شـ ــعبي ـ ـ ـ ــة
اجلمهوري ـ ـ ــة اجلزائريـ ـ ـ ــة الدميقـ ـ ـراطي ـ ـ ـ ــة ال ّ
وزارة التّ ــعليــم العـ ــايل والبحـ ــث العلمي
جامعة العريب بن مهيدي ّ -أم البواقي
كلّـ ــية اآلداب واللّغات

قسم اللّغة واألدب العريب

دروس تطبيقية يف مقي ـاس:

ببليـ ــوغرافيـ ـ ــا النّقـ ـ ـ ــد احلديـ ـ ـ ــث
املست ـ ـ ـ ـ ــوى :أوىل ماستـ ـ ــر
التخص ـ ــص :نقد حديث ومعاصر
ّ
األستـ ـ ـ ــاذة :وافي ـ ــة مح ـ ــالوي
األول ()01
األفواجّ :
حممد مندور.
الرابعة :قراءة يف كتاب"يف امليزان اجلديد" ل ـ ـ ـ ـ ـّ :
احلصة التطبيقية ّ
احلصة التطبيقية اخلامسة:قراءة يف كتاب "ال ّديوان" ل ـ ـ ـ ــ" :عبّاس حممود الع ّقاد".
السادسة :قراءة يف كتاب "يف األدب اجلاهلي" ل ـ ـ ـ ــ":ط ـ ــه حسني"
احلصة التّطبيقية ّ
السابعة :قراءة يف كتاب "النّقد األديب أصوله ومناهجه" لـ ـ ــ" :سيّد قطب"
احلصة التّطبيقية ّ

الرابعة:
ّ
احلصة التطبيقية ّ
حممد مندور.
قراءة يف كتاب"يف امليزان اجلديد" لـّ :

حممد مندور ،مُجعت مادتمه من مقاالت نشرها آخر عهده بفرنسا
كتاب "يف امليزان اجلديد"لـّ :

وأعقاب عودته منها عند ظهور إرهاصات نشوب احلرب العاملية ( .)1939مُيكن أن نلمح يف عنوان
الشعور أب ّن
الكتاب صفتني مطلوبتني للنّاقد( :امليزان) وجتديد الفكر والتّواصل مع العلوم احلديثة ،مثّ ّ

تكرر نفسها ،من مثّ حتتاج إىل منافذ ثقافية
السائدة حينذاك استنفدت قدرهتا وأصبحت ّ
طرائق النّقد ّ
جديدة وإدراك خمتلف لوظيفة األدب.

أورد "مندور" يف كتابه هذا نقدا ذوقيا ُجاليا لرواية "دعاء الكروان" ل ــ:طه حسني ،فأخذ على
القصة بسبب قوي،
األول ّأّنا تركيب من جرائم ولوحات ،منها ما ّ
ُيت إىل ّ
أسلوهبا عيبني واضحنيّ :
السبب وإن مل يعدم القيمة ال ّذاتيةّ .أما العيب اآلخر فيكتشفه أو يكشف
ومنها ما يرتاخى به ذلك ّ

عنه يف ضوء مبدأ فين مهم ،وهو ما يمرتُجه عن الفرنسية بعبارة "مشاكلة الواقع" ،مبعىن أن تكون
الشخصيات واألحداث يف ذاهتا ولذاهتا ،دون
القصة قادرة على توجيه مدارك القارئ إىل احلياة و ّ
ّ

النص ومتل ّقيه ،وتقول عبارة "مندور"(:تلك املشاكلة
إحساس بوجود كاتب القصة أو وساطته بني ّ
القصة ،وذلك لسببني كبريين  :أوهلما طغيان املؤلف على
كل أجزاء ّ
ال نراها متوفّرة يف ّ

السابقان يف عيب
شخصياته ،واثنيهما حتجر أسلوبه يف طابع خاص يعرفه اجلميع .ويلتقي العيبان ّ
القصة ،فقد ساق أحداثها وأوصافها وصورها ولوحاهتا على
ميس طريقة تقدمي ّ
اثلث ّ

لسان"آمنة") ،وكما يقول "مندور"(:هذه طريقة ال غبار عليها ولكن على شرط أن أييت القصص
الّت تتح ّدث (وليس "طه
طبيعيا مسايرا لنفسية من يقص ،وهذا يعين أنّه إذا كانت "آمنة" هي ّ

حسني") كان ينبغي أن تُساق األمور يف مستوى مداركها ولغتها وأن تكون املشاعر واالنفعاالت
انعكاسا طبيعيا لتجربتها وخربهتا احملدودة ج ّدا).
نشر "توفيق احلكيم" كتابه "زهرة العمر" ( )1943وهو نوع من املذ ّكرات أو اليوميات
الّت يصف فيها جانبا من حياته يف فرنسا للحصول على ال ّدكتوراه يف القانون ،مثّ جانبا
ّ
الشخصية ّ

حممد مندور" عن "زهرة
من حياته يف مصر عقب عودته (بعد أن فشل يف التق ّدم لل ّدكتوراه) .يقول " ّ

الصياغة،
العمر"( :إ ّن سر اخللود يف الكثري من عيون األدب ،يرجع جانب كبري منه إىل خصائص ّ
شعر اخلالص .وهكذا نستطيع أن جنمل التح ّفظات
وال ّ
أدل على ما نقول من استحالة ترمجة ال ّ

الّت نراها (يف زهرة العمر حمتوى وصياغة):
ّ
-1عدم اإلمعان يف احلياة طلبا للمعرفة املباشرة.
الّت ترى التفاصيل واملفارقات وحترص
الرايضي وعدم تنمية روح الدقّة ّ
-2ش ّدة وطأة التّفكري ّ
عليها لداللتها اإلنسانية ،ال لتأييدها لفكرة عامة أو ّاّتاه مسيطر.

شكل  ،مع أنّه إميان ابجلمال املطلق ،ولنذكر قول أفالطون
الصياغة وال ّ
-3عدم اإلميان جبمال ّ
"لو صيغت احلقيقة امرأة ألحبّها مجيع النّاس".

ألّن أق ّدر مبلغ
هذه هي مواضع نقدي للكتاب وصاحب الكتاب ،حرصت على البدء هبا ّ
قوة كاتبه ،وقد خشيت أن جيتاح املؤلّف
األثر ال ّذي سيحدثه هذا الكتاب يف النّفوس ،كما أق ّدر ّ

شك يف أ ّن القارئ عندما يقرأ الكتاب –وهذا ما أرجو أن
القراء فيما هو حم ّق فيه وغري حمق .وال ّ
ّ

سيحس إبميان كاتبه إمياان ال يدفع  ،إمياان خملصا من نفس خملصة .ثّ كم فيه من ضياء،
يفعله-
ّ
كم فيه من فهم عميق سليم ملعىن الثّقافة اإلنسانية.

هذا الكتاب سيمثّل-كما قلت -مرحلة من مراحل حياتنا الروحية والثّقافية ،وذلك ما
الّت
وأما ما سبق فلست ّأّته به لغري ملكة النّقد عند القارئ ،وهناك ملكة أخرى هي ّ
سأبيّنهّ ،

احلس
أدعو القارئ إىل أن يتناول هبا هذا الكتاب ،تلك هي ملكة الفهم  ،بل ملكة املشاركة يف ّ
واإلميان).
املعري" يف
ويدور حوار نقدي ّ
حاد بني "طه حسني" و"عباس حممود الع ّقاد" حول "أيب العالء ّ

الرحلة إىل
"رسالة الغفران"؛فيكتب "الع ّقاد" عن "الغفران" معجبا ،يؤّكد أ ّن فكرة "أيب العالء" يف ّ
حممد
العامل اآلخر مل يسبقه إليها أحد غري "لوسيان" يف حماوراته يف األوملب واهلاوية ،وهنا يكتب " ّ

مصححا قول "الع ّقاد" ،يقول( :هذا قول عجيب يدخل يف سلسلة أتكيدات األستاذ
مندور" ّ

الرحلة إىل العامل
كل ما كتبّ ،
العقاد ّ
والّت كثريا ما تُدهشنا جلرأهتا ،ففكرة ّ
الّت ال حصر هلا يف ّ
اآلخر قدمية قدم اإلنسانية ،عرفها اليوانن قبل "لوسيان" ،وعرفها العرب قبل "أيب العالء"،

والكل يعلم ما يف أساطري اليوانن من وصف لنزول أورفيوس إىل العامل اآلخر ليسرت ّد زوجته
ّ

املتصوفة يف
والكل يعلم وصف هومريوس لرحلة أوليس ،)...( ،كما نعلم مجيعا أشعار
أوريديس،
ّ
ّ
أحالم يقظتهم ونومهم ،)...( ،ويف عصر مقارب لعصر أيب العالء كتب ابن الشهيد "رسالة

شبه برسالة
والزوابع" املنشورة بكتاب "ال ّذخرية يف حماسن أهل اجلزيرة" ،وهي شديدة ال ّ
التّوابع ّ
الغفران ،ومع ذلك يؤّكد الع ّقاد أ ّن فكرة رسالة الغفران مل يسبق أاب العالء إليها غري لوسيان).
"حممد مندور" النّقدي "يف امليزان
هذه كانت بعض النّتف هنا وهناك ّ
الّت تناثرت يف كتاب ّ

التطرق إليها بنوع من اإلجياز.
اجلديد" ،حاولنا ّ

احلصة التطبيقية اخلامسة:
قراءة يف كتاب "الديوان" ل ـ ـ ـ ـ ــ" :عباس حممود العقاد"

الّت عرضها العقاد يف "الديوان" كمآخذ يفتقدها شعر "أمحد
نتعرف على أهم املبادئ اجلمالية ّ
ّ

ليوجه من خالهلا ضرابته) وهي مبادئ يدل عرضها
شوقي"( ،أو تلك القصائد ّ
الّت اختارها العقاد ّ
التّطبيقي على أمهيتها ،وُيكن أن حنصرها يف:
 -1وظيفة الصورة الشعرية:
الزعيم "حممد
الصورة انطالقا من أبيات قاهلا "شوقي" مق ّدمة لراثء ّ
وقد أمثري موضوع فلسفة ّ

فريد" ،والّت قال فيها:

شمس حيث تطلع صبحا
تطلع ال ّ

وتنحـ ـ ـ ـ ـى ملنجـ ـ ـ ـ ـل حص ـ ـ ـ ـ ـ ـاد

السماء ،وهـ ـ ـذا
تلك محراء يف ّ

اجلالد
أعوج النّصل من مراس ّ

يسخر العقاد من سذاجة التصور قائال:
شاعر من يشعر جبوهر األشياء ،ال من يع ّددها وحيصي
شاعر العظيم ،أ ّن ال ّ
(فاعلم ،أيّها ال ّ

شيء ماذا يشبه ،وإ ّّنا مزيته أن
شاعر أن يقول لك عن ال ّ
أشكاهلا وألواهنا ،وأن ليست مزية ال ّ

يقول ما هو ،ويكشف لك عن لبابه وصلة احلياة بـ ـ ـه )...(.وإذا كان ك ّدك من التّشبيه أن تذكر
شيئا أمحر ،ثّ تذكر شيئني أو أشياء مثله يف االمحرار ،فما زدت على أن ذكرت أربعة أو مخسة
ولكن التشبيه أن تطبع يف وجدان سامعك وفكره صورة واضحة
أشياء محراء بدل شيء واحدّ .

مم ـ ـ ـ ـّا انطبع يف ذات نفسك ،وما ابتدع التشبيه لرسم األشكال واأللوان ،فإ ّن النّاس مجيعا يرون
شعور هبذه األشك ـ ـ ـ ـ ـال
األشكال واأللوان حمسوسة بذاهتا كما تراها ،وإ ّّنا ابتدع التشبيه لنقل ال ّ

شعر هو
واأللوان من نفس إىل نفس )...( ،وصفوة القول إ ّن احملك ال ّذي ال خيطئ يف نقد ال ّ
إرجاعه إىل مصدره ،فإن كان ال يرجع إىل مصدر أعمق من احلواس فذلك شعر القشور والطّالء،
وإن كنت تلمح وراء احل ـ ـ ـ ـواس شعورا حيّا ،ووجداان تعود إليه احملسوسات كما تعود األغذية إىل
الزهر إىل عنصر العطر ،فذلك شعر الطّبع القوي واحلقيقة اجلوهرية .وهناك ما
ال ّدم ،ونفحات ّ

الزائفة).
هو أحقر من شعر القشور والطّالء ،وهو شعر احلواس ال ّ
ضالة ،واملدارك ّ
 -2الوحدة العضوية للقصيدة:

الشاعر العريب (والنّاقد كذلك) ملصطلح "قصيدة" إدراكا كميا وليس نوعيا .فلم يهتم
كان إدراك ّ
القدماء أبن تكون القصيدة تدور حول موضوع واحد( ،وهو ما عُرف فيما بعد ابلوحدة املوضوعية
املكونة هلا حم ّققا لنظام يتدرج من بداية القصيدة صاعدا
يف القصيدة) أو أن يكون ترتيب األبيات ّ

األبيات فيأخذ كل بيت فيها موقعه املناسب
إىل ذروهتا ،مث مستمرا إىل ختامها ،حبيث تتماسك
م

ال ّدقيق ،ال ّذي ال ُيكن تغيريه ابلتّقدمي أو التّأخري أو احلذف أو اإلضافة إليه ،فإذا حدث شيء من

الرفيع من البناء من ابتداع العصر احلديث ،وقد أطلق عليه
هذا اختل نظام القصيدة .هـ ـذا املستوى ّ

النّقد "الوحدة العضوية".

مل يتشبّث النّقد العريب احلديث بقاعدة "الوحدة العضوية" لصعوبتها ،إذ من النّادر ج ّدا أن تمبىن

قصيدة ال ُيكن االستغناء فيها عن بيت ،أو إضافة آخر ،أو حتريك بيت عن موقعهّ ،إال أن تكون
قصيدة قصصية .وقد أضاف النّقد العريب احلديث فيما خيص وحدة القصيدة مصطلحا اثلثا (بعد

مسوغ لوحدة
الوحدة املوضوعية ،والوحدة العضوية) هو" :الوحدة النّفسية"؛ وذلك مبثابة توصيف أو ّ

الّت ال حتقق شرط الوحدة العضوية ،وال الوحدة املوضوعية ،فأكثر القصائد
القصيدة العربية القدُيةّ ،
تصوره من البداية إىل النّهاية ،وقد رأى
اجلاهلية وما بعدها من عصور ال تقتصر على موضوع واحد ّ

الشاعر القدمي يف تن ّقله بني موضوعات خمتلفة يف القصيدة ذاهتا ،مل يكن يف ّكر يف هذا
النّقد العريب أ ّن ّ

التن ّقل ،ألنّه يعيش حالة نفسية اثبتة أو واحدة ،ويشعر أ ّن هذه املوضوعات تتوالد استطرادا وتتداعى
تلقائيا.
فكيف عرض العقاد ملبدأ وحدة القصيدة عند "شوقي"؟
يف قصيدة" :راثء مصطفى كامل" لـ ـ ـ ـ ـ ــ :أمحد شوقي ،ومطلعها:
املشرق ـ ـ ـ ـ ـان عليك ينتحبـ ـ ـ ـ ـ ـان

قاصيهـ ـ ـ ـ ـما يف مأت ـ ـ ـ ـم وال ّدانـ ـ ـ ـ ـ ــي

الشابكة).
(مالحظة :إبمكان الطّلبة االطّالع على هذه القصيدة على ّ
وهي قصيدة طويلة نسبيا ( 64بيتا) ،طرح العقاد مصطلح" :التف ّكك" ،ويشرحه العقاد بقوله:
متفرقة ال تؤلّف بينها وحدة غري الوزن والقافية،
(أن تكون القصيدة جمموعا مب ّددا من أبيات ّ
الصحيحة) ،ويشبّه العقاد القصيدة من هذا النّوع ب ـ ـ ـ ـ ــ" :كومة
وليست هذه ابلوحدة املعنوية ّ

املقسم ال ّذي ينبّئك النّظر إليه عن هندسته وس ّكانه ومزاايه .ومن مثّ يصف قصيدة
ّ
الرمل" ،ال كالبناء ّ

مكونة من أبيات مشتّتة ال روح هلا وال سياق وال شعور
"شوقي" يف راثء "مصطفى كامل" أب ّّنا ّ

ينتظمها ويؤلّف بينها ،وهذا التّعميم غري منصف ،وبعيد عن الدقّة ،غري أ ّن العقاد حاول تقدمي دليل
الرمل-على حد قوله-
عملي على ما يزعمه ،فأعطى أبيات القصيدة أرقاما متسلسلة ،مثّ ف ّكك كومة ّ
وتدرجه ،وقد اختلف نظام األبيات اختالفا بيّنا ،ومع
وأعاد ترتيب أبياهتا وفق مايراه مناسبا للمعىن ّ

ست مرات (البيتان
ظل كما هو دون تغيري ،وتالزم بيتان كما مها يف األصل ّ
هذا فإ ّن مطلع القصيدة ّ
 ،44 ،43والبيتان  ،53 ،52والبيتان  ،4 ،3والبيتان  ،31 ،30والبيتان  ،33 ،32والبيتان
الرمال مل ُيكن حتريكها عن مواقعها أو تفتيتها ،هذا فضال عن أ ّن
 ،)38 ،37وهذا يعين أ ّن بعض ّ
مكونة من أبيات مفردة ،وليست من مقاطع ،ومن
تعسف؛ أل ّن القصيدة ّ
الفكرة ذاهتا ال ختلو من ّ
ابلشاعر ،وليس وفق قواعد
شأن املعاين اجلزئية يف األبيات أن تتداعى وفق عوامل داخلية خاصة ّ

موضوعية متّفق عليها.

 -3املبالغة يف التّخييل:
الّت تعين تشكيل احلقيقة على
القدرة على التّخييل أساس موهبة ّ
الشاعر ،والتّخييل هو "احملاكاة"ّ ،

الشاعر
للشعر على رصيده من جتارب الواقع ،ومن مثّ فإ ّن ّ
حنو مؤثّر يف املتل ّقي ،ال ّذي يعتمد يف تل ّقيه ّ
حّت
حيق له املبالغة يف بناء املشهد املتخيّل ّ
يف اعتماده على صور اجملاز (وهي أساس التّخييل) ال ّ
يمناقض أقيسة املعقول.

ويف راثء شوقي ل ـ ـ ـ ــ :عثمان غالب ،وكان طبيبا عاملا ابلنّبات ،ذهب شوقي إىل صورة ختييلية
املعّبة عن احلزن يف
جتسد أحزان النّبات عليه ،مستخدما األلفاظ املشت ّقة من أحوال النّبات وأجزائه ،و ّ
ّ
الشاعر
صورته اإلنسانية ،وكان هذا ممكنا من ابب االستطراف لو وقف عند صورة واحدة ،ولكن ّ

متادى يف ممارسة اللّعبة ،على هذا النّحو من االمتداد:
ضجت ملصرع غالب
ّ

يف األرض (مملكة النّبات)

أمست (بيتجان) علي ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ــه ،من احلداد منكسات

قامت على (ساق) لغيـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـب ـ ـتـ ـ ـ ــه وأقعدت اجلهات

يف مأمت تلقى الطّبي ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ــة فيه بني النّائحات

وترى (جنوم األرض) من

جزع موائد كاسفات

والزهر يف (أكمامه)
ّ

يبكي بدمع الغادايت

الراب
حبست أقاحي ّ

والعهد فيها مومضات

و (شقائق النّعمان) آ

بت ابخلدود خممشات

للصورة قد يصل هبا إىل
قبل أن يفرغ النّاقد لنتائج اإلسراف يف التّخييـ ـل وما ّ
يؤدي إليه من إفساد ّ

الشاعر إاثرهتا ،يته ّكم العقاد من "حصر" مظاهر االستجابة فيما له عالقة
الّت أراد ّ
نقيض املشاعر ّ
ابملرثي ،فهل أل ّن املرثي "عامل نبات" ال حتزن عليه غري أنواع النّبات؟ وماذا لو كان جيولوجيا أو

كيميائيا مثال ؟ ويف رأي العقاد أ ّن هذا اإلسراف يف حشد عناصر التّخييل من حقل معريف واحد
ابلصورة الكلّية لألبيات من أن تكون راثء إىل أن تكون سخرية واستخفافا،
ضيّق ،هو النّبات ،خرج ّ
الراثء فأخطأ سبيله.
وهو ما مل يرده شوقي ،وإّّنا أراد ّ

الّت أاثرها الع ّقاد حول شعر "شوقي" يف كتاب "ال ّديوان" ،وال
أهم القضااي النّقدية ّ
هذه كانت ّ

فن حمكوم مبناسبة
نرى أ ّن اختيار القصائد كان اعتباطيا ،فقد كانت ُجيعها يف " ّ
الراثء" ،وهو ّ

الشعراء بعامة،
"خارجية" وجمال التّجديد فيه ضيّق ج ّدا ،ومل يكن "شوقي" من اجمليدين فيه ،بل إ ّن ّ

ّإال يف حاالت اندرة ،تكون هلم ابملرثي فيها عالقة روحية غري عادية.

السادسة:
ّ
احلصة التّطبيقية ّ
قراءة يف كتاب "يف األدب اجلاهلي" لـ ـ ــ" :ط ــه حسني"

كل مبحث منها إىل مباحث
يضم كتاب "يف األدب اجلاهلي" ثالثة مباحث أساسيةّ ،
ّ
يتفرع ّ

األول نقد مناهج ال ّدراسة األدبية يف مصر يف بيئاهتا الثّالث" :األزهر
أخرى فرعية ،تناول يف املبحث ّ
الّت استحدثتها
شريف ،دار العلوم ،ومدرسة القضاء ال ّ
ال ّ
شرعي" ،ومقارنتها ابملناهج احلديثة ّ

اجلامعة املصرية النّاشئة.

وقد حرص "طه حسني" على توضيح فساد املنهج يف هذه املدارس الثّالث يف دراسة األدب،
وقصورها عن كشف قيمته الفنّية واجلمالية ،إذ يعتّب أ ّن التّدريس يف مصر مذهبان :مذهب قدمي
ومذهب جديد؛ القدمي ُيثّله السيّد املرصفي ،ومذهب جديد استحدثته اجلامعة املصرية ،وهو املذهب

األورويب بفضل األستاذ "كارلو نلينو" ومن خلفهم من املستشرقني ،وال ّذي كان ينحو يف درس األدب
ومؤرخي اآلداب األوروبية احليّة أو القدُية.
العريب حنو النقاد ّ

وقد الحظ "طه حسني" أ ّن بني هذين املذهبني مذهب اثلث ،وهو املذهب املتّبع يف مدرسة
القضاء ودار العلوم ويف املدارس الثّانوية املصرية كلّها ،وال ّذي ال أيخذ حبظ من أسلوب القدامى وال
من أسلوب املستحدثني يف البحث ،وإّّنا يريد أن يقلّد األوروبيني يف اتريخ اآلداب ،فرتجم للكتّاب
كل عصر بطائفة من املعاين يل ّفق بعضها إىل بعض من غري
و ّ
الشعراء واخلطباء والفالسفةّ ،
ويلم يف ّ

ط يف األزهر ومدارس
فهم ،ومسّى هذا اخلليط أدب اللّغة العربية ،ولذا مل يتق ّدم درس األدب واحن ّ

احلكومة.

يشري "طه حسني" يف مق ّدمة كتابه "يف األدب اجلاهلي" إىل منهجني سادا يف عصره ،ويف البيئة
كل
العربية عموما مها :املنهج اإلُياين االعتقادي املطمئن ،واملنهج االحتجاجي ّ
الشاك؛ ال ّذي يرفض ّ

الّت جاء هبا القدامى .فاملنهج عند القدامى يرتك األدب كما أنتجه القدماء بال تغيري وال
النّتائج ّ

الصعبة املنال ابملعطيات البحثية احلديثة ،يقول( :بني
تبديلّ ،أما املنهج الثّاين فيبحث عن احلقيقة ّ

فأما أنصار القدمي فالطّريق
يدينا مسألة ال ّ
شعر اجلاهلي نريد أن ندرسها وننتهي فيها إىل احل ّقّ ،
أمامهم واضحة معبّدة ،واألمر عليهم سهل يسري).

مؤسسات الت ّدريس على اختالف
دعا "طه حسني" يف كتابه هذا ،إىل إصالح اخللل املنهجي يف ّ

توجهاهتا ومضامينها العلمية واملعرفية ،ويقرتح لذلك سبيلني:
ّ

لطالب املدارس العالية والثّانوية واالبتدائية،
-1حتبيب قراءة النّصوص العربية وفهمها وتفهيمها ّ
فاألدب العريب ليس كما ُيثّله هلم أساتذهتم جاف عسري اهلضم ،بل هو عكس ذلك.
-2إعداد املعلّمني القادرين على تدريس اللّغة واألدب العريب ،يقول إنّه ليس يف مصر أساتذة للنّحو
الصرف أو األدب وما هو ابألدب ،إّّنا هو كالم مرصوف ولغو من القول تمكره ال ّذاكرة
أو البالغة أو ّ
على استيعابه.

شعر
خصص "طه حسني" املبحث الثّاين لدراسة مشكلة "الوضع والنّحل يف ال ّ
بعدها ّ

ويضم هذا القسم من الكتاب أربعة مباحث فرعية تقود ُجيعها إىل املشكل األساسي،
اجلاهلي"،
ّ
الشعر اجلاهلي.
أي الوضع والنّحل يف ّ

الشعر اجلاهلي ،وهو منهج "الشك" ال ّذي
ّأوال تناول طبيعة املنهج ال ّذي ّقرر اتّباعه يف دراسة ّ

كل شيء كان
استحدثه "ديكارت" للبحث عن حقائق األشياء ،حيث يقوم على ّ
جترد الباحث من ّ
يعلمه سابقا ،وأن يستقبل موضوع حبثه خايل ال ّذهن.

الشعر اجلاهلي متثيله للحياة اجلاهلية ألنّه افتقد فيه إىل لغتهم ،فالحظ
انتقد "طه حسني" يف ّ
الّت كانت معروفة يف مشال
خالفا واضحا بني لغة ّ
الشعر اجلاهلي ،وبني تلك اللّهجات أو اللّغات ّ

الشعر اجلاهلي
الشعر اجلاهلي ولغة القرآن ،منتهيا إىل أ ّن ّ
اجلزيرة وجنوهبا ،كما الحظ مشاهبة بني لغة ّ
مكتب بلغة القرآن.
السياسة وال ّدين
درس بعدها األسباب املختلفة لنحل ّ
الشعر ،فحصرها يف دوافع خمتلفة :من ّ

خصصها لشعراء من "اليمن" و" ممضر"
الرواة ،مثّ شرع يف دراسة تطبيقية ّ
والقصص والشعوبية وعمل ّ

شك يف شعراء "مضر" ورفض الكثري من أخبارهم وأشعارهم.
يف اجلاهلية ،فقد ّ

الصحيح وغري
خصصه الستخالص ما أمساه املنهج املرّكب ،للفصل بني ّ
ّأما املبحث املوايل فقد ّ

الشعر اجلاهلي ،وسلك الستخالص هذا املنهج طريقني:
الصحيح من ّ
ّ

الشعر اجلاهلي لغة ومعىن ،وصوره
الشائعة عن طبيعة ّ
 -1عمل على إثبات زيف هذه اخلصائص ّ
ال ّشعرية بوصفها خصائص فنّية مميّزة له ،فرفض غرابة اللّفظ وبداوة املعىن.
 -2قام بدراسة طائفة بعينها من شعراء اجلاهلية دراسة نقدية حتليلية ،الستخالص اخلصائص الفنية
يتوسع يف اختياراته ليحصر ال ّدراسة
املشرتكة ألشعارهم ،وال ّذين يش ّكلون مدرسة شعرية بعينها ،ومل ّ

الصلة االجتماعية والفنية على ما
كما يشاء ،ويف االمتداد ال ّذي يريد ،واعتمد املؤلّف يف إثبات هذه ّ
صح لديه من رواايت القدامى عند بعض شعراء مضر ،ال ّذين أخذ بعضهم عن بعض وتشخصهم
ّ

الرواة.
طائفة ّ
الشعراء ّ

علّل "طه حسني" أسباب اخلالف اللّغوي وحصرها يف أربعة عناصر كما يرى أحد الن ّقاد:
 اخلالف بني لغة ِمحري ولغة عدانن. نصوص ونقوش تثبت اخلالف بني اللّغتني.الشعر.
 عدم ظهور هذه االختالفات يف ّكل العرب.
 اإلسالم فرض لغة ّموحدة على ّ

ومنه فإ ّن "طه حسني" قد قلب املعادلة ،فبدال من القول إ ّن اإلسالميني نسجوا شعرهم على منوال
الشعر اجلاهلي واختلقوه اختالقا على غري ّنوذج
اجلاهليني ،ذهب إىل القول إ ّن اإلسالميني وضعوا ّ
الشعراء اجلاهليني.
و ّادعوا أنّه من صنع ّ
الضخم ال ّذي كان وال
هذا كان نتفة صغرية ممّا ورد يف كتاب "يف األدب اجلاهلي" ،هذا الكتاب ّ
يزال يدفع ابل ّدارسني إىل البحث والنّقاش ،وال يزال يتناوله ال ّدارسون على اختالف آرائهم و ميوالهتم.

السابع ـ ـ ـة:
ّ
احلصـ ـ ـة التّطبيقيـ ـ ـة ّ
قراءة يف كتاب "النّقد األديب أصوله ومناهجه" ل ـ ـ ــ" :سيّد قطب"

لقد حاول "سيّد قطب" من خالل كتابه "النّقد األديب أصوله ومناهجه" أن يكون انقدا يضع

وقسم هذا الكتاب حسب طبيعة مباحثه إىل قسمني:
األصول ويطبّقهاّ ،
ويبني القواعد وخيتّبهاّ ،
األول :حاول فيه أن يضع أصوال للنّقد وقواعده.
ّ
الثّاين :حاول فيه أن يصف مناهج النّقد يف القدمي واحلديث.

ويبني
األول انقدا تطبيقيا إىل ح ّد كبريّ ،
ويعلّل سيّد قطب تقسيمه هذا ،أبنّه أراد أن يكون يف ّ
حّت إذا وصل القارئ إىل القسم الثّاين وهو قسم وصفي نظري ،كان القسم األول
وجيرهباّ ،
القواعد ّ

املقررة.
اجملردة ،وتطبيقا علميا للمناهج ّ
ّنوذجا حمسوسا للنّظرايت ّ

وملا كان موضوع النّقد األديب هو "العمل األديب"؛ فقد بدأ ابحلديث ّأوال عن ماهية العمل األديب

كل فن من فنونه ،وطريقة
وغايته والقيم ّ
املتنوعة ،وحاول أن ّ
الشعورية والتّعبريية فيه ،وفنونه ّ
يبني أصول ّ

نقده وتقوُيه ،وقد أكثر من النّماذج لكي تكون األصول والقواعد مستم ّدة من األمثلة والنّماذج .كما
الفين
آثر "سيّد قطب" يف كتابه هذا "املنهج املتكامل" أو "التّكاملي" ؛ ال ّذي ينتفع من املنهج ّ
اخلاصة ،وقد يقتبس أحياان من مناهج
والنّفسي والتّارخيي ،بعيدا عن املناهج الغربية ّ
الّت هلا ظروفها ّ
الّت تقبلها طبيعة النّقد يف األدب العريب ،كما أنّه ال حيصر نفسه داخل
النّقد األورويب يف احلدود ّ

قالب جامد أو منهج واحد ،فاملناهج إّّنا تصلح حينما تتّخذ منارات ومعامل ،ولكنّها تفسد وتضر
حني مجتعل قيودا وحدودا ،فيجب أن تكون مزاجا من النّظام واحلرية ،والدقّة واالبتداع ،وهذا هو
املنهج ال ّذي ندعو إليه يف النّقد واألدب واحلياة.

الّت تناوهلا وتفاصيلها اجلزئية ،بقدر ما
وحنن يف قراءتنا هلذا الكتاب لن نقف على ُجيع القضااي ّ

أي مدى كان سيّد قطب انقدا
سنحاول أن نعطي فكرة عامة عنه وعن فكر صاحبهّ ،
ونبني إىل ّ

تطبيقيا ومنظّرا ؟ وكيف وظّف هذه املناهج الثّالثة يف تطبيقه؟

مقوماته وفنونه ،واكتفينا ابلقسم
وعليه فإنّنا جعلنا قراءتنا ترتكز على ماهية العمل األديب وعلى ّ

الّت اعتمدها "سيّد قطب" يف وصف العمل
األول من الكتاب :ألنّه يف رأينا يّبز األسس النّقدية ّ
ّ

األديب ،وكذا ألنّه تطبيق ملموس للقسم الثّاين.
-1وظيفة النّقد وماهية العمل األديب:

تتلخص وظيفة النّقد األديب وغايته عند "سيّد قطب" –كما ذكرها يف مق ّدمته -يف:
ّ
 تقومي العمل األديب من النّاحية الفنّية. بيان قيمته املوضوعية ،وقيمه التّعبريية واجلمالية.ط سري األدب.
 تعيني مكانه يف خ ّالرتاث األديب يف لغته ،ويف العامل األديب كلّه.
 حتديد ما أضافه إىل ّ قياس مدى أتثّره ابحمليط ،وأتثريه فيه.الشعورية والتّعبريية.
 تصوير مسات صاحبه ،وخصائصه ّالّت اشرتكت يف تكوينه والعوامل اخلارجية كذلك.
كشف العوامل النّفسية ّيعرف سيّد قطب العمل األديب أبنّه( :التّعبري عن ّتربة شعورية يف صورة موحية).
ّ
تصور لنا طبيعة العمل ونوعه.
كلمة "تعبري" ّتبني لنا مادته وموضوعه.
ّ -تربة شعورية ّ

 صورة موحية حت ّدد لنا شرطه وغايته.مقومات العمل األديب:
ّ -2
يتكون من عنصرين أساسيني يف تش ّكله ،مها عنصرا "التّعبري
يرى "سيّد قطب" أ ّن العمل األديب ّ

الشعور" ،وهذان العنصران ال ُيكن أبدا فصل أحدمها عن اآلخر ،فهما وجهان لعملة واحدة ،ورغم
و ّ

الشعورية ،فقد حت ّدث عنهما سيّد قطب منفصلني ،وحاول أن
هذا االلتحام بني القيم التّعبريية والقيم ّ
لكل منهما ،ورغم أ ّن العمل األديب ال يصبح عمال موجودا ّإال إذا حت ّقق يف
حي ّدد اخلصائص املميّزة ّ
صورة لفظية حمسوسة.

شعورية:
 القيم ال ّالشعورية يف العمل األديب ،هو طابع االختالف من أديب إىل أديب آخر،
إ ّن الطّابع املميّز للتّجارب ّ

تصور خاص ،وكل أديب له طابع شخصي ذايت ،يصبغ به كل
يصور لنا الكون وفق ّ
فكل أديب ّ
ّ

كل أعماله ،يقول سيّد قطب( :وليس هذا الطّابع
عمل خيرج من بني يديهّ ،
فيتذوقه القارئ يف ّ
أسلوب تعبري لفظي فحسب ،ولكنّه قبل ذلك طريقة شعور).

ويضيف سيّد قطب إىل هذا املعيار شيئا آخر هو مدى استطاعة األديب أن ينقلنا عن طريق

جزئيات بسيطة يف احلياة ،إىل احلياة الكّبى املليئة ابألحاسيس واالنفعاالت الوجدانية ،وهي ميزة –
الشعراء.
حسب رأيه -ال تتوافر ّإال لعدد قليل ج ّدا من ّ
 القيم التّعبريية:إ ّن وظيفة التّعبري يف العمل األديب ال تقف عند ال ّداللة املعنوية لأللفاظ والعبارات ،بل تمضاف إىل
الّت
الصور والظّالل ّ
ذلك مؤثّرات أخرى وهذه املؤثرات هي اإليقاع املوسيقي للكلمات والعبارات ،و ّ
تمضفيها العبارات على املعىن يف ال ّذهن ،يمضاف إىل ذلك األسلوب ال ّذي تمعرض به التّجارب وتناسق

تغري نظم الكالم
الكلمات والعبارات .فرتكيب األلفاظ وطريقة صياغتها يعطي معاين جديدة ،وكلّما ّ
أي إضافة يف العبارة أو تغيري فيها فهو زايدة يف املعىن أو العكس.
ّ
تغري معىن الكالم ،و ّ

الشعوري ،فاملعىن التّجريدي اثبت
اجملرد لأللفاظ واملدلول ّ
وُييّز "سيّد قطب" بني املدلول ال ّذهين ّ

كل يوم
يتغريّ ،أما املعىن ّ
الشعوري ّ
مقررا مل ّ
ال ّ
يتغري على مدى ّ
الزمان ،ما دام االصطالح ّ
فمتغري ،ألنّه ّ
يكتسب مالبسة شعورية جديدة تمضاف إىل رصيد هذا اللّفظ ،وال ّناية هلذه املالبسات طاملا ّأّنا

الشعورية ختتلف حبسب
الّت تستخدم هذا اللّفظ .فداللة اللّفظ ّ
مختاجل مشاعر األفراد واألجيال ّ

ُير به من جتارب ومشاهد يف احلياة ،ممّا يمفسح اجملال أمام أّناط ال محتصى من
كل فرد ملا ّ
استجابة ّ
االنفعاالت واملشاعر كلّما ذمكر لفظ من األلفاظ.
 -3فنون العمل األديب:
ح ّدد "سيّد قطب" فنوان كثرية للعمل األديب إضافة إىل أحكامها اخلاصة وموضوعاهتا ووظيفتها

فن.
وأدواهتا و ّ
كل ّ
الّت تكون أحياان متقاربة أو متفاوتة بدرجة أو أبخرى يف ّ
شعر:
 -ال ّ

الشعر أقدم وجودا ،كما
الشعر معلّال ذلك أب ّن النّثر أحدث نشأة ،و ّ
بدأ "سيّد قطب" احلديث عن ّ

الشعر عن النّثر ،واحلدود الفاصلة بينهما ،وُيكننا تلخيصها كاآليت:
عرض مميّزات ّ

حّت ولو كان منظوما.
 أ ّن اإليقاع يف ّالشعر من نوع آخر غري ال ّذي حيتويه النّثر ّ
الشعري.
 هناك جتارب شعورية معيّنة تثري انفعاالت شعورية خاصة ال يستنفذها ّإال التّعبري ّالصور والظّالل ،جيعله وسيلة مضمونة الستنفاد
 التّعبري ّمنسقا من ّ
يتضمن إيقاعا ّ
الشعري ّ
قواي ّ

الشعورية.
الطّاقة ّ

الشعرية ،وهذا اإلحساس ال ّذي يستعلي على
الروح ّ
فطبيعة ّ
الشعر ووظيفته عند سيّد قطب هي هذه ّ

ابلروح
الّت تستدعي التّعبري ّ
الشعري وهي ما ّ
احلياة العادية؛ فدرجة االنفعال هي ّ
عّب عنها سيّد قطب ّ
الزمان واملكان،
الشعرية ،يقول( :فال ّ
ّ
شاعر ال ّذي يصلنا ابلكون الكبري واحلياة الطّليقة من قيود ّ
شاعر الكبري
الصغرية واللّحظات اجلزئية ،واحلاالت املنفردة ،هو ال ّ
بينما هو يعاجل املواقف ّ

النّادر).

القصة واألقصوصة:
 ّفالقصة هي التّعبري عن احلياة ،من
إذا كان ّ
الشعر هو تعبريا عن اللّحظات اجلزئية اخلاصة يف احلياةّ ،

الّت أحياان
قصة ،وحي ّدد التّقاطعات الفنّية ّ
فن ال ّ
هذا التّحديد حاول سيّد قطب أن يضع مسات ّ
الشعر.
القصة مع ّ
تشرتك فيها ّ

الزمنية
ابلصورة ّ
الشمسية ،تلتقط حلظة خاصة من سلسلة اللّحظات ّ
فالقصة القصرية هي أشبه ّ
ّ
الشعورية لإلنسان أو لألشياء ،وهي اختيار وتنسيق حلادثة أو ع ّدة حوادث ،تبدأ وتنتهي يف
احلسية و ّ
و ّ

وتصور غاية معيّنة.
زمن حمدود ّ

القصة
قصاص إىل آخر ،كما أ ّن ّ
وهذا التّنسيق هو جانب الفنّية فيها ،وهو ال ّذي خيتلف من ّ

ط سري واحدا
الّت تتّبع خ ّ
احلرية ال جنده يف األقصوصة ،هذه األخرية ّ
القصرية تتمتّع بقدر كبري من ّ
الّت تتقيّد بزمن
حول حادثة أو حالة شعورية معيّنة ،أو شخصية حم ّددة ،وليست متاحة للتّمثيلية ّ

التّمثيل وقيود املسرح ووجود املمثّلني فوق اخلشبة ،وليست متاحة للملحمة ،وهي مقيّدة بتصوير
ط زمن يناسبها.
الشخصيات واألحداث اخلارقة ،وختالف حياة الواقع وتتّبع خ ّ
ّ

القصة واألقصوصة ،فقد ّبني سيّد قطب أ ّن احلجم بينهما ليس هو
ّأما فيما يتعلّق ابحلدود بني ّ

القصة تتمتّع
معيار اختالفهما ،بل طبيعة معاجلتهما لألحداث هي الفاصل األساسي ،فإذا كانت ّ
احلرية يتيح هلا االطّالع على ُجيع مالبسات احلياة واالستطراد يف تصوير
بقدر من ّ

ط سري واحد ،ويف فرتة حمدودة،
الشخصيات...،فإ ّن األقصوصة تدور حول حمور واحد ،يف خ ّ
ّ
وتتناول حادثة خاصة ،أو حالة شعورية معيّنة ،وال تقبل االستطراد إىل مالبسات وظروف كل

الشخصيات.
ّ

 اخلاطرة واملقالة والبحث:كثريا مانطلق لفظ املقالة على اخلاطرة ،وهذا راجع إىل التّشابه الكبري بني املقالة كنوع أديب مستقل،
كل
اخلاصة ،وهذا التّشابه ّ
مقوماته وشروط إنتاجه ّ
واخلاطرة كنوع أديب آخر له ّ
مرده أساسا إىل ظاهر ّ
منهما ،يف حني يرى سيّد قطب أ ّن اخلاطرة هلا صبغة انفعالية ،بينما املقالة هلا صبغة تقريرية ،هبذا

األويل بدأ سيّد قطب احلديث عن طبيعة هذين النّوعني األدبيني ،وعن اخلصائص املميّزة
التّحديد ّ
لطبيعة موضوعهما.

الشعورية
فـ ـ ــ :اخلاطرة هلا وظيفة شعرية ،وأقرب ما تكون للقصيدة الغنائية ،فهي تعرض التّجارب ّ
الشعوري ال ّذي خياجل
اجلو ّ
يف صور موحية ،وجتمع املشاعر يف عبارات تتّفق إبيقاعها ومعانيها مع ّ

كل كاتب عن
صاحبها ،هذا إضافة إىل عملية اخللق ّ
الفين ،واألداء اللّفظي ال ّذي يضمن استقاللية ّ
اآلخر ،وهذه اخلصائص هي نفسها خصائص القصيدة الغنائية.

كل شيء فكرة وموضوع؛ فكرة هادفة واعية ،وموضوع حيتوي قضية يمراد
ّأما املقالة فهي قبل ّ

تؤدي إىل نتيجة حم ّددة وغاية مرسومة من ّأول األمر ،وليس التّأثري الوجداين هو غايتها،
حبثها ،حبيث ّ
ولكن غايتها األساسية هي اإلقناع الفكري ،كما أ ّن كاتب املقالة يفرغ اللّفظ من صورته املوحية إىل

اجملردة ،فقصده ليس التّأثري يف نفس القارئ ،بقدر ما حياول ترسيخ فكرة مقاله يف عقل القارئ
صورته ّ

وتصوره.
ّ

ّأما البحث العلمي فاكتفى سيّد قطب ابلتّمثيل له هبذا الكتاب ال ّذي نعاجله ،فهو حبث عن

النّقد األديب يتناول املوضوع من جوانبه املتع ّددة ،ويرى أ ّن الفرق بني البحث واملقالة أ ّن هذه تعاجل

فكل
فكرة واحدة يف الغالب ،يصل القارئ إىل نتيجتها عند فراغه من املقالةّ ،أما البحث الطّويل ّ
فصل فيه يعاجل جزءا من الفكرة ،ويصلح مق ّدمة للفصل ال ّذي يليه ،وُجيع فصوله متعاونة.
وجممل ما ُيكننا قوله عن طريقة وأسلوب سيّد قطب ،أنّه سلك منهجا دقيقا وأسلواب سلسا،

الّت
فتعامل مع القضااي األدبية ابلتّقنني والتّعريف و ّ
الرتكيز ،وقد أكثر من األمثلة والنّماذج يف احلدود ّ
الّت قام بوضع تعريفات هلا ،وحنن نعرف
يتطلّبها املوضوع ،ونقصد هنا ابلقضااي األدبية الفنون األدبية ّ

الصعب أن حن ّدها بتعريف واحد مانع.
أ ّن هذه الفنون هلا تعريفات خمتلفة ،ومن ّ

