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  �سم�هللا�الرحمن�الرحيم

  

  .     ا��مد���وكفى�والصالة�والسالم�ع���سيدنا�محمد�الن���املصطفى

��و������ �السنة �طلبة �ع�� ��د�ي �ا��طاب �تحليل �منا�� �مقياس �مقّرر ��و��� �ما �أل�ّم صات
ّ

�م�� �ذه

�ب�ن�أبنا�ي�طلبة��ذه�الشعبة�لالست�ناس �القديم�أقّدم�ا �شعبة��دب�العر�ي �ظل��ذه��ماس��� ��� ��ا

الظروف�العص�بة�ال���تمّر���ا�ال�شرّ�ة،�رجعت����إعداد�ا�إ���جملة�من�كتب�أ��اب��ختصاص،�

�من �يظ�ر�ف��ا �قد �ما �ع�� �اس�سمح�م �غ���اسب����نات�ولكّن�� �والظروف �الوقت �ضيق �هللا، �علم ،

عمل�ننقّحھ�ونقّدمھ��املناسبة،�وأعد�م�أن�ت�ون�بداية�لعمل�مثمر�الحقا،�إن��انت����العمر�ف��ة،

  .   ب�ن�أيد��م����صورة�أوسع�وأحسن�من��ذا

 .  وهللا�املستعان                                                                                                                                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفھوم المنھج 

�جعلنا�منكم�ِشْرعة�وِم��اجا: " املن���مصط���قرآ�ي،�ورد�ذكره����سورة�املائدة�عند�قولھ��عا��    ." ل�ّلٍ

  . وامل��اج��نا��و�الطر�ق�الوا����48املائدة�
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���� �الباحث�ن، �قبل �من �الّنظر�نحو�ا �وج�ات �واختلفت �املن�� �مصط�� ��عر�فات �ب�عّددت ��و�قصد ��ھ

البحث�أو�: " و���عند�أفالطون . ن�ية��خرى،�الطر�قة�أو��سلوب�أو�التنظيملغتنا�العر�ية�واللغات��ج

�بحثا،�وس���من��ھ�باسم�املنطق �واستعمل�ا�أرسطو�بوصف�ا 1".النظر�أو�املعرفة،
��و��ش�ل�عام��  أي

  .مجموعة�من��جراءات�وا��طوات�و�ختبارات�والقواعد�ال���ي�بع�ا�أفراد��عملون����املجال�نفسھ

�ال�دف�       �إ�� �للوصول ��قصر�و�سلم �الطر�قة �بھ �يقصد �و�صطال�� �العل�� �الف�� �بمعناه واملن��

���سان�مراعاة�دقيقة��ان����مأمن�من�أن�يحسب� �مؤكدة��سيطة�إذا�رعا�ا امل�شود،�أو��و�قواعد

بع�ا�ل�ي��ستخدم�, صوابا�ما��و�خطأ
ّ
ملكتنا�العقلية�أو��و�بيان�القواعد�و�رشادات�ال���ي�ب���أن�ت�

�الك�شاف� �للمش�لة �دراستھ ��� �الباحث �ي�بع�ا �ال�� �الطر�قة ھ
ّ
�أن �ع�� �املن�� �وعرف ��كمل، �الوجھ إ��

ا��قيقة�وكمذلك�املن����و�فن�التنظيم�ال��يح�لسلسلة�من��ف�ار�العديدة�إما�من�أجل�الكشف�

   .ن�ح�ن�ن�ون���ا�عارف�نأو�من�أجل�ال���نة�عل��ا�لآلخر�, ح�ن�ن�ون���ا�جا�ل�ن, عن�ا��قيقة

أما�من���البحث��د�ي،�و�و�ما��عن�نا����دراس�نا��ذه،�ف�و�الطر�قة�ال����س���عل��ا�الدارس�ليصل�إ���

    2.ا��قيقة����موضوع�من�موضوعات��دب�أو�قضاياه،�مقاال�أو�بحثا�أو�رسالة�علمية

�وا ��دبية �الكتب ��� �املن�� �العرب �والنقاد ��دباء �اتبع �مثلوقد �القديمة �فحول�: لنقدية طبقات

�والت�ي�نالشع �والبيان �سالم، �البن �وأدب��راء ��خبار، �وعيون �والشعر�والشعراء، �ل��احظ، وا��يوان

  .كما�وجدنا�املن������كتب�التار�خ�وا��ديث�والفقھ�والتفس���والس��ة.. البن�قت�بة.. ال�اتب

  

أثري املن���
ّ
  الت

��� 
ّ

�الذ �ع�� �يرتكز�أساسا �ولذلك��و�من�� �أو�الّناقد، �للباحث اتّية
ّ

�الذ �التجر�ة �ع�� �املعتمد �ا��اص وق

وق�و�حساس�دون�ال��ك���
ّ

�الذ ھ��عتمد
ّ
�ألن �املن�� تجانب،����الغالب،،�املوضوعّية�والعلمّية�نتائج��ذا
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�خاصة� �انطباعات �جملة ھ
ّ
�ألن ��نطبا��، �املن�� �اسم �عليھ �يطلق ��نا �ومن �وا����، �الّنصوص ع��

  .  بصاحبھ

و�نطباعّية،�أو�الّتأثرّ�ة،�قديمة�جدا�قدم���سان،�ألّ��ا�فطرّ�ة�فيھ�وقد�رأينا�النقد��شأ،�أّول�ما����

�ملا� �أو���طھ، �ا��اص، �ارتياحھ �عن ���سان ���ا ��عرب �أو�جملة �أو�حركة �ف�و�صوت �انطباعّيا، �شأ،

    1.�سمع�من�شعر�أو�ن��

���� �املن�� �ظ�ر��ذا �م�� �ب�سميات �العر�ي �ختلفةالنقد �املن�� �م��ا �أو�؛ �الذا�ي واملن����الذو��املن��

سمّية��خ��ة�����ش�ر
ّ
  لذلك�وجب�الّتعر�ف�باالنطباعية�فما�����نطباعّية�؟. �نطبا���و�ذه�ال�

�املصط��،������� �ل�ذا �دقيقا ��عر�فا �تقّدم �ال�� �العر�ّية �املصادر�والدراسات ة
ّ
�قل �ع�� �ن�ّبھ �أن �املفيد من

ظا�ر�ح���عند�أولئك�الذين��عّدون�من�أتباع��ذا�املذ�ب�بل�ورّواده،�و���التعر�ف�بھ��و�ذا�الغياب

تھ
ّ
الع�عليھ�ع���قل

ّ
  . �عودون�إ���املصادر��جن�ّية،�ولذلك�سنقتصر�ع����عض�ما�أتيح�لنا��ط

ب�أد�ي�فّ��،��نطباعّية�مذ�" أّن��ديان�و�املذا�ب�و��حزاب�املعاصرة� �املوسوعة�امل�سرة���جاء������

�����
ّ

�ال� �و�نطباع �و�و��عت����حساس �فر�سا، �عشر��� �الّتاسع �القرن �من �الثا�ي �الّنصف ظ�ر���

إ���أّن�أّي�عمل�فّ���بحت���ساس����الّتعب���الفّ���و�د�ي،�ال�املف�وم�العقال�ي�لألمور،،�و�رجع�ذلك

ال���تو���باإلنطباع�أو�الّتأث����الذي�يدفع�الفنان��وعملّية�املرور��ذه���, البّد�أن�يمّر��بنفس�الفّنان�أّوال

    2."إ���الّتعب���عنھ

،�تحديدا،�ظ�رت؛�درسة�فنية��شكيليةم: " mpressionnisme i  �نطباعية�أّن �الروس�جاء����م��م���

� �1886و�1874ب�ن �ببار�س، �معارض �ثمانية �خالل �من �جّس ، �مع�وقد �ا��ديث �الفن �قطيعة دت

تقييد��نطباعات�ال�ار�ة�وحركية�الظوا�ر�بدال� "،�وأ��ا�اتجاه�ف���عام��س���إ���" ية��اديمية�الرسم
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�املنظر�الثابت ��وتحصر ..."  من �الفنّ �نطباعّية �أو�العقلية�وظيفة �البصر�ة �انطباعاتھ �اقتناص ��� ان

    1.ول�س����تصو�ر�ذلك�الواقع�املوضو��،�بخصوص�موضوع�ما

ما��عّ���عن�املشاعر�و�نطباعات�واملن����نطبا�������    
ّ
�ء�أو�املوقف����ذاتھ،�وإن

ّ
�يوصف�ال��

ّ
دب�أال

�ء�أو�املوقف����نفس�املؤلف
ّ

    2. ال���أثار�ا�ال��

 �����ا�ر�شة�الرسام�الفر������لود�مو�ي،�ت�سب��نطباعية�إ���لوحة�فنية��شكيلية�مغضوب�عل��ا   

Claude Monet  انطباع ،1872سنة�� ���قاعة�النتاج� �1874عرض�إال�سنة��ولم pressionIm عنوا��ا

ع���أساس��ايةفنانا�رفض�ا���ام�عرض�ا����البد�20مع�لوحات�أخرى�لـ� Salon des refusés  املرفوض

   3 .عدم�أحقي��ا�لذلك

أّن�الفنان�يجب�أن��عّ������تجر�د�و�ساطة�عن��نطباع�الذي�ار�سم�فيھ�حسّيا،��رأت��نطباعّية����

�ا �الذي�بصرف ��و��نطباع �فامل�م ��د�ي، �الّنقد �ميدان ��� �و�خاّصة �املعاي���العلمّية، ��ل لّنظر�عن

     4 .يضفيھ�الّضوء�مثال�ع���املوضوع�ال�املوضوع�نفسھ

�أمو     ��ن �ال�شكيليةعالم �الفنية �املدرسة ��ذه �نذكر؛ �أن �مور�سويمكننا وإدوارد� B. Morisot  ب��ث

   C. Pissaro و�اميل�ب�سارو   A. Renoir وأوغست�رونوار  A. Sisley  �س��وألفر�د�س E. Dougas   دوغاس

   � �الناقد ��س�� �حر�، �ذا�ي �من�� �أ��ا �ع�� ��د�ي �النقد �إ�� �ال�شكي�� �الفن �من ��نطباعية من�انتقلت

خاللھ�إ���أن�ينقل�للقارئ�ما��شعر�بھ�تجاه�النص��د�ي�تبعا�لتأثره���ي�واملباشر�بذلك�النص�دون�

� �تدخل �صارمأّي �أو�تفك���منطقي �عق�� �الذي�، �الفردي �الذوق ��� �املس�� ��ذا ��� ��ساسية وسيلتھ

�باملوضوع��بدا�� �مناسبة�ل��ديث�عن�. �عكس�تأثر�الذات�الناقدة إذ�يتخذ�الناقد�من�النص��د�ي

ھ�حول�النص�ذ�نھ�من�مشاعر�وذكر�ات،�محتكما����نقل�انطباعاتإ���ذاتھ�وأف�اره�ا��اصة�وما�يتدا���
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وجول� وأناطول�فرا�س انت�بيف؛�سالنقد��نطبا���الغر�يأعالم��ذا�املن��،�من�  1.ع���الذوق�أساسا

    2.وغوستاف�ال�سون  أندري�جيد�و �لوماتر 

   � " التار���"ح���و�و����عز�التحامھ�  3زعيم�النقد��نطبا��،�طھ�حس�نذ�بت��عض�الدراسات�إ���عّدِ

  .درك�أن�طبيعة�النص��د�ي�ل�ست����يد�املؤرخبالنص��د�ي؛�ألنھ�أ

���� �و�انت �مندور �محمد �تلميذه ��عده �من �جاء ���نطباعيةثم �تحوالتھ��� �الكب����� �النقدي الثابت

و�ظنونھ�من��ا�،�املن���التأثري�الذي����ر�منھ�اليوم��عض�ا���الء " العتقاده�أّن ،�املن��ية�املختلفة

ما�دام��دب��لھ�ال�يمكن�أن�،�ائما�وضرور�ا�و�د��يا�����ل�نقد�أد�ي�سليمبدائيا�عتيقا�باليا�ال�يزال�ق

  4 ."يتحول�إ���معادالت�ر�اضية�أو�إ���أ��ام�تقاس�بامل���والسن���أو�توزن�بالغرام�والدر�م

وقد�أذ�ى��ذا�املوقف�من�مندور�صراعا�ب�نھ�و��ن�ز�ي�نجيب�محمود�موضوعھ��ل�يقوم�الّنقد�ع�������

وق�أو�
ّ

    5ع���العلم�؟الذ

�وال��ا��ن��� �ا���� �من �لھ �أتيح �ما �لإلنتصار�لرأيھ �م��ما �واحد ��ل �, حشد �إ�� �مندور قد�النّ �أّن فذ�ب

ھ��أن�ي�ون ،�وال�ي�ب���لھ�ل�س�علما
ّ
 إ���الكذلك�ألّن�ِقوامھ�ومرجعھ��ل

ّ
وللذوق�ال������ال�لمة�،�وق ذ

�الفنون  �نقد ��� �باالعليا �املقصود �أّما ، 
ّ

�لذ  فوق
ّ

�ا�و�الذ �القرائية�ملدرّ وق �املمارسات �بطول �املصقول ب

    6 ."والتحليلية�والف�مية

والعلم�عنده��و�من���البحث؛�أي�مجموعة�القوان�ن�ال���فالّنقد�عنده�علم،�� أّما�ز�ي�نجيب�محمود   

�حت�ام�املطلق�إ���الذوق��و�إشاعة�للفو�����مرجعھ�إ���العقل�ال�الذوق،�وأّن ،�وأّن�تفسر�الظوا�ر

 �،الذي�سيصبح�ناقدا،�فالقارئ �: ���كالم�مندور�خلطا�ب�ن�قراءت�ن�ة،�وأّن النقدي
ّ
ما�يقرأ�القراءة��و���إن
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�يحّب  �إال�أن ���ّم �فال��سعھ �ثم �يكر�ھ، �أو�أن �قرأه �ليوّ� �ما �رأيھبالكتابة �ليعلل �أي �نظره �وج�ة ��،

�خط �الذوق �أن �ذلك �ومع�� �أسبا��ا، �الظوا�ر�إ�� �رد �ألنھ �عقلية �عملية �النقد،�والتعليل ��سبق �أو�� وة

مرحلة�أو��،�يمّ���ا�:  و�خلص�إ���القول�بأّن�ثّمة�مرحلتان�1."ول�س��و�النقد،�إذ�يأ�ي�النقد��عليال�لھ،

�النقدية �للعملية �ا��ام �املادة �إعداد �دوره �وال�يتجاوز �يقرأ، �يختار�ما �عقل�. ذوق �يمّ���ا �ثانية، ومرحلة

ل�و�فّسر�و�ستع�ن�ب�ل�ما�أمكن�
ّ
ل�و�عل

ّ
  .من�علوميحل

ع����ذين�العلم�ن،�مندور�وز�ي�نجيب،�بل�نجد��ذا�املن���ظا�ر��لم�يقصر�تطبيق�املن����نطبا��   

  2 .���أعمال�الكث���من�أعالم�النقد�العر�ي�ا��ديث،�أمثال�العقاد�و����حّقي،�إيليا�ا��اوي�وغ���م

�اعتبار�� ��� �مضمونھ �بح��، �ومن�� �أد�ي �مذ�ب �فاالنطباعية �����وا��الصة
ّ

�ال� �و�نطباع حساس

أساس�التعب���الفّ���و�د�ي،�ّن�قيمة�العمل��د�ي�تكمن����نوعّية��نطباعات�ال���ي��ك�ا��ذا�العمل�

���نفس�القارئ،�و�حساس�ال�الّتفك���والعقل��و�معيار�وجود���سان،�و�ّل�معرفة�ال��سبق�ا�إحساس�

  .لعمل�الفّ���ال��ش�لھ��ا�غ���مجدّية،�لذلك��انت�الع��ة�بمضمون�ا

  

     

  

  

  

  

 ملن���التار���ا
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�وسبق���� �معينة، �حقيقة �إ�� �التوصل ��س��دف �والذي �واملعروف م
ّ
�املنظ ��سلوب ��ع�� �من�� ��لمة ا

ّ
مل

��لمة� �أما �استخدامھ، ��عميم �تّم �لذلك �إيجابية، �التجارب �نتائج �وجاءت �الكث��ين، �طرف �من تجر�تھ

� �لفظة �إ�� �م�سو�ة ��ع��"�خالتار "التار��� �و�� �قبل�: ، �و���يل�ا �تدو���ا �يتم �ال�� �املاضية �حداث

تجميع��دلة�املاضية�والعمل�ع���ترتي��ا�وتص�يف�ا�ونقد�ا،�ا��اضر�و�صبح�مع���الن���التار�����و�

ثم�عرض�ا����صورة�حقائق�موثقة،�وا��روج�بمدلوالت�وقرائن؛��ساعد�ع���ف�م�موضوع�عل���مع�ن�

  .ماأو�مش�لة�

�عتمد��ذا�املن���ع���اس��داد�التار�خ�أو�املا����لوضع�حلول�للمشا�ل�ا��ار�ة�ع���ضوء�ما�تم����و ���

�أن� ��ش���إ�� �أن �املناسب �ومن �وتحليل�ا، �ونقد�ا �التار�خية �املعلومات �جمع �ع�� �كث��ا �و�عتمد املا���،

�يب�ّ  ھ
ّ
�ألن �املن�� �ل�ذا �ا��صبة �امليادين �من �ا��صبة �امليادين �من �و�دب �ا��قيقيَّ اللغة �الف�م �أّن �ن

مة�ع���أ��ا�
َّ
ر�ا،�ف�و�ينظر�إ���اللغة�املت�ل ��"للظوا�ر�اللغو�ة�يقوم�ع���النظر����تار�خ�ا�وتطوُّ ���ء�متغ�َّ

�املكتو�ة �اللغة ��� �املوجود ��و�ذلك �الدراسة ��ستحق �الذي �م��ا �الثابت �ا��زء �وأن اع، ل." خدَّ ِ
ّ
�تمث �ال��

  1.�ساس�للمن���التار���

من�املألوف����علم�: " نطالقة�ا��قيقية�ال���وصفنا�بھ��ذا�املن��،�ل�ا�ما��سّوغ�ا،�يقول�رو���إّن�� ���

�يقال �أن �أخص�: اللغة �و�وجھ �للغات، �واملقارنة �التار�خية �عصر�الدراسة �عشر��ان �التاسع �القرن إن

ْج 
ُ
�ت �لم �أنھ �ال��ع�� ��ذا �ولكن �كب��، ��ش�ل غ �أمر�مسوَّ �و�ذا �ال�ندوأورو�ية، �الوقت�اللغات ��ذا َر�قبَل

�ا��وانب��خرى�لعلم�اللغة�قد�تم�تجا�ل�ا�خالل� �تار�خية�تقوم�ع���مقارنة�اللغات،�وال�أن��لَّ
ٌ

بحوث

�واملن��ية� �النظر�ة �املفا�يم ��� ًرا �تطوُّ �ش�د �قد �القرن ��ذا �أن ��� �املسألة �ولكنَّ �عشر، �التاسع القرن

� �أن �كما �واملقارن، �التار��ّ�ِ �اللغة �لعلم �علم�ا��ديثة ��� �العلمية �واملقدرة �العلمية ال��ك����ك���ل���ود

  2 .اللغة��ان�مكرًسا�ل�ذا�ا��انب�من�املوضوع�أك�َ��من�غ��ه�من�ا��وانب

                                                 
1     
2     
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ع�أية�ظا�رة�لغو�ة����لغٍة�ما،�ح���أقدم�عصور�ا،���� وعليھ�فاملن���التار�������الدرس�اللغوي،��و�ت�بُّ

����لغٍة�ما�ع���القرون،�: أي�ال���نملك�م��ا�وثائَق�ونصوًصا�لغو�ة؛ إنھ�عبارة�عن�بحث�التطور�اللغوّيِ

�بن� �ا��ليل �أمثال �من �ل�ا �القدماء �وصف �من �تبدأ �تار�خية، �دراسة �الفص�� �العر�ية �أصوات فدراسة

�نطاق� �ضمن �تدخل �دراسة �العصر�ا��اضر، �ح�� �الزمان، �ذلك �منذ �تار�خ�ا ع �وت�بُّ �وس�بو�ھ، أحمد،

،�ومثل� ع��ب�ية�الصرفية،�وداللة�املفردات،�ونظام�ا��ملةاملن���التار��ّ�ِ   1 .ذلك�يقال�عن�ت�بُّ

وإذا�أضفنا�إ���ذلك�أّن�اللغات�تصي��ا�سّنة�الّتطّور،�فإّن�رصد�مظا�ر��ذا�الّتطّور�ومعرفة�أسبابھ�من�

�الّدالالت�املتعّددة�ال���ال  �يوقفنا�ذلك�ع�� �لف�م�حركة�اللغة�الّتار�خّية،�كما فظ��مور�امل�ّمة
ّ
�الل زمت

  .  ع�����ذه�العصور 

رة����عمق�التار�خ��اللغة�العر�ية؛�ليقف� كما�يفيد�املن���التار������ ِ
ّ

���دراسة�ألفاظ�لغة�قديمة�متجذ

�ودالالت� �معاٍن �بجان��ا �أو�أضيفت �أو�فارق��ا، �فصاَحَبْ��ا �ألفاظ�ا، �الزمت �ال�� �املتعددة �الدالالت ع��

�ا�و�كذاأخرى،�أو�أزاح��ا�دالالت�أخرى�وح
َّ
ت�محل

َّ
  .ل

�من� �التار�خية �ا��قائق �عن �والكشف �بالبحث �يقوم �عل�� �بحث �من�� �التار��� �فاملن�� �القول وصفوة

�تفس��� �وإعطاء �التار�خية �و�دلة �الوثائق ��� �امل��لة �املاضية �والوقا�ع ��حداث �وتركيب �تحليل خالل

  .اوت�بؤات�علمية�عامة����صورة�نظر�ات�وقوان�ن�عامة�ثابتة��س�ي

    � �من� التار���وللمن�� �لھ �بما �ُم�مة، ��شوا�د �وا��روج �البحثية، �الدراسات �تحقيق ��� �واسعة �رة
ُ

ش

��ة�قو�ة؛�يمكن�أن��عتمد�عل��ا�الباحثون�العلميون؛����س�يل�وضع�إجراءات�منظمة�للبحث،�ومن�

  .ثم�بلوغ�النتائج��يجابية�ب��اية�تنفيذ�ا��طط�البحثية

�املن�    �عن �قيل �ظوا�ر�وم�ما �تطور �لدارسة �استخدام�ا �يمكن �ال�� �املنا�� �أ�ّم �من �فإنھ �التار��� �

  .لغوّ�ة�وأحداث�اجتماعية�و�عقب�مسار�ا�منذ�أن�حدثت����املا����إ���يومنا��ذا

  

                                                 
1     
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لد��ذا�املن���من�املن���املن����جتما���من�املنا����ساسية����الدراسات��دبية�والنقدية،�وقد�تو ���

التار���،�بمع���أن�املنطلق�التار�����ان��و�التأس�س�الطبي���للمنطلق��جتما���ع���محوري�الزمان�

إّن�: والذين�فرقوا�بي��ما�قالوا �2.إّن��ذا�املن����و�جزء�من�املن���التار���: قال��عض�محّ��� 1.وامل�ان

�تناول�النصوص�القديمة �ا��ديثة��ان��الدرس��د�ي�إذا �درس�النصوص �توّجھ�إ�� �ان�تار�خيا،�وإذا

3.نقدا�اجتماعيا
    

�املستوى���� �ع�� �ممثال�ل��ياة ��دب �في�ون �املختلفة، �بطبقاتھ �واملجتمع ��دب �ب�ن �ير�ط و�و�من��

�الفع���لألعمال��بداعية،�فالقارئ�حاضر����ذ�ن� ا��ما���ال�الفردي؛�باعتبار�أن�املجتمع��و�املنتج

�واحد�  �آن ��� �وغايتھ �و�و�وسيلتھ � 4.ديب ��شأة�" لذلك �ف�م �واعيا �تطبيقا �تطبيقھ �طر�ق �عن يمكن

فاألجناس��دبّية�مثال�والّتطّورات�ال���ت��ق���ا�سواء��انت�. الظوا�ر��دبّية�املختلفة�وتطّور�ا�وزوال�ا

ھ�يحكم�ا�منطق�ال
ّ
بل�. تطّور�الداخ���ل�ا�فقطتطّورات�جزئّية�أو�شاملة،�ال�يمكن�ف�م�ا�ع���أساس�أن

�تار�خّية� �ف��ة ��� �باملجتمع ���قت �ال�� �والثقافية ��جتماعّية �الّتغّ��ات �إ�� �التطّورات ��ذه �رّد �من البّد

  5."محّددة

بدايات�النقد��جتما���إ�����اية�القرن�الثامن�عشر�ومطلع�القرن�التاسع�عشر�عاد���ا�أدباء��عود����

م�كتابا�عن����1800أملانيا�وان�ل��ا�أمثال�مدام�ستال�ال���أصدرت����عام�فر�سيون��انوا�قد��اجروا�إ

كتابا��عنوان�عبقر�ة� �دب�من�حيث�عالقاتھ�بالنظم��جتماعية،�وشاتو�بر�ان�الذي�أصدر���و��خر�

وقد��انا�نقطة�انطالق���م�رة�من�الدارس�ن�والنقاد�الذين�وضعوا�املجتمع��6.م�1802املسيحية�عام�

                                                 
1    
2    
3    
4    
5    
6     
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مان،�ثم�جاء�س�ت�بيف�نصب� ِ
ّ
الذي� م��1869 – 1804أعي��م�ح�ن�زاولوا�العملّية�النقدّية،�وم��م�قل

  1.احتفل�باملجتمع�و�ظروف��ديب

م،�1863و�مكننا�أن��عت���التحليالت�ال���ضّم��ا�الناقد��يبوليت�ت�ن�كتابھ�تار�خ��دب�وتحليلھ�عام�����

  2.ما������دراسة��دب�وتحليلھأحد�أبرز�التطبيقات�املمثلة�للمن����جت

  املن����جتما������النقد��ور�ي�ا��ديث

�ان�للفكر�املادي�املارك����كب����ثر����تطور�املن����جتما��،�ف�و�من�أكسبھ�أطارا�من��ّيا�وشكال����

�بن�ت �من �يت�ون �املجتمع �أن �املاركسية �الفلسفة ��� �عليھ �املتعارف �من ��ان ا
ّ
�ومل �نا��ا، : دنيا  : �نفكرّ�ا

�����الب�ية��قتصادية،
ّ

ل�ا�النتاج�املادي�املتج�
ّ
ل����النظم�الثقافية�والفكر�ة�والسياسية�: وعليا يمث

ّ
تتمث

���� ��غ��ا �ُيحدث �أن �البّد �املادية ��نتاج �قوى ��غّ����� �أّي �فإّن ��و��، ��ساسية �الب�ية �عن املتولدة

  3.العالقات�والنظم�الفكر�ة

�املاركسية��� �التطور��عملت �ب�ن �التالزم �يدعو�إ�� �الذي ��تجاه ��عميق ��� �جنب �إ�� �جنبا �الواقعية مع

�ان�من�بي��ا�علم�  �جتما���و�زد�ار��د�ي؛�فأس�م�ذلك����ازد�ار��علم��جتماع�ب�نّوعاتھ�املختلفة،

�علم�اجتماع��دب�أو�سوسيولوجيا��دب،� �قبل�منتصف�القرن�العشر�ن�أطلق�عليھ�اسم وقد��شأ

�من� ��جتماع �علم �منا�� ��� �حدث �وما �جانب، �من ��دب ��� �حدثت �ال�� �بالتطورات �العلم تأثر��ذا

.جانب�آخر
4

  

�  ومن�أعالم��ذا�املن��؛�فر�در�ك��� �1895أنجلز�  م،�وفر�در�ك�1883م،�و�ارل�ماركس���1830يجل�

  .م�1971م،�وجورج�لو�ا�ش�

  اتجا�ات�املن����جتما��
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جا�ان����
ّ
  بارزان�ل�ذا�املن��؛�الكّ���وا��د��ثّمة�ات

  أ�ـ��تجاه��ول�الك��

��حصائيات���� �مثل ��جتماعية، �الدراسات �منا�� ��� �التحليلية �التقنيات �من ��ستفيد تيار�تجر���

�م��ا� ��ستخلص �ثم �دقيقة �ملنا�� �طبقا �الدارس �ي�ن��ا �قاعدة �من �وتفس���الظوا�ر�انطالقا والبيانات

  1.املعلومات�ال�����مھ

�يقت������� ��دب �تحليل �وأن �الثقافية، �ا��ركة �من �جزء ��دب �أّن �إ�� ��تجاه ��ذا �أ��اب يذ�ب

تجميع�أك���عدد�من�البيانات�الدقيقة�عن��عمال��دبية،�وذلك�الستخالص�نتائج�م�مة�تكشف�لنا�

�املجتمع ��� ��دب �حركة �علم� 2.عن ��� �كتاب �ولھ �س�ار�يھ، �الفر���� �الّناقد �املدرسة ��ذه �رواد ومن

  .اجتماع��دب

�غفل�أ��اب��ذا��تجاه�الطا�ع�النو���لألعمال��دبية،�فيدرسون��عمال��دبية�ع���أساس�أ��ا����

�ال  �الك�� ��ساس �الدراسات �تلك �يحكم �الذي �في�ون ��رقام، �لغة �ف��ا ��ستخدمون �ظوا�ر�اجتماعية

  3.الكيفي؛�وعليھ�ف�ذا��تجاه�ال�يملك�رؤ�ة�جمالية����ا��كم�ع���العمل��د�ي

لكن��ذا�املنظور�ما�لبث�أن�تطّور�وارتبط��ش�ل�ما�با��انب�ا��ما��،�وأبرز�مثال�ع����ذا�التطّور����

�الدراسة� ��ذه �وظفت �فقد �ستاغ، �مار�نا �السو�دية �التعب���للباحثة �حر�ة �حدود �كتاب ��� �نجده ما

���علم�اجتماع��دب��ش�ل�مختلف�عن�السابق،�ف���تتخذ�منظور�ا�  التقنيات��حصائية�والتجر��ية

من�منطلقات�من��ية�حيث�ترى�أن��بداع�القص�����و�أك���أش�ال��بداع�ارتباطا�بحركة�املجتمع،�

�و �والدي�ية، �السياسية، �املمنوعات �و�� ��جتماعية �باملمنوعات �يصطدم �ما �غالبا � �4خالقية،وأنھ
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2    
3    
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�مؤشر�قمع� �وأن ��بداع، �قر�نة �بأ��ا �ل��ر�ة �ال�اتبة �رؤ�ة ��� �للدراسة �امل���� �الثا�ي �املنطلق ل
ّ
و�تمث

  .ا��ر�ة��و�أ�م�مؤشر�لتدخل�املجتمع����تكييف��نتاج��د�ي

��دبي���� �لألعمال �النو�� �ل��انب �إغفالھ �إ�� �فباإلضافة �الّنقد �الكث���من ��تجاه ��ذا �ف�و�و�واجھ ة،

يكتفي�برصد�الظوا�ر�وال�يتعمق����إم�انية�تفس���ا�ور�ط�ا�ببعض�ا،�بل�و�قيم�التوازي�ب�ن�ظوا�ر�غ���

�نقطة� �و�ذه �ا��ارجية، �ا��ياة �طبيعة ��غاير�نوعيا �إبدا�� �تخي�� �إنتاج ��دب �ألن �أصال؛ متجا�سة

�إضاف �مجرد �عمل�ا �نتائج �وتجعل ��دب �اجتماع �علم �دراسات ��عيب �جو�ر�ة �من�ضعف �ملجموعة ة

  .البيانات�واملعلومات�ال���تخدم�علم��جتماع�ودارسيھ�أك���من�نقاد��دب�واملتخصص�ن�فيھ

  املدرسة�ا��دلية: ب�ـ��تجاه�الثا�ي

من��عده�ورأ��ما����العالقة�ب�ن�الب���التحتية�والب���) م��1883م�ثم�ماركس��1830سبة�إ����يجل����

  1.نتاج�الثقا��،�و�ذه�العالقة�متبادلة�ومتفاعلة�مما�يجعل�ا�عالقة�جدليةالفوقية�����نتاج��د�ي�و� 

من��عد�ما�ظ�ر�جورج�لو�اش�كمنظر�ل�ذا��تجاه�عندما�درس�وحلل�العالقة�ب�ن��دب�واملجتمع�����

�و��ن� �وازد�اره، ��د�ي �ا���س ��شأة �ب�ن �ف��ا �ر�ط �دراسات �وقّدم �ل��ياة، �وتمثيال �ا�ع�اسا باعتباره

عة�ا��ياة��جتماعية�والثقافية�ملجتمع�ما��س����سوسيولوجيا��جناس��دبية،�تناول�ف��ا�طبيعة�طبي

  2 .و�شأة�الرواية�املق��نة�ب�شأة�حركة�الرأسمالية�العاملية�وصعود�ال��جواز�ة�الغر�ية

عليھ�علم�وارتكز�لوسيان�جولدمان،�الذي�جاء��عده،�ع���مبادئھ�وطّور�ا،�ح���تب���اتجا�ا�يطلق����

  3.اجتماع��بداع��د�ي،�حاول�فيھ��ق��اب�من�ا��انب�الكيفي�ع���عكس�اتجاه�س�ار�يھ�الك��

ثم�حدث�تطور����منا���النقد��د�ي�أّدى�إ����شوء�علم�جديد��و��علم�اجتماع�النص،��عتمد�ع������

�ال �مركز�التحليل �ف�� �وا��ياة، ��دب �ب�ن �الفع�� �الوسيط �باعتبار�ا ��دبية،�اللغة ��عمال ��� نقدي
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فاتخاذ�اللغة�منطقة�للبحث�النقدي����علم�اجتماع�النص��د�ي��و�الوسيلة�لتفادي�ال�وة�النوعية�

  1.ب�ن�الظوا�ر�املختلفة

  املن����جتما������النقد�العر�ي

�ع���� �وا��رص �ل��احظ، �البخالء �ككتاب �وسلوكياتھ �للمجتمع �نقدا �القديم �النقدي �تراثنا ��� ���نجد

�املالحظات� �و�عض �املعتمر، ��شر�بن �عند �نجده �الذي �الشر�ف �واللفظ �الشر�ف �املع�� �ب�ن الر�ط

  2.املن�شرة����كتب�النقد�القديم�ال���تحث�ع���الر�ط�ب�ن�املستوى�التعب��ي�ومستوى�املتلق�ن

نتاج�املادي�أما����النقد�ا��ديث،�فلم�يكن�ل�ذا�املن���رواد�بارزون�مقتنعون�بھ،�ير�طون�ب�ن�� �����

���� ��جتما�� �باالتجاه ���تمام �إ�� �الدعوات ��عض �نجد �ولكننا �روسيا، ��� �يوجد �كما ��د�ي و�نتاج

�املدرسة� �من �املن�� ��ذا �اق��ب �وقد �وعمر�فاخوري، �مو���، �وسالمة �شميل، �شب�� �عند ��د�ي النقد

� �أن�س، �العظيم �وعبد �العالم، �أم�ن �محمود �عند �بدرا��دلية ��اوطھ �ح�� �النقد�، ��� �تجليھ ن

  3.�يديولو���عند�محمد�مندور 

  نقد�املن����جتما��

  :للمن����جتما���الغر�ي�جوانب�تقص���عديدة�نحاول�إيجاز�ا������ي���

4ـ�إصرار�أ��اب�املن����جتما���ع���رؤ�ة��دب�ع���أنھ�ا�ع�اس�للظروف��جتماعية�لألديب
و�ذا�  

�ديب�ش�ئا�منعزال�عن�مجتمعھ،�لكنھ�يحتاج�كذلك�إ���أن��ع���عن��الرأي���يح�إ���حّد�ما،�فل�س

  .أشياء�أخرى�مختلفة�غ����موم�مجتمعھ

ـ�سيطرت�التوج�ات�املادية�ع����ل����ء�����ذا�املن��،�فالب�ية�الدنيا�املادية،����نظر��تجاه�املارك���،�

ة��ديب�أل��ا�مب�ية�ع���سيطرة�املادة،�تتحكم����الب�ية�العليا�ال����عت����دب�جزء�م��ا،�ف��ول�حر�
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ومن�جانب�آخر��غفل��ذا�املن���جانب�الغي�يات�وأثر�ا�الفاعل����توجيھ��دباء�من�خالل�ا��لوص�

�ا��كم� �من �كجزء �الدي�ية �باملرجعية �و�و�يتصل �والفعل، �القول ��� �واستحضار�خش�تھ �سبحانھ �

  1.النقدي

� �الن��ية �باألعمال �املن�� ��ذا ���تم �وإظ�ار�ـ �البطل، ���صية �ع�� �و�ركز�النقاد �واملسرحيات، �القصص

تفوق�ا�ع���الواقع�مما�يؤدي�إ���ال��ييف�ن�يجة��فراط����التفاؤل،�فتصو�ر�البطل�يجب�أن�ي�ون�من�

  2.خالل�الواقع�وتمثل�ا��و�ر�ا��قيقي�لواقع�ا��ياة

ل��د�ي�ع���حساب�الش�ل،�فجاء�ـيغلب�ع���أ��اب��ذا��تجاه�إفراط�م������تمام�بمضمون�العم

�و�دب،� �ا��ياة �ب�ن �الوسيط �باعتبار�ا �باللغة ���تم �حيث �النقص �ل�ذا �كتعو�ض �النص �اجتماع علم

   3.و���أداة�ف�م�املبدع�وإبداعھ
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ف���
ّ
  املن���الن

  

�النف���    ��ستمّد  "املن�� �النف����من�� �التحليل �نظر�ة �من �النقدية �أّس ...  آلياتھ �سيغموند�س�ال�� ا

 الالشعور  (ر�ع���ضو��ا�السلوك�ال�شري�برده�إ���منطقة�الالو���فّس  ،���مطلع�القرن�العشر�ن�فرو�د

   .خاصةورة�علم�النفس�بصرتكز�ع���من���يبذلك��و�و � 1)"

�ولكّن�    �السي�ولو�ّ�، �النقد �م��ا ��ان �عّدة، �بمسّميات �ا��ديث �العر�ي �النقد ��� �النف��� �املن��
َ

ُعِرف

��املن�� �ُ�عرف �لم �ا��ديث �العر�ي ��� �فعليالنف��� �للمن�� �وا��ة �وحدود �النقد�بمالمح ��� �ُعرف �كما ا

ھ�حيث�ورد،�حّمّل�التعر�ف�ذاتھ�الذي�
ّ
الغر�ي،�إذا�ورد����أماكن�متفرقة�من�كتب�النقاد�العرب،�إال�أن

�النقد�الغر  �ال���استمّد�ا �ّي����تحليِل��دب،�حملھ����النقد�الغر�ّي،�واستمد�النظر�ات�الغر�ية�ذا��ا

  .للنقد�الغر�ّي �ذيلّيا،�تا�عا،و�و�بذلك�ال�يزال�نقدا�

املن���الذي��عتمد�نظر�ة�التحليل�النف����ال���أّسس�ا��و�املن���النف�������النقد�العر�ي�ا��ديث�و �� 

� �خالل�ا �من �حاول �وال�� �النقدية، �تطبيقا��ا ��� �يفرو�د �فّس أن �ال�شري، �منطقة�بإر�السلوك رجاعھ

���سانا �لدى �والالشعور �لالو�� �ت�ون �فالّتطبيقات ��د�ي �للنّص سبة
ّ
�و�ال� �نفسية، �تحليل �خالل �من

���،�للتعّرف�إ���خصائصھ�ال��صّية،�والعقد�النفسّية�ال����عا�ي�م��ا؛��س�ب�أحداث�مّرت�بھ��اتبھ

نص�ال���ت�شابھ���صّيات�الكذلك�ا��ال�بال�سبة�إ���وا�عكست����نّصھ��د�ي،�و �أو��عد�ا،�طفولتھ

�نفسّية�تكشف�عن�ا��االت�النفسية�لألديبو��ص�تھ،�باعت
ً
����،املن���ذا�ُعّد�،�حّ���بار�النص�وثيقة

�ا��ديث �العر�ّي �لدى��وسيلة�،النقد �الالو�� �مضمون �التعب���عن ��� ��د�ّي �النص �قدرة �عن للكشف

  2.�ديب�واملستو�ات�النفسّية�العميقة�لديھ

                                                 
1    
2    
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�النف��    ��انت�ظ�ر�املن�� �فقد �التطبيقية، �البحثية �الدراسات �من �عدد ��� �ا��ديث �العر�ي �النقد ��� �

���بحث�م�شور�لھ��عنوان�علم�النفس��د�ي،���1945شأتھ����الوطن�العر�ي�ع���يد�أم�ن�ا��و���عام�

���كتابھ�الوج�ة�النفسية�����1947أتبعھ�بكتاب�البالغة�وعلم�النفس،�تاله��عد�ذلك�محمد�خلف�عام�

سة��دب�ونقده،�و�ان�من�أبرز�مظا�ر�ظ�ور�املن���النف�������النقد�العر�ي�ا��ديث،��شأة�مدرسة�درا

علم�نفس��بداع����منتصف�القرن�التاسع�عشر،�ع���يد�مصطفى�سو�ف،�و�ان�ل�ا�إنجازات�فر�دة�

� �سو�ف �كتاب �و�ان �النف���، �املن�� �الشعر�خاصة"ضمن ��� �الف�� �لإلبداع �النفسية ة�نقط�1"�سس

ة�كتاب�
ّ
ارت�از�جو�رّ�ة�للعديد�من�الدراسات�النقدية�الالحقة�عن��جناس��دبية،�فكت�ت�سامية�املل

�سس�النفسية�لإلبداع�الف������املسرح،�وكتب�شاكر�عبد�ا��ميد��سس�النفسية�لإلبداع�الف������

  2.القصة�القص��ة

�ا�ي�ا��ديثالعر��النقد�أفاد    إذ�طّبقھ��عض�،�ومن�تطبيقاِتھ�النقدّية،�يلغر�كث��ا�من�املن���النف��ّ�

� �العربالّدارس�ن ��دباء �املن��،��،القدماء�ع�� �ل�ذا �لتظ�ر�لوال�تطبيق�م ��انت �ما �جوانب �عن كشفوا

 مع�أ�ي�العالء������نھ "ما�كتبھ�طھ�حس�ن�عن�أ�ي�العالء�املعري����كتابھ�ومن�أبرز�تلك�التطبيقات�

ل�،�"
ّ
ھ�،�وظ�ر�لھ،�من�تحليلھ�ذاك،�النفسية ة�أ�ي�العالءحالحيث�حل

ّ
نفسھ�ظلما�كب��ا،�عندما��حّملأن

ھ����ن�دون��؛�أّول�ا�أسر�نفسھ����ثالثة���ون 
ّ
�ّ�ان�ن�يجة�إصابتھ�بالع��،�و�س�بإقناع�نفسھ�بأن

�ال��ن� �فقد��ذا �و�و�الثا�ي�تأث�����ن�نفسھ��� عماه����حالتھ�النفسّية����ن�ن�آخر�ن؛�أحد�ما

أّن�،�ح�ن�ظ�ر�لھ�الثالث���ن�املعري�العق���الفلسفيو�خر،�و�و�،��غادرهب�ِتھ�ال��ف��ن�نفسھ���

د����نفسھ�حسرة�دائمة�و عقلھ�م��ون�فيھ
ّ
حّ�������ودفعھ�إ���الشّك�الدائما�قنوط،�ولعّل��ذا�ما�ول

مات
ّ
  3.أ�سط�املسل
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ا�وافرا�من�   
ّ
اعر�العّبا����أبو� ملن���ذا�ال�ا��ديثة�الدراسات�التطبيقّيةأديب�آخر�نال�حظ

ّ
ھ�الش

ّ
عليھ؛�إن

ا��صائص�النفسية�أل�ي�نواس�����" نفسية�أ�ي�نواس" ���كتابھ� عمحمد�النو����يت�بّ نّواس،�إذ�نجد�

� �ف��ا، �الظا�رة �ومظا�ر�سلوكھ اعر�أشعاِره،
ّ

�الش �أّن �إ�� �آخر�املطاف، ��� �عقدة�و��ت��، �من �عا�ي

ية�من�إحساسھ�امل
ّ
ره،�و �ضطرابات�ا��سمية�املتأِت

ّ
لديھ�أت�عقدة��شالس�ب����ذلك�ر�ف�وسرعة�توت

رب�
ُ

��ش ق
ّ
�فتعل �سلوكھ، �ع�� �العقدة ��ذه �ا�عكست �وقد �أبيھ، �وفاة �آخر��عد �برجل �والدتھ �زواج من

ى�من�
َ
  1.املعروف�عنھ�الشذوذ�نحراف�و ا��مر،�وعا�

�العقاد     �تناول �وسماتھ �خصائصھ �وت�ّبع �نّواس �أ�ي ���صّية ��و��خر، � ،النفسّية، �لھ �بدت من�كما

�عا�ي�من�عقدة��ان�أّن�أبا�نواس�فتوّصل�إ�����،وكما�أظ�ر�ا�لھ�تطبيقھ�للمن���الّنف���خالل�شعره،�

��،مرضية �وميل �مجون �صاح��ا �ال��جسية، ��� �لدرجة �واملجون �و لالنحراف �توّصل�والشذوذ، �ما لتأكيد

  2.نحرافھامن�شعر�أ�ي�نواس��عرض�صورا�من�كث��ة�بنماذج�إليھ�من�نتائج�اس�ش�د�

قد�أفادت�النقد�العر�ي�ا��ديث،��تطبيقات�املن���النف�������النقد�العر�ي�ا��ديث،وصفوة�القول�ف���

قد�كشف�عن�جوانب������صّيا��م�لم��ع����دباء�والشعراء،وسيجد�الّدارس�أّن�تطبيق��ذا�املن���

جمل�ا�تطبيقات�للمن������تكن�لتظ�ر�لوال�تطبيق��ذا�املن��،�كما�يالحظ�أن��ذه�الدراسات�������م

صورتھ�الغر�ّية،�و�مل�معقود�ع���الّدارس�ن�والنّقاد�العرب�ليكشفوا�لنا�تصور�عر�ي�خاص�يتما����

  .وعظمة�تراثنا�الفكري 
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  املن���الت�ام��

�امل
ّ
  مف�وم�الت

ش��ك�فيھ�عناصر�الت�امل����اللغة��و�املشاركة����اكتمال�ال���ء،�واملن���الت�ام����و�املن���الذي��     

من�منا���مختلفة�قد�تقل�أو�تك���بحسب�درجة��ئتالف�فيما�بي��ا،�وال�يقصد�بھ�الكمال�ألنھ�ال�كمال�

     .���ما��علق�بفكر�أو�علم�إ�سا�ي�مب���ع���الرأي�والنظر�العق��

  �شأة�املن���الت�ام��

لب�املنا���النقدّية�ا��ديثة،�فإن�ومع�أّن�الب�ئة�الغر�ّية��انت�دوما����املعقل�الذي��شأت�فيھ�أغ���

دعوة�الناقد�ستان����ايمن�إ���نقد�ديموقراطي�يمكن�اعتبار�ا�منطلق��ذا�املن��،�لكن�الدعوة�لقيامھ�

رة�بالدعوة�الغر�ية�بل��انت�عر�ّية�أصيلة
ّ
     1 .عند�العرب�لم�تكن�متأث

   � �سّيد �قطب�عّد �الّدارس�ن، �الكث���من �عند �مصط�أوّ ، �استخدم �من �ل �� �املت�امل �كتابھاملن�� ���

لفصل�إذ�دعا�إليھ�وخّصص�ا����أر�عي�يات�القرن�املا���،�وذلك�النقد��د�ي�أصولھ�ومنا��ھاملوسوم�

: " قالعّده�أفضل�املنا���وأقر��ا�إ���طبيعة�العمل��د�ي�الفنية،�ھ،�و ل��ديث�عن�ذا���خ���من�كتابھ

املن���الف���واملن���التار����: �ي�من�كتاب�النقد��د�ي�و��أّما�املنا���فقد�تحدثت�ع��ا����القسم�الثا

�ذا�أشمل�تقسيم�ملنا���النقد،�وقد�يرى�القارئ�بادئ�ذي�بدء��واملن���النف���،�واملن���املت�امل،�ولعّل 

 
ّ
ب�س��ى�أّن�املن���اھ�ح�ن�ي�ت���من�قراءة�الكت���آثرت�املن���الف���ع���املن���التار����والنف����ولكنّ أن

نفسھ�داخل�قالب�جامد� املختار��و�املن���املت�امل،�الذي�ي�تفع���ذه�املنا���الثالثة�جميعا،�وال�يحصر

تجعل� أو�م��اج�واحد،�فاملنا���إنما�تص���وتفيد�حينما�ُتتخذ�منارات�ومعالم،�ولكّ��ا�تفسد�وتضر�ح�ن

  2."عقيودا�وحدودا،�فيجب�أن�ت�ون�مزاجا�من�النظام�وا��ر�ة�والدقة�و�بتدا
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�صاحبھ���� �وال�تأثرات �بصاحبھ، �عالقتھ �ال�ُ�غفل �لكّنھ �ذاتھ، ��د�ي �العمل �مع �الت�ام�� �املن�� يتعامل

�لصاحبھ� �يحتفظ �كما �دوافع، �بأّية �غ���مقّيدة �املطلقة، �الفنّية �بقيمھ �الفّ�� �للعمل �و�حتفظ بالب�ئة،

روف
ّ
�الظ �وال �غمار�ا��ماعة ��� �غ���ضا�عة �الفردّية �����و�حتفظ. ���صّ�تھ �بأثر�ا �العاّمة رات

ّ
للمؤث

���موضع�آخر��عض�وقد�وّ��� . الّتوجيھ�والّتلو�ن،�ول�س����خلق�املو�بة�أو�طبيعة�إحساس�ا�با��ياة

� �املن��خصائص �املن���املت�امل�ال��عد�النتاج�الف���إفرا: " قال ،�ذا للب�ئة�العامة�وال�يتحتم�عليھ�زا

  1".س�محدودكذلك�أن�يحصر�نفسھ����مطالب�جيل�من�النا

��د�ي�ف�و�يرى     �الف���أي�،العمل �أو�م�انغ���م�مستقال  عمال�،النتاج �بزمان ��قّيد �محًدد،�أو� بمن��

�����ونھ�ي�ناول�العمل��د�ي�من�جميع�زواياه،�أو�البحث،����الّنقد،��ذا�املن��لّرئ�سة�القيمة�اللذلك�ف

ھ�
ّ
كما��ةختلف�جوانبھ�وزواياه�ال�من�زاو�ة�واحدفي�ناول�العمل��د�ي�من�معديدة،��يجمع�أدواتأي�أن

م�ف�و�ي�ناول�صاحب�العمل،�إ���جانب�الب�ئة�والتار�خ،�دون�أن��غفل�القيّ ،�املنا��كث���من�حدث����ي

�الّنفسّية،� �الدراسات �أو �التار�خّية �غمار�البحوث ��� ��غرق�ا �وال �للعمل، �ا��الصة �وا��مالّية الفنّية

شاط�النّ اّص�من�دون�أن�ن�����فنع�ش�بذلك����جّو��دب�ا��
ّ
ھ�أحد�مظا�ر�ال�

ّ
ف���،�وأحد�مظا�ر�أن

  . املجتمع�التار�خّية،�و�و�الوصف�الّسليم�املت�امل�للفنون�و�داب

ألّن��ذه�املنا����،�امل�ب�ن�املنا��ضرورة�التّ من��عده�يطالعنا�شكري�فيصل�بدعوتھ،��و��خر�،�إ������

ل����مجموع�ا�من��ا�جديدا�يجمع
ّ
و�ذا�املن���ال��يح�الذي�: " �ا،�قال�ل�ما��و�جّيد�و�إيجا�ي�م���ش�

���� �وك��ة �ال�دف ��� �وحدة �بأنھ �ت��يصھ �يمكن �العر�ي، ��دب ��� ��دبية �املدارس �تحقيق �إ�� ��دف

ا����املنا���السابقة�من�نتائج�ا�ال���بلغ��ا،�و�و�يدعو�إ���الوسائل�بمع���أنھ�ال�بد�فيھ�من��فادة�مّم 

 ��عاو��ا
ّ
ھ�يخلط�ب�ن�وتضام��ا��عاونا�مثمرا،�وتضامنا�منتجا،�واملن���ا��ديد�ح�ن�يفعل�ذلك�ال��ع���أن

 
ّ
ما��و��ع���أّن��ذه�املنا����انت�تنظر��ذه�املنا���املختلفة�خلطا�أع��،�وال�يمزج�بي��ا�مزجا�كيفيا،�وإن
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صار،�وال�بّد�للمن���ا��ديد�أن�ا�ا�و�ان�خطؤ�ا�����ذا��قتنة�ال�تتعّد إ����دب�العر�ي�من�وج�ة�معيّ 

  1."ي�ون�أرحب�أفقا

���� ��ذا �ومع�� �أّن ��عا�� �الذي �والواسع امل
ّ

�الش �الّتصّور �ضرورة �إ�� �يدعونا �فيصل القضايا�شكري

�إ��� �يؤدي �الذي �الضال �واملزج �الساذج ��نتخاب �ع�� ��عتمد �ال �مفتوحة، �شمولية �معا��ة النقدية

  .�لتباس

،�لعّل�دراسات�كث��ة�تناولت�املن���الت�ام��دعوات�و ظ�رت�من�القرن�املا������و���بداية�السبعي�ّيات���

� �وأ�ّم�ا � عّ��فقد�. شو���ضيفالدكتور�دراسة�أبرز�ا
ّ
���كتابھ�البحث��د�ي�عن�قناعتھ�بضرورة�أال

ف�من���واحد�أو�دراسة�واحدة����عملھ��د�ي�أو�النقدي،�وعليھ�أنع���الباحث�أو�الناقد�قتصر�ي
ّ
�يوظ

إّن�الباحث��د�ي�ا��ديث�: " ،�قال���لھ��ل�سمات�العمل��د�يتتّ �ا�حّ����ستفيد�م��ّل�املنا��،��و 

ي�ب���أن��ست���ء����عملھ�ب�ل�املنا���والدراسات�السابقة،�إذ�ال�يكفي�من���واحد�وال�دراسة�واحدة�

ّد�أن�يتحّول�عقل�الباحث�ل�ي�ي��ض��عملھ�ع���الوجھ��كمل،�بل�ال�بد�أن��ستع�ن���ا�جميعا،�فال�ب

  2".إ���ما��شبھ�مرآة��عكس�أضواء��ل�تلك�املنا��
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