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 *"شكري فيصل المتذوق األمهر

(1): 
 مقاربته لألدب"

1891 
 اصطيف د. عبد النبي   

 جامعة دمشق
 أمارة وفاء

ب ئيسمممم    لممممي بمممماد  ن  بممممدت اد ا يممممي عاب مممماد ال بمممما  العمممم  ع مممممم  ا  ااسممممم   
 اعضات م بب  البنفين   على هنه الباد ة النبيلة البمي بشمي بمال  ي  ممد ال لمات لعضم  

ال لات  همنه الييممة البمي ب ضم  لمي ايامنما همنه  لمى  سمط  –الب اد با ز مد اعضات ا
   البممي بفبيممدها لممي م بلممف ج انمم   يابنمما   ال يممالي Rotioning بيمم  مممد الب شمميد 

 منها على ن    اص.
 ال ممديع عممد ال لممات لممي جلسممة م صصممة لبمم بيد شمم    ليصمم  لممي  اسممبط اداا 

اد يغممط ط لمم  عممد  مم  ممما  دممم  ال جمم    بمليمم  الليا ممة  لد الممم ت  نا ممما ابمما  لنفسمم 
 همم  اممم  ال يجمم   عليمم   ال م مماب  ا  ج مم د  لعنمم  لممد يسممبطي  اد يغممط ط لمم  عممد 
سمممة  اضمم ة  ضمم   الشممم  ليمم   هممي  لمما ه الممن   مماد دينمم   معبيممده  بممى انمم  طبمم  
  يب  للعالم.  غني عد الي   ان  ب ك بصمات  اض ة على آ ا ه البي ببيى ممد اهمم 

 لألجيا  اليادمة البي طالما ا    مسبيبلها.ما ب    
 ي مظه يد مبصليد بعضهما ببعط هما: يبجلى هنا ال لات ا ضح ما يبجلى ل

 لغيمم هم مممما سمماهم  )*( شمما اب  البممي ال يفبمم  ي   همما لممي ميممدمات اعمالمم  لسممابينه -1
علممى ن مم  ا  آ مم  لممي   مم اا هممنه العممما   لممى الفمم    ال يغمماد  لممي نلممك  بممى 

 مطبعة النيد نضد ا ل     ف  بب .عما  ال
                                                 

 -همنه اليمام اد   يم اا ممد ميمدمات ال بم  الجامعيمة البمي  انمت  سمائ  جامعيمة ي  ظ الم ت ب سمف شمديد(  *)
ب ل  مد  شا ة  اض ة  لى اص لها  ا  مد بيمدي  الئمق بممد اشم ف عليهما.   م د  –للماجسبي   الد ب  اه 

ا ليها  ا  م انة م لفيها  ناسيد اد  يمة اية  سالة جامعيمة هنه اإلشا ة   ناك البيدي  ينبيصاد مد  يمة م
 لي منزلة الشيخ الن    ا صا بها علي . – ضالة  لى جهد صا بها  –ب مد 
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انمم   مماد يبممدا لممي  مم  م ضمم ل يط  مم  مممد النيطممة البممي انبهممى  ليهمما ا  مم  د   -1
 لممي  مممد نيطممة الصممف    ممما همم  شمم د ال  يمم يد مممد بمما  ي هممنه اليممام الممن  
يجممممد د غضاضممممة لممممي اد يعمممم د ا  لممممى  سممممهامات غيمممم هم   ي اجعمممم ا ممممما ليهمممما 

المن  بدابم    ل منهم بالميابم  يمدلع د  ممد   يسب عب ه  ي مل ا بعمد نلمك الشم ط
نلممك ب مم ا اا عييممماا   جهممداا بعيممداا عممد الجممد د   سممعياا م ممد د ال ممما    ز عممماا 

 ممج ا ال  .

 غمممممم   صممممم  الشمممممديد همممممنا علمممممى ال لمممممات ل  ممممم يد مممممممد  –  غمممممم نلمممممك لعنممممم  
لممممم ي ممممد لي بفممممي بمبابعممممة  –سممممبي ه  لممممى د اسممممة ايممممة ظمممماه ة ا   ضممممية ا  م ضمممم ل 

بهم   النمممم  با لمممماق البممممي  مممما ل ا اسبشمممم الها   اليناعممممة بهمممما.  ن  نمممم   مممماد  طمممم ا
ي مممممممممما   دائممممممممممماا اد يبجمممممممممما زهم البجمممممممممما ز اإليجممممممممممابي الممممممممممن  يعلممممممممممم اد العصمممممممممم  

المممح علمممى نلمممك ا ليمممد   انممم   ممماب  لمممي  كمدددا – بعددددلإلنسمممانية لمممم يممممط  (1)المممنهبي
السمممممممعي المممممممزمد   اد  –نيطمممممممة مممممممما    يبمممممممة ا  بعيمممممممدة ممممممممد همممممممنا البيممممممما  الجممممممما ف 

  الجهد   دهما ال في د ببل غها.

 خارجي يبحث عن هامش األفضل

  ال ا مم  اد   ات مسممعى شمم    ليصمم  لممي م بلممف ا لمماق البممي ا بادهمما ب ليفمماا 
يددنمن  ب يييماا   مماد  مممة ل م  نا ممد علممى د جممة سمامية مممد الد ممة  الم  نممة  الميمد ة  

جه من واجب المرء أن يو بأن في كل عمل إنساني هامشًا للتطوير والتحسين وأن 
 ماد سمب   م د  -ليمما يبمد  لمي – لع  همنا . مسعاه وجهده لتحقيق هذا الهامش

ش    ليص  لي  ياب   لها    غمم  م  مما يبديم  ممد لطمف    مة  بهمني   دما مة  
المن  ال ي ضممى ب ضمم   ممائم علممى انمم  ال ضمم  النهممائي   the Outsiderال ما جي 

  مد ع  ة.نا عبا ة الد ب   ابع  ال ض  الم ا   المآ    نا ما اس
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نعممم  مماد  ا جيمماا لممي الجامعممة  لممي المجممم   غي هممما  لممي  لنمم  ي مم  البفمم د  
 لمم  ا بمم  لغف نمما لمم    ل ممد لنمم   مماد يعبيممد ب جمم د هممنا الهممام  الممن  اشمم ت  ليمم   

ني لشهد   ما يشهد غي    ان    ي اا ما بلغ .   لن   اد دائماا ي ا   بل غ    ا 
 اد مد اهم  ج اتاب  البي يسب دمها لي مسعاه هنا:  بما  

 ان   اد ي اج  ما سبق  لي   ي ا   اسبيعا  ما لي  مد م ش ات  يجابية  سلبية. -1
  ان   اد بعد نلك ينيده ما  سع  علم   ل  ه    ب    د ب . -1

  ان  يمضي بعد هنا ييدم البدي   النم نا  يمهد السبي  ب  ل   يد. -1

ال يفبمم  ي اجم  هممنا البممدي  بمميد ال ميد  ا  مم   يعمما ده بممالبنييح   انم  لممي النهايممة -4
 اإلضالة  اسب ما  الن ا ص   سمد ال غم ات  ينظم   ليم  بعميد نا مدة  مما نظم  
مممد  بمم   لممى عممم  غيمم ه  با  مماا عمممد اللضمم  د ممماا يبجمما ز بمم   بممى نفسممم   

   لي  مد هم  نلك.

 إشارتان:
ع النظم   عممد شم    ليصمم    ال لسمت ا يمد اد امضممي طم ي ا لمي هممنا ال مدي

سيما اد ال ج    اش ف بانبسابي  لى مد سب    اد ال يطيي    لنلك نم اه غالبماا مما 
يمضي عن   اغباا  لى البطبيق   لى النصم ص  م اجهبهما. ل مم  انمت ب   م     مم 
 انممت  صممميلبها بممم  ق ا  ممم يد مممممد ابمميح لهمممم  مممظ م اجهبهممما  لمممي م اضممم ة  ا  

 ناعي  ا  م ئي  ا  لي ميابسة  ا  لي  با .  لهنا لعني س نبي   ليات  ا  ب نامج
ن سممي فينيها صممديق لممزم  م سممعة  لممي ا  ا جممز لممي ال لممى    لممى  شمما بيد ميبضممبة

شممم    ليصممم  علمممى ممممدد عيممم د عمممدة   اب سممم   لمممي ا لمممي ال انيمممة  ن  انمممت الصمممق 
 بمسعا  لي الجامعة   ا جها.

.  د ممد يبببم  (3)  شم    ليصم  لمي الب ييمقل ما اإلشا ة المم جزة لهمي  لمى عمم -1
ديوان النابغدة،  لى ديوان أبي العتاهية،  لى الخريدة، هنا العم  منن بداياب  لي 

س ف ي  ظ ما ن  بم  ب ضم  .   غمم اد المم ت لمد يجمد علمى ابن عساكر،  لى 
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 الخريددة، ج  اإلجما   ال عبا ات اإلط ات  البهنئة  البشجي  يس  ها  لى م يمق 
 ال انمم  ال يسممع   ال اد يب ممع عممد عبمما ات ابلممي  ي مما   اد ينصممف بهمما ال جمم   

ابدددن  ي  نممم  سمممعي  عنمممدما يممم بي  لمممى ديدددوان أبدددي العتاهيدددة، عنمممدما ينظممم  لمممي 
الن  بلي لي  ش    ليص    مد ساعده مد ب منب  ش  اا بعيداا  يم مد عساكر، 

علمى  -ي همنا العصم لم –اد يعبب  ب ق مف  ة للم يييد العم    المنيد يب ئم د 
 غي هم  بى لي مضما  د اسة  يالبهم  ادبهم.

لممن   مماد  صمميلة عمممم  ا  غممم نشمم ة الفمم   الغممام  بهممنا اإلنجمماز العظمميم 
د    لسممممنيد ط يلممممة  لممممعد الغمممم    لممممم يدا لمممم .  ه ممممنا  جممممدناه ي ممممبم ميدمبمممم  

 الم   ة  ائ ا:

 ممما يدا لمم  ع بعممد  لممما ا  مم  ممما ي ممالط اعممما  اإلنسمماد ا يانمماا مممد همم د  
ممممد  مممظ المممنف    مممما ابعمممد مممما يبطلمممم   ليممم  دائمممماا ممممد آلممماق... للنسممم   اللمممم  
سممب ان   ضمما عيد  اد يباعممد بيننمما  بمميد الهمم ات   اد يسمميط مممد نف سممنا  ممظ 
نف سممنا  بممى يبيممى العممم   الصمماا ل جهمم    اد يمممدنا بممالع د علممى ب ييممق ممما 

ي ب ا نمممما الممممن  نجمممم   نبطلممم   ليمممم  لي مممم د نلممممك  لممماتا لممممبعط  يمممم  علينمممما... لممم
  با ي نا الن  نيد    مسبيبلنا الن  ن ج .

    ممميد ننظممم  لمممي صممم   الصممم   )*(  ممميد ن اجممم  ا د ا مممدا  البجممما  
  ط طهما  ال نملممك  ال اد نب جمم   لمى اللمم  سممب ان  بالشمم   علمى ممما  مماد مممد 
بيسممي ه  ب لييمم    الضمم اعة  ليمم  اد ييسممم لنمما مممد ال يمم  ليممما نسممبيب  اضممعاف 

عاف ممممما  سممممم لنمممما ليممممما مضممممى   اد يجعمممم   ظنمممما مممممد الب ليممممق لممممما ليمممم  اضمممم
ربندا   تزدغ ق لزلوباندا م ضاب  اطيم  ال ظم ظ   هم  الهماد   لمى سم ات السمبي . ع
  .(4)باعدا إْذ هادايتناا، واهاْب لنا من لادزنكا رحمة إّنك أْنتا الوهَّاب"

                                                 

  هي ا دا  بالفع   ما يع ف    مد  ا   هنا العم  مد   ي  ا  بعيد.  (*)
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فهدددي دراسدددة األدب  امممما اإلشممما ة الم سمممعة  لمممى  مممد مممما   المبصممملة بمسمممعا    -1
 ال يييمة اد بببم  مسمعى شم    ليصم  العربي وتدريسه على الوجه األنجد.. 

م يممم  ب  ائعممم    شمممائق ببطممم  ه   دا  هدددذا ا تجددداه مايدددر وشدددا ق ودال  لمممي 
 ببضمناب .

 حّس نقدي مبكر في "مناهج الدراسات األدبية":
ي  ممدمها  لممى ليممد بممدا هممنا المسممعى ب سممالة شمم    ليصمم  لد جممة الماجسممبي    البمم

 ليممة ا دا  لممي جامعممة لمم اد ال   ي مئممن   جامعممة اليمماه ة ا د   ن  شممت لممي ال   
مممد بممم ز عممام  مانيممة  ا بعمميد مممد  بمم  لجنممة ب ئاسممة السممبان المشمم ف اممميد ال مم لي  

  عض ية السبانيد مصطفى السيا  م مد  لف الل  ا مد    انت بعن اد:
  (5)قد والتراح""مناهج الدراسة األدبية: عرض ون

هنه ال سالة البي   فها على م اجعمة م بلمف النظ يمات البمي بصمدت لد اسمة الد  
الع بممممي: النظ يمممممة المد سممممية   نظ يمممممة الفنمممم د الدبيمممممة   نظ يممممة الجمممممن    نظ يمممممة 

 ليميممة   نيممدها  لي مم ا علممى النمما   يممة المممناه  الفنيممة   النظ يممة اإلال يالممات   نظ
.   بما  اد مد اشد الم     ما ة  ابلغهما داللمة  اد ال سمالة منهج جديدبلي نهايبها 

م  سمة  لمي جانم  معببمم  منهما  لنيمد آ ات السمبان المشمم ف علمى  عمدادها.  لنصممي 
لى ما انبهت  لي :   لى ش    ليص  ي د نا عد لياتاب  ب سبانه المش ف  ا 

بعممد ع  جممدبني لممي  مم   نلممك اليممى اسممبان  السممب ل بعممد السممب ل  الممم ة 
الم ة  ل ب دع مع    اسبم   ليم    انا شم    اليمد منم     جمدبني بعمد نلمك 
ا بضمممي منممم  شممميئاا  ا الفممم  لمممي شممميت   ا ممما  ه لمممي مسممم لة  اجادلممم  لمممي 
غي ها   بى انبهى بنا الم   لى شيت  بي  مد   ف لمي الم ا   ببمايد 
لمي الط يممق...  صمب  السممبان ال م لي علممى همنا ال مم ف صمب  المطمممئد 

يممم  ممممد ن ممم    المطممممئد  لمممى صممما ب  ممممد ن ممم  آ ممم    اصمممطب ت  ا لمممى 
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 ممنلك اصممطبا  ال ا ممق بنفسمم   ال ا ممق ب سممبانه انمم  لممد ي لفمم  ا   ال طمم ط 
البمي البييمما عنممدها  ابفيمما ليهمما  لنهما ا   ال يمم ط البممي بيمم م عليهمما ال يمماة  

د وذلددك هددو إتاحددة الحريددة فددي الددرأي أبعدد البممي ال بيمم م  يمماة  ال بهمما... 
تاحددة المخالفددة فددي الن ددرة أشددد المخالفددة، وا عتمدداد علددى أن  الحريدة، وات
نمددا هددي إحيدداء  الغايددة مددن افشددرا  ليسددت تكددرار النمدداذ  المتماالددة، وات
العناصدر الشخصددية وتنميددة الفرديدة الذاتيددة، والبلددوق بدالقو  إلددى ألصددى 

 غاياتها وأبعد مراميها".
المنا شمة...  ل مد اسمب عاا ممد  ع  نلك ظلمت همنه ال سمالة اشمه اا بنبظم    

هنه الشه  لم ي   مد  مديع ليهما  نيما    لهما...  لمم ي مد ممد سمبي  
 لى اد البيي م  اسبان  لي ال ا ...  لم ننب   لى بطمابق   ل مد نلمك لمم 
يض نا لي شيت  للم ي د هنا البطابق بيد السبان المش ف  صا ب  ه  

 الن  ينشده مد  ش ال  ا  يسعى  لي .ع
فمي اعمما ي بم  ن عنيمف لع لم ي د هنا البطابق ه  الن  انشده  منلك     

ال اطمئد  لي   لع  مصد ه طف لة شا ة ابى عليها  المدها  ال  على    ما
 .   شاق عسي  بسعى  لي  بنفسها  ببلغ    دها...ع

  44ع  انممت منا شممة ال سممالة لممي اليمم م ال   مممد شممه  بممم ز )ي ليمم (    
مممد ظمم اه  ال يمماة الف  يممة  بسممب ق مممد هممنا الن مم   اإلشمما ة ظمماه ة طيبممة 

 ليهمما   اإلشممادة بهمما    مماد بيممديم ال سممالة صمم  ة   يممة  يممة للع  ممة ال مم ة 
البممممي يجمممم  اد بسمممم د ممممما بمممميد المشمممم ف  الطالمممم ... ليممممد  ممممدمها السممممبان 
المشمم ف  همم  م ممالف لهمما م الفممة بيممدي    نا شممها  ممنلك  ال مممدالعاا عنهمما 

لصا بها العن   ب  م الفاا مل اا لمي همنا الم الفمة  عنيفماا ليهما   ال ملبمساا 
 شديد العنف  ال يغضي عد جزت لي نلك  ال   .
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 انما  – بنلك  انمت ال سمالة بيليمداا جديمداا ممد بياليمد اإلشم اف  لمم املمك    
 ال اد ان ني ل ... لهنه ال  ية البي يبي ها  لهمنه الم الفمة  -ا دم ال سالة

 همما   لهممنا البعممد الممن  ي بضممي ... م منمماا اد الممنيد يعملمم د معمم  البممي يبي
يجممم  اد يصمممد  ا عمممد ن ات نف سمممهم    اصمممة بف يممم هم   نظممم بهم البمممي 

  .(1)  ن ها لنفسهم عد الد    عما   ات الد  لي ال  د  ال ياةع
صمد  شم    ليصم  لمي  سمالب  همنه  عمد بف يم ه ال ماص بم     ه نا  ماد   ن

  نهمما لنفسمم  عممد الد    عممما   اته لممي ال مم د  ال يمماة.  ل نمم  لممي  نظ بمم  البممي 
ع ضممم  لمممما عممم ط ممممد همممنه النظ يمممات  لمممي نيمممده لهممما   ممممد  مممم ا ب ا ممم  لمنهجممم  

ن إإنمددا انطلددق مددن طبيعددة األدب العربددي نفسدده، وهددو منطلددق سددلي ، إذ الجديممد  
د المن  ط  م   الممنهج الجديمطبيعة المادة هي التي تحدد النحدو األمادل لدراسدتها. 

لوال.  - ما ين   –لي  ابمة م اجهب  لمش لة د اسة الد  الع بي ع نما يسبجي  
همممممنا الد  العممممم يط المممممن  طممممم د شمممممع باا مبباينمممممة   سممممما  ا ممممماليم األدب العربدددددي، 

ارتبدداط منهجدده المقتددرح بطبيعددة األدب العربددي . يشممي  شمم    ليصمم   لممى (1)  يمم ةع
 فيقول:

أن تعنددى بتدداريد األدب بوجدده عددا ،  "ولدد  يكددن غددرض هددذه الدراسددة
تعددرض كددل الن ريددات التددي تنت مدده، والمندداهج التددي تسددوده، و راء 
النقاد الكايدر مندذ بددأت الدراسدات فدي أوروبدا مد. النهضدة الحديادة، 

لهمنا ولكن غرض هدذه الدراسدة كدان أن تعندى بداألدب العربدي وحدده، 
ا لمي  ا عم  الد  ي بلف عد ا دا  ال  د لي مادبم   ي بلمف عنهم

ألن الزممممماني  الم مممماني  الفنممممي   همممم  لممممنلك ال بصمممملح ليمممم  مناهجهمممما  
المددنهج   يمكددن أن يكددون شددي ًا منفصددً  عددن والدد. المشددكلة وعددن 
مقتضياتها، ولذلك كان   بد له مدن مدنهج أصديل ينبعدث عدن والعده 
ويتجدداوب مدد. حاجاتدده، ويلتدد   مدد. هددذه السددعة فددي الغمددان والمكددان 
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 ".(4)برغ خصا صهالتي كانت من أ
وكمددا كددان هددذا األدب العربددي كددً    تسددتطي. العصددور وحدددها أن "   

تحتجغه، و  األلالي  وحددها أن تتوغعده، و  األندواأل األدبيدة أن تسدتأار 
نمددا هددو هددذا الكددل الددذي تمددأل جنباتدده هددذه الطوابدد. المتقاربددة،  بدده، وات

داوله وفروعه، وتنطوي كل أجغا ه على هذه الروح الواحدة، وتتشابك ج
ولكنها تلتقي كلها في النبعة التي تصددر عنهدا والحدوض الدذي تنتهدي 
إليه. كذلك كان   بد لمنهج هذا األدب الذي ننشده أن يكون هذا الكل 
الذي تذوب فيه الدراسات افلليمية والفردية والغمانيدة لتنبد. عنهدا هدذه 

علدى األلدوان  الدراسة األخيرة التدي ترسد  مذاهبده وتخدط مدارسده وتددل
 .(9)الفنية التي غلبت عليه"

ع  ممممما لممممم ي ممممد هممممنا الد  الع بممممي  ممممم ة البيئممممة   ممممدها   ال   صممممة 
نما  ماد همنا الممزيج المبشمابك  العص    ال نباا الش اص ل س    ا 
مممد  ممم ة البيئممة   ط ابمم  العصمم   آ مما  الش صممية الف ديممة بممما بطبمم  

هج د اسممة هممنا الد   ممنلك لممد ي مم د مممن –الد   ممما بضمميف عليمم  
منهجاا  ا داا ضيياا بيبضي  البيئة ا  بسب    ب  العص   ا  بب  م لي  
نما ه  هنه ال ييية البمي بجبمم  اجزا هما ممد همنه  ال ياة الش صية   ا 
نما  الشيات جمعاا  ياا.. اعني انها ال ب  د اجزات مب  مة مسيط ة   ا 

 .(10)ي"لتحقيق الغاية من الدرس األدببلبف  ببم  ز 

 ولكن ما الغاية من الدرس األدبي أو النقد؟
  ا  اللغ   ا  اللساني( يسعى مد   ات د اسمب  Linguist د دا   اللغة )الم 

( الممن  ي  ممم الشمم ا  Langueهممنه  لممى  ضمم  يممده علممى النظممام اللغمم   ) ا  الممم 
ك  ال مممد ( لممي لغممة ممما.  ال يب يممق لمم  نلممParolالم بلفممة للمما سممة اللغ يممة )ا  الممم 

  Lexical    د اسة اإلنشات اللغ   الف د  على م بلف المسب يات: المعجمي 
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 غي هما.  Syntactical   الب  يبمي Semantic   الداللي phonetical الص بي 
ناك اإلنشممات اللغممم   المممن  بسمممب دم ليمم  اللغمممة علمممى ن ممم   ممماص   – دا   الد  

 –علممى بمما ي ال ظممائف  Function Aesthetic (11) بسمم د ليمم  ال ظيفممة الجماليممة
يسمممعى  مممنلك لل صممم    لمممى النظمممام الدبمممي المممن  ي  مممم  نبممماا اإلنشممماتات الدبيمممة 

 الف دية.
 ط ييمم  لممي نلممك ط يممق عممالم اللغممة ا  البممدت مممد بف ممص اإلنشمماتات الدبيممة 

 الف دية  ا  النص ص الدبية الف دية.
لنة  لى طبيعة المما سة  ش    ليص   ب س  السليم المب   جداا   نظ ب  النا

النيديممممة  اصمممم  منممممن عملمممم  ال   علممممى البممممدت مممممد د اسممممة النصمممم ص  اإلنشمممماتات 
الف ديممة   نلممك بغايممة ال صمم    لممى النظممام الدبممي الممن  ي  ممم  نباجهمما.  ه ممنا نمم اه 

 ي ب  لي ال ديع عد منهج  الميب  :
ة ل ابمم  ا  عهممدف الد اسممة الدبيممة  ند اد ننبيمم  مممد بعمم ف ادق ال صممائص الف ديمم

شمماع    لممى ال صممائص المشممب  ة البممي بمم بط بمميد جماعممة مممد الدبممات  الشممع ات... 
اعني اد هدلها اد بب ا هنه الد اسة بالبع ف  لى المدا   الدبية  المناه  الفنيمة 

  .(11)البي سادت الد  الع بي على بطا   العص  ع
 : بعبا ة ا  د  د المنهج الن  ي د ش    ليص  اد يصطنع 

عيي م على االنبيا  ممد الفم د   لمى العمام   ممد الجزئمي  لمى ال لمي.. لالد اسمة 
الف دية هي اص  بنياننا الدبي   ما ب  د ال جا  المبع  ة هي اص  هنا ال ائط 
اليائم   على ميدا  ما عند ه الت اللم اد ممد بيما    مما بيمنهم ممد بجما    بب م د 

اليمم   مممد هممنه ال جمما  البممي ي ممم  ان نممات  هممنه الد اسممة   ممما بب مم د   امممة هممنا
 .(11)بعضها ان نات بعط آ  ع
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نا ما  ّ لنا هنه اللغة المنمية  البي  د بص ف اليا    ليها ا    مما بص ل    ا 
لعننما نسمبطي  اد نيم    د شم    ليصمم  لغدة نقديدة معاصدرة،  إلدى لمى بضممنابها  
، بدراسدة افنشداء األدبدي الفدردي، بالنقد األدبي التطبيقي، بالتفسديري دنا اد نبمدا 

ة المركبددة الفنيددة، وعيننددا علددى هددد  أبعددد هددو يددوأن نقددو  بممارسددة هددذه الفعال
، أو ن ريددة أدب داخليددة، أو (14)الوصددول إلددى ن ددا  أدبددي خدداش بهددذا افنشدداء

 خاصة بالنصوش التي كانت موض. دراستنا. poetocs(11)شعرية أو 
الدبمممي المعاصممم  يشمممي   لمممى مسمممب يات   ال يييممة اد همممنا المصمممطلح لمممي النيمممد

    ة لي النظام الدبي ا  نظ ية الد  الدا لية:
 مسب د اإلنباا الدبي ال اص ب دي  ما. -1
 مسب د اإلنباا الدبي ال اص بمد سة ادبية ما. -1

 مسب د اإلنباا الدبي ال اص ب مة ما. -1

 ي م ض  آ  : ش    ليص   اٍل بماماا بهنه المسب يات ال  ع  ها ه  ي ب  ل
نحددد مكدان الشداعر فدي العدال  ع ننا نهمدف ممد همنه البمداتة الف ديمة اد 

مد. كدل . نفع  نلمك الفني أن ندل على سمته، أن نرس  منحاه البياني
شداعر، ونعنددى بدده فدي كددل أديددب، حتددى إذا اجتمعدت لنددا هددذه النمدداذ  

  مدا الفردية الكايرة، هدذه الخطدوط البيانيدة المختلفدة، أمكدن لندا أن نلد
ا تلددد  منهدددا، وأن نجمددد. مدددا تقدددارب فدددي مجموعدددات ينت مهدددا إطدددار 

جمعًا   يخط ده التوفيدق  –ويوحدها أفق، ويتكون عنها مدرسة أدبية 
..  مم و  يتحك  فيه الهو  و  تتصر  به مواصفات الدراسات السابقة

ي  د لنا بعد نلك اد ننبي  لنشهد البفاعم  المن  ي م د بميد الفم د  الفم د 
والتدددأاير المتبددددادل الددددذي يكدددون بددددين مدرسددددة مد سمممة ال ا ممممدة  لمممي ال

   اد ن يممق هممنه الم ازنممات ال ائعممة   هممنه الد اسممات ال صممبة  ومدرسددة
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 همممنا النفمممان العميمممق  لمممى بممم اطد الشممميات    ينمممناك نسمممبطي  اد ن يمممق 
للد اسة الدبية اغ اضها   اد نضمد لها غايابها   اد ن ل  لها    مما 

اللممممنة  ال يييممممة   مممممد المبعممممة  الفائممممدة  مممممد العلممممم  يجمممم  اد نمممم ل  مممممد
 الد . ل  ن  د  د ملنا بهما  لمى جفماف العلمم   ال  لمى م  نمة الد   

نما جمعنا لها ال ي  مد اط ال   لهاع  .(11) ا 

لمى سم مة  ج اتابم   منطليم      غم اطمئناد ش    ليص   لى ما  صم   ليم    ا 
نظ يات مسبية   يد ك اد  ط ب  البي  طاها با ب ا  لعن  ييّ  بدين  ل   ما نيده مد 

المنهج الجديد  نما بلمت  طم ات عديمدة سمبيب    ابا مت لم  مما ابا مت ممد المق جديمد. 
 ب ن : - ما يصف  – ه نا ي ب  عد منهج  الجديد  الب  يبي 

جممات ا مم  هممنا البببمم  الط يمم  للمنمماهج السممابية   ال صممام العنيممف ال مماد 
اشممب  بممالظف  بعممد المع  ممة..  نمم   ممم ة  مم  الم مما الت معهمما   نممما  مماد 

الماضممية    صممة  مم  ال لمم   السممابية البممي عاشممت ا   مماد يم ممد اد 
بعممممي  ليهمممما الد اسممممات الدبيممممة   نمممم  م  لممممة  ييممممت  مممم  نظ يممممة سممممابية 

 ال انهمما جديددد،  طاهمما ليمم   بممى بلممي هممنه اليمممة   لممي  لممي هممنه اليمممة 
 ب ييمف لهما  بمى بلبيمي لمي لكايرة، تركيب نشيط خالق لهذه الوسا ل ا

 .(11)هنا اللق الن  ن يد ب ييي ع

 مممما يجممد  ن مم ه   ضممالة  لممى هممنا المنطلممق السممليم النمماب  مممد نظمم ة نالممنة  لممى 
طبيعمممة المما سمممة النيديمممة  البمييمممزات العديمممدة البمممي يشمممي   ليهممما شممم    ليصممم  لمممي 

  دي   عد اص   منهج  الجديد: طمع  
البمي  -والدراسة المساعدةالبي ببنا   الد   منبج   –ية الدراسة األصلبيد  -1

 ببنا   الم   ات ال ا جية ليهما   اإل ليم  الجن   ال يالة  غي ها.
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صمم ا ه علممى اد الد اسمممة الصمملية عهمممي   ممدها غمم ط الب مممع الدبممي المممن    ا 
. ا  اد شم    ليصم  (14)يج  اد ييبص  علي   هدل  الن  يجم  اال يبعمداهع

   الد اسممة لمم ق Literary Studyانمم  ممما بمميد الد اسممة الدبيممة يفصم  مممد ج
 The: الد اسة الدبيمة البمي بعنمى بمالنص Extra-Literary Studyالدبية 

Text  الد اسة ل ق الدبيمة البمي بهمبم بالسمياق ا  بمما ي ميط بم   Context  
  ل ن  يص  ايضاا على ض   ة الب ام  ليما بينهما.

الصمممميلة   اليضممممايا الجانبيممممة  Literary Question بممميد اليضممممية الدبيممممة -1
 اعببمما ه  Extra-Literary Questionsال مم د  ا  اليضممايا لمم ق الدبيممة 

اليضية الدبية اص ا  ما س اها ببعاا   ب  يده  يها لي اد بف د بالد    لهي 
جمم ه  الد اسممة الدبيممة   ممما سمم اها لممي   ال بمهيممداا لظه  همما  ط ييمماا لل شممف 

  (19)نها.ع
ع   مممما بممميد المممدلي  لممم ق النصمممي Textual Evidenceبممميد المممدلي  النّصمممي ع -1

 ع   بيديم  ال   على ال اني لي الد اسة الدبية.Extra-texual Evidenceع

المن   Literature properبميد الد  ال ماص  الد  بمالمعنى الضميق لل لممة  -4
نص الن  نمدع ه ادبماا لد اللغمة بس د لي  ال ظيفة الجمالية   الد  العام؛ بيد ال

لي  بم د  اساسماا  ظيفمة جماليمة   بميد النصم ص ال م د البمي بسم د ليم  سم اها 
  ما ه  ش د ميدمة ابد  لد د  ما شابهها. -مد ال ظائف ال  د

 بمما  غنممي بممال  د  االسببصمما ات مندداهج الدراسددة األدبيددة،  ال ا مم  اد  بمما  
م.  همم  جممدي  بالفعمم  بد اسممة مب نيممة آممم  اد النالممنة البممي بنطلممق مممد   سمما  سمملي

 انبهي منها لي المسبيب  الي ي .
 النموذ  البديل، وتطور الغغل
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ليممد سممبيت اإلشمما ة  لممى اد شمم    ليصمم  لممم ي ممد لي بفممي بم اجعممة ممما سممبق  ليمم   
 Alternativeالنمم نا.  – نيمده  بم   ماد يب منه منطليماا ييبم   علممى اساسم  البمدي  

Model ى مسب ييد: المسب د النظ     المسب د البطبييي.ييدم  عل 
مندداهج الدراسددات  ه ممنا لعنمم   بعممد اد ا بمم   بديلمم  النممم نا لممي  ابمممة  بابمم  ع

العظميم  ى بيديم م ا  بطبييي عن  ه   بابم انص ف ليما ب ه مد نباا  لاألدبية"، 
تطور الغغل بين الجاهلية وافس   من امدر  القديس إلدى ابدن أبدي  الف يد ب مق: ع

 1911-1911 المممن  الييمممت اصممم ل  ال لمممى لمممي جامعمممة دمشمممق عمممام "، (10)ربيعدددة
علممى طمم   شممهادة بمما يخ العمم    اإلسمم م لممي  سممم اللغممة الع بيممة   اغنيممت بعممط 

ل بمما    هممنا ا1919لصمم ل   مم   العمم ام السممبة البممي بلبمم   طبمم  ل   ممم ة عممام 
بمالب يق ممد  م انيمة منداهج الدراسدة األدبيدة الن  جات لي سخ الميبم   النظم   لمي 

 بطبيي  على هنا الد .
   ليصمممم  مممممد  مممم   د اسممممب  لنصمممم ص شممممع  الغممممز  لممممي   ممممد اسممممبطال شمممم 

العصممم   ال   مممة: الجممماهلي  اإلسممم مي  المممم    ممممد  ممم   بف صممم  لإلنشمممماتات 
ي مم ا بنظ يممة اد  دا ليممة لهممنا الغمم ط الهممام  الف ديممة الغزليممة لممي هممنه العصمم   اد

 بط  يمممة  Synchronic  آنيمممة poeticsممممد اغممم اط الشمممع  الع بمممي  ا  شمممع ية 
Diachronic  ماد عملمم  ب مق  ممما يضممع  ناشم ه نم نجمماا لممناا ممد نمممانا الد اسممة  

الدبيمة المعاصم ة ا بفمم  ليم   لممى مسمب د البما  يد ال بمما  لمي ب ا نمما الدبمي العظمميم. 
م يب يممق لمم  نلممك  ال بسمم مة  ج ائمم  النيممد  الممن   ممام علممى االنبيمما  مممد اإلنشممات  لمم

الدبمممي الفممم د    لمممى النظمممام الدبمممي المممن  ي  مممم .  د عمليمممة البفسمممي  البمممي  انمممت 
المنطلممق  انممت م جهممة بالهممدف ال يمم  الممن   مماد م ضمم  نظمم  النا ممد د ممماا   همم  

اصمممة بهمممنا الغممم ط الهمممام ممممد ال ممم  ا  مممما  لمممت بنظ يمممة اد  دا ليمممة  بشمممع ية  
 اغ اط الشع  الع بي لي العص   ال   ة.
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 ممم ة  انيممة  لممعد النجمما  الممن   ييمم  شمم    ليصمم  لممي بطبييمم  لهممنا النممم نا 
البممدي    همم  نجمما  بشممهد عليمم  طبعممات ال بمما  العديممدة مممد جهممة   اعبممماده م جعمماا 

لممممى البمسممممك اساسممممياا لممممي معظممممم الجامعممممات الع بيممممة مممممد جهممممة ا مممم د  لممممم يدلعمممم   
الممد غمائي بمم   ممما همم   بمم   نمم    ممما همم  شمم ن  دائممماا  سممعى مممد جديممد  لممى بلمم   
هممام  البطممم ي  الممن  اشممم ت  ليممم  مممد  بممم .  ل مممد سممعي  همممنا لمممم بملمم  ال غبمممة لمممي 

 ال ص    لى اللض  د ماا ليط  ب  طبيعة المادة الدبية ايضاا.
 الصحافة األدبية مهاد األدب العربي الحديث

عنممم  عنمممدما  غممم  لمممي الب سممم  لمممي عمليمممة مسمممح   عمممة الد  الع بمممي  ه مممنا ل
ال اسمممعة   جمممد اد الد  الع بمممي ال مممديع يفممم ط  جممم اتات ا ممم د مبمممممة للممممنهج 

تطددور  ممم المجمم    المسممب دم بنجمما  مشممه د )مندداهج الدراسددة األدبيددة(، الميبمم   )
. ليمد  جمد   مد ببميد لم  نلمك ممد  م   بف صم  لمما  مام بم  غيم ه   نيمده لم الغغل(. 

 ش    ليص  اد دا سي الد  الع بي المعاص  غالباا:
عممما ييفمم د عنممد ال مم  الدبممي  عنممد الممدي اد ا  عنممد ال بمما   ا  ييفمم د 
عنممد صمما   ال مم  الدبممي...  ل ممنهم يغفلمم د عممد م اجعمم  البممي نشمم  
ليها   بيل  لي اعطالها لي ال ياة الدبية    د ال يضع د دائماا ادب  

د النباا الن   اد مد   ل   ا  ال يضع ن  لي  ّيزه مد لي م اد م
لداب   ا  ان   لي الظ  ف البي نش  ليها  لي الش ائط البي ا اطت ب  

 .(21)ل  نب  ا  ا  جب  هنا الم  اع

الفعلممي ال يييممي للممنص الدبممي الع بممي  Context بعبمما ة ا مم د  نهممم يغفلمم د السممياق 
   الدبية البي نش  ليها هنا الد   ب ع ل.ال ديع   ه  الص الة الدبية  غي

ليسمت   مما يشمي   لمى نلمك  -ادبيمة  انمت ام غيم  ادبيمة – ال ييية اد المجلة 
ش    ليص    ه  مصي   ياا ليما ينه   ليم   مجم د  عمات  ما جي لمي  لم  ممد 
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ة. مهمة  ال اد يجم  جمعاا آلياا بيد هنه ا  ا  الدبية  ا  بيد همنه السممات الدبيم
بمنزلمة عال ط البمي بنبمت  – ما ي ا   اد ي ضح نلك ممد  م   البشمبي   – نها 

ليهممما همممنه ا  ممما  الدبيمممة. لمممي اعمممماق ب ببهممما ببمممدا همممنه ا  ممما   يابهممما   ممممد همممنه 
العممماق بسممبمد غممناتها   لممي نطا همما  ببممآ ى   ببجمما    ب بصممم   يجمم   الجممن  

يغمممم   يظلممم  ا  ييبلممم   يعينممم  ا   علمممى الجمممن    ي جممم  النبمممات النبمممات: ي ميممم  ا 
ي مم د ع نمماا عليمم ...  ن ممد ال نملممك اد نممد   ال مم  الدبممي مجمم داا عممد هممنه البيئممة 
الماديممة  المعن يممة البممي ظهمم  ليهمما..  مممد الممن  يسممبطي  اد يجمم د الميمماالت الدبيممة 

 .(22)مد     المج ت الدبية البي  انت بظه  ليهاع
 ممم   همممي السمممياق المباشممم  المممن  ي مممدد داللمممة  د الصممم الة الدبيمممة  ب لممممات ا

النص ال ديع المد      ما لم يبم ببيد هنا السياق  لمعد ال مديع عمد داللمة همنا 
 النص ي  د ض باا مد الب ع غي  المجد  الن  طالما عانى من  ادبنا ال ديع.

 – لضمم ا عممد نلممك  لممعد د اسممة الد  الع بممي ال ممديع مممد  مم   الصمم الة 
سب  مد العما  ال املة البمي بطلعنما علمى همنا الد  لمي بشم  ب  على   ف د ا

بع لنما  لمى  عالب م يد ال لمي  البطميت لجملمة همنه ا  مما   –النهائيمة البمي ظهم  بهما 
الدبيمممة البمممي يبممم لف منهممما الد  المعاصممم ...  نهممما بع لنممما همممنا الد  لمممي اطممم ا  

نممما بع لنمما بشمم ل    ظمم  ف نممم ه   هممي ال بع لنمما بمم د  شمماع  ا  بمم  د  مممنه    ا 
ب ممم  همممنا الد  اسمممب عاا بعمممد اسمممب ل   شمممه اا بعمممد شمممه    همممي بمممنلك بضممم  النبممماا 

 .(23)الدبي لي اص  ب بب  البي نش  ليهاع
 د د اسة الد  الع بي ال ديع مد     الص الة الدبيمة بعيمد علينما صم  ة 

صمانها  ا  ا همما الماضمي  لم .. صمم  ة بشم ل   نمم ه  صمم  ة الشمج ة  لهما  صمم  ة اغ
 النبابممات البممي بعممي  لممي ظلهمما   بممنلك نسممبطي  اد نجممم  عبمميد النظمم ة ال ليممة ل مم  
النباا الدبي لي بيئب  المعن ية  ظ  ل  الدالعة  بيد النظم ة الف ديمة ل م  بعينم  ا  
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لديمم  بنابمم   مممد الم  ممد اد م مم  هممنا الجممم  سمميبيح مممد العمممق لممي الد اسممة  ظمماا 
 .(24) عا لى  نصيباا ا ل

نا  ممماد االسبيصمممات  اسمممبغ اق النصممم ص المممما ة شممم طاا منهجيممماا  لمممعد د اسمممة  - ا 
 ز  لس مة مد لنا لهنا الد :بي ال ديع مد     الص الة ش ط الالد  الع  

 د   ممم ة   يممم ة جمممداا ممممد نباجنممما الدبمممي  نمممما عاشمممت ا الا لمممي همممنه المجممم ت 
د  هممنه المجمم ت ب شممك اد الدبيممة: ظهمم  ليهمما  نمم    علممى صممف ابها...  ا 

د اليمد  ال م  ممد همنا النبماا  ب  د ال الظة لهنا الب اع  الم بمنة علي ...  ا 
ه  الن  جم  بعد نلمك لمي  بما   ببعما  ه اليمد   يفيمد منم  البما   د.. امما 
ال   ة مد هنا الب اع ليد بييت  يع هي مد هنه المجم ت..  همنه المجم ت 

بممم  الع بيمممة ال بممم د   مممما انمممد  مممما ييممم  عليهممما ال ب ممماد ب جمممد  ال لمممي د   ال 
 .(25)اإلنساد  املةع

 معنى هنا اد د اسة الد  الع بي ال ديع لد ب  د د اسة  ائمة علمى اسم  
سليمة مما لمم بمبلم  مادبهما لمي الصم الة نفسمها.  مما لمم بنظم   لمى همنا الد  لمي 

 مهاده الص يح  لي سيا   الم دد لداللب .
 لممممى هممممنا االسببصمممما  المنهجممممي النالممممن مممممد  مممم    ليممممد  صمممم  شمممم    ليصمممم 

  ساسم  السمليم لمي البعامم  مم  الد  الع بمي   اسمبجابب  لطبيعمة همنا الد  البمي 
 انممممت ب ممممق السمممما ة المغناطيسممممية الم ممممددة إلجمممم اتات المما سممممة النيديممممة لديمممم   ا  

 السب ابيجية لي م اجهة النص ص البي  انت م ض  اهبمام  ال  .
  ليصمممم  لممممي بطمممم ي   جمممم اتات مما سممممب  النيديممممة   لممممي صممممي   اسممممبم  شمممم   

اسمممب ابيجيب  لمممي م اجهمممة النصممم ص ب  ممماا عمممد همممام  البطممم ي  المممن   ممماد شمممغل  
الشمماغ    اسممبجابة لطبيعممة هممنه النصمم ص.   انممت  يمم   بجا بمم   م بب ابمم   هممي 

ببلمممن بالم اضمم ات البممي يلييهمما لممي الجامعممة   ببنا لهمما اليممد  مممد سممنة  لممى سممنة  
عليهما سمط  اا  د لابهما ببلممن ال ضم  .  ممد الم سمف  يماا اد همنه الم اضم ات لممم 
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ب  ممن ط ييهمما  لممى النشمم  ) غممم اد ال  يمم  منهمما  ممد ظهمم  علممى ن مم  ا  آ مم  ب ممت 
اسمات ا  د  ا  ب زعم  ال سمائ  الجامعيمة مسم اا  نسم اا   مما هم  شم د ال  يم  ممد 

بها لمي اسمب مالها   ا   اجهما  ب  الد ب     ساد عبما  ايضماا( بسمب   غبمة صما 
 لي الص  ة البي ب ضي طم   .  هيهات.

 ل ممد نلممك لممم يمنعمم  مممد اسممبم ا  م اجهبمم  المبجممددة للنصمم ص   مممد الب سمم  
  النصمم ص النيديممة البممي (26)لممي هممنه الم اجهممة لبشممم   ضممالة  لممى نصمم ص الد 

د   يمة  شمائية ب ّ لت ب د ات ب ليل  المصي لة  البا عمة  لمى عم الم ممد الف م  النيم
 غنيمممة.   غمممم  دا مممة م اجهبممم  لهممما   ال اد  ظهممما لمممي النشممم   ممماد ا ممم  سممم تاا ممممد 

 ه منا   جمت بعمط م اضم اب  لمي  –اعني م اجهة النصم ص الدبيمة  –سابيبها 
     ا ال ف   لي مياالت اسب ببب   ياها المع لة الدمشيية )البي (27)النيد ال  سي

عينات  لبعطي بعداا جديداا لهنا النيد   بينمت ب ضم   بصد ها  زا ة ال يالة( لي السب
ان  لم يد   بعد الد اسة البمي يسمب ق.  لنسممع  لمي لاب بهما يب مدع لنما عمد ازممة 
النيمممد الع بمممي ال  سمممي المبم لمممة بعمممدم بممم ل  نص صممم  علمممى ن ممم  مممم ط ممممد جهمممة 

  بعدم د اسب  د اسة جادة يي  :
البممي نبمناهمما لمم    نبطلمم   ليهمما    ممد ع د هممنا النيممد لممم يممد   بعممد هممنه الد اسممة 

يبممد  نلممك مفاجئمماا  ا   يممي ا   ل نمم   ا مم ..  د الممن   ممدع  بممى اليمم م اد النيممد 
 .(28)الع بي  د ا ِّخ ل  ل س ... ا  لني   لي د ة:  ن   د ُع ِّف ب ع

 بعممممد اد يشممممي   لممممى م مممما الت طمممم   بمممم اهيم   ا مممممد اممممميد   شمممم  ي ضمممميف  
د همنه الد اسمات  مد: عابا مت للنيمد الع بمي ابا   يضيف  زغل   س م   ا  ساد ع

 - هممنا طابعهمما –ل صمماا طبيممة..   انممت عمليممة بع يممف  م ا لممة اسبيصممات   ل نهمما 
  انت ب  ي اا ا ب  يفيد من  البا   د  الدا س د.

بفعمم  ظمم  ف شممديدة البعييممد مممد دا مم  ال يالممة الع بيممة  –غيمم  اد الممن   ممدع 
لدبممي الع بممي ظمم   علممى الغالمم    بممي  هممنا البمم  يخ اد الف مم  ا – مممد  ا جهمما 
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لمممى البفاعممم   لمممى الميا نمممة الن يمممة   ا  للنيمممد..  نممم  لمممم يبجممما زه  لمممى الد اسمممة العمييمممة   ا 
ال صممم  مممم  النيمممد الجنبمممي   ظممم  همممنا المممن   ببممم  هممم الت  ممممد  االهمممم هممم  النيمممد 

النيممد الع بممي   ظمم  ممما يصمم   لينمما عممد ط يممق اليمم اتة ا  عممد ط يممق الب جمممة همم  
الجنبي   ظ  مما بميد النيمديد همنا هم  الط يمق المنيطم  المن  لمم ب ما   الد اسمات 

 .(29)الم د ة اد بشي  لي عم  دائ  منظمع
واخفددض لهمددا  لنمم ه بعممد نلممك يجمم   االسممبعا ة البممي بنطمم   عليهمما ا يممة ال  يمممة 

  بط ييبم  الفيصملية  بمى ين شمف لنما صم ا  مما نهم   ليم جناح الذل من الرحمة
 لي مس لة ب اض  مسب د  دمب  للنيد الع بي ال  سي.

 ننممما  ممميد نجممم   همممنه االسمممبعا ة علمممى الط ييمممة البيليديمممة العمييمممة نج يهممما  لمممق 
البعمابي  الباليممة: شممب  الممن  بطممائ   ممم  ممنف المشممب  بمم   ابيممى شمميئاا مممد ل ازممم   همم  

ة النيدية الم هفة الجنا  على ط يية االسبعا ة الم نية.  ل د ش    ليص  نا النائي
لممي  ساسمميبها ممما  مماد لييبمم   جمم اتا  هممنا يمسممخ اإلبممدال لممي بعممابي  جمماهزة مسممبية 
الصنعة   ي  ل   لى آلية  بيبة  ابلة لي ب  دبها  هي ب اج  نف مات ال لمق  دلئم   

 لن  ي مد اد الدات لي الم   الي آني:
عليم ..  علم ينطلق ممد عمم  اسمل بي م مدد م سم م  البف يم  ليم  سمابق

 ل نم  انطلمق ممد م  مف.. همنا الم  ممف هم  المن   ماد  لمى هممنا الدات  
 ه  الن  اطلق  ي ط    ه  الن  نسج هنه ال ي ط على هنا الن    

  م ه  الن   شاها بعد نلك هنه الب شية ا  بلك.
مد هنا الم  ف  لي  ل  المنشئ  عيل   ينش  الدات..  مد عد د    

لدات ينش  البن ق عنمد المبمن ق   ممد ال صم  هنا الم  ف مد     ا
 .(30)بينهما ي  د عم  النا دع
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 ه ممنا ينطلممق شمم    ليصمم  مممد  الم  ممف الممن  يصممد  عنمم  الدات   يجمم   
الن مم  الفيصمملي  السممامي  المبمم لق  بممداعاا   الف يممد  –االسممبعا ة بن مم ه ال مماص ليمم  

 نفاناا   المب هج دلئاا لي بعامل  م  النص:
يممة ال  يمممة بنطلممق  ند مممد هممنا الم  ممف الممن  يب  ممى ليمم   لممي بيممت ع د ا 

  الميبلممميد علمممى ال يممماة   جيممم  المممم دعيد لهممما.. د  جيممم ا مممد همممناد الجمممي 
الميبلمم د علممى ال يمماة ييبلمم د ب مم  انممدلاعهم   مم بهم  ب مم   غبممابهم الجام ممة 
  الطم   ي يد د اد يجباز ا    عيبة  ال يب    د بع ام  الضمعف  مظماه ه

 ال ي يد د اد ييف ا عندها.. علمى  ميد ي م د الم دعم د لل يماة يعيشم د لمي 
ا ضممماد الضمممعف: المممم ط  الشمممي   ة.. لمممي همممنا الليمممات بنبعمممع لمممي جيممم  
ا بممات الممم دعيد لل يمماة نا مم بهم لماضمميهم.  عممايبهم لبنممائهم  دفت الجنمما  

 ادبهمممم المممن  ل شممم ه لهمممم..  ببفجممم  لمممي جيممم  البنمممات الميبلممميد علمممى ال يممماة  
 عملهم   ا   ال ياة العنيفة  ضغ طها عليهم.. البنمات ال يم به د لشميت  ال 
لممما يبصمم  بامبممداد ن ابهممم  ا بممات ال يهبممم د بشمميت  ال بممما ييممي هممنه الممنات 
اد ببيلص   بما ي فظ ظ لها اد بب شى.. لي هنا ال ج د المم لي  ال جم د 

البممي ب سمممها   هممي البممي  الميبمم  ال بممد مممد ضمم ابط  اإلنسممانية   ممدها هممي
بدل  البنات لي عنف اد اندلاعهم اد ي طئ ا ل بات ا نمالهم   اد يبسمط ا لهمم 

   مبهم.
نممما بب ممدع عممد المنزلممة..      ل ممد ا يممة ال بب ممدع عممد ال  مممة مباشمم ة   ا 

بضممم  همممنه ال  ممممة لمممي  الممم  النلمممة..  المنلمممة بعنمممي شممميئاا ممممد  هممم  المممنف  
البعبيمممم  بممممم.. ا فممممط لهممممما..   مممماد الدات بممممم:  بط يعهمممما..  مممممد هنمممما  مممماد 

الجنا .  بى ي  د هنا الجنا  الن  يف شم  ا بمات مبجمدداا ممد الجنما  المن  
 مماد بسممط  ا بممات لبنممائهم مممد  بمم .. جنمما  ال  مممة هنمماك  جنمما  الممن  مممد 

 ال  مة هنا  بى ال ي  د الم   شفا اا ا  مدا اة ا  ميابلة.
)االسمممبعا ة(..  نهممما م  مممف ل ممم    اجبمممماعي ممممد  ممم  نلمممك ببممم لف همممنه    
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 سممل  ي يصمم   هممنه )ال  فممة( اإلبداعيممة...  لممنلك  مماد ال يم ممد ليممما ا ممد   
البممد المعبممز اد يعمم ف عاسممبعا ب ع البع يممف الجممام  المممان   ال اد ييسمممها.. 
 ال اشك لي ان   اد  اد اا على شيت مد نلك  ل د  اد مب بيماا عليم .. نلمك 

البيسممميم  صممما   بجميمممد   االسمممبعا ة م ا مممف  يابيمممة    فمممات لد البع يمممف   
 (31).ادائية  لي  لهنه الم ا ف اد ي ص ها  ّد ا  بيسيمع

ل مي ا ضمح  - غمم ط لم  – شم    ليصم  لهمنه االسمبعا ة ب املم  ليد ا بتُّ  جم ات
 يف اد اإلج اتات الب غية البمي بسم د بمن  نا للنصم ص  مد بّلمدت ا اسيسمنا بالفعم   

ببنا عد اجمم  مما لمي ب ا نما  ا  عم   اسمماه.  ننما لمي امم  ال اجمة ب مق  لمى نيماد  غ ّ 
ن    مم  م هممف     يممة نالممنة  يممما  د ممما ينضممح بمم  نممص شمم    ليصمم  الميبمم   
سابياا   جمي  نص ص  النيدية ال  د البي انبهت بها م اجهبم  لمألد  الع بمي  ديمم  

  بداعاا  ب لياا  شفالية.  دي  . هنه النص ص البي بجا   ما ب اجه  
 صفوة القول

لممي معمم ط بيمم يم م مممد منممد   لجهمم د الجيمم  الممن  سممبي   يشممي   لممى اد هممنا 
 الجي   د نجح لي شيت   ا فق لي اشيات   م يضيف:

خضددوأل ذلددك الجيددل لضددغط الهي ددة ع ا بمم  مظمماه  اإل فمماق  ليممما يبممد   همم  
لحيداة كايدرًا مدا ينتهدي بندا امتدداد الدغمن بانعم  نني ال اجه  اد ا جتماعية، 

لالشممي خ عممادة ا  مم   ضممى  بفمما الا مممد الشممباد السمما طيد إلددى الصددله معهددا، 
طول التجارب كايرًا ما يبصدرنا بحددود للممكندات لد  المبشائميد   ما اعلم اد 

 .(32)إن كل تجربة عبء ياقل خطانا"ب  نكن نفطن لضيقها أيا  حدااتنا. 
م عمممم  شممم    ليصممم   يبممم دد لمممي اد يسمممبعي   ال يييمممة اد المممم ت  عنمممدما ييممم ّ 

 صفاا  هنا لما  دم  ال جم . نلمك اد شم    ليصم   ماد ابمداا مب بيماا علمى ال ضم ل 
 د لضممغط ال ضمم  اليممائم  ا  ال ضممى بمم .  همم   ممنلك لممم ي ممد لييبمم  اد يعبمم ف ب ممد

ة  اا ي ي   طاه. ليد  اد نظ ه مشد داا دائماا  لى لسللمم نات   ال ي د البج بة عبئ
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 ا مة يغمن السمي  ن  هما   –الن  اشم ت  ليهما ا  م  ممد مم ة ليمما مضمى  –البط ي  
 –يمهد الط يق لغي ه.   غمم اننما   يم اا مما ننسمى  عنمدما نسمي  لمي المد    الميسم ة 

الصدددو ، التدددي ا   ممممد شممميها   ال اد ال ضممم  ي بلمممف لمممدد شممم    ليصممم . لد 
ربي، بقيت صو  تشير إلى عدال  شكلها بإنتاجه معال  في طريق دراسة األدب الع

علدى خد   غمدن أبدي  –ل  نعتده، وبالتدالي نخدا  ارتيداده، ألنندا فدي غمدن دهدره 
، (33)ساعة. غمن خ  من الحغ  والعدغ ، غمدن وصدفه أوفيدد يو ، وحقبه – )*(تما 

فأحسن وأجاد. ولكن شكري فيصل كان خارجيًا أبدًا، كان را دًا ضل لومده الطريدق 
 ه  إذا مضى.إليه، فيا لبنس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 اإلشا ة  لى بيت ابي بمام:  (*)
 ده  ممبلئ          عزماا   زماا  ساعي من   ال ي ي مي مد الده  م   ال            



 111 

                                                 

 هوامش
 

*      نممص الم اضمم ة البممي الييممت لممي يمم م بمم بيد الم  مم م الممد ب   شمم    ليصمم   الممن  نظممم  
   شممما ك ليممم  1941( ممممد شمممه  بشممم يد ال   10اب ممماد ال بممما  العممم   بدمشمممق ببممما يخ )

 اا  ممم  ممممد صممما   همممنه السمممط    المممد ب   م مممم د السممميد  السمممبان مطيممم  ال مممالظ  م اضمم
 م بناا    مد الد ب    سام ال طي   الد ب   عمم  م سمى باشما  المد ب    مالظ الجممالي 
 الممد ب   عممدناد ال طيمم   السمميدة عاطفممة ليصمم    ضممالة  لممى الشمماع  المعمم  ف السممبان 

-114العمدداد المولد  األدبدي،  مات مم   ة.  انظم  عبدال  يم ال ضي الن  اليى  صيدة   
 (.114-101  ص ص )1941آنا   –  شباط 119

(  شا ة  لى  صف ت.  .  لي ت إلز ا با ند عبالصان  المه ع عندما اهداه  صيدب  الشمهي ة 1)
 عال ط اليبا ع.

بممي  لمممى البمممي ي صممد ليهمما ان مممدا  الممزمد مممد عصممم  نهتحددو ت (  شمما ة  لممى  صممميدة عا ليممدع 1)
عص  لضي  لن اسي  ل ديد   لعص  صل  لباك.  انظ  نص اليصيدة لمي: د.  سمام 

 (.41-44  ص ص )1911دمشق  األدب األوربي: تطوره ونشأة مذاهبه، ال طي   
 (  بشم  ب يييات ش    ليص  ال ب  البالية:1)

 (.1911) مقدمة المرغولي في شرحه لحماسة أبي تما  (1
 (.1914-1911( )1-1) صر للعماد األصفهانيخريدة القصر وجريدة الع (1

 .(1914) أبو العتاهية أشعاره وأخباره (1

 (.1914  )ديوان النابغة: صنعة ابن السكيت (4

 (.1914ع )خريدة القصر وجريدة العصر "لس  شعراء الشا  (1

 (.1911) عا د –تاريد مدينة دمشق: عاص   (1

ث العربدي ومناهجده، الكويدت، أسس تحقيدق التدرا انظ  ايضاا: معهد الم ط طات الع بية  
بتكليد  مدن  1891وهو نش التقرير الذي وضعته لجنة مختصة فدي بغدداد عدا   1895

المن مددة العربيددة للتربيددة والاقافددة والعلددو ، وكددان لشددكري فيصددل يددد كبيددرة فددي صددياغته 
عداده.  وات
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تدددداريد مدينددددة دمشددددق: تددددراج  حددددر  العددددين المتلددددوة بدددداألل  (  شمممم    ليصمممم  )م يممممق( 4)
 (.10  ص)1911دمشق   عايذ، –عاص  من 

 .1911  دا  العلم للم ييد  بي  ت 1(  ط1)
 ك( مد الميدمة. -(  الم ج  السابق  ص ص)ط1)
 (.114(  نفس   ص)1)
 (.141(  نفس   ص)4)
 (.111(  نفس   ص)9)
 (.114-111( نفس   ص ص)10)
يمممممممائق اجبماعيمممممممة ع  ( انظممممممم  مممممممما ك    سممممممم ين  عال ظيفمممممممة الجماليمممممممة  المعيممممممما   الييممممممممة   11)

(  نيسممممممماد  110  السمممممممنة العشممممممم  د  العمممممممدد )المعرفدددددددةب جممممممممة عبمممممممد النبمممممممي اصمممممممطيف  
 .119-114  ص ص1941

 (.111  ص)مناهج الدراسات األدبية( انظ  ش    ليص   11)
 (.111( نفس   ص )11)
ميدممممةع  البعمممع  –( انظممم  د. عبمممد النبمممي اصمممطيف  لمممي المصمممطلح النيمممد : نظ يمممة الد  14)

 (.4  ص )11/4/1941(  1411العدد ) )دمشق( 
 ( مد اج  مصطلح الشع ية انظ : 11)

1) Tzvetan Todorov, 
Introduction to Poetics, Translation from the French by Richard 

Howard, Introduction by Peter Brooks, University of Minnesota Press, 

Minneapolic, 1981. 

2) O. Ducrot and T. Todorove, 

Encyclopedic Dictionary of the Sciences of Languages, Translated by 

C. Porter, B. Black well, Oxford, 1981, pp, 78-84. 

 (.111  ص)األدبية الدراسة مناهج( انظ  ش    ليص   11)
 (.114( نفس  ص )11)
 (.119( نفس  ص )14)
 (.110( نفس  ص )19)
غغل بين الجاهلية وافسد   مدن امدر  القديس إلدى ابدن أبدي تطور ال( انظ  ش    ليص   10)

   دا  العلم للم ييد  بي  ت  د.ت.4  طربيعة
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  الصحافة األدبية: وجهة جديدة في دراسة األدب المعاصر وتأريخه( انظ  ش    ليصم   11)
 (.10  ص )1910معهد الد اسات الع بية العالية  الياه ة  

 (.1( نفس   ص )11)
 (.14ص )( نفس   11)
 (.11( نفس   ص )14)
 (.11( نفس   ص )11)
  1911  بمم ز  111  العمدد المعرفدة( انظ  ش    ليصم   ع م اتة جديمدة لمعليمة النابغمةع  11)

 (.11-44ص ص )
 1911  آ   111  العممدد المعرفددةعالبمم اع الب غممي  المعاصمم ةع   –( انظمم  شمم    ليصمم  11)

 (.14-11ص ص )
لممممنة علممممى النيممممد الجمممماهلي الع بمممميع  عن مممم  مع لممممة جديممممدة للنيممممد: نا -

 (.41-11  ص ص )1911   زي اد  111  المعرفة
  111  المعرفددددةعنظ يممممة مب مممم ة للشممممع  لممممي النيممممد الع بممممي اليممممديمع  -

 (.11-1  ص ص )1914ايل    
 (.14( انظ  ش    ليص  عالب اع الب غي  المعاص ةع  ص )14)
 (.10-19( نفس   ص ص )19)
 (.11( نفس   ص )10)
 (.11-11س   ص ص )( نف11)
  م ببمة نهضمة مصم   مطبعبهما  اليماه ة  1  طالجديدد الميغان في( انظ  د. م مد مند    11)

 (.4د.ت  ص)
 ( يي   ا ليد لي العص  ال ديد  عص  الصل  الفباك:11)

ع ا ي اا جمات عصم  ال ديمد  لمانب ق ممد لم  ه  سيسماا دنيما   لم  سم ت لم نت بمالف ا  صمفات       
 ال قع  عاإل  صععال ياتع  ع

     م ّلها ال يد  ال دال
  العنف  شه ة ال س  المج مة  ...

  م جات عص  الصل  الفباك   م النه   ه  اشد لب ا 
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 لاب نت ال    مد المعدنيد س  اا 
  ا نت بهز س  ها المد   بيد بلط ها الدمات

  اصب ت الغنائم للعي  م  داا ل  الضيف مد مضيف 
 د   يب  بات آمنا  ال الي ي  م

 (1 انظ  الهام    م )


