إىل جان

اســتطاع أن جيــري دراســته علــى الشــاعر الفرنســي  1941ويف عــام . اإلنســانية والتجريبيــة عامــة وعلــم الــنفس خاصــة

عـام  ويف" الالشـعور يف آثـار راسـني"حتـت عنـوان " راسـني"دراسة هامـة علـى الشـاعر  1957، ونشر عام "مالرميه"

نـذكر . مث ختم جهوده بعدة دراسات هامـة" من اإلشعارات إىل األسطورة الشخصية"نشر دراسته املسماة  1962

  2."1964"عام " النقد النفسي للفن الكوميدي"املوسوم  همن بينها مؤلف

II. النسقية االتجاهات: 

ص وحتليلـه ص، وتـدعو إىل قـراءة الـنّ ج النسقية عكـس املنـاهج السـياقية فهـي �ـتم مبـا هـو داخـل الـنّ تعد املناه

بعيدا عن املؤثرات اخلارجية، ولقد تعددت هذه املنـاهج واختلفـت، فكـل مـنهج لـه أسسـه ومبادئـه اخلاصـة بـه، ومـن 

  ).يائياملنهج البنيوي، املنهج األسلويب، املنهج السم: (أهم هذه املناهج نذكر
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 :المنهج البنيوي -1

 :التعريف والنشأة 1 -1

ه بنيـة كالميـة تقـع ضـمن بنيـة ص علـى أنّـمـنهج نقـدي ينظـر إىل الـنّ : "البنيويـة بأ�ـا" يوسف وغليسي"يعرف 

ة كـربى فصـغرى وتتقصـى لغوية أمشل، يعاجلها معاجلة مشولية، حتّول الـنص إىل مجلـة طويلـة مث جتزئهـا إىل وحـدات دالّـ

، وذلك يف إطار رؤيـة نسـقية تنظـر إىل الـنص )لها سوسري بوجهي الورقة الواحدةثمي( ا يف تضمن الدوال هلا مدلوال�

تيســر مــن  مبــا، وتكتفــي بتفســريه تفســريا داخليــا وصــفيا، مــع االســتعانة ...مســتقال عــن شــىت ســياقاته مبــا فيهــا مؤلفــه

  1 .إجراءات منهجية علمية كاإلحصاء مثال

الت حيتــوي علــى نســق مــن التحــوّ : "تعريفــا للبنيــة باعتبارهــاJean Piaget   "جــان بياجيــه"كمــا يقــدم لنــا 

ـــه هـــذه  مـــن شـــأن هـــذا النســـق أن يظـــلّ  ة، علمـــا بـــأنّ قوانينـــه اخلاّصـــ ـــدور الـــذي تقـــوم ب ـــراء بفضـــل ال ـــزداد ث قائمـــا وي

نفسها، دون أن يكون من شأن هذه التحوالت أن خترج عن حـدود ذلـك النسـق أو أن تسـتعني بعناصـر الت التحوّ 

 ".الكلية والتحوالت والضبط الذايت: خارجية، وبإجياز فالبنية تتألف من ثالث خصائص هي

خـالل بنيتـه  يعتزم الولوج إىل بنيـة الـنص الدالليـة مـن: "وي بأنهينبفيعرف املنهج ال"عبد السالم املسدي "أما 

  2."الرتكيبية

نســتخلص ممــا ورد ســابقا أن البنيويــة تــدرس الــنص لذاتــه، تعتــربه بنيــة واحــدة، حتّللــه مــن الــداخل مــع إمكانيــة 

  بعض املنـاهج املسـاعدة كاإلحصــاء، وتبعـد الـنص عـن مجيـع الســياقات اخلارجيـة، مبـا فيهـا عالقتـه مببدعــهاالسـتعانة بـ

  .، التحوالت والتنظيم الذايت)الشمولية(الكلية : وتتميز جبملة من اخلصائص

مـن  ،)فردينانـد دي سوسـري(ظهرت البنيوية اللسانية يف منتصف العقد الثاين من القرن العشـرين مـع رائـدها "

، وقـد أحـدثت هـذه اللسـانيات 1916، الـذي نشـر يف بـاريس سـنة »حماضرات يف اللسـانيات العامـة«خالل كتابه 

ســاين هــو التعامــل مــع رس اللّ غــة والفيلولوجيــا الدياكرونيــة، وكــان اهلــدف مــن الــدّ مــع فقــه اللّ » معرفيــة«بســتمولوجية إ

نسقا لغويا يف سكونه وثباته، وقد حقـق هـذا املـنهج جناحـه  ص األديب من الداخل وجتاوز اخلارج املرجعي واعتبارهالنّ 

   3".يف الساحتني اللسانية واألدبية
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كمــــا أن هنــــاك مــــدارس أخــــرى أســــهمت إىل درجــــة كبــــرية يف تشــــكيل الفكــــر البنيــــوي مــــن أّمههــــا مدرســــة "

ا القـرن، حيـث رّكـزت هـذه املدرسـة مفاهيمهـا علـى الشكالنيني الروس اليت تبلورت يف روسيا يف العشرينيات من هـذ

   1".دراسة الشكل األديب وداللته وكانت حتليال�ا ملفهوم الشكل قريبة جدا من مفهوم البنية

  :خصائص المنهج البنيوي 1-2

وهــي ثــالث خصــائص  " جــان بياجيــه"شــار إليهــا يتميــز املــنهج البنيــوي جبملــة مــن اخلصــائص، نــذكرها كمــا أ

  :كالتايل

ـــة أو الشـــمول"  - 1 وقـــوف  لمـــن خـــال... يتجســـد« أو كمـــا اصـــطلح عليهـــا بالتحليـــل الشـــمويل؛ حيـــث  :الكلي

 بـل تراكـب اهـا أشـياء معزولـة ال حيكمهـا تراكـب معـّني البنيوية يف وجه النزعة الذرية اليت تقبل على العناصر معتـربة إيّ 

 2. "»...هلا عن بعضها ودرسها دون مراعاة شبكة الروابط القائمة بينهاخيول هلا عز 

فهــي توضــح القــانون الــداخلي للتغــريات داخــل البنيــة الــيت ال ميكــن أن تظــل يف حالــة ثبــات؛ أل�ــا  :التحــوالت" - 2

كــل نــص حيتــوي ضــمنيا علــى نشـاط داخلــي، جتعــل مــن كــل عنصــر  وتأكيــدا لــذلك تــرى البنيويـة أنّ . ئمـة التحــولدا

 عـن حقيقـة هامـة يف البنيويـة وهـي أن البنيـة مة تعـّرب هـذه الّسـ كمـا أنّ ... يف الوقت ذاتـه بنيافيه عنصرا بانيا لغريه ومُ 

دة مــن غــريات مــا يتضــمن، مــع احلاجــات احملــدّ ن التّ ال ميكــن أن تظــل يف حالــة ســكون مطلــق، بــل هــي دائمــا تقبــل مــ

 . تهتعارضاقبل عالقات الناس أو 

أّمــا عـن خاصـية التنظــيم الـذايت، فإّ�ـا متّكــن البنيـة مـن تنظــيم نفسـها كـي حتــافظ علـى وحــد�ا  :التنظـيم الـذاتي  - 3

ونعــين بــه أّن حتّوال�ــا  »لــذايتاالنقــالب ا «واســتمراريتها، وذلــك خبضــوعها لقــوانني الكــل، و�ــذا حيقــق هلــا نوعــا مــن

الّداخلية ال تقود إىل أبعد من حدودها، وإّمنا توّلد دائما عناصـر تنتمـي إىل البنيـة نفسـها، وعلـى الـّرغم مـن انغالقهـا 

  3."هذا ال يعين أن تندرج ضمن بنية أخرى أوسع منها، دون أن تفقد خواصها الذاتية
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  : أعالم المنهج البنيوي 1-3

  ):  Ferdinand De Soussure )1913 – 1857دي سوسير  ندينادفر  -

عــرب حماضــرته الشــهرية الــيت كانــت  (Linguistique)ســانيات احلديثــة الــيت صــارت تســمى س اللّ يعتــرب مؤّســ"

عــــام  نشــــرت، مث ) 1911 – 1906(لفــــرتة املمتــــدة بــــني فصــــول دراســــية جبامعــــة جنيــــف خــــالل ا ةعصــــارة ثالثــــ

 Cours De)حتــت عنــوان " سيشــهاي ألبــري"و" شــارل بــايل"يــه بعــد وفاتــه بــثالث ســنوات، برعايــة تلميذ 1916

Linguistique Général )  وصـف  غويـة علـى حـدلراسـات اليف الدّ " كوبرنيكيـة"وقد شـّكلت هـذه احملاضـرات ثـورة

 ."جورج مونان"

  ) :Roman Jakobson  )1896 – 1983 اكبسونرومان ج -

املنـاهج البنيويـة اللغويـة يف دراسـة  عـوىريه للحفاظ علـى دغل أكثر من عيعّد جاكبسون الرجل املثال الذي ف

أحيانـا الـيت تسـمى (يسرية غوية، تأيت على رأسها جهود املدرسة السو لّ ة براغ القألدب، ووصف األعمال النظرية حللا

ري فردينانـد دي  سوسـري، فمعـىن ذلـك أن البنيويـة مل تكـن إّال تتوجيـا يسـغـوي السو زعامة العـامل اللّ ب) "حلقة جنيف"

 1. "جلهود ألسنية سابقة 

  :Claude Levistraussكلودليفي شتراوس  -

، حيــث درس فيــه عــن م1948يف بــاريس، ســنة ) ة للقرابــةيــاألول بنيــةاأل(مــن أهــم إســهاماته أنّــه نشــر كتابــه "

عالقـات احملـارم الــيت افتتحـت عصـر البنائيــة، حيـث حــّدد أّن اهلـدف مـن دراســته هـذه هـو لــيس معرفـة ا�تمعــات يف 

  نفسها، وإّمنـا اكتشـاف كيفيـة اختالفهـا عـن بعضـها الـبعض، فمحورهـا إذن هـو مثـل علـم اللغـة هـو القـيم األخالقيـة

  2."بولوجيا البنيوية، مقاالت يف اإلناسة، األسطورة واملعىنو األنثر : كتب منها  له عّدة

   :سلبيات المنهج البنيوي ومآخذه 1-4

مليلـه وإغراقـه يف بعـض  رغم ما حيملـه املـنهج البنيـوي مـن إجيابيـات إّال أنّـه لقـي العديـد مـن االنتقـادات وذلـك

  :هت إليه نذكراملواطن وقصوره يف أخرى، ومن بني هذه املآخذ اليت وجّ 
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ــالبنيويــة أمهّ  تنزعــ" -  خــالل تبّنيهــا لفكــرة مــوت املؤلــف  ان ومتيّــزه، ومــنيــة الــذات املبدعــة، وأســقطت عبقريــة الفّن

  . يعد هذا املؤلف سوى ناسخ لنصوص وكتابات أخرىملالتناص و 

صـني خذ على النقد البنيوي غموضه، وكثرة مصـطلحاته، ممّـا حجـب وصـول هـذا النقـد حـىت إىل املتخصّ ومن املآ - 

 .أنفسهم

ويرى بعض الّنقاد قصور البنيوية عن حتليل بعض األنواع األدبية، وأّ�ـا قـد تناسـب األشـكال السـردية الـيت ميكـن  - 

 1."سب الشعرتقسيمها إىل وحدات وأجزاء، ولكّنها على سبيل املثال ال تنا

م لغــة ومفــردات معقــّدة ورســوما بيانيــة وجــداول متشــابكة، دإّن البنيويــة ليســت علمــا وإّمنــا هــي شــبه علــم يســتخ" - 

ا تفشــل يف ، إّال أّ�ــت إجرائيــة فاعلــة جيــدة يف توصــيفهاومــن هــذا املنطلــق جتاهلــت البنيويــة التــاريخ، فهــي وإن كانــ

 .معاجلتها للظاهرة الزمانية

ظـام فإّ�ـا تنظـر إىل التـاريخ نظـرة سـكونية، إذ تـرى أن ر و�تم بالنّ لبنيوية، أّ�ا تلغي التطوّ لولعّل من أهم املخاطر  - 

 .أي خدش يف تشكيلها أو مسارهاإحداث التاريخ مسّري مبجموعة من األنظمة اليت تعجز اإلرادة اإلنسانية عن 

عمال األدبية اجلّيدة والرديئة، القدميـة واجلديـدة، والسـبب يف ي يقف عاجزا أمام التفريق بني األالتحليل البنيو  إنّ  - 

 .ذلك أنّه حتليل وصفي صوري ال يهتم بالقيمة، وهذا بدوره يؤدي إىل تشويه األعمال األدبية وإلغاء خصوصيتها

ي عرفنـاه مـن خـالل التعامـل مـع الـّنص، كمـا لـو أنـه مقطــوع ليسـت البنيويـة سـوى صـورة حمرّفـة للنقـد اجلديـد الـذ - 

 2."عن موضوعه، مستقل عن موضوع القراءة 

 : المنهج األسلوبي -2

  :التعريف والنشأة  2-1

وهــي تنطلــق مــن ... األدبيــة دراســة موضــوعية  آلثــاربدراســة ا علــم يعــىن: "األســلوبية بقولــه" ريفــاتري"ف يعــرّ 

  ."مع السياق املضموين حتاورا خاصااعتبار األثر األديب بنية ألسنية تتحاور 

  3."البعد األلسين لظاهرة األسلوب: "فيعّرفها بأّ�ا " بيري جريو"أّما 
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ف يف حـــدود بدراســـة جمـــال التصـــرّ  علـــم لســـاين يعـــىن": يعّرفهـــا علـــى أّ�ـــا " عبـــد الســـالم املســـدي"كمـــا جنـــد 

  1."اعد البنيوية النتظام جهاز اللغةالقو 

صـــيلية لألســـاليب ص للتحلـــيالت التففـــرع مـــن اللســـانيات احلديثـــة خمّصـــ: "ويف تعريـــف آخـــر األســـلوبية هـــي

  2.األدبية وغري األدبية -البيئات -اب يف السياقات تّ ا املتحدثون والكُ قّوم �اللغوية اليت يُ  اراتلالختياألدبية أو 

وعي وصــفي منطقــة عملــه مــن خــالل التعريفــات الســابقة جنــدها جتتمــع علــى أّن األســلوبية علــم لســاين موضــ

  .الكالم

إذا كانت كلمة األسلوبية قد ظهرت يف القرن التاسع عشر فإّ�ا مل تصـل إىل معـىن حمـدد إّال يف أوائـل القـرن "

د دي نــســري فردينايالعشـرين، وكــان هــذا التحديـد مرتبطــا بشــكل وثيــق بأحبـاث علــم اللغــة، الــذي أسّسـه العــامل السو 

ســلوبية كجــزء مــن ، فوضــع علــم األ"شــارل بــايل"تالميــذه ليؤســس هــذا املــنهج وهــو  سوســري وفــتح ا�ــال أمــام أحــد

  3."، وأصبحت األسلوبية هي األداة اجلامعة بني علم اللغة واألدباملدرسة األلسنية

خييـــة ارتباطـــا واضـــحا بنشـــأة علـــوم اللغـــة احلديثـــة، وذلـــك أّن لقـــد ارتبطـــت نشـــأة األســـلوبية مـــن الناحيـــة التار "

ســــانيات احلديثــــة، واســــتمرت تســــتعمل بعــــض األســــلوبية بوصــــفها موضــــوعا أكادمييــــا قــــد ولــــدت يف وقــــت والدة اللّ 

   4".تقنيا�ا

ّال يف بدايــة القــرن العشــرين مــع ظهــور مــن خــالل مــا ذكرنــاه ميكــن القــول أّن مصــطلح األســلوبية، مل يظهــر إ

ف يف خدمـــة التحليـــل ظّـــن األســـلوب علمـــا يـــدرس لذاتـــه، أو يو الدراســـات اللغويـــة احلديثـــة الـــيت قـــررت أن تتخـــذ مـــ

  .األديب، أو التحليل النفسي، أو االجتماعي، تبعا الجتاه هذه املدرسة أو تلك

  : مبادئ ومحددات المنهج األسلوبي 2-2

متكّن مـن متييـز األسـلوب األديب عـن غـريه مـن أمنـاط األسـاليب اإلبالغيـة األخـرى، وهـذه  لألسلوبية حمددات

  : احملددات تتمثل يف
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  : االختيار -أ

وهو مـن أهـم مبـادئ علـم األسـلوب ألنـه يقـوم عليـه حتليـل األسـلوب عنـد املبـدع، ويقصـد �ـا العمليـة الـيت " 

د مــن البـدائل املوجـودة يف معجمــه، فاسـتخدم هــذه اللفظـة مــن يقـوم �ـا املبــدع عنـدما يســتخدم لفظـة مـن بــني العديـ

ـــار" بـــني ســـائر األلفـــاظ هـــو مـــا يســـمى  ّـــ" اختي ـــه اســـتبدال بالكلمـــة القوقـــد يســـمى اســـتبدال أي أن ـــة من غريهـــا  هريب

  1." ملناسبتها للمقام واملوقف

بصــــورة  يوزعهــــاأو منشــــئ الكــــالم أن خيتــــار مــــن الرصــــيد اللغــــوي مظــــاهر مــــن اللغــــة حمــــدودة مث  علــــى املبــــدع

، فظــاهرة االختيــار هــي الــيت متّيــز املبــدع عــن وذلــك بغــرض التعبــري عــن موقــف معــّني خمصوصــة، ليشــكل �ــا خطابــا، 

  .ريه أو أي شخص ماغ

و وقف واملقــام وهــو اختيــار غــري أســلويب وهــ، اختيــار حمكــوم بــاملألســلوبيون بــني نــوعني مــن االختيــارا يفــّرق" 

وهــو  ،صــةل، أّمــا النــوع الثــاين فهــو اختيــار تــتحكم فيــه مقتضــيات التعبــري اخلايهــدف إىل حتقيــق هــدف عملــي حمــّدد

اختيــار حنــوي، واملقصــود بــالنحو يف هــذا املصــطلح قواعــد اللغــة مبفهومهــا الشــامل الصــوتية والصــرفية والدالليــة ونظــم 

ت هذا النوع الكثري من املوضوعات البالغيـة املعروفـة كالفصـل والوصـل والتقـدمي والتـأخري وسـوى حتاجلملة، ويدخل 

  2."ذلك 

  :التركيب -ب

وم ظــاهرة الرتكيــب يف املنظــور األســلويب علــى ظــاهرة إبداعيــة ســابقة عليهــا وهــي ظــاهرة االختيــار الــيت ال تقــ"

ذا أحكـــم تركيـــب الكلمـــات املختـــارة يف اخلطـــاب األديب، وترتكـــب الكلمـــات يف اخلطـــاب مـــن إ تكـــون هلـــا فائـــدة إّال 

  تجاوزهــا تــأثري داليل وصــويت وتــركييبي، ويكــون لحضــوري وغيــايب، فهــي تتــوزع ســياقيا علــى امتــداد خطّــ ؛مســتويني

وهــو مــا يــدخلها يف عالقــات ركنيــة، وهــي أيضــا تتــوزع غيابيــا يف شــكل تــداعيات للكلمــات املنتميــة لــنفس اجلــدول 

  3."الداليل، فتدخل يف عالقة جدلية أو استبدالية
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يــار فبعــد اختيــار الكلمــات املناســبة نقــوم برتكيبهــا تـأيت ظــاهرة الرتكيــب يف املرحلــة الثانيــة مســبقة بظــاهرة االخت

أو الرتكيب هو نظم الكالم لتشكيل سياق اخلطاب األديب، وهو عنصر مهم يف الظـاهرة اللغويـة، إذ تـرى األسـلوبية 

  .غويةانطالقا من تركيب األدوات اللّ  ه وال عن تصوره للوجود إالّ أن الكاتب ال يتسىن له اإلفصاح عن حسّ 

ف بــني العناصــر املختلفــة العقــل ويؤلّــ"ب فيهــا مفهــوم الرتكيــب عنــد األســلوبيني بأنــه عمليــة يرّكــ كمــا يتحــدد

 1."غويلتكوين البناء اللّ 

  :االنزياح -ج

يف تشــــكيل مجاليــــات النصــــوص اهتمــــت الدراســــات األســــلوبية بظــــاهرة االنزيــــاح باعتبــــاره قضــــية أساســــية " 

األدبيــة، وهــو احنــراف الكــالم عــن نســقه املــألوف، وهــو حــدث لغــوي يظهــر يف تشــكيل الكــالم وصــياغته، وميكــن 

  2."طته التعرف إىل طبيعة األسلوب األديب، بل ميكن اعتبار االنزياح هو األسلوب األديب ذاتهابوس

) عريةغــة الّشــبنيــة اللّ (ه يــكتابيف   هفيــوفّصــل ، )نهجــون كــو (ونضــج مفهــوم االنزيــاح علــى يــد الناقــد الفرنســي "

ـــااللّ (و رة عنـــده جـــوهر العمليـــة الشـــعرية، وهـــي شـــرط ضـــروري لكـــل شـــعر، ويـــرى ه، إذ تشـــكل هـــذه الظـــا)غـــة العلي

دة انزياحـا عنـه، وألن األسـلوب احنـراف فــردي أن الشـعر انزيـاح عـن املعيـار، الـذي هـو النثـر، فتعتـرب القصـي) كـوهن(

  3."مساويا لألسلوب حينئذ االنزياحبالقياس إىل قاعدة ما، يكون 

ز بــني وبــه منّيــ ،خــروج عــن املــألوف وبــه يتميــز اخلطــاب األديب عــن غــريه مــن اخلطابــات األخــرىاالنزيــاح يعــد 

إليهــا يف األعمــال األدبيــة ويقضــي إىل كســر املـــألوف  تطمــحعرية، وهــذه األخــرية هــي الــيت غــة الّشــغــة العاديــة واللّ اللّ 

  .عدد املدلوالت وبالتايل إحداث تأثري ومجالية يف نفسية املتلقي أو القارئوت

  :اتجاهات األسلوبية 2-3

فها حسـب رؤيتـه ومنطلقـه، ومـن فكل واحـد يصـنّ  تعددت اجتاهات األسلوبية واختلفت من باحث إىل آخر

  :بني هذه االجتاهات نذكر
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  :األسلوبية التعبيرية -أ

القيم التعبرييـة واملتغـريات بـ من الرواد املؤسسني لألسلوبية، وهـي تعـىن) 1947-1865" (شارل بايل"يعد "

  1."األسلوبية

غــــة مــــن وســـائل تعبرييــــة تــــربز املفارقـــات العاطفيــــة واإلراديــــة تقـــوم علــــى حتديــــد مـــا يف اللّ " بــــايل"إن أســـلوبية "

واجلماليــة واالجتماعيــة والنفســية، ويبحــث بــايل عــن الظــواهر األســلوبية يف اللغــة الشــائعة التلقائيــة مبعــىن أن موضــوع 

ه حيصــر جمــال األســلوبية يف القــيم اإلخباريــة الــيت ين بصــفة عامــة، ولكنّــالتحليــل األســلويب عنــده هــو اخلطــاب اللســا

  2."يشتمل عليها احلدث اللغوي بأبعاده الداللية والتعبريية والتأثريية

  ):التكوينية(األسلوبية األدبية  -ب

ـــة وحـــىت بأســـلوبية" الفـــرد، كمـــا تعـــرف بأســـلوبية الكاتـــب لقر�ـــا مـــن األدب  تعـــرف أيضـــا باألســـلوبية النقدي

  .3"واعتمادها على النقد، وتعىن بظروف الكتابة ونفسية الكاتب

أو _مفضـلة األعمـال األدبيـة (...) حتليل الوسائل األسلوبية احملتملة، املتعلقة باملمارسات األدبيـة"تقوم على 

  ليـو سـبيتزر، كـارل فوسـلر، مـوريس غرامـون: ميثلهـا"... أسـلوبية االنزيـاح"وقد اسـتحالت إىل " يف تفردها_ أصحا�ا

  4."هنري موريي

  : األسلوبية البنيوية -ج

يسـتمد اخلطـاب قيمـه  ا،بنيـة خاصـة أو جهـازا لغويّـ ص يشـكلالـنّ  ميثلها ريفاتري وحـىت جاكبسـون، وتـرى أنّ "

  5. "األسلوبية منه

، وبالتــايل فهــي �ــدف إىل اكتشــاف القــوانني "حتديــد املقــاييس اللغويــة النوعيــة املالئمــة أســلوبيا"وتســعى إىل "

  6".ساسية يف اخلطاب األديباليت تنظم الظواهر األ
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  :األسلوبية اإلحصائية -د

ســـيها مؤسّ " الـــيت رأى أنّ  S.des écartsأســـلوبية االنزياحـــات "، وقـــد طبقـــت يف نطـــاق "جـــريور بيـــا"ميثلهــا 

   1".غاالت السميائيةاحلقيقيني قد هجروها اآلن إىل حماولة إعداد أسلوبية بنيوية هي أقرب إىل انش

يســهم اإلحصــاء إىل حــد كبــري يف حتديــد الظــواهر املدروســة ولــذلك تســتعني بــه الكثــري مــن العلــوم واملنــاهج "

دل لتقــارب املوضــوعية العلميــة ولــذلك تتوســل املقاربــة األســلوبية الواقــع اإلحصــائي للــنص، متهيــدا لبلــورة معطيــات تــ

واإلحصــاء الرياضــي يف التحليــل األســلويب هــو حماولــة  ...علــى صــفات اخلطــاب األديب يف أدواتــه البالغيــة واجلماليــة

  2."موضوعية مادية يف وصف األسلوب، وغالبا ما يقوم تعريف األسلوب فيها على أساس حمدد

مات األســلوبية حبســاب نســب تواترهــا وتكرارهــا ومقاربتهــا بنســب أخــرى، كمــا ميكــن �ــتم برصــد وتتبــع الســ

  .االستعانة يف ذلك جبداول ورسوم بيانية لتحليل العمل األديب يف ضوء النتائج املتوصل إليها

  :المنهج السيميائي -3

  :التعريف والنشأة  3-1

وم هلـا، رغـم ذلـك سـنحاول وضـع بعـض مبا أن السيميائيات علم واسـع وشـامل فإنـه مـن الصـعب وضـع مفهـ

إن اللغـة نسـق : "يقـول" فرنانـد دي سويسـر"التعاريف اليت اقرتبت منها، فأول حماولة لتعريف هذا العلم، كانـت مـع 

  عائر الرمزيـةالـبكم، ومـع الّشـو الصـم  أجبديـةمن العالمات الـيت تعـرب عـن األفكـار، وإ�ـا لتقـارن �ـذا مـع الكتابـة ومـع 

وإننــا لنســتطيع أن نتصــور علمــا يــدرس حيــاة العالمــات يف قلــب (...) اقــة ومــع العالمــات العســكرية بومــع صــيغ اللّ 

  3."إنه سيعلمنا مما تتكون العالمات وأي القوانني حتكمها(...)  احلياة االجتماعية، وإنه العالماتية

السـيميائية بكـل مـا ميكـن اعتبــاره  تعـىن" (Umberto Eco)":يكـوتـو إأمرب "وجنـد أحـد أوسـع التعريفـات قـول 

  .  4"إشارة

  غـات، أنظمـة اإلشـاراتاللّ  :يهـتم بدراسـة أنظمـة العالمـاتهـي العلـم الـذي : "بقولـه" جـريو بيـري"وقد عرفها 

  ...".من السيمياء اإخل وهذا التحديد جيعل اللغة جزء...التعليمات، 
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بأ�ــــا العلــــم الــــذي يــــدرس األنظمــــة الرمزيــــة يف كــــل "د مفهــــوم الســــيميولوجيا فقــــد حــــدّ " صــــالح فضــــل"أمــــا 

  1".....اإلشارات الدالة وكيفية هذه الداللة

مـــن خـــالل التعـــاريف الســـابقة جنـــد بـــأن الســـيميائية علـــم يهـــتم بدراســـة العالمـــات واإلشـــارات والرمـــوز وحـــىت 

  .دراسة مظاهر كل أمناط السلوك الثقايف البشري

جنـــد مصـــطلح «ية جنـــد أن املصـــطلح قـــدمي ويعـــود إىل أيـــام أفالطـــون، فـــنحن يف حـــديثنا عـــن نشـــأة الســـيميائ

الـــــذي يعـــــين تعلـــــم القـــــراءة  Grammatikéيف اللغـــــة األفالطونيـــــة إىل جانـــــب مصـــــطلح  Sémioitikéقـــــا يســـــيميو ط

ات قا اليونانية مل يكن هـدفها إال تصـنيف عالمـيطأو فن التفكري، ويبدو أن السيميو والكتابة، ومندمج مع الفلسفة 

انطالقـا مـن هــذا ; السـيميولوجيا القدميـة تنتمـي إىل جـرد مــدلوالت الفكـر: الفكـر لتوجيههـا يف منطـق فلسـفي شــامل

وخيتفــي املصــطلح ملــدة طويلــة وال  .تنصــهر الســيميولوجيا حســب بعــض املظــاهر مــع مانســميه راهنــا بــاملنطق الصــوري

وبداللــــة جــــد  Sémiotikéحتــــت اســــم ) loke John )1632-1704يف دراســــة للفيلســــوف االجنليــــزي  جنــــده إالّ 

   2.»مشا�ة لتلك اليت قدمتها الفلسفة اليونانية األفالطونية

بوجود عـاملني يرجـع إليهمـا » علم العالمة«ويف �اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ارتبط ظهور " 

فردينـــان دي "كـــل منهمـــا بـــاآلخر، ومهـــا العـــامل اللغـــوي السويســـري يف ظهـــوره، علـــى الـــرغم مـــن عـــدم معرفـــة   لالفضـــ

 تشــارلز"والفيلســوف األمريكــي ) الســيميولوجيا( ـ، الــذي هــو األصــل يف تســمية العلــم بــ)1913-1856"(سوســري

  3 .")1914-1838" (ساندرز بريس

، ورغـــم »ســـيميوطيقا«ت عليـــه اســـم يقـــيم دراســـاته حـــول هـــذا العلـــم أيضـــا وقـــد أطلقـــ" بـــريس"حيـــث كـــان "

حالـة وعـي «السـيميائيات تشـيع عنـد كـل منهمـا  أنّ  سـتمولوجية، واخـتالف التسـميتني، إالّ باختالف املنطلقـات اال

   4."»معريف جديد ال حد المتداداته

بعـد أن أرسـى دي سوسـري أصـول  يظهـر إالّ ميكن أن نقول أن علم السيميائيات علـم حـديث النشـأة، إذ مل 

سانيات احلديثة رغـم أنّـه كانـت هنـاك أفكـار سـيميائية متنـاثرة يف الرتاثـني الغـريب والعـريب، كمـا أنّـه هنـاك اخـتالف اللّ 
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ا األمريكيـون فيفضـلون لون مفردة السـيميولوجيا التزامـا مـنهم بالتسـمية السويسـرية، أّمـفاألروبيون يفضّ « ،سميةيف التّ 

  1."»لسيميوطيقا اليت جاء �ا املفكر والفيلسوف األمريكي تشارلز ساندرز بريسا

  الســــــيميائية، الســــــيميولوجيا، الســــــيميوطيقا: وحــــــني تــــــرجم املصــــــطلح إىل العربيــــــة نتجــــــت عديــــــد الرتمجــــــات

  ...شارية، علم العالماتالعالماتية، اإل

  :االتجاهات السيميائية المعاصرة 3-2

ســــيميائية : الســـيميائية عبـــارة عــــن ســـيميائيات هلــــا فـــروع، وهلــــا انشـــقاقات، وهــــذه هـــي االجتاهــــات املعاصـــرة

  :التواصل، سيميائية الداللة، سيميائية الثقافة

 :سيميائية التواصل  -  أ

: ب املدرســة الفرنســية أمثـــالفــرض نفســـه وأفكــاره علــى الكثــري مــن البـــاحثني، خاصــة أقطــا ياجتــاه قــو "هــي 

د هــذا النــوع إىل بعــض نتســســانيات، يمــن أفكــار اللّ  الكثــري مــن مفاهيمــه وهــو اجتــاه اســتمدّ » أوســتني«و » مونــان«

  .2"»اللغة نظام من اإلشارات اليت يعرب �ا عن األفكار«حول اللغة، اليت يقول بشأ�ا " دي سوسري"أفكار 

ميكــــن للــــدليل أن يكــــون أداة  إذ ال .هــــذا التواصــــل مشــــروط بالقصــــدية وإرادة املــــتكلم يف التــــأثري يف الغــــري"

و�ـــذا احنصـــر موضـــوع الســـيميولوجيا يف الـــدالئل القائمـــة علـــى  .تواصـــلية القصـــدية، مـــامل تشـــرتط التواصـــلية الواعيـــةال

  3."االعتباطية أي العالمات

 :سيميائية الداللة  - ب

روالن "غــة، فقــد ذهــب يبــدو أّن هــذا االجتــاه يقــرتب كثــريا مــن حقــل النقــد األديب لعنايتــه بــربط الداللــة باللّ "

إّن «" بــارث"ســانيات، حيـث قــال إىل أّن الســيميولوجيا هـي علــم الـدالئل، وأّ�ــا اسـتمدت مفاهيمهــا مـن اللّ " ارثبـ

  4."»سانياتسانيات ليست فرعا، ولو كان مميزا من علم الدالئل، بل السيميولوجيا هي اليت تشكل فرعا من اللّ اللّ 
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 .35، ص2008، 1األردن، ط

 .18، ص2001، 1طبسام قطوس، سيمياء العنوان، مكتبة األسكندرية، عمان،  4



 مباحث نظرية                                                             :                       الفصل األول 
 

65 
 

» األشـياء«إّن كل ا�االت املعرفية ذات العمق السوسيولوجي احلقيقي تفرض علينا مواجهـة اللغـة ذلـك أّن "

كــان هلــا أن تكــون أنســاقا ســيميولوجية أو أنســاقا دالــة لــوال تــدخل اللغــة ولــوال امتزاجهــا ما غــري أنّــه . حتمــل دالالت

ّـــه مـــن " ببـــارث"ميولوجي مـــن اللغـــة وهـــذا مـــا دفـــع باللغـــة، فهـــي، إذن، تكتســـب صـــفة النســـق الســـي ـــرى أن إىل أن ي

    1."الصعب تصور إمكان وجود مدلوالت نسق صور أو أشياء خارج اللغة

  :سيميائية الثقافة -جـ

..) .وفر يـــوري لومتـــان، أوسباتســـكي، إيفـــانوف طوبـــو (طلـــق هـــذا االجتـــاه الـــذي نشـــأ يف كـــل مـــن روســـيا ين"

    2."من اعتبار الظواهر الثقافية موضوعات تواصلية وأنساقا داللية...) يكو، روسي النديإ مربتوأ(يطاليا إو 

يقــول  -فالســيميائيات  ،ســميتها وتــذكرها وعلــى هــذاوالثقافــة عبــارة عــن إســناد وظيفــة لألشــياء الطبيعيــة وت"

وهـي مـن جهـة أخـرى  .سانيات البنيوية والتحليلية ولسـانيات اخلطـابسانيات، وخاصة اللّ ترتبط باللّ  -مبارك حنون

  3".ترتبط فلسفيا بالفلسفة اإلمربيقية، والربامجاتية الدرائعية، والكانتية اجلديدة

   أعالم المنهج السيميائي 3-3

ـــد العـــامل اللغـــوي  يبرو و أظهـــرت الســـيميائية بإســـهام  ـــزامنتني نســـبيا؛ علـــى ي وأمريكـــي مشـــرتك، ويف فرتتـــني مت

  :،  وشارلز بريس باإلضافة إىل أعالم آخرين نذكر منهم)قنا إليه سابقاتطرّ (دي سوسري  ندسري فردينايالسو 

 ):C.S.Peirce )1839-1914رلز سندرس بيرس شا -

  م علـــى يـــد والـــدهســـتس األمريكيـــة، تعلّـــيف كـــامربدج يف واليـــة ماساشو  1839ولـــد يف العاشـــر مـــن ســـبتمرب "

ــ م جبامعــة هارفــارد ليحصــل الكيميــاء والرياضــيات، وكانــت لديــه ميــول فطريــة للمنطــق والفلســفة يف ســن صــغرية، تعّل

كتـب جمموعـة مـن املقـاالت كـان   1867دها أصبح أستاذا يف هارفارد، ويف عـام وبع 1860على شهادة عليا عام 

  :ر فكره السيميائي منهاهلا أثر يف تطوّ 

Conséquences de quatre incapacitée. 

  .Comment se fixe la croyance "4: كتب مقالة بعنوان  1878ويف عام 

                                                           
 .74، ص1987، 1دروس يف السيميائيات، مكتبة األدب املغريب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب، ط: حنون مبارك 1

 .85املرجع نفسه، ص 2

 .35، ص)صول، القواعد، والتاريخاأل(السيميائية : نو وآخرونإيآن  3

 .16 -14، املركز الثقايف العريب، د ب، د ط،د ت، ص)س بورس. ش مدخل لسيميائيات( السيميائيات والتأويل: سعيد بنكراد  4
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  .إىل مقاالت أخرى باإلضافة

 ):Roland Barthes)1915-1980روالر بارت  -

أسـاطري «ديولوجيا الصـور والنصـوص األدبيـة، ويـهو سيميائي فرنسي ومنظر ثقـايف، عـرف بتحليلـه ا�ـدد أل"

س يف مفهومـه لألسـطورة، إنتقـل او ي سـرت فـر ليفكاره بشأن املعىن الضـمين، وأثّـمسليف يف ألأثر هي. »الثقافة الشعبية

  .1"»ناجتا لغويا«بارث من البنيوية إىل ما بعد البنيوية وانتهى به األمر إىل اعتبار نفسه 

 ):Emile Benveniste  )1902-1976ايميل بنفينست -

  صصـــه إىل فلســـفة اللغـــةخت، غـــري أنـّــه جتـــاوز -أروبيـــة–ومـــن أهـــم علمـــاء اللســـانيات اهلنـــدو فرنســـي األصـــل، "

كيفيـــــة تأديـــــة الوظيفـــــة، جمـــــال : يميولوجي خبصـــــائص منهـــــاســــيتميـــــز النظـــــام ال: "ولديــــه بعـــــض آراءه الشـــــهرية منهـــــا

مشـاكل علـم : منهـا ، وقـد مجعـت أمهـم أحباثـه يف جملـدين نـذكر"صالحيته، طبيعـة عالماتـه وعـددها، ونوعيـة توظيفـه

  .2"1974اللغة العام 

  ...يكو، ومايكل ريفاتري، وجوليا كرستيفاإسون، أمربتو باكجغرمياس، رومان : كما جند أيضا

  

  

                                                           
 .378ص ،أسس السيميائية: دانيال تشاندلر 1

 .40، ص)األصول، القواعد، والتاريخ(السيميائية : آن إينو وآخرون 2



  

  

  :الفصل الثاني

دراسة تطبيقية في أعمال نجيب   

   الكيالني النقدية
  

 نبذة عن نجيب الكيالني: المبحث األول

 نجيب الكيالني  عندالتوجه النقدي  : المبحث الثاني
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  نجيب الكيالنينبذة عن : المبحث األول

  :حياته -1

 إحدىيف حمافظة الغربية، " شرشابة" بن عبد اللطيف الكيالين يف قرية  إبراهيمجنيب بن الكيالين بن ولد "

  ".م1931األول من يونيو عام ه املوافق 1350حمافظات مجهورية مصر العربية وكان ذلك يف شهر حمرم عام 

أسرة كبرية تقطن شرشابة وبعض القرى احمليطة �ا، وكان والده يعمل يف الزراعة، ويعول وأسرة الكيالين " 

حني بلغ جنيب الثامنة من ا، وأمني وحممد، و جنيب وهو أكربهم سنّ  :أسرته املكونة منه، ومن زوجته، وثالثة أبنائهم

الفالحني  إلزامدة، وقد زاد األمر شدة صادية شديالقرية يف أزمة اقت تعت احلرب العاملية الثانية، فعاشلعمره اند

ىن من ضروريات احلياة أمرا بالغ دالربيطاين، فأصبح احلصول على احلد األ االحتاللة بدفع حماصيلهم إىل قو 

  1".الصعوبة

ك الفرتة احلرجة بصرب وعزمية فكانت أسرة الكيالين من األسر الفقرية اليت واجهت صعوبات احلياة يف تل" 

ظ اب القرية، حيث حفوقد درس الكيالين يف كتّ . كيف يواجه مشكالت احلياة بثبات وتضحية  صاحبها عّلمت

ليمه لوال تدخل حتول دون مواصلة تع �ا أسرته أن تت األحوال احلرجة اليت مر ر من القرآن الكرمي، وكادما تيسّ 

وسلوكيات هذا الرجل  خالقياتبألتأثر اوكان شديد ... »احلاج مصطفى عبد القادر الشافعي« جده ألمه 

  2".أخر إنسانره بأي العظيم يف طفولته أكثر من تأثّ 

أن  وأحلقه �ا فما كان والد جنيب إالّ ) سنباط( إىل املدرسة ب] جده[حني بلغ الثامنة من عمره أخده " 

درس املرحلة لها، مث ر إىل حتمّ طّ ضة اليت سيتخوفا من النفقات املالية الباهظم اقبل بذلك، بعد أن كان مرتدد

، وكانت الدراسة الثانوية تستمر مخس سنوات إعداديةمرحلة  - اكآنذ–مل يكن هناك ، حيث )طنطا(ـ الثانوية ب

  3".فعكف على دراسته جبد واجتهاد مما جعله ينجح بتفوق... 

طع األدب واحلقوق، ومل يست ال إىلوبعد املرحلة الثانوية التحق الكيالين بكلية الطب وإن كان مياّ " 

ت اليت ظهرت يف تلك الفرتة كالرسالة ة وخاصة قراءة ا�الّ ءص من ميوله إىل األبد حيث كان شغوفا بالقراالتخلّ 

                                                           
االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، دار كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، الرياض، : عبد اهللا بن صاحل العريين 1

  .11، ص 2005، 2ط

  .10، 9 ، ص2009، 1، مكتب اآلداب، القاهرة، ط)أبعاد الصراع وامتداداته( أمحد موساوي، يف أدب جنيب الكيالين  2

  .12االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين  القصصية، ص : عبد اهللا بن صاحل العريين 3
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، وغريهم، ولكن موارده املالية مل تكن "املازين"و" العقاد" و" سيد قطب"فة واهلالل، وعن طريقها تعرف علىوالثقا

ر أحيانا إىل االشرتاك مع أحد زمالئه يف شراء كتاب معا طّ ضيتسمح له بأن يقتين الكتب اليت يرغب فيها فكان 

مني وأسهم يف املسل اإلخواندعوة  سها إىل نفه الذين حببو الكيالين خاله أحد شيوخ دّ عُ ويَـ ...  اوبان قراءتهويتن

  1".رسم معامل الطريق الذي يسلكه يف حياته

م 1954عام طب يف جامعة القاهرة يف املسلمني خالل دراسته بقسم ال اإلخوانم إىل مجاعة وانض" 

منها أثرا كبري، وهذا كان سبب يف سجنه مرتني أوال عام  ذتعقدها اجلماعة وأخ حيث بدأ يشارك يف ندوات

ك باعتقال كل من سبق اعتقاله واملشتبه يف أمره، وقد مت آنذام، وأصدرت احلكومة 1965وثانيا يف عام  1955

م حيث مكث الكيالين يف سبعة سجون خمتلفة، وعندما خرج من 1965أيلول من شهر  6عتقال عليه يف اال

بنت الشيخ حممود شهني وهو يعتربها منوذجا طيبا للمرأة " حممد شاهني ةكرمي" السجن للمرة األوىل تزوج 

  2."ةالصاحلة، وكانت حياته سعيدة معها وبينهما عالقة حب وكرامة، وهلما أربعة أوالد ثالثة أبناء وبنت واحد

يف وزارة النقل  الطب حيث أصبح يف الوحدات ا�معةأما حياته العلمية فقد بدأها بعد خترجه يف كلية " 

م عمل يف الكويت، مث يف ديب 1967ويف جممع سكك احلديد الطيب يف مصر، وبعد خروجه من مصر سنة 

مارات صحية بوزارة الصحة بدولة اإلعمله مدير الثقافة ال خرهاآب بعد ذلك يف مناصب إدارية خمتلفة كان وتقلّ 

وهو عضو يف اللجان الفنية لألمانة الصحية لدول اخلليج، فقد حضر عدة مؤمترات لوزراء الصحة . العربية املتحدة

  3".العرب

شوال  5: أواخر حياته صابرا حمتسبا يصارع املرض حىت وافاه األجل احملتوم يف قضى جنيب الكيالين" 

ه ثروة أدبية غزيرة ومتنوعة تبلغ ءفا ورا، خملّ 4"م، حيث تويف ودفن يف مصر1995مارس  6ه املوافق لـ 1415

 .... السبعني كتاب يف النقد والشعر والقصة القصرية والرواية 

  

                                                           
  .10، ص)أبعاد الصراع وامتداداته( أدب جنيب الكيالين  أمحد موساوي، يف 1

إسهامات الدكتور جنيب الكيالين  يف اآلداب العريب اإلسالمي، جملة القسم العريب، جامعة بنجاب الهور، باكستان، العدد : حممد سيف الرمحان 2

  .03، ص 2017الرابع والعشرين 

  .14االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، ص : عبد اهللا بن صاحل العريين 3

لنجيب الكيالين، مذكرة مكملة لنيل شهادة املاسرت، أدب عريب، جامعة حممد " مواكب األحرار"بنية التشكيل املكاين يف رواية  :مسية بن صوشة 4

  .  13، ص  2014/2015بوضياف، املسيلة، 
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 :إسهاماته النقدية - 2

كما أشرنا سابقا إىل أّن الكيالين يعد ناقدا، فهو مل يكتف بكونه أديبا مبدعا، بل أّلف جمموعة نقدية 

 :واضحة يف التنظري لآلداب اإلسالمية ويف نقده، نذكر منها

، الشاعر اإلسالمي  )حممد إقبال(من أوائل الذين درسوا شعر ) جنيب الكيالين" (:إقبال الشاعر الثائر -

  الكبري، الذي طاملا تغّىن بأجماد املسلمني األوائل، وراح يدعو مسلمي اليوم، إىل اللحاق بركب احلضارة احلديثة

، وأشار إىل النزعة اإلنسانية يف شعره، وختم هذه الدراسة بعقد موازنة بينه وبني )إقبال( قد بّني معامل فلسفة و 

  ).أيب العالء املعري(

ويعد هذا الكتاب، من أهم الكتب، اليت دعت إىل األدب اإلسالمي، وقد  :اإلسالمية والمذاهب األدبية -

لدين والفن، ووضح مفهوم االلتزام اإلسالمي يف األدب، مث عمد إىل خصام بني ا قرر الكاتب يف البداية أن ال

عرض مميزات املدارس األدبية املعاصرة، وأهدافها، كما نادى بضرورة الكتابة بالفصحى، وراح يستعرض موقف 

اإلسالمي، من بعض القضايا النقدية كالذاتية، واملوضوعية، والفن والطبيعة، واحمللية والعاملية، واألدب  األدب

  .اإلسالمي واجلنس

وقد أشار فيه إىل أمهية تكوين . ويشتمل على جمموعة من املقاالت، اليت سبق له نشرها :نحن واإلسالم -

         يوب احلضارة الغربية، ونقد اضطراب التصور الديين لدى الشخصية اإلسالمية، كما بّني مزايا حضارتنا، وع

 ، كما أهاب بضرورة كشف ما بني الفن املستغرب)السماء السابعة( القصرية  تهمن خالل قص) جنيب حمفوظ( 

دب يف األ) علي أمحد با كثري( وواقع املسلم املعاصر من بُعد، واختالف، وبّني مكانة أدب الرافعي، وأمهية جهود 

  ).أمحد شوقي( مث ختم الكتاب حبديث عن اإلسالمية، يف شعر أمري الشعراء، . اإلسالمي

يشتمل على موضوعات متعددة من أمهها موضوع حركة الرتمجة إىل العربية، وثقافة  :تحت راية اإلسالم -

سفية املعاصرة، ورجل الطفل، والفن الذي نريد، وحديث عن املوضوعية، والذاتية يف األدب، وحنن والتيارات الفل

  .الدين يف أدبنا املعاصر

ذلك أّن الكاتب قد تصور أن . ويتضمن هذا الكتاب أسلوبا جديدا، يف عرض مشكالت املسلم املعاصر

  .هنالك شيخا حكيما، جمربا، وأنّه كان فزع إليه ليستشريه يف كثري من القضايا، واملشكالت اليت تصادفه يف حياته
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ويقصد باإلسالمية هنا الدين اإلسالمي، ويرى أّن هنالك معادين لإلسالم، ألنّه يقضي : أعداء اإلسالمية -

  على مصلحة من مصاحلهم، أو حيارب نفوذهم، وجتربهم، ويذكر يف مقدمة األعداء االستعمار، والصليبية

  .واليهود، والشيوعية

لفكري، الذي بات بديال عن الغزو وقد حّذر من سيطرة الروح املادية على حياتنا، كما أشار إىل الغزو ا

  1".العسكري، يف أكثر األحيان

  :إضافة إىل كتب أخرى منها

 .شوقي يف ركب اخلالدين" -

 .الطريق إىل احتاد إسالمي -

 .اإلسالم والقوى املضادة -

 .حول الدين والدولة -

 .2"إخل...يف رحاب الطب النبوي  -

  :دراسات طبية

�ذا ا�ال يف كتبه ودراساته وكانت له اهتمامات بالطب وقد أّلف  كان طبيبا، فقد اهتم" الكيالين"مبا أّن 

  :دراسات منها

 ".الدواء سالح ذو حدين" -

 ".الصوم والصحة"  -

 ".الدين والصحة"  -

 ".الغذاء والصحة"  -

 ".التيفوئيد" -

 ".الدفرتيا عدو الطفولة"  -

                                                           
  .26-24االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، ص : عبد اهللا بن صاحل العريين 1

  .195، 194اإلسالمية واملذاهب األدبية، ص :   جنيب الكيالين 2
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 ".مستقبل العامل يف صحة الطفل"  -

 ".اجلدري واجلديري"  -

 ".لطفلكالتحصني وقاية "  -

 1".احرتس من ضغط الدم"  -

  :بعض المقاالت الفكرية واألدبية

مل يتوقف عطاء الكيالين النقدي على هذه املؤلفات النقدية الصرحية، بل له كانت مسامهات نقدية كثرية   

  :توزعتها جمالت عربية شهرية هلا وز�ا يف الساحة الفكرية واألدبية، ومن ذلك

 .م1984، 62، ع )جملة اجلامعة اإلسالمية(ا�تمع، األدب اإلسالمي وعالقته ب" - 

 .58، ع )جملة األمة(األدب اإلسالمي وقضية اإلبداع،  - 

 .24، ع )جملة األمة(األدب اإلسالمي ومصادر القوة الصاعدة،  - 

 .46، ع )جملة األمة(األدب التنصريي،  - 

 .1987، 784، ع )جملة ا�تمع( األدب له عائد مذهل على الفكر العاملي،  - 

 .1984، )جملة البعث اإلسالمي( اإلسالمية واألدب، - 

 .1983، 35، ع )جملة األمة(حول أزمة الفكر العريب املعاصر،  - 

 .1983، 35، ع )جملة األمة(الرمزي يف أدبنا املعاصر،  - 

 .1985، 52، ع )جملة األمة(الفكر املعاصر ومستوى الشعارات،  - 

 .1985، 56، ع )األمةجملة (، القصة القرآنية واألدب اإلسالمي - 

 .1982، 18، ع )جملة األمة(الوجه احلضاري لألدب اإلسالمي،  - 

 2".1983، 31، ع )جملة األمة(وظيفة النقد يف ا�تمع اإلسالمي،  - 

  :الندوات التي شارك فيها الكيالني

  :يف عدة مؤمترات، وهي أكثر من عشرين ندوة من أمهها" جنيب الكيالين"شارك الدكتور 

                                                           
   .195اإلسالمية واملذاهب األدبية، ص:   جنيب الكيالين 1

االجتاه اإلنساين يف روايات جنيب الكيالين، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب العريب،ختصص األدب احلديث،جامعة : علي حمدادي 2

   .64، ص2014-2013ورقلة، 
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 ".اجلمعية األدبية املصرية" ندوة  - 

 ".مقهى األدباء"ندوة  - 

 ".رابطة األدب احلديث"ندوة  - 

 ".جنيب حمفوظ"ندوة  - 

 1".دار األمناء"ندوة  - 

  ":الكيالني"الجوائز التي نالها 

  :نال الدكتور جنيب الكيالين  عّدة جوائز يف جمال الطب والقصة القصرية والرواية وأبرزها هي

فصّور الكيالين فيها . جائزة وزارة الرتبية وزارة الثقافة واإلرشاد آنذاك" الطريق الطويل"فازت روايته األوىل " - 

 .األمراض والظروف االجتماعية السيئة والغالء يف مصر

 .م جائزة الرتاجم والّسري1957) إقبال الشاعر الثائر(فاز كتابه  - 

) شوقي يف ركب اخلالدين(حيث فاز كتابه  1958فاز بعدد من اجلوائز من جوائز وزارة الرتبية والتعليم عام  - 

 .جبوائز) ا�تمع املريض(وفاز كتابه ) يف الظالم(وفازت روايته 

، كما حصل على 1959نال جائزة جملة الشبان املسلمني وذلك يف مسابقة القصة القصرية مث إعال�ا عام  - 

امليدالية " طه حسني"كما قدم إليه الدكتور ،  "احتاد الكتّاب"جائزة القصة القصرية قّدمها نادي القصة القصرية 

 2."جبائزة ا�لس األعلى لرعاية الفنون واآلداب) اليوم املوعود(الذهبية، كما فازت روايته 

جائزة جممع اللغة العربية يف السبعينيات ومت إخراج فيلم سينمائي على هذه الرواية " قاتل محزة"فازت روايته " - 

ضياء "الفيلم باجلائزة يف مهرجان طشنقد الدويل كما قّدم إليه الرئيس الباكستاين  حيث فاز" ليل وقضبان"باسم 

 3".ميدالية الشاعر العالمة إقبال الذهبية بسبب كتبه الكثرية عن هذا الرجل" احلق

 

  

  

                                                           
  .12إسهامات الدكتور جنيب الكيالين يف األدب العريب اإلسالمي، ص: سيف الرمحانحممد  1

  .188، 187، ص 1962، 1الطريق إىل احتاد إسالمي، مكتبة النور، طرابلس، ليبيا، ط: جنيب الكيالين 2

  .13إسهامات الدكتور جنيب الكيالين يف األدب العريب اإلسالمي، ص: حممد سيف الرمحان 3
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  :أدبه -3

فقد كتب يف الرواية  ،نتاجهنتاجي، وقد متيز بغزارة إع اإلأدب جنيب الكيالين ذلك التنوّ ما يالحظ على  إنّ 

  .ابذلك بل تعداها إىل النقد، فكان ناقدا ومنظرا وباحث قصرية، والشعر واملسرح، ومل يكتفوالقصة ال

  :نتاج النثرياإل -أ

  :أعماله الروائية -1أ

 .الطريق الطويل"-

 .اليوم املوعود -

 .يف الظالم -

 .عذراء القرية -

 )١(نور اهللا  -

 ).٢(نور اهللا  -

 .النداء اخلالد -

 .الشيطانرأس  -

 .أرض األنبياء -

 .ليايل تركستان -

 .عمالقة الشمال -

 .ذراء جاكرتاع -

 .عمر يظهر يف القدس -

 .دم لفطري صهيون -

 .محامة سالم -

 .قاتل محزة -

 .مواكب األحرار -
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 .طالئع الفجر -

 .يااليل اخلط -

 .رحلة إىل اهللا -

 .لقاء عند زمزم -

 .على أبواب خيرب -

 .الربيع العاصف -

 .الرايات السوداء -

 .ليل العبيد -

 .أمرية اجلبل -

 .1"الذين حيرتقون -

  ):القصيرة( مجموعاته القصصية  -2أ

  :من ا�موعات القصصية اليت متت دراستها وحتليلها نذكر

 .رجال اهللا" -

 .فارس هوازن -

 .عند الرحيل -

 .الكابوس  -

 .إخل... العامل الضيق  -

 .2"كما له قصص مفقودة

  :المسرحيات -3أ

  :، وقد طبع له"الكيالين" فيها ثر كفيما خيص أعماله املسرحية، مل ي

                                                           
  .194اإلسالمية واملذاهب األدبية، ص : كيالينجنيب ال 1

   .43، ص1،2015ط جتربيت الذاتية يف القصة اإلسالمية، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، :جنيب الكيالين 2
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 ء وجوده يف السجن، ويدور موضوعهاوقد كتبها أثنا. وهي يف مخسة فصول": 1958" مشقعلى أسوار د" - 

حول مرحلة غزو التتار لبالد املسلمني، ووقوفهم على أسوار دمشق، وقد حاول الكاتب من خالهلا، أن يقدم 

انتصارا   مني، وكيف انتصر املسلمون بعد ذلكاملسل إيقاظوجهوده يف  )ابن تيمية(اهد شخصية العامل املسلم، ا�

  .مؤزرا

  1." 1996 "حبيبيت سرابيفو"  - 

  :شعرية منهاالبعض الدواوين " الكيالين"لف أّ  :الشعري اإلنتاج -ب

 اً ، كما ضم عدد"قصيدة القدس"وقد اشتمل هذا الديوان على مثان وعشرين قصيدة أطوهلا ": عصر الشهداء" - 

  .األمل احلزين، عصر الشهداء، والقدس: التالية ها القصائدتزم فيها بالوزن والقافية من أمهيل مل من القصائد اليت

أم "د الديوان اجلديدة، قصيدة الشعرية، ويضم أربعا وعشرين قصيدة ومن قصائ هأحدث دواوين": كيف ألقاك" - 

  ."مرثية القرن الرابع عشر هجري"، "الروس قادمون"و" أمه الرسول" ، و"يخييقول ش" ، و"بائثاخل

وعشرين قصيدة قاهلا الشاعر يف السجن، وقد حاول أن يكون صادقا يف التعبري  اثننيويشتمل ": ءأغاين الغربا" - 

" وادي الرهيبيف ال" ومن قصائد ديوانه ... ا يعتمل يف نفسه، حول تلك الفرتة القاسية اليت مرت من عمره عمّ 

  2".يف طريق األهوال" و" بائعة احلب" و

 "مهاجر"  -

 "حنو العالء" -

 .إخل...  3"مدينة الكبائر"  -

  

  

  

 

                                                           
  . 23االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، ص : عبد اهللا بن صاحل العريين 1

  .23، 22املرجع نفسه، ص  2

  .11إسهامات الدكتور جنيب الكيالين  يف األدب العريب اإلسالمي، ص : حممد سيف الرمحان 3
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  يب الكيالنينجعند التوجه النقدي : المبحث الثاني

بعدما تطرقنا إىل حياة جنيب الكيالين تبني لنا أنه ينتمي إىل عائلة فقرية ومتدينة، فقد حفظ قدرا كبريا من 

كما م منه الكيالين،  القرآن، حيث تأثر خباله الذي ذهب إىل أداء فريضة احلج، وهناك درس العقيدة السلفية فتعلّ 

د لديه اجتاها إسالميا، باإلضافة إىل اهتمامه حبياة الفالحني يف ه انضم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، كل هذا ولّ أنّ 

ا يعانون منه، وكان يوجه رسالته إىل الفئة  عمّ  جمتمعه، وكان يعّرب القرية املصرية، فكان يهتم بالفئة الضعيفة يف

  .هاتقداملتحكمة واملسيطرة على ا�تمع وين

ا وحىت يف كتبه ودراساته و�ذا من الطبيعي أن ترى الروح اإلسالمية تسري يف أعماله األدبية والعلمية كله  

ه رأى بعامة، والقصة اإلسالمية خباصة، ذلك أنّ  اإلسالمي ألدبه جنيب الكيالين إىل أمهية اا نبّ وممّ " .النقدية

للكاتب " األم"رواية : فمثال ،و�م إىل القراءة من خالل أعماهلممن الشيوعيني يشجعون الناس ويدع الكثري

 م يدركون أنّ أمثاهلا مما خيدم اجتاههم أل�ّ وعرف منهم أ�هم يعكفون على تلك الرواية و " مكسيم جوركي"الروسي 

  1."من دعاة الشيوعية اوغريمه )اجنلز(و )ماركس(راء شرح آدعوة الناس عن طريق القصة أسهل بكثري من 

ومن هذه القضايا ا،نتناول أهم القضايا اليت تطرق إليهومن أجل فهم اجتاهه النقدي، فقد ارتأينا أن   

  :نذكر

  قضية الدين والفن: األول المطلب

   :ينجيب الكيالن دعن" الدين و الفن"جدلية  -أ

عقيدة شاملة لتنظيم احلياة وتفسريها واستجابة حلاجات "ه ف الدين على أنّ يعرّ  "جنيب الكيالين"هنا نرى 

  2."واجلمود ليس من طبيعته، وتزييف املشاعر اإلنسانية... النفس البشرية

اإلنساين وذلك من خالل تبيانه اإلسالمي واضح يركز فيه على اجلانب الناقد فنالحظ هنا أن اجتاه         

ويف هذا يأخذ على عاتقه املعيار  .3"أن الدين إنساين وعام يف معناه يتغىن بالفضائل اإلنسانية ويدعو إليها"

  الناس حتت مسائه سواسية، ال يعرف تفرقة يف األلوان وال متييز طبقة على أخرى أنّ "األخالقي وذلك بذكره 

                                                           
  .16االجتاه اإلسالمي يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، ص : عبد اهللا بن صاحل العريين 1

  .11اإلسالمية و املذاهب األدبية، ص:جنيب الكيالين  2

  .11املصدر نفسه، ص 3
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 كما أنّ ... من أركانه، والعدالة معلم بارز من معامله الشاخمة، واحلرية مسة من مساتهواألخوة البشرية ركن وطيد 

  .وعلى هذا فالدين عنده يقوم على معاجلة اجلوانب والقضايا اإلنسانية 1،"ضمري اإلنسان وعقله مقره

ز باألصالة ميّ يت"ويربز ذلك يف ذكره أن الفن  ،فهو اآلخر يقوم على املعيار األخالقي عنده" الفن"ا أمّ 

والصدق، وإذا كان عاريا من الصدق �دمت دعامة كربى من دعائمه وتنهار كل مقوماته، ويفقد أغلى قيمة يعتز 

يركز بالدرجة األوىل يف هذا الفن على اجلانب اإلنساين ويرى يف حقيقته تعبري رائع ممتع عن  اقدنالف 2. ..."�ا

       النفس واحلياة، وتعبري عن التجارب اإلنسانية يف شكل فين يف أغلب األحيان سواء كان هذا الشكل قصة

  .الفن عنده يقوم على املضمون كما أنّ ...أو قصيدة أو مسرحية

الفن عنده هي احلياة والنفس اإلنسانية ومقوماته الصدق واألصالة الفنية واملضامني  مادة إنّ "إذن 

  .ومقوماته املعايري األخالقية ،أي أن مادة الفن عنده هي اجلوانب اإلنسانية 3."السليمة

 تتوائمكذلك هي احلياة والنفس اإلنسانية، ومقوماته هي الصدق واألصالة واملثل العليا اليت " الدين"ومادة 

مادة الدين هنا أيضا يركز فيها كما ذكر سابقا على القضايا اإلنسانية  ي أنّ أ 4. ..."مع واقع احلياة و تتطور معها

عالقة وطيدة لدرجة أن ماد�ما ووسيلتهما " الدين والفن"العالقة بني   أنّ وبالتايل فهو يبّني . واملعايري األخالقية

نه الذي ضمّ  "املعيار األخالقي"احدة وهي نبيلة، هذا باإلضافة إىل واحدة وهي نظيفة، وغايتهما غاية و 

  :، وذلك يتبني من خالل ذكره"املعيار الديين" جند إىل  جانبه "  لكيالينا"

ال خترج عن السعادة " الدين"غاية الفن اإلمتاع واإلفادة، والتحريض على بناء جمتمع أفضل، وغاية  نّ إ"

ِإنَّ اللََّه يات اهللا عز وجل مثل قوله تعاىل﴿ وليدل على ذلك ذكر العديد من آ" 5."البشرية واستمتاعها حبيا�ا

َهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغيِ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإلْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي  وغريها من الصور  ،6 "﴾...اْلُقْرَبى َويـَنـْ

                                                           
  .12، 11سالمية واملذاهب األدبية ، ص اإل: جنيب الكيالين 1

  .13املصدر نفسه، ص 2

  .13املصدر نفسه، ص 3

  .14املصدر نفسه، ص 4

  .14املصدر نفسه، ص 5

  . 14املصدر نفسه، ص 6
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تارة يدعو الناس إىل " ،واملشاهد واألحداث اجلسام والعديد من املبادئ واملثل اخلالدة يتعرض هلا القرآن يف آياته

  *...."غبهم يف اإلحسان و العدل  واالستمتاع خبربات احلياة دومنا إسراف ، وتارة أخرى ير نيالتزي

قصة قدمية ضاربة يف أعماق التاريخ أي أن العالقة " الفن بالدين"تقاء قصة ال لنا أنّ ناقد  الويف هذا يبّني 

منها مثال ومن بني األمثلة اليت قدمها لنا نذكر  ،يف رأيه كانت هلا روح واحدة منذ القدم" الدين و الفن "بني 

" الفن" أي  أنّ .1"الناس كانوا يؤدون صلوا�م وهم يرقصون يف ساحات املعابد ذلك أنّ  السماوية؛قبل األديان "

فالفن هنا ، 2"أو كانوا يرتمنون باألغنيات تقربا لإلله املمجد". وهو ساحات املعابد" الدين" وهو الرقص يؤدى يف

  ...هو األغنيات يستعملو�ا كوسيلة يف الدين وهو التقرب لإلله

  : لنا كيفية االرتباط بني الفن و الدين يف ثالث نقاط وهيه يبّني أنّ  كما

الدين فطرة تولد وتوجد منذ وجود اإلنسان ضاربة جبذورها يف نفوسهم، أي هناك قوة جاذبة تشد  أنّ " :أوال

  .املخلوق إىل اخلالق وتربطه به ارتباطا وثيقا

  3."هلم وتداخله تداخال ال ميكن فصله ارتباط الدين ومبادئه بواقع حيا�م املعاصرة :ثانيا

  .ه ال فاصل بينهماهنا يدخل اجلانب الديين األخالقي مع اجلانب اإلنساين وينب أنّ  اقدنالو 

وبالتايل فالدين يف ضوء "... الفن"أن تفتح صدرها النفعاالت " الدين"ابة يف وهكذا استطاعت هذه الرح"

  .ا كان ينبوعا للمضامني الفكرية و الفنيةطالق، وإمنّ نملعىن مل يكن حيد من احلرية واالهذا ا

ن يكون استطاع الدين أن يكون فكرة ما عن احلياة وأساليبها واملبادئ اليت تسودها، ومن مث كان طبيعيا أ :ثالثا

  4".لعواطفلعقول واهو املورد اليت ترتشف منه ا

مركزا فيه على ربط  اواضح اإسالميكان اجتاهه " الدين والفن"بني  يف وصفه هلذه العالقة" الكيالين"

اجلانب الديين باجلانب األخالقي اإلنساين فكان تأثره باإلسالم واضحا من خالل املضمون، ومن خالل العنصر 

عدالة الدين مشل كافة نواحي احلياة فمنه تنبع احلرية ومنه ال الديين الذي ربطه بالعنصر الدنيوي، فريى أنّ 
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  العقيدة: مثل ة، ومن خالل استعماله لأللفاظ وكلمات دينية حمظ...والسعادة، ومنه السماحة، ومنه األخوة

  الدين، الفضائل اإلنسانية، الرمحة، اإلباحية، العذاب، املعجزات، اهللا، األنبياء، املعابد، القبور، األديان السماوية

وتعاريفه بأقاويل إالهية منزلة من عند اهللا سبحانه وتعاىل، مثل يف تعريفه ه يدعم أقواله ، كما أنّ ...اجلنة الصدق

الناس حتت مسائه سواسية  ": مه بقولهه عام وإنساين يف معناه أي ال يعرف تفرقة بني الناس فدعّ للدين على أنّ 

فرعون : مثل عودته إىل تاريخ اإلسالم وذكره لبعض األمساء وصورهم، كيف كانوا كما نلمح،1"كأسنان املشط

  .، ومها مثال لعباد اهللا الصاحلني املؤمنني"لوط"و " نوح"هم منومها مثال لتحدي القوى اإلهلية، و  ،وقارون

  :الخصام بين الفن والدين -ب

ه خصام خارج عن أن الصراع الذي نشب وتولد بني الدين والفن أنّ : "الكيالينيف هذه اجلزئية يبني لنا   

التارخيية والعديد من األخطاء اإلنسانية هي اليت أدت إىل نشوبه، واليت عادت سلبا  ا؛ فقساوة الظروفمنطاقه

ل واإلباحية حتت ستار شعارات احلرية الزائفة، وا�م باملروق واجلنوح إىل التحل" الفن"على كل منهما، فقد ا�م 

  *".وتقديس القدمي مبا فيه من غث ومثني ،باجلمود ومساندة القوى الرجعية" الدين"

      ليس من طبيعتهما اخلصوم بل كل واحد منهما يكمل" الدين والفن" فهو بالتايل يوضح لنا أنّ   

ال وجود الدين ملا وجد الفن، واألخطاء البشرية هي الدافعة إىل ذلك طاحمني لدين هو مصدر الفن ولو اآلخر، فا

ضطهاد حركات اال"متثلت يف " الفن"يف حق إىل حتقيق فكر إسالمي أو معىن لفكر جديد، فهذه األخطاء 

الفكري اليت تزعمتها الكنيسة فحاكمت أصحاب النظريات اجلديدة يف كروية األرض اجلاذبية، وقتلتهم وا�متهم 

وهذا حسب رأيه خارج نطاق الدين فاهللا سبحانه وتعاىل يأمر بالعمل واالفتنان واإلتقان فيه، وحيب  .2"بالكفر

ا يف حق أمّ  ﴾،...ُخُذوا زِيَنَتُكْم ِعْنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ  ﴿:عن نطاق احلالل، لقوله تعاىل لكن دون اخلروج نيالتزي

ملنحرفني عن الطريق الصحيح ارجال الدين  ا جاء به الكتاب املقدس، ذلك أنّ اخلروج عمّ "فتمثلت يف " الدين"

أعلى املراكز هؤالء الرجال هم  انمو تسالذين حاربوا حركات اإلصالح الديين واالجتماعي والسياسي بكل قواهم و 

  **."أصحاب الضمري احلي واملدركني حلقيقة الدين وحقائقه
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وظهور لون " الكيالين"ى بوجود مفاسد حسب ما أدّ "هو  يحنراف والفهم املعاكس للدين احلقيقفهذا اال

ل هدف أال ن متخلف من أججديد من األدب والذي يقوم على تصوير شراسة رجال الدين، ويعترب كل متدي

  *."خللق واإلبداع الفينوهو قيد ا

     ومن أجل" الفن"والفن وبدونه ينعدم  واإلبداعالدين الصحيح كما ذكره سابقا هو مصدر للخلق  ألنّ 

      م لنا مثال عن الصورة اليت كانوا حياولون أن يرسخوها يف أذهان الناس حىت يؤمنونأن يوضح لنا الصورة قدّ 

اهللا والرتانيم  ىــعن القس الذي ينس" امدأحدب نوتر "كتب هوجو يف روايته : "�ذا اللون اجلديد من األدب مثال

  ذاـات من هــــة وسلك كل السبل لنيلها، وغريها من األقاصيص والروايات واملسرحيــــوجيري خلف فتاة غجرية فاتن

  1".نذالتهملتشويه صورة الدين ورجاله وتبيان  القبيل 

اليت تعرض هلا الدين ورجاله واالنعكاسات اليت أثرت عليه  واالحنرافات ذكر التجليات كيالينال صحيح أنّ 

م من حرية الفكر، كما ال بوجود سدود حقيقة أقامها بعض رجال الدين وذلك حلده" أيضا ينفيه ال سلبا، ولكنّ 

مستحدثة وخاصة يف الفنون مثل القصة احلديثة والشعر  أخذت عن الغرب من علوم ثار اإلجيابية اليتينفي اآل

أدباءنا قد اقتفوا آثار كتاب أوروبا يف جتاهلهم  أنّ "ولكن الشيء الغريب الذي يبينه لنا هو  ،2"...واملسرحية

وبالتايل كان ، 3."نا يفصلون بني الدين والفنءفيهم، وأصبح أدبا يؤثرواللعامل الديين اإلجيايب، واستطاعوا أن 

رجال  م تناسوا حقيقة مصدر الفن وهو الدين لدرجة أنّ ه سليب أكثر مبا أ�ّ تأثرهم بالغرب تأثر إجيايب وسليب ولعلّ 

  .والشعوذة للقذارةللبالهة ومثال  اً ألحيان رمز الدين يف قصصنا أصبحوا يظهروا يف أغلب ا

بل مل يزل �ا  "أوروبا مكان للعلم واجلهل بالدين هو اعتقاد خاطئ اعتقادنا بأنّ  أنّ " الكيالين"وهنا يذكرنا 

ب يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ويعتنقون القيم الروحية ويدافعون عنها يف حرارة بالغة يف طائفة من كبار الكتاّ 

قصة اخلصام بني الدين والفن  أنّ "وقد حاول أن يوضح لنا من خالل اجتاهه اإلسالمي  ،4"قصصهم ومسرحيا�م
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ري وهو رمز لسيادة كلمة لالستغالل واألنانية، وسيادة الضمما هي إال معركة مريرة بني سيادة الدوالر وهو رمز 

  1."اهللا

قناع كشف يف األخري وعاد العديد من الكتاب إىل وعيهم ودافعوا بأقالمهم عن  إالّ  "وبتعبري آخر ما هي

 عنه وحتاول قدر طاقتها أن تسود منطقوحىت أوروبا اليت عبدت الدوالر زمنا طويال ختلت   القيم الروحية الدينية،

  2."الضمري يبقى مكان السيادة الروحية وتوجيه أخالقيات البشر ألنّ  ،اإلميان أو الضمري

التارخيية اليت كانت   ين وأشار إليه يف الظروف واألخطاءالكيال التارخيي قد وظفهجتاه اللمح اإذن هنا ن  

ضطهاد يف مستنقعات الرذيلة، وحركات اال مثل اآلباء القساوسة الذين غرقوا" اخلصام بني الدين والفن"سبب 

كما يتضح أيضا يف   ...اإلصالح السياسي والديين واالجتماعي الفكري اليت تزعمتها الكنيسة، وحماربة حركات 

بروافده تيارات  وغّذى جبارا بناء قاماريخ مركزا مرموقا وأحقب  الت ذكره أن الفكر اإلسالمي قد بلغ على طول

يف الفكر  أّميا تأثري، وأثروا ...الفكر األورويب حيث نقلت فلسفات ابن رشد وابن سينا والفرايب وابن خلدون

  . هذه العلوم والفلسفات قد نقلت عرب فرتات تارخيية د  أنّ يأمساء علماء وفالسفة تارخيية وأك وهذه. األورويب

  رية وااللتزام عند نجيب الكيالنيقضية الح: المطلب الثاني

اإلنسان أي نشاط يقوم به ال بد أن يقصد منه إسعاد الناس سواء  " يف هذه القضية يوضح لنا الكيالين أنّ 

كان هذا النشاط فردي أو مجاعي، وهذه السعادة بطبيعة احلال ختتلف من إنسان آلخر، قد تكون للبعض يف 

اإلسالم ال مينع من ف إذن...  وآخر يف بلوغ مركز أديب كبرياحلصول على ثروة مالية، واآلخر على صحة جيدة، 

  3. ..."كوين الثروات لكن عن طريق احلالل ومن غري احتكار أو استغاللت

اإلسالم مل حيرم إنسان من سعادة وال من حرية، فقط أن تكون  وبالتايل فالشيء الذي يطمح أن يربره أنّ 

من األخطار  ا من أجل سالمة ا�تمع وأمنهه قيود تعسفية، وإمنّ لتزام ال يفهم على أنّ االهذه احلرية ملتزمة، وهذا 

  .إلسعاد البشرية وخلق جمتمع منظم وخال من األحقاد وغريها اليت �دده، والدين مل يأت إالّ 

ا يف األدب باجتاه منهجي نهل التزام"ولقد ألقى الكيالين نظرة خاطفة على األدب  العاملي حماوال أن يرى 

" الرنورمان م"يف شىت نواحي العامل من بينهم األمريكي  نيراء روائييشني تصرفاتنا أم ال، فذهب إىل آ إسالمي
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 اإلنسان حىت حيقق توازن النفس ال بد أن يلتزم مبنهج واضح، وأنّ  اتضح له أنّ ، و "سارتر"والفرنسي الوجودي 

  *"عليه أن يفكر وخيتار ما يشاء بشرط حتمل املسؤولية وأعبائها

مؤكدا ذلك مبا حرص عليه الرسول ا الشريفة والتضحية يف سبيلها وااللتزام املراد به هو االلتزام بالقضاي"    

صلى اهللا عليه وسلم منذ فجر الدعوة اإلسالمية على تأكيد معىن سيادة العقيدة ورفعها فوق كل الروابط 

  1."األخرى

وفرح يف قلب املؤمن، وسلوك مطابق  ،وهي قناعة إميانية" الطاعة"لتزام يف األدب اإلسالمي هو واال"  

لتزام يبدأ بالنية الصادقة والعزم وينطلق من ممارسات واقعية، وهو يضم حتت يتعلق �ا، فاالحلقيقة العقيدة وكل ما 

  2."جناحيه قيم احلياة اإلسالمية

التصور  ل إنّ ه هذا وذاك، بلتزام داخلي أم خارجي، فيجيب بأنّ ما كان هذا اال إذا "مث يتساءل الكيالين  

لتزام التزام مبضمون، وهو يقتضي احلرص على اللغة العربية، فاحلرص اإلسالمي جيعل من االثنني شيئا واحدا، واال

  3."يرتبط ارتباطا وثيقا مبا يف كتاب اهللا من قيم وأحكام... على قواعدها ومبادئها

 اإلسالملتزام ليس نقيض احلرية مبعناها األصيل، فمفهوم احلرية خيتلف من فلسفة إىل أخرى، ويف واال "

فحرية املسلم مرتبطة  ،)4: النجم( ﴾ِإْن ُهَو ِإال َوْحٌي يُوَحى﴿هناك ضوابط من صنع اخلالق، وهي يف مجلتها وحي 

  هذا التصور ال يتضاد مع احلرية األصلية، وهو الطاعةوااللتزام يف بعقيدته، وباملسؤولية الكربى امللقاة على عاتقه، 

  .4"اإلسالميوالطاعة موقف، فاحلرية جزء من االلتزام 

 جمتمعه، والكيالين يبّني  ومرآةنفسه  مرآة إنتاجهوبالتايل فالتعبري عن النفس وا�تمع أمر الزم واألديب يف 

 ومبدأ خمطط ومقرر منذ فجر الدعوة يف عامل الفن واألدب، م �اااللتزام فيما يكتب ويقال ويقرأ خطة مسلّ  لنا أنّ 

  .وهنا نلمس االجتاه االجتماعي املتمثل يف التعبري عن قضايا ا�تمع. اإلسالمية
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  موقفه من أدب االستمتاع: الثالثالمطلب 

ا مزيج من هذا وذاك، وتسلية ، وال جدا صرفا وإمنّ ااحلياة ليست هزال صرف"  يقول جنيب يف هذا الصدد أنّ 

، ومن خالل هذا فهو 1" حقاميزح وال يقول إّال  صلى اهللا عليه وسلم كان رسول اهللا   إنسانواملزاح من حق كل 

 إدراكهاوامللهاة لكن هناك بعض األمور جيب  أساةامل ألوانوحيمل هذا اللون من  بناأن يقوم أد" حبذايقول لو 

، ألن األدب الساحر مل ينل مكانة سامية إال على يد إال حقا قوليف القول أي ميزح وال ي اإلفحاشم وهي عد

اإلعجاب صحيح كانت تنزع  ،وسخريا�م كانت تنصب على أوضاع فاسدة يف ا�تمع» إبسن«و» دشور برينا«

بأدب  امتأثر  ويبد إذا فالكيالين هنا.*"والضحكات لكنها حتمل يف طيا�ا أخطر القضايا وأكرب املوضوعات

ة فهو يدعو إىل إنشاء أدب حيمل يف طياته مزح وسخرية لكن دون خمالف ،وبأخالقه صلى اهللا عليه وسلم الرسول

للرتويح على النفس من  سلبا ويكون جماالً  يؤثرل العفة يف باطنه وهذا حىت ال ما جاء به ديننا احلنيف، أي جيع

  .جهة واالنتفاع من جهة أخرى

ضمأ العقول  طحية ال ترويالسخرية الس ألنّ ... هي اليت نريد املؤثرة السخرية العميقة "  نّ كما يذكر بأ

. 2"كون وراء الكلمات الساخرة معىن أكرب من السخرية نفسها البد أن تاعية يف عاملنا اجلديد، وبالتايلاملتفتحة الو 

" نة، وبالتايليامني فكرية معت على مضيف نفس الوق دنا البد أن ينطوينستمتع به ويفي هذا األدب حىت أي أنّ 

م يف ظحىت تكون رسالتها أعمق، ويكون دورها أع اآلدابو البد من اختيار له حيز يليق به يف عامل الفنون 

  **."احلياة

  3"ويرفضون أخالقية الفن  ،ن على الفنون من ظاهرهاالذين حيكمو " الفن للفن " ب نظريةأصحا" ا أمّ 

ويعود إىل  واجيابياته،كد فاعليته نا إىل األدب تؤ نظرة دين أنّ " �م وال يوافقهم النظرة، ذلكال يعرتف فالكيالين 

االلتزام قد يشوه األشكال  فهم يعتقدون أنّ ... التذكري بأن املسلم حماسب على كل قول أو فعل يصدر عنه 

        ضمون ال يقوم كعامل، صحيح هنا هو يشاطرهم الرأي ذلك أن امل...آخر  يئاش اإلنتاجالفنية ويصبح 

يف  ا وال حياةق يف تصوير شخصيا�عم ها مهلهلة البناء اللكنّ  ،املضمون ثرية رحيةكتابة مس  أنّ : فين، ومثال ذلك
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يرفض هذا االعتقاد مياال إىل  الكيالين  أنّ  ورغم هذا إالّ  .1"اإلطالقعد فنا على فهذه ال ت... حركتها املسرحية 

يف علم اجلمال، فاالرتباط  كتاباً ليس  آن ر الق ألنفنية معينة و  أشكاالً اإلسالم مل يضع لنا  أنّ " ذلك  ااجتاهه مربر 

بطبيعة احلال جيعل من أدبنا فنا وهنا جند  إتباعها أي أنّ  .2"هو االرتباط باملثل واملبادئ اليت أنزهلا اهللا  باإلسالم

  ويستمتع به عن نفسه اإلنسانأدب يروح به  إقامةذلك أنه يدعو إىل ذه اجلزئية الكيالين يربز االجتاه النفسي يف ه

ينطبق على مضمون فكري  اً ومعرب  اً يف املزاح والسخرية والتسلية فيه ويف الوقت نفسه البد أن يكون هادفبتوظ

  . معني

يف الوقت  اويسليه اراد أن يثقفهأحىت من جانب األدب و  اإلنسانية فكر يف النفس أنّه وجند الكيالين

نصه ذلك من خالل دعوته إىل توظيف املزاح يف األدب لكن   االجتاه الديين الذي نلمحه يفباإلضافة إىل .نفسه

وذلك من  صلى اهللا عليه وسلميف القول، وتأثره هنا ظاهر  بالرسول  اإلفحاشما جاء به ديننا وهو عدم  إطاريف 

  ...حقا  كان ميزح وال يقول إالّ   ه وسلمصلى اهللا عليخالل ضرب مثال يف قوله أن الرسول 

  موقف نجيب الكيالني من اإلسالمية واألدب ومشكلة اللغة :الرابعالمطلب 

  :اإلسالمية واألدب -أ

 اإلسالمية شامل ال يعرف حدود الزمان واملكان وأنّ إنساين هو دين "  اإلسالما هنا فالكيالين يبني أن أمّ 

أّن  هة األدبية أرحب من املذاهب وأمسى من القيود، ذلكفهي من الوج... والرومانسيةكالواقعية   اً ال تعترب مذهب

  3".احلق واخلري واجلمال: ثة مظاهرهلا ثال عند املسلم وحدة حلقيقةا أول مظاهرها هي أنّ 

أن تتوجه إىل  يوكل هذه ينبغ.... والفكر والقول  اإلرادةموسوعة تضم أبواب "فالدين عندنا كما يقول 

، وإن كان واحلرام بّني  فلدى املسلم احلالل بّني  ...كانت من الفرد أو ا�تمع غاية احلق واخلري واجلمال وسواء

يعتقد بعدم جوهرية  اإلسالم" ويذكر بأنّ ناقد وهنا يدافع ال. 4"ن املستنريمعلى العقل املؤ  ختفى هات البينهما شب

إذا كان  ، إالّ اإلسالموالشر هو شيء يف غري موضوعه وال وجود له يف  ،حقيقة قدسية موحدة هالشر، فاخلري عند

  *".من الظروف اليت جعلته شرا وإخراجهبالتايل البد من إصالحه هناك شيء يظهر شرا، 
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  : اأّوهلهلذه اجلزئية ستة عناصر تفصلها وتبينها و  الناقدقد وضع و 

أصيال يف  اعنصر  الشرال تعرب  امتفائلة أل�ّ  ،ينظر للحياة نظرة متفائلة بناءة"  اإلسالم ذلك أنّ  :اءتفاؤل وبن -

واحملافظة  واإلصالح  من بالعالجا ال تؤمن بنزعة اهلدم الكلي �رد اهلدم واالنتقام بل تؤ أل�ّ  الوجود، وبناءة أعماق

  1".على كل عنصر

ي مريض ال يرى أ إنسانجتعل من  ةا�ردالذاتية "  بأنّ  ناقد لنا الويف هذا العنصر يّنب  :الذاتية والموضوعية -

وهلذا  ...قد تليق حبقل التجارب والعلوم املوضوعية البحتة ه يرى بأنّ كما أنّ شيء غري ذاته مهما كانت ضخامته،

 مبثلهعالقة والفنان احلقيقي هو الذي له ... ي هو الذي جيمع بني الذاتية واملوضوعية األديب السو  يرى أنّ 

  *."العليا

والفنان عنده هو  ،للحياةجبرية بل هو عند املسلم  ،الفن ليس تقليد للطبيعة"  أنّ ناقد ال يرى :الفن والطبيعة -

  ليةاألص مادته هي يقود إىل عامل املالئمة، والطبيعةوهو الرائد الذي ... احلياة  اإلصالح وحتديداحلامل للواء 

يكون مجال الفن عبارة عن  ما للنقد والتشكيل والظالل املوحية حىتضعة دائاشرط أن تكون هذه الطبيعة خب

  .**"مؤكدةة يف رحابة وعاملي ثالية اليت تتغىن �ا مبادئ ديننا احلنيف ن عامل أقرب إىل امليخلق وتكو 

 ال يتفق مع أدب اجلنس ذلك أنّ  اإلسالمياألدب  يف هذا يوضح لنا أنّ : والجنس اإلسالمياألدب "  -

ه البد من حماربة هذا النوع من األدب وال ميكن شيء واألدب اجلنسي شيء آخر، فهو يرى أنّ  اإلسالمياألدب 

فهو جرمية يف حق  ،2...."اإلثارة البشعة ا فيه من األخالق واحنرافات العواطف مل إفساديف "دوره  إنكار

ا يريد هلذه الغريزة التنظيم ل غريزة اجلنس وإمنّ ال حيارب احلب وال يقت اإلسالم أنّ " يبني لنا ناقد وال ،أخالقياتنا

  3".يف سورة يوسف املسائل العاطفيةهذه  إحدىوقد بسط القرآن الكرمي ...  والتهذيب

تعاىل ه لبنة مميزة يف بناء كبري، واهللا الفرد على أنّ  إىلينظر  اإلسالم أنّ " ناقدهنا يرى ال :بين المحلية والعالمية -

ق بطبيعة فضلية بني فرد وآخر وجنس وآخر إّال بالتقوى، وما ينطبوال أ... جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا 
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 ،السمحة اإلنسانيةفاملشاعر "  ،*"ى الدولة وسط جمموعة دول العاملاحلال على الفرد وسط جمتمعه ينطبق عل

بل ... دولة فكرية ال تعرتف باحلدود القائم بني الدول  اإلسالممن  واملبادئ العاملية الباهرة هي اليت جعلت

  1."أعطت األولوية للرباط الروحي والفكري

فس عاملية ترتبط بالن إنسانيةب مسات أن مسات املفهوم اإلسالمي لألد"  إىل ناقدو�ذا خنلص كما يرى ال

  2."واملبادئ الدينية القومية املمتزجة مبوضوعات الوحي اإلهلي

قد األمل والدموع مها شيئان ال ختلو منهما احلياة، فالدموع تكون يف كال احلالتني دموع أمل و : األلم والدموع -

  .يل يف أعماق النفوستكون دموع فرح، فعنصر األمل أص

ملا  واإلرهابلو مل يتأمل اخلطاة ملا خطوا حنو ساحة التوبة، ولو مل يتأمل املعذبون من القهر "  ناقديقول ال

ه تصوير يرتبط لكنّ ... يب وبكاء اإلسالمي ليس أدب حنوهنا يذكرنا بأن األدب  3."حتركت القوى التحريرية

ما ﴿: عامل كبري بكل ألوان املشاعر والعواطف واألفكار لقوله تعاىل" ه ة والتطهري، واملسلم احلق يف رأيمبعاين املعانا

  4.﴾المؤمنعبدي كن وسعي قلب ي، ولوسعي أرضي وال سمائ

ية ذكرها، فالدين هو ويعممها على مجيع نواحي احلياة يف كل جزئ اإلسالميةالنظرة  هنا ناقدلنا ال يقدم

أو اجتاه ظرة له ن وته احلسنة سواء يف األدب أو يف احلياة اليومية للفرد وا�تمع، كما نالحظ أنّ قدي و معياره السام

، وكذلك دور الفرد وإسعادهمن دور فعال يف ارتقاء الفرد  وما لهعلى ا�تمع  إحلاحه اجتماعي ذلك من خالل

  .بإنسانيته وعدالته وأخالقه يف بناء ا�تمع وتقدمه

  :مشكلة اللغة -ب

شاكل اليت تواجه لغة املأخطر  بالدرجة األوىل ولعلّ هي مشكلة الشكل الفين مشكلة اللغة  أنّ  ناقدرى الي 

من  التمنها ص على الفصحى أفسد�ا وتقطع إذا غلبت" هذه العامية ألن ّ " العامية" ديننا هي ما يسمى بـ 

  اجتاهات عدة 

  .**..."كما جتعل منها أدب حمدود اآلفاق وإقليمي النزعة 
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اللغة السلسة هي لغة الفن والكتابة والعلم، أل�ا لغة حمدودة  هذه اللغة الفصحى"  فهو يرى بأنّ 

قدة، ولعل بعض االصطالحات الصعبة املع مناالصطالحات والدالالت فقط يشرتط أن ختلو هذه الفصحى 

ا هي ف والتعليم كان هلا دور يف حمو هذه التعقيدات والصعوبات اليت كانت �اجم الفصحى أل�ّ وسائل التثقي

ف إىل ثرو�ا اللغوية كل ما يد من األلفاظ والتعبريات وأن تضيوأن تنمو وتتطور وتتزود جبد... بأن تسود األجدر  

الدعوة إىل الكتابة  أنّ " أي هي العنصر املسيطر واملتحكم يف الزيادة أو النقصان، كما يرى  ...".اً تراه مناسب

لك ليس من املصلحة أن ينزل باللغة إىل األسفل بل بالعامية، واعتبارها لغة الشعب احلقيقي هي دعوة باطلة، ذ

  .1"املنطق والعدالة يقتضيان رفع الشعب

" مشكلة اللغة وأخطر مشاكلها يتطرق إىل احلديث عن عنصر أال وهو  ناقدإذن بعدما طرح لنا ال

هو الذي بالشكل قبل املضمون، فالشكل أن الفن يرتبط " بني الشكل واملضمون فهو يرى " األشكال الفنية

  .*"على ثراء من األفكار يمون حيتو جيعل من الفن فنا ومهما كان املض

املسرحية مثال قد » تكنيك« إنّ "على األشكال الفنية املتعارف عليها مثل املسرحية فيقول  يعطي مثاالً  وهنا

وغريها ... وكذلك املذهب الكالسيكي ... من ناحية األبطال واحلوار ...  اإلغريقات كثرية من فن ري ت به تغيأمل

ات جديدة غريت من مالمح األشكال املسرحية، وما حدث مع مس ااب كل هؤالء خرجو من املذاهب والكتّ 

بأنه هناك ارتباط وثيق بني الشكل واملضمون فقد " ومع ذلك فإنه يرى  2..."املسرح حدث مع القصة والرواية 

  3".حيدد املوضوع الشكل األديب الذي خيرج فيه

 اً وواضح اً بارز  اإلسالميجتاه الا باملبادئ الدينية، إال أننا نرى هلذا العنصر صلة هنا ومهما ال الناقدويعود 

الذي يتواءم مع  واإلطاروالوعاء  ،يروق له الذي ه يرى بأن األديب املسلم ال بد له أن خيتار الشكلفيه ذلك أنّ 

  .يرتقب منه سوى صدى عمله الفين يف النفس نتاجه الفكري وأالّ 

  موقف الكيالني من بعض اآلداب :الخامسالمطلب  

   :القديم اإلسالميموقفه من األدب  -أ

نزوله كان يف دفعات واستجابة للحديث  أنّ " القرآن الكرمي هو منبع األدب وذلك  يرى الكيالين بأنّ 

ليعيش حياته  اإلسالميلكاتب عوة لدبواقع احلياة، و  اإلسالميالبشري، ويف هذا دليل على ارتباط الفكر 
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 الفين وميزات لتقدمالتفسري والبالغة، فكان انتصارا لويستجيب هلا ويشارك فيها بالتعبري الفين، ومنه نبت علوم 

ن مكان متخلفا تنقصه  كثري   اإلسالمياألدب " رخني الذين يعتربوا فهناك بعض اآلراء للمؤ . * "لألحكام النقدية

رغم اختفاء هذه  فيأيت الكيالين هنا مدافعا عن هذا األدب ويذكر بأنّ ... ملسرحية ا ،القصة: األلوان  الفنية مثل

ومن بني هؤالء نذكر األستاذ ، ...صارات يف حقول التجارب العلمية والفيزياء أنه حيقق انت إالّ  ،األلوان منه

قلب قائمة الفن رأسا  اإلسالم إنّ : " كان أمجل ما يكون فيقول  اإلسالمالشعر قبل  لسلجوقي الذي يعتقد بأنّ ا

وال يتهم " ففي هذا ال خيفي الكاتب احلقيقة  **...."بشعرية األعشى، وسوق عكاظ  ويتغىن ..."على عقب 

وا فضيلة الكرم ذنه يرى لو أ�م اختشاعر وما يرسم من صورة مثالية ولكهذا بالتزييف للواقع، بل يعرتف بقدرات ال

  النظر وجيعلها باملمارسة واحلديث عنها حقيقة�ا يلفت إليها  دالة واحلرية والنبل وربط املمدوحوتغنوا �ا أو بالع

 صور ل الشعر العريب هو شعر التصوف الذيأمج" ، وبالتايل فالكيالين يعود من جديد ويذكر بأن من ***" كائنة

 يربر كالمه ، ومشاكل احلياة والوجود، ويف هذااإلهليالروح وما وراء الطبيعة، وناقش قضايا الوجدان واحلب  عامل

  ": ابن عريب"قول : بأمثلة عدة من الشعر نذكر منها

  أدين بدين احلب أين توجهت                    

  1."به، فاحلب ديين وإمياينركائ                                                  

فهي تقف  واآلالف من القصائد واألشعار اليت تصور األحاسيس الطاهرة يف الشعر الصويف اجلميل،"

يف  خوالدو  ،، معرتفا أن الشعر العريب فيه روائع احلب2"شاهدة على رسوخ الشعر وتنوعه اإلسالمي األدب مكانة

الشعر  خلو بأنّ " ، ويف هذا الصدد يبني ... اإلطالقالسياسة واحلرب، وفيه زهديات من أرق وأروع الشعر على 

ا عن فن القصة ه العميقة، أمّ ائع فريدة ودالالتو العريب من املالحم بأشكال حمددة ال يعيبه فقد كانت تتميز بر 

" مثل قصة  القرآنالكتب القدمية وبعدها يف  ذوالرواية يف األدب العريب مل خيل منه ويذكر أ�ا وجدت من

كاتب خرى، ومن  تغري من مدرسة أل مفهوم القصة احلديثة يف عصرنا احلديث حسبه قد"، وبالتايل ****..."يوسف

... الكالسيكيةوتراكيبها، فهناك القصة التحليلية النفسية والقصة الرمزية، والقصة  أدائهاخر، وختتلف يف طريقة آل
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الذي سارع األدب العريب إىل يف العصور احلديثة، و  ن فن القصة بصورة ناضجة مل تعرفه البشرية إالّ إومع ذلك ف

  1."ة مرموقةيقدم حماوالته حىت أصبح للقصة العربية مكان ترمجة البعض منها إىل العربية وأخذ

 ك أنّ عالقة الروح باجلسد ذل اإلسالميةهنا بني لنا أن عالقة األدب العريب القدمي باملفاهيم  ناقدالفإذن 

الذي يستلهمه البالغيون والنقاد والفنانون، فكانت الفضائل مثل  اللبنة األساسالقرآن هو النموذج الفريد و 

   .نغما حلوا يف أشعارهم وأثرهم الفين... الشجاعة والصرب والعدالة 

 أنّ  مثل املسرحية وامللحمة، إالّ ) القدمي(وبالتايل موقفه من هذا رغم اختفاء بعض األلوان األدب العريب 

التشريع والفقه  وأصولكبرية يف حقول التجارب العلمية والرياضيات   هذا الفكر العريب قد حقق انتصارات

  .الفين والفكري اإلعجازالتارخيية يربز دور القرآن يف  ته، فمن خالل نظر ...وغريها

  :الحديث اإلسالميموقفه من األدب  -ب 

وه منهجا يف واختذ إسالميالذين صدر أد�م عن شعور  دباءاألويف هذه اجلزئية قام الكيالين بذكر بعض 

ل فاصل بني منهجه ومنهجهم هو ما دفع به إىل مبنهج هؤالء الذي ال يفص هعجابه وتأثر حياته األدبية ولعل إ

 "إقبال حممد "جعلت له مكانه مرموقة، ولعل و ا العريب احلديث نذكرهم وذكر أعماهلم، وكيف ساهم يف ارتقاء أدب

" فلسفة الذات" املشهورةوضع فلسفته  يف اإلسالم هو أول أديب مسلم يف العصر احلديث استطاع أن يستلهم" 

األديب ممثال  إنتاجهديب كان يف معظم أل، وهنا يبني الكيالين بأن ال وجود 2"صدق وحرارةوكان دعا إليها يف 

ونظرته ...  إسالميةشوقي أمري الشعراء أن رغم ماله من قصائد " ويذكر على سبيل املثال  اإلسالميةالجتاه 

ه مسات ومالمح وشخصية ، ولفلسفتالفيلسوف كإقباله مل يكن  رأيالعالية وغريها، إال أنه يف  اإلسالميةللمبادئ 

  اإلسالماء عصره حتدثا بأجماد كان من أعظم شعر " ولكنه يرى بأن شوقي كذلك  . 3"مميزة عرب عنها شعرا ونثرا

صلى اهللا عليه منها يف مدح الرسول  أشعاره، فكانت قبالقصه غري التخطيط الفكري مثل إومبادئه ومل يكن ين

  :ومنها يف توحيد اهللا جل جالله مثال يف قوله وسلم

  والناس حتت لوائها أكفاء ده                       اهللا فوق اخللق فيها وح            

ه مل يغفل قضية أنّ  الرغيدة إالّ  هتوعلى الرغم من معيش...  اإلنسانيةولقد وفق يف استلهامه للمبادئ 

 *".يف عامل األدب العريب  سامقة  هشعر ة الشعب، وبالتايل فمكان
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وأشهر  اإلسالميةالشاعر اآلخر الذي لعب دورا أدبيا هاما يف العقيدة " هو  إبراهيمحافظ  إىلمث انتقل 

اسة واالجتماع واالقتصاد والتعليم يف جماالت السي اإلصالحفكان شعره له صدى لدعوات " العمرية" قصائده 

  :أقواله نذكرومن 

  1".وإقاللبالعلم واملال نبين ملكهم              مل ينب ملك على جهل 

وبرز متحديا يف وجه االندفاع .... لنظر ظاهرة أدبية ملفتة ل جميئه كانفقد  "  "عيرافال مصطفى صادق"ا أمّ 

.... ة والدين والقيم العريقة واستمسك بأسلوب العربية الفصحى كل ما هو غريب، وثار من أجل اللغاألعمى حنو  

كبريا يتفق مع معتقداته وثقافته وظروف عصره   اى دور ه أدّ أنّ  الّ املعقد إا يقال يف حقه ويف أسلوبه مموعلى الرغم 

  2."وحي القلمأعماله تظهر براعته مثل مقالته  ويف.... 

يف أعماق النفس، وهلذا يرى فيه أنه  غوصيو ه  أول أديب عريب استطاع أن يفلسف احلب يظن أنّ  ناقدوال

نكهة حلوة  فيه أنه " الذي يراه الكيالين " توفيق احلكيم" مل يزل يف حاجة إىل الدراسة والبحث، باإلضافة إىل 

، وكان فنانا خملصا ...الروحية وتشبت �ا واهتم باملشاكل ا�ردة، كاخلري والشر والقضاء والقدر  انتصار للقوى

" ـ وأخريا خيتم لنا ب 3".العريب احلديث مفاخر أدبناة من فخر ، ويعرب عنه على أنه م...ية فنا وأداء بالقوى الروح

اخلالدة، فقد تعرض  اإلسالميالذي استطاع أن يصور بعض صفحات التاريخ  "سالماهإ" مؤلف،"  اكثريب يعل

... تشبعت بروح العقيدة   إنسانيةمناذج " يةابن تيم" يف أعماله لإلسالم والغزو الصلييب واختذ شخصيات من 

  *".اإلسالميةكثري االرتباط باملبادئ  "كثريبا "وكانت أغلب كتاباته مستمدة  من التاريخ  واألساطري ، وكان 

يف  اإلسالميةا العرب الذين تشربوا املبادئ ئنبعض أدبان م ة نقدية لنجيب الكيالينبالتايل فهذه نظر و 

ه ألدبنا قد ووصف ما قدمو الديين هو الذي حرك وجدانه لن رأيه يف كل واحد منهم ولعّل نازعه أعماهلم، وهذا هو

، فال خوف من زواله أو اإلطالق�ذا األدب واعتباره األرقى واألمسى واألفضل على اإلسالمي احلديث وفخره 

  .ديثومنها مشل مجيع ألوان األدب العريب احل اإلسالميالدين  هيه ألن نواته احنطاط
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  :في األدب الغربي ةهب األدبياموقفه من المذ -ج

الكالسكية باعتبارها أقدم " يف سطور خلص الكيالين أهم املذاهب األدبية يف األدب الغريب، وأوهلا 

 جودة الصياغة والوضوح واملوضوعيةأصوهلا يف األدب التمثيلي، ومن أهم ما مييزها تنحصر  مذهب أديب واليت 

ة باعتبارها ثاين الرومانسي" ، أّما 1"...العامة ولعل أبرز أعالمها راسني وكورين اإلنسانيةومن اهتماما�ا املشاكل 

نائي، بينما تتميز باللون احمللي الشعر الغ إنتاجها، وأهم ةلفنيايود مذهب ظهر يف فرنسا،  وهي ثورة على كافة الق

، أما  الواقعية *"هوجو شواذ والعنف، وزعيمها فيكتورلامليء باخلوارج و ا وأد�،  باألملواخللق الشعري والتغين

متثلت هي األخرى يف فرنسا مهد هلا فولتري وبلزاك وهي تسعى إىل   فيصفها لنا أ�ا ترى احلياة شرا ووباال وحمنة

الكوميديا البشرية، ومن أهم أعالمها  إنتاجهاكشف أسراره، وهي فلسفة خاصة يف فهم احلياة واألحياء وأشهر 

بالواقعية االشرتاكية والطبيعية وهي شبه " كما هناك أيضا ما يسمى .2"...فلوبري، توماس هاردي، هنري : جند

ال والشعر عندهم غاية  ،ة يف اجتاههاللرومانسي اً إىل مذهب الفن للفن الذي جاء معارض باإلضافةامتداد للواقعية 

وهو خاص بطريقة إدراك العامل اخلارجي  على أ�ا اجتاه غييب ناقدالرمزية فيذكر ال"ا، أمّ **"عن الذاتعبري لتوسيلة ل

واألخالقية  اإلنسانية ، واليت تقتصر هي األخرى على وإمكانيا�ااجتاه لغوي خاص بالبحث يف وظيفة اللغة 

ميه وهي تثور على القدر وتر   بالوجودتسليم إّال  النكار للماهية السابقة، و يبني أ�ا إ يةدو ا الوجبينم .3"العامة

 املسؤولية، أما أبرز مسا�ا فهي القلق - االلتزام -احلرية: ومن عناصرها جند ،يتصرف حبريته اإلنسانبالظلم وفيها 

 أن فوقل من واقع احلياة الواعية والزعم بالتحلالسريالية باعتبارها " ذكر لنا الكيالين يوأخريا  .4"اهلجران، اليأس

خر أعظم فعالية واتساعا، والفرويدية اليت استخدمت النظريات العلمية يف جمال األدب والفنون واقع آ هذا الواقع 

  .***"البشريالعامل النفسي وأثره يف السلوك  إبرازوالتأثر بنظريات  فرويد يف النفس واجلنس وحتاول 

 كإشارةالقصة واملسرحية والشعر  "بعض النماذج يف " جنيب الكيالين" م ويف األخري يف صفحات قليلة قدّ 

" الشيخ صابر" لتوفيق احلكيم، وقصة " أموت أنا " قصة : بينها نذكر ومن اإلسالمي إىل ما يقصده باألدب

                                                           
   .109اإلسالمية واملذاهب األدبية ، ص : جنيب الكيالين 1

.111، 110املصدر نفسه، ص : أنظر  *  
  .115، 114املصدر نفسه، ص  2

.113، 112املصدر نفسه، ص : أنظر  **  
  .113املصدر نفسه، ص  3

.115، 114املصدر نفسه، ص   4  

.116، 115املصدر نفسه، ص : أنظر  ***  



 النقدية دراسة تطبيقية في أعمال نجيب الكيالني                                               :الفصل الثاني
 

93 
 

إمام " حية ر مس إىل باإلضافةلنجيب الكيالين اليت تعاجل موضوعا أساسيا هاما يتصل اتصاال وثيقا حبياتنا املعاصرة 

فلسطيين هارون هاشم رشيد واليت الللكاتب والشاعر " الغرباء" كثري، ونذكر كذلك قصيدة لـ علي أمحد با " عظيم

  ...باإلسالمية  نسميه ف فيها العديد من العناصر الفنية من حيث الشكل واملضمون، وتتفق متاما مع ماوظ

  الكيالنياألدب اإلسالمي وتحدياته عند  :المطلب السادس

  :سالميإلمفهوم األدب ا   - أ

ه يضم الشعر وأنواع النثر الفين كالقصة ألنّ  ،األدب بصفة عامة لون من ألوان الفنون"  يرى الكيالين أنّ 

ستخلص منها ن نأننا نستطيع أ غم من اختالف التعاريف إالّ واملسرحية واملقالة واخلاطرة وترمجة احلياة وغريها، بالرّ 

حيث  اليت تتشكل من عناصر عدة أوهلا اللغة املنتقاة،مسات أساسية للعمل الفين، فهناك الصورة الفنية املؤثرة 

ال تقوم بذلك وحدها، ولكن بارتباطها العضوي مع باقي  وظيفة خاصة مميزة، هذه الّلفظةاملوحية فظة تؤدي اللّ 

  1".جتولده من اندما و حتركه من عاطفة،  من خيال، ومبا هوتثري عكسه من فكرة، تمعني، ومبا  نسقاأللفاظ يف 

ازج بني األديب واملتلقي، ولونا من ألوان لتمصورة الفنية تكاد تكون جتربة حيث حيدث فيها نوع من الفا"

ه وثيق الصلة بنفوسنا وحركتها إنّ  ،هذا األثر اجلمايل هو كل شيء صور أنّ نت أنومن الوهم ... احلوار احلار، 

 أنه يظل فرد النزعة حمصور اجيابيا، إّال  اباملتعة واجلمال يف حد ذاته أثر  إحساسناوإذا كان ... جها�ا و وبعواطفها وت

فانطلقنا إىل مواقف جديدة وأشعل النريان ...يف داخلنا البحريات الراكدة  إذا حركّ  الطاقة، حمدود الفاعلية إالّ 

   2."حمبعناها الصحي االجيابيةاخلامدة تلك هي 

لقد حاول الدارسون أن جيعلوا من األدب مضمونا وشكال، وعلى الرغم من صعوبة الفصل بني الشكل "

ن الفلسفات القدمية اليت حتاول التجزئة أو التشريح من عه يبدو ضروريا يف بعض األحيان توارثناه أنّ  واملضمون، إالّ 

ميكن أن يكون يف الفكرة نفسها مجال من نوع ما، مث أال ه أجل الوصول إىل إدراك أوضح لألمور املعقدة، رغم أنّ 

مال تيوحي الشكل أو الصورة األدبية املركبة بطريقة فريدة، أال توحي بانطباعات وتصورات خاصة تساهم يف اك

  .3"املعىن وبلورة الفكرة
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من أن  ل على ذلكدوليس أ األديب إىل شكل ومضمون يبدو ضرورة،للعمل ومع ذلك فإن هذا التقسيم "

... والكون  اإلنسانورها الفكرية والفلسفية، أو ترتجم تصورا�ا عن ذمجيع املدارس األدبية، حتاول أن توضح ج

  1."إىل وقائع يف القصة وغريها

ل وهذا أضعف التأثري، وحوّ "ه يهتم بالفكرة على حساب الشكل الفين، وهذا التقسيم له أثر سليب ألنّ 

فتعطلت وظيفة األدب األساسية يف السمو باألرواح ... باسم حزب معني طقاألدب إىل نشرات سياسية تن

واألذواق، وهناك من أغرقوا يف الرمز وهم فئة من األدباء املعاصرين لإلفالت من احلصار والقهر واحلفاظ على 

ء النفسي ، فصارت تقريبا  مشا�ة للغرب لكن البناواإلبداعفكرهم، فأصبح الغموض واإل�ام معيار احلداثة 

   2."ذلك الفسادشر للشعوب اإلسالمية، وطبيعة تكوينها ومثلها العقائدية واالجتماعية ميكن أن يقيها 

م باجلمال واملتعة، فالكلمة وسيلة، بل اللغة كلها فالكلمة يف جمال األدب تتوقد حيوية وإثارة، وتتسّ "  

  وسيلة، وباإلضافة إىل ذلك فهي من وجهة النظر اإلسالمي مسؤولية خيضع مبدعها للحساب، كالفعل متاما 

فقد ربطت املسؤولية بني . وتتحدد املسؤولية بداهة فيما حتمله الكلمة من معىن، وما ختلقه من انطباع أو تأثري 

  3."م ومتلقيها وبالتبعية احلركية اليت تشبعها الكلمة أو تغرسها يف نفس وروح وفكر اآلخرينمبدع الكل

أنه قد يظن ظان أن املسؤولية تنتفي مع الغموض، فالرسالة املبهمة عبث، ولكن الواقع " ويرى الكيالين   

... ركا أعمى، أو انفعاال طائشاغري ذلك، فالصورة الفنية الغامضة قد تنقل إىل ذهن املتلقي وروحه اضطرابا أو حت

يعد خروجا على النسق البديع الذي تشربناه من قيم اإلسالم ومبادئه، إذن فاملسؤولية تقتضي الوضوح ولكنها  ال 

اء، كما ال �در املتعة، وإصرارنا على هذه النقطة بالذات تتعارض مع القيم اجلمالية، وتقتضي األثر اهلادف البنّ 

تبار األدب ضرورة حياتية ختص الناس مجيعا، وحق املنفعة واملتعة مرياث مشاع ملختلف مرتبطا بأمهية اع

  4."املستويات

متتد ، نابع من قلب املؤمن وقناعاته ،التزام فاألدب اإلسالمي أدب مسؤول، واملسؤولية اإلسالمية التزام"  

بني نخدع بالتزام الوجودنه جيب أن ال ويرى الكيالين أنّ  ،»بلسان عريب مبني«أواصره إىل كتاب اهللا الذي جاء 

ألن فلسفته تقوم على رفض األديان  –والعياذ باهللا  -   اإلله) ميوت(يقرر أن حريته تبدأ عندما " فسارتر"وغريهم، 
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ابعة من صميم اإلسالم، وهذا يقينا ويقي نإذن فاألدب اإلسالمي يرتبط باملسؤولية ال 1."والقيم واألعراف السابقة

  .الفلسفات اليت ال تعد همن السقوط يف دوامات وتياألجيال 

يها مللقيم الفنية اجلمالية فهو حيرص عليها أشد احلرص، بل ين جمانباإذن ليس "األدب اإلسالمي   

ويضيف إبداعاته إليها، والرتاث اجلمايل العاملي ملكية شائعة كالدين والفلسفة والعلوم، ال حيتكرها شعب دون 

غها الفنية وخصوصيتها يف التعبري واالستعارة، وا�ازات املختلفة، على الرغم من اختالف اللغات وصيّ  ...آخر

ون أو ذاك، فللشعر مثال موسيقاه وإيقاعاته للزمة هلذا االويبقى دائما يف الفنون األدبية عناصر تكاد تكون 

  2."..ايتهايتها و�اللقصة أحداثها وعقد�ا وشخصيا�ا، وهلا بدو وأخيلته، 

  .تلقيإذن فاألدب اإلسالمي يهتم باجلانب الشكلي والفين، ملا فيه من تأثري يف نفسية امل

اإلسالم العريقة، وجيعل من قيم رص أشد احلرص على مضمونه الفكري النابع من حياألدب اإلسالمي "  

على األثر واالنطباع الذي يرتسب ل كثريا ذلك املضمون ومن الشكل الفين نسيجا واحدا معربا أصدق تعبري، ويعوّ 

  3."لدى املتلقي ويتفاعل معه، ويساهم يف تشكيل أهوائه ومواقفه وحركته الصاعدة أو املتدفقة إىل األمام

واألدب اإلسالمي يستوعب احلياة بكل ما فيها ويتناول شىت قضايا ها ومظاهرها ومشاكلها، وفق   

  ...ا، أو يزين نفاقالضالحيايب ومها فاسدا، أو  قزيف حقيقة، أو خيلالتصور اإلسالمي الصحيح هلذه احلياة، وال ي

اخلرية ويتناول نواحي الضعف والرتدد واالحنراف  اإلنسانمال آيعرب بصدق وأمانة عن  اإلسالميواألدب 

  4."ط الضوء عليها لفهمها والشفاء منهايسلبتفيه 

بالتصور اإلسالمي، فهو يويل عناية كبرية األدب اإلسالمي يهتم باجلانب املضموين ويربطه ف ذنإ  

للمضمون الذي يكون يف إطار القيم اإلسالمية، حيث يهتم بتناول قضايا اإلنسان وا�تمع واملشاكل اليت 

  .يواجهها، فيكشف الداء ويشخص الدواء

  ليس ذلك كله عبثا...احلياة وال قصة اخللق  تليس عبثيا، فليس اإلسالميأن األدب "كما يرى الكيالين 

ا امتحان وجتربة ودار أعمال، واألدب ، إ�ّ »... لعب وهلو «وأ�ا » متاع الغرور«لكن هذا ال ينفي عن احلياة أ�ا 
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 جينح ال هو أدب الوضوحو  ،أدب الضمري احلي، والوجدان السليم، والتصور الصحيح، واخليال البناء اإلسالمي

   عن ذات نعمت باليقني، وتشبعت مبنهج اهللاظلل، أو سوداوية حمرية قاتلة، وال ميكن أن يصدر إّال م إ�امإىل 

   ."أفرزت أدبا صادقا مثو�لت من ينابيع العقيدة الصافية ومن 

رك مشاعره وفكره، حتثر يف نفسية املتلقي و ؤ هو تعبري فين يهتم بالقيم اجلمالية اليت ت اإلسالميإذن فاألدب 

، كما أنه اإلسالمي، وفق التصور واإلنسانوهو الذي يصدر من ذات مؤمنة، ويتناول قضايا احلياة والكون، 

  .الضمائر النائمة ظقو حيدث متعة ومنفعة، وحيفز القارئ املتلقي، وي

  :األدب اإلسالميمصطلح  -ب

ا مرتبطة بالعقيدة اإلسالمية ن، أل�ّ كاأن القيم اإلسالمية صاحلة لكل عصر كيفما  "يرى الكيالين   

  ومبنهجها، وأ�ا تبسط هيمنتها على كل الذين يعيشون على أرض اإلسالم سواء كانوا مسلمني أو غري مسلمني

من هنا  .أل�ا قيم حضارية عامة وصامدة، وتتميز بأ�ا تضم تصورا كامال شامال منوذجيا لكل نواحي احلياة

استطاعت هذه القيم أن تصنع حضارة فذة رغم ما ختللها من انتكاسات وانتصارات، لكن تلك التغريات كانت 

لنجاح والفشل، وكان طبيعيا أن تفرز الظاهرة  اتعكس دائما مدى االلتزام بتلك القيم أو التحلل منها، وكان مؤشر 

، وانطلقت من بافكل فلسفة أفرزت أد" ب اإلسالمياألد"وأطلق على هذا األدب مصطلح  .**هذه القيم أدبا

  .قيم معينة

أن عالقة األدب اإلسالمي بأبيه الشرعي اإلسالم عالقة عضوية ال ميكن فصلها إال يف "كما يرى   

  الفرتات الشاذة العصيبة ألن اإلسالم ليس فلسفة جتريدية، بل هو صيغة شاملة كاملة تغطي جوانب احلياة كلها

، ففي فجر الدعوة كان الشعر هو السائد فاستمد ألفاظ »القرآن الكرمي«عرع يف ظل المي ينمو  ويرت واألدب اإلس

 بفاألد .1"»إّن من الشعر حكمًة،وإّن من البيان لسحراً «  :القرآن وقيمه وأحكامه كما قال صلى اهللا عليه وسلم

  . ستمد منه عناصر الصدق  والطهارةيلكرمي، وينهل من فيضه و ايرتعرع يف ظل القرآن و اإلسالمي ينمو 

والساسة وغريهم وحققت ذلك  ءالعلماء واألدبا وخالطتاحلواجز  اخرتقت اإلسالميةالقيم  إشعاعات"إن 

جزء  اإلسالميالفين وغريها من ا�االت، فاألدب  اإلبداعالتجانس اهلائل يف جمال الفكر والسلوك دون قيود على 
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هلا و�ا، كما أن اللغة العربية تستمد بقائها  حنىيالكبري، وهو احلامل ملضمون العقيدة اليت  اإلسالميمن بنية البناء 

قصره  ، ولكن هذا ال يعيناإلسالميألدب طبيعية لومتيزها من القرآن الكرمي الذي كتب �ا، ومن مث فإ�ا اللغة ال

واختالف لغاته يقتضي على هذا األدب العاملي أن يكتب بلغات  اإلسالميعليها وحدها، ألن تباين العامل 

  .1"أخرى

، واستلهمت من القرآن قيمه البالغية ابالكثري من ألفاظ العربية وأساليبه تطعمت اإلسالميفلغات العامل "

دون  اإلسالميو�لت من مضامينه الفكرية، ويأمل الكيالين أن تصبح اللغة العربية سائدة يف خمتلف بلدان العامل 

 اإلسالمياألدب " مصطلح وإحياء، إسالميا االقضاء على لغاته احمللية، كما أنه يأمل أن يكون األدب العريب أدب

  *."ما نسميه باألدب العريب أو الفارسي وغريمها إليديولوجية إيضاحالواقع  إمنا هو يف" 

تطور، فاملذاهب األدبية الهو أدب كل العصور، لكن مفهومه يتشكل تبعا ألحداث " اإلسالمياألدب 

املنهج  يغب ملخر مثل الكالسيكية والواقعية وغريها، وأصبحت هلا أمساء عديدة، و آل وقت من الغربية تتغري

 العامل إصالحأهم وظيفة لألدب وهي  دعن األدب العريب يف خمتلف العصور، فاجلاحظ مثال حيد اإلسالمي

بتأصيل القيم اجلمالية ا طبيعي �تمع مسلم، وعلى األدباء اإلسالميون أن يهتمو  إفرازإذا  اإلسالميفاألدب 

  .**"ومضامينهم الفكرية 

  :من المصطلحات الجديدة في األدب اإلسالميه موقف -ج

 العاملية واملدارس الفنيةمصطلحات كثرية يكتظ �ا النقد األديب وتاريخ اآلداب "يرى الكيالين أّن هناك 

 قد أغلبها معناه وبدأ ذلك مند اإلغريقفمبختلف أنواعها، حيث ولدت يف ظروف خاصة فاضطربت واختلطت، و 

بتصورا�م اخلاصة حىت النهضة العلمية األوربية مع بروز علوم جديدة للساحة كعلم النفس واالجتماع والفيزياء 

 مصطلحات جديدة كالتأريخ النفسي لألدب مثال، ويف إطار املذهبوغريها، حيث أخذ األدب منها تصورات و 

  2".الواحد حدثت تفرعات واختالفات وتناقضات

مذهب الرومانسية مثال الذي يتحدث عنه العلماء املوسوعيون بقوهلم أن الرومانتيكي مصطلح "إذ جند 

كي يأّن لكلمة رومانت» ال فسجوي« معقد، كما أّن له  معاين ودالالت متعددة  حيث الحظ الباحث األمريكي
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الحظ أن املصطلح قادر على أن يدل على   »بارزوين«من املعاين ما جعلها ال تكاد تعين شيئا بالتحديد، كما أّن 

  1".كل ما يريده أي كاتب من املعاين

بالتينية اليت كانت تعين املتكلم الروماين » سينروما«وكانت بدايات استخدام املصطلح يف روما بكلمة "

شعبية، مث أطلقت الكلمة على القصص واحلكايات اخليالية بتلك اللغة، وأطلقت فيما بعد على كل كتاب شعيب 

صفة لكل ) الرومانسي(مليء باملغامرات اخليالة، ويف القرن السابع عشر أصبح احلكاية أو الرواية بذلك النوع 

مبعانيها السابقة وكلمة رومانتيكي هم الفرنسيون، حيث  عمل أديب مثري للخيال، وأول من فّرق بني تلك الكلمة

  2".وغريها من الكلمات العذبة، مث استخدمها االجنليز واألملان... أصبحت تعين الرقيق، احلنون، املشتاق 

تنشأ مرتبطة باللغة والعقائد واملفاهيم الفلسفية أو االجتماعية السائدة يف " فاملصطلحات حسب الكيالين 

، فهو حيرتم ثقافة كل شعب وال ميانع من قراءة وفهم تلك املذاهب لكّنه يرى أنّنا لسنا 3"أو يف عصر مامكان ما 

  .جمربين على االلتزام �ا

على اعتبار أ�ا أيضا من أشهر املذاهب األدبية وهي األخرى هلا معان متعددة "» الواقعية«مث ينتقل إىل  

قعية االشرتاكية باإلضافة إىل النماذج الوجودية اليت تتميز باختالف يف الواقعية السوداء، الوا اومتناقضة فمنه

بل واحلقيقة أيضا، فالواقع جمرد تصور  وليس جمتمعا، »الواقع «يف تفسري كلمة  وافاهيم كما أن العلماء اختلفامل

  .4"و�ذا تنتفي إمكانية فهمه بشكل علمي موضوعي

ها ال يقتصر فقط على الرومانسية والواقعية والوجودية بل ميتد تعدد الدالالت وتناقض"يرى الكيالين أّن 

أيضا إىل الرمزية وإىل الالمعقول وإىل الربناسية وغريها من املدارس األدبية املختلفة، وذلك يؤدي إىل الضياع 

  .5"والتخبط

رى يف اإلطار ي: األول املوقف املنفتح واملشروط: " نالحظ من خالل ما تعرض له الكيالين أن له موقفني

األديب اإلسالمي من الواجب عليه االطالع على آداب اآلخرين بال حدود، فيأخذ (العام هلذه املسألة أن 

وقت نفسه ينتقد الفاسد منها وحيذر اآلخرين الويف ... الصاحل منها ليستفيد منها يف زيادة خربته ويفيد منه القراء
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ألدب، فإنّه قد يعم املصطلحات حبكم الصلة الوثيقة القائمة وهو كالم وإن كان خيتص با).من االطالع عليه

  1".ابينهم

وهو موقف يعّرب عنه الكيالين يف أكثر من موضوع عند التفكري يف :املوقف املنتقد"أما املوقف الثاين فهو 

املصطلحات الغرب ويف أخطاره احملدقة بالشرق العريب واإلسالمي، ومن مظاهر ذلك اآلثار السلبية لبعض 

واملفاهيم، حيث حرص الكيالين يف هذا الشأن على التحذير من األثر السليب الحنراف املفاهيم يف احنراف ما 

وهو واقع يضاعف من مسؤولية األديب املسلم، ألّن احنراف املفاهيم يتبعه احنراف . يتصل �ا يف خمتلف ا�االت

  2".أثره على الفرد وعلى ا�موع يف السلوك والسياسة املختلفة والدولية، وينعكس

مث يقر الكيالين أنه علينا أّن نبحث عن مصطلحات هلا ارتباط برتاثنا وبالتجارب األدبية والتارخيية اليت 

مرت بنا، وبعقيدتنا اليت نؤمن �ا، بدال من العيش يف ظل املصطلحات املستوردة الغريبة عّنا اليت كان هلا أثر يف 

دبية اإلسالمية، فهو يدعو إىل إجياد مصطلحات جديدة لألدب اإلسالمي، وخص دعوته إىل األاحنراف مسريتنا 

اجلامعات يف العامل اإلسالمي، وذلك بالرجوع إىل الرتاث األديب القدمي واحلديث الذي  ةذتوأسا  نيالنقاد اإلسالمي

  .ارتبط بقيم اإلسالم وثقافته

  :البطلنظرته إلى  -د

أن البطل يف العمل األديب هو جتسيد ملعان معينة، أو رمز لدور من أدوار احلياة وخاصة "يرى الكيالين 

  احلالني قبوال أو رفضاالبه وشيء يولد النفور وهو دو تأثري اجيايب يف ك ىيقتداهلامة منها، وقد يكون أمنوذجا 

ولشخصية البطل مواصفات بدنية وعقلية ونفسية، وقيمه  .اوتأثري  جاذبيةوكلما كان قريب من الواقع أصبح أكثر 

 -ةخاصة يف املسرحي- ة يوسلوكه هو الذي حيدده، وقد خيضع ملواقف تغريه، وترتبط شخصية البطل مبظاهر خارج

وختتلف مسات األبطال يف اآلداب العاملية قدميا وحديثا من عصر إىل عصر، ومن مكان إىل آخر، ألن الظروف 

  .3"هم يف بلور�ا تسا مبختلفها

والقادة الكبار، بينما حفلت الواقعيات احلديثة  امللوك ختتار بطلها من اإلغريقيةيا يدحيث كانت الرتاج"

وساخطا  ضاا البطل الوجودي فجاء متمردا رافباإلنسان العادي البطل، الذي يصارع من أجل حياة أفضل، أمّ 
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تسود كل شيء، والبطل  ويرى أن العشوائية والفوضى ون وعيا البطل العبثي فانطلق دعلى كل شيء، أمّ 

املادية الفرويدية والطبيعة فكان وليدا للتقدم املادي  إطارا البطل يف ا�ا، أمّ ميتشبث حبرقة العواطف و�و  الرومانسي

مث أصبح لشخصية البطل يف اآلداب األوربية " 1."فهو ال يؤمن إال بعامل احلواس... يف جماالت العلم والصناعة 

واألمر كذلك حىت يف  ،قوة عن التيارات الصاخبة، فو بطل يائس متمرد، بال فضيلةباجلديدة مسات ومالمح تعرب 

  2."الشرق الذي تعيش عالة على الرتاث العاملي والتكنولوجي والفكري للغرب آداب

أنه القدوة أو املثال احلي، الذي تتجسد فيه "على  اإلسالميلبطل يف األدب لمث يضع الكيالين تصورا 

الضعف البشري، أو البطولة الناقصة، وهذه األخرية " مناذج"  م، لكنه يرى أ�ا ال تغلق الباب أمااإلسالميةالقيم 

أو يزيد من الواقع بإمكانه أن حيذف  ةأكثر جاذبية حلامل القلم، والكاتب املبدع أثناء عرضه لشخصية ما مستمد

أصبح جمرد عرض تارخيي، فعلى  ، فعلى الكاتب أن يضع بصمته على العمل األديب وإالّ اإلبداعيةحسب قدرته 

ذكيا أثناء مأل الثغرات والفجوات، دون أن ختتل الشخصية، ويرى الكيالين أن الشخصية يكون الكاتب أن 

  *."الواقعية هلا تأثري كبري عكس الشخصيات الومهية

  اً الغرب استطاعت أن تضفي على الشخصيات العليلة املتمردة بطولة وبريق آدابيف األخري أن  ويعرتف

أن يضع األمور يف حجمها الصحيح، وهذا يعين  اإلسالميمعىن البطولة، ودور األدب  وأفسدتفأفسدت الفكر 

تزحف إىل ه ا يف الغرب وعداو إىل رسالته الصحيحة، ألن البطل العليل القى شهرة وجناح اإلنساينالعودة باألدب 

  .أمم الشرق املسلمة

 :اإلسالمي األدب تحديات - ه

متثله من  جه األدب اإلسالمي وذلك ملااالبد علينا أن نفهم األخطار اليت تو "كيالين أنه يرى ال

أن  أيضاعامة، ويرى  واإلسالمية ةً  العريب خاصملتيارات،وخاصة بعدا أن تغلغلت يف البيئة األدبية لشعوب العا

لألدب  الفعالةألمر حقه من االهتمام ومل نذرك أبعاد اآلثار ا عطنمل  كإسالمينيالسبب يف ذلك يعود إىل أننا  

ت لوإشاعته، فكانت من أخطر العوامل اليت عط اإلسالمي، ومل حنرص على بسط مفهوم لألدب بصورة صحيحة
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علينا معرفة العدوى لفهمه ومواجهته، مث  أنه إىل الكيالين ريحركتنا نابعة من تلك الفلسفات اليت غزت عاملنا،ـ فيش

 1."التيارات اليت جيب احلرص منها أهميشري إىل 

، أي على أن العبثية تسيطر على اللحظات اجلوهرية يف حياة األورويب" مالرو" معقول حيث أكدالال"جند 

 املتميز تشيع يف نربة إىل أن رنة اليأس"تاينن"أوروبية ترتبط بزمان ومكان وطبيعة خاصة كما أشار مسةأ�ا ذات 

  2."معقول يف غياب اإللهالال مأساة، فهناك من خلص العبثيني

 أنفسهم يعدوا ومل 1950 سنة الدراميني من مجاعة على يطلق مصطلح أنه الالمعقول" عن ورد وقد

 قدمها اليت والدراسة الكون، يف اإلنسان " ورطة" يف تتمثل واحدة مواقف يف يشركون كانوا ولكنهم مدرسة،

 أمثال الالمعقول مسرح كتاب موضوع هو وذلك هدف انعدام أنه على اإلنسانية مصري تشخص  "لبريكاميأ"

 الدينية القناعة ضد السقيم البشري اخليال لصراع جتمع مركز املسرح من جعلوا حيث وغريمها "أونيسمو" "بيكيت"

 3."احلياة معىن وضياع التشاؤمية النزعة عليهم فطغت

 نتيجة الغرب يف اجلافة اآللية طبيعة احلياة إىل فردوها والفكر األدب يف الظاهرة هذه احملللون درس لقد"و

 يف املسرحي واألدب وجوده، يف قيمة األخري هلذا يصبح ومل اإلنسان، مكان اآللة فأصبحت ،يالصناع التطور

 على ذلك انعكس روباو أ يف العلم تطور ونتيجة جيادل أن دون اإلنسان يعيشها اليت احلالة تلك يعرض الالمعقول

 4."هادفة رسالة حتمل فلم يفرزها اليت اآلداب وعلى اإلنسان فكر

 ومها بالفلسفة والثاين باآلداب مرتبط فاألول واحدة لعملة وجهان والعبثية الالمعقول "أن الكيالين يرى مث

 الوقت يف يوعبث يدوجو  "لبريكاميأ" جند أننا إال االختالفات بعض وجود من بالرغم الوجودية مع يتداخالن

 5."نفسه

 التطور عياءأد أ�م ويزعمون املقولة هذه يعارض من هناك أنه رغم الثقايف الغزو من الكيالين حيذر مث

 كالم عن الكيالين يتساءل مث ا�االت، خمتلف يف احلاصل التطور نتيجة واحدة، وحدة أصبح العامل وأن واحلداثة

 قادرة اآلهلة من خيدرنا بنا صلة له ليس الذي املنصف األوريب حني يف بيننا، يعيشون لنا إخوة أ�م رغم هؤالء
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 ميكن وال رجعة، يفا أمل دومن منفصالن والعامل اللغة « يقول أن أيضا مرضا أليس ؟؟نهأش يف »التدخل على

 *.»متطرف؟؟ وضع يف الكاتب بوضع إال االنفصال، هذا جتنب

 العامة اخلطوطوأعطت  السليمة للفطرة استجابت قد اإلسالمية العقيدة" بأن األول القول على فيعلق

 وأن الشر، وطريق اخلري طريق لهوبني  اهللا، كرمه الذي اإلنسان هلذا مكفولة والنواحي اجلوانب املتعددة لعالقاته

َنا َنْصرُ ...﴿ :نبيه ينصره اهللا سنةو  اهللا بكتاب ستمسك ما إذ وأنه وجهد، عمل احلياة  ﴾اْلُمْؤِمِنينَ  وََكاَن َحق�ا َعَليـْ

. ")47(الروم 
1 

 وقد وغريها والكفر، اخلوف متاهات يف سقوطال براثن من محتنا قد الفكرية أو العقائدية منطلقاتنا إن"

 اعترب كما حبكمة األمور يف للنظر العقل وجمد اخلبائث، وحرم الطيبات وأحل واخلري، احلب قيم اإلسالم أشاع

 احلياة تستمر حىت الصعاب تلك نواجهبّني كيف  لكنه منه، البد أمر صعاب من يواجهه وما اإلنسان مشاكل

 2."وتتطور

 عن يعرب أن استطاع كذلك ملا األمر كان لو وأنه ساذجة مقولة" أ�ا ىفري  اللغة انفصال عن حديثه اأمّ 

 استطاعت وملا الرفض، ام قبول قتال ال كذلك األمر كان سواء .قصصهه و مسرحيات يف اجلمهور إىل وينقله .فكره

 عن وتعجز وظيفتها، أداء عن اللغة تقصر قد أحياناأنه  يرى فهو وغريها، العلمية القوانني ترتجم أن اللغة هذه

 ما، وقت يف اإلنسانية املسرية مواكبة يف العصر تساير ال وقد وخميلته، اإلنسان فكر يف يدور عما الوايف التعبري

 وقائع من فيها وما احلياة بطبيعة مرتبط أمر ألنه الثغرات، تلك سد إىل تسعى الصادقة اإلنسانية اجلهود لكن

  .**"فهمهم وسرعة الناس وطبيعة

عن العامل، ويرجع سبب تعبري سارتر عن اللغة إىل احلياة اليت عاشوها  حسب الكيالين مل تنفصلفاللغة 

  .الروحي الذي دفعهم للتهكم من القيم اخلواء حتت وطأة احلياة اآللية احلديثة، وإىل

خطرية يف وطننا العريب، فهناك من فاسدي  االعبث باللغة اليت أصبحت هلا أبعاد"مث يتحدث عن قضية  

الفكر من هاجم قواعد العربية وتراثها، وحاولوا التقليل من شأ�ا، وتلونت خمتلف الفنون األدبية بالعبثية 
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بال  اإلسالم ذانا صاغية من قبل الذين يعيشون على أرضآوالالمعقول والوجودية، وقد القت تلك الدعوات 

  1."قيم

صل العامل الذايت يل أحد نقاد الغرب الكبار هي حقا ذلك الرباط الفريد الذي فاللغة كما يقو "

اليت كتب اهللا هلا اخللود ومل تتخلف عن  - لغة القرآن  - وحنن كمسلمني لنا رباط وثيق باللغة العربية ... باملوضوع

  2".مواكبة التطور

من شأن احلياة وجيعلها  ليمناط العقيدة واحلياة والعمل، وهو يع اليقنيجيعل من "اإلسالمي  األدبإن 

الكيالين مشرقة باألمل دافئة باألخوة والصالت  ىحلياة كما ير او  ،خلد وأروعأعامل آخر  إىل لعبورل اجسر 

ينري جنبا�ا املظلمة، ويبعث فيها رسالة العدل  أناالجتماعية السامية، عكس ما تؤمن به العبثية فمهمة املسلم 

ه يف �اية رحلته ذاهب إىل أعظم جناب، فاألدب نّ أيؤمن  أنحىت تتألق بالنعمة واجلمال ، وعليه  ...واخلري واحلب

  3."اإلسالمي أدب أمل وحياة ، لذلك علينا أن نواجه ذلك املرض

  موقف الكيالني من بعض القضايا :المطلب السابع

 :علم الجمال -أ

إن طبيعة اإلنسان تنجذب إىل كل ما هو مجيل، وقد ختتلف مقاييسه من فرد آلخر، ومن عصر آلخر، "

لكن اختالفه حمدود، واملفكر الذي حياول التفرقة بني ما هو مجيل وما هو قبيح نطلق عليه فيلسوف، والذي يكتبه 

فلسفة "ا هي فرع يتفرع عن يف جمال الفن واألدب إمنّ  ، وعملية النقد"فلسفة اجلمال"يف هذا املوضوع نطلق عليه 

 4."لذلك قد خيتلف النقاد يف األساس الذي يقيمون عليه نقدهم ،"اجلمال

ناطق يعجز الفكر مليس له مقاييس حسية فقط، بل هو مادة وروح، وستظل هناك يف عامل اجلمال "

فَِإنـََّها ال تـَْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّتي ِفي  ﴿ :الفلسفي عن إدراك كنهها، يقول اهللا يف كتابه العزيز

) الاحلق، اخلري واجلم( وقد استطاعت الفلسفات القدمية إىل أن تصل إىل أن القيم الثالث .)46احلج( ﴾ الصُُّدورِ 

القيم اإلنسانية فروعا هلا، وأن تلك القيم صناعة عقلية  تندرجحتت هذه القيم  هي القيم الكربى يف الوجود، وأنّه
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بشرية ، واجلمال مبعناه الصحيح حقيقة مركبة يف مداخلها وعناصرها وتأثرا�ا املادية والروحية، ويف انعكاساته سواء 

 1."الظاهرة أو اخلفية، وما حيقق من سعادة ومتعة، وما ينبثق من منفعة

ال يرتبط باملظاهر احلسية وحدها، بل هو مدخل إىل ارتقاء الروح،  اإلسالميةنظر الواجلمال من وجهة "

والذوق، ومسو النفس وخالصها من الرتدي والسقوط، فتثري فكر اإلنسان للتأمل يف ذلك اجلمال الساحر الذي 

  2."هو من صنع البديع اخلالق، فيزداد إميانه باهللا عز وجل

قائم  -حممد قطب- والفلسفات املعاصرة قد اهتمت باجلانب املادي كما أن التصور األورويب حسب "

على مادية اإلنسان، ولقد تأثرت فلسفة اجلمال بتلك التصورات، ولقد حاول فالسفة اجلمال اجلدد أن يعزلوا 

ن يبحث عن احلقيقة والفن يبحث وهناك من يرى أن الدي .الفن عن الدين، وأن العالقة بينهما عالقة نفور وتضاد

يف احلقيقة اليت يقصدها الدين مجال من  ألن ،عن اجلمال، وهذه مقولة حتتاج إىل إعادة النظر حسب الكيالين

 حداث يف قالب فينأو أنوع خاص، كما أن الفن يبحث عن احلقيقة من خالل تصويره وجتسيده ملواضيع 

شكال ومضمونا، كما  يكونا الفكرة فهي عماد العمل األديب وهلا مجاهلا أيضاً، واجلمال فاألدب تعبري مجيل، أمّ 

 3."املنفعة ال تتناىف مع القيم اجلمالية، إذا ما استطاع املبدع أن يرقى بأسلوبه وأدائه أنّ 

الفنية واألدبية، ورسالة األدب اإلسالمي، جزء  اإلبداعاتلي القيم اجلمالية ويفتح الباب أمام عفاإلسالم ي

وحقيقة  ةذاخمن رسالة اإلسالم، فاإلسالم يهتم باجلمال لكن يف إطار أخالقي نقي وطاهر، واألدب صورة فنية أ

  ...تشرق باحلق واخلري

  :مجتمعاإلسالمي والاألدب قضية  -ب

التارخيية، وقد يرتبط شكال �ا، وآخرون وضوعات املينجذب إىل  اإلسالميهناك من يزعم أن األدب "

بقيم ثابتة، فعزلوه عن واقع احلياة وا�تمع وقضايا  اللتزامه، اإلبداعه ال يستطيع االنطالق إىل آفاق يظنون أنّ 

ون �ذه الصفة إال إذا ال يك اإلسالمي األدب اب االسالمني يرون أنّ من الكتّ  النية العصر لكن هناك فئة حسنة

وهناك إخوة لنا فرضوا حظرا تاما على بعض املوضوعات  صراحة يف ثناياه، » وإسالمي إسالم«ة ترددت كلم

  4."يأباها الدين  باإلضافة إىل بعض العبارات اليتمن األمور،وعواطفها والعالقات اجلنسية وغري ذلك  كاملرأة
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واملتجددة،  املتطورةيرتبط با�تمع، ويعاجل مشاكله وعالقاته  اإلسالميإن األدب من خالل التصور "

ضع دائما للكثري من املستحدثات، فاألديب املسلم يواجه تلك الظواهر بشجاعة ووعي ختوبطبيعة احلياة اليت 

 وإدراكاملتوقع ملسري�ا  ا، واخلطعلى نقطتني؛ األوىل توصيف الظاهرة، ومعرفة أبعادها وأسبا�ا ودوافعه ويرتكز

لتقومي والتقييم، اأبعادها، والثانية التصور الفكري أو املنهج املناسب، أو العقيدة الراسخة اليت ميكن استحداثها يف 

  1."ويف معاجلة هذه الظاهرة، حىت تستقيم احلياة

فهو يتميز خبصوصية يف ... وطريقة الفنان أو األديب ختتلف عن طريقة باحث اجتماعي أو عامل نفسي "

 مة اجلمال األساسية يف الفن كما أنّ العرض، كما يركز على جانب معني ينفد من خالله إىل هدفه، حىت حيقق قي

تارخييا  يستطيع أن يهرب من العصر الذي يعيشه إىل عصور قدمية، وحينما يتناول موضوعا ال اإلسالمياألديب 

مناذج هلا قيمة مما تؤثر على العمل  وعينه على احلاضر، ألّن يف التاريخ فهو ال يهرب من الواقع، بل يتناول التاريخ

  2."، والتاريخ واقع األمس، وفيه قضايا متجددة هي قضايا كل عصرهإجيابااألديب 

، ويف تناوله واإلنسانعامة ملسرية املؤمن يف نظرته إىل الكون واحلياة  اضوابط وأطر  اإلسالمولقد وضع "

هي املقومات األساسية لبناء حياة جديرة بأن  اإلسالمالنابعة من  اإلسالميةلقضايا ا�تمع ومشاكله، فالقيم 

  3."تعاش

يزة اجلنس وغريها، ر فإذا برزت يف عمل أديب ينصرف الذهن مباشرة إىل غ"مث يتحدث عن موضوع املرأة، 

اجلنسي، حىت أصبح أمرا يكاد يكون مألوفا، ووجدت قبوال لدى  هذا اجلانب إبرازعاملية متادت يف ال واآلداب

  اإلسالمياملراهقني واملنحلني وغريهم، وأصبح اجلنس سلعة رائجة يف الفنون احلديثة وانتقل الوباء إىل أمم الشرق 

  4."وأتلف القيم واألخالق

 اإلسالمينصف ا�تمع، والرتاث  ال ميكن أن يتجاهل هذا اجلنس، فاملرأة كما يقال اإلسالميفاألدب "

فهذا األدب يستطيع أن يتناول املرأة من ... واحلسن، والفاسد والصاحل  السيئحفل بنماذج عديدة هلا، ففيها 

، وقد أثار املوبقاتبارتكاب اف واالحنر  واإلثارةشىت جوانب حيا�ا بشرط أال ينزع بالقارئ أو املتلقي منازع الفتنة 

هلذا الكيالين  ، وقد تعرضاإلسالمينيأيضا موضوع ظهور املرأة على املسرح اعرتاضا كبريا لدى بعض املفكرين 
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) الشرعي( ه ال مانع من ذلك ولكن وفق شروط أمهها الزي احملتشم وأنّ  ،»اإلسالمياملسرح «األمر يف كتابه 

  *."يف حركا�ا وكلما�ا، ألن تناول مواضيع ختص املرأة ال يكون إال بالتواجد املباشر هلا اإلثارةوجتنب 

ينا بنه ينهج �ج القرآن الكرمي، وأحاديث نّ إي بقضايا ا�تمع والعصر، ففحينما حيت اإلسالميواألدب "

يف احلالة اليت تستقل فيها  أدبه إالّ املختار، فاألديب يتخذ لنفسه دائما موقفا فكريا من جمتمعه، ولكنه ال ينتج 

  1."ذاته عن هذا ا�تمع، متخذة موقفا فكريا خاصا به

العام، وال  اإلسالميبا�تمع عالقة وطيدة، وهي تستمد خيوطها من التصور  اإلسالميفعالقة األدب "

  مهما تعاورت ذلك ا�تمع نوب الفساد واالحنالل والضالل »ةنينظرة دو «إىل ا�تمع  اإلسالميينظر األدب 

فمسؤولية األديب املسلم جتعله يهدف إىل حتقيق السعادة والتوازن النفسي لدى األفراد، واعتدال املوازين بني فئات 

ياة إىل ا�تمع، وينظر إىل ما يسود ا�تمع من فساد نظرة الطبيب ملريضه، ويعاجل تلك األوضاع حىت تتغري احل

  2."األفضل

يهتم باملنهج االجتماعي الذي يربط بني األدب وا�تمع، فاألديب عضو يف  " الكيالين"  يتجلى لنا أنّ 

سالمي له صله وثيقة با�تمع، فهو يهتم مبعاجلة قضايا ا�تمع كيان اجتماعي يؤثر فيه ويتأثر به، واألدب اإل

ا يعكس فهمه هو على هذا ا�تمع، واألدب تصوير هلذا حلول هلا، واألديب حني يتأثر با�تمع، إمنّ  إجيادوحماولة 

  .الفهم ونقل له

  :والتربية اإلبداعقضية  -ج

وسيلة خاصة من وسائل الرتبية، فاإلبداع سواء  -  اإلسالمي يف املنهج-  اإلبداعمن الطبيعي أن يكون "   

متميز على نفسية املتلقي وفكره، وما عرف قدميا عند اإلغريق بالتطهري وغريه  ترمز إىل  الفين أو األديب له تأثري 

  األثر الرتبوي لإلبداع، واألدب اإلسالمي يتمثل ذلك املفهوم ويوظف إمكاناته املختلفة يف إحداث األثر اإلجيايب

  3."لفاملرتبط  بذات األديب املسلم وتصوراته وتطلعاته، ويكون تلقائيا دون تك
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االهتمام �ا يف أواخر القرن التاسع  بدئالعالقة بني اإلبداع والرتبية قد  إنّ " :يقول" منري بشور"وجند   

األوىل ميكن تسميتها بالفرتة االنطباعية أو  ن، وهي تنقسم إىل فرتتني رئيستنيعشر وأوائل القرن العشري

حول موضوع اإلبداع واعتربه عملية  1869الذي كتب عام » فرنسيس جاليت« بدأ مع العاملت، وهذه االستنباطية

وبلغت ذرو�ا بعد جتارب العامل  يبية أو االستقرائية اليت بدأت مع السلوكينيالفرتة الثانية فهي الفرتة التجر  اأمّ وراثة، 

  1...."»جلفورد«األمريكي 

وذلك أن الذين حبثوا يف عملية اإلبداع ودوافعه وال شك أن الفرتة االنطباعية ختتلف عن التجريبية، "  

واملنظف  االستنباطلشخصيات أبطاهلم، واستخدموا وسائل  )بالنسبة لالنطباعيني(اخلاصة  م�ااستندوا إىل قراء

دون استقراء آراء وأفكار هؤالء األبطال أنفسهم، بينما على العكس من ذلك  �ماخالصصل إىل و الداخلي للت

توصلت الفرتة التجريبية إىل خالصا�ا استنادا الستجابات أشخاص  حمددين على أساس دوائر وامتحانات 

لسفي عميق وهذه األخرية مل تؤد بالضرورة إىل نتائج أهم وأقرب إىل الصحة، فاملسألة تعود إىل اختالف ف...ذكاء

  2."بني طريقتني يف املنهج

وجند برغسون يف فئة النظرية االستنباطية استعمل املنهجية االنطباعية نفسها كما استعملها جاليت، "  

خلص منها أهم أفكاره عن ستبشكل انطوائي لي هيف أعماق ذات صو غعلى ال عكفلكن املادة ختتلف، حيث و 

املعرفة واإلبداع، وأكد على أمهية االنفعال العميق إزاء عملية اإلبداع، كما طبيعة النفس البشرية وعن عمليات 

  3."تطرق الكيالين إىل آراء فرويد وآدلر وكارل يونغ وغريهم إزاء عملية اإلبداع

ه خاضع كغريه من اخلصائص اليت أما التجريبيون فريون أن اإلبداع صفة عامة ميتلكها مجيع الناس، وأنّ "  

أحد كبار منظري املدرسة التجريبية  »كليفورد«ويرى  .الناس للتأثري وبالتايل إىل التغيري عن طريق التدريبميتلكها 

قبل مائة  »جاليت«أن اإلبداع أمر قابل للتطور، وليس أمرا مطلقا أو مكتسبا أو موروثا على النقيض مما قرره 

كما ال نستطيع أن نؤيدها تأييدا مطلقا، والسبب يف ئ هذه املدارس،  طّ خنه ال ميكن أن ويقر الكيالين أنّ 4."عام

والعوامل  فهناك العوامل الوراثية، ،ومنها شخصية املبدع شاملة ومتنوعة املؤثرة يف الشخصية ذلك أن العوامل

القارئ لفلسفة الشاعر الفيلسوف  أنّ  املكتسبة، وهناك الظروف البيئية والنفسية والشخصية وغريها، كما يشري إىل
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إذ أن إقبال يشري دائما إىل »سونغبر «النقاط اليت يلتقي فيها مع يدرك بعض  –فلسفة الذات  – »حممد إقبال«

  1".وجهادها ومنوها الذائب وانفعاهلا »الذات«منو 

واألديب املسلم يعايش عقيدة وفكرا وسلوكا من نوع خاص، وهي تؤثر يف مكوناته النفسية والعقلية، "  

وصورة احلياة املضطربة تنعكس على فكر املؤمن ونفسه فتحرك عواطفه وتثري فكره، فيبدع صورا وقدراته اإلبداعية، 

  2".ة تتسم باحليوية والصدق، ويرى الكيالين أننا نقبل من تلك املدارس  ما يوافق تصورنايأدبية مجل

وأبرز ما فيها من صفات قوة  ،لنفس اإلنسانيةلاإلسالم كان أصدق تعبري أو حتليال " كما يرى أنّ   

تعطل  ، ولقد أمجع الدارسون أن الفهم والتسلط والكبتإجيابافيها سواء سلبا أو  وضعف، وأوضح العوامل املؤثرة

فال بد من إعطاء احلرية لإلنسان حىت ننميه، فال إبداع دون حرية، والقهر يدفع إىل  ،من القدرات اإلبداعية

اء يف الرتبية تضر بالفن والرتبية، ولكي يؤدي اإلبداع دوره البنّ  قيماد الرموز، وقد يولّ ، واإلغراق يف والزيفاهلروب 

  3."فال بد من الرتبية الصاحلة

فالشعر العريب حتلى بقيم رائدة، لذلك كان األسالف املسلمون يف العصور اإلسالمية األوىل جيعلون "  

والقيم العليا ليس فيها قدمي ... ب السري والقرآن الكرميالشعر عنصرا من أهم عناصر الرتبية ألبنائهم إىل جان

  4".وحديث

ة، واألدب اإلسالمي ال حنى التصورات اخلاطئة واألوهام اجلاذإن اليقني املستمر يف قلب املؤمن يدفع عنه أ"

واألدب ومن يستسلم لوهم الغرور حينما يعتقد أن اإلبداع الفين أو األديب هو  الوسيلة املثلى للرتبية، فالفن 

    5."الوسائل املكملة أو املدعمة لعملية الرتبية السليمة، فال قيمة إلبداع يثري التمزق والتشتت يف الشخصية

  :إلسالمي وعلم النفسإشكالية األدب ا -د

أنه قد ثار كثري من اجلدل حول علم النفس احلديث، وتنوعت مدارسه، كما اختلفت  "يرى الكيالين  

ه أمر طبيعي ملا حتفل به النفس أنّ  مناهجه ونتائجه يف بعض األحيان، كما تعرضت نظريات فرويد النتقادات، إالّ 
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إلنسانية مع الرتكيز على م لنا مفهوما شامال للنفس االتصور اإلسالمي قدّ  اإلنسانية من غموض وتعقيد، كما أنّ 

  1."النواحي العملية يف حياتنا بغية إفراز األمن الفردي واالجتماعي

، لكنه بلغ شوط مهما اإلنسانيةمجيع أسرار النفس  ويرى أيضا أن علم النفس مل يصل بعد إىل اكتشاف  

ومن التجين : " حيث يقول اإلسالميمع املفهوم  كتشافات ما يتفقاال ياة النفسية، وهناك من تلك احليف دراسة 

 اليت اإلضاءاتة كاملة ، فنرفضه رفضا تاما إذ الشك أن هناك بعض نقوم بتخطئة علم النفس احلديث ختطئ أنّ 

يتفق  ، وكثري من هذه االكتشافات القليلة قداإلنسانيةالضوء على جوانب ولو ضئيلة من جوانب النفس  سلطت

  .2..." اإلنسانيةالنفس  ةبطبيع اإلسالميمع املفهوم 

املؤثرة يف حياة الفرد وا�تمع، فال غىن  اإلنسانيةمطالب أن يتسلح باملعارف " -حسبه–سالمي فاألدب اإل

  3.كم يف رؤياه اخلاصةتكون قيدا على حركته، أو تتح أالّ  له عن علم االجتماع وعلم النفس وغريمها بشرط

 ى أن نأخذر ، بل يقف موقفا وسطا، ويموقف املؤيديننالحظ أن الكيالين ال يقف موقف املعارضني وال 

      املبدع  ه للعوامل النفسية أثر يف حياتنا، وأنّ سالمي، وأنّ من علم النفس ما خيدم أو ما يتوافق مع املفهوم اإل

  .، وهنا نلمس االجتاه النفسيأو القارئ تتحكم فيه عوامل نفسية

الرتويج أو التقيد مبا أجنزه، الكاتب يستطيع أن يكتشف خبايا النفس  تعين ال فمعرفة علم النفس"

  ألداء  فاقا جديدة، بأسلوبه اخلاص، فالبد على األديب أن يكون مؤهالً آ، وقد يكشف من خالل جتربته اإلنسانية

  4."حلياة، وينتقدها أو ميدها بتسليط الضوء عليهاا رسالته ويكشف خبايا

من  اً ى األديب تنبع أساسية النفسية لدوالرؤ  ،واآلدابهي ا�ال األخصب للفنون  اإلنسانيةفالنفس "

ويتعرض ملشاكل، وتكون لديه ردود  ... هو جتاربه الذاتية حيث يتعرض يف حياته النفعاالت: األول: منطلقني

ا ، أمّ آدابهأفعال خاصة به، ويتكون لديه بعض املفاهيم والقناعات الشخصية، ومن مت يرتجم عن ذلك كله يف 

اة، فيتابعه بوعي، وحياول أن يبحث عن م احليضاملنطلق الثاين فهو ما جيرى أمامه من وقائع وأحداث يف خ

  صوراته، ورغم ذلك فهو قد يستفيد حلد ما من منجزات علم النفس احلديثرات وفق منهجه وتثؤ الدوافع وامل
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وكثري من ا�االت أصبحت  ،اب املغلقة، ومتده بوعي يساهم يف محاية حركتهو ن األبمفتح أمامه مزيدا تحبيث 

  1."وأدب األطفال اإلعالم :إىل علم النفس مثل دنتست

 اإلسالمعلم النفس احلديث لكنه يقبل منه ما يتماشى وقيم  يال يعاد اإلسالمينالحظ أن األدب 

، كما ال وانفعاالتهب إىل الفن الرفيع ويستمتع به فحسب، بل يبحث عن نفسه ومشاعره فالقارئ ال يقرأ لينجذ

  .ية النفسيةالرؤ  إثراءنون قد سبقوا فرويد يف ننكر أن األدباء والفنا

الكيالين، وبعدما تطرقنا إىل آرائه النقدية، مت التوصل إىل عدة نتائج  بناءا على ما مت دراسته يف كتايب جنيب

  :أمهها

كل قضية يتعرض   يف ، فهو"إسالميااجتاها "ل لديه يف فكر وروح الكيالين، وهذا شكّ  اإلسالميةتسري الروح  - 

 .ويستشهد بالقرآن الكرمي والسنة النبوية هلا إالّ 

 .واحلياة والكون اإلنسانيهتم بقضايا  - 

النقاد و تصرحيا�م، حىت ال يدع جماال للشك يف و  األدباء م آراءال يكتفي الكيالين بعرض آرائه فقط، بل يقدّ  - 

 .معرفية متعددة املصادر وبعدةرأيه املدعوم خبلفية 

 .واجلوانب األخالقية يف القضايا اليت تطرق إليها اإلنسانيةز على اجلوانب يركّ  - 

الصحيح، وهناك حضور متميز  اإلسالميوبالتصور  اإلسالميةيربط الكيالين القضايا اليت يتناوهلا بالقيم  - 

 .قلللمعايري الدينية، حيث جيعل من الدين املعيار، واملقياس، واملصدر واألصل، واملرجع، واملنط

قف يسالمي، فهو خيدم التصور اإلمرتبط مبا واملنهج النفسي واملنهج االجتماعي باملنهج التارخيي اهتمامه  - 

  .اإلسالمموقفا وسطا من هذه املناهج، حيث يرى أن نأخذ منها ما يتماشى وقيم 
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نصل يف �اية هذا البحث إىل رصد جمموعة من االستنتاجات اليت استطعنا حتصيلها من خالل هذه 

 :الدراسة املتمحورة حول االجتاه النقدي عند جنيب الكيالين واليت ميكن تلخيصها فيما يلي

 والتعليل والتفسريمواطن القبح واجلمال، ويشتغل عليها بالشرح  يهتم النقد بدراسة األعمال األدبية وكشف - 

 . سلباأم قصد احلكم عليها سواء إجيابا 

مجعت بينهم أذواق وظروف واحدة، نتيجة وقوعهم حتت  نقادمذهب يتكون من جمموعة ي دالنق االجتاه  - 

 .تأثري مناخ بيئي واحد

مه حسب رؤيته، وجند من أنواعه النقد التارخيي، النقد وكل ناقد قسّ  ،تعددت أنواع النقد األديب واختلفت - 

 .الشخصي، والنقد الفين 

 لية النقدية منها الذوقعلى الناقد األديب أن يتسلح جبملة من الشروط كي يكون مؤهال ألداء وممارسة العم - 

 اخللفيات  امتالكو اإلجراءات واألدوات النقدية  امتالككما حيتاج أيضا إىل شروط أخرى مثل   الثقافة، الذكاء

    ...طالع على األصول واملرجعيات االو 

التعبري األديب ينشأ نتيجة األوضاع والتغريات احلاصلة يف ا�تمع الذي يعيش فيه يف االجتاه النقدي هو اجتاه  - 

 تغريشكل مذهب آخر نتيجة تلكن سرعان ما يتغري املذهب وي ،وحيتل الصدارة أثناء ظهوره ،األديب أو الناقد

 .وضاع جمتمعهأيحذف أو يزيد حسب ما خيدم عصره و األوضاع والظروف، حبيث يأخذ من سابقه، ف

، فكل مذهب ظهر نتيجة ظروف معينة ومتيز مبجموعة من تلفت عرب العصورخوا تعددت املذاهب األدبية  - 

 . السمات واخلصائص ومن بينها الكالسيكية، الرومانسية، الواقعية، الرمزية، الوجودية

 . القدمية اآلداب، وتدعو إىل حماكاة الكالسيكية متجد العقل - 

 . الرومانسية �تم بالفرد وعواطفه وتنزع إىل التجديد واإلبداع - 

  .، و�دف إىل كشف تفاصيله بعيداً عن ذاتية األديبلواقعية تستمد مضمو�ا من الواقعا - 

، ويعمل على تقوية املعىن الذات واألشياء يه وهو الصلة بنيالرمزية من الرمز أهم مبدأ تقوم عل اختذت - 

 . وجتسيده

   د فحسب، ومسي أد�ا أدب التزامبالوجو  ، وعدم التسليم إالّ فقوامها إنكار وجود ماهية سابقة أما الوجودية - 

 .  حيث ترى أنه ال قيمة جلمال ليس له مضمون اجتماعي ملتزم

امل مع النصوص األدبية أو حياة األدباء أو العصور تعد املناهج النقدية اجتاهات يف النقد وطرق يف التع - 

 .األدبية، وهي تنقسم إىل مناهج سياقية ومناهج نسقية
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 .فاملناهج السياقية �تم مبا هو خارج النص ومنها املنهج التارخيي، املنهج االجتماعي، املنهج النفسي - 

 النص وحتليله بعيدا عن املؤثرات اخلارجية أما املناهج النسقية فهي �تم مبا هو داخل النص، وتدعو إىل قراءة - 

 .ومنها املنهج البنيوي، املنهج األسلويب، املنهج السيميائي 

 .يعد جنيب الكيالين أديبا وناقدا، ذو اجتاه إسالمي، فقد طغت الروح اإلسالمية على أعماله النقدية - 

 .ما يالحظ على آرائه أ�ا مستمدة من الدين اإلسالمي وقيمه - 

رائدا يف جمال األدب  أيضاطّبق اجتاهه النقدي كذلك يف الروايات واألشعار واملسرحيات وغريها، ويعد  - 

 .اإلسالمي كتابة وتأصيال

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 المصادر  قـائمة

 المراجعو 
 

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

115 
 

 .برواية ورش عن نافع القرآن الكريم -

  :المصادر  -

 .1985، 4سالمية واملذاهب األدبية، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاإل: جنيب الكيالين .1

  . 1،1987مدخل إىل األدب اإلسالمي، كتاب األمة، قطر، ط :جنيب الكيالين .2

  : المراجع -

 العربيةب :  

  .1997، 1مناهج النقد األديب احلديث، جامعة القدس املفتوحة، عمان، األردن، ط: السعافني إبراهيم .3

  .2002ط،  يف النقد والنقد األلسين، منشورات أمانة عمان الكربى، األردن، د: خليل إبراهيم .4

  2ط املدين، جدة السعودية، حممود حممد شاكر، دار: حول الشعراء، شرحفطبقات : الم اجلمحيسابن  .5

  .1ج، 1980

  .1994، 10أصول النقد األديب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، ط : أمحد الشايب .6

  .2012، ط دم والثقافة، القاهرة، يالنقد األديب، مؤسسة هنداوي للتعل: أمحد أمني .7

  .1979ط،  أسس النقد األديب عند العرب، دار النهضة، القاهرة، د: أمحد بدوي .8

 .2009، 1، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط)امتداداتهو أبعاد الصراع ( أمحد موساوي، فن أدب جنيب الكيالين  .9

 .2001، 1، عمان، األردن، طاإلسكندريةن، مكتبة اسيمياء العنو : بسام قطوس .10

  1، طاإلسكندريةاملدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : بسام قطوس .11

2006.  

  .2012، 2نقد أديب حديث، كنوز املعرفة، عمان، األردن، ط: ينحامد صادق قني .12

 1النقد األديب يف آثار أعالمه، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان، ط: حسني احلاج حسن .13

1996.  

  يف السيميائيات، مكتبة األدب املغريب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، املغرب دروس: حنون مبارك .14

 .1987، 1ط

 .د تط،  األدب األجنيب، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د يفحماضرات : زبري ذراقي .15

  .2ج ،1998، 1بريوت، ط  حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية: حأساس البالغة، ت: الزخمشري .16



 قائمة المصادر والمراجع

 

116 
 

  ط ، املركز الثقايف العريب، دب، د)س بورس. مدخل لسيميائيات ش( السيميائيات والتأويل : سعيد بنكراد .17

  .ت د

  1مدخل إىل مناهج النقد األديب املعاصر، دار التوفيق للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، ط: مسري حجازي .18

2004.  

  .2003، 8الشروق، القاهرة، طالنقد األديب أصوله ومناهجه، دار : سيد قطب .19

  .1979ط،  املدارس واألنواع األدبية، منشورات املكتبة العصرية، بريوت، د: شفيق بقاعي، سامي هاشم .20

  .1998، 1مدخل إىل النقد األديب احلديث، جمدالوي، عمان، األردن، ط: شلناغ عبود شراد .21

  .1998، 1طبريوت،  النظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، : صالح فضل .22

  .2002، 1مناهج النقد املعاصر ومصطلحاته، مرييت للنشر واملعلومات، القاهرة، ط: صالح فضل .23

 1، القاهرة، مصر، طلوجنمانأصول النقد األديب، الشركة املصرية العاملية للنشر، : طه مصطفى أبو كريشة .24

1996.  

  .2005ط،  د دب، التقليد، دار الكتاب احلديث،النقد األديب بني احلداثة و : عبد الرمحن عبد احلميد علي .25

  .1999ط،  املذاهب األدبية لدى الغرب، منشورات احتاد الكتاب العرب، دمشق، د: عبد الرزاق األصفر .26

  .ت ، د1النقد األديب، دار النهضة العربية، بريوت، ط: عبد العزيز عتيق .27

    ط القاهرة، د دار غريب، سيكولوجية االجتاهات،: اتة حممودعبد اللطيف حممد خليفة وعبد املنعم شح .28

  .دت

  .2012ط،  املسار النقدي، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، د: ييبكعبد اهللا الر  .29

يف أعمال جنيب الكيالين القصصية، دار كنوز اشبيليا للنشر  اإلسالمياالجتاه : عبد اهللا بن صاحل العريين .30

  .2005، 2سعودية، الرياض، طوالتوزيع، اململكة العربية ال

  ط النسقية، دار العلم للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان، دو مناهج النقد األديب السياقة : عبد اهللا خضر حممد .31

  .ت د   

  2النقد األديب يف املغرب العريب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الرياض، ط: لةيعبده عبد العزيز قلق .32

 .1ج. ،1998

  .2003ط،  االجتاه السيميولوجي ونقد الشعر، دار فرحة للنشر والتوزيع، السودان، د: كاملعصام خلف   .33



 قائمة المصادر والمراجع

 

117 
 

  يف األدب احلديث ونقده، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن:  عماد علي سليم اخلطيب .34

  .2002، 2ط

  .2010، 1طت، دار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، ئياايفيصل األمحر معجم السيم .35

  .1987، 3كمال مصطفى، مكتبة القاهرة، ط: حنقد الشعر، ت: ة بن جعفرمقدا .36

 سالمي احلديث، عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع، بريوتقضايا املصطلح يف النقد اإل: حممد أمهاوش .37

 .2010، 1ط

 .2003، 2القاهرة، طمدارس النقد األديب احلديث، الدار املصرية اللبنانية، : فاجيخحممد عبد املنعم  .38

 .2003 ط، األدب املقارن، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، د: حممد غنيمي هالل .39

  .2004ط،  النقد األديب احلديث، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د: حممد غنيمي هالل .40

 .2014، 16ع، مصر، طاألدب املقارن، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزي: حممد غنيمي هالل .41

 .1988ط،  األدب والنقد، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، د يف: حممد منذور .42

  .2002، 2ط مصر، األدب ومذاهبه، �ضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،: د منذورمحم .43

 .1998ط،  النقد األديب القدمي عند العرب، مكة للطباعة، د يف: إبراهيممصطفى عبد الرمحان  .44

  .1962، 1الطريق إىل احتاد إسالمي، مكتبة النور، طرابلس، ليبيا، ط :جنيب الكيالين .45

  2015 ،1، دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، طاإلسالميةجتربيت الذاتية يف القصة : جنيب الكيالين .46

  املدارس األدبية يف الشعر العريب املعاصر، ديوان املطبوعات اجلامعيةمدخل إىل دراسة : نسيب نشاوي .47

  .1984ط،  اجلزائر، د

للطباعة والنشر  ة، دار هوم)دراسة يف النقد العريب احلديث(وحتليل اخلطاب األسلوبية: نور الدين السد .48

 .1ج ،2010ط، ،  والتوزيع، اجلزائر، د

  .2009، 2دار الفكر، دمشق، طمناهج النقد األديب احلديث، : وليد قصاب .49

  1ة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن،طري ، دار املس)الرؤية والتطبيق( يةاألسلوب:يوسف أبو العدوس .50

2007. 

  ط النقد اجلزائري املعاصر الالنسونية إىل األلسنية، إصدار رابطة إبداع الثقافية، اجلزائر، د: يوسف وغليسي .51

2002. 



 قائمة المصادر والمراجع

 

118 
 

 .2007، 1يوسف وغليسي، مناهج النقد األديب، جسور للنشر والتوزيع، اجلزائر، ط .52

 المترجمة: 

رشيد مب مالك، دار جمدالوي للنشر : ، تر)األصول، القواعد والتاريخ( السيميائية: ينو وآخرونإآن  .53

 .2008، 1والتوزيع، األردن، ط

  .1991ط،  القاهرة، ، د مكتبة األدب أمحد مكي،: مناهج النقد األديب، تر: ترب ن إمو أنريك أندرس .54

 .2008، 1طالل وهبة، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، ط: أسس السيميائية، تر: دانيال تشاندلر .55

  :المعاجم -

  .1ج،ت دد ط،تركيا،املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع،:مصطفى وآخرون إبراهيم .56

  .2004، 1يعرب ،دب، طاملقدمة، دار : ابن خلدون .57

  .ت ، دار الروس، د ط، د)للناطقني باللغة العربية ومتعلميها(املعجم العريب األساسي : أمحد العايد وآخرون .58

أمحد بن عبد الغفور عطار، دار العلم : حالصحاح تاج اللغة صحاح العربية، ت: بن محاد اجلوهري إمساعيل .59

  .1990، 4، بريوت، طللماليني

  لسان العرب، دار صادر للطباعة والنشر: د بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصريمجال الدين حمم .60

 .15مج ، 2005، 1لبنان،ط

 دار املعارف الكبري وآخرون،عبد اهللا علي : حلسان العرب، ت: ابن منظورمجال الدين حممد بن مكرم  .61

  . 48، ج 6القاهرة، د ط، ، د ت، مج 

  .2002، 2أنطوان نعمة وآخرون، دار املشرق، بريوت ط :املنجد، حترير: حي محوي وآخرونبص .62

 :المذكرات  -

لنجيب الكيالين، مذكرة مكملة لنيل  "مواكب األحرار"بنية التشكيل املكاين يف رواية : ةشمسية بن صو  .63

 .2015-2014حممد بوضياف، املسيلة، بركة،  ناصر.د:فإشرا،شهادة املاسرت، أدب عريب

اإلنساين يف روايات جنيب الكيالين، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه يف األدب االجتاه : علي حمدداي .64

 .2014-2013جامعة ورقلة،  ،ساويو أمحد م.د:إشراف العريب ختصص األدب احلديث،

  

  



 قائمة المصادر والمراجع

 

119 
 

 :المجالت -

  .اإلسالميب العريب دالدكتور جنيب الكيالين  يف األ إسهامات: مد سيف الرمحانحم -

 :الموقع اإللكتروني -

65. https:// ar.m.wi kipedia.org 

 

  

 



 

 

 

فهرس  

وضوعاتالم  

 

 

 



 فهرس الموضوعات
 

121 
 

  الصفحة  المحتــــــوى

  ب -أ  مقدمة

  .مباحث نظرية: الفصل األول

  1  ماهية االتجاه النقدي: المبحث األول

  1 مفهوم االجتاه: أوال 

  1 لغة - أ

  3 اصطالحا - ب

  4  مفهوم النقد: ثانيا

  4 املفهوم اللغوي واالصطالحي - 1

  8 أنواع النقد - 2

  9 وظائف النقد وغايته - 3

  11 وشروطهالناقد  - 4

  16  االجتاه النقدي : ثالثا

I  .17 الكالسيكية  

II  .22 الرومانسية  

III  .27 الواقعية  

IV  .32 الرمزية  

V  .37  الوجودية  

  42  االتجاهات النقدية الحديثة: المبحث الثاني

I .42 االجتاهات السياقية  

  42 املنهج التارخيي - 1

  46 املنهج االجتماعي - 2

  50 املنهج النفسي - 3

II .53 النسقية االجتاهات  

  54 ويبنياملنهج ال - 1

  57 املنهج األسلويب - 2

  62 املنهج السيميائي - 3



 فهرس الموضوعات
 

122 
 

  دراسة تطبيقيه في أعمال نجيب الكيالني النقدية: الفصل الثاني

  68  نبذة عن نجيب الكيالني: المبحث األول

  68 حياته - 1

  70 إسهاماته النقدية - 2

  72 أدبه  - 3

  77  نجيب الكيالني عندالنقدي  التوجه: المبحث الثاني

  77 قضية الدين والفن: املطلب األول

  82  قضية احلرية وااللتزام عند جنيب الكيالين: املطلب الثاين

  84  موقفه من أدب االستمتاع: املطلب الثالث

  85  موقف جنيب الكيالين من اإلسالمية واألدب ومشكلة اللغة: املطلب الرابع

  88 موقف الكيالين من بعض اآلداب: املطلب اخلامس

  93  األدب اإلسالمي وحتدياته عند الكيالين: املطلب السادس

  103  موقف الكيالين من بعض القضايا: املطلب السابع

  112 خامتة 

  115 قائمة املصادر واملراجع 

  121  فهرس احملتويات

    الدراسة  ملخص

 

  



  :ملخص الدراسة

، ولقد قسمنا البحث إىل فصلني نظري "جنيب  الكيالين" تتمحور دراستنا حول االجتاه النقدي عند 

قسمناه إىل مبحثني األول بعنوان ماهية االجتاه النقدي، فالنقد يهتم بدراسة األعمال  النظريوتطبيقي، الفصل 

  .األدبية ويكشف مواطن القبح واجلمال بالشرح والتعليل والتفسري، مث احلكم عليها

رخيي والنقد يته ومن أنواعه جند النقد التاؤ ، فكل ناقد يقسمه حسب ر النقد واختلفت ولقد تعددت أنواع

، وذو حظ واسع من ية البد أن يكون له دوق أديب خاص، واملمارس هلذه العملية النقدي والنقد الفينالشخص

الثقافة واملعرفة وأن يكون ذكيا ويتحرى العدالة والنزاهة يف إصدار األحكام، أما االجتاه النقدي فهو مذهب نقدي 

، وهو مناخ بيئي واحد وعهم حتت تأثرييتكون من جمموعة نقاد مجعت بينهم أذواق وظروف واحدة، نتيجة وق

نتيجة األوضاع والتغريات احلاصلة يف ا�تمع الذي يعيش فيه األديب أو الناقد  أ اجتاه يف التعبري األديب، ينش

 فيحتل الصدارة أثناء ظهوره وتبلوره، وسرعان ما يتغري املذهب بتغري األوضاع والظروف ويتشكل مذهب آخر

ومن  األدبية واختلفت عرب العصور، فكل مذهب يتميز مبجموعة من السمات واخلصائصولقد تعددت املذاهب 

أما املبحث الثاين فقد حتدثنا فيه عن املناهج النقدية . الوجودية ، الواقعية، الرمزية، الرومانسية، الكالسيكيةبينها 

ألدباء أو العصور األدبية وهي وهي اجتاهات يف النقد وطرق التعامل مع النصوص األدبية أو حياة ا احلديثة 

  .تنقسم إىل مناهج سياقية ومناهج نسقية 

وعن أهم   "جنيب الكيالين"األول حتدثنا فيه عن الناقد مبحثني،  أما الفصل التطبيقي فقسمناه أيضا إىل

بعض  لاحلديث عن توجهه النقدي من خال إىل فيه ناقتطر والثاين ، األدبيةنتاجاته إية باإلضافة إىل دإسهاماته النق

النقدية أ�ا مستمدة من الدين  ، واملالحظ أيضا على آرائهإسالمينه ذو اجتاه أالنقدية حيث تبني لنا  أعماله

سالمي وقيمه، فقد طغت الروح اإلسالمية على أعماله النقدية واألدبية أيضا، ويعد رائدا يف جمال األدب كتابة اإل

  .وتأصيال

  : مات المفتاحيةالكل
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