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 امقدوة

  

 أ

افؽح إۯ ازدتةر اإثداع اأدي، ودطجير أطاه اىفِيح وٌلةغده  ًّ اڌجافز ا لد ٌَ أت يؽّد ا

عييييح لةفيح، ودِّجع ٌِةتضّ ا  لةثو ثإثداع ُلديوٌة فذئ ّل إثداع ردي أو طؽري ي   ،اىفهريح وا

جانجح دااجح ؼر دجا۰ اىؽػجر ودؽةكت اأصيةخ ٌَ اىؽػجر إا وان  وٌة ازدتر اأدب ي ؼر ،ي 

لد رافداً ه؛ دفصراً  طّجريح ٌِةتش  ا صردّ ا لد اأدي ؼر  أو دلييٍةً أو إثدااً، وكد دداوىخ ى ا

ذوكيحثثدأت  ٌذؽّددة، صيةكيح روراً  ،ةىلراءة ا  صليح )ُػةُيح(.اىِةتش امعثجر وثةمِةتش ا
 

لديح ٌ صأىح دأغيو امِةتش ا لةد دؽذر  هسر ٌَ ابةظسن وا َ اىلؾةية اىي طغيخ ا

م ٌَ أصو ابعر ؼَ ت   لديح اىؽربيح اىؽرب، و ذ صةظح ا يِلد اىؽري، وكد ؼرفخ ا جيح ؼربيح 

يضح  م ُ غريةت اىي دثذً ثدراشح اأدب، ًا ثإصراءادثة وٌجةداثة، وذ ڎٍجؼح ٌَ امِةتش، وا

لةفح اىغربيح؛ ؼَ راشح ي اىغرب،  ااُفذةح ى ا ٌ  فطريق امسةكفح واىرڒح، وا ارشن  َ رفؼ ٍَ ا

ر، و تِةح ٌَ ظةوخ دطجيلثة نٍة ي ي حييو ا ػج  اإثداؼيح، وٌِثً  تذه امِةتش ي ثدايح اأ

لةفح اىؽربيح. بثة و دأغييثة ظصت ا  ٌَ ظةوخ دبي
 

ل ُةكد خطةثّ اڍة  امذٍسّ  و ي ٌفةتيٍّ، أو ي ٌة يٍةرشّ ٌَ تيٍِح ؽٍَ واُطاكة ٌَ أُّّ 

راشح ؼِد " طاب انقدي ظلجه اإُذةصيح، دجكفِة ي تذه ا ؛              شكري حىد عياد" ىدا

لدي، عدّ  ّّ ثثة تذا اڍطةب ا جغجخ إۯ اڍػجغيح اىي يذٍ د ٌفةتيٍّ وإصراءادّ امِثضيح ثغيح ا

لدي. ن نظةطّ ا لديح اىي طغيخ طهري ؼيةد ٌؽغً ش رؤى واجثجد ا م ثإثراز امجاكف وا  وكذ
 

لدي و رس ا م        ويؽجد اخذيةرُة هذا امجؽجع إۯ أشجةب ذاديح دٍّسيخ ي اتذٍةٌِة ثة ذ

رشةىح لد اأدي واىفي "امدارس واأصِةس"(،    ي إطةر حؾرُة  ر ي تذا امضةخ )ا  امةصص

لديح،ڐةوىح ٌؽرفح ٌة ورد ي ظلو و راشةت اأدثيح وا ة ي امجؽجع ٌَ أتٍيح نجرة    ا  ٍ ِ وكذا 



 امقدوة

  

 ب

لديح اىي أزةرتة ا م ٌَ خاخ دراشح اىلؾةية اأدثيح، وا لديح        وذ ةكد طهري ؼيةد ي ٌدوُذّ ا

ً اىؽري. لد ي اىؽة  واىي شةتٍخ ي إزراء ا
 

أشجةب  وٌَ اأشجةب امجؽجؼيح اىي دفؽذِة اخذيةر تذا امجؽجع، واىي اُخ اٌذدادا 

اديح، دٍّسيخ ي  رظيح اا لد اأدي )اىلديً، واڌدير، وامؽةر( خاخ  ِة مليةس ا صةنس،دراش  ي

كيٍخ ظجخ امِةتش 
 
راشيح اىي أ جطِيح، واأيةد ا ح وا و لديح اىغربيح،       ثةإؽةفح إۯ اميذليةت ا ا

م ماُذّ وصثجده اروكيح ا ةكد طهري ڐٍد ؼيةد، فثج ظرّي ثأكر ٌَ تذا ابعر وذ شةت ظجخ ا

لد اىؽري.  امجذوىح ي ا
 

َِة عفطجيؽح امجؽج ِثة،  تصذدي ٌ ظةثكح وامذداخيح فيٍة ث طرح اىؽديد ٌَ اإطاات ام

ضربح  واكرظِة طرظثة ڒيؽثة، فان اإطاخ امؤِشس هذا ابعر اآي/ لديح  فيٍة دٍّسيخ ا ى ا

 ؟.ٌَ خاخ نذةثةدّ طهري ڐٍد ؼيةد
 

ي جّر ٌَ ورااّ ڎٍجؼح               تذا ثةخذػةر ٌة يذؽيَق ثةإطاخ امؤِشس هذا ابعر وا

ػّجر، وي اآي/  ثةايح هذا ا ّػيغح ا هذٍو ا روريح   ٌَ اإطاات ا
 

جكفّ ٌِثة؟           يّ؟ وٌة  ى طهري ؼيةد؟ وٌة ٌةتيح وجييةت اڌدازح  لد  ٌة ٌفثجد ا

يّوٌة  صليح  جكفّ ٌِثة؟ وٌة طجيؽح اىؽاكح ثن أُجاع اأدب جييةت امِةتش اى اىؽري ؟ وٌة 

لد اىؽري؟. وٌسيادثة اىغربيح؟ وفيٍة دٍسّ  أغيييح ي ا  يخ إشثةٌةدّ ا
 

ِد حسِة إۯ اإصرا تذه ؼَإصةثح  ص َِة ِاشذؽٍةخ  ءاإطاات ش ي يلذي ٌ جغي ا ا

م ثذلديً  ثة وحيييثة وذ صةء  ًّ عييي اىلةاً ى دلديً اأفار امذؽيّلح ثةمجؽجع ز ڑذيف امِثش ا

م.  اآراء اىي خدد ذ
 



 امقدوة

  

 ج

ِّة أْن يكجن امجؽجع ي ٌلدٌح، وٌدخو،  أغيييح ِاشذدؼخ ٌ ِغريح ا فطجيؽح امجؽجع ا

 فػجخ/ حوزاز

ح ورح خطح ابعر. فٍ ٍثيديح نطرح اإطا جر ا  لدٌح ابعر دؾٍِخ اأ

ة امدخو وامجشجد ثث ٌّ ي ، هيهامفاحديد / وأ لد، ودطركِة فيّ إۯ/ وا ٌفثجد ٌفثجد اڍطةب وا

ى طهري ؼيةد. وح    ا

 
ن ثث/  ة اىفػو اأّوخ وامؽِج  ٌّ داثة دى شكروأ ي حذجي زازح ي حىد عيادجنيات ا ، وا

رس ٌةتيح  ة فيّ ثة طرح إۯ نظأدثة ودطجرتة  ىاڌدازح ٌجةظر، دِةو م ثة اىغرب و اىؽرب؛ وذ

هظف ؼَ اأزٌح وٌجةداثة، وخػةاػثة، وٌيةديِثة، وأتً روادتة،  م ثة وإۯ أزٌح اڌدازح اىؽربيح وذ

جكف  ن اىؽرب، وإثراز  اىي أفرزدثة ٌفةتيً اڌدازح اىؽربيح امؽةرة ٌَ خاخ ُػج  اڌداز

ن وطهري ؼيةد ٌَ اڌدازح.      اىغرب
  

ةي وامجشجد ثث/  ة اىفػو ا ٌّ ي حذجيحوات امفكر انقدي دى شكري حىد عيادوأ  ، وا

ى طهري ؼيةد، و صليح  رس جييةت امِةتش اى ة فيّ ثة أغيو زازح ٌجةظر، دِةو ٌةتيح ودوافػ ا

 اىلػح اىلػرة. إشثةٌةدّ ي دأغيويّ، وحديد ٌفثجد اىلػح اىلػرة ونظأدثة ودطجرتة، وإثراز 
 

ةىر وامؽِجن ثث/  ي حذجي واتأصيل عنه اأسنوب دى شكري حىد عياد، و أٌة اىفػو ا

يعدير ؼَ ٌةتيح اباغح واأشيجبيح، وٌفثجد اباغح، وإثراز اأزر أربؽح ٌجةظر،  فخػػِةه 

جؽجادثة، و خػةاػثة، وو أتً ٌِةثؽثة اأرشطي ي اباغين اىؽرب وظّد اأشيجبيح،  اجةتةدثة  و 

يصةُيةت وابا، وٌدارشثة لد وا ظؽريحوؼاكح اأشيجبيح ثةمؽةرج اأخرى ا ، و إشثةٌةت غح، وا

يخروج  أغيييح ي دٌش اأشيجبيح اىلةدٌح ٌَ اىغرب ي اباغح اىؽربيح اىلديٍح  طهري ؼيةد ا

ً اىؽري ى تذا اأشةس.  لد اأدي ي اىؽة فح ُغريح مّة، ودأغيو ا  ثذج
 



 امقدوة

  

 د

ٍسيو ا اڌر/ ، ُذنر ٌِثة ى شبامؽذٍدة ي تذا ابعر ٌَ امػةدر وامراصػو    يو ا

 .اجةتةت ابعر اأشيجي، ؼيةد طهري ڐٍد

ً ٌذغّر ، ؼيةد طهري ڐٍد  .اأدب ي ا

ر، ؼيةد طهري ڐٍد  )دراشح ي دأغيو فَ أدي(.  اىلػح اىلػرة ي 

يغح واإثداع، ؼيةد طهري ڐٍد  .ٌجةدئ ؼيً اأشيجب اىؽري/ ا

ن.، امذاتت اأدثيح واؼيةد طهري ڐٍد  لديح ؼِد اىؽرب واىغرب

لد/ داارة اإثداع، ؼيةد طهري ڐٍد  .ٌلدٌح ي أغجخ ا

 .ٌدخو إۯ ؼيً اأشيجب، ؼيةد طهري ڐٍد

 اجزيري ڒةخ، اإثداع واڌؾةرة ؼِد طهري ؼيةد. 

 ٌلةثيح ڒةخ، طهري ؼيةد.
 

صجق إۯ تذا امجؽجع فلد وصدُة زٍح مَ دؽرؽجا إ صِة مَ ِاّدؼجا ا  ّ حج/و

 اجزيري ڒةخ، اإثداع واڌؾةرة ؼِد طهري ؼيةد.  -

 ٌلةثيح ڒةخ، طهري ؼيةد. -

ةكد طهري ؼيةد. - أغيو ؼِد ا  أثج طِدي ؼػةد، ا

ردةض. - لدي ؼِد ؼجد اميم  ي يجشف، اڍطةب ا  وغي

لدي. -  ظةفظ غري، أفق اڍطةب ا
 

ػؽجبةت،  ومة ا طم فيّ أّن اإكداد ى أّي يء ذي ثةخ ي تذه          اڌيةة ا خيج ٌَ ا
 ٍّ ي ت رصح اأوى ي كيح امػةدر ذِة ودِلع ٌَ ؼزيٍذِة، دٍسّ تذه اأخرة اىي ادت د  يخ ثة

راشةت ودؽّدد امِةتش،            ةكد طهري ؼيةد(، وِاخذاج ا وامراصػ )وخةغح ي اڌػجخ ى نذت ا



 امقدوة

  

 ه

ح درڒح ودؽريت ا ُةتيم لةد ؼَ إطا لديح امؽةرة ثن ابةظسن وا مػطيعةت وامفةتيً ا
بح اىؽربيح.  اىؽرب، وكذا مة أظدزذّ تذه امِةتش اجديدة ثغثجرتة و ِاُذلةهة إۯ اب

 
ظهر اجزيو إۯ ّل ٌَ كّدد ۰ اىؽجن أو امظجرة            وا يصؽي ي اأخر إَا أن أدجّصّ ثة

ي طّضػ ّي  بعر،اي إخراج تذا  نذجر/ ڐٍد كةدة، ا ظهر أشذةذي اىفةؽو اأشذةذ ا وأخّع ثة
ي رى تذا ابعر  ر، وا ّّ روح ابعر اىؽيي ٌِذ نِخ طةبة ثٍرظيح امةصص ٌِذ ان فهرة ظ

جصيّ.اشذجى  جكخ، وان دااً امذةثؽح واإراج وا  ى شجكّ، ففذط ۰ كيجّ وغدره، ووتجي ٌَ ا

 
يجن ؼِةء كراءة تذا ابعر كٍة أدو ٍّ ذع يَ ش ظهر اجزيو إۯ أؼؾةء جِح امِةكظح ا لّدد ثة

 ودػجيجّ.

 
يغح اإجيّيح و نذجر/ ڒةخ اجزيري، ثلصً ا ظهر اجييو وااٌذِةن إۯ/ اأشذةذ ا كٍة أزي ا

نذ ة(، جةٌؽح طيجح ثةمديِح امِجرة، واأشذةذ ا جر/ ڒةخ ٌلةثيح، صةٌؽح ثكييح امؽيٍن )اآداب ظة
ع،  اوي )صةٌؽح اأردن(، ؼجد امضيد رخروخ، زترة خة ادرة/ غةىط ا صةدة ا جح، اأردن. وا اىر
ظيف. واأشذةذ/ ىطي  يغح اىؽربيح وآداثثة، صةٌؽح ا ض ثلصً ا ةر خِ ٍّ ى خيي، ؼ ؼجد اه دجاد، ؼ

صذغةًُ هذجح صةٌؽح  ر(، وامرفن ى  ظيف، وصةٌؽح وتران.أڐٍد )  ، وصةٌؽح ا
 

راشةت    ر تذا ابعر درب ّل ثةظر ي ڎةخ ا ّصداد، وأْن ي جفيق وا ّّ ٌَ اه ا وُذٍ
لديح.  اأدثيح وا

 اىطةىت/ يجشف ُلٍةري                                                                                                 
 .2102ديصٍر  27صذغةًُ ي يجد/                                                                                        
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  مفهوم ا�طاب: -1

,ش* ا&ادة ا&عجمية &ادة (َخَطَب) إ� عدد من ا�الالت الغو�ة، فـ� سان العرب البن 

يدل لفظ اBطاب D "(اBَْطُب): اشأن أو األ1ر، َصُغر أو َ=ُظَم؛ وقيل: هو سبب األ1ر.  منظور

وتقول: هذا خطب جليل، وخطب Rس*. واBَْطُب: األ1ر اQي تقع فيه ا&َخاَطبَة، واشأن واIال،    

َما َخْطبُ ﴿ ومنه قوYم: جّل اBطب، أي َ=ُظم األ1ر واشأن، وW ا�UVل:
َ
  

َ
ال

َ
ونَ ق

ُ
ُمْرَسل

ْ
()َها ا'

َ
، ﴾ُ+ْم *

̂[ف ] اBِطبة،           اب كث* الـت bورجل َخط ،cكوَخَطَب ا&رأة يَـخطبَها َخطبًا وِخْطبَة، با

واBِطاب والـمخاطبة: 1راجعة اiم، وقد خاطبه باiم gاطبة وخطابا، وهما يتخاطبان. الـُخْطبَة: 

واBُطبة مثل ارسالة الY nا أول وآخر. ورجل خطيب، حسن اBطبة،  اiم ا&نثور ا&سّجع وkوه،

﴿ 
َ

ْصل
َ
نة أو باvمt؛ وقيل معناه أن يفصل بt اIق واpاطل،      ، هو أن qrم باopّ ﴾اِ�َطاب َوف

ن قال: أما بعد،   و�مyِّ  بt اqIم وضّده؛ وقيل فصل اBطاب أّما بعد؛ وداود عليه اسالم أول مَ 

، أو هو عبارة عن "نوع من القول {تمع فيه اصنعة الفظية 1وقيل فصل اBطاب: الفقه ] القضاء"

  2واIجة ا&قنعة مع عدم اإلثقال D اسامع".
  

وورد لفظ اBطاب ] القرآن اكر�م ] عّدة 1واضع، و�صيغ متعّددة، نذكر منها D س�يل 

 :� َ(ْملِ  ﴿اQكر ال اI^: قو� تعا
َ

وَن ِمْنُه ِخَطابًاال
ُ
،                   ])37[ سورة ا>بأ، اآلية ( ﴾ ك

فمعناه " ال يملكون منطقا لمحاججة أو قدرة عليها، وهذا يقت� أّن اBطاب هو نظام القول الـمؤثِّر 

فعل) وا&قنع � األطراف، أو هو نظام القول ا&فحم � اBصوم، إنه بتعب* آخر، نظام القول (ال

                                                 
  .98، 97، ص ص:5، م1990، 5ب*وت، pنان، ط منظور، سان العرب، دار صادر، ابن  -1
  .25، ص:1986، 1ا�ابري �مد �بد، ب�ية العقل العر�، ا&ر�ز ا�قا] العر�، ب*وت، ط -2
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العق� (القائم D اIجة وا�vل)، أو هو نظام القول الـُمَعقلَن، أي اQي يقوم D مقدمة ون�يجة 

  1مـخيلة".
  

 :�َِطاِب  وَ  ﴿وW قو� تعا
ْ

 ا�
َ

ْصل
َ
 َوف

َ
َمة

ْ
ِك

ْ
Bَْناهُ اDَُه َوآت

َ
ك

ْ
ا Fُل

َ
�[ سورة ص، اآلية ( ﴾ َشَدْدن �[( ،

اصفات الn أعطاها اهللا تعا� �اوود، معت�ا إياها              اBطاب من فقد عّد ارازي صفة فصل 

من عالمات حصول قدرة اإلدراك واشعور، والn يمتاز بها اإل�سان D أجسام العام األخرى        

من ا�مادات وا باتات و¡لة اIيوانات، بيد :" أّن ا اس gتلفون ] 1راتب القدرة D اVعب* عّما 

اضم*، فمنهم من يتعّذر عليه ال¥تيب من بعض اوجوه، ومنهم من يqون قادرا D ضبط ا&ع¢ ] 

واVعب* عنه إ� أق» الغايات، وª من ¨نت هذه  القدرة ] حّقه أ©مل ¨نت اآلثار اصادرة        

ك اآلثار أضعف عن اّ فس ا طقية ] حقه أعظم، وª من ¨نت تلك القدرة ] حّقه أقل، ¨نت تل

... ألّن فصل اBطاب عبارة عن كونه قادرا D اVعب* عن ± ما °طر باpَال، وr¯ ] اBيال، 

، و�هذا اVفس* تتضح أهمية الفروق الفردية 2¶يث ال °تلط ´ء ²³ء، ينفصل ± مقام عن مقام"

  الn تتفاوت من 1رسل إ� 1رسل آخر.
  

 :�َِطاِب ﴿ وأّما قو� تعا
ْ

Kِ Lِ ا� Mسورة ص، اآلية (﴾  َوَعز ]� أي " جاء¼ ¶جاج م أقدر ، ) ]�

، ففيه "إشارة إ� طبيعة خطاب 3وأراد باBطاب: gاطبة الـمحاج ا&جادل" أن أورد عليه ما أرّده به.

                                                 
، V1وز�ع، ب*وت، pنان، طاسلطة"، ا&ؤسسة ا�امعية Áراسات وال�À وا - العالقة - اIم*ي عبد اواسع، اBطاب وا ص "ا&فهوم -1

  . 12، ص:2008
  .187،188، ص ص:26،ج1983، 1ارازي �مد فخر ا�ين، اVفس* اكب*، دار اكتب العلمية، ب*وت، pنان، ط -2
ود،         ودراسة: �دل أÄد عبد ا&وج ا�UVل وعيون األقاو�ل ] وجوه اVأو�ل، Ãقيق وتعليقغوا1ض ازÀgي، اكشاف عن حقائق  -3

  .255، ص:5، جÇ1 ،1998 �مد معّوض، 1كتبة العبيÆن، ار�اض، اسعودية،  ط



  تـحديد ا�فاهيم                                                                                                                  ـمدخلال

 

9 

، الغلبة والقهر، وأنه ] األصل خطاب غ* عقال¼، وال Rس�ند إ� حجة أو دvل من عقل أو Èع

ك فهو ال يعتمد ] عمله D آvة اVأث* واإلقناع ا�اخ�، بل D آvة اVمو�ه واBداع".Q1  
�

وÊا سبق يتضح أّن اBطاب قد يُطلق و�راد به ا&لفوظ نفسه، وهذا قليل، وقد يطلق و�راد به 

RستدË منا 1واجهته عملية اVلفظ إ� آخر لغرض ما، وقد يطلق و�راد به ما يقع فيه اVلفظ، أو ما 

ك Íد أنه قد يطلق و�راد به، فضال عن ذك، نظام اVلفظ، أو نظام القول ونظام Q ،بالقول أو الفعل

  الفعل ودوافعهما.

  الغرب: Qىمفهوم ا�طاب  - �-�

Áاللة D "اصياغة اشÎية Discoursإذا ¨ن 1صطلح (اBطاب) ( Ïقد استخدم ] ا&ا (

 خالل العقود األر�عة األخ*ة من القرن الع�Àن،  –، فإنه قد اك�سب ³2ش� �م"لiم أو لكتابة، 

عددا من ا&عا¼ ا�ديدة اإلضافية الn زاÄت ا&ع¢  - و نظرا الستخدامه ] Ñاالت معرفية gتلفة

Iس�ية اديثة اسابق وطغت عليه، ور�ما ¨ن اسبب األساÒ ] تنوع هذه ا&عا¼ بروز ا�راسات األ

الn تأثرت بها نظر�ة األدب وا قد األدÔ مع ظهور اpنو�ة ] أواخر اس�ي�يات وأوائل اسبعي�يات 

من ذك القرن، ذك بأّن 1صطلح اBطاب �ى األس�يt يعÕ اوحدة الغو�ة ا&كتملة الn تمتد 

قات القائمة             ف�شمل أ©Ö من ¡لة؛ ومن ثم، "¨ن Ãليل اBطاب عندهم، يعÕ دراسة العال

  3بt اوحدات الغو�ة ] أية لغة كتابية أو شفاهية ".
  

Îمة خطاب ( Õoالتم يqن Yا أي عالقة مباÈة Discurrereو�ارجوع إ� األصل ا ،(

مع¢ اBطاب إال ] آخر العهد  )Discursusبالغة، إذ ¨نت تعÕ "ا�ري هنا و هناك، وم تأخذ (
                                                 

  .27اسلطة"، ص: -العالقة -اIم*ي عبد اواسع، اBطاب وا ص "ا&فهوم -1
، 2001، 11^، ط 1كدونيل ديان، مقدمة ] نظر�ات  اBطاب، تر¡ة وتقديم: إسماعيل عز ا�ين، ا&كتبة األ©اديمية، القاهرة، -2

  .27ص:
   .27، ص:نفسها&رجع  -3
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Õoالت، حيث أخذت تدل D اIديث وا&قابلة قبل أن Ãيل إ� ± ,شكيل لفكر شفو�ا ¨ن         ا

  1أم 1كتو�ا".
  

) tلسانيات مع أوس�لت ا
b
) مثال اBطاب ] gتلف أفعا�،                J. L. Austinوقد حل

g D ضوءتلف اBطابات انطالقا       أما اسoسيووجيا واVحليل ا ف×، فإنهما ساهما ] إلقاء ا

من مفاهيمها اBاصة ¨إليديووجيا واالشعور، ما جعل اBطاب  Rش� حقال علميا تهتم به أ¶اث 

  علمية متنوعة، ] وقت أضÙ فيه ا موذج السا¼ نموذجا مهيمنا g Dتلف العلوم وا&عارف.
  

اQين يqونون ] عملية اVواصل طورا باiم ا&تبادل بt األفراد " يتحدد اBطاب إّما 

1سألة العالقة بt الغة واiم؛ وÛّما أنه اVعب*  gاِطبt وطورا آخر متلقt أو gاَطبt، ما يطرح

الغوي عن الفكر (بواسطة متواvة م¥ابطة من اÎمات والقضايا)، ما يطرح 1سألة العالقة           

ز D وظيفته اVواصلية بt ا اس وهم يتدبرون شؤونهم بt الغة والفكر، كما تعّرفه 
ّ
تعر�فا ير�

وأ1ورهم اBاصة والعامة و��بادون ارسائل، سواء اÝذت تلك ارسائل صيغة Üم أو كتابة،             

± �اولة تصبو إ� Ãديد اBطاب،       ، وهكذا فإنّ 2ما يطرح 1سألة العالقة بt الغة وا&جتمع"

ل ] نهاية اVحليل إ� Ãديد العالقات بt الغة والفكر، والغة واiم، والغة وا&جتمع، و�oنها تؤو

.Ëا&مارسة االجتماعية أو الفعل االجتما t�  ¡يعا و
  

 Z.Sو�qاد Þُمع ± ا&تحدثt عن اBطاب وÃليل اBطاب D ر�ادة (ز. هارRس) (

Harris) (1952م) ] هذا ا&ضمار من (طابBليل اÃ) سا¼ حاول  ،خال� ¶ثه ا&عنون بـوأنه أول 

ك فقد عّرف اBطاب           Qطاب، وBا �توسيع حدود 1وضوع اpحث السا¼ ßعله يتحدى ا�ملة إ

                                                 
1-  ،Àأل¶اث وال�حيمر عبد اسالم، ] سوسيووجيا اBطاب "من سوسيووجيا اVمّثالت إ� سوسيووجيا الفعل"، اشبكة العر�ية 

  .14، ص:p1 ،2008نان، طب*وت، 
  .15، ص:ا&رجع نفسه -2
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من منظور سا¼ ¶ت بأنه:" 1لفوظ طو�ل، أو هو متتاvة من ا�مل تqون Ñموعة منغلقة يمqن 

�ية سلسلة من العناá، بواسطة ا&نهجية اVوز�عية و³ش� Þعلنا نظل ] Ñال من خالYا معاينة ب

1سا¼ مـحض".   

   �تطبيق تصوره اVوز�D ä اBطاب،             "وقد س) ãهارRس( بمقتâ هذا اVعر�ف إ

³ش� هذا اVصور اQي يرفض أن تأتلف العناá أو متتاvات ا�مل الn يتألف منها اBطاب، 

اá، تعّ� عن انتظام معt اعتباæ، و�ذهب إ� أّن اVوز�عات الn تلتå من خالYا هذه العن

عن ب�ية ا ص، و�دد هذا االنتظام بt متتاvات ا�مل يqمن فيما Rسميه باVوازي يqشف 

)équivalence." (2
 

  
ر اسياق االجتماË بغض وهناك من يعّرف اBطاب، با ظر إ� ما يمyّه با&مارسة داخل إطا

ا ظر عن رت�ته حسب تصنيف ا حو�t، أي بوصفه ¡لة أو أ©Ö أو أقل فال فرق بt هذه 

ا&ستو�ات ا حو�ة ] اBطاب، ألنه "ا&لفوظ منظورا إvه من وجهة آvات وعمليات اشتغا�            

م معt ] مقام معt،    ] اVواصل، وا&قصود بذك الفعل اIيوّي إلنتاج 1لفوظ ما ب
ّ
Îواسطة مت

) اBطاب بمعناه األ©Benveniste Öوهذا الفعل هو عملية اVلفظ. و�مع¢ آخر rّدد (بنفينoست) (

  3ظ يف¥ض متÎما و1ستمعا وهدف األول اVأث* D ا�ا¼ بطر�قة ما".ا,سا� بأنه ± تلفّ 
  

اBطابات اشفو�ة الn تمتد "rُ» من إزاء عدد ال  -حسب باحثt آخر�ن- وهو ما يضعنا   

من gاطبات اvومية إ� اBُطبة األ©Ö صنعة وزخرفة، و�اإلضافة إ� اBطابات اشفو�ة، Íد أيضا 

عيد أدوارها و1راميها             كتلة من اBطابات ا&كتو�ة الn تعيد إنتاج اBطابات اشفو�ة، و,ست

                                                 
1-  ،çروا  .17، ص:2005، 4ا&ر�ز ا�قا] العر�، ب*وت، pنان، طيقطt سعيد، Ãليل اBطاب ا
  .18، ص:سابق1رجع حيمر عبد اسالم، ] سوسيووجيا اBطاب "من سوسيووجيا اVمّثالت إ� سوسيووجيا الفعل"،  -2
  .37، ص:2004، 1اشهري بن ظافر عبد اYادي، اس¥اتيجيات اBطاب، دار اكتاب ا�ديدة ا&تحدة، ب*وت، pنان، ط -3
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cح، واكتابات ال¥�و�ة ... و�اختصار ± أنواع اBطابات           من ا&راسالت إ� ا&ذكرات وا&

  1الn يتوجه فيها (أو خالYا) متÎم إ� متلق، و�نظم ما يقو� من خالل مقولة اضم*".
  

) إ� القول بتعدد مدوالت اBطاب ] ا�راسات Maingueneauوقد ذهب (مانqينو) (

Vعدد زوايا ا ظر إvه، منتهيا ] هذا اسياق إ� عرض عدد              الغو�ة الغر�ية اIديثة، نظرا 

  من Ãديدات اBطاب أبرزها:

 اBطاب 1رادف لiم بمفهومه عند (دو سوس*) وهو ا&ع¢ ا�اري ] السانيات اpنو�ة. -

 اBطاب هو اوحدة السانية الn تتعدى ا�ملة، وتصبح 1رسلة èية أو 1لفوظا. -

) تتم ا&عارضة بt ا&لفوظ واBطاب: L. Guespinا&درسة الفر�سية وخصوصا مع (كي�سن) ( ] -

"فا&لفوظ متتاvة من ا�مل ا&وضوعة بt بياضt دالtv، أّما اBطاب فهو ا&لفوظ ا&عت� من وجهة 

ِه لغو�ا {عل منه ، وهكذا فنظرة تُلD é نص ما من وجهة  تَ�َنoُْنِ 2نظر حر�ية خطابية À1وط بها"

  دراسة سانية Àوط إنتاج هذا ا ص {عل منه خطابا.  1لفوظا، وÛنّ 
  

كونه يرتqز D أساس إنتاج اBطاب، و�ê* بعد "وقد اkاز (مانqينو) لتعر�ف األخ*؛   

ذك بعض ا&شا± ا&تصلة بهذا ار�ط بt ا&لفوظ واBطاب بتقديم قراءة Vصور (ديqرو) 

)Ducro ( ِtْ
bي يؤول هذا ا&لفوظ بإدماجه ] مقام وسياق تََواصِليQلسا¼ اوهو يمyّ بt ا&كّون ا

) من وجهة نظر (مانqينو) يصبح P. Charaudeauيقّدم ذك (شارودو) (Yذا ، وتبعا �3ددين"

ëاصية  "ا&لفوظ خاصا باالستعمال وا&ع¢، و�صبح اBطاب وهو ا&لفوظ بز�ادة مقام اVواصل خاصا

                                                 
  .91اسلطة"، ص: -العالقة -اIم*ي عبد اواسع، اBطاب وا ص "ا&فهوم -1
  .22يقطt سعيد، Ãليل اBطاب ارواç، ص: -2
  . 23ا&رجع نفسه، ص: -3
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أّن مع¢ ا&لفوظ يتحدد خارج اسياق اVلفظي، وأّن داللة اBطاب ترجع   ، وواضح1اإلنتاج وا�اللة"

  إ� Èوط و1ال³سات اVواصل. 
  

) اBطاب بأنه:" ] آن واحد فعل اإلنتاج الفظي، ون�يجته Van Dijkو�عّرف (فان ديك) (  

ان ديك) إ� أّن لخطاب ب�ية ال تنفك من الغة،      ، هذا و�ذهب (ف2ا&لموسة؛ ا&سموعة وا&رئية"

وí ب�ية èية �مة تتمثل ] "ا&قدمة؛ ا&شÎة؛ اIل؛ اBاتمة، باإلضافة إ� ب�يات جداvة متعددة 

األنواع. ومهمة ا ظر�ة العامة لخطاب í تصنيف هذه األقسام والقواعد ووظائفها ا صية اBاصة 

   3وÃديدها ".
  

  Bا أو 1لفوظا، غ* أّن االستعمال {اوز  ّ± "طاب فا�Üم {اوز ا�ملة اواحدة سواء ¨ن 1كتو

) �م (H.P.Grice -ذك إ� مفهوم أ©Ã Öديدا، يتصل بما الحظه الفيلسوف (î. ب. غراRس) 

       م) من أّن لiم دالالت غ* 1لفوظة، يدر�ها ا&تحدث واسامع دون عالمة معلنة،     1975(

أو واضحة ... وقد ا{ه اpحث فيما يعرف بتحليل اBطاب إ� اس�نباط القواعد الqÃ nم مثل هذه 

4االستدالالت أو اVوقعات ا�الvة".
 

  
أّما ] األدبيات اIديثة، فقد ورد 1صطلح اBطاب، pðا، وألول 1رة عند (هايمز) و

)Hymes) من باحث، إذ انطلق Ö©غيوم) ()، وقد تناو� أGuillaume أصبحت nمن ا�نائية ال" :(

) أي الغة واiم الn تqّون السان، و�فضل (غيوم) (De Saussure -معهودة منذ (دو سوس*)

                                                 
1-  ،çروا  .23، ص:سابق1رجع يقطt سعيد، Ãليل اBطاب ا
  .16، ص:2006، 3العر�، ب*وت، pنان، طيقطt سعيد، انفتاح ا ص ارواç، ا&ر�ز ا�قا]  -2
  .131كدونيل ديان، مقدمة ] نظر�ات  اBطاب، ص: -3
، 1¡عان عبد اكر�م، إشÆالت ا ص "دراسة سانية نصية"، ا ادي األدÔ، ار�اض، ا&ر�ز ا�قا] العر�، ا�ار اpيضاء، ا&غرب، ط -4

  .34، ص:2009
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از الغوي من )، ذك vؤ�د D ما ي�qسبه اإلParoleÍ) عوض Üم (Discourseاستعمال èمة (

  1اسياق". -اIرñت ا�سدية -وجه اكتاÔال rو�ها لفظ Üم مباÈ، مثل اأوجه ر�ما 
  

و�رتqز (غيوم) ] تصنيفه D نظرته إ� الغة بوصفها ا ظام اسابق D اBطاب؛            

فó 1وجودة بالقوة، ] حt أّن اBطاب هو ما يوجدها بالفعل، و�اVاò يفّرق ] وضع العالمة السانية 

؛ إذ تqون العالمة السانية، ] الغة، داال ذا مدول واحد،       بt 1ستوى الغة و1ستوى اBطاب

  ] حt تتعّدد مدوالتها ] 1ستوى اBطاب؛ ألنه ميدان استعماYا.
  

) إ� اVفرقة الn أقامها (دو سوس*) بt السان واiم،    A. EasthopeوRش* (إRستهوب) (

هذا ا ظام، و�يف أّن اiم يعتمد D السان،          قول مفرد يندرج ] أو بt نظام الغة وأّي 

القول ا&فرد ال يمqن أن يqون سوى مثاال لنظام اQي Þعل هذا القول Êكنا،            ¶يث إنّ 

  وهنا يقرر (إRستهوب) أنّ 
ّ
ب وفقا  ظام لغة ما ومن خالYا، القصيدة مثال من اiم، أي قول 1ر�

فهم ما هو خاص  ذا ينطبق D ± قول، ولoس D ± قصيدة وحدها؛ وأنّ ه وكنه Rستدرك أنّ 

     2باشعر يتطلب اVميy بt الغة واBطاب.
  
"إّن علم السان، وهو العلم اQي يتخذ من الغة  قو�اVميy ب (إRستهوب) إ� هذا وRش* 

1وضو� �، Rستطيع أن ي�tِّ كيف أّن قوال ما يقع داخل نظام الغة ] 1ستو�ات تتدرج حô حدود 

 tّستطيع أن ي�R كنه ال كيف ترتبط ¡لة مفردة ßملة أخرى ] ٍ±ّ ا�ملة و ,شتمل عليها، و

     3ب".متماسك و&اذا؛ فهذا من شأن اBطا
  
  

                                                 
   .37اس¥اتيجيات اBطاب، ص:اشهري بن ظافر عبد اYادي،  -1
  .37ينظر: ا&رجع نفسه، ص: -2
  .131كدونيل ديان، مقدمة ] نظر�ات  اBطاب، ص: -3
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) (tميخائيل باخت) يرىBakhtineطاب قد يتحّدد بأنهBا " ) أّن مفهوم اY ارسة فعليةÊ

أشYÆا اBصوصية من ال¥ابط واVتابع؛ إذ إنه لoس 1وقعا تقتحمه اQاتية اBاصة، بل هو فضاء &واقع 

إنه فضاء الن�شار  -ا&وقع بوصفه ساحة لفعل وا^اع وارغبة -وأ�شطة öوات. إنه اBطاب

د ا&نطوق وا&كتوب وا&ر÷ ال ¶ثا   واVواتر واVوزع؛ Êا Þعله c1حا الس�ثمار و اس¥اتيجية Ãِدّ

عن مع¢ خ� يُظهره اVعليق واVأو�ل، و ال عن قيمة 1سكوت عنها نفكك آvات كبتها ف�سحبها 

لنور، وعن صمت يلفّ yيط به، إنه سلسلة منتظمة متمrوادث".ه وI1ة من ا  
  

دة ذات اشمول واالكتمال، كما أنه يرتبط         bلغة ا&جسو�رى )باخت(t أّن اBطاب يعÕ "ا

باÎمة ا&نطوقة الn تقوم D أساس العالقات اIوار�ة سواء داخل أو خارج الغة         -³ش� أو آخر-

،              2ة خارج نطاق علم الغة"من خالل زاو�ة حوار�ة، ومن ثم تqون العالقات اIوار�

ال Þوز أن تُفصل عن Ñال اÎمة؛ أي عن الغة بوصفها ظاهرة 1لموسة  -] اوقت نفسه-ولqن

هذه العالقات  و1كتملة؛ " فالغة Ãيا فقط ] االختالط اIواري بt أوøك اQين Rستخد1ونها، إنّ 

Îحوار�ة با¯ورة، وYذا اسبب تعbt اÎمة ذات طبيعة مة، وذك ألّن اIوار�ة قائمة ] Ñال ا

دراسة هذه العالقات بواسطة (ما بعد علم الغة) اQي يتجاوز حدود علم الغة، واQي � 1سائله 

  3ومادته ا&ستقلة".
  

                                                 
، 15، م57حجازي عبد ارÄن، مفهوم اBطاب ] ا ظر�ة ا قدية ا&عاáة، Ñلة عالمات، ا ادي األدÔ ا�قا]، جدة، اسعودية، ج -1

  .132، ص: 2005س�تم� 
  .132ا&رجع نفسه، ص: -2
وÍمان، ص: -عنا¼ �مد، ا&صطلحات األدبية اIديثة، دراسة ومعجم إÍلyي -3 ،Àل�  .133عر�، ا�Àة ا&^�ة العا&ية 
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دة اIية ذات اشمول واالكتمال، و�نكر  و�^ (باختt) D أنّ  bلغة ا&جساBطاب يعÕ "ا

فونها من خالل عملية {ر�د ùور�ة أنها الغة باعتبارها 1وضوع دراسة علماء الغة، والn يعرّ 

1وÀ1وعة عن شô جوانب اIياة العملية لÎمة".
 

  
اBطاب إلشارة إ� الفعل اBطاÔ، أو إ� اiم أو اكتابة Rستعمل (باختt) نرى بأّن 

� حاالت (قول ما، Êارسة ما، ُعرف ما، سياسة ما، فكر ما...) من أشÆل اBطاب Ûو ،tالفعلي

ين بأنماط اBطاب  لoسا مقيدَ  –شûنا أم أبoنا  -ا&تنوعة، ومن ثم فإّن اBطاب وا&مارسة االجتماعية 

    t باشبÆت اBطابية ا&تبادلة، والn يمqن أن ندعوها باألنظمة؛ نوعة، بل 1رتبطَ وا&مارسة ا&ت

   2أي أنظمة اBطاب االجتماعية.
  

ظ "تعÕ  -�ى (باختt) - ومن خالل هذه ارؤ�ة فإّن دراسة اBطاب  دراسة عمليات اVلف[

الجتماË جزء ال ينفصل عن أي الغوي ] سياقات أدائها االجتماË، وذك D أساس أّن اسياق ا

  فعل لغوي، وأنّ 
ّ
Îظ يتضمن وضع ا&ت م بوصفه ذاتا اجتماعية تنعكس D غ*ها،       مع¢ ± تلف[

لغة بوصفها فضاء  ýار�Vد ا كما يتضمن أفق االستقبال اQي يعÕ القيم اسابقة لمستمع واVجس[

صارعة، ± اBطابات ا&وجودة بوصفها ظواهر أيديووجيا تؤسسه، وتتفاعل معه، متقار�ة أو مت

أّن اBطابات تقوم  ] اوقت نفسه، و�¥تب D ذك  اجتماعية، و�وصفها عالقات (عالمات) قوة

ب�نظيمها بعينها إلنتاج ا&عرفة وتوز�ع القوة، وتعمل أ�ساقا نموذجية Vحديد ا&عا¼ وتوصيلها خالل 

سة بذك العملية اIوار�ة ,شiتها ا&ختلفة الn ال تqف عن  اVالþ واVصادم واVنافس، 1ُؤِسّ

اك�ى لمجتمع èه؛ ف� خطاب بمثابة فضاء أو (عملية) تتأسس فيها العالقات بt األفراد 

                                                 
  .133ا&رجع اسابق، ص:عر�،  -عنا¼ �مد، ا&صطلحات األدبية اIديثة، دراسة ومعجم إÍلyي -1
  .133ينظر: ا&رجع نفسه، ص: -2
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 yّو يمk D ك ± )العالقة بt اQاتية(، و�تم إنتاج 1وضو�ت ا&عرفة، وتتو� 1واضعات القيم، وذ

  1ه به ± خطاب غ*ه ] عالقات ا&عرفة الí n عالقات القوة ] ا&جتمع".خطاب عن غ*ه، و�واج
  

حيث حاول           "³ش� واضح؛  )M. Foucault(يتحدد مفهوم اBطاب عند (مoشال فو�و) 

و�  من علم-
ُ
ا ع� اVنظ* واVطبيق؛   -بqل ما أ byÊ ا واصطالحياvذا ا&فهوم سياقا دالY فرr أن

م عدة تعر�فات Yذا ا&صطلح؛ فهو يعÕ عنده: Ñموعة من األدلة من حيث í عبارات ... Qا  فإنه يقِدّ

ن" ، أو هو" Ñموعة من العبارات بوصفها ت�ت� إ� ذات ال�شكيلة 2والn تن�سب إ� نفس نظام اVكو[

مqن اوقوف            اBطابية؛ فهو لoس وحدة بالغية أو صور�ة قابلة ألن تتكرر إ� ما ال نهاية ي

D ظهورها واستعماYا خالل اVار�خ مع تفس*ه إذا اقتâ اIال، بل هو عبارة عن عدد �صور     

   3من العبارات الn �ستطيع Ãديد Èوط وجودها".

  
ا&يدان العام &جموع ا&نطوقات أو Ñموعة متمyة          "أّن اBطاب يعÕ  -إذا-يرى (فو�و) 

دة من العالقات عبارات بوصفها ت�ت� إ� ,شكيلة خطابية �ّددة، كما أنّه Rشّ� شبكة معقّ من ال

االجتماعية، واسياسية، وا�قافية الn ت�ز فيها اكيفية الn ي�تج فيها اiم كخطاب ينطوي         

  D4 اYيمنة وا&خاطر ] اوقت نفسه".
  

الR nس�ند إvها هذا Ñموعة من ا&نطوقات عبارة عن  -�ى (فو�و)-مفهوم اBطاب فمن هنا 

ا&فهوم؛ ¶يث إنها ,ش* إ� Ñموعة من العناá وا&شiت الn تتطلب اVحليل، فó 1ساحات 

                                                 
  .134حجازي عبد ارÄن، مفهوم اBطاب ] ا ظر�ة ا قدية ا&عاáة، ص: -1
  .100، ص:1987، 2فو�و مoشال، حفر�ات ا&عرفة، تر: سام يفوت، ا&ر�ز ا�قا] العر�، ا�ار اpيضاء، ا&غرب،  ط -2
  .108ا&رجع نفسه، ص: -3
  .155، ص:2005، 5ر�ز ا�قا] العر�، ا�ار اpيضاء، ا&غرب، طارو�� ميجان، اpازË سعد، دvل ا اقد األدÔ، ا& -4
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لغو�ة Ãكمها قواعد، والÝ nضع إ� االحتماالت اإلس¥اتيجية D حد قول فو�و نفسه، ولqن 

1ضع حدودا Bطاب معt؟.اإلشvÆة ال تزال قائمة وí كيف ن
 

  
°ضعان &نهج واحد ] اVحليل       –] رأي (فو�و)  –إذا ¨ن ا&نطق وال�شكيلة اBطابية 

والقوانt ا اظمة ل�شكيلة اBطابية تنطبق أيضا              القواعد  وهو (ا&نهج األر�يوو�)*، فإنّ 

اBطابية) اQي يرتبط بوظيفة ا&نطوق داخل ال�شكيلة D ا&نطوق، حô نصل إ� مفهوم (ا&مارسة 

د عالقاته اVار°ية واالجتماعية أو قواعده ا&وضوعية؛ إذ إّن "ال�شكيلة اBطابية     اBطابية، وrدّ 

í ا&نظومة العبار�ة العامة الqÃ nم Ñموع اإلÍازات الفظية، وí منظومة ال Ãكمه مع ذك 

&نظومات منطقية وسانية وسيكووجية،       -حسب أبعاده األخرى -كذك °ضع وحدها، ما دام

Ãليل ,شكيلة خطابية ما يعÕ دراسة Ñموع اإلÍازات الفظية ] 1ستوى العبارات،     كما أنّ 

 yّي يمQوضعية ا  Ã2ديد نمط وضعية خطاب ما". –بإÞاز  –ها يعÕ ودراسة ش� ا
  
دة من العبارات،                  لoس Ñموعة �دّ ") فاBطاب عنده Todorovا (تودوروف) (أمّ 

وÛنما هو 1لفوظات تتصل بفعل و1وضوع الفظ وهذا اVلفظ Rس�تبع متÎما يتلفظ و1ستمعا نتوجه 

إvه، وزمانا وÆ1نا وخطابا Rسبق ثم يتلو باختصار فإنه Rس�تبع سياقا لتلفظ، و ال شك ] أّن ا&لفوظ 

ا&�شiت الفظية تتصل فيما بoنها  ق من خال� فعل اiم rيل إ� سياق اVلفظ، أي أنّ اQي يتحق

  3."نة لخطاببعالقات يتحقق من خالYا ال¥ابط بt العناá الفظية ا&كوّ 

                                                 
  .155ينظر: ارو�� ميجان، اpازË سعد، دvل ا اقد األدÔ، ا&ر�ز ا�قا] العر�، ص: -1
  .107فو�و مoشال، حفر�ات ا&عرفة، ص: -2
، (ا&رجعيات  ] ا قد 12010ؤتمر ا قد ا�و� ا�الث عÀ  -�مد �مود فائزة، 1رجعية اBطاب بt القدماء وا&حدثt ا&شهدا¼ -3

  . 189، ص:�2م اكتب اIديث، األردن، ا&جÁ -واألدب والغة)، جامعة ال*1وك، إر�د
         ووجيا كما يقول لoست جيووجيا يا	م لخطابات، فاألر�أي اوجود ا&¥ ،وÛنما األرشيف ،ووجيا لoس الغةير�موضوع األ* ف

ينظر:  .وÛنما Ã íليل لخطابات ] صيغة أرشيف )وصف لبدايات واVوار�خ(، وال جيناوجيا أي )Ãليل لطبقات األرضية(أي 
  .114، ص:2000، 1القاهرة، 1^، ط مفهوم اBطاب ] فلسفه مoشيل فو�و،بغورة، ازواوي: 
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 العرب: Qىمفهوم ا�طاب  - 1-2

العر�ية ر ا&كتبة اهتم ا�ارسون العرب بتحديد مفهوم اBطاب األدÔ و Ãليله، وتزخَ 

بدراسات نقدية متنوعة ¶سب اال{اهات وا&دراس ا قدية ا&عروفة، و¡يعها بذلت جهودا           

 ،Ëعد االجتماpا tطاب ووظائفه راوحت بBديد وظيفته، فأبعاد اÃو Ôطاب األدBإدراك جوهر ا [

.òعد ا�ماpعد ا ف×، واpوا  
  

¡لة عالئقية إحاvة 1كتفية بذاتها حÆV ôد تqون يعّرف أنطون مقدÒ اBطاب بأنه: "

مغلقة، ومع¢ كونها عالئقية أنّها Ñموعة حدود ال قوام � منها بذاتها، وí 1كتفية بذاتها أي أنّها 

ف ¡لة  - Æ1نا وزمانا وجودا ومقايoس -
ّ
ال Ãتاج إ� غ*ها، فاروابط الn تقيمها مع غ*ها تؤل

ة ... فاBطاب األدÔ بهذا ا&نظار ال تنطبق عليه ا�نائيات الn أر�qت الفكر أخرى وهكذا بال نهاي

اiسي
، ¨Qات وا&وضوع، وا�اخل واBارج، واÀط وا&Àوط، واصورة وا&ضمون، واروح 

  1وا&ادة ... فاBطاب األدÔ إذن يُؤخذ ] حضوره Qاته و�ذاته".
  

 Òلخطاب  فا&قدqن إدماجه ] حقل األسلو�ية يماألدÔ من هذا ا&نطلق، ] تعر�فه هذا 

 اpن
ّ
 ز D اBطاب ] ذاته، بمعزل عن ا&ؤثرات اBارجية، مهما ¨نت طبيعتها،     و�ة الn تر�

واBطاب األدÔ بهذا ا&ع¢ هو اخ¥اق لعن^ي ازمان وا&Æن، فهو rمل زمانه ] ذاته، وÆ1نه يتجّ� 

  وي اوظي�.نه إÍازه األسلو� و,شكيله اpنّ� عفيه، وهذا ما يع
  

يتطرق عبد اسالم ا&سدي ] كتابه (األسلو�ية واألسلوب) إ� تعار�ف عديدة لخطاب 

ف اBطاب بأنه: "مادة قارة Yا بذك طواعية األدÔ، وí ال تqاد Ýتلف ] جوهرها كث*ا، فهو يعرّ 

رة اعتبار اBطاب ] ب�يته اصور�ة بعد ضبطه ] وحدات ل��Àح االختباري، ومقّومات هذه ا ظ

                                                 
  .22، 5، د1شق، ص ص:1975، جان� 9مقدÒ أنطون، اIداثة واألدب، ا&وقف األدÔ، العدد -1
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ع مبدأ عزل األغراض ولqن هل لحدث الغوي  ّÀِR كنفعيا ¨ن           –لغو�ة متعاضدة، وªّ ذ

ر أن يؤم يرتبط بإجراء دالئ� أو  من À1وعية وجود إنْ  -أو إبداعيا b؟ بل هل يُتصوäزام وقائّدي إ

  1اVأث*�ة بمعزل عن إبالغ رساVه ا�الvة اإلزامية؟". اpّث الفÕ وظائفه
  

فاBطاب يأخذ استقراره بعد اÍازه لغة، و�أخذ ا�سجامه وفق ا ظام اQي يضبط كيانه، 

وrقق أدبoته بتحقيق انز�احه، و ال يُؤ � عدو� عن مأوف القول دون صنعة فنية، وهذا ما rقق 

نه من إبالغ رساVه ا�الvة؛ غ* أّن داللة اBطاب األدÔ لoست داللة لخطاب األدÔ تأث*ه، و�مكّ 

�ر�ة يمqن القبض عليها دون عناء، بل اQي يمyّ اBطاب األدÔ هو اVلميح وعدم اV^�ح،  

ولعل هذا ما يؤ�ده عبد اسالم ا&سدي ] حديثه عن انقطاع اوظيفة ا&رجعية لخطاب، فهو يقول: 

 yّغنا أ1را خارجيا "إّن ما يم
ّ
 اBطاب األدÔ هو انقطاع وظيفته ا&رجعية ألنّه ال يُرجعنا إ� ´ء وال يبِل

غ ذاته، وذاتُه í ا&رِجع وا&نقول ] اوقت نفسه، وّما كف ا ص عن أن يقول شoئا     
ّ
وÛنما هو يبِل

األدÔ من مقوالت اIداثة عن ´ء إثباتا أو نفيا فإنه غدا هو نفسه قائال ومقوال وأصبح اBطاب 

2الn تدّك تبو�ب أرسطو لمقوالت مطلقا".
 

  
إّن فقدان اBطاب لـمرجعيته يعÕ فقدانه نظائره ] اواقع؛ فهو لoس تصو�را ألحداث 

واوقائع وا&وجودات كما í ] اواقع، وÛنما هو تصو�ر بالغة لعام متخّيل، وتلعب اوقائع األسلو�ية 

ن فيه الغة  خلق �سقه ا�ماò، وفضائه الفÕ، ولعّل ] اBطاب األدÔ اQي تهيمِ دورا فعاال ]

  ا&جاز�ة أ©Ö من اBطاب اQي تط� فيه الغة اVقر�ر�ة.
  

ا&�شئ إ� ا&تلå ,ستخدم  نَ هة مِ و�عّرف سعد 1صلوح اBطاب بقو�: "اBطاب هو رسالة 1وجّ 

، و�قت� ذك أن يqون Üهما D علم بمجموع األنماط فيها اشفرة الغو�ة ا&ش¥�ة بoنهما
                                                 

  .95، ص:2006، 5ا&سدي عبد اسالم، األسلو�ية واألسلوب، دار اكتاب ا�ديد ا&تحدة، ب*وت، pنان، ط -1
  .91ا&رجع نفسه، ص: -2
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 ن نظام الغة؛ أي (اشفرة) ا&ش¥�ة، والعالقات اصوتية وا^فية وا حو�ة وا�الvة الn تqوّ 

من خالل  عالقاته  متطلبات عملية االتصال بt أفراد ا�ماعة الغو�ة، وت�شّ� ا ظام يلّ� وهذا 

   �1شاط الفردي واالجتماË ] حياتهم".Êارستهم ¨فة أوان ال
  

يرى نور ا�ين اسد أّن ما يذهب إvه سعد 1صلوح يمqن أن ينطبق D 1ستو�ات           

 Èواص� ا&باVطاب العادي اBا D 1ستو�ات أخرى، فقد ينطبق قو� D طابات و ال ينطبقBمن ا

د هذا ارأي اQي يرى إ� اBطاب وكننا ال نؤ�ّ  وا فä و ال نعدم ] األدب العر� هذه اسمات،

  نظرة أحادية {عل منه منتوجا لغايات أو متطلبات عملية تتمحور حول اوظيفة اVوصيلية فقط. 
  

واواقع أّن هناك وظائف أخرى لخطاب األدÔ تتجاوز حدود اVوصيل، وW هذا اسياق 

به، وهذا يتأ� � من طر�قة إنتاجه وفق أسلو�ه يمqن القول بأّن "لخطاب األدÔ نظامه اBاص 

و ما يمqن 1الحظته D سعد 1صلوح هو اعتباره استخدام ، 2الفارق � من سواه من اBطابات"

لخطاب ومعرفة èيهما لعالقات اصوتية وا^فية  åا&رسل وا&تل tلغو�ة نفسها باشفرة ا

ث الفهم، وهذا رأي فيه من ا&جازفة ألننا Íد ودحوا�الvة كفيل ¶صول اVواصل ووا حو�ة 

�ِشئت فيها. خطابات 1ستغلقة عن الفهم وÛنْ 
ُ
  كنا نعرف الغة الn أ

 

، فمصطلح 3و�رى نور ا�ين اسد أن اBطاب األدÔ عبارة عن: "نظام 1ر�ب جدò ودال"

ضعية وا&ثاvة اشائعة، (ا ظام) ي�qسب ] الفهم ا�دò خصائص هامة تمyّه عن االستخدامات او

 çكمه عالقة تعارض ثناÃ س نظاما ثابتاoأو ا&كّونات ل áي هو ّ± م�سق من العناQإّن ا ظام ا

كما يراه اpنو�ون، وÛنما هو جدÃ òكمه ] ا&قام األول عالقة ا^اع واVفاعل بt العناá ا&كونة 

                                                 
  .23، ص:1985، 1كر العر�، القاهرة، 1^، ط1صلوح سعد، األسلوب دراسة لغو�ة إحصائية، دار الف -1
  .74، ص:2، ج1اسد نورا�ين، األسلو�ية وÃليل اBطاب، دار هومة لطباعة وال�À واVوز�ع، ا�زائر، ط -2
  .78ا&رجع نفسه، ص: -3
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ك فهو لoس ثابتا ثباتا مطلقا وثباته ظاهري وIظي، �، و�oنه و�t األنظمة األخرى ا&حيطة به، وQ

  و�عمل ا^اع Ã Dطيم هذا ا�بات ] ± Iظة صالح اVحّول واVغّ*.
  

فاBطاب األدÔ: "نظام إشاري 1كّون من عناá صغرى، وعناá ك�ى، تتحّول í ذاتها     

يدل D غ*ه، وهذا اإلدالل، سواء     إ� أنظمة فرعية حسب 1ستو�اتها ] ال�شكيل، وÛشاري ألنه

 D مفاهيم أو D ئا       مك1راجع هو 1¨نoش Õالعملية األدبية، فاإلشارة تع [ Ëا^ن االنعÆس ا

ما ينوب عن ´ء ما من وجهة نظر ما و�صفة ما، فاإلدالل أو ا�اللة لoست فقط وظيفة لنظام 

 عناáه ا&ختلفة وW طبيعة العالقات بt هذه العناá، ن ¨من وصيق ]اإلشاري، وÛنما í 1كوّ 

وهذه ا�اللة í با¯ورة اجتماعية، ألّن ا�اللة لoست إال اتفاقا بt ا&تÎمt وو انقطعت اصلة 

ّن صفة االجتماعية صفة بt ا&رسل إvه &ا Ãققت ا�اللة، وسواء ¨نت ا�اللة مفاهيم أو 1راجع فإ

صيقة بها".1  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
  .78اسد نورا�ين، األسلو�ية وÃليل اBطاب، ص: -1



  تـحديد ا�فاهيم                                                                                                                  ـمدخلال

 

23 

   العرب:  Qىمفهوم ا>قد  -2

ا قد ] الغة يعÕ اVميy، وا bقد 1صدر الفعل َ�َقَد، و" نقدت ا�راهم وِانتقدتها أخرجت 

واالنتقاد، أي اVميy بt ا�يد وارديء من ا�راهم وا�نان*، وَ�َقْدت  منها از�ف، ومنه اVنقاد

�تها، وD هذا يُفbc حديث أÔ ا�رداء أنه قال:           ù ونقدت ا�وزة أنقدها إذا ،äرأسه بأصب

  عبتهم واغت�تهم قابلوك بمثله. معناه إنْ 1إْن نقدت ا اس نقدوك، وÛن تر�تهم تر�وك".
  

  تدور ا�اللة ] هذه ا&ادة حول مـحور�ن: 

  األول: يتصل بنقد ا�راهم، Vميy جيدها من رديئها.

 وا�ا¼: يتصل بذم اآلخر�ن و عيبهم.

  
وا&عنيان قر�بان، ولqن ا&ع¢ األول أوسع دائرة من ا�ا¼، &ا Rشتمل عليه من مع¢ فحص   

نُِقلَت داللة ا&ع¢ األول       "ثم  اQم وÛظهار العيوب، ^ D مع¢ا�ّيد من ارديء؛ أما ا�ا¼ فيقت

من مـجاYا اسابق (نقد ا�راهم) إ� نقد األساvب، وذك لقابلية اVميy بt األشياء الn تتضمنها 

لمع¢ ا�è2مة ا قد ] أصلها الغوي" å� غ* قليلة من ا قد، ا¼ ظل 1ؤثِّر، qّÃم ] جوانب ، و

  سيما ] اكشف عن العيوب (األخطاء) الn وردت ] شعر Ñموعة من اشعراء. و ال 
  

دخلت èمة (نقد) ] االستعمال األدÔ، ] القرن ا�الث اYجري، وí تدل D تميy جّيد 

اشعر من رديئه، كما ] قول بعضهم: "رآ¼ اpح¥ي، ومä دف¥ شعر، فقال: ما هذا؟ فقلت:          

� أين تم�؟ فقلت: إ� أÔ العباس* أقرأه عليه، فقال: قد رأيت                 شعر اشÛنفرى، فقال: و

                                                 
  521، ص:3سان العرب، ا&جÁ ، منظورابن  -1
  .1، ص:1979ينظر: بدوي أÄد أÄد، أسس ا قد األدÔ عند العرب، دار نهضة 1^، القاهرة، (د ط)،  -2

 .وأحد أئمة األدب واألخبار�م لغة 1شهور،  األزدي، أبو العباس، ا&عروف با&�د �مد بن يز�د بن عبد األ©� ا�ماò ا&�ِّد: وهو* 
  خ) - ا&را�  و يط) و (اVعاز -خ) و (ا&قتضب  - ط) و (ا&ذكر وا&ؤنث  -كتبه (ا1Æل  من .1و�ه باp^ة ووفاته ببغداد
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ا أللفاظ، ورأيته Rستجيد  ّyِÊ لشعر، و الأبا عباسqم هذا منذ أيام عند ابن ثوابة، فما رأيته ناقدا 

ف ه أعرَ ناعة أخرى، وكنّ شoئا و��شده، وما هو بأفضل اشعر، فقلت �: أّما نقده وتميyه فهذه ص

1ا اس بإعرابه وغر�به".
 

  
استعمل ا قاد ] القديم و اIديث èمة ا قد D مع¢ اVحليل واÀح واVميy واqIم، 

"فا قد عندهم دراسة األشياء وتفس*ها وÃليلها و1وازنتها بغ*ها ا&شابهة Yا أو ا&قابلة، ثم اqIم 

  D2 هذا ا&ع¢".ين كتبوا ] ا قد العر� 1شوا ودرجتها، وأ©Ö اQعليها ب�يان قيمتها 
  

فÕ و�يان قيمته ] ذاته ودرجته د بأنه: "اVقدير اصحيح ألي أثر وُ�عِرّف ا&حدثون ا ق  

] ±  فÎمة ا قد "تعÕ ] مفهومها ا�قيق اqIم، وهو مفهوم نلحظه 3بال�سبة إ� سواه"،

  4ها عموما".ِاستعماالت اÎمة حô ] أشدّ 
 

ن: مهمة اVفس*، ومهمة اqIم، أي إصدار األحÆم األدبية ] قضايا فللنقد مهمتان gتلفتا

األدب و1شiته، وا قد ذو صلة وثيقة باQوق، ولoس هو مطلق اQوق، بل ذوق ذوي ا�قافات 

 D ة، وا قد هو القدرةvمّ األدبية العاا ¨نت اآلثار تذوق األساvب ا&ختلفة واqIم عليها، و

األدبية متدرجة من حيث ما Ãو�ه من قيم ¡اvة، ولoس هناك معيار واحد لقياس ا�مال، إذ ا&عول 

ا ¨ن ا اس متفاوتt ] تقديراتهم ألثر األدÔ، فا�دل ] ] ذك هو تقدير اإل�سان ا&تلå، ومّ 

يبé قائما، وكنه جدل � حدود، أو مفاهيم أوvة ينطلق منها، واQوق أحد ا&نطلقات،        القيم ا�ماvة 

م يqن أهمها، ولqن كيف ي¥ّ� (اQوق األدÔ) فيصبح وسيلة À1وعة من وسائل اqIم     إنْ 

  D اآلثار األدبية؟.
                                                 

  .253، ص:1984ا�رجا¼ عبد القاهر، دالئل اإلعجاز، Ãقيق: �مود شاكر، 1كتبة اBان�، القاهرة، (د ط)،  -1
2
  .364، ص:1940، 1اشايب أÄد، أصول ا قد األدÔ، القاهرة، 1^، ط - 

3
  . 365ا&رجع نفسه، ص: - 

4
  .10، ص:1995، 1خفا� �مد عبد ا&نعم، مدارس ا قد األدÔ اIديث، ا�ار ا&^�ة البنانية، القاهرة، ط - 
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  مفهوم اWوق Qى شكري عياد: - 2-1

لم أّن لفظة اQوق يتداوYا ا&عتنون بفنون اpيان، ومعناها: ه): " اع 821يقول ابن خÁون (

 حصول 1لَ 
ّ
سان، وقد 1ر تفس* اpالغة، و أنها مطابقة اiم لمع¢ من ¡يع وجوهه كة اpالغة ل

ك، Q يئة ا&فيدةYليغ فيه يتحرى اpم بلسان العرب، واÎك. فا&تëواص تقع ل¥اكيب ] إفادة ذ

D  *وجه جهده. فإذا اتصلت معاناتهأساvب العرب وأkاء gاطباتهم، و�نظم اiم D ذك ا

بمخالطة Üم العرب حصلت � ا&لكة ] نظم اiم D ذك اوجه، وسهل عليه أ1ر ال¥�يب،    

لعرب، وÛن سمع تر�يبا غ* جارٍ  nالغة الpا Ùاد ينحو فيه غ* منqال ي ôك  حا&نD Ù ذ

ه، ونبا عنه سْمعه بأد� فكر، بل و�غ* فكر، إال بما استفاده من حصول هذه الـَملََكة،              bمـج

ك ا&حل". افإّن  الـَملÆََت إذا استقرت ورسخت  ] مـحاYا، ظهرت كأنهQ ة
b
  1طبيعة وِجِبل

  
تقّر اسم اQوق اQي و�ضيف ابن خÁون قائال: "واستع* Yذه ا&لكة، عندما ترسخ و,س

كة ] السان ا ¨ن �ل هذه ا&لَ اصطلح عليه أهل اpيان، وÛنما هو 1وضوع إلدراك الطعوم، لqن مّ 

من حيث ا طق باiم، كما هو �ل إلدراك الطعوم استُِع* � اسمه، وهو أيضا وجدان السان،       

رة ] اكتب، ف تلك ا&لَ ، "ومن عرَ 2كما أّن الطعوم �سوسة �، فقيل �: ذوق" bا&سط tكة من القوان

ل هذه ا&لَ فلoس من Ãصيل ا&لَ  bصÃ نماÛمها كما عرفت، وÆنما حّصل أحÛكة كة ] ´ء، و

، "ور�ما يّدË كث* Êن ينظر ] هذه القوانt اpيانية 3با&مارسة، واالعتياد، واVكرر iم العرب"

                                                 

  * مقاماته.
  .387: ، ص2، ج2004، 1ابن خÁون عبد ارÄن، ا&قدمة، Ãقيق: عبد اهللا �مد ا�روRش، مطبعة دار يعرب، د1شق، سور�ا، ط -1
  .388، ص:2&صدر نفسه، جا -2
  .388، ص:2نفسه، ج -3
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حصلت ] تلك القوانt  كة إنْ ط، أو مغالطة. وÛنما حصلت � ا&لَ حصول هذا اQوق � بها، وهو غل

  1كة العبارة ] ´ء".اpيانية، ولoست من 1لَ 
  

كة راسخة ] ا&رء، تظهر ] سانه ناطقا D نهج Üم العرب، عّرف ابن خÁون اQوق بأنه 1لَ 

عما ال يتفق مع هذا ا هج، ورأى أّن أو متذوقا لiم، قابال منه ما وافق نهج اiم العر�، وحائدا 

هذا اQوق اQي Þعل صاحبه منتجا أو ناقدا، إنما ي�شأ من مـمارسة Üم العرب، و�Öة تqر�ره     

D السان، وطول سماع األذن �، وا�Vّبه D اBصائص الn ] األساvب العر�ية، فoستطيع ا&�شئ 

  أن ي�شئ، وا اقد أن ينقد.
  

ي عياد أّن èمة (اQوق) ُعرفت ] ا قد اÒi، واك�سبت Æ1نة خاصة �ى و�رى شكر

اروم�سto، كما ظل اح¥امها عند معظم ا قاد اآلخر�ن D اختالف مذاهبهم "وD ارغم من هذه 

آلن. ا&Æنة ا�وهر�ة &فهوم اQوق ] ا قد األدÔ، إال أنه م rلل Ãليال علميا من قبل ا قاد حô ا

Æت إ� اIديث عن القدرات فقد اعتمدوا D األفÆر اشائعة ] علم ا فس، من اIديث عن ا&لَ 

أثر اVدر�ب فيها، وم ينظروا إ� اQوق D أنه وظيفة معرفية 1رتبطة بوجود اإل�سان،       والعقلية 

أن يبحثوا عن Èوطه  - غ*همال D -وأّن األدب هو اVعب* األهم عن هذه اوظيفة. ومن ثم فعليهم 

  2و��qشفوا أبعاده حô يص* ا قد علما".
  

يتحّدد مفهوم اQوق عنده بصورة دقيقة، و�صبح èمة جامعة، و1صطلًحا أساسيًّا ] ب�ية 

أّن (اQوق) ي�ب� أن يُعتَمد أساًسا  قد علّ�، وقد حّددنا اQوق بأنّه "جهوده ا قديّة، Qا ي^ح 

   مقياس وسط بt العلم والفّن، و�t األحÆم العاّمة واألحÆم ا�زئّية، و�t اVفس* واVقييم، 

Qوق اQأّن ا �ك فهو Þمع بt هذه اوظائف اسّت الn ُعÕ بها ا ّقاد دائًما، ونّبهنا إQي نتحّدث و
                                                 

  .389، ص:2، جا&صدر اسابق -1
  .34، ص:، دائرة اإلبداع: مقّدمة ] أصول ا قد�مد عياد شكري -2
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 أعنه، Þب 
ّ

    ، فاQوق يعÊ Õارسة اqIم D أعمال معّينة بناء يلت�س با&يل الفردّي أو اوقn ال

 بأنّه (�ِ 
ّ

يمة) أو (قيم) ما، فاqIم Rس�ند إ� القيمة، D 1رجع �م، هذا ا&رجع ال يمqن Ãديده إال

ل بالقيمة، وÛن ¨نت القيمة نفسها غ* ُمع
ّ
لةأي أنّه معل

ّ
  1".ل

  
 عندما يتوّسط اQوق بt العلم والفّن، rول دون جفاف ا�رس ا قدّي، بدعوى العلمّية، ف

 t�كما ال Rسمح بتمييع ا قد بدعوى الفّنّية، وعندما يتوّسط بt األحÆم العاّمة واألحÆم ا�زئّية و

سائل الn يُع¢ بها ا ّقاد اVفس* واVقييم، يqون قادًرا D إعطاء اIلول ا&ناسبة �ميع ا&

 إذا ¨ن بعيًدا ّ± اpعد عن اYوى اشخّ� الفردّي 
ّ

ه إال
ّ
è ك         باستمرار، وال يقدر اQوق D ذ

ك فهو عند عّياد Q ،¼ّ1رجع �م هو (قيمة)"أو اآل D أعمال معّينة بناء D مqIارسة اÊ"2، 

 
ُ

Ý القيمة ألنّها غ* رجه من الفرديّة، واس�فعمومّيته D عل � 1رجعّية، وقد يُع¥ضÞ القيمة �ناده إ

ك حظيت باهتمام عّياد وناقشها بدّقة وعناية، ألنّ Q لة
ّ
االقتناع بوجودها واعتمادها هو اضمان  ُمعل

  األّول لس* باQوق kو العلمّية.

  
  - هذا ا&فهوم ا&رتبط بالقيمة]  -اQوق "ألّن  - حسب عّياد -وال بّد من ر�ط اQوق بالقيمة 

يرجع إ� ا&زاج اشخّ�، بل هو نقيضه، إّن 1رجعه ا هاçّ هو استعداد 1ستقّر ] الطبيعة  ال

ال�Àّ�ة، مثله مثل ا&نطق، واكشف عن طبيعة هذا االستعداد هو من قبيل اكشف عن العلل 

 D ر القائمIب من الفكر الفلسّ� اù أي أنّه ،�ا&شاهدة وا�Bة، وقد Rسّميه اpعض علم األو

 منه
ً
إًذا اQوق  ،3"ا�مال أو فلسفة الفّن، وكّننا نفّضل أن يرتبط با قد األدÔّ و�qون جزًءا أساسّيـا

بديل عن ا�مال وفلسفة الفّن؛ ألنّه °تّص بدراسة األعمال األدبّية بoنما Íد علم ا�مال، أو فلسفة 

                                                 
  .37:ص، ، دائرة اإلبداع�مد عياد شكري -1
  .136، ص:¡ال، شكري عياد مقابلة -2
  .38:صاسابق،  ا&صدر -3
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ا&ختلفة، و�ما أّن عّياًدا يهتّم ببحث علمّية ا قد األدÔّ دون بقّية الفنون، فال بّد  الفّن، يهتّم بالفنون

خرى، وكنه Rشعر أّن اQوق ¶اجة 
ُ
        � من أن يُبD å مفهوم اQوق، و�عدل عن ال�سميات األ

Ò
ُ
ما ر�طوه  ا ّقاد، وpًðاه عند كث* من ء إvإ� توضيح من حيث ارتباطه بالقيمة، ألنّه 1صطلح أ

.�  باYوى وا&زاج اشخّ

  
األسس الn يعتمدها عّياد Vطو�ر مفهوم اQوق اQي طّوره ونّماه D أسس فلسفّية فّنّية ف

معتمًدا فيها آراء نّقادنا القدماء أمثال ابن طباطبا، وآراء كبار الفالسفة الغر�tّo أمثال الفيلسوف 

 مط(¨ن
ّ

ضبط اVذّوق هو "ن أجل اس* با قد األدÔّ إ� مدارج العلمّية، وألّن )، وما ذك إال

لoس من ا&حّتم أن يqون (علم "D أنّه ال يغيب عن بال عّياد أن  1"األساس االزم ألّي نقد عل�ّ 

ا ، وهذه إشvÆّة رّ�م2"وا�باتا قد) ش�يًها بالعلوم اVجر��ّية اكّمّية ] خضوعه &عياري اصدق 

 nكث* من ا&حاوالت ال       طمحت إ� إضفاء العلمّية D ا قد؛ ألّن ما يرقد ¨نت اسبب وراء فشل ا

    ] األذهان عن العلمّية 1رتهن بمفاهيم العلمّية اVجر��ّية اوضعّية ] هذا الع^، وقد يؤّدي هذا

اه 1ضاّد ينادي باالبتعاد عن العلمّية &ا ,سّبب من
ّ

  أùار D اإلبداع. إ� ا{

  
ك وضع بعض ا قاط الn تعt شكري أّما مفهوم اQوق فقد رآه Q ،عّياد يتوّسط هذه اآلراء

D توضيح تصّوره لنقد العلّ�، فقد áّح أّن �اوالته إلÞاد نقد علّ� تنح^ ] Ãليل عمليّة 

، أو الحظة ا�ماvّة، و,ستمّد هذه اVذّوق باالرتqاز D صفتها ا�وهرّ�ة، وí اشعور بالقيمة

  3ا&حاولة علمّيتها من اعتماد ا&سلمات اآلتية:

  
                                                 

1
  .46:دائرة اإلبداع، ص، �مد عياد شكري - 

2
  .46:، صا&صدر نفسه - 

3
  .52، 51ص ص: نفسه،  - 
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  اشعور بالقيمة أصيل ] فطرة اإل�سان، ومتمyّ ومتقّدم D اشعور با&نفعة. نّ إ -أ

 اشعور بالقيمة واحد ] ال�À ¡يًعا، ال °تلف جوهره باختالف األشخاص واIضارات،  نّ إ -ب

  اختلفت مظاهره. وÛنْ 

ّن اشعور بالقيمة قابل لتحليل ¶يث يمqن فهم جوهره، وو أّن هذا الفهم يتجاوز حدود إ -ج

  ا&اهّيات واوظائف.

  ّن اشعور بالقيمة قابل لتدر�ب من خالل إدراك مظاهره، وÛدراك عالقته بتلك ا&ظاهر.إ - د

  
          قة هو (معرفة تصح �ى الغ*)، وعليه فإّن اqIم القي� اQي RستوW اÀوط اساب

         يث إّن العالقة بt األثر األدÔتتطابق ] ¡يع اIاالت، من ح مع أّن هذه ا&عرفة ال يُ�تظر أنْ 

من ناحية، والقارئ أو ا اقد من ناحية أخرى، í حالة أو مقولة كيفّية ال يمqن أن تضبط 

 -إذا توّفرت Yا هذه اÀوط - تالف بt األحÆم القيمّيةباIساب، ولqن يُ�تظر أن يqون االخ

  اختالف تنّوع ال اختالف تضاّد.

  
عّياد بأّن ا&بدأين ا�الث وارابع Rستلزمان اتّباع منهج معtّ ] اVحليل شكري ب ثم يعقِّ 

  1واVدر�ب، يعتمد ما يأ�:

ومن ثّم يمqن االنتفاع بنظرّ�ة  ّن اVجر�ة ا�ماvّة í خ�ة 1ش¥�ة بt اÆتب والقارئ،إ  - أ

االتّصال، ] ¶ث العالقة بt ّ± من هذين الطرفt وارسالة األدبّية، الí n 1وضوع 

االتّصال، وا&صطلح األدÔّ (اشفرة) اQي يتّم االتّصال بواسطته، هذا إ� جانب ا&حيط اQي 

  تتّم فيه عملّية االتّصال.

                                                 
  .143، 141مقابلة ¡ال، شكري عياد، ص ص: -1
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1وضوع تؤخذ فيه شهادة ا&بدعt وا ّقاد،  - í لّب ارسالة األدبّيةالn  -أّن اVجر�ة ا�ماvة   - ب

    ومثل هذه اشهادات متوافرة من عصور gتلفة وثقافات gتلفة، وهناك أيًضا أنظار الفالسفة 

] اVجر�ة ا�ماvّة، وí أنظار تتجاوز حدود األعمال األدبّية، وكّنها تلتå مع اشهادات 

ا pًðا، و�رى عّياد أّن العدول عن هذه ا&اّدة الÖّ�ة إ� ¡ع معلومات من بعض اسابقة وتدعمه

ا&عا�áن عن طر�ق االس�بارات وkوها هو عدول عن األصلح إ� األقل صالحّية، جرً�ا وراء 

 من 
ًّ

Ü كاQي أجرى اختباراته D طلبة  )ر��شاردز(اش� العلّ� اVجر�ّ�، وهو ي�تقد بذ

(ا قد العلّ�)، و�ذك (يوجt  صل إ� نتائج غ* م�ّسقة ] كتابسات العليا، فوا�ار

، وقد سار D نهجهما كث* من ا ّقاد جرً�ا وراء )ر��شاردز(كنتجن) اQي فعل ما Rشبه عمل 

 اVجر��ّية اوضعّية.

  
هنا فاالنتفاع ßميع ّن ا�انب اإلدراّ  ] اVجر�ة ا�ماvّة داخل ] عموم اإلدراك، ومن إ -ج

اهات اسابق بيانها لفهم طبيعة اVفس* حرّي أن يÖي ا قد العلّ� اQي ت�بثق منه عمليّة 
ّ

اال{

  اVفس* وتعود إvه.

  
 äوضو�رى اpاحث صالح فضل أّن ا قد "يمqن أن يqون علما، ولqن بغ* ا&ع¢ ا

،  R1شمل اإلدراك واVجر�ة ا�ماvة معا، أساسا �"اVجر�� لعلمية، وذك إذا اعتمد اVذوق، اQي 

 D أخالق ا اقد ال D منها علمية، و�عتمد Ö©ذوق �ى شكري عياد ذو صبغة صوفية أVفمفهوم ا

دقة ا&نهج، وñن (فو�يما) يقول: "D ± نظر�ة أدبية أن تقيم طبيعة ا�راسة العلمية ألدب            

                                                 
  .50:، دائرة اإلبداع، ص�مد عياد شكري -1



  تـحديد ا�فاهيم                                                                                                                  ـمدخلال

 

31 

tورة الفصل بù D ْأو�ل، وأنVقييم واVمناهجها ¶يث تضمن &الحظات ا اقد ونتا!ه   تنّ�   ا 

   1أن ال Ýتلط برغباته وأحÆمه".

  
): " ي�ب� أن ت�بت من الفن اQي تعا�ه. نورثرب فرايفا&بادئ ا قدية اIديثة، كما يقول (

باطيا Iقله اBاص، و�دع &بادئه أن Þري ¶ثا اس�نووأول ما Þب أن يفعله ا اقد أن يقرأ األدب، 

  2ا قدية أن تqّون نفسها بمعرفة هذا اIقل".

  
D أّن هذه ا&بادئ لoست ثابتة، بل í فروض علمية متنامية متغّ*ة، وهذا وجه إشvÆتها 

ها ر شi¼، ] بداية ا�عوة إ� علمية ا قد، تصّوره لطبيعتو�عدها عن القيمة ا�ابتة، وقد وّضح منّظ 

بقو�: " إننا نضع ا&بادئ ا&حددة، ونوسع رقعتها بقدر ما ,سمح به ا&ادة ا&دروسة، فإذا اقتضت ا&ادة 

نظر�اتنا نفسها  1ز�دا من تqييف ا&بادئ أو تعديلها 1ََضينا ] هذا ا هج. ومن هذا ا&نطلق فإنّ 

ا ظر�ة وا&عتقدات، وال يوجد علم هناك اختالفا بÝ  tيب أ1لنا �س�يا، كما rدث ] ± علم، إذ أنّ 

ثابت، وحيو�ة أي علم ال تقاس بمدى كفاءته ] تأسoس اIقائق، بقدر ما تقاس بمدى ما Rس�بعد 

، ولقد ¨ن ت�Õ ا قد &ذهبية األدب، وÛطالق أحÆم القيمة عليه، من ا&راحل الÞ nهد 3من أخطاء"

  ] {اوزها خالل 1س*ته العلمية اشائqة.

  
  صاحب كتاب (,�Àح ا قد)  )نورثرب فراي(بمناقشة اكث* من آراء شكري عياد تّم اه

ه عّياد من أعظم ما كُ      وD األخص مقّدمته،  تب ] ا قد العلّ� خالل ا�الثt سنة األخ*ةاQي يَعد[

 أنّه اختلف معه ] كث* من القضايا، منها أّن 
ّ

            –كعلم -ا قد "يذهب إ� أّن  )فراي(إال

                                                 
  .252، ص:1987، مارس 1986، أ©تو�ر 7، مج2-1فضل صالح، نص شعري و ثالثة مناهج نقدية، Ñلة فصول، ع -1
  .252نفسه، ص: ا&رجع -2
  .253، 252نفسه، ص ص: -3
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، وعّياد °الف هذا ارأي، 1"أن يقوم بمعزل عن اVقييم، أي عن اصفة ا�وهرّ�ة ألدب ذاته يمqن

 إذَ "ألنّه يرى أّن 
ّ

ا اQوق يعتمد D القيمة ] ا&قام األّول، ومن ثّم ال س�يل ألن يقوم ا قد العلّ� إال

ك حqم 2"ت�ّ¢ القيمة 1رجًعا ] اqIمQعمل ، و D ون  )فراي(عّيادqكتابه بأنّه أبعد ما ي [

ك فإّن 3"إنّما هو Ñموعة �اوالت ] تصنيف األدب م تتعّد ا&ظهر إ� ا�وهر"عن ,�Àح ا قد Q ،

  4".اوصف األvق بqتابه (,�Àح ا قد) هو أنّه كتاب ] تار�خ األدب"

  
و�رى أنّه يعرض بصورة مباÈة لقضّية علمّية ] ا ظر إvه  -D ارغم من ذك -و�عدل عّياد

  ا قد
ّ

  أنّه يأخذ عليه أنّه يُلå أحÆًما مبهمة، و�¥ك لقارئ مهّمة تفس*ها، واالحتجاج "أو فّنoّته، إال

  Y."5ا أو عليها

  
صاحب (منهج اpحث ] تار�خ األدب) اQي  )ال�سون(أنّه ُعÕ باكث* من آراء ا اقد  و�ما

اهتّم كثً*ا بمسألة علمّية ا قد، وُ�عد[ من أهم ا ّقاد اQين عرضوا لقضّية اQوق باÀح واVحليل، 

  وقد أفاد منه عّياد ] اوقت اQي اختلف معه ] بعض ا قاط  حول عملّية اQوق.

  
أ1ر ال بد من قيامه، D أن يqون اQوق       واQوق ] مـجال اqIم D اآلثار األدبية،

               ،Ôمن حقائق ا قد األد tتoأساس tي ترّ# وقو�ت أسانيده، ولقد أدرك ا قاد حقيقتQا

هما "أوال االع¥اف بمبدأ اVذوق واVأثر ] العمل األدÔ، وا�ا¼ اIد من هذه اVأثر�ة،              

                                                 
  .42:، دائرة اإلبداع، ص�مد عياد شكري -1
  .143، ص:¡ال، شكري عياد مقابلة -2
  .50:، صاسابق ا&صدر -3
  .44:، صنفسه صدرا& -4
  .14:، صنفسه -5
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د عنده ¨فيا لحqم با�ودة،         &ا ¨ن مدر�ا منها، فلoس االستحسان ا&جرّ  وعدم اBضوع إال

  1وÛنما ي�ب� أن يصدر االستحسان Êن هو أصيل ] هذا الفن �رف به".

  
3- Q الغرب:  ىمفهوم ا>قد   

بمع¢  (Krinem)1شتقة من الفعل االتÕo  (Critique)ا ] الغات األورو�ية فإّن èمة وأمّ 

" ّyِ2"يفصل أو يم 
ّ
د ، وحt يُمyّ ا²ء عن ´ء آخر ] تلك الغات فإّن مع¢ هذا أّن اpاحث يؤ�

  وجود ´ء يمqن تصنيفه مع نظ*ه من األشياء الY nا صفات م�شابهة معه بدرجة قليلة أو كث*ة.
  

وأ&انيا، أصبحت وظيفة ومنذ القرن اسادس عÀ ] اÍل¥ا وÛيطاvا، واسابع عÀ ] فر�سا 

ك دخلت فكرة ا ظر�ة األدبية           Q ،أساسها ا ظري Ôاألديب 1ستقلة مع¥فا بها، وُ�َعد[ ا قد األد

 yّا من قواعد، وفلسفة فنون، و علم ¡ال ] حY وما يزال ا�دل قائما حول بما ،Ôمفهوم ا قد األد 

.Ôماهية ا قد األد  
  

اVاسع عÀ، فقد استخدمه عدد من اكّتاب وا&فكر�ن بمع¢ "اqIم            أّما ] القرن 

هذا ا&ع¢ من ا�راسات الn أجراها (تt)  قه، و�مqن أن Rشّف أو تفس* األثر األدÔ أو تذوّ 

رهم بمناهج العلوم و(برون�ي*)، وغ*هما من ا&فكر�ن اQين أعطوا لنقد طابعا وضعيا ن�يجة تأثّ 

يعية الn ذاعت ] ذك القرن، فا ظرة ا�cعة ع� اال{اهات ا&ختلفة ] ذك القرن كفيلة الطب

بأن تطلعنا D أّن أغلب ا&فكر�ن ¨نوا D ا�وام Rستخد1ون èمة (نقد) متأثرة بمنطق العلم 

."äوض  3ا
  

                                                 
  .421، ص:1979العر�ية، ب*وت، (د ط)، ينظر: العشماوي �مد ز ، قضايا ا قد األدÔ بt القديم واIديث، دار ا هضة  -1
  .23، ص:2007، 1حجازي سم* سعيد، قضايا ا قد األدÔ ا&عاá، دار اآلفاق العر�ية، القاهرة، ط -2
  .24ا&رجع نفسه، ص: -3
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� مطلع القرن الع�Àن،  و يبدو أّن ا&ّدة ازمنية الn بدأنا نعرف فيها ا&صطلح ا�ديد تعود إ

هناك فروقا جوهر�ة بt ا&صطلح القديم وا&صطلح اIديث، تعود إ� طبيعة ± منهما،  و ال شك أنّ 

"فا قد اIديث أوسع وأ©Ö شموال لعناá األدب، وأ©Ö ارتqازا D ا�قافات ا&تعددة، وا&عارف 

إ� مدارس نقدية، و�فرض اpحث ] فلسفة  ا&تنوعة، فهو نقد ا{اهات وفلسفات، ي�تó آخر األ1ر

األدب، وأهدافه و1صادره ووظائفه ] اIياة، وW خصائصه ا�ماvة ومبادئه الفنية وأصاVه ا&تمyة، 

بoنما ا قد القديم وW معظم أحوا�، نقد جزئيات، يُعَ¢ باpيت واopتt، و ال يُع¢ بالقصيدة ¨1لة، 

ا يصدر من أحÆم، وpðا ما تqون أحÆمه متأثرة با&واقف ا�ي�ية                  يغفل اVعليل واVحليل &

   1أو ا&ذهبية أو القبلية".
  

وا قد ] حقيقته، تعب* عن 1وقف $ مت1Æل ] ا ظرة إ� الفن �مة، أو إ� األدب خاصة، 

 واVعليل واVحليل واVقو�م،            "يبدأ باVذوق، أي القدرة D اVميy، و يع� منها إ� اVفس*

جا وقف نهْ تدرجة D هذا ال�سق،   يتخذ ا&وí خطوات ال تغÕ إحداها عن األخرى، وí م

كة بعد قوة اVميy، ومثل هذا الـمنهج      واضحا، مب�يا D قواعد جزئية أو �مة، 1ؤ�دا بقوة الـملَ 

األمة شفو�ا، إذ اال{اه اشفوي ال يمqّن من الفحص  ال يمqن أن يتحقق حt يqون أ©Ö تراث

م حô ظهرت قواعد اVأvف  bذا تأخر ا قد ا&نظYأثر، وVذوق واVن سمح بقسط من اÛأ1ل، وVوا

  2اQي يهيئ ا&جال لفحص واVقليب وا ظر".
  

Qية ا�وق، و ال تغÕ وÛذا ¨ن ا قاد العرب يرون Êارسة األدب وgالطته Èطا أساسيا ] تر

أخرى تفيده ال ] تر�ية عنه دراسة علوم اpالغة وا قد وغ*هما، فإنهم يرون حاجة ا اقد إ� علوم 


 يqون ا قد شا1ال اQوق، ولqن ] ,سديد العملية ا قدية، وتوجيهها اوجهة اصحيحة، و

                                                 
  .58، ص:2006، 1: ا&صطلح وال�شأة واVجديد، 1ؤسسة االن�شار العر�، ب*وت، pنان، طكواز �مد كر�م، اpالغة وا قدا -1
  .54ا&رجع نفسه، ص: -2
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قافية، Êا ال Rستطيع ا اقد  ا ص قد يضم إشارات تار°ية وث ا ص من ¡يع نواحيه، فغ* خاف أنّ 

  أن يفصل فيه، إال إذا ¨ن D علم بما Rش* إvه ا ص و�دل عليه.
  
وهكذا فع� ا اقد األدÔ عند العرب " أن يqون عنده استعداد طبيä إلدراك ا�مال والقبح  

ال ²³ء واحد ] ا صوص األدبية، ثم ينِ�ّ هذا االستعداد حô يصبح ذوقا، و ال تqون اVنمية إ

ثِر عن العرب من ا Ö ارائع واشعر ارصt، ثم يضم إ� ذك ثقافة واسعة 
ُ
فقط هو مـخالطة ما أ

  1شا1لة بقدر ما Rستطيع، حô يأخذ من ± فن بطرف".
  

فا قد "عملية أدبية لغو�ة، و�شاط فكري إ�سا¼ يقوم به ا اقد قصد {لية مع¢ من ا&عا¼  

  .2أو إشارة إ� 1وطن من 1واطن ا�مال"أو تقو�م اعوجاج 
  
  وهكذا Íد أنّ  

ّ
ز D ا�انب           تعر�فات ا قد Ýتلف باختالف ا ظر�ات ا قدية وتر�

ك فإّن ± مـحاولة Vأط* العملية ا قدية أو �اولة إعطاء Q ،ه ا اقدvي يهدف إQدف اYأو ا

  وثقا] معt وح^ �شاطه ] دائرة �ددة. تعر�ف لنقد يعÕ اÝاذ 1وقف إيديوو� 

 

 

  

  

  

 

 

                                                 
  .101بدوي أÄد أÄد، أسس ا قد األدÔ عند العرب، ص: -1
  . 37، ص:2011، 1&ري حسt، %ديات ا قد ] Ãليل آvات اBطاب ا قدي ا&عاá، م�شورات االختالف، ا�زائر، ط -2
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  ماهية ا�داثة.ا�بحث األول: 

  .ا�داثة: ا�بادئ، ا(صائص، ا�يادينا�بحث ا"ا!: 

  .ف من ا�داثةـواقـما�بحث ا"الث: 

 



  

  ةـداثـحـة الـيـاهـم 

  

  

 

  .ال�شأة –الغرب: ا�فهوم  ى�ا�داثة  -1

  ة األدبية.ا�داث - 1-1

  .العرب �ىمفهوم ا�داثة  -2
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   .ا�داثةماهية : ا بحث األول

  :.شأةال - : ا فهوم الغرب ى� ا�داثة -1

نرى أّن #مة (حداثة)   ا�لغة العر�ية �شتقة من (َحَدَث)، ال� تدل 	 االنتقال                 

األورو�ية) ) الفر;سية (وش7يهاتها   ا�لغات Modernitéمن ا�المتحقق إ0 ا�وجود. ب*نما )د #مة (

، 1) ال� تعJ ا�شI والطرGقة وا�صيغة،  فتكون عالمة �لBء"�Modusشتقة من "ا�?مة ا�الت*نية (

خاصا   S�م ) ال� تعJ بالفر;سية ا�Bء نفسه، وأخذت بعدا Modeومن هنا تم تأثيل #مة (

  .اVوضة
  

نفسية وعقلية وفكرGة، فمن اVعروف أّن ا\داثة غر�ية اZVشأ واVصدر، أفرزتها ظروف   

fتلف عن ظروفنا   أسباب ;شأتها، وa نتا`ها، فقد ظهرت ا\داثة   أورو�ا خالل الف_ة ا�واقعة 

بm نهاية اlصف األول من القرن اkاسع عi وا�ر�ع األول من القرن العGiن، و�م يgن ظهورها 

بات   ا\ياة الغر�ية   جوانبها د qا حدوث تغpّات عميقة أو انقالبمحض ا�صدفة، وnنما �هّ 

  االجتماعية والفكرGة والعلمية وما صاحب ذ�ك من S_rت علمية وثورة صناعية.
  

ّن هذا اkميz يُبعد ا\داثة عن دائرة اkحديدات اVرتبطة بما يدور من يرى wمد برادة : "أ

kأنصار ا\ديث، وأنصار القديم، )دها   } ا mخ األدبية والجدل و�ساجالت بGة، وهو وارGفكر

تميz أيضا ي�ز طابع اkوصيف ا�� ا�ي يطمح إ�ه �صطلح ا\داثة، 	 أساس أنه يرتبط ~دوث 

  2  تارGخ الGi7ة بm نمطm �تمعm متغايرGن } اkغاير". قطيعة أساسية
  

                                                 
  .20ص:، 2005، 1شحيد �ال، قصاب و�د، خطاب ا\داثة   األدب (األصول واVرجعية)، دار الفكر، د�شق، سورGا، ط -1
أبرGل، ، 4، م3برادة wمد، اعتبارات نظرGة kحديد مفهوم ا\داثة، �لة فصول، اqيئة اG�Vة العامة �لكتاب، القاهرة، ��، ع -2

  .12، ص:1984مايو، يونيه، 
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�ديد �وضوع ا\داثة، �ا سبق يظهر االختالف   بعض �واقف اVفكرGن ا�ين تناو�وا و 

يقول (جان بودرGار):"ل*ست ا\داثة مفهوما سوسيو�وجيا، أو مفهوما سياسيا، أو مفهوما تار�يا �� 

اVع�؛ وnنما � صيغة zّ�ُة �لحضارة، تُعارض صيغة اkقليد، أي أنها تعارض �يع ا�قافات األخرى 

ر�زي qذه ا�قافات، تفرض ا\داثة نفسها و�أنها ا�سابقة أو اkقليدية. فأمام اkنوع ا�غرا  وا�

عة VSيا، انطالقا من الغرب. ومع ذ�ك تظل ا\داثة �وضوS ¢�ضا يتضمن    واحدة، متجا;سة، ُ�ِشّ

  1دالkه، إ�اال، اإلشارة إ0 تطور تارG¦ بأ¥مله، و0n تبّدل   ا�هنية".
  

ظهور فع� تارGخ �تد ألورو�ا شار�ت أحداثه والدة هذه الظاهرة،  ظهور ا\داثة جاءف

ت نظرتنا �لكون وعالقتنا به، وا�ورة ال�   ضوئها تغpّ واالك¨شافات العظيمة   العلوم الطبيعية، 

lصناعية ال� حّولت ا�عت اª« ة إ0 تطبيق وتقنيةGمن إيقاع ا\ياة، وأنتجت ظروفا و�*ئات ظر

يدة، وألغت أو دّ�رت أخرى قديمة، وا�ورة ا�س¬نية اqائلة ال� غpّت �واطن الi7 إ;سانية جد

Gpقنية، وا\رت ا�ماهkك من نمو حضاري م¨سارع يتوسل اآللة وا�ة ال� و�*ئاتهم، وما صحب ذ

  2.نما وعيها وزادت تطلعاتها
  

ن أّن "ا\داثة نمط حضاري. أخذ يقوم    اVجتمع الغر± منذ وGرى ا°احث طه عبد ا�̄ر

مع اlهضة واإلصالح ا²يJ، وعرف هذا اlمط رسوخا، مع حر�ة األنوار،            م16بداية القرن 

 هو ا�وم يgاد أنْ  ع مع ا�ورة ا�صناعية وا�ورة اkكنو�وجية، و هاومع ا�ورة الفر;سية، ثم أخذ يتوسّ 

  µ3سع العا�م #ه مع ثورة االتصاالت".
  

                                                 
  .12سابق، ص:برادة wمد، اعتبارات نظرGة kحديد مفهوم ا\داثة، �رجع  -1
ا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، �ؤسسة اVختار �لiZ واkوزGع، القاهرة،  -2

  .44، ص:��، (د ت)، (د ط)
، 9ا\وراw ºمد، ا\داثة وما بعد ا\داثة (قراءة   جدل يزداد تعقيدا)، �لة ثقافات، جامعة ا°حرGن، �لكة ا°حرGن،عينظر:  -3

  .169، ص:2004شتاء 
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ن هو"  طه عبد ²ىداثة ا\فمفهوم  الت العميقة ال� طرأت 	 اVجتمع �لة اkحوّ ا�̄ر

 zّمVسمة ا�ن اgحوالت � أنها �والت إنمائية تراكمية، ~يث الغر± منذ «سة قرون، ولkذه اq ة

  1."ما، وهذه ا�صفة أساسيةنقلت اVجتمع الغر± من طور اkقّدم ا\ضاري إ0 طور يعلوه تقدّ 
  
الغرب هو ا�ي قام  ا²اخلية، ما يعJ أنّ الت حوّ اk  لت تمثّ qذه ا\داثة  أخرىهناك سمة و

          2الت من ذاته و�مقتضيات �تمعه، ول*ست حداثة واردة عليه وال مفروضة عليه،بهذه اkحوّ 

m ي7تعدون يرى (آالن تورGن) أّن "تارGخ ا\داثة هو تارGخ ان7ثاق أطراف اجتماعيm وثقافيحيث 

 
ّ
أّن اVثقفm، و�تأثp   دا   ا�سياق ذاته ش*ئا عن اإليمان با\داثة باعتبارها تعرGفا �لموسا �لخp، �ؤِ�

من (ني¨شه) و(فروGد)، Áنوا أول من رفض ا\داثة، ولطاVا أوغل اkيار األ¥À نفوذا   الفكر 

0 (م*شال فو�و)، لطاVا أوغل هذا ا\ديث، من (دور كهايمر) وأصدقائه من مدرسة فرانgفورت إ

اkيار   نقد ا\داثة، وهو ما أدى بدوره إ0 عزل اVثقفm عزال تاما   �تمع Áنوا يصفونه باحتقار 

."p3بأنه �تمع ا�ماه  
  
دا �لحداثة، واستخدامه ل)* (هيج عت�يُ  ªدw حيث من الفالسفة األوائل ا�ين وضعوا مفهوما

أظهروا وعيا و�صpة، باعتبار أّن هذا  نبدأت "مع ع� اkنوGر، بفعل أوÃك ا�يذكر أّن ا\داثة 

الع� (حد فاصل)، و�رحلة نهائية من اkارGخ   هذا العا�م ا�ي هو VSنا، وحاÄ يفهم 	 أنه 

 
ُ
  Æ 4ددا �ستمرا".فق األزمنة ا�ديدة  ال� ÅشIّ قيمومة ا�زمن ا\اÄ، انطالقا من أ

                                                 
  .169ينظر: ا\وراw ºمد، ا\داثة وما بعد ا\داثة (قراءة   جدل يزداد تعقيدا)، �رجع سابق، ص: -1
  .169اVرجع نفسه، ص: -2
3- V169ص: ،هسنفرجع ا.  

)، و²   شتوتغارت ودرس الفلسفة وا�الهوت وفقه ا�لغة   جامعة تو�نغن وتأثر ~ماسة 1831-1770ل (* جورج و�م فرGديرك هيج
ا\ياة ل ذا روح ثائرة، طموحة. شارك   أنgر معجزاتها وأ�وهيتها، Áن هيجشديدة بالفلسفة ا�ونانية ال� آثرها 	 اVسيحية ال� 

  ا�سياسية ورّحب با�ورة الفر;سية، ووقف إ0 جانب مبادئها وأعلن والءه qا وعمره ال يتجاوز اkاسعة عiة.
  .285، ص:2012، 1ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، دار ا�ساÉ، بpوت، °نان، ط -4
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   Ê الع� ا�ي نمت فيه ا\ر�ة الفكرGة واالجتماعية والفلسفية اkنوGرGة   فر;سا لقد سُ 

أو (اإليضاح)، ا�ي تعود إ�ه �يع  *ا   أVانيا فقد سÊ (ع� اkنوGر)بـ "(ع� اإليضاح). أمّ 

باÌة ا\رت االجتماعية والفلسفية بصورة مباÌة. ونت أ¥À تلك ا\رت � ردود فعل غp م

  q1ا، اعت�ت نفسها (تنوGرGة) أيضا".
  

مد�وال �لعالقة ا²اخلية القائمة بm ا\داثة والعقالنية، وهو مد�ول "ل) كذ�ك وضع (هيج

ضمن أطر وسياقات ل) مفهوم ا\داثة إ0 (ماكس في�)، وقد استخدم (هيجبذاته حÍ وصل  امتدّ 

 مفهوم زمJ يعّ� عن القناعة باVستقبل ا�ي سبق أنْ  تار�ية �Ïاللة 	 األزمنة ا\ديثة، وهو بهذا

."Ðا�ديد اآل 	نفتح Vستقبل، واVرهون باVع*ش اVزمن ا�2بدأ، وا  
  

Vحظة فاهيم ا�ديدة ال� ابتدعها (هيجإّن روح الع� هو أحد ا# Äسم ا\اÅ �ل)، وال

r انتظار �ستقبل aخ، وGارkا Òستهلك نفسها   وÅ برةS.تلف  
  

العا�م ا�ديد ينفتح  زمننا هو زمن والدة وزمن انتقال إ0 حقبة جديدة. وnنّ " :ل) أنّ يرى (هيج

ت ا\اÄ ا�ي يو² ش*ئا 	 اVستقبل وGو² حقبة تار�ية جديدة Åستمر   } \ظة من \ظا

ا�زمن األحدث، وnّن ا�وÒ اkارG¦ با\داثة يتضمن �ديدا �لحدود بm ا�زمن القائم وجديدا، 

                                                                                                                                                                  

عت� مفهوم اkنوGر، ا�ي هو   األصل إ)لzي، مف1804اط * بعد ست سنوات 	 وفاة (Áنط)   ا�اº عi من شب
ُ
هوما سطحيا ، ا

) Eclaircissement) ك_�ة إ)لGzة �?م� (Enlihtenmentكما ظهرت ألول �رة #مة (�رتبطا باالنتلجZسيا، 
)Aufklaerungر ع� انتصGنوkاآلن. يعت� ع� ا Íسابق ح�معناها العام ا 	والفلس¹ )، ال� حافظت  Òار الفكر االجتما

  اkنوGر ا\ر، ا�ي مهد الطرGق لقيام ا�ورة الفر;سية وnعالن الÔة حقوق اإل;سان وترسيخ قيم الطبقة ا�وسطى فكرا وسلو وسياسة.
وثقافية يعJ اkنوGر انبعاث ا�روح اlقدية اkحررGة ال� fّطت Åشاؤمية العصور ا�وسطى، وأنتجت إبداSت أدبية وعلمية 

      اÅسمت با�شجاعة ا�¬فية الستخدام العقل Vناهضة اkفكp الغي× و األسطوري و�رGره من األوهام واÖرافات وفتحه آفاقا جديدة 
  .61، 59ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص ص:  ا°حث وا²راسة واVعرفة واك¨شاف اVجهول. ينظر: 

  .61، 59ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص ص:ينظر:  -1
  .285، ص:اVرجع نفسه -2
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وتصبح ا\قبة اVعاØة بداية �لزمن ا�ديد ا�ي يبدأ مع ع� اkنوGر، ومع ا�ورة الفر;سية، 

ت القطيعة انفصاما وتوقفا باعتباره حدا فاصال يgون قطيعة بm األزمنة ا\ديثة واVاÙ. كما شّ? 

نظام اVفاهيم واألشياء والعالقات وnزاحة Ú من جهة، وثورة معرفية أحدثت �وال مفاجئا وحادا   

االجتماعية. و�هذا فا\داثة ل*ست قطيعة مع اVاÙ فحسب، بل � إلغاء Ú وتو�د حر�ة طليعية 

     1متقدمة".
  

 Iّشµ جال الفلس¹قاعدة  مبدأ ا�اتيةVلحداثة   ا�ة ا�ات  ما ،أساسية Gو�أو" Jيع

وانتصارها، حيث أصبح اإل;سان ا\ديث يرى صورته   �رآة يتمثل العا�م من خالqا، وأخذ يدرك 

�ستقلة ومتمzة عن الطبيعة، وهو ما دفع اإل;سان إ0 ا�سيطرة 	 الطبيعة وnخضاعها  انفسه ذات

و سلطة، غp سلطة ذاته، ول*س كما Vش*ئته. كما أصبح اإل;سان µستمد يقينه من ذاته، ال من عقيدة أ

   Á2ن عليه األ�ر   القرون ا�وسطى".
  
نت بZية عالقة مع ا�ات دSها و�وّ  -ل)~سب (هيج -ت ارتدادا إ0 ا�ات ا\داثة شّ? ف

             ل بـ (ا�اتية)، أي حرGة ا�ات، ال� � عموما مبدأ العا�م (األزمنة ا\ديثة)، وÌحها هيج

حيث قال: "إّن �كّون عظمة ع�نا هو االع_اف با\رGة، ووصفها با�روح، وحقيقة ، 3(ا\رGة)بـ 

  4كونها بذاتها".
  

                                                 
  .286، ص:سابقا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، �رجع  -1
  .286، ص:اVرجع نفسه -2
  .286ينظر: اVرجع نفسه، ص: -3
  .13، 12، ص ص:1996بpوت، °نان، (د ط)،  ،دار الطليعة ا\داثة وما بعد ا\داثة،ر�ات   ا�شيخ wمد، الطائري يا»، مقا -4
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وضع مبدأ ا�اتية (ا�كوجيتو)  س فكرة ا\داثة الفلسفية بعد أنْ أسª  نْ أول مَ  ون (ديgارت)

أساسا �لحقيقة و�قيمة مطلقة وخط فاصل بS m�م اآلqة القديم وS�م اإل;سان ا\ديث وجعله �ر�ز 

  ا�كون.
  

لحداثة و�ابها إ0 العا�م، 	 ا�رغم أّن أصول ا\داثة تعود إ0 ا �مفتاحع� اkنوGر  يعت�

صاغ مفهوما �لتنوGر عندما  نْ ية، وGعت� (Áنط) أول مَ الفكر والفلسفة اإلغرGقية وا²يانة اVسيح

   إّن اkنوGر هو خروج اإل;سان عن قصوره ا�ي اق_فه ~ق نفسه وعجزه عن استخدام عقله "قال: 

إال بتوجيه من إ;سان آخر، ون¨يجة ألف¬ر اkنوGر ومبادئه تطورت الفلسفة العقالنية اlقدية وفكرة 

  .1"اإل;سان اkقدم االجتماÒ وحقوق
  
ثم تبلورت "  Ìط تارG¦ تمّثل Gرى معظم اVفكرGن ا�ين تناو�وا ا\داثة بأنها ;شأت و

إال أنهم يقرون   ا�وقت نفسه أنها ثقا ، - *ش ا�سياÝ وا�سوسيوبتصاعد اkفاوت الطبÜ واkهم

وأخرجتهم بدرجات  ،وهذا اkهم*شأداة قامعة �ضحايا ذ�ك اkفاوت،  إ0 - ش*ئا فش*ئا-�ولت 

rتلفة من دائرتهم وأ\قتهم   دائرة (ا�ال عقالنية) و(ا�ال تقدم) و(ال¨شاؤم اkارG¦) و (ا�ال علم)، 

  2اkارGخ ما قبل ا�رأسماÞ)". –د (ا�ال تارGخ ور�ما كذ�ك بمع� wدّ 
  

أو ا�ديد،  ا�دةتعرGفات Vفهوم ا\داثة، إال أّن جل ا°احثm يتفقون 	 أنه "يعJ عدة ثمة 

  3.~يث ين�ف إ0 نمط القيم واVؤسسات اVرتبطة بالع� ا\ديث"
  

                                                 
  .287ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص: -1
  .169، ص:اVرجع نفسه -2
العاVية، طرابلس، �7يا، اVنعقدة «*س كرم، مأزق ا\داثة: نظرة أو�ة، ندوة ا\داثة وما بعد ا\داثة، �عية ا²عوة اإلسالمية  -3

  .111، ص:1999/   03/  13 :
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ف بعض ا°احثm ا\داثة بأنها "ا�زاوGة ا°نوGة   عملية اkحديث، أي �موعة العناØ وGعرِّ 

، وGمz هؤالء بm ا\داثة ومفهوم 1والعالقات ال� يتألف منها ا�كيان ا\ضاري اVوصوف حديثا"

اkحديث ا�ي يعJ "سياق اkحول االقتصادي واkكنو�وà ا�ي �دث 	 حساب ا�وضع 

االقتصادي واالجتماÒ ا�امد   اVجتمع اkقليدي، باإلضافة إ0 ذ�ك ثمة فارق آخر بm ا\داثة من 

ن وعيا تgون �رد وÒ بهذا ا�كيان، iâط أ ناحية والáعة ا\داثية، إذ إّن األخpة ال تعدو أنْ 

  .2"إãابيا ينطوي 	 ا�رغبة   تغيp العا�م
  

ال اVجتمعات األورو�ية           �يلنا 	 تارGخ انتقا°احث wمد برادة: " رىفا\داثة كما ي

من العصور ا�وسطى إ0 قيام اVجتمع ا�رأسماÞ ال�جوازي ع� �موعة من ا��اSت وا�ورات 

 	 ا�وانب اlظرGة واVمارسات الفنية ال� ضمن ا\داثة تؤÌِّ  فإنّ واالنتاجات الفكرGة، ومن ثم 

تارGخ بناء ا²ولة ا�رأسما�ة ا°pوقراطية، و�ناء ا�صناعة، وfطيط اVدن وتوسيعها، وnغراق األسواق 

 
ّ

åو ،æاس واألشياء داخل منظومة يضبطها عقل خ¹، ال �رl3 ا\ضور."با°ضائع، وتنضيد ا  
  

راوغة أقل ما تُوصف به أنها صادمة، يتمتع باV مفهوم ا\داثةأّن ما سبق يتضح  من خالل

فا\داثة �صطلح عسp 	 اkحديد مع أنه �رتبط بتعرGفات صنعتها ظروف مناسبة غp أنها عرضة 

�لتغيp، فقد عرض qذا اVصطلح �والت   اVع� أ»ع �ا عرضت Vصطلحات أخرى تماثلها 

   4وظيفة.
  

                                                 
  .111، ص:سابق«*س كرم، مأزق ا\داثة: نظرة أو�ة، ندوة ا\داثة وما بعد ا\داثة، �رجع  -1
  .112، ص:اVرجع نفسه -2
  .14برادة wمد، اعتبارات نظرGة kحديد مفهوم ا\داثة، �لة فصول، ص: -3
  .14نفسه، ص:ينظر: اVرجع  -4
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�موعة من اVفاهيم، Æّسد ثورة فكرGة وفنية "Vصطلح ا\داثة  	  األساÝاVع� رتgز ي

 
ّ
من أجل  فه األحداث اkار�ية 	 واقعهم من أزمات فكرGة وعقدية ال ضابط qا،ضد } ما fل

نمطي اإلتيان بواقع فكري وأخالÉ واجتماÒ جديد، تتغاير فيه ا�صيغ ا\ديثة وتتعارض مع ما هو 

  1.وتقليدي"
  

فمن أخص مفاهيم ا\داثة أنها "منهج تغيpي ومذهب انقالé، يمارس ;شاطه 	 } ما هو 

قديم وثابت، دائم اlفور من } ما هو سائد من أ�ور الفكر والعقيدة والقيم وا�لغة وا�سياسة واألدب 

وهذا ما تدل عليه   �يع والفن. فا\داثة مذهب ثوري رافض �لواقع بgل ما فيه من قيم وضوابط، 

  �2راحلها".
  

         فا\داثة عند الغرب شملت �االت متعددة، وهذا ما أضì عليها صفة العاVية،

فا\داثة باعتبارها منهجا أو طرGقة   اkفكp �م تgن حكرا 	 �ال دون آخر، فإ0 جانب األدب 

وعلم االجتماع... بل يتعدى هذا وذاك إf 0صصات واlقد، فقد ت7نته ا�سياسة، واالقتصاد، واkارGخ، 

� بنحو من األíاء ا\داثة ;سانية، ف\داثة اعت� صفة Giâة أو نزعة إأخرى، كيف ال و�وضوع ا

  3.نزعة إ;سانية
  

وهذا ما ãعلها تتعا0 عن كونها �صيقة بتخصص دون آخر، فمصطلح ا\داثة ";شأ ضمن 

ف   حقول معرفية أخرى Áالجتماع وا�سياسة واkحليل اlفî  حقل اlقد األدé، ثم اس¨ُثِمر وُوِظّ

  4واkقنية واأل�سZية واالقتصاد وا�الهوت ل*شp إ0 ف_ة زمنية تار�ية �ّر بها الغرب".

                                                 
  .45ا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، ص: -1
  .45، ص:اVرجع نفسه -2
  .124، ص:2006ا�شيكر wمد، هايدغر وسؤال ا\داثة، إفرGقيا ا�iق، اVغرب، (د ط)،  ينظر: -3
، 2003، 1ثة   زمنها القادم)، اVر�ز ا�قا  العر±، ا²ار ا°يضاء، اVغرب، طزGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة (ما بعد ا\دا -4

  . 19ص:
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فï وفقا ��ك  "لة �سياق اkطور اkارG¦ الغر±وnذا Áنت ا\داثة نتاجا غر�يا wضا وwّص 

إ0 ا\داثة Zkتï اlهضة واألنوار،  ا�ونانية وع�متد من العصور القديمة، فورGثٌة لعصور rتلفة ت

بوصفها ا�زمن اkارG¦ ا�ي كّثف معارف العصور ا�سابقة �يعها، وأSد إنتاجها بصفة إ;سانية من 

طِلق عليها (الáعة اإل;سانية) kأخذ هذه الáعة سمة كونية ل*س لفضائلها اÖُلقية 
ُ
نوع جديد أ

   1فحسب، وnنما kداخل اعتبارات سياسية وعسكرGة واجتماعية واقتصادية معينة".
  

(ب*_ برو�ر) "Áن بناء قامت أرنه بعد وقوع ا\دث نفسه، فاستخدام  عندفمصطلح ا\داثة 

ا�لفظ Áن حديثا جدا وwصورا با\قل األدé، إذ عنت ا\داثة عندها (ا�دة) بما � أداة �إلبداع 

وا�رؤى اVبتكرة، وال شأن qا باVضمون، فقد Áن (ت.س. إ�وت) بر�زGته ا�ديدة يعّ� عن  اÖالق

 Jذوق الفkة، واGشعر�لروما;سية ا�أو  Þإلحساس ا�ما�(هوى) نقدي من نوع جديد ال وجود فيه 

."m*ن لغته ذروة ا\داثة ونهايتها و;شأتها ودمارها ا�اتóf 2بقدر ما  
  

 " ة فلفظة ا\داث
َ
ها âسبب ارتباطها âشعور معاØ متمzّ، يعJ أننا قِ �تفظ با�كثp من قوتها وأل

ن الغرب من �قيقه وn)ازه  نع*ش   أزمنة جديدة با�¬�ل، فا\داثة � ªgط تمÌجديد، و Òو

  3وأحيانا تفاعل ضده من أجل تقوGضه وnلغاءه".
  

Áن هذا ا�وÒ ا�ديد        وعيا جديدا، وnنْ زمن تارG¦ أ¥À من كونها "فا\داثة وفقا ��ك 

بدءا من العقالنية وانتهاء       قد تمظهر   ف_ة تار�ية wددة �ا جعلها �صيقة بعدد من اVحّددات 

  4 عن روح ا�زمن وفعل الع�".إ0 فكرة اkقدم، فï تتجô إذا   �موعة من القيم ال� تعّ� 

                                                 
  .32، ص:سابقزGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة (ما بعد ا\داثة   زمنها القادم)، �رجع  -1
2- Zوهاب، �راجعة: عصفور جابر، م�جمع ا�قا ، أبوظ×، ينظر: برو�ر ب*_، ا\داثة وما بعد ا\داثة، ت: علوب عبد اVشورات ا

  .20، ص:1995، 1اإلمارات العر�ية اVتحدة، ط
  .33زGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة، ص: -3
  .33اVرجع نفسه، ص: -4
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تقسيم العصور وفقا qا 	 اعتبار أن ذ�ك وي، اVجد غpحث عن تأرGخ �لحداثة فا°

اك¨شاف العا�م ا�ديد واkوسع االستعماري، واستحواذ أسواق جديدة ير�ز إ0 ع� اlهضة، والáعة 

  1اإل;سانية واإلصالح ال�وÅستاº ير�زان إ0 ع� األنوار.
  

الفكرGة مع عقالنية  ثم   القرنm ا�سابع عi وا�امن عi "أرست ا\داثة قواعدها

(ديgارت) ا�ي يعت�ه اVفكر األ�رgGي ما بعد ا\داö (رG¨شاد رورõ) أب ا\داثة و�ؤسسها،      

فإنه يعيد ا\داثة إ0 ع� األنوار معت�ا أنها �iوع �م يgتمل  )J. Habermas( �ماس)أّما (ه

  2بعد".
  

س �لحداثة فإّن (الي7تá) هو أول �ؤسّ "س ا\داثة الفلسفية، �ؤسِّ  *وnذا Áن (ديgارت)

الفلسفية 	 مبدأ العقالنية، إذ إّن �I ÷ء س7با معقوال، وهو ما حّول اإل;سان من متأ�ل �لكون 

ب عن أسباب معقولة فتحت أمامه أبواب العلم ا\ديث ومنحته سلطة إ0 ¢ز Ú و�احث ومنقّ 

   3استعاض بها عن ألغاز اVيتافGzقا القديمة".
  

قد مهّدت الطرGق لظهور (Áنط) 	 اøVح الفكري وتطوGره "ونت ا\داثة الفلسفية 

�لفلسفة اlقدية، ~يث أصبح اlقد عنده سpورة معرفية وفعا�ة فكرGة، ثم �ّول إ0 منهج نقدي 

 يرتبط بالZشاط اVتمzّ �لعقل وGقوم 	 ا�دل العقù، كما أصبح اlقد wورا �لفكر الفلس¹

                                                 
  .33ينظر: زGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة، ص: -1
  .42، ص:1986، أيار، حزGران، 39، ا\داثة �iوع ناقص، الفكر العر± اVعاØ، عه�ماس -2

) مبدأ ا�اتية (ا�كوجيتو) ا�ي يقول: (أنا أفكر إذا أنا �وجود)، و�هذا جعل ديgارت اإل;سان 1650-1596* وضع رZGيه ديgارت (
 .mكون وأساس ا\قيقة وا�ق�ر�ز ا�  

  .13ا�شيخ wمد، الطائري يا»، مقار�ات   ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص: -3
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واالجتماÒ خضعت Ú �يع ظواهر ا\ياة من دون اس¨ثناء، ا²ين واVجتمع والقوانm، وخاصة بعد 

  1)".1781صدور كتابه (نقد العقل اÖا�ص) Sم (

  ا�داثة األدبية: - 1-1

ل*ست ا\داثة األدبية و�دة ا�صدفة أو اkقليد، بقدر ما � "فعل حضاري يقوم 	 اإليمان 

العقالنية وا\رGة واkقدم االجتماÒ، و�ذ�ك اإليمان بالفردانية واالختالف،  ا�راسخ بالعقل و

�شûِّ حاÄا جديدا 	 أنقاض اVاÙ ا�ي سبق أن انتú من أجل �ستقبل �رتقب أفضل 

  2وامتالك ا\اÄ ا�ي هو أساس ا\داثة و�اkاÞ اVستقبل".
  

 m*قاد األدبlأّن ا mخ "  حGن، �ددون تارGiصف األول من القرن العlميالد ا\داثة   ا

وµستخد�ون اVصطلح �Ïاللة 	 �موعة من ا\رت ال� جاءت kحطيم ا�واقعية أو ا�روما;سية، 

ا²ادائية، وا�Gøا�ة  ون ديدنها اkجرGد واإلغراق   ا�ر�زGة Áالنطباعية، واkعبGpة، واkكعي7ية، و

  3بعضها جاء ثورة Áسحة 	 بعضها اآلخر". د ما يوحد هذه ا\رت، بل إنّ مع اإلقرار بعدم وجو
  

قد فرضت نفسها 	 األدب اVعاØ بعد ا\رب العاVية ا�انية،    "وnذا Áنت ا\داثة األدبية 

ال_�ة اÖصبة ال� ساعدت 	 والدتها وnنضاجها يبدو أنها غp متفق عليها أيضا، إذ ت¨نازعها  فإنّ 

�قافة اإل)لGzة واأل�رgGية والفر;سية، فاlقاد األ�رgGيون ا�دد   األر�عيZيات يقرءون ا

ل ا�شعر معهم    ر�وزهم كرواد �لحداثة حيث (إ�وت)، و(إزرا باوند)، و(و�ا�ز)، وغpهم ا�ين �وّ 

تدور حول األسطورة من قضايا اkعبp عن ا�ات إ0 قضايا ا°ناء واإل;شاء مع إSدة ابت¬ر تقنيات 

  4واÖيال وا\لم".

                                                 
  .l58قد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص:ا\يدري إبراهيم، ا -1
  .316، ص:اVرجع نفسه -2
  .33، ص:زGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة -3
  .34، ص:اVرجع نفسه -4
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إال أنه   ا�وقت نفسه نلحظ ا\ر�ة اإل)لGzة و	 رأسها "(فيليب الر�ن)، و (أولن)، 

و(أوم*س)، و(كpواك)، µسعون إ0 العثور 	 نموذج °ناء شعري rتلف، ر�ما �م ãد Ú حضورا 

ة، �كنه Áن �وجودا بمع� من اVعاº، �ا يعJ   ا�قافة األ�رgGي )إ�وت(و�ثافة باألثر ا�ي تر�ه 

نفسها �Ïخول   زمن جديد  عدّ أّن ا\داثة ا�شعرGة ترعرعت   ا°*ئة األ�رgGية ال� Áنت تُ 

rتلف، ��ك فقد بدت أنها ذات حاجة وجودية إلثبات تفردها، وتمzها، وتمردها عن ا�رحم ا�ي 

  1ُخلقت فيه، أي ا�رحم األورو± ".
  
ãد ر�وز ا�شعر ا\داث*m �هورهم األ¥�   العا�م ا�ديد،        "�ك Áن من الطبيü أن �

نقطة ا�دل  وأن µُستهجن صوتهم   بÏ اkقا�د األرستقراطية العرGقة، وما يعّزز ذ�ك اkفسp أنّ 

 mمهورها، فبý ة، إنما تتعلق بعالقتهاGشعر�رئ*سية ال� تدور حول ا\داثة ا�افظة ت� اw ثقافة    

ر�ط ذاتها بالطبقات العليا، و�m ثورة شعرGة تعت� نفسها صوت ا\رت اkحررGة، 	 

      واالحتجاجات الZسوGة وحرت ا�شواذ، لقد Áنت تعبpا �لتمرد 	 الع� وثقافته، وقيمه، 

   2.وSnدة االعتبار �لعامة والقذارة وا�شارع"
  

Áنا (فردرGك ا �ليلها اlظري مع (بودلp)، ولgن رائدَ "  األدب األVاº بدأت ا\داثة 

 mسيكية و�û�عة اáال mآنذاك، ب þين ارتبطت أف¬رهما بتعارض ثنا��شليغل) و (شيلر)، ا

  3ر".ا\داثة ا�روما;سية، حيث جعال من الفن ا\ديث فعل حرGة وتفكّ 
  

                                                 
  .34، ص:سابقزGادة رضوان جودت، صدى ا\داثة، �رجع  -1
  .34، ص:اVرجع نفسه -2
، 57، ص ص:1996تر: ا�يو÷ فاطمة، مZشورات وزارة ا�قافة، د�شق، سورGا، (د ط)،  القول الفلس¹ �لحداثة،�ماس، ينظر: ه -3

73.  
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هوم ا\داثة   الفن، فا\داثة حضور األبدي   اآلº ن أطلق مفأول مَ "(بودلp)  Gُعت�و

اVوجود   اVوضة ال� تتغp   } فصل من الفصول، و� Æديد �مل   داخله واVؤقت، فï ا�مال 

األبدي س*نتï باkحلل   ما هو آº، كما �ل ا\ب   ا�رغبة، وذ�ك حÍ ال يمgن  ا�شعور بأنّ 

  1إدراك األبدية إال   ا�وÒ بغيابها وa قلعة اVوت".
  

ساسية اkجر�ة ا�ما�ة fتلط باkجر�ة اkار�ية، وخاصة اkجر�ة األ"وGرى (بودلp) أّن 

الفJ ا\ديث عند (بودلp) �¬نة فرGدة عند تقاطع إحداثيات �لحداثة ا�ما�ة، وqذا �تل العمل 

ا\اÄ واألزل: فا\داثة � االنتقاÞ، العابر واVؤقت، ال� ترجع إ0 راهن يتال� وGفقد امتداده، 

 ة   األخÅ pس� إ0 إثباتثو�كنه يمتد 	 عدة عقود وم¨شI   قلب األزمنة ا\ديثة. وا\دا

            ، ا�صلة ال� تر�ط )�ماسهسيكون �سيكيا ذات يوم، وهذا ما µسِوّغ، حسب ( بوصفها ما هانفس

  2بm ا\داثة واVوضة".
  

          العمل األصيل �رتبط جذرGا ب�هة تgوGنه، وأنه ال يتال� "كذ�ك يرى (بودلp) أّن 

با�راهن واألز�، وال ينكشف ا�مال األز�  عابرال  ا�راهن وµشبع ا�رغبة اÖا²ة با�مال، \ظة ا�اد 

Åشp إ0  لـ (بZيامm)، ال� إال متنكرا بلباس الع�، وهذا اVع� يق_ب من مفهوم (ا�صورة ا�د�ة)

  .3"العمل الفJ ا\ديث يوضع �ت �ؤÌ اال�اد بm ا�وهري والعابر أنّ 

  

                                                 
   .316ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص: -1
  .317، ص:اVرجع نفسه -2
  .317نفسه، ص: -3
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 خَ "وضع مفهوم ا\داثة    )بودلp(أّن  كما رأى (أدورنو)
ْ
قه صورة ا�حيم   األعمال الفنية ل

 (mيامZب) سمت ا\داثة با²مار. وقد حذا (أدورنو) حذوÅك ا�وت، و�ذVا 	ال� أخذت تتغذى 

  1بر�طه ا\داثة باالنتحار، ا�ي Áن عند (بودلp) يعJ ا°طولة آنذاك".
  

(mيامZب) ز(س أµبار   )1940-1892(  Úوعرض فيه أعما ،(pبودل) عن pكب�ا éعمله األد

ا�شعرGة من جهة، وقّدم �ليال اجتماعيا نقديا لقصائده من جهة أخرى، إضافة إ0 كتابه (بارµس 

         �شف عن طموحه ا�كبp أدبيا فرGدا، و حاول فيه أن يgون ناقدا يSصمة القرن العGiن) ا�

  Å ،2شمل األدب والفن واVعمار وا�صحافة وفلسفة اkارGخ.)األدبيةا\داثة   تقديم �وسوعة عن (
  

      �وqم "كما احتì فيه (ýماهp ا\داثة ا\اشدة) ال� تمأل شوارع بارµس مدينة اlور، و

إ0 سلع (رأسما�ة) من جهة، وتنقل اVواضيع من صيغة اVفرد إ0 صيغة ا�مع، وتضعها   متناول 

 aالعرض والطلب ال� تؤرّ ا�ميع و pعايV خاضع Ò3."خ ألزمة الفن ا\ديثفضاء اجتما  
  

و�ا�رغم من أّن ا\داثة "Æر�ة غنية   الظاهر، غp أنها مقفرة   جوهرها ألنها تمنع تبادل 

عنده العارض ا�زائل، والعابر ا�Gøع  ا�Öات الفردية وÆعل اإل;سان مغ_�ا، و�ذ�ك تصبح ا\داثة

  4يرهقه ا�ضجر". ا�ي
  

:(mيامZب) صورة وروح الع�، قال�مفهومه �د�ة ا aسفر عن وجهه  "إنّ  وµ ا² الÖا�مال ا

 مةوهو ا�سّ  ر بثوب الع�، و�هذا وضع ا\ديث �ت شعار اال�اد بm ا�وهري والعرÙ، إال إذا تنكّ 

من العمل العاطل ديد من جهة، و�m ا�شخص اVعدم، ا\اÄة ال� تر�ط الفن واVوضة وا�

                                                 
  .317، ص:سابقا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، �رجع  -1
  .317ينظر: ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص: -2
  .234، ص:اVرجع نفسه -3
  .234، ص:اVرجع نفسه -4
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والعبقري، والطفل ا�ي ال تتوفر Ú ا\ماية ا�¬فية ال� من اVمgن أن ت�pها أسا�ب اإلدراك 

  .1"اkقليدية من جهة
  

اجتماع ا�زمن واألبدية  بأنّ  إ0 هذه العالقة بقوÚ: " إذا اعتقد (بودلp)وقد أشار (ه�ماس) 

     (بZيامm) حاول نقل هذه اkجر�ة من اVستوى ا�ماÞ إ0 عالقة  يتحقق   اإلنتاج األصيل، فإنّ 

  اVستوى اkارG¦، فابتكر مفهوم ا�زمن ا\اÄ، وأدخل شذرات من ا�زمن اVسي	 أو ا�زمن الغابر 

 ن رؤGته   مظاهر اVوحيث تمgّ ا�ي أصبح شفافا 
ّ
  2رنا باVاÙ".ضة ال� تذك

  
 zّقدم ال� تمkملوء بفكرة اVوالفارغ أو ا ،(سجمZVزمن ا�ا) فكرة (mيامZب) رضS كما

اlظرGة اkطورGة وفلسفة اkارGخ، و�كنه يعارض   ا�وقت ذاته، ح7س اkارGخ   اVتحف و�ييد 

  3.وقف �سpتهاkار�انية، وهو بهذا ي�ز استمرارGة اkارGخ وال يرGد 
  

    هو "�زGج فرGد من ا�Gøا�ة واkصوف اVتجّذر  )بZيامm(إّن مفهوم (ا�زمن ا\اÄ) عند 

  اVاÙ، ألّن انتظار ا�ديد اVتوقع ال يتم إال بفضل تذكر اVاÙ اVقموع، وما يتحgم   فهم 

ا عمل اkارGخ ددها ا\اÄ. أمّ اVاÙ إنما هو أفق مفتوح 	 اVستقبل، وهو أفق اkوقعات ال� �

، و�هذا يصبح ا\اÄ فيتحدد بمقدار ما ي_ا
م من خ�ات وÆارب ماضية ضمن منظور اVستقبل

  4ا\قيÜ �¬ن استمرار اVوروثات اVتجددة".

  

  

 

                                                 
  .334ا\يدري إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة ، �رجع سابق، ص: -1
  .235، ص:نفسهاVرجع  -2
  .235ينظر: اVرجع نفسه، ص: -3
  .236إبراهيم، اlقد بm ا\داثة وما بعد ا\داثة، ص:ا\يدري  -4
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   :العرب �ى ا�داثةمفهوم  -2

�دد ابن منظور مع� ا\داثة   ا�لسان بقوÚ:" ا\ديث نقيض القديم، وا\ُدوث نقيض 

   الُقْدمة، َحَدث ا�Bء َ�ُدث ُحُدوثا وَحَداثًة، وأحدثه هو، فهو wَُدث وحديث، وا\ُُدوُث كون ÷ء 

لف ا�ص ªس�ن اÁ �دثات األ�ور ما ابتدعه أهل األهواء من األشياء الwُن، وgم ي�ها".pغ 	1الح   
  

أما اVعاجم ا�لغوGة ا\ديثة ف_دد اVعاº نفسها تقرGبا، فال يوجد اختالف كبp   هذا اVع� 

ب*نها و�m اVعاجم القديمة، فï   ذ�ك قرGبة ور�ما متوافقة، فقد جاء   اVعجم ا�وسيط: "َحَدث 

يgن معروفا   كتاب وال سنة و ال إ�اع.  ا�Bء ُحُدوثا وَحَداثًة نقيض قَُدَم ... ا�ُمحَدث ما �م

  2د   العلم والفن".اVحِدث اVجدّ 
  

فاVعجم ا�ي أضاف مفهوم ا\داثة كáعة أو اÆاه هو معجم (لغة العرب) �لباحث جورج 

عبد اVسيح، فا\داثة فيه "�صدر من األ�ر أوÚ وابتداؤه. حداثة ا�سن، كناية عن ا�شباب وأول العمر. 

  3أدé إ0 اkجديد خصوصا   ا�شعر العر±".مذهب 
  

 يتمحور لفظ ا\داثة   اVنظور ا�لغوي   اVعاجم العر�ية، حول ثنائية تقابلية   �واجهة    

  4مع القديم، وgGاد يأخذ هذا اkقابل طبيعة ا�لزوم، فال يقال "حُدث إال مع قُدم، كأنه اتباع".
  

	 أّن (اVحدث) هو األ�ر ا�ديد  -أو تgاد -وnذا Áنت �يع اVعاجم ا�لغوGة العر�ية تتفق

اVبتدع، وأّن اVستحدث هو نقيض القديم، فإّن اVعاجم الفلسفية تتدرج باVصطلح إ0 ما يوافق روح 

                                                 
  .77، 75، اVجÏ ا�الث، مادة (ح د ث)، ص ص:1990، 5ابن منظور، �سان العرب، دار صادر، بpوت، °نان، ط -1
، مادة      1، ج2004، �4موعة من اVؤلفm، اVعجم ا�وسيط، �قيق �مع ا�لغة العر�ية، �كتبة ا�iوق ا²و�ة، القاهرة، ��، ط -2

  .160، 159(ح د ث)،  ص ص:
  .18، ص:ثة   األدب (األصول واVرجعية)ينظر: شحيد �ال، قصاب و�د، خطاب ا\دا -3
  .75، ص:3اVصدر ا�سابق، م -4
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: "ومع� هذا أّن الع�   طرائق آرائه اVستجدة، حÍ و�و Áنت اVواصفات قديمة، يقول �يل صليبا

ا\ديث ل*س خpا #ه، كما أّن القديم ل*س Ìا #ه، وخp وسيلة �لجمع بw mاسن القديم وا\ديث 

أن يتصف أصحاب ا\ديث باألصالة، والعراقة، والقوة، واالبت¬ر، وأن يتخô أصحاب القديم عن } 

  1".ما ال يوافق روح الع� من اkقا�د ا°ا�ة واألسا�ب ا�امدة
  

Jقا�د ا°ا�ة واألسا�ب  يعkهنا ا°احث �يل صليبا بـ ( ما ال يوافق روح الع� من ا

ا�امدة) تلك اkقا�د واألسا�ب اVرهونة بال_اث واVتداولة فيه، واستخدامها 	 أنها �سلمات 

ضمنيا  عووهو ما يد\قائق قد تصبح   يوم ما معلومات   متناوlا، قابلة �الندماج مع روح الع�، 

مبتكر، أو مقت7س من نماذج شائعة مأ�وفة أو متوارثة، فا\داثة ضمن هذا اVنظور ال  بأّن ا\داثة "ّ} 

 
ّ
  2."ق بالقدمة اVفرطةتعJ اال;سالخ من أغالل اVاÙ، أو اkعل

  
واVستقبلية، " ال تهتم با�شI وا�صيغة، بل با\دوث وا�راهنية وا�زمنية وهكذا فا�?مة

د و�ل فا\داثة (حسب أصل اVفردة العر�ية) �رتبطة بما سيأÐ وسوف يقع وGتجô وG¨بلور وÆسّ 

وGتم، فï إذن �رتبطة بال¨شI ا�وجودي اVتحقق �لواقع، ول*س âشI هذا ا�واقع وصيغته وصورته 

ن اVفكرGن العرب،      كما هو ا\ال   االستعمال الغر± ا�ي ف� به جل من كتب عن ا\داثة م

  3."دون أن يطيلوا اlظر   اVفردة العر�ية ال� � أدل وأعمق
  

ا\داثة إش¬ال وغموضا، âسبب هجرته من تر�ته األصلية، وارتباطه بأ�كنة  µشIّ �صطلح  

وnذا Áن �صطلح ا\داثة �وقف ن7ته األصù، عن مfتلف جذرGا  ذات خصوصية اجتماعية وثقافية

                                                 
  .455، ص:1، ج1982صليبا �يل، اVعجم الفلس¹، دار ا�كتب العلمية، �كتبة اVدرسة، بpوت، °نان، (د ط)،  -1
  .43ينظر: ا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، ص: -2
  .20ينظر: شحيد �ال، قصاب و�د، خطاب ا\داثة   األدب (األصول واVرجعية)، ص: -3
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	 حد تعبp ا°احث أدون*س، فإنها   �ال استعماÚ اlقدي اfذ   م ر وفهْ وطرGقة نظَ  وعقلية

  1أدبنا العر± أبعادا شعارGة، وتصنيفات جدا�ة ل*ست بالقليلة.
  

) إر�اÁ ²ى القارئ Modernity) (Modernismفقد أحدث منذ ا°داية تعرGب �صطل	 (

 فتم تعرGبهما بgلمة واحدة (ا\داثة)، ومzّ آخرون بm (ا\داثة:�صطلحا واحدا، العر±، إذ يبدوان 

Modernity(:ا\داثة)و ، (Modernism صطلح األول ال يتقيد باش_اطات مذهبية "ألّنVا              

سياقاتها اkار�ية ا ا�اº فإنه يدل 	 حر�ة أدبية ونقدية معينة qا أو مفهومية   أدب أمة معينة، أمّ 

   2واVعرفية والفنية   األدب الغر±".
  

   	 �رجعية ا\داثة العر�ية    - رغم اختالف ا\داث*m العرب   ذ�ك-اlقاد بعض  يرى 

       منه تقرGبا ، وأنها �ستوردة من �ستورداتها، وامتدادا من امتداداتها، أخذت ةإ0 ا\داثة الغر�ي

 اkداول   الفكر ا\داثة   ;سخته العر�ية �م يدخل حzّ } ÷ء حÍ صارت ;سخة منها، فمصطلح 

  العر± إال بتأثp من ا\داثة الغر�ية.
  

سليال ألصول ;شأت عن حاجة اVجتمع العر± ا�شا�لة "�م يgن ان7ثاق تيار ا\داثة العر�ية 

nنما عن اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، و �لتجديد واkحديث   rتلف القنوات ا\ضارGة: من

عاVها ا�ك�ى   العا�م الغر±،       طرGق اkحسس بأهمية نزSت ا\داثة واkجديد ال� ظهرت م

ومن منطلق االنعتاق من ا\z ال_اكÊ اVعرa وÄورة ا�لحاق بر�ب ا\ضارة، أي أّن هذا االن7ثاق 

، واkخلص من عقدة ال_اث، �لحداثة العر�ية جاء و�د ا�وÒ ب�ورة اkغيp واÖروج عن اlمطية

  3واkمّرد 	 نظام ا�لغة اVأ�وف".

                                                 
  .20ص:ينظر: شحيد �ال، قصاب و�د، خطاب ا\داثة   األدب (األصول واVرجعية)، �رجع سابق،  -1
  .52، ص:سابقا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، �رجع  -2
  .52، ص:اVرجع نفسه -3
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بدأت منذ اlصف ا�اº من القرن ور�ما Áنت بداية هذا االن7ثاق �لحداثة العر�ية قد 

             وما نتج عنها األحداث ال� سبقت ا\رب العاVية ا�انية  أنّ "، وGرى شكري عياد العGiن

تgون هدفا  أصبح صدى قوGا   �� با�ات. فم� Áنت مهيأة بموقعها ألنْ من تطورات VSية 

ون   �� جا�ات أجن7ية كثpة العدد، عظيمة الÀاء، ون ب*نهم عدد  مباÌا من أهداف اVحور.

كبp من ا�هود من جZسيات rتلفة، ف¬ن طبيعيا أن يتجمعوا، وأن يتدارسوا �وقفهم، وأن �او�وا 

معهم من يمgن  ب بm أف¬رهم، وãتذب إ0 اkعاطفبعمل ثقا  إعال� يضم شملهم، وGقرّ  القيام

."m*وطن�ا mثقفV1اجتذابه من ا  
  

      نة ÅسÊ نفسها �عية ن بm هذه ا�ماSت، Áنت �اعة معيّ مِ " هوGرى شكري عياد أنّ 

فة من أدباء وفنانm، وترفع شعار (ا�Ö و ا\رGة)، ونت ��Gة )الفن وا\رGة(
ª
 صميمة، ونت �ؤل

داثة   األدب تعJ                فا\، أ¥Àهم يتقن الفر;سية اVثقفة و�أنهم جزء ال يتجزأ من االنتلجZسيا العاVية

mة من كتاب ورسامGن أعضاء �اعة الفن وا\رÁ ستمر، وقدVب اGجرkا�ة أفقا اGø�دون   اã ،

 pلتعب�د، ف_ك لغة مناسبا Gجرkعن ذواتهم، بإبراز �كنونات العقل ا°اطن. ثم �ول بعضهم إ0 ا

    2ا\لم، باحثا عن اVع� داخل لغة الفن نفسها".
  
ر طوGال، و�م ت_ك إال آثارا أدبية قليلة، ومع  ألنّ Gضيف اlاقد قائال: " وو هذه ا�ماعة �م تعِمّ

بظاهرة  تأّن ارتباطها با\رت اVماثلة   العا�م جعلها أقل وعيا بواقع ا\ال   أرضها، فقد جاء

أن صارت �الزمة �I تيار جاء بعدها، إذ جعلت األدب تعبpا عن هّم فكري، تلبث جديدة �م 

                                                 
  .17، ص:ة واlقدية عند العرب والغر�*mاVذاهب األدبيعياد شكري wمد،  -1
  .20نفسه، ص: اVصدر -2
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ال �ّرد صياغة ألف¬ر سلفا. و�ذ�ك بدأ األدب العر± اVعاØ رحلته الطوGلة íو جهول مغا�رة   اVو

  1اك¨شاف ا�ات".
  

ا�شعر ظهوره مع أول �لة عر�ية حداثية متخصصة    ا\داثة   العا�م العر±   ùÆ وGعود

ا�شعرGة ا\ديثة، ال� ، و� �لة (شعر) ال� ت�7 فيها األصوات 1957أصدرها يوسف اÖال سنة 

 iّ7يات، وأخذت تZس¨ي�مس*نيات واÖارتفعت   اpلشعر، وت��قضايا أدبية �لتهبة   بمفاهيم جديدة 

... وغpهم، من خالل اVمارسة  )wمد اVاغوط، وأ;î ا\اجÁل_وGج لقصيدة اÀl ال� ارتبطت بـ (

   2.شعر العر±�ضة qذا االÆاه الغرGب عن �سpة االعملية ال� ال تعرف اVهادنة أمام األصوات اVعار
  

  .باروت:" وسpة يوسف اÖال   �لته ليقول اlاقد �ا
ّ
د ذ�ك. فقد بدأها بإعالن مبادئ تؤ�

نه   wاÄة Sمة ثم ;iه   العدد ا�اº من اVجلة ور�ما Áن أهم مبادئه العiة � األر�عة  ªضم

ة إ;سانية ا فيه من تعبp وتصوGر ولغة وÆر�تتحدث عن العمل ا�شعري بماألخpة، فإن ا�ستة األو� 

عة األخpة ا   األر�} اVجددين من قبل مطران إ0 مدرسة أبو�و: أمّ حديثا ال �تلف كثpا عما ذكره 

وÒ ال_اث ا�رو� العقù العر± وفهمه 	 حقيقته وnعالن هذه ا\قيقة وتقييمها فهو ينص 	 (

الغوص إ0 أعماق ال_اث ا�رو� العقù األورو± و( ،� دون ما خوف أو �سايرة أو تردد)كما 

االمóاج و( ،)اإلفادة من اkجارب ا�شعرGة ال� حققها أدباء العا�م(و�ذ�ك  ،)وفهمه، واkفاعل معه

  3".)ا الطبيعة فحالة زائلةبروح ا�شعب ال بالطبيعة، فا�شعب �ورد حياة ال تنضب أمّ 
  

                                                 
  .21، 20، ص ص:�صدر سابقاVذاهب األدبية واlقدية عند العرب والغر�*m، عياد شكري wمد،  -1
اVجلس ا�وطJ �لثقافة  اVهنا عبد اهللا أ¯د، ا\داثة و�عض العناØ اVحدثة   القصيدة العر�ية اVعاØة، �لة S�م الفكر،ينظر:  -2

  .63ص: ،13، م3،ع1988ا�كوGت، أ¥تو�ر، نوفم�، دµسم�، والفنون واآلداب، 
  .59ا�سابق، ص: اVصدر -3
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دعوة جديدة بالZسبة إ0 ا\داث*m، ولgن "العقù العر±،  –فا²عوة إ0 وÒ ال_اث ا�رو� 

وال يب� منعزال   تراثه، دعوة قديمة يصبح األدب العر± جزءا من األدب اإل;ساº  ا²عوة إ0 أنْ 

 ّØ كتاب�ذا اq وع سنة  –ح بها صاحبا (ا²يوان)   تقديمهماiVأنّ 1921ا pنا نالحظ ، غ

، فا²عوة لفهم ال_اث مق_نة با²عوة اختالف ا�lة، فï هنا أ¥À حدة، مع شبه اتهام �ل_اث العر±

  1اVتوقع إدانة ال تقييم". د)، و�أنّ إ0 تقييمه (دون خوف أو �سايرة أو تردّ 
  

ع ا�شعر واlص   مقال qا عن ا\داثة، خا²ة سعيد أشارت ا°احثة و
ª
إذ تقول: "وهكذا تطل

اإلبداS Òمة إ0 اlهوض با²ور الفلس¹ والفكري واالجتماÒ و�ا²ين أو األ»اري (ول*س 

واحدا من أهم  قيمية فإنّ  –ا²ين). وnذا Áنت ا\داثة حر�ة تصدSت و انزGاحات معرفية 

عالقات والقيم ا²يZية و اVاضوGة إ0 �ال االنزGاحات وأبلغها هو نقل اVقدس و األ»اري   �ال ال

  2اإل;سان واkجر�ة واVع*ش".
  

اkصدع داخل ا�ات العر�ية  ترجع حر�ة ا\داثة العر�ية إ0" ا�¬تبة  وGرى شكري عياد أنّ 

امتدادا �ألو� ونقضا qا   ا�وقت  بm (األنا األبوGة) و� اVقدسات اVوروثة و(أنا االبن) ال� تعدّ 

  3فسه".ن
  

، فقد تغلغل تيار ا\داثة   الفكر العر±، ووجد Ú من حيث ا²اللة واVفهومأنه اlاقد وGرى 

ت وترعرعت 	 أيدي روادها من ا\داث*m العرب، ا�ين ساروا   مَ فيه تر�ة خصبة، »Sن ما �َ 

.m*الغر� m*م من ا\داثqخطى أمثا 	ا G4إعطاء ا\داثة بعدا فكر  

                                                 
  .59اVذاهب األدبية واlقدية عند العرب والغر�*m، ص:عياد شكري wمد، ينظر:  -1
  .31، 30، ص ص:1984، 1، ج4، مج 3ينظر: سعيد خا²ة، اVالمح الفكرGة �لحداثة، �لة فصول، ع -2
3- Vسابق، ص: صدرا�61ا.  
  .61األدبية واlقدية عند العرب والغر�*m، ص: اVذاهبعياد شكري wمد، ينظر:  -4
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إال من خالل wاÁته Vصدر "ت¨بلور كفكر وتصور قائم بذاته   الفكر العر± إذن فا\داثة �م 

يأبه   ذ�ك با�واقع ا�ي أنتج   سياقه، من هنا فال غرابة أن ي¨شI مفهوم  منفصل عنه، دون أنْ 

ن ا�ابت وا�سائد 	 أساس أنه قوام الفكر اkنوGري العر± اÖارج ع *ا\داثة عند ا\داث*m العرب

، فا\داثة ل*ست مقت�ة            واVأ�وف، وا�ي يعJ أّن ش*ئا جديدا قد طرأ   اlظرة إ0 األشياء

رها 	 األش¬ل األدبية والفنية الظاهرة فقط، بل �   ا\قيقة ثورة فكرGة، وعقيدة جديدة، qا تصوّ 

  1ا\ياة   رؤGا حديثة".من ا\ياة، إنها   ا²رجة األو� �وقف من 
  

بدون األخذ  ا\داثيون العرب معظم اVذاهب ا\داثية الغر�ية   �ال الفن واألدب أخذفقد 

كون هذه اVذاهب الفنية ذات صلة وثيقة باVذاهب الفكرGة والفلسفية ال� أنتجتها "  االعتبار 

    ين والعقل، و�m ا�ات واVوضوع، ا\ضارة الغر�ية   إطار ا��اع الطوGل ا�ي شهدته بm ا²

 و�m اVادية واVثا�ة، وa إطار اkعبp عن أزمة اإل;سان الغر± ا\ديث، وغر�ته   VSه ا�ديد

  2ده عليه".وتمرّ 
  
           أزمة اإل;سان الغر± ا\ديث "   أصلها عن تعّ� استZسخ ا\داثيون العرب مذاهب و

ة، مقوالت تمzّ هذه اVذاهب Áلغر�والعب�ية، وا�وجودية)، كما استZسخوا مفاهيم وـ (ا�Gøا�ة، ك

والقلق، وÆرGد الفن من دوره االجتماÒ، و�رGره من ا²ين واألخالق، وتمجيد ا�سد، وnعطاءه 

."Jا   اإلنتاج الفG3دورا �ر�ز  
  

                                                 

رها األ¥�، خا²ة سعيد، كمال أبوديب، يوسف اÖال، صالح فضل، * نذكر 	 س7يل اkمثيل ال ا\�: � أ¯د سعيد (أدون*س) منّظ 
Vز اGعبد العز ،Ðوهاب ا°يا�صبور، جابر عصفور، عبد اهللا العروي، عبد ا�شكري، صالح عبد ا Þ¢ مودw ،روة� mقالح، حس

... 	Gø�ش، سميح القاسم، عبد اهللا الغذا�، سعيد اµدرو  
  .54ا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، ص: -1
  .54، ص:اVرجع نفسه -2
  . 54نفسه، ص: -3
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  �لنظام ا�سائد وعالقاته،  تهديما شا�الا�كتابة اإلبداعية � ال� تمارس يقول أدون*س: "

، و�ذ�ك �ّد ا\داثيون العرب } أش¬ل اÖرق، واkمّرد   ا�لغة، وأسا�ب اkعبp 1أعJ نظام األف¬ر"

والفن ال �ارب إال   �اÚ:  اkعبp والقيم اVأ�وفة، يقول أدون*س: "الفن العر± ا\قيÜ هو ا\رب،

وا\رب قيم، نظام ا�لغة والفكر، ال_اث، إال   �اÚ: نظام الالفن ا\قيÜ هو ا\رب، والفن ال �ارب 

   2وخلق بZية جديدة". –الفنية ا�سائدة  -هنا تتضمن حر�تm: تهديم ا°Zية ا�قافية
  

يعت�ون �رGر ا�لغة س7يال إ0 �رGر الفكر، qذا إْذ  ر�ط ا\داثيون العرب بm ا�لغة والفكر، 

تعالت عندهم دعوات تنادي بهدم بZية اkعبp   ا�لغة العر�ية وSnدة بنائها من جديد. وأّن هذا 

االتها ا²يZية وارتباطها إال بتحرGر ا�لغة العر�ية من إح –  نظرهم  –اqدم وSnدة ا°ناء ال يتم 

  3.با²ين
  
Gقول ا°احث wمد أر�ون   ذ�ك: "إّن اkعبp با�لغة العر�ية عن �وضوSت أساسية fص و

          ا\ديثة ال� سبقتها اkفكp بالظاهرة ا²يZية يبدو صعبا جدا، بالقياس إ0 ا�لغات األورو�ية 

 تضغط 	 الفكر إ0 العلمنة وافتتاح ا\داثة، وfلصت من اkأثpات ا²يZية وا�شحنة ا²يZية ال�

 حرGة ا�لغة الفر;سية ا�ي µشIّ أّن ا�Bء اآلخر وÅسجنه ضمن سياج ضيق wدود. يضاف إ0 ذ�ك 

  4... هو أنه ال توجد qا عالقة بنص اإل)يل".
  

            إّن ا\داث*m العرب  –بدون Æاوز  –بل يمgن القول "و�م يقف األ�ر عند هذا ا\د، 

فقد رفعوا صفة اkقدµس        ر�ية من ا²ين إ0 أق� مدى �gن،قد انصاعوا Vواقف ا\داثة الغ

                                                 
  .296، ص:1983، 3بpوت، °نان، ط، زمن ا�شعر، دار العودة، (� أ¯د سعيد) أدون*س -1
  .75اVرجع نفسه، ص: -2
  .55ا�ودي لط¹ فكري wمد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، ص: -3
  .347أر�ون wمد، اإلسالم وا\داثة، ص: -4
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ّ
ف، وأنه ال وجود فيها Vع� مقصود وwدد سلفا، عن اlصوص ا²يZية، واعت�وها نصوصا بدون �ؤِل

رGة تأوGلها، وارتباط ول ~ُ ا°نوGة، ونظرGات اkلÜ   القو  ،حÍ أنهم أخضعوها Vنطق اkفكيك

دالالتها بما يمنحه إياها اVتلÜ، بل Æاوزوا   ذ�ك } ا\دود حm وجدناهم يعت�ون إدخال ا²ين 

وقيمه   �ال اVمارسة، وا\ياة االجتماعية Sئقا أمام اkقدم ~جة حتمية عقلنة ا\ضارة وعلمنة 

  1."اVجتمع
  
سس و

ُ
ناقد حداö عر±    ة ال� ترتgز عليها، فيقولالفكرG ا\داثة و�ضامينهامن أهم أ

من إحدى مهمات ا\داثة وأيضا إحدى صفاتها، نزع القداسة عن األشياء، واkحرر  إنّ : "هذا اVجال

  2القيود وا�لجوء إ0 ا�سخرGة".
  

حداثة تصدر عن اآلخر، اآلخر اVغاير Öصوصية ا�قافة العر�ية، "وnذا Áن ما سبق يدعو إ0 

، إال أننا ال نعدم ةعن خصوصية ا�قافة الغر�ي –تار�يا وحضارGا  –وال� fتلف اختالفا جذرGا 

كما دS ا°احث wمد  –ال� نادت ب�ورة تJ7 حداثة عر�ية  –هنا أو هناك  –وجود بعض األصوات 

اkغيp تنطلق من االنتظام اlقدي   ا�قافة العر�ية نفسها، وذ�ك بهدف �رGك  –Sبد ا�ابري 

ي¨ب� حداثة تار�ية وزمنية وGدعو إ0 حداثات fتلف من وقت آلخر "، فا�ابري 3فيها من ا²اخل"

طة قوÚ: "ظاهرة تار�ية، و� كI الظواهر اkار�ية �iو ا\داثة 	 حدّ  ، ألنّ 4ومن �¬ن آلخر"

  5بظروفها، wدودة ~دود زمنية ترسمها ا�صpورة 	 خط اkطور".
  

                                                 
  .56، ص:سابق�رجع أر�ون wمد، اإلسالم وا\داثة،  -1
  .w57مد، نقد خطاب ا\داثة   �رجعيات اkنظp العر± �لنقد ا\ديث، ص:ا�ودي لط¹ فكري  -2
  .16ص:، 1991، 1ا�ابري wمد Sبد، ال_اث وا\داثة: دراسات ومناقشات، �ر�ز دراسات ا�وحدة العر�ية، بpوت، °نان، ط -3
  .16، ص:اVرجع نفسه -4
  .16، ص:نفسه -5
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ال �تلف كثpا 	 هذا اlهج ا�ي نادى به د صوتا آخر فيجسّ "أّما اlاقد شكري عياد 

 pّمتغ ¦Gأّن ا\داثة مفهوم تار 	ار�ية ا�ابري   تأ¥يده kسياقات ا�بمع� أنها تتحدد   ضوء ا ،

واالجتماعية، و��ك فهناك حداثة عر�ية   القرن ا�اº اqجري، وهناك حداثة أورو�ية معاØة، 

   1.حداثة قوم rتلفq mم تطورهم وظروفهم ومتغpات واقعهم"–~سب شكري عياد  –و� 
  
ر فهما سطحيا وش?يا، فمن أجل ذ�ك، أو âسبب ا\داثة العر�ية فهمت حداثة اآلخإذا Áنت ف

Òواقع االجتما�ك جاءت مغ_�ة عن ا�م ا\داثيون العرب نصوصا العر± ومتعا�ة عليه، فلقد قدّ  ذ

            –شعرا و نÀا  –تعكس واقعا rتلفا ومغايرا، إذ كيف ي¨س� وجود حداثة   اإلبداع العر± 

  2.  اVجتمع أو   االقتصادوال وجود \داثة   العلم أو 
  

ش*ئا �لو�ا من اÖارج، إنها حداثة ت¨ب� وGرى أدون*س: "أّن ا\داثة   اVجتمع العر± ال تزال 

ا�Bء اVحدث، و ال ت¨ب� العقل أو اVنهج ا�ي أحدثه، فا\داثة �وقف، ونظرة قبل أن تgون 

  3نتاجا".
  
عمق أعماقنا، فجميع ما نتداوÚ ا�وم فكرGا  (الغرب): "يقيم   Gقول أدون*س عن اآلخرو

ا فيما يتصل باlاحية ا\ياتية فل*س عندنا ما íسن به حياتنا إال ما وحياتيا، ãي�نا من هذا الغرب، أمّ 

من الغرب، و�ما نع*ش بوسائل ابتكرها الغرب، فإننا نفكر بـ (لغة) الغرب: نظرGات، نأخذه 

 ،p4أدبية ...، ابتكرها � أيضا، الغرب".ومذاهب ومفهومات، ومناهج تفك  
 

                                                 
، أ¥تو�ر، نوفم�، دµسم�، 3، م�1لة فصول، اqيئة اG�Vة العامة �لكتاب، القاهرة، ��،ع عياد شكري wمد، ا\داثة   ا�شعر، -1

  .262، ص:1982
  .262اVرجع نفسه، ص:ينظر:  -2
، 1985، 1، دار اآلداب، بpوت، °نان، ط)1984، بارµس أيار : (wاÄات ألقيت   ا�كو�ردج دو فرا;سةأدون*س، ا�شعرGة العر�ي -3

  .84ص:
  .258ص:، 3ج، 1978، 1أدون*س، ا�ابت واVتحول: صدمة ا\داثة، دار العودة، بpوت، °نان، ط -4



  

  

  

  ا�داثة: ا�بادئ، اصائص، ا�يادين

  

  

  

  

 ا�بادئ األساسية �لحداثة.    - أ

  خصائص ا�داثة. -ب

  ا�داثة. ميادين -ج
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  اثة: ا#بادئ، ا*صائص، ا#يادين.ا#بحث ا�ا�: ا�د

 ا#بادئ األساسية .لحداثة:    - أ

ن ب' ا&بادئ األساسية وال� تبدو جوهر�ة � نطاق ا�داثة، وال� يعّد غيابها غيابا �انب مِ 

  هام من جوانب ا+صورة، و0خالال با&شهد ا+*.
  

يFنازع أحد هذه ا&بادئ أو بعضها ا@اه ما، +كنها معا � ترابطها، ومع ا+و; ا:ظري بذ+ك  قد

 GّشH:Jمثيل ال ا�Nيل اOس P صوص، ومن هذه ا&بادئRوجه ا P ا@اه ا�داثة � األدب والفن   

 تمرد األنا: -1

فيها األنا الفاعلة تaبثق ا�داثة كما يقول ا\احث جابر عصفور "من ا+لحظة ال� تتمرد 

+لو; P طرائقها ا&عتادة � اإلدراك. سواء أgان إدراكها :فسها، من حيث c حضور متع' فاعل          

  �1 ا+وجود، أو إدراكها لعالقتها بواقعها، من حيث c حضور mستقل � ا+وجود".
  

دي، وقوام هذا ا+و; P ما rسq با+و; ا+ض -اpي تقوم به األنا  - و�قوم هذا اNمرد 

yِز +م يعد يuv، وأنّ  إحساس األنا بأنّ 
ُ
ق األنا وأحالمها،      ل }ئقا أمام Hشوّ ما هو واقع يمثّ  ما أ

 2األفق �ايل با+وعد، ا�و�ة تتمزق ب' نقيض' أو نقائض متك�ة، وأنّ  القيود صارت كث|ة، وأنّ  وأنّ 

بوصفه وعيا إش��ا، يرى � ا+شك عالمة العافية،             س هذا ا+و; ا+ضدي نفسه ومن ثم "يؤسِّ 

  3و� ا+سؤال �وط ا+وجود، و� ا:u داللة ا�ر�ة".
  

                                                 
، 2العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة: د�ل القارئ العام، م|�ت +ل�a وا&علومات، القاهرة، Jm، ط -1

  .167، ص:2003
  .167ا&رجع نفسه، ص:ينظر:  -2
  .84، 83، ص ص:P3 ،2000 دف� اNنو�ر، مطبو}ت ا�يئة العامة لقصور ا�قافة، ط عصفور جابر، هواmش -3
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خت األنا � الفكر ا�دا� "نFيجة ا+وضع اpي آلت إ�ه العالقة ب' الفرد وا�ماعة، وترسّ 

ا�ديث ذ+ك ا+�ئن ا+وا; اpي حيث اكFسبت العالقة طابعا صداميا، صداما ب' الفرد � ا&جتمع 

�ّسد طاقة اإل�سان كما �ب أن يvون حّرا ومبتكرا، وا&جتمع اpي يتحرك � إيقاع غ| شخ� 

  1".عدا ، ال يبا� بهذه الطاقة
  

عن ا+�تب ا&عا¦، بما يف¥ الختالف "�تلف ا+�تب ا�دا� عند (سFيفن سOندر) 

لها أدباء وªتابات عّدة، فـ األنا عندهم تمتلك اRصائص العقالنية ا�داثة عن ا&عا¦ة §@اهات مثّ 

+ون وا+سياسية اNقدمية ال� يملكها العا+م اpي rس¬ إ» اNأث| فيه. ومن ثم يؤمنون بأنهم سيحوّ 

قوى العا+م ا&حيط بهم من ا&سارات ا+��رة با@اه mسارات أفضل، من خالل ارسة اإلدراك ا�قا� 

   2تما; األرفع +لعبقر�ة اRالقة +ل�تب".واالج
  

ا+شاعر ال يمvن أن يO° مفهوما جديدا إال إذا قام بعملية انهيار وتمرد   " و�رى أدون¯س أنّ 

   P األنا، ودحض ا&فاهيم ا+سابقة � ذات ا+شاعر، أن يO° مفهوما شعر�ا جديدا إال إذا }± أوال 

   د ا�ياة والفكر إذا +م يvن }ش اNجدد بقة، وال rستطيع أن �دّ � داخله بانهيار ا&فهومات ا+سا

ا من اNقليدية، وانفتحت من أعماقه ا+شقوق وا&هاوي ال� ت�دد فيها نداءات ا�ياة ا�ديدة، فَ و َص 

� هاو�ة اpي تثور عليه دون ا�بوط فمن ا&ستحيل اµخول � العا+م اآلخر ا+�من وراء العا+م 

  3واNصدع وا:u".الفو¶ 
  

عالقة ا·اد ب' القيمة والقوة، ب' اإلحساس باR| والقدرة P ·قيقه، " ومع الFسليم بوجود 

القوى � أدب ا�داثة تنفصل عن القيمة انفصاال جذر�ا،  وذ+ك � أنواع من ا\طولة اNقليدية، فإنّ 

                                                 
  .168العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص: -1
  .169، 168ا&رجع نفسه، ص ص: ينظر: -2
  .46ص:، 1983، 3أدون¯س (¹ أ�د سعيد)، زمن ا+شعر، دار العودة، ب|وت، \نان، ط -3
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 مته P ا+واقع ْص ا\طل ب¼ورة الفعل �ضع بَ ومن ثم تقطع «ورَة الفعل قناعة بعبºيته، ومع إيمان 

أو يضع أثرا P اRارطة فإنه يغدو شا§ � قيمة األثر اpي ي�ªه، بل واثق من أنه قد ¾دد �mن 

   1اRارطة نفسها".
  

 ÀÁ+والغاية،         "فيما يقول (هاو)  -هذا � ح' §ن ا\طل ا Âء با&عÃm يتحرك � }+م

فهو غ| متيقن من امتالكه أو امتالك أحد غ|ه نوع  -دب ا�داثة � نماذج غ| قليلةل � أأما ا\ط

القوة ال� يمvن أن تغّ| ا+وجود اإل�ساÇ، بعد أن فقد العا+م ا�ديث اإليمان بالقدر ا�مÆ. وÅعد 

  2نفسه". -+آلن - §ن مaشغال باألسئلة ا+كÈى حول العا+م وتغي|ه ومعرفته، اكFشف أنه ال يعرف أنْ 
  

  فضيلة ال5سامح: -2

تvمن قيمة الFسامح � قدرته P إ�اد Êتمع إ�ساÇ شديد اNنوع واالختالف، وتنظيمه 

بإ�اد Êتمع شديد اRصوÅة وال�اء بالفكر اإل�ساÇ ا�ر ا&بتكر، Êتمع ال تتجه با¦ته إال Ìو 

  3األفضل واأل�g حقيقة وصدقا.
  

Íسامح ا�قيFون إال حينما "نتجاوز االع�اف بوجود اآلخر إ» االع�اف بما �عله  فالvال ي

Ïتلفا، أي االع�اف بفكره ا&ختلف، ومعتقده وأصله و+ون �Îته، تماما كما نع�ف بوجودنا Ìن. 

والFسامح القائم P ا+المباالة باآلخر أو ا�هل به غ| §ف، بل متناقض مع نفسه، فهو ¾افظ        

."�Fسm سامحH من رفض ا&عرفة باآلخر، إنه ال Gوجود األنا األحادية ·ت ش P4   
  

                                                 
  .168سابق، ص:العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، mرجع  -1
  .168، ص:ا&رجع نفسه -2
  .169ا&رجع نفسه، ص: -3
  .171ا&رجع نفسه، ص: -4
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@اوز اNعاrش الOسيط ا+المبا� وصوال إ» االع�اف باآلخر وحسن "إّن الFسامح ا�قيÍ هو 

 mرهونة بقدرتها      ن تعاطفا معه، وتظل قوة ا�داثة استقباÒ، فالFسامح يضمن فهما +آلخر، و�ضم

ق، وتقّبل سائر نتاÓه، و�ظل mكمَ 
ّ
ن ا+ضعف mرتبطا P االع�اف الفعÃ بالFسامح ا�قيÍ اRال

إال أنها P اµوام Hس¬ Ìو هذا  -الFسامح -بعدم قدرتها P ·قيق انتصار نها  �ذا ا&بدأ 

  1االنتصار".
  

  اإلحساس با;ناقض: -3

 إال أّن �اسه �ا ال يف�، وال يvّف "رغم َعَداء ا�دا� +لحياة، و&ا فيها من تناقض واNباس، 

ا�داثة  إنّ تهم اRالقة، عن mواجهة اNناقض با+سخر�ة وا:قض، وÔن توترهم وسخر�تهم mصدرا لقوّ 

حياة  ا إ�ه، إنّ c اإلmساك باNناقضات من قلب اNناقض نفسه، ال تعا�ا عليه، وال رªونا سلبي

   2األزمة هو أسلوب ا�داثة � ا+وجود وا\حث".
  

� كتابه (ما وراء  )،1882اpي yده فيما كتبه سنة ("وهذه الÕعة ال تفارق (نيFشه) أيضا 

yد }&َا × Öء فيه ¾مل نقيضه. فنحن ال نvون � قلب نمائنا إال ح' نع¯ش اR| وا+�)، 

  3وحيد اpي يدغدغنا هو ما ال حÒ J".اRطر، إّن ا&ث| ا+

  قيمة ا.سؤال: -4

   
ّ
اإلخالص p+ك ا&بدأ إال أنها � ا+وقت  ة§نت شديد م ا+سؤال، وc و0نْ ا�داثة c فعا�ة تعل

ذاته ال تُلزم و ال تلØم با+وصول إ» إجابة، فل¯ست القيمة � أن yيب عن األسئلة ا&طروحة،           

  4بل � أن نعيد وضع األسئلة وضعا جديدا بطرائق Ïتلفة، نضع أسئلة أ�g وعيا بمعا+م األزمة.
                                                 

  .172سابق، ص:العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، mرجع  -1
  .173، ص:ا&رجع نفسه -2
  .173ا&رجع نفسه، ص: -3
  .173ينظر: ا&رجع نفسه، ص: -4
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سؤال ال يمvن  -ات ا+و;، اpي rستحق أن يُطَرحاpي يvشف طبق -فا+سؤال ا+صحيح 

أن �اب عنه، ذ+ك أنه يvشف قدر اإل�سان اإلش�� بطبعه، إذ يدرك ا�دا� أنه يع¯ش � }+م × 

  1ما فيه �مل بنقيضه فال يقر Ò قرار.
  

دة،            ذو طاقة هائلة P اNغي| واNباين، ال ·جزه العا"وا�دا�؛ §تبا، وفنانا، ومفكرا   

وال rسجنه اإللف، ومن ثم ال ي�دد � اNخÃ عن دوره ووضعه mوضع ا&ساءلة، سعيا +وضع آخر جديد 

 ،uسائل و�نrو ،uسائل و�نr ستطيع أنr الئمة وتعب|ا عن ا&وقف بمتطلباته ا�ديدة. إنهm �gأ

  2و�تحول إ» فضاء من األصوات ا&تنافرة وا&تآلفة � آن".
  

عالمة P أننا قادر�ن P اإلحساس با�ياة بمتغ|اتها وHشابvها،      "قلق ا+سؤال  إنّ 

واإلجابة تع° ا�ق'، تع° ا+وصول، تع° ا+سكون، وا+وصول وا+سكون واNوقف يع° mوت ا�داثة.            

   �3 ا�داثة، ال Öء سوى هدير من عالمات االستفهام تقف قبالة األشياء".
  

  ا;غيB و ا;جدد: -5

ترى ا\احثة خاµة سعيد أّن ا�داثة "إ}دة نظر تطمح إ» بلوغ تعر�ف جديد +إل�سان، 

ا+كون، وفهمه �ذه العالقة. وسOيل ا&حدث' إ» ذ+ك إ}دة ا:ظر � أدوات بو·ديد جديد لعالقته 

لقداسة بدءا من أش�ل ا+سلطة ا&عرفة، و� القيم وا&عاي|، لvن قبل ذ+ك � ا&راجع ال� اكFسبت ا

  4ا+سياسية واµيaية، وما يتصل بها من قيم وتقا�د، وا&واصفات األخالقية وا&فهومات".

                                                 
  .174سابق، ص:mرجع  ينظر: العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، -1
  .174، ص:ا&رجع نفسه -2
  .174ا&رجع نفسه، ص: -3
  .123شحيد Þال، قصاب و�د، خطاب ا�داثة � األدب (األصول وا&رجعية)، ص: -4
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قد يº| ش¯ئا من ا�ساسية @اه ذوي الÕعة ا&Fشددة � ا:ظر إ» ال�اث   "فمصطلح ا�داثة 

ا+�تب ا�دا� يبدأ عمله من �ظة rسود  و0» ا�ياة � هدوئها واستمرارها ا&أ+وف، وما ذ+ك إال ألنّ 

فيها ا�قافة؛ فنونا، وآدابا، وأف�را، أسلوب ما � اإلدراك يعتاده ا&تلÍ، و�رªن إ�ه و�صبح نمطا 

حاكما يطبع سائر ا&نتجات الفنية بأسلوÅه ونمطه. حيaئذ يتمرد ا�دا� و�عمل � أش�ل غ| مأ+وفة 

 ِÅوتهدد اطمئنانتر Í1ه".ك ا&تل    
  

و�رى (جان بودر�ار) الفر�á أّن ا�داثة "نمط حضاري خاص يتعارض مع ا:مط اNقليدي، 

  2أي مع × ا�قافات ا+سابقة عليه أو اNقليدية".
  

اpي قّدمته µرجة تنu معها سائر األش�ل الفنية "وال تنحاز ا�داثة +ألسلوب ا�ديد 

ال تOتå فرض أسلوب rستعبد ا&تلÍ مهما  مغايرة، فäاألخرى، أو تصادر P غ|ها � طرح رؤى 

       رسميا كذ+ك بمجّرد فرضه،  §نت جّدته، إنها ال HسFبدل باألسلوب ا+رسæ أسلوÅا آخر سيغدو

  3م أصناما Nقيم أخرى �mنها، وÔنت متخلية عن جوهرها األصيل � اإلبداع".·ّط  تو0ال +�ن
  

 تصارع  أنْ "فعç ا�داثة 
ّ
تفرح بانتصارها فG  االسFنامة إ» ا&أ+وف وا+سكون، وعليها أال

�ظة بعد انتصار ا+Jاع c �ظة من ا+سكون وا&وت. عليها أن تصارع حè نفسها حè ال تaتظر، 

     4عليها أن تظل دوما P حرªتها و�شاطها و0نتاجها".

  
  
  

                                                 
  .175، 174لعش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص ص:ا -1
  .126شحيد Þال، قصاب و�د، خطاب ا�داثة � األدب (األصول وا&رجعية)، ص: -2
  .175ا&رجع ا+سابق، ص: -3
  .175ا&رجع نفسه، ص:العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة،  -4
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  ا;ارGخ: الEاث و -6

ن بلحظة زمنية كونية آنية وتؤمِ "تتخç ا�داثة عن اإليمان بفكرة اNطور اNار�é ا+صاعد، 

(�سبة إ» اآلن)، ومن ìَمë جرت � ا@اه مناقض +لماê ا+سابق عليها، ساعية Ìو تأس¯س قطيعة 

معه، و+كنها � ذات ا+وقت أقبلت عليه تعيد صياغته وتفس|ه متحررة من سطوة اNفس|ات 

ا&وروثة، "ومن ثم تأخذ عالقة ا�داثة بال�اث واNار�خ طابع ا&فارقة واNناقض، اpي هو أحد معا&ها 

  1ا+رئ¯سية، إنها تقبل عليه � �ظة انفصا�ا عنه، وتُعرض عنه � �ظة اتصا�ا به".
  

إ» القطيعة فا � اµعوة (د. î. +ور�س) و (و�م §ر+وس و�مز)، أ�g تطرّ "هذا � ح' نرى 

ïرªة ا&ستقبلي' � أوائل هذا القرن، و0ذا جاز :ا أن �سFشهد  –كما يبدو  - اNار�ية، وقد تأثرا 

فال Ìسب أننا yد نموذجا أ�g عنفا ف ا�داثة @اه ال�اث وا&اê، بنموذج متطرف من mواق

ا&كتبات وا&عاهد، و0غراق وعدمية من mوقف ا&ستقبلي'، وما جاء � بيانهم من دعوة إ» حرق 

عن جوهر  -إ» حد كب| –ا ، معÈّ 1924ا&تاحف، أو بيان ا+�تب ا+روÀ (زمياتن) اpي ��ه }م 

  2ا�داثة � نظرتها إ» ا&اê، وا&جتمع، وطبيعة األدب، وا+لغة، والغموض".
  

هوم اpي يبدو       اNناقض � مفهوم (نيFشه) عن اNار�خ، ذ+ك ا&ف"ك (بول دي مان) و�فكّ 

�سيان اNار�خ وا&اê هذا اثة، فإذا §ن (نيFشه) يدعو إ» P هذا ا:حو متعارضا فقط مع ا�د

الaسيان، وrس¬ سعيا �موما Ìو ا�داثة ال� c الطر�قة ا+وحيدة \لوغ }+م ما وراء اNار�خ، وÔنت 

داثة تvشف عن تناقضها � هذه ا+لحظة، ا� ا�داثة تطوق ا+لحظة ا�ا«ة بوصفها أصال، فإنّ 

ألنها بانفصا�ا عن ا&اê تvون قد انفصلت عن ا�ا« � نفس ا+وقت، فهذه ا+لحظة اآلنية 

                                                 
  .176، 175سابق، ص ص:العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، mرجع  -1
2-  ،Jm ،ة العامة +لكتاب، القاهرة�J&لة فصول، ا�يئة اÊ ،ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة ðجواد الطعمة صالح، ا+شاعر العر

  .12، ص:1984، يو�و، أغسطس، سOتمÈ، 4، م4ع
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س &�وع ا�داثة ستص| جزءا من mستقبل هذا ا&�وع، و جزءا من طبيعته ا�ا«ة ال� تؤسِّ 

 
ّ

µي سيوpجزء من ماضيها ا&ستقبل، وتصبح × �وماهيته، فاآلن هو ا c 1".ظة  
  

 êوّجه إ»"ومن ثم يصبح رفض ا&اm م نقديvات، ل¯س فعل �سيان بقدر ما هو فعل حpا 

تتحرر من امتياز ا&اê +صالح ا�ا« وا&ستقبل. وÅذ+ك يؤخذ األmر � Êمله  إّن ا�داثة تر�د أنْ 

 د القديم بوصفه حافزا أP Èg �اوالت االنفالت من قيْ 
ّ
ق واإلmساك بأ�g �ظات اإلبداع اRال

  2حر�ة".
  

به (الفن اآلن): " إننا نلمس اآلن ابتعادا عن × أنواع ال�اث.       او�قول (هرÅرت ر�د) � كت

وال يمvن أن ندعو هذا اال@اه باNطور ا&نطÍ لفن ا+رسم � أوروÅا، ألنه ل¯س هناك ما يواز�ه 

  3ة نvفر òهود ñسة قرون من اإلبداع الف°".تار�يا. لقد وجدنا أنفسنا فجأ
  

� إ}دة ا+و; به، بما يع° إقامة عالقة جد�ة من ي�ªز ا&وقف من ا&اê نرى أّن ومن هنا 

ا+رفض والقبول، ال rسFبعدها ال�اث، و� نفس ا+لحظة ال تFنّكر Ò أن تناصبه العداء، فتعيد صياغة 

«ة. وال تقف � هذا عند ماضيها c أو mوروثها اNار�é اRاص،            ا&اê بما يلó احتياجاتها ا�ا

   4ق تنهل منه.بل ا&وروث اإل�ساÇ واNار�ô éه mصدر متدفِّ 
  

                                                 
  .�177مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص:العش|ي  -1
  .177، ص:ا&رجع نفسه -2
  .34، ص:1992، 1ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، دار ا:حوي +ل�a واNوز�ع، ا&ملكة العرÅية ا+سعودية، ط -3
  ؟ينظر:   -4
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·تفظ Îسائر ما تمردت راغ بعيدا عن اNار�خ، بل yدها ال تقف ا�داثة � الف"وP هذا 

 öّت منه عليه، وقد صاغته صياغة جديدة أو ش       êوقفا خاصا، ومن هنا تصبح عالقتها مع ا&اm

  1أو اNار�خ أو ال�اث عالقة حوار جد� أ�g من كونها قطيعة معه".
  
7- :Iمال الفJوا Kا�داثة وقيمة ا.ش  

ب' ا&بادئ ال� HسFند إ�ها ا�داثة � رؤ�ة ا+شG وقيمته، وال� تO° عليها مبادئها      فمن

:Ãوا�مال الف° ما ي G�2 ا+ش  
  

بمعÂ أنها مظهر�ة، خارجية، سطحية، بل c � قرار العمق        ا.شK لQس Oسألة شMية: �

الف° يع° ا+شm GلتOسا با&ضمون،  mصطلح (ا+شG) � إطار العمل من العمق الف°، ذ+ك أنّ 

وا&ضمون mلتOسا با+شG، وهو ما يُطلق عليه (ا+شG الف°)، واختصار (ا+شG) فقط، و�تمثل 

       ال إياها ا+شG � تلك ا+صيغة ال� تÈُز فاعلية الفنان إزاء مادته اRام كما c � الطبيعة، �وّ 

 إ» خلق آخر هو العمل الف°.

 

� Jا Rب:Iمال الفJوا Sمال الطبي         ،(Íاالستطي) °ي نعنيه هو ا�مال الفpفا�مال ا

ذ+ك ا:وع من ا�مال ا&عطى من خالل خÈتنا بالعمل الف°، وا�مال الف° Öء �تلف ا�مال 

 ïر. با&فهوم ا+شائع µينا، واpي هو ا�مال الطبيÆ اpي قد توصف به حديقة، أو سماء، أو منظر

 

واختالف ا�مال الف° عن ا�مال الطبيÆ، ال يع° امتناع اجتماعهما أحيانا أو تضادهما   

 
ّ
  ق أحدهما باآلخر � بعض ا+سياقات.� أحيان أخرى، أو تعل

  

                                                 
  .�177مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص: العش|ي -1
  .186، 179، ص ص:ا&رجع نفسه -2
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ينطوي الفن P أبعاد عّدة: حضار�ة،  اWعد اJماY الفI هو اWعد ا#حوري .لفن: �

واجتماعية، وتار�ية، وأخالقية، ونفسية، وÞا�ة فنية (استطيقية)، فالفن rستطيع أن يvشف عن 

ظواهر اجتماعية؛ عالقات و¦ا}ت وتفاعالت، يvشف عن مبادئ أخالقية؛ قيم، و اÌيازات، 

1ت.وتقييمات، يvشف عن طموحات و انت�سات؛ رغبات وانهزاما
 

 

ا\عد ا�ما� (االستطيÍ) هو ا\عد ا&حوري +لفن،  يvشف الفن عن ذ+ك وأ�g، غ| أنّ 

ùسبه ماهيته، وتأvي يpمن رصيده        وا Ãسائر القيم األخرى ل�فع من قيمة العمل الف° وتُع

 
ّ
  م القيم، بوصفه ُمنتَجا ��Îا يُتداول � سياق إ�ساP.Ç سل

 

تvشف األعمال الفنية  لية الفنية و_ايتها العن\ اJماY ] الفن:وZ ا�داثة بالعم �

مها ا�ما�ة، فيكشف العمل الف° بنفسه    ا�داثية عن درجة }�ة من ا+و; بالعملية الفنية وقيّ 

عن mوقف ¦�ح واع من الفن، فيجعل الفن من نفسه mوضو} +لكتابة، ومن ثم يaشغل الفن بطرائق 

متمردا P األش�ل ا&أ+وفة؛ سواء باRروج P ا:وع ا+سائد، أو با+لجوء إ» صياغة إنتاج جديدة 

 عمل HشكيÃ من خامات غ| مأ+وفة.

 

تعّدل ا�داثة من الفكرة ا+سائدة عن الفن باعتباره (�ا§ة)     الفن وجود مغاير وواقع بديل: �

اثة يعمدون إ» × ما يº| (اإليهام) أو (اإل¾اء) ل ا�دأو (تمثيال) +لواقع، ففيما §ن الفنانون فيما قبْ 

(ا+لغة � العمل األدú،  - بعا+م واقï ،Æيث يvون أسلوب تعاmلهم مع مادة صنع العمل الف°

 ïيث يvون هذا األسلوب �ض - واRامات ا+لونية والFشكيلية � الفن الFشكيP Ã سOيل ا&ثال)

 ذا ا+شG وحقيقته.ه وسيلة إلحداث هذا اإليهام بواقع

 

                                                 
  .177العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص: -1
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فعç ا:قيض من ذ+ك، �ذبون أنظار ا�مهور إ» وسائلهم الفنية، وÅدال        "ا ا�داثيون أمّ و

    m1ونه من شG جديد".+ونه إ» االهتمام بما يقدّ من استدراج انFباههم إ» ا+واقع اRارû ¾وّ 
  

ب وا�مود،  ا;جديد eورة cاbة: �
ّ
عندما يواجه الفنان أش�ال وصياüت أصابها اNصل

 إ» استعادة mلكيته +ألشياء بإ}دة صياغتها من جديد، فالفنان ها اNكرار واالبتذال فإنه rس¬واستلبَ 

م ا+ýء تقديما مه من خال�ا، فيقدّ فرض عليه رؤ�ته ا�ما�ة و�قدّ بأن ي يمتلك ا+ýء و�هيمن عليه

 مغايرا، مفجرا � نفس ا+لحظة قيم ا�بات وا�مود ال� ·ارÅها ا�داثة.آخر 

 

هناك بعض األعمال الفنية ا�داثية، سواء أgانت       غرابة بعض األشhل الفنية وغموضها: �

من األدب، §+شعر والقصة وا+رواية أو الفن الFشكيÃ وغ|ه من الفنون تصدمنا هذه األنماط نFيجة 

ا اعتدنا وألفنا من أنماط أخرى، ومن هنا Ìس حيال هذه األنماط ا�ديدة بالغرابة، اختالفها عم

 خاصة إذا §نت ذا طابع @ر�دي.

 

فال نعزو غرابة بعض األعمال أو غرÅة ا&تلÍ عنها أو غموضها عليه إ» كسل ا&تلÍ � بعض 

ذه الظاهرة أيضا، وهو مفهوم األحيان فقط، بل يaتج هذا عن تO° ا�داثة مفهوما قد يؤدي إ» ه

لفتنا +ألشياء(اNغر�ب) اpي Hستعمله ا�داثة أحيانا +لوصول إ» Hشكيل ف° جديد تÕع به 
ُ
  2.أ

  
�تلف عن ا+لغة العادية ا&تداولة، وذ+ك ألنها Hس¬ "فا+لغة األدبية مثال � ضوء هذا ا&فهوم 

ادية، ولعل من أبرز تقنيات الفن ا�دا� � اNعاmل إ» أن تقول ش¯ئا Ïتلفا أصال عما تقوÒ ا+لغة الع

مع مادته � ضوء مفهوم (اNغر�ب) ا&شار إ�ه، تقنية (الFشو�ه)، والFشو�ه P العموم طر�قة يعيد 

بها الفنان اNعاmل مع مادته ال�اثية أو ا+واقعية بتقديمها Ì Pو مغاير، وªما يراها � �ظته ا�ا«ة، 

                                                 
  .183العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص: -1
  .185، ص:ينظر: ا&رجع نفسه -2
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 االÌراف عن ا+صورة ا&عهودة هو نتاج رؤ�ة الفنان اpاتية اRاصة، وطبيعة ا&وضوع �ّل  ومن ثم فهذا

  1االبت�ر، وا+لحظة ا+زمنية ال� يvاشف فيها الفنان نفسه وmوضوعه".
  

  خصائص ا�داثة: - ب

  و0ذا اختلف ا:قاد وا+شعراء حول مفهوم ا�داثة، فإنهم �تلفون كذ+ك، فيما يذكرونه،         

  أو يؤªدونه من خصائص ا�داثة، أو عنا¦ها: §+رؤ�ة، وتأgيد اpات، وا+زمن، والغموض.
  

  ا.رؤGة: -1

ترى سلq اR¼اء ا�يوÀ أّن ا�داثة c رؤ�ة فكر�ة حيث تقول: "إّن العالمة ا&مّ�ة   

اعرا حديثا،         +لحداثة تvمن � ا&حتوى، أو رؤ�ة العا+م وا�ياة؛ فä مثال تعّد �مد ا&اغوط ش

ال ألنه يvتب قصيدة ا:� فحسب، بل ألّن mوقفه من العا+م، ورؤ�ته +لحياة تتكئ P و; بضياع 

اإل�سان ا�ديث � عJ اآللة، وc �ذا تنكر أن يvون استعمال لغة حديثة، أو الÕوع Ìو 

إ» أبعد من هذا فتَحvُم P  األساط|، أو استلهامها، وحده، معيارا +لحداثة، بل يبدو أنها تذهب

(أّن ما rسÎ qشعرنا ا�ديث)، ل¯س كذ+ك، ألنها تعّد نفحة ا\طولة، صفة من صفات القدم، mْهما 

  2§نت «ور�ة � mواجهة الطغيان ا+سائد".
  

ا�ساسية، وا+رؤ�ة و�رى �مد بن¯س أّن "منطلق ا�داثة هو ا+واقع؛ و�ر�د به ا+سN Æبديل   

 من خالل و; نقدي، إّن ا�داثة +م ترتبط فقط 
ّ
+لواقع؛ و� اعتقاده أّن هذا ال يمvن أن يتم إال

3باNحليل ا:فá، ولvن با&ارªسية أيضا؛ وهما عنJان أساسيان � فهم ا+واقع واإل�سان".

                                                 
  .186العش|ي �مود أ�د، اال@اهات األدبية وا:قدية ا�ديثة، ص:ينظر:  -1
  .124شحيد Þال، قصاب و�د، خطاب ا�داثة � األدب (األصول وا&رجعية)، ص: -2
  .12، ص:4، م4جواد الطعمة صالح، ا+شاعر العرð ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة، Êلة فصول، ع -3
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ر والÕ}ت اNار�ية وتقول خاµة سعيد: "ا�داثة وضعية فكر�ة ال تنفصل عن ظهور األف�

اNطور�ة، وتقّدم ا&ناهج اNحليلية، وc تFبلور � ا@اه تعر�ف جديد +إل�سان عÈ ·ديد لعالقته 

ومة ا&فهومات وا:ظام ا&عر�، أو ما يvّون صورة العا+م � و; ظبا+كون. إنها إ}دة نظر شاmلة � من

 ا&راجع واألدوات والقيم وا&عاي|؛ وهذا با+ضبط        يقال إنها إ}دة نظر �أن اإل�سان. ومن ثم يمvن 

هو معÂ ا+شعارات ال� أطلقها بعض رواد ا+شعر � اRمس¯نيات من قبيل رؤ�ا  - P وجه اNحديد -

  1جديدة، إ}دة خلق العا+م".
  

حداثة ال تصدر عن رؤ�ة جديدة +لحياة واإل�سان والعا+م عÈ رؤ�ة  و�قول أدون¯س: " ّ× 

2جديدة �ما�ة ا+لغة ... ال تvون، وال يمvن أن تvون ذات قيمة".
 

  
معتقدا  وأما جÈا إبراهيم جÈا فيدعو إ» "االNحام بالعJ، أو ا+واقع اpي rس| Ìو اµمار،     

¾توي هذا الفن P حس  اµمار بالفن وفاعليته، �Îط أنْ  بأننا �ستطيع أن نقاوم، وأن نتصدى �ذا

  3د ا+و; وHشابvه".بمأساة اإل�سان ومقاومته، وïيث يÈز � إبداعنا تعدّ 
  
  تأmيد اlات: -2

(ا+ال حداثة) بأنها }+م اRارج، �الف ا�داثة ال� @سد }+م "يصف كمال أبو ديب   

االهتمام من اpات، باعتبارها ش¯ئا خارجيا، إ» اpات بنقل  من هنا تتغ| ا�داثة عندهاµاخل؛ و

."Çاخل اإل�ساµ4باعتبارها ا  
  

                                                 
  .26، ص:1984، 1، ج4، مج 3ر�ة +لحداثة، Êلة فصول، ا�يئة ا&�Jة العامة +لكتاب، القاهرة، Jm، عسعيد خاµة، ا&المح الفك -1
  .125سابق، ص:شحيد Þال، قصاب و�د، خطاب ا�داثة � األدب (األصول وا&رجعية)، mرجع  -2
  .12، ص:4، م4ع جواد الطعمة صالح، ا+شاعر العرð ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة، Êلة فصول، -3
  .12، ص:4، م4ا&رجع نفسه، ع -4
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اpي يفهم األصالة إ» ا&فهوم األوروð،  تأgيد ا�داثة P اpات"و�عزو جÈا إبراهيم جÈا   

هنا تمّ�ت P أنها ما ي�ء من اpات، ال من أما�ن قد ترد إ» أصول تار�ية واجتماعية؛ ومن 

  1ا�داثة األوروÅية باNأgيد P ذات الفرد، وحر�ته، وmشاعره، و0سقاط اpات P ا&جتمع".
  

&فهوم ا يm |ºسألة أخرى، تتجاوز ا&فهوم األوروð +ألصالة، عندما rش| إ» أنّ "جÈا  غ| أنّ 

ذورك ا&متدة عÈ ا+زمان من جأو�ما أن تaبع من ذاتك، وثانيهما أن تaبع العرð �ا، يع° ش¯ئ': 

ºي'، بمعÂ أننا يكنا Ìاول أن نvون حدة ا�داث¯' � العراق، ، ثال P ا�مع ب¯نهما بتجرÅوا&�ن

)، و:ا همومنا ال� تaبع من ذاتنا؛ +كننا، برغم هذه ا�موم اRاصة، كنا ندرك أن Ì1960يا � (

 ،Ãري، وا\ابmطنا ب' األصالة وا&عا¦ة".جذورنا هناك � الفن ا+سوÅوهكذا ر ،ð2والعر  
  
  ا.زمن: -3

بفكرة ا+زمن األفÍ، ا+ال معاد، ا+سائر "تق�ن ا�داثة � الغرب، تار�يا، كما يقول (§لaسكو) 

  - � نظره  -  ا&فهوم األفÍ العمودي، اpي يمّ� جÈا rش| إ» مفهوم' +لزمن:  أبدا إ» أمام. غ| أنّ 

 من قبل الفكر ا�وناÇ، وا+زمن اµائري اpي ¾مله مفهوم العرب، و�رى أّن وروð، كما مّ� الفكر األ

  3الفهم ا&عا¦ أقرب إ» مفهوم ا+زمن µى العرب؛ أي األزمنة ا&تداخلة وا&Fشابvة".
  

c و; اpات � ا+زمن، لvن "أّن ا�داثة � أÎسط صورة �ا، و�رى ا\احث كمال أبو ديب 

 .êا�ا« � عزلة، بل � عالقته با&ا Æضديا؛ فهو ال ي Áهذا ا+و; +�ات � ا+زمن يتخذ ش

  4ا�داثة، إذن، c جوهر�ا و; ضّدي +لزمن، وو; ضّدي +�ات � ا+زمن".

                                                 
  .12، ص:4، م4، عجواد الطعمة صالح، ا+شاعر العرð ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة، mرجع سابق -1
  .12، ص:4، م4، عنفسها&رجع  -2
  .13، ص:4، م4ا&رجع نفسه، ع -3
، إبر�ل، مايو، يونيه، 4، مج�J&3ة العامة +لكتاب، القاهرة، Jm، عأبو ديب كمال، ا�داثة، ا+سلطة، ا:ص، Êلة فصول، ا�يئة ا -4

  .35، ص:1984
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 ،uvن هذا ال يvبل �ب أن يقيّ "ل c ا ر�اضيا، و; ا+زمن ال بوصفه ش¯ئد بأن ا�داثة  

  1".بل بوصفه حاmال +لتغي|. ا�داثة إذن c و; ا+زمن بوصفه حرªة تغّ| 
  

م إ» أمام؛ وذ+ك �  بوصفه حرªة تقدّ ا�داثة تع° "اNغّ|  قائال بأنّ أبو ديب و�ضيف 

فG تقّدم هو انفصام عن ماض، ومن هنا §ن و; ا�داثة :فسها بوصفها انفصاما، أساتها؛ م

  2م دائما فعل توتر وقلق ومغاmرة".واالنفصا
  

تصور ا+زمن بأنه حرªة            أ+صق بما �ُسب إ�ها؛ أي"فهمه +زمن ا�داثة أّن فهم أú ديب يبدو 

ثمة  إ» األمام، مقابل مفهوم الفكر (ا+ال حديث)، اpي يرى أّن ا+زمن يتحرك حرªة هابطة؛ أي أنّ 

،    ا. ثم يبدأ ا+زمن باالÌدار، :صل إ» ما أسماه العرب، قديمبداية وجوهرا، يaبو}، وعJا ذهبيا ..

  3فساد ا+زمن".
  

 ùمرد عند شعراء العراق؛ ب' +ون"و�قارن عبد ا+وهاب ا\ياNثنا  هش،  يعود ' من اFتمرد اس

وتمّرد وأمثا�ما من ا&تمردين،  أصحابه ثانية إ» أحضان ا+سلطة، كما فعل ا+رصا� وا+زهاوي،

  4× تطور حرªة إ» األمام". ا�داث¯'، وهو تمرد P ا+زمن بمفهومه ا�ذري، اpي يرى أنّ 
  

  الغموض: -4

mوضع جدل ب' أنصار ا+شعر  -و ال يزال -يعتÈ الغموض من سمات ا�داثة ا\ارزة، وقد §ن

اpي يÆ أن ل¯س ا+وضوح ا&طلق ل¯س حداثيا، و0نما (ا�ديث) هو  ا�ديث ومناوئيه، يرى جÈا "أنّ 

                                                 
  .35ص: أبو ديب كمال، ا�داثة، ا+سلطة، ا:ص، Êلة فصول، -1
  .35، ص:4، مج3ا&رجع ا+سابق، ع -2
  .13ص:، 4، م4جواد الطعمة صالح، ا+شاعر العرð ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة، Êلة فصول، ع -3
  .13، ص:4، م4ا&رجع نفسه، ع -4
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د ا&فاهيم بوضوح، وÎساطة � نظر ا�دا�، ثمة Öء واضح، منجز، أو Îسيط، وأّن ا+شاعر اpي ¾دّ 

  1يقوم بعملية إغالق إل�mنية اNفس| واإل¾اء واإلشعاع".
  

ظاهرة تعكس معارضة جد�ة، ثالثية األبعاد: معارضة +ل�اث؛ "فا�داثة الغرÅية، � جوهرها، 

ة +لثقافة الÈجواز�ة بمبادئها العقالنية وا:فعية، وتصورها لفكرة اNقدم، ومعارضتها pاتها، ومعارض

ل انفصاال عن ا&اê، ورفضا &قاي¯سه كتقليد أو شG من أش�ل ا+سلطة أو ا�يمنة؛ أي أنها ال تمثّ 

بدية � تطلعها ا&ستمر    ل ثورة دائمة أا�ابتة، أو ثورة P القيم الÈجواز�ة ا+سائدة فحسب، بل تمثّ 

إ» قيم جديدة، وأش�ل أو أسا�ب تعب|�ة جديدة، ومعضلتها تتجسد، كما يقول (هاو) � أّن عليها 

."Jتaافح من أجل أال تvتماما، بل عليها أن ت Jتaن بدون أن تvافح دائما، ولv2أن ت  
  

انتصارها معناه أن تفقد سمة ا�داثة، وذ+ك بتكو�ن أسلوب أو تقليد ثابت �ا، تلØم به،  إذ إنّ 

وHس| عليه، وقد تمّ�ت منذ ا\دء بمنحيَ' أساس¯'، ال ينفصل أحدهما عن اآلخر: من	 خاص 

            با&ضمون، يرفض الغرض أو اµور االجتما; +لعمل األدú، وفق ما تراه ا&فاهيم ا+Áسيكية 

  3أو ا+واقعية؛ ومن	 �وره ا+سÆ اµائب وراء إح�م ا+وسائل أو األش�ل الفنية.
  

هذا اNضاد  تvون � عالقة تضاد مع ا&اê، أو ال�اث. غ| أنّ  أنْ " ومن طبيعة ا�داثة

يع° أننا األmر ال  ة وعنفا � mواقف ا�داث¯'؛ فا+شاعر (ت. س إ�وت)، مثال، يرى أنّ يتفاوت حدّ 

أنvرنا ا&اê كما يود أن يعتقد األعداء األµاء وا&ؤ�دون األغبياء ألية حرªة جديدة، بل يع° أننا 

  4وّسعنا مفهومنا +لماê، وأننا، � ضوء ما هو حديث، نرى ا&اê � نمط جديد".

                                                 
  .13، ص:4، م4، عجواد الطعمة صالح، ا+شاعر العرð ا&عا¦ ومفهومه ا:ظري +لحداثة، ا&رجع ا+سابق -1
  .464، ص:32ع ،Jm، 2012، أوراق فلسفيةفؤاد أماÇ، ا�داثة Hساؤل mستمر عند شكري عياد، Êلة  -2
  .464ا&رجع نفسه، ص:ينظر:  -3
  .14، ص:4، م4ا&رجع ا+سابق، ع -4
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  ميادين ا�داثة:  -ج

  ا�داثة ] االقتصاد و ا;كنو.وجيا: -1

تتخطى أزمتها عن طر�ق جعل اNكنو+وجيا }mال تار�يا يعّوض  +م Hستطع ا+رأسما�ة أنْ 

ذ+ك أّن ا�ورة اNكنو+وجية وجدت نفسها "mشÁت اإل�سان.  حّل  ا+رÅح، و�تابع ·قيق اNقدم، و

ا+رأسما�: ا+سيارات اRاصة، وأجهزة اNلفز�ون، وا&خ�}ت  mشدودة إ» خدمة mصالح ا:ظام

ا&ختلفة، والطرق ا+سيارة، و ا+كومبيوتر ... × ذ+ك يندمج � الaسق االقتصادي االستهال
 �صبح 

ح) العقول،  عÈ وسائل ا�قافة وعÈ اإلشهار واµ}ية، عنا¦ مت�mلة تضطلع بدور إيديو+وû (يُصِفّ

   1نمط حياة األزرار وا+شاشة ا+صغ|ة".ها إ» وrشدّ 
  

اRصائص األساسية +لحداثة، كما �لت اµيمقراطية � ا+سياسة، "لقد �لت ا+رأسما�ة 

و�لت االش�اكية من خصائص ا�داثة ما �لته ا&ادية ا�د�ة وا&ادية اNار�ية � الفكر،          

� ا+واقع ا+سياÀ. من هنا تÈز (+لحداثة) صفتها الفر�دة  وما �لته ديvتاتور�ة الÈو�تار�ا

العجيبة، وc قدرتها Þ Pع ا&تناقضات، لقد ظهرت � العا+م ا+رأسما� اµيمقرا�، و}شت فيه، 

ونمت وترعرعت، و غّذاها العا+م ا+رأسما� � أmر�vا وفر�سا واyل�ا وأ&انيا و0يطا�ا وسائر دول 

  2االسكندنافية، وظهرت � قلب اال·اد ا+سوفياù، و� قلب ا�زب ا+شيو;". أوروÅا، واµول
  

با+رأسما�ة كنظام اقتصادي، وÅالÈجواز�ة كقوة ��Îة "و�رÅط (§رل مارªس) �شأة ا�داثة 

سائر األجيال  ·ديºية، حيث خلقت الÈجواز�ة قوى منتجة أ�g عددا، وأعظم جÈوتا، كما خلقت

بإخضاع قوى الطبيعة واآلالت وتطبيق ا+كيمياء P ا+صناعة وا+زراعة وا&الحة امت Êتمعة، فقد ق

با\خار، وا+سكك ا�ديدية، وÅا+رق ا+كهرÅا  وعمران قارات §mلة، وحفر القنوات +ألنهار.          

                                                 
  .15، ص:4، م3برادة �مد، اعتبارات نظر�ة Nحديد مفهوم ا�داثة، Êلة فصول، ع -1
  .112ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص: -2
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تلفة، ا�مرªية ا&خ او� عهدها ا·دت مقاطعات بvاmلها بمصا�ها وقوان¯نها وحكوماتها وتعر�فاته

  1واجتمعت � أمة واحدة و� mصلحة وطنية وطبقية واحدة وراء حبل Þر
 واحد".
  

ر اNبعية، و0خفاق اNنمية، وتفاقم اNفق| وا\ؤس واالستغالل، واالنتهاء إ» مأزق،           فتَجذ�

ا+سوق ة P ال بالaسبة +لعا+م ا�الث فحسب، بل بالaسبة &رªز ا�داثة العا&ية كذ+ك، ا&عتمد"

ر عليها فهيمنة ا+سوق العا&ية تع°، � نهاية اNحليل، أّن ا\ان ا&سيطرة واألقطار ا&سيطَ العا&ية، 

mرتبطة فيما ب¯نها بروابط متبادلة، �ا نفس القوة � � اال@اه'، حè و0ن انعكست العالمات.   

  2ة مثاال �سيكيا".إنها تبعية متبادلة أصبحت فوضاها � ا&ا�ة العا&ي
  

 ا�داثة ]  ا.سياسة: -2

وا�ذت من Ïتلف ميادين الaشاط منابر "لقد تفاعلت ا�رÔت ا�داثية مع واقع ا&جتمع، 

�ا، وÔن ا&يدان ا+سياÀ واضحا � �شاطها. وامتد أثر ا:هج ا�دا� � الفكر ا+سياÀ امتدادا 

َمْعلم �ا، وأهم mسِوّغ +وجودها وقيامها هو العلمانية وعزل بعيدا. لقد قامت اµيمقراطية وÔن أهم 

اµين عن ا&جتمع، لقد ُعرفت اµيمقراطية باستغال�ا اµين استغالال قبيحا � جرائمها ا+سياسية و� 

دعم ا&س�Fق' وحرÔت اNنص|، ولقد ظهرت ا&ادية ا�د�ة واNار�ية وا&ارªسية العلمية كرّد 

راطية ال� استغلت الطبقة العاmلة وأغنت الطبقة ا+رأسما�ة، ودار ا+Jاع ب' ا�رªت'،    فعل +يمق

  3ل �ور ا+سياسة اµو�ة".حè أصبح � حقيقة األmر يمثّ 
  

ت ا+روح القومية اإليطا�ة   ، وتOنّ أوغلت مع الaشاط الفاÖ"فا�رªة ا&ستقبلية � إيطا�ا 

. وهاÞت ا�رªة سيطر ôمة إيطا�ا ô Pمة حر�ةيقول: �ب أن H 1911حè جاء بيانها سنة 

                                                 
  .16سOيال �مد، ا�داثة وما بعد ا�داثة، ص: -1
  .16، 15، ص ص:4، م3ا+سابق، Êلة فصول، ع ا&رجع -2
  .110ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص: -3
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ل االستغالل والظلم، وحارÅت األدب اNغي|�ة ا&ؤسسات االقتصادية وا+سياسية � أوروÅا، ألنها تمثّ 

ا+رmزي واالنطبا; الرتباطه بتلك ا&ؤسسات، دون أن يvون µيهم تصور سليم +لعدالة وا�ق،             

  1."هوا � ظلم أشد وفساد أوسعوتا
 

أصبحت c ا+سلطة العليا، وا&فتاح ا+سحري اpي يدير اآل�ات ا+ضخمة وا&تارrس فاµولة 

وترسنات األسلحة واألقمار ا+صناعية وأجهزة ا&خابرات ومناجم العملة ا+صعبة وا+�Ôت ا&تعددة 

  ا�aسيات.
  

تغّ| الطبقات ومطالب ا&واطن'، و0نما يرتبط ال يتغ| وفق "أصبحت اµولة جهازا mستقال 

هكذا تَماهت اµولة، وقد نزعت من الaسق ومن (عطاءات) ا�داثة،  نبا&صالح ا�ابتة +لمستفيدي

@ر�ديتها اRاصة، ا+سياسية واالقتصادية معا، P أسس تلك ا�داثة نفسها: أي فئات  

األرض)، وأطر ا&ح�ف' -رأسما�' (خارجاNكنوقراطي' وا&تعهدين، ومثقu الFس¯| وا+

ا�داثة، لvن شؤون اµولة  ت(الع�J')، إّن (ثقل األشياء) rس| � ا@اه خضوع اµولة إلرüما

ة بvيفية mستقلة � ضوء توازنات سياسية ذات خصوصية نوعية". ë|سm ،2تب�، مع ذ+ك  
  

ط mصالح األمة وحقوقها، بل الFسابق +م تعد وظيفة اµولة � أفق ا�داثة ا+راهنة c ضب

الحتالل �mنة أساسية داخل الaسق العالæ، واالضطالع بمهام عو&ة االقتصاد، وتصدير ا:موذج 

  3ا�ضاري وا�قا� ا�دا� إ» Ïتلف أرÔن ا&عمورة.
  

وهو ¾مل صفت' حداث¯ت': "لقد أخذ ا+Jاع ا+سياÀ أعنف صورة � تار�خ اإل�سان، 

�ارÅة اµين حè ال يؤدي دوره ا�ّق � ا&جتمع، واستغالN Òحقيق مطامع القوى ا�شعة الطاغية، 

                                                 
  .109سابق، ص:ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، mرجع ينظر:  -1
  .15، ص:4، م3برادة �مد، اعتبارات نظر�ة Nحديد مفهوم ا�داثة، Êلة فصول، ع -2
  .15&رجع نفسه، ص:ينظر: ا -3
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ل هذا العنف ïرÅ' }&يF' كب|ت'، وذ+ك ا:هج ا&ي�فيÃ � ·ديد العالقات ب' اµول، ولقد تمثّ 

  1رض تبدو كأنها �يب حروب".وïروب أخرى تدة � األرض ôها، جعلت األ
  

üية � حد ذاتها، Hشيëُد P شاôة اµولة األوروÅية،      "أصبحت اµولة � العا+م ا�الث 

مفرغة من تار�ها وأسسها، ومفصولة عن الطبقات والفئات، Nصبح أداة وصل مع ا&ي�وÅول والaسق 

Nابعة +لمرªز. مية &صالح ا\ورجواز�ات ا&حلية ااالقتصادي العالæ، وأداة قَمع +لمجتمع ا&دÇ، وحا

تقوم P ا&ساعدات اNقنية، وP اسF|اد ا:ماذج، واالستدانة، وتدج' ا&واطن'. لقد ·ولت  دولة

          ،æاضع +لرأسمال العالRا æسق االقتصادي العالaولة � العا+م ا�الث إ» وسيط ب' الµا

ع نفايات اNك نو+وجيا و0فرازات ا�داثة وÅ' ا+شعوب ا&سلوÅة اإلرادة، ال� ترغمها دو�ا P @ر�

   2(ا�ماه|�ة)".
  

تبدو ا�داثة mسكونة "Nكون قضيته األو� c ا+سلطة، ودار ا+شعر ا�دا� حول ا+سياسة 

با+سلطة؛ بل إنها Nبدو وعيا mشبوحا با+سلطة؛ بعنفها وتعّسفها وÅرÅر�تها؛ تصبح ا+سلطة بيت ا�داثة 

  3ك وتaتفض".اpي تنمو فيه، وأفقها اpي ·ته تتحرّ 
  

ت، ولقد §ن هذا ا\عد "دت ا�داثة لقد جسّ  � حرªتها انهيار ا&رªز؛ انهيار اإلÞاع؛ واNّفت�

ا�داثة بعدا نبوئيا (من وجهة نظر ميتاف��قية)، وÅعدا @سيديا (من وجهة نظر علم ا\aية)، ذ+ك أّن 

وط ثقيلة: ضغوط ا+صدام ا�ضاري ل إ» درجة االنفجار ·ت ضغرؤ�ا العا+م � Êتمع وَص بلورت 

ب' الغرب والعا+م العرð؛ وا+Jا}ت الطبقية، وا\حث عن ا�ر�ة، واNدفق ا&ادي ا+ضخم،     

                                                 
  .111، 110ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص ص: -1
  .17، ص:4، م3ا&رجع ا+سابق، Êلة فصول، ع -2
  .39، ص:4، مج3أبو ديب كمال، ا�داثة، ا+سلطة، ا:ص، Êلة فصول، ع -3



�ليات ا�داثة �ى شكري �مد عياد                                                                                   فصل األولال  

 

84 

ل ا&جتمع إ» Êتمع استهال
، وتفكك ا\Â الطبقية اNقليدية، وÅروز الÈجواز�ة ا+كب|ة ذات و·وّ 

   1القاعدة اNجار�ة االستهالكية".
  

مفصل أساÀ � ا�داثة قوامه ا�وهري هو اعتبار mصدر �mوعية "ا+سياسية  فا�داثة

ا+سلطة (أو العنف ا&�وع) هو ا+شعب، وهو ما يقت¥ وrستلزم اNمي� ب' ا&جال ا+سياÀ وا&جال 

اµي°. ا:Fيجة الطبيعية p+ك c نزع القدسية عن ا&جال ا+سياÀ باعتباره Êاال دنيو�ا +لJاع 

  2وا+رmوز". ،ا+سلطة ،ل اR|اتحو
  
  األدب: ا�داثة ] الفنون و -3

  Èن األدب بابا واسعا +لتعب| عن × هذه الفنون متنفّ  تعتÔك ا+ضغط ا�ائل، و+p سا واسعا

ا&تناقضات، هنا � ساحة األدب والفنون §نت mالمح ا�داثة أوضح، ال ألّن ا�داثة Ïتصة بها، 

  األدب أقرب +لناس }مة، وأوسع انFشارا. ولvن ألنّ 
  

وجد اإل�سان ا�روب أ�r "أمام هذا ا+ضغط ا�ائل من ا�|ة وا+شك واNناقضات واإلفالس، 

(بودل|)              ا+سبل، ا�روب إ» ا+رmز �خu وراءه شعوره وفكره و�مته وªذ+ك سلوªه، وخرج 

قودوا ا�رªة ا+رmز�ة � صورة اÌطاطية كما ُسّموا أول أmرهم، مع (ماالرميه) و (فال|ي) � فر�سا، �

ومعهم ا+�تب األmر�vي (إدجار ألن بو)، ولقد �لت ا+رmز�ة معها وقاحة اNعب| واضطرابه        

  P3 صورة �لخل ا&عÂ أو ·طمه، وأصبح ا+رmز هو ا+صنم ا�ديد".
  

تلجأ ورت إ» ا�رªة االنطباعية ال� لغموض، تطإ» بُعد أعمق � ا"وتطورت ا�رªة ا+رmز�ة 

د +لمعÂ � ا+لون أو ا+ضوء، إنهم يعتقدون أّن األشياء ذاتها  ëبه عن االنطباع ا&وح ّÈِإ» أسلوب تع
                                                 

  .39، ص:4، مج3أبو ديب كمال، ا�داثة، ا+سلطة، ا:ص، Êلة فصول، ع -1
  .64، ص:2006، 1سOيال �مد، ا�داثة وما بعد ا�داثة، دار توÅقال +ل�a، اµار ا\يضاء، ا&غرب، ط -2
  .99ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص: -3



�ليات ا�داثة �ى شكري �مد عياد                                                                                   فصل األولال  

 

85 

تتحطم وتزول، فل¯ست � نظرهم c ا&همة، و+كنها ت�ك آثارها وانطباعها ... وقد مّثلت ا�رªة 

mة ا+رªخلص من جزئيات ا+لغة االنطباعية، وا�رNاول ا· cا+لغة، و P ز�ة قبلها، بداية ا�جوم

    1§�روف، وأخذت ا�رªة االنطباعية ا@اهات عدة عند (mونيه) و (ر�لكه) و (هو+ز) وغ|هم".
  

يعلنه (فيلنو توماسو  1905مع بيانها األول سنة "وظهرت ا�رªة ا&ستقبلية � إيطا�ا 

 الغموض واالضطراب ب' األدب وا+سياسة، فأوغلوا بذ+ك أ�g من ا�رÔت مار�aي�)، Nوغل �

ا+سابقة � �اولة Nحطيم ا+لغة، ودعوا إ» ا+شعر ا�ر اpي §ن قد ابتكره (كوستاف §ن)، �كون 

من معانيها وقواعدها، وNحول ا+öمة إ» مقاطع  ا +ضياع أوسع +لöمة ا�ّرة ا&تفلتةا+شعر ا�ر بابً 

  2صوتية müضة ه¯سF|�ة".
  

وهذه ا&همة د} إ�ها أدون¯س وªمال أبو ديب وغ|هما من رجال ا�داثة � إÞاع ôه يدور، 

: "يصبح ا+شعر � هذه ا�الة )مقدمة � ا+شعر العرð(به امهما اختلف ا+لفظ، يقول أدون¯س � كت

    ، و�ضيف قائال: "وتصبح ا+لغة üبة شاسعة كثيفة اإليقاع واNوهج واإل¾اء    3رة P ا+لغة"ثورة mستم

  4ال حّد Ò ألبعادها، فُتفرغ ا+öمات من معانيها ا&وضوعة سابقا � ا&عاجم أو P األ+سنة".
  

لعالقات و�ة تaبع من سبْكة انو�قول كمال أبو ديب: "وهكذا يvون تطور اإليقاع فاعلّية ب

  5د الطو�ل".ا&تكونة ضمن ا\aية وجد�تها. و�تu وراءها ال�اث ا+شعري � ا+لغة بتار�ه ا&عقّ 
  

                                                 
  .100، 99سابق، ص ص:ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، mرجع  -1
  .100نظر�ة ا�داثة، ص:ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م  -2
  .126أدون¯س، مقدمة � ا+شعر العرð، ص: -3
  .128ا&رجع نفسه، ص: -4
  .105أبو ديب كمال، جد�ة اRفاء واNجÃ، ص: -5
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ا&غالطات الفكر�ة من خالل طن' " ومن ب' خصائص ا�داثة � ميدان األدب والفن 

م إ» األمام؛ حرªة تقدّ  اا�داثة تع° اNغي| بوصفهالوة جرسه، ومن أسا�ب ا&غالطات أّن اNعب|، وح

م هو انفصام عن ماض. ومن هنا §ن و; ا�داثة :فسها بوصفها وذ+ك � مأساتها؛ فG تقد� 

  1انفصاما. واالنفصام دائما فعل توتر وقلق ومغاmرة".
  

ح' يضعون مثل هذه ا&غالطات، aNساب بهدوء "هكذا يُؤثر ا�داثيون � القراء العادي'، 

طلقة ال يأتيها ا\اطل، &اذا يvون × تقّدم انفصاما عن ماض؟ &اذا ال يvون امتدادا كأنها حقائق م

ونموا وتطورا كما تنمو ا+شجرة فتحمل الغصون وا+ورق وا�مر؟ أّما االنفصام، كما ذكره، فال شك أنه 

  2مأساة ا�داثة أو � مأساتها، Îسبب ا&غالطة ال Îسبب ما يدعيه من انفصام".
  

  ا�داثة ] ا�قافة: -4

ت ا�قافة عن �سغ ا�داثة األو�   
ّ
  ا&سكونة با:قد وا+رفض و@ديد ا+لغة واألش�ل، "�ل

Nتجه Ì Pو مØايد، و� Êا�ا ا�ماه|ي إ» هوس اNغي| من أجل اNغي|، وm «0الحقة العالمات 

هذه ا&فارقة ا�داثو�ة  زخارف ا&اê، إنّ وتناسالتها، وابتعاث عنا¦ الفو+öور، وز�نة اNقا�د، و

عJ اإليديو+وجيات  ·رص P تعاrش األسا�ب واال@اهات، وHس¬، ضمنيا، إ» اإل¾اء بأنّ 

ا+ُمتعية واالستهالك وفعا�ة األزرار c ا+سOيل إ» ·قيق ا&ساواة، وانØاع  ا&ناهضة قد انت�، وأنّ 

    3رفاه واNواصل".جذور ا+Jا}ت الطبقية، وتعميم ا+
  

     
  

                                                 
  .35، ص:4، مج3سابق، عmرجع برادة �مد، اعتبارات نظر�ة Nحديد مفهوم ا�داثة،  -1
  .106ا�داثة، ص:ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة  -2
  .15، ص:4، م3برادة �مد، اعتبارات نظر�ة Nحديد مفهوم ا�داثة، Êلة فصول، ع -3
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فاµور اpي تضطلع به ا+واليات ا&تحدة األmر�vية � تصدير ثقافتها إ» Þيع أÌاء 

اقتنا} منها بأّن Êتمعها هو ا&جتمع اpي يتواصل أ�g     "ا&عمورة، وخاصة إ» بان العا+م ا�الث، 

aسق االقتصادي العالæ اpي Hسهر عليه استمرار ال من أي Êتمع آخر مع العا+م ôه. وÅذ+ك فإنّ 

�ه، يقت¥ استخدام اNكنو+وجيا واإل�ك�ونيات لـ (توحيد) ا&جتمع العالæ ثقافيا أmر�vا وتقوّ 

 جزءا أساسيا � �طيطات ا+واليات اNخطيط +لغزو ا�قا� rشGّ  ونفسيا وحضار�ا. ومن ثم فإنّ 

  1·ديث العا+م وتطو�ره".ا&تحدة ال� تعتÈ نفسها (mسئولة) عن 
  
ثة ادا+صناعة وÌوهم، فرÅما §نت ا� ا � عرف ا&نتج' من الفنان' وا\احث' ورجالأمّ 

mرتبطة باالبت�ر، سواء أgان االبت�ر مذهبا فنيا أم عمال � حدود هذا ا&ذهب، وسواء أgان منهجا 

mستحدثا أم سلعة من نوع هذا اإلنتاج، فا&عÂ علميا أم ïثا � حدود هذا ا&نهج، وسواء أgان إنتاجا 

2اpي يقصده من يطلق لفظ ا�داثة P أي واحد من هذه األشياء ¾مل � طيه معÂ االبت�ر.
 

  
  ا�داثة ] ا;ارGخ: -5

م ا&رء من هذا ا+لفظ معm Âرتبطا إذا ورد لفظ ا�داثة � سياق نص من نصوص اNار�خ فهِ 

اNار�خ نفسه ال غê   Â ا\عيد، إ» ماض قر�ب أو إ» ا+زمن ا�ا«؛ ذ+ك بأنّ ïرªة ا+زمن من ا&ا

)،                   Chronologieمن حيث طابعه العام تتابعا زمنيا ( Ò عن مفهوم ا+زمن، بل إنه �عدّ 

  أو رÅطا +ألحداث بFتابع ا+زمن.

                                                 
  .17، ص:4، م3ا&رجع ا+سابق، Êلة فصول، ع -1
 ،1984، 1، ج4، مج 3حّسان تّمام، ا+لغة العرÅية وا�داثة، Êلة فصول، ا�يئة ا&�Jة العامة +لكتاب، القاهرة، Jm، عينظر:  -2

  .128ص:
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بعواmل تار�ية �ددة وmلموسة إ» تطور نزعة تار�انية ترجع × "وقد قاد رÅط تطور اNار�خ 

) ÖIdolâtrie de l’histoireء +لتار�خ و�Hطه به µرجة أنه تم وسم ا�داثة بvونها عبادة اNار�خ (

."Âلمع+ Àي أصبح هو ا&صدر أو ا&نتج األساp1ا  
  

م ا+زمن، فقد تمثلت ا�داثة +لو; ·ول آخر طال مفهو"ل � مفهوم اNار�خ وقد واكب اNحوّ 

من ع� مع (هيجل) كف�ة جديدة جدة راديvا�ة بالقياس إ» ما سبقها    االفلسu � القرن ا�

من عصور، وخاصة ابتداء من القرن اRاmس ع� واألحداث ا�الث ا+كÈى ال� راوحت حوا�ه: 

µية واإلصالح اÅشاف العا+م ا�ديد، ا:هضة األوروFن (هيجل) هو أول من طرح  دي°. وقاك§

  2قطيعة ا�داثة مع اإل�امات ا&عيار�ة +لماê، ال� c غر�بة عنها، طرحا فلسفيا".
  

ر�ج دالالت يوتوÅية عÈ دزمن متجه Ìو ا&ستقبل اpي يFvسب باN"يبدو أّن زمن ا�داثة 

ط� P قاmوسها mصطلحات اNطور، @رÅة تFنا� فيها باNدر�ج ا&سافة ب' ا�ا« وا&نتظر؛ وت

  3واNقدم واNحرر واألزمنة".
  

� كث| من ا�االت P ف�ة معينة أو زمن مع'، فإّن آخر  و0ذا §ن ا\حث اNار�é ينصّب 

  حديثا بالaسبة ألوÒ، أو &ا سبقه من أحداث هذا العJ نفسه. هذه الف�ة أو ذ+ك ا+زمن يعدّ 
  

 " ا�داثة ومعÂ ذ+ك أنّ 
ّ
öية ال مطلقة، وآية ذ+ك أّن ا&ؤرخ' يتOار�خ �سNمون عن آخر � ا

العصور الفرعونية ·ت عنوان (اµولة ا�ديثة)؛ وï cسب ا&عاي| ا&طلقة أقدم من حضارة 

 ،ðأحوال }&نا العر � éار�Nاإلغر�ق وما جاء بعدها من حضارات. و+و أننا ارتضينا هذا ا&فهوم ا

                                                 
  .11سOيال �مد، ا�داثة وما بعد ا�داثة، ص: -1
  .12ا&رجع نفسه، ص: -2
  .12نفسه، ص: -3
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إ�نا Êد ماضينا  �الث بصورة }مة، +وجدنا ا�داثة بلية، �سأل اهللا أن ينقذنا منها، وأن يردّ والعا+م ا

  1اpي عصفت به ا+سنون واأليام".
  

  ا�داثة ] الفكر والعلوم اإلtسانية: -6

هو اNطور العلæ اNطبيÍ، "لقد §ن من أبرز ا&ظاهر � ا�ياة األوروÅية � وسط هذا الظالم، 

وتطور ا+صناعة، وظهور ا�ورة ا+صناعية. وقد انعكس هذا ôه P واقع أوروÅا، حيث ظهرت طبقة 

 
ّ
ة، وطبقة ا+رأسما�' ا&ستِغل

ë
ة، وانفالت الفردية انفالتا واسعا، ولقد استطاع أصحاب العمال ا&ستغل

µه � نظام أسموه (اô اب ا&صانع، ورجال ا&ال أن يصوغوا هذاÅم +لناس ا&صالح وأر يمقراطية)، �قِدّ

ر ا:اس ب�Èق اإلدارة ا:اجحة وا:ظام من  نظاما إدار�ا قو�ا ¾m æصالح واضعيه من ناحية، و�ِدّ

ناحية أخرى، وrشغلهم � ا+رªض ا+الهث وراء (لقمة الع¯ش)، ثم يدفعهم قطيعا rساق    إ» Êازره، 

  2.� أجواء العلمانية ال� سادت وا+�ك اpي امتد"
  
، نافضا يديه    )1857-1798(فظهر (أوجست كونت) "الفكر األوروð،  َت � هذه األجواء نبَ و

ما §ن rسq        من ا&يتاف��قيا، داعيا إ» اإليمان بوجود }+م وضÆ ¾ل فيه العلم ا+وضÆ �ّل 

و � حقيقته عJ   (علم ا+الهوت). فإذا §ن عJ اNنو�ر كما rسمونه، وهو القرن ا�امن ع�، وه

 Òهو اإل Æاسع ع� جعل العلم ا+وضNمن عصور الظلمات، وَجْعل العقل وا&ثا�ة إ�ا، فإّن القرن ا

  3ا�ديد. وجعل الطبيعة وا+واقع كذ+ك إ�ا".
  

وجاء (ت') �علن إخالصه +ألmور اNجر�دية حيث ال يظهر ا�مال عنده إال Îسيادة العقل، 

(�aرت سبÅهر) أساس العلم  وجاء P قدمNعلن � كتبه � علم االجتماع وعلم ا:فس إيمانه با�

                                                 
  .128، ص:1984، 1، ج4، مج 3حّسان تّمام، ا+لغة العرÅية وا�داثة، Êلة فصول، ع -1
  .92ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص: -2
  .93ا&رجع نفسه، ص: -3
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والعقل. وظهر (فروي) و (إد+ر) و (يونج) � دراساتهم � علم ا:فس، و (مارªس فيÈ) و (إميل 

دورªهايم) � علم االجتماع، و(دارو�ن) ونظر�اته � الaشوء واالرتقاء، �قرر هؤالء Þيعهم مبدأ 

  1واNطور P أساس العلم والعقل فقط، و�نصبوا آ�ة جديدة. اNقدم
  

تقوم ا�داثة الفكر�ة P "االنتقال من ا�واهر ا+روحية القبلية إ» اµوافع األو�ة، كما تع° 

�صوص العا+م االنتقال من األش�ل ا�وهر�ة إ» ا&فاهيم والعالقات ا&ي�نيكية ا+ر�اضية،            

  2ث ·ول � فهم اNار�خ من ا+رؤ�ة اRالصية والغائية إ» الÕعة اNار�انية".فيم ¾د
  

سمات ا�داثة الفكر�ة تدور حول نوعية عالقة اإل�سان بذاته وÅالعا+م  الشك إذن � أنّ 

وا+زمن، وأنها أعمق هذه ا&ستو�ات Þيعا، كما تتعارض مع × نظرة تقليدية، وتمارس فعال تفكيكيا 

P ا�قافات ا&غايرة �ا، لvن من ا+¼وري اNمي� ب' "ا&كونات األساسية لفكر ا�داثة وÅ' فكر 

عد ا�داثة اpي هو و0ن §ن فكرا mشتقا من فكر ا�داثة، فإنه يرتد عليها نقدا وتفكي� ما ب

وHساؤال. إّما تعميقا &د+و�ا ا+رئ¯á أو توسيعها µائرتها أو mراجعة \عض مفاهيمها دون أن يaث°     

  3أو يرتد عليها".
  

Nاسع ع� �اصة، "زاد من عمق ل واNناقض اpي تمثëل أمام ا:اس خالل القرن اإّن اNبدّ 

 صدمات نفسية. وتأخذ ا�داثة خصائص مداها � الفكر 
ّ

µا�|ة وا+شك، ومن ضباب الغموض، وو

  4األوروð حÎ ç@ èشG واضح �ارÅة +ين، ونقمة P ا&اê، َحْ|ة وشك، واضطراب وغموض".
  

                                                 
  .m93رجع سابق، ص:ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ينظر:  -1
  .65سOيال �مد، ا�داثة وما بعد ا�داثة، ص: -2
  .65ا&رجع نفسه، ص: -3
  .94ا&رجع ا+سابق، ص: -4
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فإنه سيكون أ+صق بفكرة "،إذا ورد لفظ ا�داثة � نص من نصوص اإلصالح االجتما;  

(اNغي|) منه بفكرة ا+زمن؛ ذ+ك بأّن اإلصالح االجتما; قد يتم باNطور وقد يتم بالعنف؛            

  العنف وحده ال يتعدى         فإذا تم باNطور أصبح اNغي| به أوضح من ا+زمن، و0ذا تم بالعنف فإنّ 

فجأة كما تم العنف، و0نما يمتد P األيام، حè � أ�g أن يفتح الطر�ق أمام اNغي| اpي ال يتم 

   1ا�ورات حرصا P �عة اإلyاز".
  

إ» �ظة بعينها فإّن اNطور "و0ذا صح أن يaسب العنف أو أن تaسب القرارات ا+رسمية   

العواmل �ضع Nغ| ا:فوس اإل�سانية أ�g ا �ضع &فاجآت  هاالجتما; اpي يبدأ Îسبب هذ

 األmور ا&ادية. ومن هنا، ترتبط ا�داثة � عرف ا&صلح' االجتماعي' باNغي|، وحسOنا أنّ 

زء من ا&جتمع الفر�á (نابليون) � نظرهم ج ون ثورتهم صانعة ا&جتمع ا�ديث، وأنّ الفر�س¯' يعدّ 

  2:كولن)".(جورج واشنطون) هو بطل ا&جتمع األmر�vي، مثله مثل (إبراهام  كما أنّ القائم؛ 
  

Êتمعا مغلقا ·كمه أخالقيات مFشددة وHسوده منظومة عقدية "فإذا §ن ا&جتمع اNقليدي   

ا&جتمع ا�دا� Êتمع تداهمه Êموعة من القيم ا&نفتحة القائمة             ومنظومة قيم واحدة، فإنّ 

 P اNعدد وقابلية اNغ| ومعيار�ة الaسOية وا�ر�ة. فهو Êتمع مت
ّ
ق با&ستقبل أ�g ا هو مaشد    عل

م العمل م ا+صدق وا:ية، ومن قيّ إ» ا&اê، وÊتمع يعÃ من قيم ا&ردودية والفاعلية P حساب قيّ 

    3م اNوا× والقدر�ة".وا&سئو�ة P حساب قيّ 

  

  
  

                                                 
  .128حّسان تّمام، ا+لغة العرÅية وا�داثة، Êلة فصول، ص: -1
  .128ا&رجع نفسه، ص: -2
  .64، ص:وما بعد ا�داثة، صسOيال �مد، ا�داثة  -3
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  العلوم ا;طبيقية: ا�داثة و -7

نموا طبيعيا هادئا، أو هكذا يبدو. فما من عJ العلوم اNطبيقية � تار�خ اإل�سان  يعتÈ نمو  

  إال §ن فيه نمو وتطور ساهم فيه اإل�سان P مدى قرون طو�لة، وساهمت فيه ا+شعوب ôها،       

  فنما الطب وا�ندسة وا+ر�اضيات والف��اء وغ|ها من العلوم اNطبيقية.
  

مذهال � هذه العلوم، +م Hشهده  شهد نموا"إال أّن ا:صف ا�اÇ من القرن اNاسع ع�،   

ت هذه العلوم P مناهج أخذت Hستقر قواعدها ش¯ئا فش¯ئا، وأخذ ا:اس القرون ا+سابقة، ولقد نمَ 

ث جديد � حياة اإل�سان، وÔن اإلقبال شديدا بعد أن نفضوا أيديهم          يُقِبلون عليها كأنها حدَ 

علم إ�ا، ولvن أوروÅا عميت أبصارها، فلم تر � ذ+ك من اµين، حè جعلوا من العقل إ�ا ومن ال

آيات اهللا Nخشع وتaيب، ولvن أخذها ا+كÈ والغرور، ثم تمادت � غّيها وفسادها ... ·ت شعار 

  1ا�ر�ة وا�داثة".
  

ازدادت ا+ر�بة � ا&اê، وا�َ|ة أمام ا�ا«، والقلق با&ستقبل،      "أمام هذه اNغ|ات   

Nرزت اÅناقضات � واقع ا:اس و� بعض ا:تائج ال� يصلون إ�ها، وقو�ت ا+رغبة � ·طيم األطر و

هذه ا&ظاهر صفات بحت واألنماط وا:ظم ا يتعلق با&اê، � سOيل ا\حث عن جديد، وأص

êا&ا P ا+ر�بة، القلق وا�|ة، ا:قمة :Çو�اولة  أساسية � ا:هج ا�دا� ا\عيد عن ا:هج اإليما

  2·طيم أطره ونظمه، و�اولة ا�مع ب' ا&تناقضات".
  

mشÁت اإل�سان � نفسه وعالقاته.                 ·ّل  ولvن هذه العلوم Þيعها +م Hستطع أنْ   

إّن اNكنو+وجيا أو اNقدم الف° يمvن أن ¾ل mشÁت اآللة وما rشبهها من mشÁت اإل�سان،     

واRلقية، وا&شÁت ال� يصنعها اإل�سان بنفسه  ة+سياسية واالجتماعية وا:فسيأّما ا&شÁت ا
                                                 

  .96، 95ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، ص ص: -1
  .97ا&رجع نفسه، ص: -2
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ما عظمت اآللة سيظل �ابهها هو بنفسه، ولن �د من اآللة واNكنو+وجيا أ�g من عون �دود mهْ 

  1ونمت.

مفهوم ا�داثة ل¯س مفهوما متجا�سا � ا&جاالت ا&ختلفة من الaشاط فمما سبق �سFنتج أّن 

   اإل�ساÇ، بل �تلف من Êال إ» Êال، و�Fسم بالaسOية � معظم ا�االت.

                                                 
  .97ينظر: ا:حوي عدنان ¹ رضا، تقو�م نظر�ة ا�داثة، mرجع سابق، ص: -1



  

  ةــداثـحـن الـف مـواقـم

  

  

  

  .ا�فكيك ا�داثة ب� ا�جاوز و -1

  
  .نقد سمات ا�داثة -2

  
  .ا�داثة العر"ية أزمة -3

  
  .(وقف شكري عياد من ا�داثة -4
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   .)واقف من ا�داثة: ا!بحث ا�الث

  :ا-فكيك ا�داثة ب. ا-جاوز و -1

 ،      ق 'لفرد جزءا من ا'سعادة، ال   جانبها ا�نظ�يقد حقّ "إذا �ن الفكر الغر� ا�ديث   

وEنما   جانبها العمD؛ فإّن نهاية القرن ا�اسع ع< �نت >ليئة بمظاهر االختناق، وحافلة با0آ. 

د وجود هّوة سحيقة بH ما �ن يدعو إMه ا0<وع ا�داJ، وHI ما وصل 
ّ
Pاألصعدة. هذا ما يؤ U V

�قل االجتما` ا_قا  الغر� منذ اعنه (آالن تورZن) إذ اعتW أّن  ما عWّ  إMه   نهاية األ>ر، وهذا

، 1ل >رحلة جديدة   >سار ا�داثة بقدر ما يمّثل >رحلة نقدها وتفكيكها"م ال يمثّ 19أواخر القرن 

  هذه ا0رحلة e ما بعد ا�داثة.
  

منهجا oليليا 'لزخم الفلسm اإلkساj اiي صنعه رّواد "تها تقرZبا، تعّد الفلسفة ا0عاhة بُرمّ   

، وPرّد فعل tوري V ما آلت إMه ا�داثة، فإّن األصوات تعالت �جاوز (هيجل)ثة حq ا�دا

ا�داثة كمرحلة tورZة لxس 'لتصحيح أو ا�قوZم، وEنما 'لهدم ا�داثة، وا�ديث عن ما بعد 

ا�داJ وا�قوZض والقطيعة، وِ~ّ صفحة ا�داثة نهائيا؛ با_ورة V ا0بادئ الz قام عليها ا0<وع 

ا'�سي� �ه، �لعقالنية، وفلسفة اiات، ومفهوم ا'ّ� وا_ابت، وَوْهم  الغر�، بل الفكر األورو�

ا�داثة U ا0فاهيم فيها متغ�ة، تعWّ عن ا�بع�، �، وا�تمية ا�ار�ية. فما بعد ا0طلق ا�ها

  2ا'�>ل وا�ائم". واالختالف، وا�عدد، وال�س�ية، واالنفتاح، وقابلية ا�غّ� 
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .75، ص:2011، 1ا'سالم، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، جداول 'ل�< وا�وزZع، ب�وت، �نان، طبوزIرة عبد  -1
إيغلتون ت�ي، أوهام ما بعد ا�داثة، تر: ا'سالم م ، >راجعة: �حان سم�، >رPز ا'لغات وال��ة، أ�اديمية الفنون، القاهرة، >�،  -2

  . 112، ص:1998(د ط)، 
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  فر5در5ك ني3شه: - 1-1

أّن إرهاصات ا'رفض "لعل ا0تق£ �ارZخ الفكر الفلسm ما بعد الع� ا�ديث ¡د   

) أول 1900- 1844وا�جاوز 'لم<وع ا�داJ إنما ترجع إ§ فيلسوف اإلرادة (فرZدرZك ني¥شه: 

د oطيمها، وEثبات قصورها   بلوغ صوتقوZضها قا�اعH إ§ نقد العقل الغر� وتعرZة أkساقه 

فإّن (ني¥شه) ينظر إMها V أنها ا�قيقة، فإذا �ن الفكر ا�داJ يقوم V ا0طابقة بH الفكر وا'وجود؛ 

نماذجنا ا0نطقية يمن أن  شبكة عرZضة من األوهام واألباطيل؛ إذ يعتW أنّه ال »ء يªُبت أنّ 

       لقد وضعنا فيها ثقتنا بصورة مطلقة؛ ألننا ال kستطيع أن نعxش بدونها، تون كونية وtورZة، و

  1ولن ا�ياة نفسها ال يمن أن تون إثباتا منطقيا".
  

) إ§ نوع آخر من ا0طابقة تون بH الفكر وا�ياة، يدعو (ني¥شه"و° مقابل هذه ا0طابقة، 

فإنهما عند (ني¥شه) ´طان فإذا �ن الفكر ا�داJ ³س¥بعد ا²طأ وا'وهم من ا0نظومة ا0عرفية؛ 

'لوجود؛ ألنه ال يمن تصور حياة اإلkسان من دون كمية µّددة من ا'وهم؛ ألّن اإلkسان الزمان 

أوهامه كما 'و �نت حقائق. و° هذا ا'صدد يؤPد (ني¥شه) أّن ا²طأ  �اف ا�قيقة، فيتوّهم وZصّدق

وا'وهم لxسا ¹رد عرض يطرأ V ا'وجود، يزوالن عندما يصطدمان ·سلطة العقل، مثلما دأب عليه 

فالسفة ا�داثة: (ديارت)، و(�نط)، و(هيجل)، بل هما صميم ا�قيقة؛ ألّن ما ³سº عقال 

  2طاف سوى سلسلة من األخطاء األساسية الz اصطنعها ا²طاب الفلسm".وحقيقة لxس   نهاية ا0
  

Àظى بم�ن ا'ز¾مة   >½ح الفكر الفلسm 'لقرن الع<Zن؛     "ولعل اiي جعل (ني¥شه) 

 zعده، ونزعة ا'شك الIة وخصبة إبّان حياته وZة قوZية فكرP0ِا أثارته تصوراته وفلسفته من حر

ومفهومه 'لحقيقة ودعوته إ§ تفكيك العقل الغر� القائم V (ا'لوغوس)،  اتصفت بها فلسفته،

                                                 
  .80م، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، ص:بوزIرة عبد ا'سال -1
  .117إيغلتون ت�ي، أوهام ما بعد ا�داثة، ص:  -2
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ف فيما بعد عند (مxشال فوPو) و (روالن 
ّ
وEعالنه عن (>وت اإلÄ) كتمهيد إلعالن >وت ا0ؤِل

الz هاية 'لميتافZÅقا الغرIية ، فني¥شه من خالل دعوته إ§ (>وت اإلÄ) أعلن عن بداية ا�بارت)

أفالطون)، وتصل إ§ (ديارت) وغ�ه من الفالسفة العقليH اiين جعلوا من العقD ا'� إ§ (تعود 

  1(اهللا) >رPزا 'لحقيقة".
  

ا'الئق �فكيك العقل الغر� وتعرZة أkساقه،  e ا0دخل"هذه ا�قيقة   نظر (ني¥شه) 

أو ينقدها بقدر ما اهتّم بها  وا'سؤال ا�ي¥شوي حول ا�قيقة �تلف عن نمط سابقيه؛ كونه 'م ³ُسائلها

فاصلة تفك� ني¥شه تمن   كونه 'م ي¥ساءل كبقية لمعرفة، كما يقول يوسف بن أ�د: كجوهر '

الفالسفة عن ماهية ا�قيقة، و'م يبحث Çا عن تعرZف متمV ،Å غرار ما فعله الفالسفة ا'سابقون، 

  2وEنما عن إرادة ا�قيقة".
  

         ّن ا'سؤال ا�ي¥شوي سيختلف تماما عن ا'سؤال األفالطوÈ:فإوZضيف ا�احث قائال: "

ما ا�قيقة؟ وعن ا'سؤال ا�يارÌ   ما اiي يون األساس اMقيË بال�سبة إ§ ا�فك� وا'وجود؟ 

وعن ا'سؤال ا'�نطي: كيف يمن 'Íات أن تعرف   حدود ا�جرIة ا�قيقية معرفة متعاMة؟       

  3سؤال ا�ي¥شوي هو: من يبحث عن ا�قيقة؟ وماذا يرZد   نهاية األ>ر؟".أّما هيÏ ا'
  

فيلسوف اإلkسان األV عن هرم ا�داثة وشيخوختها ا�ار�ية "علن وIهذا ا'سؤال يُ 

ق اÑبال والقمم، 
ّ
وا0فاهيمية، وIذ'ك اق�ح ><و¾ >ستقبليا يلوح فيه اإلkسان >رZدا تّواقا Óو Òسل

                                                 
  .81، ص:سابق>رجع إيغلتون ت�ي، أوهام ما بعد ا�داثة،  -1
، 1998، 102بن أ�د يوسف، منظورZة ا�قيقة عند ني¥شه، ¹لة الفكر العر� ا0عاh، >رPز اإلنماء القوÔ، ب�وت، �نان، ع -2

  . 50ص:
  .51ا0رجع نفسه، ص: -3
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،       األماÖن الفسيحة وا'وعرة، وواجبه أن Àقق ذاته، وZرتÕ من دون شفقة V نفسهقادما من 

  1وال V اآلخرZن. فهو اiي Àدد معتقداته وأخالقه، وال يؤمن بأي >صدر سوى إرادته: إرادة القوة".
  

  فرو5د:  - 1-2

ورة أخرى e ا_ورة خصوصا V ا0ستوى ا0يتافÕZÅ، هناك ث"وIموازاة ا_ورة ا�ي¥شوZة،   

الفروZدية V ا0ستوى ا'سيكو'وÚ، ثورة جذرZة قلبت مفاهيم ا�داثة رأسا V عقب، فلم يتحدد 

وEرادة حّرة، بقدر ما هو خّزان ال شعوري، واiي �ت� رغبات ج�سية اإلkسان بوصفه وعيا 

kّرك وت�ّشط ا�ياة ا�فسية وتفوق سلطة العقل؛ فقيمة اإلo ال تنطلق من وعدوانية (دZفرو) سان �ى

كينونة العاقلة ا'واعية والقاصدة وا0تحكمة   زمام األ>ور، ولن بوصفه �ئنا حيوZّا تدفعه رغباته 

� أي ا'العقل أ�ئر ا'الو` أ�� من دوائر ا'و`،وحاجاته الغرZزZة واÑسدية؛ فسلوPه >رتبط بدوا

وا'و` واiات ا�ّرة لxست إال أوهاما وقِال¾ �تبئ وراءها  من العقل، وهكذا، فإّن مفاهيم ا'العقل

  2."إرث فلسفة ا�داثة
  

 t Vورة أ" كما ³شّدد (فروZد)  
ّ
نبالغ   تقدير الطابع ا'وا`، حV q >ستوى اإلبداع  ال

الفعاMة  الفكري والفË؛ فÏّ من oّمل عبء oليل األحالم، ومارس ا�حليل ا�فÞ يدرك أنّ 

V عكس ما تقوم به ا�داثة من أّن ا0وّجه هو ا'و`،  اوجهة من غياهب (ا'ُهَو) ا0رتبط با'واقع، فإذً >

        فإّن (فروZد) يضع فكرة ا�صعيد نموذجا �ناء ا�ضارة V ا0ستوى العلà، والفË والفلسm؛ 

     3ك حضارة".إذ إنه يعتقد أنه 'وال نظامية ا'كتب وتياره ا0تدفق 0ا �نت هنا
  

                                                 
  .82بوزIرة عبد ا'سالم، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، ص: -1
  .83ا0رجع نفسه، ص: -2
  .121ا�داثة وما بعد ا�داثة، ص:صفدي مطاع، نقد العقل الغر�:  -3
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إ§ ذ'ك ا'�اع بH رغبات اإلkسان، وIا�اá فÏ ارتواء ال شعوري معناه "فا²لق إنما يرجع   

قراءة ا0فكر الفرÞk (جورج ال�ن) ا0تفردة 'لتحليل اإلkسان، وما يؤPد هذه ا�ظرZة  سعادة

فلسفة اiات، س �جاوز ا�داثة عن طرZق تفكيك (فروZد) قد أسّ  ا�فÞ؛ حيث يشف أنّ 

  1وEرجاع سلوك اإلkسان إ§ ب�يات ال شعورZة".
  

هذا ا�وجه عندما زاوج بH "وقد بارك (إيرZك فروم) أحد رواد مدرسة فرانفورت، 

ته ا�ظام ا'رأسماá وخصوصا   >رحل ا�حليل ا�فÞ (الفروZدي) وا�حليل االجتما`، �فكيك

 zّسدها هذه ا0جتمعات؛ باعتبارها وهْ ا0تقدمة، �شفا عن العقالنية الã ال عقالنية m� ما

ُ>س¥<Zة، Òستخدم القمع وسيلة �قنH حرZة اإلkسان واÑماعة والفرد، مWزا العالقة بH األساس 

- 1889:االقتصادي 'لمجتمع و�Iية ا_قافة الفوقية، وE§ الفكرة نفسها ذهب زميله (هرIرت مارPيوز

1979(."2  
  

  م9شال فو8و: - 1-3

           منذ k< كتابه ا'شه� "  µاكمة الفكر الغر�  )1984-1926بدأت رحلة (فوPو:   

لة إبراز ا'وجه اآلخر 'لغرب، لxس الغرب و(تارZخ اÑنون) من خالل ا�حث   األرشيف، وµا

     العقالj وEنما الغرب ا'العقالj. وقد ناقش (فوPو) ا�داثة من خالل مناقشة ا�ص ا'�نطي، 

اiي kُ<   إحدى اÑرائد ال�MWية V شÏ سؤال: ما األنوار؟؛ إذ يرى (فوPو)   هذا ا�ص أول 

'لتفلسف، ف¥ساؤل الفلسفة عن ا�اt وا'راهن ³سمح طرح فلسm حول >سألة ا�اt كموضوع 

  3يون >وضوع الفلسفة هو خطاب ا�داثة". بأنْ 

                                                 
  . 84سابق، ص:>رجع ، صفدي مطاع، نقد العقل الغر�: ا�داثة وما بعد ا�داثة -1
بوتو>ور توم، مدرسة فرانفورت، تر: هجرس سعد، >راجعة: µمد حافظ دياب، دار أوZا 'لطباعة وال�< وا�وزZع، طرابلس، �Mيا،  -2

  .23، 22، ص ص:2008، 2ط
3- I86رة عبد ا'سالم، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، ص:بوز.  
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ل   نظر (فوPو) نقطة ا�قاء العديد من >سارات وZرى ا�احث µمد س�يال أّن "(�نط) يمثّ   

ات متقاطعة    ا�داثة وروافدها، بل نقطة ا�قاء hا¾تها وçاضاتها الفكرZة ا0ختلفة، وPأنها حداث

  1ال ¹ّرد حداثة واحدة".
  

قد فتحت ثغرة واسعة   جدران ا_قافة الغرIية، سعيا من ورائها "تجرIة االخ�اق تون ف

الغر�، كمحاولة لقلب مفاهيم العقل، واiات، واإلkسان، وا�رZة، والعدالة،  ال�اثÓو إ¾دة بناء 

عقل، وا'الإkسان، وا'التارZخ؛ ي�تè إ§ فلسفة >وت وا�ارZخ، وتعوZضها عن طرZق نفيها، أي ا'ال

فلقد ُعّدت ãرIة ية ا�ديثة، ومفهوما وتار�ا V ا'شا�ة الz فُهم بها   ا_قافة الغرI اإلkسان قيمةً 

هو من أصل العقل الz وÑت  (فوPو) ا�فرZة >شéة العقل   ا'صميم، وأّن اÑنون أو ا'العقل

  2بعدها إ§ >شéة ا0عرفة، وIداية تّون العلوم اإلkسانية عن طرZق مفهوم القطيعة".
  

 ê(تابوهات) ي�ب Ïش V e zاوز ا0ناطق ا0ظلمة، والã e (وPفو) فغاية الفلسفة عند

kسان وأثّرت   ¹رى حياته اإلعدم االق�اب منها، ومنه كشف األوضاع ا'الإkسانية الz ¾شها 

 Ï3أو آخر.·ش  
  

         V ال¥شكيك ورفض ا0بادئ األساسية يقومانطالقا ëا سبق ذكره، يمن رصد تيار 

واiي ينماز بظهور ثقافة كونية مهيمنة، عملت قنوات االتصال k V<ها "الz قامت عليها ا�داثة، 

 àّتها، ترتبط أساسا بما ُسZل ب وتقوìو ما هو متخيÓ ة ا0تأخرة؛ فمجتمع ما بعد ا�داثة يتجهMا'رأسما

و>ستقبD، وZقوم V معاj االختالف بدل الفهم ا0ش�ك، وZنهمك   دحض ا�ظرZات واألkساق 

                                                 
  .25س�يال µمد، ا�داثة وما بعد ا�داثة، ص: -1
  .87ص:بوزIرة عبد ا'سالم، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، >رجع سابق،  -2
  .87ا0رجع نفسه، ص: -3
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Zخ با�ارال باiات، وال بالعقل، وال وEثبات عكسها بال¥شكيك وا�فكيك، فنحن أمام فكر ال يؤمن 

."HقM1وال با  
  

انغالق مفهوم ا�داثة   kسخته الغرIية V نفسه؛ إذ ال يمن "وأبرز ما يمن رصده هو 

     إ¡اد أي مقابل Çذا ا0صطلح خارج األصول الفكرZة الíَ zبَت   كنفها؛ فè وEن أبدت تمّردا 

 األسطوري إللغاء ا�فس�توجيه وتصحيح 0سارها؛ بمحاولة  V سلطة ا'كنxسة، فإنها 'م تن سوى

  2."'ألشياء، وتقوZضه با�ظرة ا0وضوعية الz تعتمد V العقل وا�جرIة
  

  نقد سمات ا�داثة: -2

  نقد العقالنية: - 2-1

             Òشكو من امتالء   العقل وفرط باستعماÄ." لxست العقالنية ا0تطرفة عند (هيجل)

ة وا'سياسية وفكره فما زال ا'واقع بنظره ³شكو من مظاهر ا'العقالنية   >ؤسساته االجتماعي

 ،mالعكسالفلس Vمن فقد العقل إنما العقالنية ا0تطرفة عنده، و ïا يظن، ما اشتë  تلك القدرة

  3ظار (ا0فهوم)".ا�وحيدية ا²القة القادرة V ا�وMف بH تناقضات ا�ياة وا�ظر إ§ ا'وجود بمن
  

وتنظر إMها وفق منطق ا_نائيات األشياء  أنها مازالت ãّرد"د العقل ومع  أنها Òشكو من ðَقْ 

    ا�جزñZ غ� اÑدá أو ا�وmM، وقد سºّ (هيجل) هذه العقالنية عقالنية (الفهم) أو (اÅ0)؛   

        هذا إ§ آH¥M هما: ا�فرZد تلجأ بنظرها وe القوة الz �ن شأنها أنها إذ e تنظر   األشياء 

                                                 
  .90، 89بوزIرة عبد ا'سالم، طه عبد ا'ر�ن ونقد ا�داثة، ص ص: -1
  .90نفسه، ص: ا0رجع -2
  .398، ص:2008، 1ا'شيخ µمد، فلسفة ا�داثة   فكر هيجل، ا'شبكة العرIية 'ألòاث وال�<، ب�وت، �نان، ط -3



�ى شكري �مد عيادا�داثة �ليات                                                                           فصل األولال  

 

102 

دت بH األشياء فإنها ال توحد بxنها إال وحدة e عرض Çا أن وحّ  (أو العزل) وا�جرZد. و حq إنْ 

     1صورZة وسوZة فارغة تنخرها االنقسامات من ا�اخل".
  

Çذه العقالنية ا0تطرفة الz تل�ست بالعقالنية ا�داثية تل�سا،  جينا'وجيا"ل) وقد ب  (هيج

بما هو آلة جهنمية شأنها أن oمل بذاتها العدم، وأن Òشيع ا�ناقض واالنقسام أينما  -الفهم إنما هوف

ت
ّ
ابن األنوار ا'<`... فهذه ا�رPة األنوارZة، إذا ما هو حقق أ>رها، وجدت أنها سلكت ãاه  -حل

  نظام ا'كون  ال تتحدد òسب تراتبها  ء >سلك ا�ظرة ا�فعية حيث �نت (قيمة األشياء)األشيا

'�سيكية، وEنما òسب (منفعتها)          نت تفعله ا0يتافZÅقا او(م�óها) و(مقامها)، Ó Vو ما �

   2و (جدواها) و (فائدتها)".
  

حال  MعË بأي - وم، والعلموالفكر، وا0نطق، وا0فهالعقل،  -لعقالنية و'واحقها ما �ن نقد "ا

           ) ا'وقوع   اó0ع ا0ضاد 'لعقالنية، أي ا'رPون 1976-1889:رمن األحوال   اعتبار (هايدج

           ا�حث عن >لجأ   األ>ر ا'المعقول، çاطر إ§  ر)ة ا'العقالنية. فطا0ا نبه (هايدجإ§ الóع

ا'العقالنية e ا²روج عن طور العقل إ§ خارج لxس من شأنه أن يوصف أو يقال، وEنما،  ال ألنّ 

  3ق أ>ر ا'العقالنية، لظهر أنها وجه من أوجه العقالنية ذاتها".با'ضّد من ذ'ك، ألنه لô حقّ 
  

ّن األ>ر  ا'وقوع   ا'المعقول، فإنقد العقل يقود إ§ أنّ  اiي مفادهو"فخالفا 'العتقاد ا'سائد، 

نها إ§ أن يظهر وZنجD وآل ضعفها V ا'ضد. ö؛ ما �نت ا'العقالنية سوى العقالنية وقد انتõ وهْ 

  4إ§ االكتمال".
  

                                                 
  .398، ص: سابق>رجع ا'شيخ µمد، فلسفة ا�داثة   فكر هيجل،  -1
  .398، ص:ا0رجع نفسه -2
  . 528، ص:2008، 1ر، ا'شبكة العرIية 'ألòاث وال�<، ب�وت، �نان، طخ µمد، نقد ا�داثة   فكر هايدجا'شي -3
  .528ا0رجع نفسه، ص: -4
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ر) اس¥ش�ل ل (هايدجض (مبدأ العقل)، ولقد توسّ تقوZ"إنما يعË (نقد العقالنية)، بدءا، 

تافZÅقا دوما العقل هو ا0حكمة              0اذا اعتWت ا0ي·ساطا إ§ تقوZضه هذا: مفهوم (العقل) 

الz من شأنها أن oم oديدات ا'�ئن األنطو'وجية؟ و0اذا �ن األ>ر اiي خشxته أ�� من غ�ه 

هو أن ييأس العقل من نفسه؟ أو لxس 'لعقل اiي خشxته أ�� من نفسه؟ 0اذا علينا أن ننقده 

             ؟ فذاك اiي اعتWته ا0يتافZÅقا أ>را بديهيا، هو ذا اiي صار >س¥ش� وننجده بأي ثمن

1ر)".عند (هايدج
 

  
، والعقل بما هو (>لكة استدالل) )L’esprit( )ا'روح(بH العقل بمع  "ر) لقد مÅّ (هايدج

)L’intellect قبل بإعمال ôه، )، ولMأّن ت�سب فلسفته إIاألول، و W(العقل) أو (الفهم) فإنه اعت

   2كة استدالل واعتبارا 'ألشياء اعتبارا نظرZا وعمليا ونفعيا".أو(اÅ0)، بمعناه ا_اj، ¹رد >لَ 
  

  نقد ا?اتية: - 2-2

أهم سماتها مبدأ (اiاتية)، ثم إنه ما فتئ يمدح  نظر (هيجل)   ا�داثة الفلسفية فرأى أنّ   

  ه أصال 'لحداثة وم�شأ Çا.هذا ا0بدأ وZعD من شأنه   الفكر ا�ديث حq عدّ 
  

 -وe ا'صورة ا0عتدلة العقالنية-  بH هذه ا'صورة من صور اiاتيةÅّ م" لن (هيجل)  

 وصورة أخرى متطرفة مغاMة، فلقد اش�ط   اiاتية االعتدال وانتقد ا�طرف، واالعتدال عنده معناه

و` ذاø 'كنه tوري ألنه V  رة. وهذا عندهالفكر فكره هو؛ أي أنه أناه ا0فكّ  و` اإلkسان بأنّ 

  3ذه".األنا أن تأخذ نصيبها   عملية الفكر ه
  

                                                 
  .535سابق، ص:، >رجع ا'شيخ µمد، نقد ا�داثة   فكر هايدجر -1
  .535، ص:ا0رجع نفسه -2
  .402، ص:ا0رجع نفسه -3
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أن ينح�   هذا اÑانب الفردي اiاø، وEنما عليه أن ³سهم   بناء "ولن لxس V الفكر   

ا'شأن ا'� العموÔ، ولô هو �ن مبدأ (اiاتية) هذا قد حù   الفكر األورو�، فإنه هو ا0بدأ اiي 

ت�نح وÒس� Óو هالكها مÅّ هذا الفكر عن الفكر ا'<ú حيث �نت ا²صوصية اiاتية تتهاوى و

   1ا0حقق".
  

الغرب هو بالد الفردية وا�حديد والقياس، وûن ا�الد اiي Òسيطر فيها "لن، إذا �ن   

وe الz ³سميها (هيجل) (فلسفات  - بعض ا0ذاهب الفلسفية الغرIية اiاتية؛ أي فردية اiات، فإنّ 

   2و(في¥شه)، قد ذهبت بمبدأ اiاتية هذا مذهبا قصيا".قاصدا بها فلسفات (�نط) و(ياكو�)  - ذاتية)
  

      أضفت V ا0ادة طابعا مطلقا، وذهبت إ§ تقد³سها،  قد"فلe ô �نت فلسفات األنوار   

إضفاء ا'صفة  حدّ  إ§ ذهبت -وe فلسفات حداثية -الفلسفات ا'روماkسية وفلسفات اiاتية فإنّ 

  3."و° ذ'ك غرور كب� ا0طلقة V (األنا) بل عبادتها.
  

وÇذا قال (هيجل): "إّن ا0بدأ ا'<À úتفظ عندنا بقدر كب� من األهمية، V ا'رغم من أنه   

أهميته �كمن عندنا   ترك ا'روح Òسبح   ا'وحدة  مفرط   ا�خيل مفتقر إ§ االعتدال. وEنّ 

إّن ا'روح ال Òستعيد القوة إال  اÑوهرZة ا²ا�ة اÇادئة، وذ'ك حq تتطهر من U غرور وü عرضية...

ا'ضعف �ه Mكمن   االنغالق V اiات وا�قوقع فيها. فm  بإ¾دة غطسها   ا'وحدة ا0طلقة. وEنّ 

    4ذ'ك مبدأ U غرور".
  

                                                 
  .402سابق، ص:، >رجع ا'شيخ µمد، فلسفة ا�داثة   فكر هيجل -1
  .402، ص:ا0رجع نفسه -2
  .402ا0رجع نفسه، ص: -3
  .403، 402نفسه، ص ص: -4
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بدءا، قام ا'صلة بH اiات وا0وضوع. وهو،  قام بال¥شكيك   أ>ر"ر) فقد أّما (هايدج  

تلك ا'صلة  -ا'صلة بH األنا وا0وضوع يبدو أنّ عموميتها  بال¥شكيك   مدى كونية هذه ا'صلة و

تلك ا'صلة الo zدثت عنها كث�ا،  - الo zدثت عنها كث�ا، وPنت أعتWها األ�� كونية وشموMة

لxست إال تنوZعة تار�ية 'لعالقة بH اإلkسان وا'ýء.       -وPنت أعتWها األ�� كونية وشموMة

  1األشياء >وضو¾ت". وe تنوZعة أÑأ اإلkسان إMها تصي�ه
  

 كينونة (إنية). وEّن جهد رت كينونته بما eاإلkسان (ذاتا)، وتصوّ "لقد اعتWت ا�داثة   

،   معظمه، V تقوZض فكرة (اiات) أو (األنا) هذه وعليقها؛ أي الóعة اإلkسية، ر) انصّب (هايدج

، )�ئن ¾قل(أو  )شخص(أو  )ذات(أو  )و`(ك   مفهوم اإلkسان بما هو ذ'ك أنه لطا0ا شكّ 

  2و(األنا) و(ا'شخصية)". )اiاتية(>س¥ش� كنه ا'و` و
  

      وقوف V حقيقة مفادها ا�قوZض 'ألنا وا'و` �Mتè به نظره إ§ ا'"فا�اظر   توابع هذا   

حاول جعل ا�فك� غ� "؛ بمع  أنه 3إنما أراد oقيق tب من ا_ورة   جهة ا�فك�"ر) أّن (هايدج

         منوط باألنا، وEنما أناطه بفسحة اإلkسان. أفضل من هذا، 'م يرد V ا�حقيق، إحداث ثورة،

نظره انصب V تقوZض رIط ا�فلسف با'و`،  وEنما زحزحة وتغي�ا �0ن ا�فك�؛ بمع  أنّ 

  4اإلkسان". واالستعاضة عنه بمحل آخر 'لفكر وا�ظر هو µل انفتاح كينونة
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .514ر، ص:µمد، نقد ا�داثة   فكر هايدجا'شيخ  -1
  .514ا0رجع نفسه، ص: -2
  .522نفسه، ص: -3
  .522نفسه، ص: -4
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  نقد مبدأ ا�ر5ة: - 2-3

من  نقده �رZة ا0حدثë Hا انتهت إMه ا0ثاMة األ0انية: لقد انتهت إ§ أنّ "ر)   انطلق (هايدج  

     ئن من القدرة V ا�دء (بنفسه)،شأن ا�رZة، إذا ما فهمت فهما ميتافZÅقيا، أن تقيد >كنة ا'�

فè إذا تعË العفوZة والعلية. وIمجرد ما صارت ا�رZة   >رPز االعتبار، كما شهدت V ذ'ك 

  1  مبدئها بH سمة العلة أو األساس، اiي إMه ترجع األشياء، وسمة اiاتية".ا�داثة، �عت 
  

ا0فكرZن ا0ثاHM  رIط ا�رZة بمبدأ اiاتية رفضا، وحجته   ذ'ك أنّ "ر) يرفض (هايدج  

نهاية ا0طاف، إ§ kسب ا�رZة إ§ ا0طلق وحجبها عن اإلkسان، أو باألحرى اضطروا هم أنفسهم،   

kسبها إMه ما دام Àقق مطلب ا0طلق وZنجزه، ومع  هذا أنهم أحا'وا ا�رZة إ§ وهم ذاø يعتقده 

  2ا0طلق حققه". اإلkسان إذ يفعل �لقاء ذاته، وما حقق iاته شxئا وEنما
  

                   oرZر ا'وجه اإلkساj 'إلkسان، أو باألحرى"ر) معناها فحرZة اإلkسان عند (هايدج  

oرZر اإلkساj من اإلkسان أو اآلدÔ من ا�هيà؛ أي oرZر كنه اإلkسان بما هو دازاين. وEّن oرZر 

  اإلkسان ال يعË وضع اإلkسان   ¹ال اعتبا~، وEنما يعË،   ا�قيقة، oميله >سؤوMة  ا�ازاين

لعبء هو ا'شخص ا�ر V ا�حقيق، اiي Àمل ا ذاكا�ازاين كما 'و �ن عبأه األخص. فوحده 

يوجد ء اiي فا�أ�يد V حرZة ا'كينونة ال يعË إهمال حرZة اإلkسان أو ا�أ�يد V ا'ùورة العميا

  3".فيها اإلkسان أمام ا'كينونة، ال تعارض هنا بH ا�رZة وا'ùورة
  

حرZة لxس من هذه ا�رZة ·ýء، فلxست حرZة ا0حدثH ا0زعومة "فما اد¾ه ا0حدثون من 

       طابع اإلرادة ا�ديثة اiي ما فتئ ³ستقوي سوى العبودية ذاتها، حيث ãد أنهم صاروا ضحية 

                                                 
  .555سابق، ص:، >رجع ا'شيخ µمد، نقد ا�داثة   فكر هايدجر -1
  .555ر، ص:ا�داثة   فكر هايدجخ µمد، نقد ا'شي -2
  .557ا0رجع نفسه، ص: -3
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  توتاMتارZا شموMا؛ بمع  أنهم صاروا إ§ إرادة تنظيم U »ء   العا'م جل أو دق أو شذ  حq صار

Òس¥بد بهم ا�د اiي ارتدت به إ§ أو فذ، وما فتئت فورة (ا�نظيم) و (ا�دقيق) و (ا�ساب) هذه 

 �قة دفعته إ§ فرض ذاته،  ذاتها، فصارت تروم تنظيم اiات نفسها، وEنها �ºّ اس¥بدت باإلkسان و

  1بل إ§ تقد³س ذاته وEرادة إرادته".
  

  ر) حرZة ا0حدثH، فإنه قّوض أساسها ا0يتافÕZÅ؛ أي فكرة (اإلرادة)ومثلما قّوض (هايدج

الz تمخضت عنها فكرة (ا0قدرة) أو (القوة)، وقد ا�ذ تقوZضه لفكرة اإلرادة، وعليقها القوة 

  2ا0سا'ك ا�اMة:

ما اد� ا0حدثون، ¹رد إرادة، بل إنهم صّ�وه من حيث ال ³شعرون إرادة  للxس الفكر، بمثْ  �

   ر) بالعسف، وi'ك �ه، يدعونا (هايدجاإلرادة، ف�ن ما �ن من قرن اإلرادة بالقوة وا�رZة 

 إ§ أن نتخلص من ¾دة القول بمبدأ اإلرادة.

     يطر عليه وÒستأثر به وتتملكه وÒستكرهه، لxست القوة أن Òستقوي V ا'ýء؛ أي أن Òس �

إنما ا0قدرة V ا'ýء وا0كنة منه حفظه   َكنَِهه، وا�فاظ عليه كما هو   ذاته، وتعهده 

ما 'م يفهمه ا0حدثون: "إذ فهموا حرZة  القوة V ا�حقيق ا�فظ ال ا�دم�. وهذا ا�عهد، فكنه

   3اإلkسان بما e اقتدار V األشياء، وأدرPوا االقتدار بما هو استكراه 'ألشياء".

ون ر) إنما �ن ا'س� إ§ فصل ا�رZة عن اإلرادة ووصلها با'كينونة. فال ي>راد (هايدج إنّ  �

 اإلkسان حرا،   اعتبار (هايدج
ّ
  ر)، إال

ُ
 ال ا0ص�، وصار اإلkسان اiي يصêقحم   ¹إن أ

ولxس القن اiي يؤتمر. ö؛ ما �ن كنه ا�رZة منوطا، أصال، باإلرادة وال بعلية اإلرادة 

 .Hة اإلرادة، وال   ¹رد ا²ضوع 'لقوانZة األ>ر ا�ر ال تمن ال   حرZسانية. فحرkاإل 

                                                 
  .559سابق، ص:، >رجع ا'شيخ µمد، نقد ا�داثة   فكر هايدجر -1
  .561، 560، ص ص:ا0رجع نفسه -2
  .560ا0رجع نفسه، ص: -3
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رPزZة وتنميط ا0واطنH وEخضاعهم ي�H تغ�ات سلبية، منها تزايد ا0"إّن تفكيك ا�داثة 

لعمليات ا�وجيه ا'سيا. وا�خطيط االقتصادي ا0خالف '�يمقراطية وا0شارPة ا�قيقية، ي�افق 

معه ضمور ا�س ا²لÕ واإلحساس با0سؤوMة ا'شخصية وهو ما يظهر ·شÏ واضح   اس¥óاف 

تجددة. وIا�اÒ áسقط ا�داثة حقيقة أن األنماط 'لطاقة وا0وارد غ� ا0 ا�xئة واالستهالك ا'ال>سئول

االستهالكية 'لعا'م الغر� ال يمن µا�تها وال ترارها ألنها مب�ية V تدم� الطبيعة واس¥óافها 

  1·شÏ إمZWاá يتجاوز قدرة الطبيعة ذاتها".
  

'لحداثة حيث �ن هناك تواصل بH الفرد وا0ؤسسات،          "لقد انهار ا�موذج ا'�سي� 

            وهو تواصل ألزمة فكرة ا0واطنية والعقالنية، تفكك ا�داثة د>ر إ>�نية oقيق الفرد iاته 

  ا0واطنية أو ا0هنة أو حq   ا0ستوى ا0عýx، وأدت العو0ة إ§ حرمان ا0جتمع من تأدية دوره 

'ل<ائع، Çذا �ب أو تعطل دور ا0حافل االجتماعية ا'وسطية من أحزاب ونقابات، وIات كواضع 

  2وحقل ثقا  منغلق V نفسه من جهة أخرى". ،الفرد   >واجهة مع حقل ثقا  معو'م من جهة
  

ال �رج عن نطاق ا'سجال اإليديو'وÚ؛ وهو ³شبه   ذ'ك >وت "فالقول بنهاية ا�داثة 

اية ا�ارZخ، ونهاية اإليديو'وجيا واألخالق، الz سادت   العقود األخ�ة بالغرب، وا�ال، اإلkسان، ونه

 -حسب تعب� (هWماس)؛ ألّن ما بعد ا�داثة بمختلف ãلياته أّن ا�داثة ><وع 'م يتمل بعد

مثل   ا�قد ا0ستمر ا0جتمع ا0ا بعد ا'صنا`، العو0ة،... ما e إال استمرار 0نطق ا�داثة ولعمقها ا0ت

    3وا�جاوز ا�ائم iاتها".
  

                                                 
>رPز دراسات ا'وحدة العرIية، ب�وت، �نان، عماد عبد الغË، سوسيو'وجيا ا_قافة: ا0فاهيم واإلش�Mات... من ا�داثة إ§ العو0ة،  -1

  .222ص:، 2006، 1ط
  .222ا0رجع نفسه، ص: -2
  .34، ص:2009، 1ا²طا� عز ا�ين، أسئلة ا�داثة ورهاناتها   ا0جتمع وا'سياسة وال�Iية، م�شورات االختالف، اÑزائر، ط -3
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  ا�داثة العرAية: أزمة -3

لقد ظلت ا�داثة عند شكري عياد >وضع Òساؤل >ستمر عنده، يتضمن استجابة Ñوهرها،   

اiي كتبه  1"  مقال صغ� بعنوان "ا�قد وا0ذاهب االجتماعيةورفضا لعواقبها، منذ بداية كتاباته 

  )م1959(سنة 
ّ
ا'واقعية االش�اكية "فه (ãارب   األدب وا�قد)، وفيه يتحدث عن ضمن >ؤل

و>وقف نارها لطرائق ا�عب� ا0أ'وفة، وما بعد ا�داثة، و³سجل 'لحداثة وما بعدها إوا�داثة 

يتحدث عن µاولة نقاد ب�ان ا�ياد خلق مذهب أد� ا0ثقفH ا�ائر من ا0جتمعات الغرIية، ثم 

فا �>ال ¾م (xHمن زذائل ا0ذهبمتحرر 
ì
  >� ناقشة وتقييم تيار ا�داثة ) 0م1993، إ§ أن أفرد >ؤل

  .2" )*ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxIاياته وãلياته وجدواه   كتابه (بدو�نان، 
  

ف 
ì
قضية oليله وتقييمه �يار ا�داثة، M¥ساءل عن >ص�نا "وZصّعد شكري عياد   هذا ا0ؤل

األدب ومعه ا�قد مدخال 0ناقشة أزمة ا'وجود، وجود العا'م، ووجودنا   العا'م،  العا'م، وZعدّ  و>ص� 

من منطلق أّن األدب وا�قد لxسا ظلH 'لسياسة بل هما بعض ا'كيان اإلkساj منذ فجر ا�ارZخ      

  3.قبل، بال حدود، و قيمة oاورهما ا�ائم مع ا'زمن ا�اt"إ§ آفاق ا0ست
  

     استعراضه 'لتيارات الفنية، و'ألجواء العامة   ا0جتمع األد�، بعد "وZرى شكري عياد 

 éّش zالعر� يمتلك ال Jية، أّن ا�داIي هو جوهر ا�داثة،ت ا�داثة العرiارس ا�مرد ا             

 -ا�داثة هذه- ) ا�داثة عرIية( دعوى إنّ  -أ�� من هذا - هل نقول أسباب هذا ا�مّرد،'كنه ال ي� 

                                                 
  .191- 189، ص:2، ط1994'ل�< وا�وزZع، القاهرة، >�، ، ãارب   األدب وا�قد، أصدقاء ا'كتاب عياد شكري µمد -1

وZت، سلسلة ¾'م ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ا0جلس ا'وطË 'لثقافة والفنون واآلداب، ا'ك*عياد شكري µمد، 
  .1993ا0عرفة، (د ط)، 

  .464فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد، ص: -2
  .465، ص:رجع نفسها0 -3
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معينة،  )حداثة(دعوى زائفة، ألنها ال تزZد V أن تنقل إMنا مفاهيم ا�داثة الغرIية، بل مفاهيم 

  1". حداثة الغرZب، وا'الفت، وا0ث�
  

     ا�خبة الz تعتمد V بطوالت فردية،ا�داثة العرIية ثورة " أنّ شكري عياد كما يقرر 

ا�ظام القديم، وiا يصبح من الطبي� أن ا�عب� الفË عنها يأخذ إ§ تدم� عمد يمن أن تتجه 

شÏ ا'رفض القاطع 'لتقاMد الفنية ا'سابقة، بل رفضا لفكرة ا�قاMد نفسها، وتأ�يدا 'لحرPة 

�يه V ال�اث العر�، ومن ثم V اÇوZة ا²اصة  ا0ستمرة   الفن، ومن هنا ت¥شÏ خطورتها

  2."'لعرب
  

العجز و ا�داثHx العرب ¡معهم شعور حاد ·سقوط ا�لم العر�،"وZرى شكري عياد أّن 

بدون من اإلحباط تدفعهم إ§ ا�حث عن ا²الف   الفن هذه ا�الة ا0طلق عن ا�رPة الفاعلة. 

  I."3ية إيديو'وجيتها العميقة اÑذورواألور، و'و أّن 'لحداثة يديو'وجيةإ
  

          الفجوة بH األدب ا�داJ ودائرة القراء م¥سعة بل شاسعة، "أّن إ§ شكري عياد  و³ش�

          القارئ العادي، 'كنه يعود  Àتوي V اإلدهاش وا0فاجأة Mتقبله األدب ا�داJ ال بد أنْ  وأنّ 

ما األدب ا�داJ، >هْ    >وقف تصال� م�دد Mقرر مع (إدوار ا²راط) >س¥ندا V بعض مقوالته أّن 

من ا0نظور الفË  -، وا�داثة ال kس¥سلم 'لواقع ا'�لحوا'رفض معناه أرافض،  ين >ضمونه، أدب

قيمته �قيقية، أنها تعطي الفن قيمته ا"، ثم يã V Ëªددها ا0ستمر، و4"ظاهرة صحية -أيضا 

أو نهاية  تقاMد أفضل، إ§ امعW هايقرر أنّ ثم ، 5ا'كشفية اÑسور، تن¥شله من وهدة ا�¾ية ا'رخيصة"

                                                 
  .64، 63ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص ص:عياد شكري µمد،  -1
  .465، ص:سابق، >رجع فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد -2
  .66، ص:ا'سابق ا0صدر -3
  . 67، ص:نفسه ا0صدر -4
  .67نفسه، ص: -5
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ها ان¥<ت   ¹تمعنا ألننا ضع لف�ة çاض طوZل لظروفنا 'كنّ خر، آ0ذهب وIداية 0ذهب 

  االقتصادية وا'سياسية واالجتماعية ا²اصة.
  

     من >وقع ال�ام ا�اقد مع طبيعة ا'رسالة "وZنطلق شكري عياد   >وقفه من تيار ا�داثة 

، وعن الz حددها iاته، ومع القاعدة العرZضة من القراء، فالفعل ا�قدي �تلف عن القراءة العادية

Õاإلبداع وا�ل H1".اإلبداع إ§ حد ما،   أنه فعل تواصل، فجوهر ا�قد ج½ يمتد ب  
  

   Àمل   دمه رسالة نهضوZة طليعية فهو   حالة حوار "وتتعدد >ستوZات قراءة ا�اقد اiي

مع نفسه، ومع ا0ؤلف، أو اإلبداع، أو ا�يار اiي هو بصدد oليله وتفس�ه، ومع القارئ اiي يتوجه 

          ل �هورا، القارئ اiي يمثّ hة Çذا امع tورة إ0امه با0ستوى ا_قا ، واالهتمامات ا0ع، إMه

V ا�اقد  ، وZدرك شكري عياد أنّ 2"أو القاعدة العرZضة من اÑمهور، ولxس القارئ ا�خبوي

  وظائف تداوMة ãاه القاعدة العرZضة من القراء.
  

: "أنه ال يفتأ يال>س عن ا�قد   القرن ا�اسع ع< والقرن الع<Zن )آن >ورZل(تقول 

ا0يتافZÅقا كما قال (بودل�)، أي ا0حافظة V قيم ¹تمع بعينه أو تغي�ها، وا�عب� عن فكر ذ'ك 

  3ا0جتمع".
  

    شكري عياد ضياع اÇوZة القومية 'لمجتمع العر� وا�0ي، iا يقف بتوجس،  و��

       بل قواه الفكرZة اآللة الz تتوجه Óو ال�اث وتقاMده وÒشéها رؤى ا�داثة، وتمردها يدفع 

 V.ما هو ثابت و>ستقر  
  

                                                 
  .466، ص:>ستمر عند شكري عيادفؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل  -1
  .466، ص:ا0رجع نفسه -2
  .466، ص:نفسه -3
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Çا شكري عياد تيار ا�داثة        الظواهر وا�يارات الz استقرأ ورصد من خالفعند تصفح 

  1ص  :خلا�يارات كما يراها وتتص   ¹موعة من ه العرIية، 'وجدنا ت¥بعه Çا يتلخ  صورت
  

 ّن ا�داثة العرIية òسب ما يقول ا'واقع ا�ار�Z فر¾ من فروع ا�داثة األوروIية.إ  - أ

تبدأ (ا�داثة ا'½ZاMة) مع ظهور �ا¾ت من األجانب ا0حليH، وفئة صغ�ة من ا0ثقفH   - ب

 ،HZ�0امعات من اÑوطلبة اHب ûسية قاسما >ش�Pنت ا0ارûت �عية وÅمعظمهم، ثم تم        

         ، وأصدر (سالمة >و�) م1940سنة  ا�رZة) وأصدرت ¹لة شهرZة باسم (ا�طور)(الفن و

، وûنت هذه اÑما¾ت ترى ا�داثة   األدب والفن تعË ا�جرZب 1928سنة  (ا0جلة اÑديدة)

 
ْ
واالشم�از طا0ا يهدد ا�ظم ا_قافية الz تªبت قدم ق فË جديد يُقابَل با�وجس ا0ستمر، وأّن U خل

ا0جتمع، وخاصة   ا�الد األوتوقراطية، وأّن ا�رZة الفنية الz وصفها ا�عض   أ0انيا بالفن ا0نحط 

الفن مبادلة فكرZة و¾طفية Òش�ك فيها اإلkسانية  تعّد من قبل >روجيها رجعية وسجونا 'لفكر، وأنّ 

 ن يقبلوا أية حدود >صطنعة من شأنها أن تعرقل حرZة الفن وانطالقاته.ل�يعا، وأنهم 

  
 
ّ
صدمة قوZة، فأين (ابن  وقْع هذه ا�يانات V القارئ ا�0ي تعدّ "ق شكري عياد بأّن يعل

ا��) اiي ال يتعصب '�ين أو ا�Ñس أو ا'وطن، وأّن هذا ا0زZج من ا_ورة االجتماعية، والفن 

ا�xئة العرIية بال�سبة  ا_وري، يمن أن يون مقبوال ومعقوال   بxئة غرIية، وµدود ا�قبل  

ج Ä، ولxس لعامة ا'شعب، 'لنخبة، 'كنه يرى أّن �اعة (الفن وا�رZة) جعلت  أو ا0جموعة الz ترِوّ

صياغة ألف�ر معروفة فكري، ومغا>رة   ا0جهول 'Ï تيار جاء بعدها، ال ¹رد  األدب تعب�ا عن همٍّ 

  2سلفا، وIذ'ك بدأ األدب العر� ا0عاh رحلته الطوZلة Óو اك¥شاف اiات".
  

                                                 
  .466، ص:سابق، >رجع فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد -1
  .23ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص:عياد شكري µمد،  -2
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الفكري عدها نقف هنا مع تعقيبه اiي ال يرفض ا�عوة   جوهرها، بل يلتمس بُ  و�ا أنْ 

 م�ددا 'لناقد >و هتطور تناول ا0بدع iاته وإلبداعه، وÒسجيل العميق، اiي يعد >رحلة  
ً
قفا بxنيا

اقد ل ا�قاط ا0ضيئة 'لتيار اÑديد، في¥نازعه روح ا�اiي �� االنفالت غ� ا0حسوب، 'كنه ³سجّ 

  ح ا0بدع ا0تحرر.وا0حافظ، ور

'لواقعية االش�اكية الz واكبت ثورة   وصفه  )�ال باروت(يتكئ شكري عياد V مقولة   - ت

  >� "أّن ا�0ن اiي احتفظت به ا'ستا�Mية القوميات وا_قافات القومية جعل ا'واقعية  م1952

أ�� قبوال �ى ا'وطنHx والقوميH العرب، فÏ مذهب حداJ آخر �ن ý³ بمن�ته االش�اكية 

ا'واقعية  يعدّ األورو� وZنذر بمسخ الطابع القوÔ وا'روح القومية، وما زال بعض ا�احثH العرب 

 1االش�اكية قسما من ا�داثة"
ّ
وا�ول  zxأ�� األدباء   االoاد ا'سوفي ق عياد بقوÄ: "مع أنّ ، وZعل

2االش�اكية �نوا يرونهما نقيضH بل عدوZن".
 

 

يقول شكري عياد: "µاولة >ستحيلة 'لبحث عن  م ا�داثة عند ا�حليل األخ� كما�ن مفهو

مع  بعد أن فقدت ا�ياة معناها بغياب فكرة اهللا، أّما ا'واقعية االش�اكية ف�ن �يها إيمانها ا�ديل، 

  العا'م �ه، وقيام ا0جتمع االش�ا� اiي يضمن ا'سعادة اإليمان بانتصار الطبقة العا>لة 

  3'لمجتمع".
  

 Hسية   اإلبداع ا'شعري ا�0ي والعر�، "ولقد ظهر ا0زج بPاألف�ر ا'وجودية وا0ار         

و° ا²مسxنيات وا'س¥ي�يات �ن اÑو مناسبا 'لواقعية االش�اكية ألن oل >�ن ا'صدارة   ا�قد 

                                                 
  .467ص:، فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد -1
  .134ص:، 1971عياد شكري µمد، األدب   ¾'م متغ�، اÇيئة اZ�0ة العامة 'لتأMف وال�<، القاهرة، >�، (د ط)،  ينظر: -2
  .24، ص:سابق صدر>ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، عياد شكري µمد،  -3
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ا'و` االجتما` ا0بادئ ا'زادنوفية مثل ا�طل اإل¡ا� ا�ابع من صميم ا'شعب، واألد� بهذه 

  1."ا'شا>ل، ورسالة األدب   ا�ياة، وا�خD من بقايا ا'روماkسية ا0رZضة
  

باش�اكية ال عالقة Çا بواقع ا'س¥ي�يات و ما بعدها، ووصفوا "وا0فكرون   >� حِلم ا�قاد 

القومية مذهب ا'واقعية االش�اكية وقتها بإهماÄ 'لجانب ا'رو�   اإلkسان وطمس ا²صائص 

  2'لثقافة".
  

هناك ثمة " ظ أنّ الحَ وIعد هذا ا0سح اiي يرسم معا0ه شكري عياد 'لمشهد األد� وا�قدي، يُ 

ا'واقعية االش�اكية V هذا ا�حو، برغم االختالفات  عرضتداخال أو منطقة ضبابية، ذ'ك حH تُ 

   اÑوهرZة بxنها وHI تيار ا�داثة، حq وEن اد� بعض ا�احثH هذا، رIما عرض Çا شكري عياد 

من باب ا'وجود   هذه ا'لحظة ا�ار�ية ال من باب االش�اك مع تيار ا�داثة   ا'سمات، 'كننا 

  �3اكية قلقة   هذا ا0قام".نتصور أّن ا'واقعية االش
 

 oت عنوان "اÑيل ا'ضائع"، وZرصد 0جموعة  م1967عن نسة "ثم يتحدث شكري عياد   - ث

عا عن آرائهم، وعنونته بـ (هكذا من األدباء ا'شبان �نت ¹لة (الطليعة) قد k<ت استطال¾ >وسّ 

بH  يالحظ إذن أّن ثمة اãاها ��ا oليله آلرائهم يمن أنْ تلم األدباء ا'شبان)، فيقول بعد 

وا�نافر   ا'شبان Óو ا�عا>ل مع مطلقات ميتافZÅقية: (اإلkسان)، (ا�رZة)، (اiات ا0فردة)، هؤالء 

بعضهم  و'و أنّ  مع ا'واقع ا'سائد، ولxس هذا ا'واقع مقصورا V ا�ظام ا'سائد   >�، –ا'وقت نفسه 

                                                 
  .26، ص:العرب والغرHxIا0ذاهب األدبية وا�قدية عند عياد شكري µمد،  -1
  .41نفسه، ص: ا0صدر -2
  .468فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد، ص: -3
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و'كنه واقع العا'م ا0عاh اiي يصادر حرZة  –� يدينه إدانة Àhة وجد   نفسه اÑرأة ا'�فية '

  1اإلkسان وZمتهن كرامته   كث� من بقاع العا'م".

 

يصف شكري عياد هذا اÑيل اÑديد بأنه صاحب قدر تار�Z، وIدأ يلعب بالقلم حH �ن 

Ñأصابعه �ن ا Hو >ليئا با'صياح وا�هليل، وعندما ثبت القلم بÑل، اZو >ليئا با'�اخ والعو     

  Àمل أوزار ا'سابقH و³س� بدون دMل. وûن عليه أنْ 
  

فراغ وحس >رZرZن ¾ناهما األدباء ا'شبان   تلك ا0رحلة، 'م يقف "وãدر اإلشارة هنا إ§ 

 عن هذه ثنا ما هو ا0نتج اإلبدا`، وما e سماته الz يمن أن تعWّ أمامه ا�اقد طوZال Mحدّ 

ب إبدا¾ متمردا".ا'لحظة ا0تصدعة، 
ّ
  2  ظË أنه فراغ قلق تطل

 

تظهر ا�داثة من جديد V سطح ا'واقع األد� وا_قا  مع جيل جديد أ�� سذاجة كما   - ج

اهتماما يذكر با'سياسة،  يفرح بالقنوط والعدمية، 'م يبدو ، جيل >ستعد ألنيصفه شكري عياد

Zتحدث 3قتهم   ا'كتابةيفيهم أنهم يتحدون بطرZونها "عن شكري عياد ، وPة ا'لبنانية وIال�

فقد �ن �نان طوال ا²مسxنيات وا'س¥ي�يات، بل وE§ بدء تمزقه األ�� مناسبة �مو ا�داثة العرIية، 

Dديدة ا�اخÑة واألدبية اZا0ذاهب الفكر Ï' اهراIك   أواسط ا'سبعي�يات، معرضا متجددا و'iو ،

عن ¹لة (اآلداب)، عياد وZتحدث 4".استطاع أن يتجذب األصوات ا'شابة   شq األقطار العرIية

  إطالق   ، اiي بدأ ãارب عروضية خا'صة، دعت إ§ ا'رغبة 'واء ا'شعر ا�ر"وأنها �لت 'واءين: 

                                                 
  .45، 44ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص ص:ينظر: عياد شكري µمد،  -1
  .469، ص:سابق>رجع فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد،  -2
  .60، ص:ا0صدر ا'سابقينظر:  -3
  .60، ص:نفسه صدرا0 -4
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 ¹لة اآلداب،�لته e ا'لواء ا_اj اiي  ا'وجوديةûنت ، وا�عب� ا'وجداj من إسار ا�يت ا�قليدي

 َí شيطة، قدّ مَ وقدk >k ا دارÇت حو"Hxسkالفر H1.مت ا'كث� من أعمال ا'وجودي 

 

مون أنفسهم حداثHx، خاصة ا'شعراء منهم، بالقمع اiين ³سّ "³شعر األدباء العرب ا0عاhون 

çتلفة،  مياال، بدرجاته واÒساع الفجوة ا�ضارZة بH الغرب والعا'م العر�. i'ك فا'شاعر منهم نرا

   إ§ توثH اiات، وEسقاط شعوره باÇزZمة واإلحباط V ا_قافة العرIية الz نبت فيها، يوهم نفسه 

(تثوZر) ا'لغة، حسب تعب�ه، وهدم ا'شÏ ا'شعري العر� ابتداء من القصيدة حq ا'سطر وا'éمة،  أنّ 

وا0ستو� من نظرZات غرIية شéية، من ناحية  وIناء شéه ا²اص ا0عWِّ عن فرديته من ناحية،

  2أخرى، يمن أن يون (انتصارا)، U V العوا>ل ا0عوقة".
  

 
ّ
أنه يعرف أبعاد حضارته "منا فا'شعور باÇزZمة واإلحباط عند ا'شاعر ا�داJ، هذا إن سل

إ¡ابيا، بل يدفعه إ§ تدم� جيدا، وIا�اá يمكنه أن يدرك الفجوة، هذا ا'شعور ال ¡عله يتخذ >وقفا 

فال فرق عندنا بH ا'لغة العرIية وHI مع  العروIة نفسه، Iية الe z أحد أبعاد ا�ضارة، ا'لغة العر

ر ا'لغة فأن يد>ّ والعلم العر� والفلسفة العرIية، بل ال فرق عندنا بH ا'لغة العرIية والفن العر� 

  3."ر U ما هو عر�العرIية معناه أن يد>ّ 
  

 áا�اIة. و'كنه يمحو أحد "وZئا 'لتخلص من الفجوة ا�ضارxال يفعل ش Jفإّن ا'شاعر ا�دا

وال يب� إال الطرف اآلخر وهو ا�ضارة الغرIية. i'ك فإّن ما يتصوره هذا  -ا�ضارة العرIية -أطرافها

                                                 
  .61، ص:ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxIعياد شكري µمد،  -1
  .169عياد شكري µمد، القفز V األشواك، ص: -2
  .27ا0صدر نفسه، ص: -3
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'م ين ا'سبب ا'وحيد  ا'شاعر(انتصارا)، ما هو إال هزZمة يون هذا ا'شاعر ا'سبب األسا.، إنْ 

 1."  إنزاÇا

 

           بوصفها مذهبا أدبيا وفكرZا، ال مقولة زمنية وحسب، "م شكري عياد ا�داثة وZقدّ 

من خالل رصده �رPتH حداثxتH تعاقبتا V ا�ياة األدبية والفنية بم�: ا�داثية ا'½ZاMة ذ'ك و

 ،ا'شعر ا�رعنها  وا�داثة اÑديدة الz تمثلت   األدب، وعWّ ا0تمثلة   �اعة (الفن وا�رZة)، 

ومن  –ا�اقد شكري عياد صفات جوهرZة واحدة، أهمها رفض األش�ل األدبية ا0تعارفة Àدد Çما 

طلبا 'لتعب� ا�ر عن >كنونات ا�فس، ومن هنا فمادتها e األحاسxس ا0با´ة  –ضمنها ا'لغة 

  اقتناصها با'لغة ا²اصة بها، غ� مباMة با0نطق أو بما ³سº حقائق ا�ياة، ل ا0تفردة ا�كر، oاو

  2وEنما يتجه األدب هذه ا'وجهة حH يفتقد اMقH وZرى العا'م ا²ارÚ أشباحا ال حقيقية Çا".
  

ال Àاول أن يتواصل مع ا0تلÕ، ألنه ينظر إ§ هذا ا0تلV Õ أنه جزء "ا�داثة  أدبفإّن i'ك 

  ¹ال  حq –من ا'واقع اiي يرZد تدم�ه. ومن ثم ين�ف عنه إ§ (ا�خبة)، وا�خبة عندنا 

من          آخر ما أنتجته ا0صانع األوروIية أو األ>رZية وقد تضع   أعز >�ن تقنع ¾دة بـ  -ا_قافة

   3ا'صا'ون) ما يلقيه الغرIيون V جانب الطرZق".(
  

    >وقف ¾جز وغ� قادر V ا�عا>ل مع ا'واقع بمفرداته "فا0وقف اiي يتخذه ا�داثيون 

يهرب من ¹ابهة ا'واقع ¹ابهة صادقة وواضحة، وZب� Àدثوا تغي�ا فيه. فهذا ا0وقف حq يمكنهم أن 

  4ا'ش�".حبxسا 'رؤZة ا�ناء واÇدم 
  

                                                 
  .111اÑزZري �ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، ص: -1
  .63ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص:عياد شكري µمد،  -2
  .69، ص:نفسه ا0صدر -3
  .49، ص:1992، 1مقابلة �ال، شكري عياد، اÇيئة اZ�0ة العامة 'لكتاب، >�، ط -4
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 وZورد شكري عياد مقوالت خا�ة سعيد عن ا�داثة، وتوصيفها Çا، إذ تقول: "وهكذا 
ì
ع تطل

ا'شعر وا�ص اإلبدا` ¾مة إ§ ا�هوض با�ور الفلسm والفكري واالجتما` وIا�ين أو األ�اري 

واحدا من أهم  قيمية فإنّ  –وEذا �نت ا�داثة حرPة تصد¾ت و انزZاحات معرفية (ولxس ا�ين). 

  ¹ال العالقات والقيم ا�ي�ية و ا0اضوZة إ§ ¹ال االنزZاحات وأبلغها هو نقل ا0قدس و األ�اري 

  1اإلkسان وا�جرIة وا0عxش".
  
Zية"  أنّ  شكري عياد رىوIة ا�داثة العرPية  ا�صدع إ§ ا'�تبة ترجع حرIات العرiداخل ا

 Hب (ةZاألنا األبو) ا   ا'وقتÇ تعد امتدادا 'ألو� ونقضا zا0قدسات ا0وروثة و(أنا االبن) ال eو

  2."نفسه
  

لها ا�داثة العرIية إ§ مقولة الz تمثّ "وZرجع شكري عياد �يع ا0بادئ الفكرZة والفنية 

ألبوZة وأنا االبن عندما افكرة ا�صدع داخل اiات العرIية بH األنا  الz عWّت �اعة (ال�ش�)

، فلقد �نت هناك µاوالت دؤوIة 0حاولة اك¥شاف اiات، وهناك شعور (Óن أبناء ضا'ون)قا'وا: 

          أعم من كونها قومية أو دي�ية(òتمية ا�غي�، واiات ا0قصودة هنا e با'ùورة ذات ¹تمعية 

  3."أو غ�ها)
  

 يقدّ حداث� ¹لة (شعر) "يرى عياد أّن 
ّ
               >ستلهما من ا_قافة الغرIية،  >ون حال

طلق مال ب( القيم �ها باإلkسانرIطت  ا، بمع  أنهة (إkسانية)ثقافنصفها إ�اال بأنها أن  Zمكنناو

                                                 
  .31، 30، ص ص:1984، 1، ج4، مج 3ينظر: سعيد خا�ة، ا0المح الفكرZة 'لحداثة، ¹لة فصول، ع -1
  .61ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص:عياد شكري µمد،  -2
  .61ا0صدر نفسه، ص: -3
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�    تدرجت هذه ا_قافةقد و .أن يقول إّن ا�داثة تبدأ من ع� ا�هضة ضهم)، ومن هنا جاز �عغي

  1."  ا�ظرة إ§ ا�ين حq أرجعته إ§ اإلkسان
  
ت¥بناها مدرسة (شعر) من ا�داثة الغرIية، كما ت¥ب  لغة شعرZة U هذه ا'سمات أو ا'رؤى  

درة من أعماق ا'شعور أو ا'الشعور، وPما ت¥ب  قصيدة ا��، ألنها ترفض اإليقاع ا�مطي �>ضة، صا

 عن نفسية قائلها، إنها إذ تبحث عن ذات ¹تمعية ال ãد س�يال ا0عWّ اÑاهز، وت¥ب  إيقاعها ا²اص 

  2أفضل من الغوص   اiات الفردية.
  

  )وقف شكري عياد من ا�داثة: -4

           Zة معينة وتؤدي دورا   حضارتها، وMدة ظروف حضار"وEذا �نت ا�داثة   الغرب 

ون أحيانا عن واقعهم و�Zسلخون عن قضايا ¹تمعهم ي�شقّ فإّن ا�داثة العرIية حداثة مبدعH شباب 

  o3ت شعار ا�داثة، فيكون   اتباعهم Çا ابتعاد عن صدق ا0وقف، إقصاء 'لفنان عن مع�ك ا'واقع".
  

ال يأخذ ا'رفض مذهبا، بل يتخذه طرZقة   ا'سلوك تعتمد V رؤZة معينة "فاإلkسان ا'رافض 

. فهو يرفض األشياء الz يراها ال تعWّ عن رؤZته. i'ك عندما يرفض 'لحياة أو نظرة معينة 'لواقع

     ا�داثيون ا'واقع العر�، ا�ياø وا_قا  وا'سيا. واألد�، فمن ا0فروض أن يعتمد هذا ا'رفض 

  يرفض،  - با0فهوم ا0تعارف عليه   العا'م العر� اآلن-، لن ا�داV J طرZقة   ا�ظر وا'رؤZة

بأبعادها وZتفهم    األدب V س�يل ا0ثال، األش�ل األدبية ا0تعارف عليها حq دون أن يلمّ 

                                                 
  .62، 61، ص ص:سابق >صدرا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، عياد شكري µمد،  -1
  .62، 61ا0صدر نفسه، ص ص: -2
  .53مقابلة �ال، شكري عياد، ص: -3
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 zما أنه يرفض ا'واقع، فإنه يرفض األش�ل الIإ§ ا'واقع. و �خصائصها. فهو يرفضها 0جرد أنها تمت

  1."ت�تà إ§ هذا ا'واقع
  

            با�عب� عن رؤZته ا²اصة، 'لحداJ أّن ا�جارب ا�داثية Òسمح  شكري عيادوZرى 

        ل إذنهل نقو يقول شكري عياد: " 'لجماه� الz يرZد أن يتب Çا. 'كنها ãعله غ� مفهوم

سها V »ء من خداع ا�فس؟ هل نقول إّن هذه ا�داثة إذ تصف نفإّن ا�داثة العرIية انطوت 

           العا'م العر�؟ إال أن تتخذ واجهة مناسبة أمام ا�ظم (ا_ورZة) با_ورZة ال ترZد   ا�قيقة 

öميا  اهل نقول إّن شعراء ا�داثة العرIية، وهم شعراء ا�خبة (واقع ال يمارون فيه) إنما يقد>ون زاد

م رغم تعل -تغذي به ُسخطها V واقع اجتما`  (بمختلف انتماءاتها الطبقية وا'وطنية) Çذه ا�خبة

     - ) ا�داثة عرIية( دعوى إنّ  -أ�� من هذا  -هل نقول ؟ أنّه فاسد و>رّشح 'النهيار-تمتعها فيه 

ال تزZد V أن تنقل إMنا مفاهيم ا�داثة الغرIية، بل مفاهيم  دعوى زائفة، ألنها -ا�داثة هذه

  2".رواد ا�داثة ا�قيقيH، بعد أن انق� عهد معينة، حداثة الغرZب، وا'الفت، وا0ث� )حداثة(
  

   ا�داثHx يتبون با'لغة العرIية، إال أنهم ال يتوجهون إ§ القارئ العر�، "فبا'رغم من أّن 

وال Àاو'ون أن ي�تجوا أدبا عرIيا Ä خصائصه ا0مÅة. وEذا ãاهل األدب ا0كتوب عند أمة ما القيم 

      األدب اÑدير بهذا االسم ي�شأ صفة (األدبية)، ألّن فإنه يفقد  اإلkسانية الz ت¥بناها هذه األمة،

عن و` ما، �لق وعيا آخر جديدا. هكذا تصنع ا�ضارة األدب وZصنع األدب ا�ضارة، ووراء ذ'ك 

  3معان خا�ة kسميها تارة ا�قائق الفنية وتارة القيم اإلkسانية".
  

                                                 
  .�112ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، ص:اÑزZري  -1
  .64، 63ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، ص ص:عياد شكري µمد،  -2
  .121عياد شكري µمد، القفز V األشواك، ص: -3
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            م يدرPون انهيار ا�  ا�قليدية 'لحضارة العرIية، فهُ "فا�داثيون �يهم و` بالفعل، 

 أنّ   فمن ا²طورةا ي�بع من أطر ا_قافة العرIية. أو زZف هذه ا� ، 'كنهم ال �لقون وعيا جديدا، وعي

  1ا'شاعر العر� يرى طرZق ا²الص   إقامة بنائه ا'شعري بعيدا عن أطر ا_قافة العرIية".
  

منا بانهيار ا�  ا�قليدية 'لحضارة العرIية، 
ّ
     وe ال يمن أن تنهار   ا�قيقة،"وEذا سل

  ا0ا  وا�اt وا0ستقبل. قد يضعف   إحدى نقاطه أو جوانبه؛ ا²ط ا�ضاري خط ëتد  ألنّ 

أي نقطة منه، 'كنه ما زال ëتدا وسيظل هكذا إ§ ما ال نهاية، وال يمن أن ينقطع هذا ا²ط عند 

هذا ا²ط يمن أن يبهت أو يه� عند نقطة معينة. 'كنه ال ينقطع وال ينهار      فÏ ما Àدث هو أنّ 

منا بذ'ك -
ّ
أن تتطور   هذه ا�الة وا�طور ي�تج الفنون الz ت�شأ   هذه ا�ضارة ¡ب  فإنّ  -إذا سل

   2."من األوضاع ا�ضارZة نفسها، وال يمن أن يُفرض من ا²ارج
  

إ§ أّن "الفنون ا0تطورة ... فنون األعراف ا²اصة، ت¥بدل أش�Çا تبعا 'ألوضاع  هذا و يرجع

ذه االجتماعية الz ي�تà إMها ا'�تب، وقد أصبح اآلن منتجا فرديا Ä >زاجه ا²اص، فهو ³سم ه

ألعراف الفنية قبل أن األعراف اÑزئية نفسها بمxسمه. وعندما ته� أعمدة ا�ظام االجتما` تنهار ا

ا�ظام االجتما`، وZقوم ا0بدعون األفراد بتجارIهم الفنية اÑديدة òثا عن رسالة وشÏ ينهار 

   3وأسلوب، وهو ما يعË ا�حث عن قيم جديدة".
  

     ل ا'رعيل ا_اj من ا�قاد بعد أساتذته ا'رواد: يبدو أّن شكري عياد مثّ من خالل ما سبق 

>ساهماته ا�قدية   �ظة تار�ية طه حسH، و µمود عباس العقاد، وأمH ا²و!، وغ�هم، وجاءت 

وقف فيها منعطفH، فلقد �ن هناك جيل ثالث من ا�قاد اiين تفتحت أعينهم وثقافتهم   ظل 

                                                 
  .169، ص:سابق >صدر عياد شكري µمد، القفز V األشواك،  -1
  .116اÑزZري �ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، ص: -2
  .116، ص:ا0رجع نفسه -3



�ى شكري �مد عيادا�داثة �ليات                                                                           فصل األولال  

 

122 

الغرب ومدارسهم  فوا به وتر�وا ألعمال كبار نقادرِ ا�داثة الغرIية، واiين ت�نوا منجزها ا�قدي وعُ 

دبية وا�قدية، كأنه �ن ³شعر أّن هناك إعصارا غرIيا مغا>را ومدهشا، بإ>�نه أن يطيح بل األ

  1>وروثاتنا وتقاMدنا الفنية الz 'م تزل   طور ا�ªبيت وEرساء ا�¾ئم.
  

من >وقف µافظ غيور V ال�اث، وV اÇوZة "لقد انطلقت رؤZة شكري عياد 'لحداثة 

iين شéوا ²اصة، وZبدو أنه وضع تعرZفا iاته ورسا�ه و�وره ا�قدي وا_قا  يضعه ضمن ا'رواد اا

U  -'كنه ال يرفض-، ووضع V ¾تقه االضطالع بدور حائط صٍدّ قوي يغرIل حراس ا_قافة العرIية

ن خصوصية ما هو وافد من تيارات أو مذاهب غرIية، خشية اiوIان   هذا ا'كيان العالà دو

 Åّة وتُؤِدّه 'الختيار وا�حث وتقييم ا'وافد، خاصة إذا تمZة تع� �ار�ها، أو ت�ساق دون رؤZنا، أو هو

."jسان الغر� وفراغه ا'روحاkة شكري عياد ألزمة اإلZ2أخذنا   ا�سبان رؤ  
  

V ا�حث   أصول ا0ذاهب األدبية "  دراسته 0<وع ا�داثة شكري عياد يرتز جهد 

هذا ال ¡عل القارئ يتوهم بأّن ا0ذهب إذا Úء به من ا��ان الغرIية ووا�قدية األوروIية ا0عاhة، 

 
ُ
  3."س بها كيانه   أرض ال�شأةسسه الفكرZة الz نما وأسّ إ§ ا�الد العرIية يُـجرìد من خلفياته وأ

  
 يب� مقت�ا V ظاهر ا0نهج دون ا�بعات ا�ار�ية والفكرZة ال"فاالقتباس من هذا ا0نظور   

 Hxي يلمحه ا�ارس   دراسات ا�داثiوهو ما يعكس حقيقة ا'شطط أو ا²لط ا ،Ä ا0صاحبة

تطبيق ا0نهج سيف" بمت�نيه إ§ ãرZده و�Iه من أصوÄ وعوا>ل  العرب؛ إذ يعتقد ا'كث� منهم أنّ 

 éّشÒة ا0نهج متجلية   عدة مظاهر؛  ة، وما إنْ ه   أرض ال�شأIتنكشف غر qتبدأ ا0مارسة ح

                                                 
  .116اÑزZري �ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، >رجع سابق، ص: -1
  .475فؤاد أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد، ص: -2
مقارIة حوارZة   األصول ا0عرفية، اÇيئة اZ�0ة العامة  -عبد الغË، إش�Mة تأصيل ا�داثة   ا²طاب ا�قدي العر� ا0عاh بارة -3

  .259، ص:2005، 1'لكتاب، >�، ط
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ا�ص أصبح   خدمة ا0نهج        كغموض ا0صطلح وا0نهج، تهشيم ا�صوص ا²اضعة 'لمنهج، وPأنّ 

  1ال العكس".
  

 �سخة ا'وحيدة ا0مكنة من ا�داثة،أّن ا�داثة وصورها ا0مسوخة e ال"ال يرى شكري عياد   

إ>�نية قيام حداثة عرIية أصيلة قد تتحقق   يوم من األيام، وEن �نت بدأت تظهر يرى فهو 

�ن عياد يعيب V ا�داثHx العرب أو باألحرى ا0ستغرHI >وقفهم ا'التار�Z  إرهاصات Çا. وEنْ 

              ، ومبدعH ا، فإنه ³ش� إ§ >وقف حداJ أصيل، إنË أخالف ا�داثHx، نقادوا'الحضاري

             اس¥ئثارهم بهذه ا'éمة (ا�داثة) وأتهمهم بأنهم يفرضون علينا مفاهيم وëارسات منقولة 

         ما Àاول ذ'ك، يون أمينا U األمانة، >هْ  عن ا_قافة الغرIية، وIما أّن ا�اقل ال يمكنه أنْ 

        ن يعرف أّن U قراءة öمه أو يرصعه بنصوص غرIية أو >راجع غرIية، فهو أول مَ  و>ْهما يزZّن

   e با'ùورة نوع من ال¥شوZه، لن ال¥شوZه اiي يقد>ونه هو ��ا من نوع ال¥شوZه اiي يقوم 

  2حö �À Hم أستاذه ا'كب�". به ا�لميذ ا'صغ�
  
            إ§ ذ'ك اMوم اiي يقوم  -حقيقة ال هزال-لعوZضيف شكري عياد قائال "وjE ألتط   

 ،HxIه متعمد، جريء فاضح، 0ا يأخذونه عن أساتذتهم الغرZونقادا، ب¥شو Hفيه حداثيونا، مبدع  

فهنا يمكنË أن أصدق أنهم يضيفون إ§ ا�يار ا�داJ، اiي ال يرون غ�ه   العا'م، حداثية عرIية 

  3من نوع ما".
  

                                                 
1- hة تأصيل ا�داثة   ا²طاب ا�قدي العر� ا0عاMإش� ،Ëة   األصول ا0عر -بارة عبد الغZة حوارIسابق>رجع فية، مقار ،        

  .260، 259ص ص:
  .120اÑزZري �ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، ص: -2
  .120، ص:ا0رجع نفسه -3
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مع ا�لÕ أنها ال وصول فيها إ§ نمط سائد أو قائم يمن "ولن رIما �نت مأساة ا�داثة 

د اiي ال وصول فيه، وهنا قد نتفق ا'رPون إMها، فا�داثة   ذاتها مغا>رة >ستمرة   ا�جرZب ا0تجدّ 

ا�داثة 0تلقيها العر�، مع شكري عياد   أّن ا�لÕ العر� يرZد نو¾ من راحة ا'وصول الz لن تهبها 

فكيف ، وهو 'م يعتد U هذه ا�رZة   ا�ياة ا'سياسية أو االجتماعية أو ا�ي�ية، أو االقتصادية

  1."يعتادها   الفن بx½ ودون صدمة؟س
  

فا0جتمع العر� 'م يمر با�طورات الفلسفية والفكرZة وما ³س¥تبعها من ا�ظرZات العلمية 

العامة الz تتابعت V ا0جتمعات وا�ضارة الغرIية، هذه ا�طورات               وا�فسية وا_قافية 

الz استغرقت أ�� من ثالثة قرون �صل با0جتمعات الغرIية إ§ ا�يار ا�داJ   األدب والفن 

كما  وا_قافة، تتابعت هذه ا0ذاهب األدبية وا�قدية V >� وا'وطن العر�   أقل من سبعH ¾ما

  2يذكر ا�اقد شكري عياد.
  

لقد عرض شكري عياد ¹موعة من الظواهر وا'سمات العامة واألحداث ا'كWى الz حدثت 

با0جتمع ا�0ي وا'لبناj، ولقد �ن من شأن هذه الظواهر أن توجد نو¾ من الفراغ، خاصة بعد 

عدم ا'رضا عن U األش�ل الفنية )، ونو¾ من إرادة ا�غي�، و1967تقوZض ا�لم العر� بعد نسة (

د قادرة V اس¥يعاب ãارب جديدة حياتية مادية، ووجدانية نفسية وفكرZة ا'سابقة، والz 'م تعُ 

  3ت V ا0بدع ا�0ي والعر�.استجدّ 
  

             لقد َشَعرت ا�خبة ا0بدعة ا�اقلة Çذه ا0ستجدات الz توالت V ا0جتمع ا�0ي، 

ا هو متاح من قواعد وأش�ل فنية غ� �ف الس¥يعاب ا0تغ�ات، وفرضت رغبتهم   ا�جديد أّن م"

                                                 
  .474اÑزZري �ال، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، >رجع سابق، ص:  -1
  .474ينظر: ا0رجع نفسه، ص: -2
  .474ينظر: ا0رجع نفسه، ص: -3
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      وجودها، وتوجهها، وIالفعل وجد اZ�0ون والعرب بغيتهم   هذا ا'وافد من ا�ضارة الغرIية، 

،          ا ذ'ك اiي أتاحته أدوات االتصال ا'½Zعة وا0تنوعة، ولقد أظهر هذا اÑديد قصور ا0

 tبان قصور ا�اEشها ا0بدعون   ا'<ق األوسط".وxيع z1عن اس¥يعاب ا0تغ�ات ال  
  
 عن �ظتهم ومأساتهم الz رIما   أول األ>ر إجابات جاهزة تعWّ "ولقد وجدوا   هذا  ا'وافد  

 ،Õوا أبعادها   صورة >كتملة، و'كنهم �نوا ³شعرون بنقص ما، ومأزق حقيPم يونوا قد أدر'

وفراغ فكري ونفÞ يواجهونه، وفيه تتقلص و تتقزم أش�Çم الفنية ا0عهودة، وطرائقهم ال¥شكيلية          

ر، وÄ قوانxنه ا_ابتة عن >واجهته أو ا�عب� عنه،  ìد و>ؤط ìما هو معق Ï' ورة ا0جاوزةùلقد شعروا ب

الz 'م تعد تصلح أن تعWّ عنهم، أو عن �ظتهم ا0عقدة الÀ zيونها، تعلقوا بهذا ا'وافد، 'كنهم 

  2طوعوه بما ي¥ناسب مع خصوصية ذواتهم و¹تمعهم وحضارتهم".
  

مدى األزمة الz أفرزتها مفاهيم "داثHx العرب هكذا كشفت قراءة شكري عياد �صوص ا�

ا�داثة   ا�xئة العرIية ا0عاhة، وأبانت ذ'ك القلق وتلك ا��ة الz طا0ا عWّوا عنها   ال وعيهم، 

          ، وهل ا�ل، 3أي ا0سكوت عنه   خطابهم، أال و هو ا�عوة إ§ ت�Ë ا0<وع ا�داJ الغر�"

يبدو >ستحيال، وحq اiي يق�حه أصحاب القومية العرIية أو اإلسالم "ري عياد،  V حد قول شك

ر ،                فس ا'مَ علم ا� هو نوع من رد الفعل العاطm، العشوا�، وPأنه سلوك (قهري)، بتعب�

           إ§ معرفة علمية بقوة اإلسالم، وال بنقاط ا'ضعف ا�قيقية   ا�ضارة الغرIية، فهو ال ³س¥ند 

  4و ال ·<وط ا'�اع وأهدافه   العا'م ا0عاh، حq يمكنه أن يون كفئا 'لمعرPة".
  

                                                 
  .475أماj، ا�داثة Òساؤل >ستمر عند شكري عياد، ص:فؤاد  -1
  .475، ص:ا0رجع نفسه -2
  .262، ص:نفسه -3
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  �حقيق فرادتها   ا�اt سوى ا�حث اÑاد ا0تعمق، "أمام اiات العرIية  -إذا- ال س�يل 

ب فيكشف عن أ�ار و َكنَه ال�اث بل أمانة و>وضوعية، وZلتفت إ§ ا0عاhة ما دام ينقّ  اiي

                  ي�تà إMها واقعيا فيحاورها من غ� اإلذ¾ن Çا؛ ألّن ا�عا³ش مع ا�ضارة الغرIية، 

    ` ا'�ف، V خصوصياتها، يبدو أ>را صعبا، فا�ضارة الغرIية تبدو، 'لنظر ا0وضوتأسxسا 

ا�قيÕ وا�ها�          نموذجا غ� جدير باالحتذاء، إذا نظرنا إ§ شخصية اإلkسان V أنها اÇدف 

    وقصة األ>راض ا�فسية ا'شائعة   العا'م الغر� قصة معروفة، وe عالمة واحدة ألي حضارة. 

   V1 قصور هذه ا�ضارة".ن عالمات كث�ة م

                                                 
  .15، ص:سابق>صدر ا0ذاهب األدبية وا�قدية عند العرب والغرHxI، عياد شكري µمد،  -1
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  .ا"بحث األول: $ليات ا"ناهج ال�سقية �ى شكري عياد

ال تع& ا�ديث من وجهة نظر زمنّية، ل�ن ا�ديث هو ما تنطبق عليه صفات "ا�داثة 

ي�ون  وصًفا زمنيًّا فقط، و6كّنها 9 مثل هذا ا6سياق، وصف فّ&ّ قبل أنْ  )ا�داثة(ا�داثة، ل+ست 

زمنيًّا، إنّه يُطلق Oّ J ا?ذاهب الM Nشأت J آثار االGالEّة: مذاهب ا6رBزّ@ة وا?ستقبليّة 

واWعبZّ@ة وا6سZ@اEّة... الخ، و]شZ إY أنواع اWكنيك الفّ&ّ الN استخدمتها هذه ا?ذاهب، كتّيار 

  1".9 ا6شعر ا6وa 9 القّصة وا6رواية، وتراسل ا�واّس وتفتيت ا6صورة
  

اهات نتجت J أثر االGالEّة 
ّ

dا eاهات ا�داثة سياق حضارّي، ف
ّ

dمع اk يlفا6سياق ا

الN أرست دvئمها ا6روماMسّية، وا�داثة تsتج اtقد كما تsتج اإلبداع األدmّ، و@ّتصل O منهما 

  باآلخر 9 عالقة جدEّة.
  

 yّا?وقف ا�دا zكنيك  با6ش{ أ|} من"وُ@عWاهاته هو ا
ّ

dعنايته با?ضمون، فا6رابط ب~ ا

باWمّزق وا6ضياع أمام  -الغرّ� - الفّ&ّ اlي تطّور بصورة Bلحوظة، نظًرا إلحساس اإلMسان ا?عا� 

 ]شعره با�ر�ة 
ً
ا6سلطة والقهر، و�اولة ا�حث عن أش�ل جديدة، تأ� Wخلق 6إلMسان 6vًما وهمّيا

ق من ا6وهم والعوا6م ا?تخّيلة ا?sسوجة من ا6كتابة، أي ]شعر بالقيام بالفعل ا?فّرغ وا�ّرّ@ة ضمن سيا

  2."ماّدته ا�يال من حقيقة الفعل، ألنّ 
  
األش�ل kّسد �ظات Bضيئة، �سب اإلMسان فيها أنّه قد خرج من ا6كبت  نا�روج عف

وا6ضغوط ا?حيطة به، ول�ن �vن ما ي�بّدى � أّن هذا ا6ش{ ا�ديد ال ي� بالغرض ألنّه 6م يُفِض 

                                                 
  .123:ص ،األدب 6v 9م متغZعياد شكري �مد،  -1
  .48، 47:ص ، ص1992، 1مقابلة ¤ال، شكري عياد، ا£يئة ا?¢@ة العامة 6لكتاب، B¢، ط -2
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اهات ا�داثة ت�باعد J ما ب+نها من تالق، 
ّ

dخروج حقيّ¦ من ا?أزق، ومن هذه ا6زاو@ة ¥د ا Yإ

اه منها 6آلخر.وق
ّ

dا O 1د ي�ون جوهرها رفض  
  

اهات ا�داثة 9 
ّ

dها "وتلت¦ ا¨ eد فيها ما ]ُسّ© بأدبّية األدب، ف
ّ
 -تقر@بًا  - اtقطة الN تؤ�

مذاهب و»اول عزل األدب عن أي Bؤثّر آخر، ألنّها إنّما تر@د صنع العوا6م ا�ديدة القائمة بذاتها 

واختالفها أيًضا 9 بعض  -من ا6شّية إY ا�نو@ة إY اWفكيكّية-ها ا�داثة J اختالف أسمائ

  2."اWفر@عات تلت¦ ¤عيها عند القول بـ (أدبّية األدب)
  

هو تو�يد يعزل اtّص عن الظروف ا?حيطة به، و±ذا ¯ن هذا األBر يُغ& "فتو�يد األدبّية، 

فإنّه يُف¶ إY كشف حقيقة ا?وقف ا�داyّ اlي  - طّورته األسلو´ّية فيما بعد -ا³راسة من جانب 

،ّ̧ من أهّم و يهرب من ¼ابهة ا6واقع ¼ابهة صادقة وواضحة، و@ب« حب+ًسا 9 رؤ@ة ا�ناء وا£دم ا6ش

ما يمÀّ اtقد ا�داyّ عن ذاك ا6واقّ¾، اlي يضع Oّ ثقله 9 ا?ضمون و½ ا�حث عن ا6¢اع الطبّ¦ 

ضح من ا?جتمع، في�بلور مفهوم االلÁام عند ا6واقّ¾ بصورة مغايرة تماًما ?فهومه و»ديد Bوقف وا

  3."عند ا�داyّ، فقد ينكر هذا األخZ ش+ئًا اسمه االلÁام؛ ألنّه BلÁم بعدم االلÁام
  

اهات ا�داثة، 
ّ

dفكيكّية، فينقض ا6الحق منها ا6سابق، "وت�باعد اWفمنها ا6شّية وا�نوّ@ة وا

و@عدل Bساره بما يرى من صواب، فإذا تÆّنت ا�نوّ@ة العلمّيَة ا6صارمَة وقفت مقابلها اWفكيكّية 

 ÇO أنّه J ّصtا Yظام، و±ذا نظرت ا�نوّ@ة إtل، � قانونه  منادية بالفوضو@ة وا£روب من اBمت�

                                                 
  .48، 47ينظر: مقابلة ¤ال، شكري عياد، Bرجع سابق، ص ص: -1
  .5ص: ،: مبادئ علم األسلوب العر�ا6لغة واإلبداععياد شكري �مد،  -2
  .49، ص:مقابلة ¤ال، شكري عياد -3
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 وBضة 9 نص vم، هو نص ل إا�اص، فإّن اWفكيكّية ترى اtّص إيماضًة وdّسًدا �ظيًا ال يمثّ 
ّ

ال

  1."أو ا6كتاب اlي 6م ي�تمل ا6وجود، 
  

اهات ا�داثّية 
ّ

dقد "وتلت¦ االtسبب من روح الع¢، وقد أسهم اÊ 9 تصورها 6لنص، وذ6ك

ا�داyّ بإثراء ا�حث 9 ذات اtّص حËّ أنّه جعل منه أسطورة، فالعناية ا?Áايدة باtّص جعلته �تل 

هكذا  ،قال9 اtقد ا�ديث. وأضفت عليه هالة كبZة ¯نت ا6سبب 9 أسطرته كما يُ  �Bنة بارزة

يبدو أّن العودة إY العناية باtّص 9 الع¢ ا�اÎ قد أّدت إY انفجاره، إّن اWصور اÌّÍ6 6لنّص 

كÑء Bصنوع، صلب ومتماسك، غ�Ï Zن اآلن، مع ما نعرفه من تفتيت ا6وa »ت ضغط العا6م 

ة، بعد ا?ار�سّية وا6وجوديّة، ا�ارÓ ا?عادي، ولعّل هذه ا�رÒت ا?تالحقة: بنوّ@ة سميوطيقّية تفكيكيّ 

ن 6لعودة إY نمط ما مِ  -ال Ôلو من Ôّبط-ل+ست ¼ّرد بدع فكرّ@ة أو انتفاضات عصبّية، بل �اوالت 

  2."ا�ياة ا�ماعّية
  
اهات ا?تباينة 9 قضّية ف

ّ
dقاء ب~ االWقديّة، واالtاهات ا

ّ
dتفرز اال Nال Õ حر�ة ا6واقع

ن طبيعة الظرف ا�ضارّي، وهكذا يÖء اWصّور ا�ديث راغ، بل يأ� بضغط مِ ن فبعينها ال يأ� مِ 

 
ّ

ن B Jوقف حضارّي ومأزق معا� يعا× منه اإلMسان، فيطرح ا�ديل مِ  - حسب عّياد- 6لنّص داال

  داخل تصّوراته اtقديّة.
  

أف�ره الN يدرك ّ� وجود اtقد ا�داJ yّ ما هو عليه، بتحليل بعض " و�اول عّياد أنْ 

ت�شف عن طبيعة الفلسفة الN يصدر عنها هذا اtقد، وعن روح الع¢ اlي تsشأ  يم�ن £ا أنْ 

 يرى أنّ 
ً

اهات ا�داثة تقوم بعمل  فيه، و@صل إY اإلBساك ببعض ا�يوط 9 هذا ا?جال، فهو مثال
ّ

dا

وجدها اإلMسان 9 الع¢ Bزدوج ومتناقض 9 الغرب، فd eّرب تفكيك اtظام أو ا?ؤّسسة الN أ
                                                 

  .122دائرة اإلبداع، ص:عياد شكري �مد، ينظر:  -1
  .122:ص ،دائرة اإلبداععياد شكري �مد،  -2
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      ا�ديث، و½ ا6لحظة ذاتها dّرب تفكيك الفرد اlي يُلØ بدوره أهّمّية دور ا?ؤّسسة، وواضح أنّه 

ب أحدهما J اآلخر، واWطاحن ب+نهما اآلن هو  ال يم�ن إلغاء ا?ؤّسسة والفرد مًعا، فال بّد أنْ 
ّ
يتغل

اهات اtقديّة ا�ديثة 
ّ

dشوء االM �ّ ،طاحن خواءWتج عن هذا اs@ا?تضار´ة وا?تقار´ة 9 آن مًعا، و

  يمّر بفÚة dر@ب قاسية،  -و�ذا اtقد - وهذا ا�واء ا�اÙّ مقّدمة لظهور سلطة جديدة، فاألدب الغرّ� 

تغلب  تغلب ا?ؤّسسة وا�ماعة، و±ّما أنْ  يغلب ا�ّل اÌّÍ6 و±ّما ا�ل ا6روماÛّM، فإّما أنْ  فإّما أنْ 

 يتمÜّ مع روح 
ً
 طبيعّيا

ً
الفرديّة الN أذكتها ا6روماMسّية، فا�داثة بهذا ا?فهوم ت�ون نتاًجا ع¢ّ@ا

  1."هذا الع¢
  

وهو يقف رافًضا  - حسب عّياد- ا�داثة الغر´ّية تفÚق عن ا�داثة العر´ّية "وجدير باlكر أّن 

ى أنّه ال يم�ن استجالب حداثة الغرب الN �داثة العرب ?جافاتها لطبيعة ا6واقع العرّ�، و@ر

أBلتها ظروف حضارّ@ة معّينة، و±سقاطها J واقع العا6م العرّ� اlي 6م kّرب تلك الظروف، و6lك 

فا�داثة الغر´ّية حداثة ثورّ@ة، منÆتها 9 ، ثة عر´ّية غZ تلك ا?وجودة اآلنال بّد من تأصيل حدا

طوّ@ة، وأصحاب ا�داثة عندهم يعّدون أنفسهم ثورّ@~ 9 الفّن، ا?ار�سّية وا6وجوديّة وا6السل

   2."و@دخلون أحيانًا 9 أحالف مع اÝورّ@~ ا6سياس+ّ~
  
فقد نÆتت 9 تر´ة ا6ضياع، وترعرعت 9 ظّل االس�بداد ا6سياÌّ، وجرت "أّما حداثة العرب و

�رأة J نقض Þء من ا6واقع، أّما 9 ذيل األساEب الفّنّية ا6ضعيفة، فe ال تملك القدرة وال ا

ع Oّ ناعق، وتُل¦ بنفسها من ا6رأس إY القدم~ 9 بِ �ß تفقأ عينها فال تراه، وÕ مع ذ6ك تَ  قصارها أنْ 

Oّ تّيار، و@أخذ عّياد J هذه ا�داثة أنّها تsتقل ب~ اtماذج الÚاثية ا6رافضة فتsت¦ منها ما تر@د، 

 Nب ا�داثة الغر´ّية الÒ9 ر Zسà بذ6ك Õو�أنّها ترى أّن 6ّ{ مبدع أن يصنع تراثه ا�اّص، و

                                                 
  .143، 142:ص ص ،دائرة اإلبداععياد شكري �مد،  -1
  .140:ص ا?صدر نفسه، -2
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يقبل مثل هذا األBر، و»ت شعار ا6رفض ألشياء كثZة فقد استقطبت ا�داثة  جدت 9 سياقوُ 

ا6شباب، وتباهت بتقليدها 6لغرب ب¢احة، وdاهلت Oّ العواBل الk Nب أن  نَ العر´ّية ا6كثZ مِ 

 ُ
َ

  1."ول دون ذ6ك»
  

 J صدق من 
ّ

يsتهجون فا�داثة الغر´ّية £ا Bسوãّت âعّية ترá ظهورها وتطّورها، وتدل

Ôّبطت وvنت  نهجها وأ|}هم من األ|اديمّي~. وB Õسّخرة �دمة قضايا اإلMسان ا?رحلّية، و±نْ 

 بفعل الظروف 
ّ

  2.ا�ضارّ@ة ا6صعبة الN نÆتت فيهاوتطّرفت، فما ذاك إال
  
ون أحيانًا عن واقعهم، و@sسلخون عن حداثة مبدع~ شباب يsشقّ "e أّما ا�داثة العر´ّية فو

قضايا ¼تمعهم »ت شعار ا�داثة، فيكون 9 اتّباعهم £ا ابتعاد عن صدق ا?وقف، و±قصاء 6لفّنان 

 Øي قد يلlا6واضح ا Ìّام ا6سياÁ9 ا?ناداة باالل Ùك ا6واقع، و�ما أنّه يُ�ره 6لواقّ¾ أن يغاÚعن مع

ة و@ع+ش 9 برج Óv، و@ّدa أدبّية األدب، فإنّه يُ�ره كذ6ك 6لحداyّ أن يÆتعد عن معÚك ا�يا

  3."هناك ا�ّرّ@ة
  
عّياد من ا�داثة يتمّثل 9 أنّها جاءت 6لتجر@ب، فd eّرب الطرائق ا�ديدة شكري موقف ف

 åّزّ@ة 6لحداثة، ألنّها تعB سان الغرّ� ا?كبوت من معاناته ا�ضارّ@ة، فهذهMص اإل
ّ
9 الفّن وا�ياة Wخل

  عن ا?وقف ا6راهن بصدق.
  

                                                 
  .136:ص ،Bرجع سابق ،دائرة اإلبداععياد شكري �مد، ينظر:  -1
  .136:ص ينظر: ا?رجع نفسه، -2
  .53: مقابلة ¤ال، شكري عياد، ص -3
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ن و�ذ6ك حفلت ا�داثة بأدبّية األدب، وأعلت من قيمة اtّص، فحظيت دراسته با6كثZ مِ 

ن ثورّ@تها أن أفضت إY ابت�ر تقنّيات متعّددة ومعّقدة وناجحة 9 خدمة العناية واWقدير، وÒن مِ 

  1األدب ا�اّد اlي ي�شف عن طبيعة Bوقف اإلMسان ا�ديث من القضايا الN »يط به.
  

  اقّدمت دراسات أّسست Bوقًفا نقديæ " çثها عن العلمّية و½
ً
، - مثل علمّية ا�نوّ@ة- علمّيا

 èّقد العلtأو ا ÌّÍ6قد اtاإلفادة من ا Yفجنح إ ،yّقد ا�داtول�ن ذ6ك 6م ]ستمّر 9 سياق ا

اهات ا�
ّ

dا J éي طlهو ا èّالعل Zسانّية، بيد أّن ا�انب غMّم، وذ6ك مِ والعلوم اإلv }شÊ نْ داثة 

  2."حيث هو رّد فعل J اWوّجه العلèّ ا�ديث 9 معظم ا?جاالت
  
حËّ ألغت العن¢ الفردّي اlي  مناداتها بأدبّية األدب" ½ ا?قابل فقد تطّرفت ا�داثة 9 و

فه أو أماتته بالفعل، فأصبح اtّص 6vًما 
ّ
ا عن اآلخر، وعزلت اtّص حËّ ¯دت تميت Bؤل يمÀّ نًصّ

ف، Eفسح ا?جال أمام اtاقد، Eقول ما ير@د دون رقيب 
ّ
           قائًما بذاته، و´ذ6ك سقط قصد ا?ؤل

ّ كقيمة، وأخZًا أّدى إY نزع روح العملأو حسيب، وأّدى هذا األBر إY إسقاط ا ّ̧   3."?عz ا6
  

 جعلت اtّص حلقة 9 شبكة ال نهائّية منَ "6م ت�تف اWفكيكّية بما سبق 6كّنها vدت و

 J ه، أو
ّ
¨ mّوع األدtا J طلق

ُ
العالمات، أو قطرة æ 9ر العالمات، فاàّسع مفهوم اtّص، حËّ أ

ندهم ا�دود ب~ األنواع األدبّية، وانتê األBر إY ما ]س© بتداخل األدب 9 عمومه، وسقطت ع

  كما يرى عّياد.  4"و´ذ6ك استحّقت اWفكيكّية أن تُنعت بالفوضوّ@ة اtصوص،
  

  

                                                 
  .53: ينظر: مقابلة ¤ال، شكري عياد، Bرجع سابق، ص -1
  .54، ص:ا?رجع نفسه -2
  .64:ص ،دائرة اإلبداععياد شكري �مد، ينظر:  -3
  .122:، صنفسه ينظر: ا?صدر -4
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  4وقف شكري عياد من ا/نو.ة:  -1

kمع شكري عياد جانبا من ا�عد الفلس� إY ا�عد اtقدي األدm 9 مقا� "Bوقف من   

ا�نو@ة"، توضح عالقة ا�نو@ة بما سبقها من توجهات، خصوصا اtقد ا�ديد 9 أBر@�ا، مع إبراز 

  وجوه االختالف الN تمÀها، باإلضافة إY ما الحظه اtاقد من تناقضات تنطوي عليها.
  

رئ ق وشموEة 9 فهم ا�نو@ة وتوضيحها 6لقان تعمJ ì ما فيه مِ "تناول عياد  ن ا6الفت أنّ ومِ 

ر، فهو يعتمد J عدد من ا?صادر األجنÆية و 9 مقدمتها كتاب العر� �مل Bؤâات اWناول ا?بكِّ 

سوسZ (دروس 9 علم ا6لغة العام)، إذ ال جدال 9 أنه واضع ا?نهج ا�نوي الN انتقلت Êسهولة       

ا�نوي، إن 6م ي�ن أقوى أثرا،    من ا6لغة إY األدب. ثم يأ� بعده لغوي ال يقل عنه تأثZا 9 اtقد 

، ومقاWاه (علم ا6لغة وعلم ا6شعر)         )رومان جاكÆسون(ألنه اهتم اهتماما مباâا بلغة األدب، وهو 

. و@ليهما مقال ةو (وجهان 6لغة: االستعارة وا?جاز ا?رسل) Îور@ان لفهم معظم ما كتب 9 ا�نو@

تودوروف بعنوان  نل سوناتة (القطط) �ودلZ، و�تاب لÁفيتاآخر باالشÚاك مع �E سÚوس 9 »لي

(علم ا6شعر) و�تابان 6روالن بارت: (درجة ا6صفر 9 ا6كتابة) و (س / ز)، وأخZا ول+س آخرا كما 

     1يقو6ون، ¼موع ?+شال ر@فاتïُِM Z بالفرMسية بعنوان (مقاالت 9 علم األسلوب ا�نوي)".
  

مقاWه إY ا³راسات الN تناولت اtقد ا�نوي باألصالة أو 9 سياق و]شZ عياد 9 مقدمة 

ا?نهج ا�نوي بوجه vم فe: "(علم ا6شعر ا�نوي) لـ (جوناثان ¨ر)، و(مفهوم ا�نو@ة)                   

ناقشات 9 ندوة جامعة جون هو´�ñ عن ا�نو@ة سنة ت)، ثم ¼موعة األæاث وا?لـ (فليب ب�ي

و (يوجيsيو دوناتو)، و احتوت J نصوص  )رàشارد ماكÛ(، وقد ظهرت 9 كتاب من »ر@ر 1966

زة  -مهمة 
ß
(روالن بارت)،                 ألعالم ا?نهج ا�نوي 9 اtقد األدm وغZه، ومنهم: -أشبه òالصات Bر�

                                                 
  .B ،189وقف من ا�نو@ة، ¼لة فصول، ص:عياد شكري �مد -1
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جادة وعميقة 6م Ôل من  )، و (6وسيان غو³مان) و(جاك در@دا)، مع مناقشاتتزفيتان تودوروف( و

  1عنف أحيانا".
  

ندوة جامعة جون هو´�ñ)              اtدوة ا?شار إEها ( أنّ "وا?عروف 9 ا³راسات الغر´ية 

وما تمخضت عنه سواء 9 ا6كتاب ا?شار إEه أم 9 غZه، تضمنت 9 ا6واليات ا?تحدة بوجه خاص، 

9 ¼موعة  )جاك در@دا(خروجا من Bرحلة ا�نو@ة إB Yرحلة عرفت بما بعد ا�نو@ة، وÒنت مقالة 

نقد صارم 6لمنهج  ا?قاالت الN ]شZ إEها عياد نقطة االنطالق ا6رئ+سة Wلك ا?رحلة بما تضمنته من

 
ّ
 ا�نوي، قوßض ما رأى ا?فكر الفرÛM أنه أسس ميتافÀ@قية وتمر�ز منط¦ خل

ُ
سس اWفكZ ف أ

، ومع أّن عيادا يعåّ عن وa باختالف الطرح ا³ر@دي عن غZه،             2ا�نوي السيما مفهوم العالمة"

�نو@~ ا?حدث~) ، غZ مدرك، J ما يبدو، فإنه يعتåه واحدا Ïن ]سميهم (ا�نو@~ ا�دد) أو (ا

لقيت 9 األساس كمحاÎة 9 ندوة جامعة 
ُ
6لخروج ا6¸ اlي مارسه (در@دا) بمقاWه ا6شهZة الN أ

)ñ�´جونز هو( .  
  

6لبنو@ة يقوم J اWناقض اlي يالحظه          "جانب مهم من اtقد اlي وجهه شكري عياد 

سوناتة (بودلZ) بوجود بsية أدبية vمة »�م الظاهرة األدبية كما 9 »ليل  9 منهجها ب~ القول

  3والقول بأّن O عمل أدm � قانونه، كما ¥د ³ى ا�نو@~ ا?حدث~ أنفسهم". (القطط)، 
  

اWناقض األساÌ             وJ هذا األساس يصل عياد إY أّن ثمة تناقضا 9 ا�ضارة نفسها: " ولعّل 

9 ا�نو@ة هو اWناقض األساÌ 9 هذه ا�ضارة نفسها، حيث ¥د سعيا Bستمرا Wحو@ل O عمل    

                                                 
  .189سابق، ص: Bرجععياد شكري �مد، Bوقف من ا�نو@ة،  -1
  .176، ص:2004، 1ا�ازa سعد، استقبال اآلخر الغرب 9 اtقد العر� ا�ديث، ا?ر�ز اÝقا9 العر�، ا³ار ا�يضاء، ا?غرب، ط -2
  .177فسه، ص:ا?رجع ن -3



  �والت الفكر ا�قدي �ى شكري �مد عياد                                                               فصل ا�ا�ال

 

137 

ن أعمال اإلMسان إY نظام آÙ يقوم به ا6كومبيوتر، و½ مقابل ذ6ك انهيار 6{ ا6ضوابط الN ¯نت    مِ 

  1تضبط سلوك اإلMسان نفسه". -إY عهد قر@ب -
  

 األدب كنظام عقô ¼رد، و6كنها اصطدمت تقóِّ  :" أنْ الN حاولتل ذ6ك 9 ا�نو@ة @تمثّ و 

 åّسان الع¢".باألدب كإنتاج يعM2 عن حالة نفسية إ  
  

الحظة قد عن تناقض 9 ا�ضارة الN نتجت عنها، وB Õ"هذه ا?الحظة حول تعبZ ا�نو@ة 

نموذج ?الحظات أخرى تمنح نقد عياد أهميته 9 خضم االستقبال نتفق أو õتلف معه فيها 

االستهالö 6لمناهج وا?صطلحات الغر´ية 9 اtقد العر� ا�ديث، يم�ن إبراز ا�نو@ة بوصفها  

، )فر@در@ك جيمسون(تعبZا عن اWناقض، أو اtظر إEها من ا6زاو@ة الN يقÚحها اtاقد األBر@�ي 

 åّمثلمن أنها تع   åّقافة الغر´ية ا?عا�ة، أي أنها تعÝهو ا (منظم øبوس شب¯) علم ا6لغو@ات عن 

  3عن ا?فارقة الN تنطوي عليها اÝقافة الغر´ية".
  

åز س¾ ذ6ك ا?نهج ا6زاو@ة اWقو@ضية الN تُ  نَ يم�ن اtظر إY ا�نو@ة مِ "ومن ناحية أخرى، 

  4عا�ة J ا6رغم Ïا 9 ذ6ك من فجوات ميتافÀ@قية".إY االحتفاظ بنظام ما 9 فوù اÝقافة ا?
  

عه ?فهوم ا�sية 9 اtقد ا�ديد، وتطوره ³ى ن نظرات نافذة 9 ت�بì عنه مِ  عßå ثلها ما يُ فمِ 

ا�نو@~، و½ Bالحظته 6لعالقة اWوأمية الN ر´طت با6سيميو6وجيا، و6ألسس الفلسفية 6لبنو@ة عموما 

  حديث، كما 9 نقده �عض جوانب ذ6ك ا?نهج.كإفراز حضاري 
  

                                                 
  .198سابق، ص:، Bرجع عياد شكري �مد، Bوقف من ا�نو@ة -1
  .198، ص:ا?رجع نفسه -2
  .178ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ص: -3
  .178ا?رجع نفسه، ص: -4
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شZ إEه قبل قليل من عدم اWفات و
ُ
ما يلفت االهتمام هو dاور هذه ا?الحظات مع ما أ

             6الختالف ا�ذري اlي مثله اtقد اWفكيò üروجه األساJ Ì ا�نو@ة، شكري عياد 

ف              ذ6ك يعود إY صعو´ة ا?تابعة الN يواجهها اtاقد العر� 9 �اوWه اWعرّ  و½ األغلب أنّ 

  J االdاهات وا?ناهج الغر´ية.
  

فإنه ل+س من ا6سهل J عياد أو غZه أن ي��شف من قراءة إحدى مقاالت يتضمنها كتاب         

هو ا6وصول إY اجتهاد Bشابه لـما وصل إEه عن ا�نو@ة أنها تقف ضد ذ6ك ا?نهج، بل إّن األقرب 

عياد و@مكننا 9 هذا ا6سياق أن نقارن قراءة عياد بقراءة الفيلسوف األ?ا× (هابرماس) لـما بعد 

  1.ثة J أنها ¼رد امتداد 6لحداثةا�دا
  

     اطالع اtقاد العرب من أمثال عياد           وÕ أنّ "ول�ن هذا ال يلØ ا�قيقة األخرى، 

J تطورات اtقد الغر� ¯ن غB Zواكب بما ي�� ?عرفة أنه 9 نهاية ا6سبعيsيات، أي إبان تقديم 

  ا�نو@ة،¯ن ا?نهج اWفكيü قد احتل ا6واجهة وأزاح ا�نو@ة بعيدا عنها، بمعz أّن اtاقد العر�      

ن قد ïُِM 9 تلك الفÚة من دراسات 6م ي�ن æاجة إY االجتهاد أساسا 6و أنّه اطلع J بعض ما ¯

األساس 9 اtحو@ة اlي ظهر بطبعته الفرMسية األوv ýم تؤ�د اGسار ا�نو@ة، كما 9 كتاب در@دا 

   2".م1976، و´Ú¤ته إY اإل¥لÀ@ة vم م1967

  

  

  

  

                                                 
  .179ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ص: ينظر:  -1
  .179ا?رجع نفسه، ص: -2
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  شكري عياد: �ىالقراءة األدبية 6لنص  - 2

           اWفصيل،  نَ له وأعطاه قدرا مِ األدبية 6لنص األدm، وأّص هج القراءة من"ر شكري عياد لقد طوّ   

إذ ¯ن شكري عياد يرى أّن هذا ا?نهج األدm 9 اWفسZ عند أستاذه أم~ ا�وþ يعتمد J أسس واقعية 

ن ضالل تهو@مات مثاEة ¼رّدة، أسس واقعية تنفر من ا?جردات؛ ألنها تعلمت �م فيها مِ ول+ست 

     1ن ا�ماقة".االشتغال بالغائب ا?جهول عن ا�اÎ ا6شاهد Îب مِ  ، وترى أنّ وتضليل
  

، وأنها أول عمل يsبJ Ø اtاقد أول Bرحلة من Bراحل اtقد األدÕ m"القراءة األدبية  و@رى أنّ   

        ، 2"وتفسZ ونقدف القراءة اtقدية بأنها رؤ@ة و±دراك ثم فهم األدm أن يقوم به عند تناو� اtص، و@عرّ 

القراء 9 الع¢ ا�ديث بوجه vم  ا6رؤ@ة Ôضع الdاهات أصحابها وثقافتهم، فإّن رؤ@ة اtقاد"و?ا ¯نت 

        إÞ O Yء رق اWفكZ ا?عا�ة، وÕ ا?يل ا�ارف إY اWفكZ العلè، واtظر امÁجت باالdاه لُط 

            رت قراءة اtصوص األدبية بهذا اWيار العلè ا�ارف، فأصبح اtص تأثّ  مß ن �َ ن منظور علè، ومِ مِ 

     قرأ حسب ا?نظور العلè ول+س حسب ا?نظور الف& اlو�، ذو الطبيعة األدبية ا6وجدانية ا�ياEة يُ 

  3."قد: أحدهما علè واآلخر ذو� ف&ن ثم 6لنوهنا Mشأ اdاهان 6لقراءة ومِ 
  

J رؤ@ة ال تعz 9 اtص إال بالقوان~ العامة والقواعد الN »�م الظاهرة "االdاه األول يعتمد ف

األدبية، إذ تنظر إY اtص كما ينظر العا6م الطبي¾ إY عنا� ا6كون، تقع عيناه فقط J الظواهر ا�زئية 

�ة األجسام العائمة، و��م قانون الÁÔ Nل 9 قوان~ vمة »�م نظامها كما ��م قانون الطفو حر

ا�اذبية حر�ة األجسام ا6صلبة، و�ما تفعل سائر قوان~ ا6كهر´ية وا?غناط+سية وا6وراثة وغZها من القوان~ 

  4."العلمية

                                                 
  .171ص: ، 1978(د ط)، ، ب، ا£يئة ا?¢@ة العامة 6لكتابدراسات 9 اWفسZ ا�ضاري 6ألد عياد شكري �مد، ا6رؤ@ا ا?قيدة: -1
  .87، ص:2013، 1عبد ا6رحيم، قراءة اtص: تأصيل نظري وقراءات تطبيقية، ا£يئة العامة لقصور اÝقافة، القاهرة، طا6كردي  -2
  .87ا?رجع نفسه، ص: -3
  .87، ص:نفسه -4
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الف& اlو�، فينظر إY اtص و±Y الطبيعة معا نظرة الفنان ول+س نظرة العا6م، "وأّما االdاه اÝا× 

طرب فؤاده، ينظر إY ا6زهرة 9 صفاء أ6وانها وتناسق أطيافها وفيما ما إال بما يدغدغ Bشاعره و@ُ  فيهعzفال يُ 

         الN »�م تر�يب عنا�ها عند »ليلها  لقوان~ اYإترسله من أشواق ا�ب ³ى العاشق، ول+س 

  1."منها سطح القمر9 �تå علè، ينظر إY وجه القمر العاشق ول+س إY ا6صخور الN يتكون 
  

تصلح وال يصلح غZها 9 ¼ال العلم أو ¼ال ا�ياة اtفعية، 6كنها ال تصلح "هذه ا6رؤ@ة العلمية  إنّ 

9 ¼ال اWطبيق J األعمال األدبية والفنية، فا6رؤ@ة العلمية 6لنصوص األدبية أثمرت ذ6ك االdاه اlي 

  ن àسميته (علم األدب) و(علم ا6شعر) و (علم القصة)       ]س© باtقد العلè واlي يوصلنا إY ما يم�

الفن ومنابع ¤ا� ا6ساحر، وهو 9 نقده 6ألعمال األدبية يصدر و (علم ا?�حية)، 6كنه ال يتطرق إY دقائق 

  2."عليها أح�ما vمة، و@عمل J تقو@مها، ول+س تفسZها
  

شكري عياد يتحدث عن ستة عنا� 9 عملية اtقد، ثالثة Ôص اtقد العلè  وJ هذا فإنّ 

Õ ا6رؤ@ة الفنية، واألح�م  ة Ôص اtقد األدmوثالثوÕ: ا6رؤ@ة العلمية، واألح�م العامة، واWقو@م. 

.ZفسWا�اصة، وا  
  

لفكر اÍ6سيü،     عملية اtقد رغم شيوعها 9 الع¢ ا�ديث ذات ر´اط وثيق با و@رى عياد أنّ 

اtقاد  بل تمتد جذورها إY (أرسطو) 9 كتابه عن ا6شعر اlي يعده اÍ6سيكيون دستورا £م، و@رى أنّ 

:üسيÍ6الفكر ا J 3العرب القدماء ساروا 9 طر@ق~ �هما يعتمد  
  
  
  
  
  

                                                 
  .88، ص:سابق، Bرجع ا6رحيم، قراءة اtصا6كردي عبد  -1
  .88، ص:ا?رجع نفسه -2
  .89، 88ص:ص ، ا?رجع نفسهينظر:  -3
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  اال$اه األول: 

     القوان~ 6لصناعة ا6شعر@ة، مثلما ¯ن يفعل (أرسطو) و (هوراس) و (بوا6و)  ¯ن أصحابه يضعون

يمثله قدامة بن جعفر وحازم القرطاج& ومن J شا¨تهما من اtقاد ا?تأثر@ن باtقد  - كما يرى- و (بوب)

فإنه يضع  مß ن �َ مِ ا6شعر صناعة، و عدì �@ح 9 �سيكيته و½ علميته، ألنه �احة يَ اEونا×، هذا االdاه 

  £ذه ا6صناعة القواعد والقوان~ وا6ضوابط الN �كمها.
  

  اال$اه ا�ا�:

       ن اtقاد ا?حافظ~ اlين اعتمدوا J اWقاEد ا6شعر@ة القديمة، هو االdاه اlي تÆناه فر@ق مِ  

اآلمدي 9 كتابه ا?وازنة،  ن أمثالوها معيارا يق+سون عليه، وهؤالء هم أنصار عمود ا6شعر، مِ عدì  و

6لشعر  تهمام قد حاكموا ا6شعر ا�ديد بناء J قراءوا�رجا× 9 كتابه ا6وساطة ب~ ا?ت�s وخصومه، فهُ 

االdاه أيضا �سيü مثل سابقه رغم اختالفهما، سال�، و@رى شكري عياد أّن هذا العر� ا�اهô واإل

يعتمد J قوان~، األول يعتمد J قواعد ثابتة واÝا× يعتمد J ، ألن � منهما وأنه علè مثله أيضا

  v.1مة اس�نبطها اtقاد من الÚاث أح�م
  

االdاهات الغر´ية 9 اtقد سارت 9 طرائق �تلفة 9 قراءة اtص األدm "و@رى شكري عياد أّن 

  2وا�حث عن ا?طلقات ا?جردة".قعيد ¯نت تصدر عن روح العقل الغر� الN تميل إY ا6Wكنها 
  

تها يقرأ أصحابه األعمال األدبية 9 ضوء القواعد والقوان~ الN أقرّ "فهناك اtقد اÍ6سيü اlي 

  3.)"هوراس(9 فن ا6شعر و�تاب  )أرسطو(ن أمثال كتاب دساتZ اtقد مِ 
  

                                                 
  .23ص: ،دائرة اإلبداع: مقدمة 9 أصول اtقدعياد شكري �مد، ينظر:  -1
  .89، ص ص:سابق، Bرجع ا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص -2
  .89، ص:ا?رجع نفسه -3
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        وهناك اtقد اlي يعتمد J اlوق "وهو حصيلة ا�åة، وهو اlي يقوم ³ى الطر@قة الفنية 

  9.1 اtقد مقام القوان~ العلمية"
  

         هذا اlوق الف& اÍ6سيü ال Ôتلف كثZا و@رى شكري عياد أّن "قراءة اtص عن طر@ق 

مثلها عبارة عن حصيلة Wجارب تراثية سابقة، و±ن ¯نت غZ ألنه عن القراءة ا?عتمدة J القواعد، 

  B2صوغة 9 قواعد وقوان~ وألنهما معا يعتمدان J أّن األدب صناعة ومهارة".
  

أنصاره األعمال األدبية بهدف ا�حث فيها عن القوان~ الN يقرأ "وهناك نوع ثالث من اtقد 

      و]ستقرئ ل+ستخلص القانون العام من األمثلة ا�زئية، يدرس  »�م تر�يبها، فاtاقد 9 هذه ا�الة

فإذا تناول حالة جزئية (عمال أدبيا معينا 6م àسبق � دراسته) عرضها J قوان+نه وأثبت مدى مطابقتها 

الف نزvتها تsتè إY هذا أّن "االdاهات ا�نو@ة J اختعياد كما يرى ، 3"ن هذه القوان~6واحد أو أ|} مِ 

Bؤرخ~  - كما يقول- ]سموا  ن القراءة، وأّن ا³ارس~ اlين يsتمون إY هذا االdاه ]ستحقون أنْ مِ اtوع 

  64ألدب ول+سوا نقادا".
  

 ÛMقد ا6روماtوهناك ا" J ي يعتمدlقليدية ا?طلقةاWالقيم ا O -  سلطة ا³ولة وسلطة األب

    5ا آخر وهو شخصية الفرد".قً أنقاضها مطلَ Eقيم J  - وسلطة ا³ين وسلطة األعراف االجتماعية
  

و½ ظل هذا اtوع من اtقد »ولت قراءة اtص 9 كثZ من األحيان إY رؤ@ة انطباعية ��ة 

     ]شبه االندماج ا6صو½، ومن ثم ال ي�ون هذا اtوع قراءة فنية 6لنص تندمج 9 اtص اندماجا حلوEا 

                                                 
  .17، ص:قراءة اtص ا6كردي عبد ا6رحيم، -1
  .90ص:، ا?رجع نفسه -2
  .90نفسه، ص: -3
  . 90نفسه، ص: -4
  .24عياد شكري �مد، دائرة اإلبداع، ص: -5



  �والت الفكر ا�قدي �ى شكري �مد عياد                                                               فصل ا�ا�ال

 

143 

يتحول اtص إY ¼رّد مثZ ي�ساوى مع سائر ا?ثZات غZ  مß ن �َ ومِ بل ي�ون اس�نباطا 6
ات القارئة، 

ن الطبيعة الفنية، و½ أحيان أخرى تصدر األح�م اtقدية اtاdة عن هذه القراءة عن قوان~ Bستمدة مِ 

  1الïÆ@ة.
  

  و£ذا يقول شكري عياد: "فا6روماMسيون رفضوا القواعد و6كنهم æثوا عن القوان~ وهذا واضح 

أنها Bستمدة من الطبيعة الïÆ@ة أي أننا هنا بصدد قوان~ àشبه ردج) 6لقوان~ ا?طلو´ة بو6من وصف (ك

الفكر ا6رومÛs جاء Eتم فكر علماء اtهضة  ومن هنا يمكننا القول إنّ ، ثم يقول: "2"قوان~ الفÀ@اء

  3.األورو´ية األول اlين دعوا إY استخالص قوان~ الطبيعة نفسها بدال من االعتماد J نصوص (أرسطو)"
  

       ما ُسè باtقد ا�ديد 9 إ¥لÚا وأBر@�ا (أواسط األر´عيsيات) أّن كما يرى شكري عياد 

أو أنه ي�بع خطى (أرسطو) كما واء �ح ب�السيكيته، كما فعل (إEوت) َ�ْقد �سيü 9 جوهره، س"

ا هدرس J أنه ظاهرة Bستقلة £ا خصائصيُ  فعلت مدرسة (شي�غو)، أم اكت بالقول إّن األدب kب أنْ 

، هذا باإلضافة إY اtقد 4"(اtقاد ا�دد عموما)ا?مÀة، ب¢ف اtظر عن ا6زمان وا?�ن وهو ما يقرره 

  العلè اlي يعتمد J علم اtفس وعلوم الطبيعة وعلم االجتماع 9 قراءة اtص.
  

           ن القراءة، ألنها تعتمد Ôتلف عن O هذه األنواع مِ "شكري عياد إذن  ىالقراءة األدبية ³

J وق الف& عنده يمتح بل يتوقف وجودهlهذا ا ،yاÚوق الlا J وق الف&، ول+سlا J  القيم ا?طلقة

9 ذاكرته من تقاEد أدبية، وجود اإلMسان بوصفه  الN ترتبط بوجود اإلMسان نفسه، ول+س J ما ترا�م

                                                 
  .90ا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص، Bرجع سابق، ص: -1
  .27، ص:سابق Bصدرعياد شكري �مد، دائرة اإلبداع،  -2
  .27، ص:ا?صدر نفسه -3
  .91ا6رحيم، قراءة اtص، ص:ا6كردي عبد  -4
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            ن ¼تمع 9 ب+ئة خاصة، واإلMسان الïÆ اlي ]شÚك مع أبناء جsسه ذاتا، واإلMسان بوصفه جزءا مِ 

   1."9 ا�صال اإلMسانية
  

kدر العودة إY اإلطار "عنده  مفهوم اlوق نْ لN يقصدها شكري عياد مِ وWوضيح  ا�صوصية ا

?¢ي الفكري العام اlي Mشأت فيه نظر@ة اWذوق األدm عنده، نعود إY أم~ ا�وþ 9 فكرته عن اlوق ا

9 األدب  و�تاب أستاذنا أم~ ا�وþ (9 األدب ا?¢ي) كتاب 9 ا?نهج ال9 كتابه عن األدب ا?¢ي ... 

  2ا?¢ي".
  

          يدور 9 رأس أم~ ا�وþ، ¯ن دارت 9 رأسه الفكرة نفسها أو قر@ب Ïا وهناك ناقد آخر 

كنوع  يقول أ�د أم~ : "كما ال Mستطيع أن ننكر أّن هناك نوv من األدب v?يا إذا ترجم إY لغة استجيد

ذواق، كما أّن هناك قدرا هناك قدرا BشÒÚ ب~ األ من القصص ونوع من األمثال، ول�ن سبب ذ6ك أنّ 

 ÒÚشB ِ3العقول". نَ م  
  
القيمة ا�ماEة عند شكري عياد عبارة عن "معM zستحسنه lاته أو Mستحسنه استحسانا ف

Bستقر 9 الطبيعة الïÆ@ة، مثله مثل ا?نطق، هذه القيمة ا�ماEة ا?طلقة عبارة عن استعداد "أو  ،4مطلقا"

تتخذ أش�ال كثZة ومتنوعة تبعا Wنوع األش�ل األدبية وWنوع ا�+ئات واألشخاص، 6كنها 9 قرارتها 

، ثم يقول: "وا6شعور بالقيمة هو Bصدر 5"وعمقها ذات بعد إMسا× vم kعل الïÆ يتفقون J اإلعجاب بها

  6تلك ا£زة الk Nدها مsشئ األدب وقارئه".
  

                                                 
  .91، ص:سابقBرجع ، ا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص -1
  .05عياد شكري �مد، دائرة اإلبداع، ص: -2
  .38، ص:1أم~ أ�د، فيض ا�اطر، Bكتبة اtهضة ا?¢@ة، B¢، (د ت)، (د ط)، ج -3
  .37، ص:ا6سابق ا?صدر -4
  .38ا?صدر نفسه، ص: -5
  .69، ص:نفسه -6
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      ن ا6وجود ا?ادي 6إلMسان أسباب ا�ياة مِ àسÚد  تظل معz ¼ردا ما 6مْ  " - كما يرى- القيمةهذه 

"aواالجتما Óوا�يو6و Óستو@اته الفسيو6وB يع¤ J1 ّ6ك فإنlهناك عالقة ب~ ا6شعور با�مال  ، و

  .اإلMسا× الفطري ا?ك�سب، و´+نها و´~ Mشاطه االقتصادي واالجتماaو´~ الsشاط 
  
ن Î´ات القلب، ن حرÒت ا?Ñ ومِ ث مِ  9 ا6شعر و´~ اإليقاع ا?نبعِ ب~ ا?وسي«"فهناك عالقة  

وهناك عالقة ب~ ا6¢اع 9 ا�ياة العملية وا6¢اع 9 ا³راما، و´~ اإليقاع 9 الفن وأنظمته االجتماعية 

ا�مال، فضخامة األهرام ا?صمتة الN ، واtظم االجتماعية »دد إY درجة كبZة صفات وا6سياسية ا6سائدة

ال يم�ن  ال »توي إال B Jومياوات الفراعنة 9 أعماق ال يوصل إEها إال �Êاديب خفية Õ نمط �مال

��م تهيمن عليه Bلكية مطلقة تsتè إY القوى ا6كونية ا?حجو´ة  يوجد إال 9 ظل ¼تمع ذي نظام أنْ 

."ïÆ2عن أع~ ال  
  

أّن األدب ا�يّد يتكون من ثالثة أشياء وÕ إيقاع الع¢، واإليقاع اtفÛ، "و@رى شكري عياد 

ي�ون األدب أدبا  واإليقاع ا6شعري أو األدm. أي أّن إيقاع الع¢ Þء طبي¾ 9 األدب، وال يم�ن أنْ 

هذا األدب أدب  يوافق إيقاع الع¢، فإنّ  اإليقاع األدm اإليقاع اtفÛ دون أنْ  حقيقيا إال به. فإذا وافق

 
ّ
  3ف عن ع¢ه، أي ال يsتè افÚاضا إY فÚة سابقة J الفÚة الN يع+ش فيها األديب".متخِل

  
حضارة ل إيفل اlي يمثّ األهرام برشاقة برج  تقارن ضخامة ثم يقول شكري عياد: "و@مكنك أنْ 

        ين�شون با6صعود  هرة ا?فتوحة 6لعامة وا�اصة، وهملظاالåجواز@ة ا6صناعية واإلMسان الفرد بممراته ا

                                                 
  .41عياد شكري �مد، دائرة اإلبداع، ص: -1
  .41، ص:نفسه ا?صدر -2
  .87ص:، B1 ،2010¢، طالقاهرة، اإلبداع وا�ضارة عند شكري عياد، دار اWال� 6لكتاب، ا�ز@ري ¤ال،  -3
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 Ùوق الف& أو ا�ماlمدى ارتباط ا ~Æة تZالقمة، وأمثلة كث Yاس إtيع+شها ا Nبأنماط ا�ياة ال

  1."و±يقاvتها
  

�لق فنا جديرا بالقراءة  دون إيقاع الع¢ أو اإليقاع اtفÛ ال يم�ن أنْ "فا6ش{ الف& وحده 

فاألش�ل و أجوف يم�ن أن يصب فيه أي Þء، واWذوق، كما أّن هذا ا6ش{ نفسه ل+س شÍ ¼ردا أ

             روج ألنها تعå عن تصور مع~ 6لحياة، وال تروج lاتها، و6كنها تsشأ وت األدبية ال تsشأ lاتها

ة Mشأت ³ى ا6شعوب القديمة Wصور اإلحساس �الل وتعالج BشÍت معينة ³ى ا�مهور. فا?لحم

 ïاسع عWشأت 9 القرن اM تماسك األمة. وا6رواية الطو@لة J ساعدàا?ا�، و ôعند األورو´+~ ل�س

قارئا متوسط اÝقافة، وتعينه J احتمال قسوة ا�ياة. والقصة القصZة Mشأت Wعåّ عن انطباع �@ع، 

هذه األش�ل J اختالفها kب أن تتوفر £ا صفات  ين� ذ6ك أنّ و ا?جلة. وال وتمتع قارئ ا�ر@دة أ

  2ا6كتابة الفنية، من توازن، وتقابل، وتدرج".
  

   9 اك�شاف ا6ش{ اlي ت�åج فيه القيمة ا�ماEة  - شكري عياد ³ى - وت�من وظيفة القراءة 

         هذه القيمة ا�ماEة 9 اtص، كما ت�من وظيفة اtاقد الف& 9 ا6ر´ط ب~ ا?ظهر اlي تبدت به 

  3و´~ األصول ا�وهر@ة ا?جردة الÕ N العاBل ا?شÚك اlي يت
ذ به ¤يع اtاس.
  
      Õ عبارة عن مقار´ة فنية تعتمد J تذوق ا�مال "شكري عياد إذن  ىالقراءة األدبية 6لنص ³ف

9 اtص األدm، ل+س باعتبار ا?تعة ا�ماEة ãية 9 ذاتها فقط، كما هو ا6شأن 9 متعة ا6لعب أو عند 

بل بوصفها ، مدرسة الفن 6لفن أو ا?تعة أو ا6
ة الN تصاحب اWقاء ا�سد با�سد كما يذهب روالن بارت

                                                 
  .41سابق، ص:، Bصدر عياد شكري �مد، ا6رؤ@ا ا?قيدة -1
  .18ص:، عياد شكري �مد، ا6رؤ@ا ا?قيدة -2
  94ا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص، ص: ينظر: -3
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، 1"ر القيمة ا�ماEة الN تتصل بأعماق اtفس الïÆ@ة، وتتصل بالقيم اإلMسانية واالجتماعيةصورة من صو

 ا?تعة ال »ول دون وجود معz 9 اtص بل ت�ناغم معه، و� ما 9 األBر أنّ "، وأّن هذه 1"واالجتماعية

الطبيعة ا�اصة إEة إY اlوق و±Y يتم بطر@قة آEة بل يÚك اختيار  اWوصل إY هذا ا?عz ال يsبØ أنْ 

   2ب�ل نص".
  

فهمه بالقائد اlي يقف أمام ه شكري عياد القارئ اlي يقف أمام اtص األدm �اوال 6lك ]شبّ 

مدينة �اوال أن يغزوها، فإّن هذا القائد عليه أال يلÁم òطة واحدة، بل ي�ون من ا?رونة وا?هارة æيث 

  Zة الN »يط به وا?علومات الN يعرفها ساعة ا£جوم.يÆتكر الطر@قة الN تتالئم مع الظروف ا?تغ
  

 mص األدt6ك فاlذ بقراءته و@دفع هذا اإلعجاب به "و
Wشع عند قراءته باإلعجاب، و@غري با[

إY إvدة قراءته Bرة بعد أخرى، ألن القراءة نفسها 9 هذه ا�الة تعد إبداv، ألنها اك�شاف لعالقة ا6ش{ 

          9 اtص بالقيمة ا�ماEة ذات الطابع اإلMسا× العميق، و±دراك حر ?نابع ا�مال ا�6من  الف& ا?تمثل

الsشوة الN ]�ي خدرها 9 نفس القارئ بعد ذ6ك فت�بدل خåاته ن�يجة £ذه 9 اtص يؤدي إY تلك 

   3يقول (أندر@ه جيد)".القراءة من حال إY حال، حË يصبح القارئ بعد القراءة غZه قبلها كما 
  

ع مفهوم اإلMسانية æيث جعله ]شمل 6كنه وسّ وب~ ا6رؤ@�~ اlوقية واإلMسانية، "¤ع شكري عياد 

O ما 9 العمق اإلMسا× من إيقاvت وقيم، سواء أ|ان اإلMسان ]شÚك 9 هذه اإليقاvت والقيم مع سائر 

إيقاvت وقيم طبيعية دائمة وشاBلة 6{ الïÆ أم اجتماعية ا?كونات الطبيعية الN ينفرد بها، وسواء أ|انت 

ن اإلحساس عندما »ل 9 اtص األدm تsبثق منها Bوجات متتاEة مِ "، هذه اإليقاvت والقيم 4"خاصة

                                                 
  .94، ص:، Bرجع سابقا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص -1
  .94، ص:نفسها?رجع  -2
  .95، 94، ص: ا?رجع نفسه -3
  .96، ص:ا?رجع نفسه -4
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بالsشوة والطرب، وذ6ك مثل اإليقاع اÝنا� 9 ا6شعر واإليقاع اÝنا� 6لتنفس، وا?Ñ، وتبدل ا6ليل 

   ن قوة مِ  ن ضعف إY قوة ثمß إيقاvت ا�ياة مِ واtهار، واlكورة واألنوثة، وثنائيات ا�سد الïÆي. ومثل 

  1."إY ضعف، 9 اإلMسان واtبات، وحر�ة القمر وا6شمس
  

       عندما تؤخذ واحدة منها وتصاغ 9 قصة أو قصيدة أو �Bحية، "هذه القيم ا?وجودة 9 ا�ياة 

تذكر بمثيالتها 9 ا�ياة الN يع+شها القارئ، أيا ¯ن زمانه أو �Bنه، ومن هنا يأ� خلود  - عند قراءتها - فإنها

األدب، ومن ثم فإن وظيفة القارئ اtاقد حسب هذا ا?نهج Õ ا6ر´ط ب~ القيم واإليقاvت ا�اصة 

اtقد واألدب  ك ي�ون O منَ ة، و´ذM6سانية ا?وجودة 9 ا�ياا?وجودة 9 اtص و´~ القيم واإليقاvت اإل

                    وا?شار�ة الفعلية 9 ا�ياة واWعبZ  بوظيفت~ 9 واحد واحد، وهما ا6وظيفة ا�ماEةقد قام 

  2."عن BشÍتها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .96، ص:سابق، Bرجع ا6كردي عبد ا6رحيم، قراءة اtص -1
  .97، 96، ص:ا?رجع نفسه -2
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  صياغة نظر.ة نقدية عر;ية: -3

   9 مقاW~ من كتابه´ية 9 اtقد يطرح شكري عياد رؤ@ة حول إ�Bنية صياغة نظر@ة عر

تتلخص 9 أّن اtظر@ة ال توضع عن سابق قصد وÔطيط و±نما تتطور G Jو "(J هاBش اtقد)، 

 Zقدية ... غtمن خالل ا?مارسة ا âا نظر@ةمباt قاد، قد ت�ونtن اG  وال و6كننا ال نعرفها

±ذا رأى من بعدنا أن ينظروا 9 هذا نصفها، ألننا ال ننظر إEها من خارجها. Gن ننقد فحسب ... و

 دُ عْ ا �َ كنّ  إنْ - اtقد فقد kدون فيه نظر@ة، وقد ال kدون، وقد يعطون اtظر@ة اسما، ون�ون Gن

   1ن االسم واtظر@ة".ن ي�åأ مِ أول مَ  - أحياء
  

تع+شها بانتمائها 6لثقافة العر´ية و6لظروف اWار�ية الN "إّن إ�Bنية تطو@ر نظر@ة متمÀّة 

اÝالث ال سيما ا£ند  جزئيا إY العا6م ا?نطقة واضحة 9 ما حدث ³ى فئة من نقاد يsتمون و إنْ 

عرف با³راسات ما بعد االستعمار@ة، فهذه ا³راسات Mشأت استجابة Ïن اشتغلوا J ما يُ و±فر@قيا 

طق الN سبق تم~ إY ا?نالظروف تار�ية وحضار@ة ال تع& ا?جتمعات األورو´ية بقدر ما تع& ا?ن

ما وغZهم تطورت اtظر@ة اtقدية  بفرانز فانون وBرورا بإدوارد سعيد وهو� بابااستعمارها، فابتداء 

بعد االستعمار@ة أو ما بعد ا6كو6ونياEة، باdاهات بالغة ال}اء وا³اللة J إ�Bنية االختالف اÝقا9، 

  2وما، عن ا?عطيات األورو´ية أو الغر´ية ا?باâة".9 ا³رس وا�حث األدm واÝقا9 عم
  

معظم ذ6ك اWطور حدث 9 ب+ئات غر´ية أصال، كما يالحظ ا£ندي "غZ أّن ا?الحظ أّن 

ل من أهمية ا?نجز ألّن االختالف 
ّ
إعجاز أ�د 9 نقده �عض اWوجهات، وفيما يبدو أّن ذ6ك ال يقل

� لوا J تطو@ر تلك ا³راسات استمدوا بعض، أو ا6كثZ من عنااÝقا9 اlي مّثله اtقاد اlين عم

                                                 
  .J ،124 هاBش اtقد، ص:عياد شكري �مد -1
  .93ا�ازa سعد، االختالف اÝقا9 وثقافة االختالف، ص: -2
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ففانون اإلفر@¦، و سعيد العر�، و هو� بابا ا£ندي، ¯نوا بتلك ت�و@نهم من ب+ئاتهم األصلية، 

~ Wوّجه 6م ي�ن Eتطور 9 بر@طانيا أو فرMسا ³ى س�نها  ا�لفيات اÝقافية / االجتماعية Bؤسِسّ

اما، مثلما أّن نظر@ات ا�نو@ة أو اWفكيك أو اWحليل اtفÛ 6م ي�ن Ïكنا تصّور األورو´+~ تم

   1تطورها 9 إفر@قيا أو العا6م العر� باï6وط والظروف الN أّدت إY ذ6ك اWطور J اtحو ا?عروف".
  

ؤدي ي ا6لقاء با�ضارة ا6وافدة ال يدفع Gو رفضها، ل+س من ا?م�ن أنْ "و ل�ن مثلما أّن 

القبول باWفاعل معها إY القبول ب�ل ما فيها، و±ذا ¯ن ا?وقف ا�+& مأ6وفا 9 حدي�نا عن ا?وقف 

�الف ا?أ6وف òروجه عن ا?وقف ا6سهل ا6شائع  ما يلبث أنْ Ýقافة الغر´ية، فإّن شكري عياد من ا

ت�ون اختيارا ألطايب الطعام  أنْ العملية ال تعدو  د ونÚك ا6رديء، كما 6و أنّ نأخذ ا�يّ  والقائل بأنْ 

   2ن مائدة Bvرة".مِ 
  

 "ن ذ6ك يطرح شكري عياد بدال مِ 
ß
ي�تنف ا6لقاء  ن أنْ بة تتضمن أنه ال مناص مِ رؤ@ة Bر�

وقد ال àستطيع ن�يجة حتمية يsبØ القبول بها،  با�ضارة ا6وافدة أخطاء وتناقضات dعل اWناقض

تنهض و تع+ش 9 ¼تمع األBم اEوم إال إذا قبلت 9 رحابها بعض  ا�ضارة العر´ية ا�ديثة أنْ 

ن ا?تناقضات، واستطاعت أن تصقلها بطر@قتها ا�اصة، هذه الطر@قة ا�اصة Õ اWأصيل إذ يsبع  مِ 

  3."ن اWار@خ القو�ا�ضارة وÕ ت��سب خصائصها ا?مÀة مِ 
  

Wبع 9 أحد جوانبها من اsقافة الغر´ية، هو ما فتعر@ف األصالة بوصفها تÝقدي مع اtفاعل ا

 åّقافة العر´ية، و@عÝت اÍشB بعث منsوقعا أصيال يB عر@ف نفسهWوقعها يمنح اBاتها وEعن إش� 

  اWار@�.

                                                 
  .94، 93،  ص ص:سابقBرجع ا�ازa سعد، االختالف اÝقا9 وثقافة االختالف،  -1
  .254ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ص: -2
3- Z6م متغv 9 23، ص:عياد شكري �مد، األدب.  
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)       Eliotرا بمقولة إEوت (?فهوم اWأصيل متأثّ "ف� بعض جوانبه يبدو تناول شكري عياد 

أّن ا?وهبة الغر� حول ا?وضوع، فإEوت يرى عن الÚاث وا?وهبة الفردية 9 ا?قولة ا?شهورة 6لناقد 

ن Bواجهة اWقليد، أو اÝقافة ا?توارثة، فB eواجهة حتمية »تاجها تsبع مِ  األدبية ا�ديدة ال بد أنْ 

 Wِ وقعا، أوB فسهاt جدW 1ياد".ل نفسها بمفهوم عؤِصّ ا?وهبة  
  

وJ Õ هذا األساس تتفاعل مع ا?وروث حسب قوتها: "ا?وهبة القو@ة ال ت�ت� باWأثر 

  2با?ا�، و±نما تعيد صياغته ح~ »فر tفسها �Bنا 9 بنائه ا6ضخم".
  
يتحدث من Bوقع اWفوق ا�ضاري غZ مع& بثقافة أخرى 9 اك�ساب "اlي  )إEوت(ل�ن و

ور حتM 9 èسيج ث عن ثقافات âقية ¯£ندية ال يتحدث عنها كحضأصاWه، وهو ح~ يتحد

ل اÝقافة األخرى، وÕ هنا اÝقافة الغر´ية، حضورا طاغيا بالsسبة tاقد ب+نما تمثِّ الÚاث الغر�، 

عر� كعياد، وما العالقة ب~ مفهومه 6لتأصيل ومفهوم (إEوت) 6لعالقة ب~ ا?وهبة والÚاث إال أحد 

  3ك ا�ضور".وجوه ذ6
  

ن جوانب االختالف ب~ شكري عياد و (إEوت) أيضا تأ|يد اtاقد العر� J حتمية ومِ 

اWناقضات 9 اWفاعل ا�ضاري وا�اجة إY القبول بها، 9 مقابل قناعة (إEوت) بÚابط ا�ناء ا6¸ 

ورو� منذ هومZوس...      6لثقافة األورو´ية وBوقفه ا?Úفع إزاء اÝقافات األخرى "6{ األدب األ

 
ّ
  4.ف نظاما مÁامناوجود مÁامن، و@ؤِل

  

                                                 
  .255سابق، ص:Bرجع ا�ازa سعد، استقبال اآلخر،  -1
  .  255ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ص ص:  -2
  . 255، ص:نفسها?رجع  -3
  .256، ص:نفسه -4
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ل�ن األهم هنا هو داللة اWناقضات J طبيعة ا?س� أو ا?ïوع اWأصيô اlي اàسمت به 

جهود شكري عياد اtقدية، ف� القبول باWناقض BؤB J âوقف قلق kعل اWأصيل هدفا يصعب 

  ي�ون سهل ا?تناول. ن أنا6وصول إEه بدال مِ 
  

هو 9 هذا القلق اlي ت�سع شواهده ل�شمل "ن أهمية اtقد اlي تر�ه شكري عياد فجزء مِ 

اإلش�Eة  بأنّ داللة J ا6وa   فÚات متباعدة MسÆيا، ذ6ك أّن £ذا القلقن أعمال اtاقد وعåْ ا6كثZ مِ 

ا�ل عندما سيأ�  ا�ضار@ة الN تواجهها ا6شعوب العر´ية أعقد من أن »ل بتوEفة سهلة، أو أنّ 

  1ن ذ6ك اWفاعل األدm واtقدي مع معطيات ا�ضارة الغر´ية".سيكون ا�ل األمثل، ومِ 
  

نه من Bوقف ن تلك ا?عطيات ال بد أوال أن يمر با6وa باختالفها، أي بما تتضمفتأصيل أي مِ 

حضاري خاص يتضمن تناقضاته ا�اصة، تماما مثلما هو ا�ال 9 ا?وقف ا�ضاري العر� اtاتج   

  عن ذ6ك اWفاعل.
 
 

عن رؤ@ة مبكرة لطبيعة االختالف ا�ضاري " عياد يعd(  åّارب 9 األدب واtقد(9 كتابه 

 åّع Nي البد 6لعملية الlأصيل( عنها فيما بعد بـ اWإنّ ... تنطلق منها أنْ  )ا  ßتطو Nر 9 ا?ذاهب ال

. Õ أصداء tظرة معينة إلخ ورBز@ة وروماMسية وواقعية ن �سيكيةمِ  )علم ا6صناعة األدبية(ظلها 

ن اWغيZ واWبديل، و�ضعها قانون رد إY ا�ياة، نظرة تصيبها اختالفات ا6زمان وا?�ن ب�ثZ مِ 

 ?ا ]شبه اWناقض، ول�ن األصداء 
ً
 فتكوّ  ا?ختلفة تلت¦الفعل أحيانا

ً
حياة وت�شف  ةن نظرأخZا

عن روح حضارة. فهل يمكننا أن MستعZ القواعد الN وضعتها هذه ا?ذاهب دون أن MستعZ اtظرة 

   2".د ال توافق كياننا اtفÛ وال تالئم اdاه حضارتنا؟الN بsيت عليها ا?ذاهب نفسها، وÕ نظرة ق
  

                                                 
  .256، ص:سابقBرجع ا�ازa سعد، استقبال اآلخر،  -1
  .d18ارب 9 األدب واtقد، ص: عياد شكري �مد،  -2
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يواجهه 9 قادم عمله، ومعه 9 ذ6ك  Bالمح اWحدي اlي ¯ن عليه أنْ "عياد شكري يرسم 

MستعZ ما ³ى  ن اÝقافة العر´ية ا?عا�ة ك{: كيف يم�ن أنْ ن اtقد العر�، بل مِ جانب كبZ مِ 

ثمة  ألنّ  ،أقول جانب كبsZيت تلك ا?ذاهب عليها؟ tظرة الN بُ ن مذاهب دون استعارة االغرب مِ 

 ب~ عياد، أو ا�ط اlي يمثله 9 اtقد واÝقافة العر´ية ك{، و´~ خطوط أخرى، 
ً
         اختالفا

           B 9سألN ا6كيان اtفÛ واالdاه ا�ضاري اlي يرى عياد أنهما قد ال يتفقان مع اtظرة  يتضح

     1.الN تنطوي عليها ا?ذاهب الغر´ية"
  

ضمن خط ]شمل ا6كثZ@ن غZه من ا?نتم~ إY اÝقافة "بهذا ا?عz  عياد شكريينطلق 

ن ´ه تارة مِ العر´ية، إذ إنه يدعو Êش{ vم إY اWجديد واالنفتاح مع تمسك واضح بقيم ومبادئ تقرّ 

وهو 9 هذا االdاه يÆتعد Êش{ واضح عن ا?سارات  ،خرهذا االdاه Wبعده تارة أخرى عنه Gو اdاه آ

ا6ليåاEة ا�داثية أو اWنو@ر@ة (با?فهوم األورو� 6لتنو@ر)، ا?سارات الN ال ترى ت�و@ن ا�ضارة 

 مع اtظرة الN بsيت عليها ن ا6زاو@ة الN يراها عياد، و±نما مِ العر´ية أو اdاهها مِ 
ً
ن زاو@ة أ|} تصا�ا

  2هب نفسها".ا?ذا

  
dارب 9 األدب تاب (ك بعض معا6م رؤ@ة عياد 9 مقدمته 6لطبعة اÝانية من تÆّ~  و@م�ن

 مِ ")، 1994( )واtقد
ً
 متنافرا

ً
ن حيث يصف منطلقاته ح~ ابتدأ ïM مقاالته األوÏ ýا س+بدو خليطا

 االشÚاكية (وقد قرأت كنت منذ أواخر األر´عيsيات أتطلع إY اWغيZ وأميل إY ا?بادئ والقيم:

 ال بأس به من كتابات مار�س وsE~ وستال~) و�نت رغم وطن+N ا?¢@ة
ً
ا6ضيقة أعشق شعر  صدرا

 صحيح اإليمان،
ً
        فلم ي�ن قل� Eطاوع&،  ا?ت�s. وأعتقد أ× كنت �انب ذ6ك ¨ه Bسلما

  3".مهما عر´د الفكر، J اWجديف 9 آيات اهللا

                                                 
  .257اآلخر، ص:ا�ازa سعد، استقبال  -1
  .257، ص:ا?رجع نفسه -2
  . d5ارب 9 األدب، ص:عياد شكري �مد،  -3
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هذه العنا� قد اختفت، و±نما قد ¥د  ر القول إنّ ا6الحقة £ذا ا6وصف ال ¥د ما يåِّ 9 الفÚة 

 بأهمية ا6واقع  ،ما يåر القول إنها اÔذت هيئة مغايرة وتفاوتت Mسب حضورها وأهميتها
ً
فقد ب¦ Bؤمنا

 بعنا�ه االجتماعية واWار�ية 9 دراسة األدب، ل�ن ا�عد ا?يتافÀ@¦ ³يه اÔذ ه
ً
يئة أ|} وضوحا

 ß~Æو تG J ،
ً
 ?ذاهبها، وتقبّ وتأثZا

ً
 أقل �عض  B 9وقفه إزاء اÝقافة الغر´ية ورفضه أحيانا

ً
له أحيانا

  1ما فيها، مع àشكك دائم أو شبه دائم بما تمثله وتقذف به.

  
    ل و´ما البد Wلك اWجر´ة �وض غمار dر´ة اWحديث بقلق ا?ؤِصّ "عياد شكري لقد ¯ن 

ن ب~ أشياء  عياد d 9ر´ته تلك فe، مِ ¯ن ثمة ما يمÀِّ  ن BشÍت وتناقضات. و±نْ تعلق به مِ  أنْ 

 Bوقف ا6واa بما �يط به مِ 
ً
ن BشÍت قد »بط �اوالته هو قبل غZه. أخرى، سعيه 6لوقوف دائما

 عن جوانب  ل�ن مقدرته J ا6وa تظل، رغم تمÀها، �دودة ïÊوطها اWار�ية ãفلة
ً
حتما

يطرح dر´ته J أنها dر´ة قلقة، 6كنها تبدو كذ6ك  فهو ال ،]ستحيل J ا�6ئن الïÆي أن �يط بها

ن منه ¯كما ن ذ6ك نقده 6لتفاعل مع الغرب وانغماره فيه 9 ا6وقت نفسه، ?ن يتأBل بعض وجوهها. ومِ 

6م نقل اWناقض.  Wلك ا?راوحة، إنْ  دخو� فيه دون تå@ر ¯ٍف  مّ سعيه 6لوقوف خارج اWمذهب �ُ 

 ßأنه استطاع حل Y2".¤يع ا?تناقضات ل�ن منهم من توصل إ  
  

ن حيث هو دراسة 6ألش�ل األدبية ا?قتÆسة باعتبارها وقائع متطورة يقت¶        مِ "اWأصيل  إنّ 

ي�ون £ذه األش�ل ا�ديدة ا?قتÆسة أصال انÆثقت عنه، ثم أخذت 9 اWطور فيما بعد،          أنْ 

 Zكتملة كحقائق مطلقة من ثقافة غB ستحدثة جاءتنا تامة ناجزةB فل+ست هذه األش�ل بأش�ل

ها              ، ومعروف أّن األش�ل ا?قتÆسة الN ]شZ شكري عياد إ3Eثقافتنا، ومن تراث غZ تراثنا"

                                                 
  .258سابق، ص:Bرجع ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ينظر:  -1
  .260، ص:ا?رجع نفسه - 2
ا?ؤسسة العر´ية 6�راسات والïs، ¯ظم نادر، ا?قامات واWل¦: æث 9 أنماط اWل¦ ?قامات ا£مذا× 9 اtقد العر� ا�ديث،  -3

  .289، ص:Ï1 ،2003لكة ا�حر@ن، ط
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9 أنها  ل "القصة وا?�ح، وÕ باWحديد األش�ل الN 6م ي�ن أغلب القراء ]شّك Õ 9 ا?قام األوّ 

 
ّ
ع عليها العرب Bؤخرا فÚ¤وها ونقلوها إY أدبهم، كما أّن ا�ديث عن خلو أش�ل غر´ية �فة، اطل

هذا األدب وضحاWه، هكذا كما          األدب العر� من هذه األش�ل الغر´ية قر@ن ا�ديث عن عقم

   1تها هذه اÝقافة".غَ 6و ¯ن وجود تلك األش�ل 9 ثقافة ما دEال قاطعا J درجة اWمدن الN بلَ 
  

عياد عن اWأصيل اtقدي بوصفه "درس نقدي عر@ق 6لعالقة ب~ األش�ل شكري ث لقد »دّ 

 رسمية أم شعبية"األدبية ا6وافدة و´~ األصول العر´ية، سواء 
ً
اWأصيل،  ثم أضاف: "إنّ  ،2¯نت أصوال

  3."عمل يقوم به األديب ا?sشئ قبل أن يقوم به اtاقد ا³ارس مثل O ظاهرة أدبية،
  
ن بعلميات تأصيلية مثل اختيار ما يقÚب مِ  اlي Bرّ "وÎب 6lك مثًال با?�ح العر�  

tقافة ا6شعبية العر´ية، ¯ختيار مارون اÝمثيلية الغنائية ألنه يتفق مع ا?يول اWقاش 6ألو´ر@ت أو ا

   4.ا6شعبية العر´ية إY الغناء والطرب"
  

العملية بهذا الطول  وألنّ  ).كياننا اtفÛ واdاه حضارتنا(أسماه  أنْ "أي أنه يتفق مع ما سبق 

، سواء نظرنا إEها عند األديب ا?sشئ )اWأصيل(عملية ا ل+ست Ïا ينجزه الفرد ا6واحد: والعمق فإنه

عملية  )األصالة(أم عند اtاقد ا³ارس، تنطوي J جدال Bستمر ب~ األصيل وا6وافد، æيث تبدو 

 MسÆية ومتطورة، أشبه ب�يار مطرّ 
ً
   5." د ال يتوقف أبدا

  

                                                 
  .289، ص:سابقBرجع ، ا�ازa سعد، استقبال اآلخر -1
  .261، ص:ا?رجع نفسه -2
  .261، ص:ا?رجع نفسه -3
 .28عياد شكري �مد، ا6رؤ@ا ا?قيدة، ص:  -4

 .28، ص: نفسه صدرا? - 5
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فاع ن منظور ناقد كشكري عياد، يعåّ عن شعور باtقص واندأصبح  ا�ديث عن اWأصيل، مِ 

Gو اWعو@ض. فقد ¯نت أغلب القراءات الN ظهرت 9 هذه الفÚة مأخوذة، بدرجات متفاوتة، 

بهاجس اWأصيل، بمعz ا6رغبة ا6شديدة 9 ا�حث عن أصول 9 تراثنا القديم 6{ ما هو جديد 

  ث. Bستحدَ 
  
واألش�ل األدبية ن الفنون ثمة أصول 9 أدبنا القديم 6كثZ مِ "ن منظور هؤالء القراء فمِ 

ت�ون شاBلة وعميقة،  ا?ستحدثة، بل ¯ن أغلب أو!ك ي¢ J أّن اWأصيل Îورة قومية يsبØ أنْ 

مهمة أرجو أال ت�ون قد أفلتت بَعُد  -و@Æّ~ شكري عياد ذ6ك ح~ يذكر أّن  مهمة (ا�يل األوسط)

دراسة األش�ل ا?قتÆسة  -ق العلميةبالطر -يعيدوا ، أن)تأصيالً (أن kعلوا اWغيÕ Z  -من أيديهم

باعتبارها وقائع متطورة ال حقائق مطلقة، ثم يعيدوا صياغتها Eجعلوها Bل� £ذا ا6شعب العر�، 

مهمة ا�يل األوسط وحده، بل Õ مهمة أجيال عدة  - فيما أحسب-ل+ست هذه و وافية بمقاصده.

  1".قادمة
  

 Û+ار@خ ا�"إنها الفصل ا6رئWار@خ يُ�تب 9 ع¢ ا6كتل، ديث £ذه األمة. وهو ت9 كتابة ا

  2ت�ون شاBلة وعميقة، Wتغلغل 9 قلوب ا?الي~". فإّن عملية اWأصيل يsبØ أنْ و6lك 
  
  

        ر طر@قته 9 كسب قوته،ر 9 سلو�ه مثلما تؤثّ فبما أّن "مZاث الفرد من تار@خ أمته يؤثّ 

أغلب أبناء هذا ا�يل، امتداد طبي¾ لÚاث أصيل وغ&،      فإّن األدب العر� ا�ديث، كما يقّرر 

حيث القصة ا�ديثة امتداد 6لمقامات القديمة، وا?�ح ا�ديث Bوصول باألش�ل ا?�حية ا�ن+نية 

                                                 
 .6v20م متغZ، ص:عياد شكري �مد، األدب 9  -1

  .20نفسه، ص: ا?صدر -2
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ر أّن هذا اWحول معناه أننا قطعنا ا6وشائج الN نتصوّ  ن ا6سذاجة بعد ذ6ك أنْ 9 الÚاث القديم. ومِ 

   1. فعواBل ا6وراثة وا�+ئة يظل £ا فعلها ا?ستمر خالل فÚات اWغZّ".تصلنا با?ا�
  

ها، Êش{ مباâ أو غZ مباâ، إY اlات العر´ية ه 6لÚاث Bوجß ن هنا يصبح اtقد ا?وجّ ومِ 

  ا6راهنة، ومن ا�هة ذاتها ي�ون االنتصار 6لÚاث انتصارا 6
ات ا6راهنة Êش{ أو بآخر.
  

لفكرة اWغيZ، ق حديثه عن فهم األجيال ا�ديثة 9 سيا"وJ صعيد آخر يذكر شكري عياد، 

 -وهو ا�يل اlي Mشأ ب~ اÝالث+نيات واألر´عيsيات -أّن ا6مة الN تعåّ عن طموح (ا�يل األوسط)

العا?ية 9 اإلنتاج ، بمعz االندفاع بقوة Gو ا6وصول إB Yستوى  9 معz اWغيÕ Z ¨مة (العا?ية)

هائل من القصص القصZة وا6روايات وا?�حيات دEل J رغبة  األدm، فإذا ¯ن 9 تأEف �مٍّ 

9 اWأ|يد J أصالة تراثنا وغناه دEال واضحا كذ6ك      األدباء 9 »قيق ذ6ك ا£دف ا?sشود، فإنّ 

  J."2 تلك ا6رغبة عند اtقاد ودارÌ األدب
  

شكري عياد إY اWأس+س اtظري كجزء من Ïارسته ³وره كأحد أفراد ا�يل اÝالث لقد س� 

ن خالل دراسات �تلفة سواء ، أي دوره اWأصيô، وذ6ك مِ من اtقاد العرب - كما ]سميه-  األوسط أو

  ، أو منهج ¯tقد األسلو�. )دراسة 9 تأصيل فن أدm(¯نت ألش�ل أدبية ¯لقصة القصZة 
  

مع االثs~ تعاBًال مع أش�ل مقتÆسة حاول أن يعيد صياغتها بمزجها " عياد تعاBلوÒن 

 بنجاح ا?حاولة
ً
 ¯�الغة العر´ية. 6كنه مع ذ6ك ظل م�شك�

ً
      با?وروث سواء ¯ن إبداعيا أم نقديا

 تَ أو بإ�Bنية »قيقها، فكَ 
#
تؤخذ كإ¥از  �اوWه ال يsبØ أنْ  أنّ  -ب�ل صدق-ر القارئ ب مقاالته Eذك

                                                 
1-  ،¢B ،وز@عWوا ïsأصدقاء ا6كتاب 6ل ،mدراسة 9 تأصيل فن أد :¢B 9 ةZ9، 8، ص ص:1994عياد شكري �مد، القصة القص.  
  .17عياد شكري �مد، األدب 6v 9م متغZ، ص: -2
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 لة J هذه ا�Zة إزاء ا?ذهبيةأوضح األد )ا6رؤ@ا ا?قيدة(9 ا?قدمة الN كتبها 6كتابه  ولعّل  ،نها�

  1".وما تنطوي عليه vدة من قناvت علمية أو شبه علمية وآراء جاهزة
  

 Z6كتابه، وهو ا?9 عياد ]ش ôفصيWالعنوان ا Yقدمة إ) ZفسWا�ضاري 6ألدبدراسات 9 ا( 

 بطابع ا�ضارة الN يsتè إEها، Eؤ�د أنّ "
ً
 ثم يضيف: ا?قاالت تصدر عن تصور 6ألدب بوصفه مقيدا

 ف�ن J ثقة وافقك هذا اWصور فذاك، و±ال صدرت ا?قاالت اWاEة. فإنْ 6ألدب عن هذا اWصور 

ن معا]شة طو@لة 6روائع و6ك& صغته مِ  نة،ن فلسفة معيّ أستمل هذا اWصور مِ  من ش+ئ~: أو£ما أ× 6مْ 

             األدب القديم وا�ديث، وثانيهما أ× 6م أضع هذا اWصور أما� ح~ âعت 9 ا³راسات 

Nظر@ة ال ترضاها، بل إ× لن أعجب ب~ يديك، ف�ستطيع الt اEآ 
ً
 أن تطم$ إY أنك لن dد تطبيقا

مثل هذا اWصور  Mسèّ  جاز أنْ  tظر@ة الN أوضحتها 6ك، إنْ إذا وجدت 9 هذه ا³راسات ما يناقض ا

   2".نظر@ة
  

 

                                                 
  .262ا�ازa سعد، استقبال اآلخر، ص: -1
  .�5مد، ا6رؤ@ا ا?قيدة، ص:عياد شكري  -2
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  .�ى شكري عياد ماهية ا#أصيلا بحث ا�ا�: 

  ا#أصيل: حدّ  -1

ن " أّصل ا�&ء، أي أ#ده إ� أصله، وقد ي�ون ا�ؤ�صل مأ�وفا ول�ن أصله غ
 ا�أصيل مِ  

بمعB أنّه خاف ? ا;عض فيقوم ا;احث باستكشاف أصله، �5فاهيم ا�شائعة ا�تصلة  ،1معروف"

  بأصول تراثية دون أْن ت�ون تلك األصول معروفة.
  

د أو يطرأ ? اLقافة من مفاهيم وغ
ها، فيقوم َمْن    ول�ن ا�أصيل "ي�ون أيضا �ا Qُستج�

من قناعة بأّن قيمة ا�&ء وفاعليته ^ تار\خ  يبحث �لك عن أصل، وW اVا�U ينطلق ا;احث

اLقافة، سواء 5نت أدبا أو نقدا أو غ
هما من ا�عارف، إنما ت�ون ^ (أصلية) ا�&ء، أي ^ إ`_نية 

  ، وقد يرى ا;عض أّن تلك القيمة ال تتوقف ? تأصيله، و�كنها تزداد به.2إ#دته إ� أصل"
  

سمت به اLقافة العرqية ^ بدايات اoهضة اVديثة، السيما عند ذ�ك ا�سl ا�أصيk هو ما اjو  

ن علوم وأف_ر ومفاهيم ن tاالت ا�عرفة عليها بما sمله تلك مِ احت_كها بأوروqا وتوافد ا�كث
 مِ 

ن يبحث �لك ن الطبيx أو ا�لقاw إزاء ذ�ك أْن يقوم مَ ومناهج ^ ا;حث وا�فك
، ف_ن مِ 

s اولة �لحفاظ عليها وتقو\ة ا�جاالت، وماz ^ ية اإلسالميةqقافة العرLمله عن أصول ^ ا

  3صمودها ^ وجه ا�ستجدات.
  

   
ّ
غة أّول ميادين ا;حث ا�أصيk بمحاولة علمائها ^ ا�جامع وغ
ها أْن �دوا و�نت ا�ل

ن معان وأف_ر و��#ت وما إ�ها، ومع األلفاظ اشتد ا;حث عن جذور ا طرأ مِ األلفاظ ا�ناسبة �ِ 

                                                 

1-  k\قا^ العر�، ا�ار ا;يضاء، ا�غرب، طا�روLاقد األد�، ا�ر�ز اo82، ص:2005، 4ميجان و ا;از� سعد، د�ل ا.  
  .82ا�رجع نفسه، ص: -2
  .83ينظر: ا�رجع نفسه، ص: -3
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ن ا�أصيل ;عض االك�شافات العلمية وا�قنية اVديثة، ا�صفة ال� يم�ن إطالقها ? هذا اoوع مِ 

     1هو ا�وطU، وهو نوع �اور أنوا# أخرى نوردها tملة ومفصلة اجتهادا ? اoحو ا�ا�:
  
وهو ا�أصيل ا�ي Qسl إ� توطU `ستجدات الفكر واLقافة عموما با;حث : وطي,ا#أصيل ا#  - أ

     �ا عن `وطن مناسب تُقيم فيه داخل ا;�ئة ا�حلية ال� تبدو منافية �ا ^ ا;دء، كما هو اVال

    مئات  نْ وما إ� ذ�ك مِ  مع مفاهيم وتيارات �5ار�سية وا;�يو\ة، وا�الو�، والعو�ة، وا�عتمد،

 أو آالف ا�فاهيم وا�يارات ^ �تلف اVقول.

  
   ا�اخل  نَ وهو اoوع ا�ي يتجه ^ sر¢ك معاكس �لتأصيل ا�وطي�، أي مِ  ا#أصيل ال0ا/:  -  ب

إ� ا¥ارج، وا�قصود بهذا ا�حّرك األخ
 رqط `وروثات اLقافة بما Qُستجّد عن طر\ق اك�شاف 

 من معتقدات أو مفاهيم وما استجد ^ ثقافة أخرى.ا�صلة بU ما ورد ذكره 

 

ومثال ذ�ك "سx ا;عض إ� رqط ما ورد ^ القرآن ا�كر\م أو ^ ا�سنة اoبو\ة، أو ^ بعض 

اآلثار اإلسالمية ببعض `ك�شفات العلم اVديث ونظر\اته، أو كما ^ ا;حث عن جذور �ناهج 

 ، وقد ي�ون ذ�ك تأصيال بقدر             2عر� اإلسال¨"نقدية 5;�يو\ة أو ا�ار�سية ^ ال�اث ال

ن األصول ول�س            ما هو إ#دة �لمك�شفات أو اoظر\ات إ� أصول معروفة `سبقا انطالقا مِ 

  كما هو ^ ا�أصيل ا�وطي�.ا�ستجدات،  نَ مِ 
  

و\ع� ا�سx إ� اك�شاف أصول ا�فاهيم وا�يارات واVقول ا�عرفية ي: ا#أصيل ا#ح1ّ   -  ت

األجن»ية ^ سياقاتها اLقافية أو اVضار\ة ا¥اصة إلثبات ªsها إ� تلك ا�سياقات بصدورها عنها 

                                                 

  .83، ص:سابق`رجع ، ا�رو\k ميجان و ا;از� سعد، د�ل اoاقد األد�ينظر:  -1
  .83، ص:ا�رجع نفسه -2
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    ن معطيات، ®يث يصعب فصلها عنها دون ارسة نوع وا¬سجامها مع ما ^ تلك ا�سياقات مِ 

 ا�وطي� أو العول¯.من ا�أصيل 

 

  وهذه األنواع من ا�أصيل ل�ست منفصلة عن بعضها تمام االنفصال كما قد يظن ا;عض.

  :شكري عياد �ىمفهوم ا#أصيل  -2

 �ª ته يمِثّل شكري عياد نموذجاqقد الغر�، ف± °رoية باqا ^ سياق ا�أ`ل ^ العالقة العر

ا�جرqة  أو تتكرر ا�حطات وا�واقف وا�رؤى، ^ حU أنّ ن ا�جارب األخرى، تنعكس ا�كث
 مِ 

ن حيث ´ تعكس االختالف هو شأن معظم ا�جارب مِ  و ل�س �تلفا ألنّ  ،نفسها تأخذ خطا الفتا

ل بعض أفضل اVلول ها تمثّ أو sدياتها، مثلما أنّ `ش¶ت تلك ا�جارب  ? µو عميق من ا�و�

1ا�مكنة �ثل تلك ا�ش·ة.
 

  
 ªّفا�م :U\ة هو ? هذين ا�ستوqستوى ا�و� العميق باإلش_�ات، " ^ تلك ا�جر`        

جديرة با�أ`ل إ� صيغة أو صيغ ^ ا�جرqة اoقدية العرqية، و`ستوى القدرة ? ا�وصول وهو نادر 

2."^ `واجهة ا�ش¶ت ا�طروحة
 

  
شكري عياد معظم س�U ¬شاطه وتقوم ال� شغلت "ا�سمة أو ا�وجه األهم ^ ا¹هود اoقدية ف

مفهوم ا�أصيل مدخال عليها، ^ تقديرنا، قيمته اVقيقية كناقد عر� كب
، ومع ا�نطº أن ي�ون 

  3."ن ا�باسا�الحظات ا�ا�ة، �ا يتضمنه ا�فهوم مِ �ا تتضمنه 
  

تتجاذبان كتابات شكري ئ�سU، ورqما شخصي�U، يبدو أنهما إ� `سار\ن ر"يم�ن اإلشارة 

    �م تفصلها فصال حادا: ا�سار األول هو `سار اoاقد األ¾ادي¯ العا�م وا�علم  عياد وتوجهاتها و½نْ 

                                                 

  .244ا;از� سعد، استقبال اآلخر، ص:  -1
  .244ا�رجع نفسه، ص: -2
  .244نفسه، ص:  -3
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^ ا�وقت نفسه، اoاقد ا�ي سl إ� تأس�س (نظر\ة نقدية عرqية) ضمن zاو�ه دمج األسلوqية 

    �لخروج بتو�فة نظر\ة ªة، وتأصيل اoقد األد� القادمة من الغرب ^ ا;الغة العرqية القديمة 

   ^ العا�م العر� ? هذا األساس، وهذه ا�حاوالت معروفة تتجt ^ Àموعة من ا�كتب منها: 

، و´ كتب )1988)، وا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر� (1982مدخل إ� علم األسلوب (

  1."عناو\نها ذات طابع تأس�Ã، كما يتضح من
  

أسماه هو باoاقد (ا¥روÅ)، وقصد به اoاقد ا�تمرد `سار اoاقد ا�ي "وأما ا�سار اLاÄ فهو 

? ا�سائد، وذ�ك ^ معرض حديثه عما يثار حول إ`_نية وجود نظر\ة عرqية ^ اoقد، ضمن واحد 

ال توضع وضعا، و½نما هو فكر إّن اoظر\ات ...  وهو (? ها`ش اoقد) تن آخر ا�كتب ال� ¬Çمِ 

وجيون)،                 ا¥ر(هذا الفكر يصنعه  جديد ي�بثق ثم يوصف فيما بعد بأنه نظر\ة، `ضيفا أنّ 

.أي ا¥ارجون عن اoظم ا�سائدة من أجل اك�شاف اVقيقة"
2  

  
، )ا�قيدةا�رؤ\ا (تبه ا�قا�ة، مثل مات كُ ا�سار نفسه ^ بعض مقدّ "وقد عÉّ عياد عن 

، كما ^ إشارته ^ مقدمة ا�كتاب األول إ� ا�صور أو اoظر\ة ال� )^ األدب واoقد°ارب (و

بل إÄ لن أعجب إذا وجدت ^ ? ا�صور:  ثم jشكيكه بعد ذ�ك ^ اVفاظ صدرت عنها ا�قاالت

   3."يناقض اoظر\ة ال� أوضحتها �كهذه ا�راسات ما 
  

بU ا�سار\ن ما يرد ^ االقتباسU ا�واردين ^ `ستهل هذه "ومن األمثلة ال� توضح االختالف 

 
ّ
شتات  د األول سعيه ^ أواخر `شواره اoقدي إ� ا¥روج بنظر\ة متماسكة تلمّ ا�الحظات، إذ يؤ�

ÄاLا 
إ� هذه اoظر\ة،              اoقدية إ� صعوqة ا�وصول ن بداياته وهو مِ  ،آراءه وقراءاته، وQش

                                                 

  .244سابق، ص:، `رجع ا;از� سعد، استقبال اآلخر -1
  .28ص: (د ط)، (دت)، ، ? ها`ش اoقد، أصدقاء ا�كتاب �ل�Ç وا�وز\ع، القاهرة، `Ê،عياد شكري zمد -2
  ا�قيدة، ص: مقدمة ا�كتاب.، ا�رؤ\ا عياد شكري zمد -3
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ن كتاب قديم، فإّن ا�شواهد كث
ة ^ أعمال عياد ن كتاب حديث واLاÄ مِ ومع أّن االقتباس األول مِ 

  1."ا�حاولة ا�أس�سية، وحداثة ا�و� بصعوqتها ومن ثم ا�خk عنها ? قِدم 
  

Vاد ا�ي قد يبدو، ف¶هما أّن ا�سار\ن ل�سا باالنفصال ا"ول�ن من ا�Ìوري اإلشارة إ� 

 ّÉِ`صب واحد، فهما يع �ا إ
ان عن طموح واحد، أي طموح ا�أصيل، ي�بعان من اoبع نفسه، ل�س

وا�شواهد كث
ة ? ا�داخل، ومنها أّن عيادا ^ ا�سار األول، أي ^ خضم zاو�ه ا�أس�سية �م Îل 

اoظري، أي إ`_نية ا�وصول إ� صيغة علمية �لنقد  و ح
ة إزاء إ`_نيات ذ�ك ا�أس�س ن شّك مِ 

ع بالفعل يات ا�نظ
 وا�أس�س، بل بأنه وَض األد�، ب�نما هو ^ اLاÄ ناقد ال Îلو من ا�قU بإ`_ن

  2."مبادئ أو أصوال ��ك ا�نظ
 العل¯
  

ÔشÓ أ¾Ò فعا�ة  اإلسهاممن أنه يضيئ بارقة األ`ل oقد عر� قادر ? "وتأÐ أهمية هذا Ïه 

قد األد� ^ العا�م بنقله �لنقد العر� من مأزق االستقبال ا�سلÕ إ� ا�أصيل بوصفه o^ تطور ا

3."أ¾É من االستقال�ة رمعÉا إ� قد
 

  
ه ال يلÖ ا�وجود ا�ستقل بأّن ا�داخل ب�نهما بUّ �كن"ي�بÖ القول فيتعلق با�سار\ن ما ا مّ وأ

بU ا�سار\ن هو الفرق بU أسلوs ^ Uqقيق األصالة، أو ا�فرد ا�ي ي�سم با�وائمة  الفرقف�·يهما، 

كما أنه الفرق بU أسلوUq ^ ا�عب
 عن القلق  بU ا�حk وا�وافد، وUq ا�ات وهذين العا`لU معا.

د عن ا�واقف ا�واثقة، ا�الزم �حقيق األصالة: هل األصالة ´ ^ إثارة األسئلة وتفعيل القلق واالبتعا

                                                 

  .245ا;از� سعد، استقبال اآلخر، ص: -1
  .246، 245ا�رجع نفسه، ص ص: -2
  .246نفسه، ص: -3
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? ا�شواهد   ´ ^ ا�ر�ون إ� ا�نظ
 وا�أس�س ووضع القواعد العلمية ا�واضحة؟ يبدو أّن أبلَغَ  أمْ 

   1."قلق ا�أصيل �ى عياد هو ^ هذا االنقسام أو ا�نوع ^ ا�سارات وW طبيعة ا;حث
  

    اoقدي وأنها تفتقر أّن Ïمة األصالة Qشتم منها راØة االصطالح "يقرر شكري عياد ابتداء 

      إ� ا�حديد ا�ي Qش�ط �الصطالح، وأنها تقوم دوما ^ وجه Ïمة أخرى jشبهها ^ الغموض، 

و´ Ïمة ا�عاÚة، وال �د ^ ا�اللة ا�عجمية �ألصالة سوى اLبات ا�ي يقابل الفناء، كأن نقول 

oأّن ا."B2خل بأرضنا ألصيل: أي أنه ال يزول وال يف  
  

  ^ ا�كتابات اoقدية القديمة �لعÇ\�يات واLالث�نيات فال �د �ا من وجود "و\بحث عنها 

إ� جوار ا�تقابالت األرqعة ا�شائعة آنئذ: �5قليد، واالبت_ر، والقديم وا¹ديد. فإذا 5نت اLنائية 

           ^ اجتهاده اoهضوي اLانية jش
 إ� اإلطار الفكري العام ا�ي يضطرب فيه الفكر عموما 

Óشj Ûنائية األوLفإّن ا 
من وضع فّ� إ� آخر أ¾Ò  إ� خطوات االرتقاء تعي�نا `رحليا Qش

  3."خصوصية وا�صاقا با�ات، وتميªا �صاحبه عن غ
ه ن سبقوه أو #Úوه
  

"حU مªّ ^ شعره `راحل  )ا;ارودي(العقاد يصطنع ^ حديثه عن (لقد وجد شكري عياد 

         أو�ا دور ا�قليد ا�ضعيف ^ االنتقال من دور ا�ر�ود وا¹مود، إ� دور اoهضة واإلجادة:أرqعا: 

ن الفضل، وÜء أو ا�قليد �لتقليد. وثانيها دور ا�قليد ا�ح�م، أو ا�قليد ا�ي �لمقÝ فيه Üء مِ 

ن استقالل ن ا�شعور باVر\ة القومية. ورابعها االبت_ر اoاشئ مِ مِ  ن القدرة. وثاLها االبت_ر اoاشئمِ 

     4ر\ة الفردية".ن ا�شعور باVا�شخصية، أو مِ 

                                                 

  .247سابق، ص:، `رجع ا;از� سعد، استقبال اآلخر -1
  .22عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدة، ص: -2
ة ^ قراءة القراءة عÉ أعمال عبد ا�لك `رتاض، م�شورات دار الغرب، `و¬Ã حبيب، فعل القراءة ال�شأة وا�حول: مقارqة تطبيقي -3

  .218، ص: 2002/  2001، 1ا¹زائر، ط
  . 22، ص:ا�صدر ا�سابق -4
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      إ� اVضور ال�اá وابتغائه نموذجا àتذى، اإلطار الفكري jش
 "فإذا 5نت األصالة ^ 

بل تتخذه منطلقا ر\ثما jشحذ أدواتها، وتهّذب حاستها  - ال ت�نكر �ل�اث- فإنها ^ اإلطار الف�

ا�صورة ال� رسمها (العقاد) �لبارودي عÉ `راحله  �النطالق بعيدا ^ أجواء ا�جر\ب ا�اÐ، إنّ 

رنا با�Çوط ال� رسمناها لـ (ما�رو) 
ّ
^ إستطيقاه األدبية من وجود ا�قليد (ãورة) ا�طور\ة، تذك

ن تعارض األش_ل عند ä فنان يتحّرر منه تدر�يا عÉ ا�حاوالت. وأّن أصالة الفنان تتحقق مِ 

ة.
ّ

Ýسّهل ? القراءة االستقصائية بعث شواهده من أعمال الفنان وهو فهْ  ا�اتية واألش_ل ا�قQ م      

."å\1^ ¬سقها الف�، ومن سياقها ا�ار  
  

منا مع هؤالء أنّ 
ّ
األصالة بهذا ا�عB قد صارت نقيضا �لتقليد وا¹ديد فإنها ? ا�رغم " و½ذا سل

واالستمرار، األ`ر ا�ي جعلها عرضة لفهم ن ذ�ك �م تفقد بعد معناها األول ا�ال ? العراقة مِ 

متناقض عند ا�ارسj Uستعمل هذا ا�عB وذاك ^ خÝ أصحابها، فيفهم منها ا;عض االبت_ر 

  2منها االن�ساب إ� ا�اæ (ال�اث)". وا�اتية، و\فهم آخرون
  

 اLاB،Ä األول غ
 سياق ا�عB "ألّن سياق ا�عقض ظاهري عند شكري عياد: وهو تنا

  3عن ا¥صائص القومية". فا�سياق األول هو اVديث عن ا�وهبة الفردية، وا�سياق اLاÄ هو اVديث
  

إ� ا¹مع بU ا�عن�U ? صعيد واحد، Îّول oا وصف العمل "ومن ثم Qسl شكري عياد 

�لشعب ا�ي أنتج ي�ون معÉّا عن ا¥صائص القومية وذ�ك ? اعتبار\ن: باألصالة،  ا�بتكراألد� 

من تراث لغته،     فيه، وا�لغة ال� كتب بها. كما ي�ون معÉّا عن ذاتية صاحبه ال� °عل ما ثقفه 

وما أفاده من ثمرات اLقافة األجن»ية، عناÚ تذوب ^ كيان جديد �تلف عن سابقه. و? ا�رغم    

                                                 

  .219`و¬Ã حبيب، فعل القراءة ال�شأة وا�حول، ص: -1
  .219، ص:ا�رجع نفسه -2
  .24، 23ص: عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدة، ص -3
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، ذاتية األمة ^ مقابل األ`م ا�شخصيةن اختالف ا�سياقU فا¹امع بU ا�عن�U هو ا�اتية أو مِ 

  1ديب مقابل ا�وات القومية األخرى".األخرى، وذاتية األ
  

إّن ما 5ن ا¬شطارا ^ ا�وقف ا�سالف بU ا�سياقU ا¥اص والعام، يفéّه االعتبار ا¹ديد 

تعÉّ عن نفسها: تزدهر بعيدا عن ال�اث، تراثها ا¥اص، ألنها  �لموهبة ا�اتية ال� ال يم�ن �ا أنْ 

فته أجيال كث
ة، وتعاقبت عليه `واهب شê فأصبح  نَ ن خالل لغة، وا�لغة نظام مِ مِ 
ّ
العالقات خل

ي�ون ا�_تب أصيال أي ذاتيا ^ تعب
ه إذا �م يعرف  ه ا�واهب ëيعها. وال يم�ن أنْ àمل عطر هذ

ا�عرفة ال ت�± ل�سì أصيال،  5نت هذه مداخل هذه ا�لغة، و�ارجها، ولطائفها، ودقائقها. و½نْ 

Qسì أصيال حU يضيف إ� ا�خ
ة ال� تلقاها عن سابقيه ش�ئا من عطره هو، ش�ئا Îتلف و½نما 

2.القديم و\لتئم معه ^ ا�وقت نفسهعن 
 

  
يتأسس العمل ? الطبيعة العلمية �لنقد األد�، "^ األعمال ذات ا�íع العل¯ أو العلموي، 

ا�صور العام ا�ي وضعه فهذه العملية 5منة î;ا، فإّن ا�هم هو القناعة بإ`_نية sققها.  ومع أنّ 

لعلمو\ة، أو ذات ا�íع من عمله هو ا�فéِّ �ذه القناعة ا شكري عياد ألعماï ^ `رحلة متأخرة

ع نظري واحد أضع خالصة دراساÐ و°ار� ^ اoقد وحوÇ` ^ ïو إن� أحاول اآلن أنْ العل¯: 

، وخصائص لغة األدب، وعالقة م�ابط األجزاء، ي�ناول طبيعة العمل األد�، وطبيعة العملية اoقدية

  3األدب باإلبداع اVضاري".
  
أنه يتمحور حول علوم األدب هو من سمات علميته، ال سيما "�ابط أجزاء ا�Çوع ف

بالعلوم ، وأنه Qسl إ� رqط هذه العلوم : نظر\ة األدب، وعلم األسلوب، وتار\خ األدباألساسية

                                                 

  .24سابق، ص:`صدر عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدة،  -1
  .25، ص:عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدةينظر:  -2
  .150، ? ها`ش اoقد، ص: عياد شكري zمد -3
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العلم تماسكه العضوي  ن ناحية ثانية، فمن سماتن ناحية، وqاآلثار األدبية ا�كÉى مِ مِ اإل¬سانية 

    1و½فضاء أجزاءه إ� بعضها ا;عض بوصفها ð واحدا ^ جوهره".
  

�ألسلوqية zاوال  ^ أجÀ صورها ^ `رحلة ت»� شكري عياد"هذه القناعة األساسية تتضح 

^ عمومه اسم  ½ذا أعطينا ا;حث األسلو�ومنهجها العل¯ ^ ¬شاطه اoقدي ...  ن انضباطاإلفادة مِ 

فلن ن�ون `éفU، ? اعتبار أّن علم األسلوب يدرس اإل`_نات ا�عب
\ة �لغة، أي _نته العلم و`

2تتجاوز األغراض األو�ة �ل¶م".ألداء معان ا�وسائل ال� يملكها ا¹هاز ا�لغوي نفسه 
 

  
            م ينÊف Ïيا �"�م éQ ? وجهة واحدة، "ري عياد ل�ن ا�حصلة العامة ´ أّن شك

       ه ^ إ`_نية sقيقه، ه ï، و�م ي»تعد عنه تماما ? ا�رغم من شكّ سإ� `Çوعه األسلو� رغم sم

 Uسمت بالقلق ما بjظري وا�شك ^ إ`_نياتهلقد سار ^ وجهة اoول�ن ، ا�رغبة ^ ا�أصيل ا

  3".�وقوف ? ما قصده عياد با�أصيل، فما ا�ي قصده بهذا ا�فهوم؟ا�صورة لن تتضح إ� با
  
 ما هو األصل، وما هو األصيل، " األسئلة ال� يواجهها شكري عياد هنا ´ األسئلة األساسية:ف

ياد ^ معا¹ته �فردة وشكري ع آخر ذ�ك من أسئلة جوهر\ة.ثم ما هو ا�أصيل و�يف يتم؟ إ� 

بل ضمن س
ه ^ س»يل ا�أصيل، وهو واع تماما با�باس العبارة، يتوقف أمام الظالل ا�أصيل، 

  4.ا�ال�ة �لمفردة و`شتقاتها وقفات تتكرر ? مدى عقدين من ا¬شغاï اoقدي"
  

                                                 

  .151، 150، ص ص: سابق`صدر ، ? ها`ش اoقد، عياد شكري zمد -1
،            2013، 1العر�، ا�نو\ر �لطباعة وال�Ç وا�وز\ع، ب
وت، ;نان، ط، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب عياد شكري zمد -2

  .116، 115ص ص:
  .251ا;از� سعد، استقبال اآلخر، ص: -3
  .252، ص:ا�رجع نفسه -4
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    ياته اoقدية، فهو يتحدث إرهاصات تعود إ� بدا ثمة ما Qش
 إ� أّن الهتمامه هذا غ
 أنّ 

كما ير�ب دالالته و\وضحها فيما بعد، مثل ا�حª، و االختالف عن مفاهيم تتصل با�أصيل، 

اVضاري، وما إ�هما. هذا باإلضافة إ� أنه قبل هذه ا�رحلة، أي ^ بواك
 كتاباته اoقدية، يتحدث 

  1ضمن توجه Qساري مبكر و? µو يتصل أيضا بتلك ا�فردة.ا�، عن ارتباط األدب Ôسياقه االجتم
  

     األدب (يأÐ ا�ناول ا�رئ�س لـ (ا�أصيل) ^ مقالة sمل ا�فردة نفسها عنوانا ضمن كتاب 


       )، بعد إشارة عرضية وردت ا�قالة ال� jسبقها من ا�كتاب نفسه تتحدث 1971(#م  )^ #�م متغ

  بU ا�غ
 واالستمرار).(أدبنا عن 
  

       من حيث ي�ون ا;دء #دة sديد ا�فاهيم، "يبدأ شكري عياد  ا�أصيل)عن ^ مقالة (

�عل  أنْ وهو ا�عB ا�قصود �لتأصيل، أي من ا;حث عن أصل ا�·مة ^ ا�عاجم العرqية، ل�ن 

^ ا¥طوة ا�ا�ة  العرqية، ثم يتضح، جديد ? �ل&ء ا¹ديد أصل، أو يناط بأصل، أو يُرد� إ� أصل

 بل من العس
 أن تؤدي معناها باصطالح أورو�، ف·متا ،تعر\با �صطلح أورو� تل�سها أنّ 

)Assimilation ( و)acculturation(  ضارة األضعفتعنيانVضارة األقوى من قبل اVاقتباس ا .

، عÊ استلحاق األ`م الغا;ة �أل`م ا�غلوqة، عÊ االستعمار تعكسان - و ال د#ية هنا  -ما بذ�ك وه

ن القيمة، مِ  خالكرسته األنÒوqو�وجيا، مفهوم  ثم Qش
 بعد ذ�ك إ� مفهوم وظي± �لتغ
 اVضاري

  2."ساواةحيث إنه ينظر إ� اVضارات ? قدم ا�
  

اال°اه أو ذاك ما أمامه من مفاهيم وW ذهنه كت�اب أو نقاد يأخذون بهذا "يناقش شكري عياد 

^ دراسة اVضارة. فهؤالء ينقسمون ^ تقديره إ� فر\قU، ي�بB أحدهما مفهوم ا�كيف وا�مثيل، 

`وقنU أّن اVضارة دو أصحاب الفر\ق األول بخر ا�فهوم ا�وظي± ^ األنÒوqو�وجيا، يب�نما ي�بB اآل
                                                 

  .252ا;از� سعد، استقبال اآلخر، `رجع سابق، ص:ينظر:  -1
  .21، ص:1971ا�Ê\ة العامة �لتأ�ف وال�Ç، القاهرة، `Ê، (د ط)، عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
، ا�يئة  -2
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اLاÄ  أصحاب اال°اهرى ، نمدى ا�حÌالغرqية ´ وحدها القيمة، وأنها ا�قياس ا�ي ي�سب إ�ه 

  1.^ دراسة اVضارة" منكر\ن �عB القيمة نفسه
  

مدخله ا�الئم �حديد ا�اللة اVقيقية �لتأصيل، ا�اللة ال� ال "وهذا يعطي شكري عياد 

، بقدر ما تأÐ ? شÓ داللة تتجمع من ëلة إشارات لعل أوضحها دتأÐ ? شÓ تعر\ف جامع zد� 

كأصحاب ثقافة  ااVاجة إ� إ#دة صياغة العلوم الغرqية ? µو Qستجيب الحتياجاتنإشارته إ� 

ما أحوجنا إ� إ¬سان عر� #�م ي�تب oا تارÎا نقديا  ة ...عرqية مغايرة ^ سياقها �لثقافة الغرqي

Òية خا�ة من انع_سات لعلم األنqو�وجيا عرqوÒأن �ثم ما أحوجنا بعد ذ�ك إ ،U�qو�وجيا عند الغرqو

 :ïو�وجيا االستعمار ^ عنفوانه أو اضمحالqوÒي، تعرف �لحضارات قيما ب�س»تها أنÇ«ا�قدم ال �إ

تبحث ا�كيف و ال ، أنÒوqو�وجيا تبحث ا�أصيل ال ا�قدم ا�ادي فحسب بل ا�قدم ا�روò أيضا

    2حU تدرس ا�قاء اVضارات".
  

 :Uداللة ا�أصيل ^ ا°اه 
نقد اLقافة ا�وافدة، واس�بدال معطيات تلك اLقافة "هنا jس

نابعة من قيم حضار\ة ذاتية، ا �عل ا�أصيل يتحدد بوصفه عملية إنتاج حضاري ت�تقد بمعطيات 

É¾ين ال يعدوان      وتقوم، أو بدقة أóعملية إ#دة إنتاج حضاري ت�ون بديال �لتكيف وا�مثل ا�

  3."�ونا نو# من `وائمة ا�ات ô ت�سجم مع متطلبات اLقافة ا�وافدةيأن 
  

 õيم öؤّط "عياد شكري بعد هذا ا�حديد األسا� :Uمهم Uر مفهوم ا�أصيل بعا`ل    

. فهو يؤ�د أوال أّن ا�أصيل ل�س عملية واLاÄ با�وقف من ا�اتاألول يتعلق با�وقف من اآلخر، 

                                                 

1- 
  .22، ص:عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
  .22نفسه، ص: ا�صدر -2
  .254ا;از� سعد، استقبال اآلخر، ص: -3
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      فكرة ا�أصيل إنّ  بل إنها عملية تالقح �م ت�ن �قوم �وال وجود ذ�ك اآلخر:تدير ظهرها �آلخر، 

  1.ال توø ظهرها �لثقافة الغرqية بل إنها ما 5نت �وجد �وال لقاؤنا بهذه اVضارة"
  
  :عيادشكري ا#أصيل �ى دوافع  -3

  2^ ما يk:با�أصيل يم�ن حÊ دوافع اهتمام شكري عياد 

جدت فكرة ا�أصيل استلهامه فكرة ا�أصيل من أساتذته، وال سيما أستاذه أمU ا¥وø، فقد وُ  - 3-1

) ¨# Uب Ê� Ã¬هضة بعد االحتالل الفرoرسل رفاعة )1801-1798منذ انطالقة ا
ُ
، عندما أ

الطهطاوي إ� فر¬سا، فلمس الفرق بU حضارة الغرب ا�تقدمة وواقع العرب ا��دي حضار\ا آنذاك، 

ن جاء بعده، إذ يتحدث شكري عياد `ستعرضا فبدأت ا�عوة إ� ا�غي
 ابتداء من الطهطاوي ومَ 

.Ê` ^ ية، ال سيماqهضة العرoأجيال ا Éانتقال فكرة ا�أصيل ع 

  
ن ا�اسع عÇ، وصوال إ� ما بعد منتصف القرن العÇ\ن، ابتداء مِ منذ مطلع القرن ف

الطهطاوي وا�شدياق إ� األفغاÄ وzمد عبده، إ� طه حسU والعقاد، إ� ùيب zفوظ ونعمان 

، إذ 5ن �Ó جيل من هذه األجيال فهمه ا¥اص )ا�غي
#شور، وتقلبها بU `صطلú: (ا�غّ
) و(

  غي
، ا�ي Îتلف عن فهم ا¹يل ا�سابق ï أو ا¹يل ا�ي يليه.Vقيقة ا�غّ
 وا�
  

الطهطاوي وا�شدياق "ا�ي راعه اµطاط األف_ر بU قومه، إذا قورنوا  5ن ا¹يل األول، جيل

Ôشعوب الغرب ا�تمدنة، يفهم من ا�غّ
 ش�ئU: ا�عليم وطبع ا�كتب. 5ن مثقفو ذ�ك ا¹يل د#ة 

ن الغرب، و\فتحون �ا صدورهم، ألنهم �م يرتابوا فيما sمله قون ر\اح ا�غ
 مِ تنو\ر، و�نوا Qست�ش

ن جراثيم االستعمار، أّما ا¹يل ا�ا� فقد #ش ف�ة عصيبة اقتحم فيها الغرب أسوار ا�Çق مِ 

ثقا^... وهاجم اإلسالم وا�كناüس  االقتصادي غزوّ  العسكري والغزوّ  ... وصحب الغزوّ  ا�تهاو\ة
                                                 

1- 
  .26سابق، ص: `صدر، عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
  .84، ص:اoاقد شكري عياد ، ا�أصيل عندأبو شندي عصام -2
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Çمد ا�zو Äة: `رافقة العدو  - عبدهقية القومية... وهنا 5ن ? جيل األفغا
أن يقوم بمهمة عس

 ...Äوا�علم منه ^ ا�وقت نفسه، و�ن سالحهم الفكري األول ^ هذه ا�عر�ة هو تراث العرب العقال

أمام هجمات ناقديه من ا�فكر\ن الغرU�q،  وقفا منافحU عن اإلسالمومع أّن األفغاÄ وzمد عبده 

و (ا�قليد) ا�óين رانا ? أذهان   (ا¹مود)فقد 5ن شغل حياتهما هو إ#دة اVياة إ� ال�اث، بن±

     1ا�سلمU، وهكذا 5ن مفهوم ا�غي
 عند هذا ا¹يل (°ديدا) و(إصالحا)".
  

  فكرة ا�أصيل ^ `سارها"وهكذا ي�تبع شكري عياد 
ّ
ب هذا ا�ار\å عند ا¹يل األّول، وتقل

ن ذات األمة ألْن ي�ون ا�غّ
 نابعا مِ ن ظاهره ا�لغوي، أنه دعوة فهم مِ ا�صطلح بU (ا�غّ
) ا�ي يُ 

العرqية ^ واقعها ا��دي آنذاك، وUq (ا�غي
) ا�ي يبدو من ظاهره ا�لغوي ايضا أنه دعوة �لنخبة 

ا�غّي
 هذه، وصوال إ� وجوب كون (ا�غّ
 وا�غي
) خذ دورها ^ عملية ن أبناء هذه األمة، �أمِ 

  2.") �ذه اVال اVضار\ةReformation) و½صالحا (Rénovation°ديدا (
  

ومن ýَم� ي�تبع عياد هذه الفكرة ^ انتقا�ا من جيل األفغاÄ، وzمد عبده، إ� ا¹يل اLالث 

ن أدباء هذه ا�رحلة ونقادها، وW غ
هم من األدباء ^ تلك الف�ة مِ  ، والعقادل ^ طه حسUا�ي تمثّ 

ن : ا�غّ
 وا�غي
، وا�جديد واإلصالح، �صبح (حداثة) تعتمد اoهل مِ مفهوماتا�ين تغ
ت �يهم 

^ `Ê  م ^ مناò اVياة العرqية 5فةثقافة الغرب بال حسيب، متخذين هذه اVداثة منهجا �

  3وغ
ها.
  

                                                 

  .12، 10عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
، ص ص: -1
  .58أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: -2
  .58ا�رجع نفسه، ص:ينظر:  -3
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لون اVداثة ا�ين يصفهم ل ^ ا�حافظU، وUq هؤالء ا�ين يمثّ بU القديم ا�تمثّ " بدأ ا�Êاع 


، (بفتح ا�اء ا�شددة و�éها معا)ّz 
ّz هضة شكري عياد بأنهم جيلoفهو من أخصب أجيال ا ...

ة ا�عاÚة، أي ثقافة الغرب ... إنتاجا وأوسعها تأث
ا، فتح �لثقافة العرqية نوافذ بل أبوابا ? اLقاف

 )jشيكوف(و )`وÔسان(فا�رعيل األول من كّتاب القصة القص
ة وا�رواية، �م يعرفوا �م أبوة غ
 أبوة 

، و�ث
ون منهم هاëوا األدب العر� القديم Úاحة وطرحوه ëلة، وأصبحت فكرة ا�غي
 )بلزاك(و

أو (ا�صدق)... إّن هذا ا¹يل 5ن جيال ثور\ا (^ tال  عند هذا ا¹يل تع� (اVداثة) أو (العÊ\ة)

^ ا�فاع مفاهيم جديدة ä ا¹ِّدة، وخاضوا اLقافة)، ألنهم أدخلوا ? اLقافة ا�سائدة ^ tتمعهم 

   1عنها معارك ال هوادة فيها".
  

(ا�جددين)، نظر  ا�Êاع بU أنصار القديم (ا�حافظU)، وأنصار ا¹ديد jش�Ó "فعند ذ�ك 

زمن       قبل أن ت�ون `ش·ة  شكري عياد إ� هذا ا�Êاع ? أنه `ش·ة هو\ة ^ اLقافة العرqية

إ� ا�خبط ^ tردات...  - ? ا�ستوى الفكري العام -أو تار\خ، وهذا ما يؤدي با�ناقشات حو�ا

ز\د من االùذاب µو اLقافة ´ ` ا;حث عن ا�و\ة فا�صورة العامة حU ينظر إ�ها من وجهة

 Uية. ولعل القائلqةالغرÚبأنهم إذ ي�ناز�ون عن `واقفهم ا��شددة  باألصالة وا�عا Uواع 
غ

ا�سابقة، ال يفعلون ذ�ك عن إرادة واختيار، وال عن فهم واضح �ا يعنونه باألصالة، أو ما تعنيه Ïمة 

  2(ا�عاÚة) ^ هذا العÊ با�ات".
  

�م أ`ور جديدة صدمتهم ^ `Çوعهم اVضاري هذا، بعد "فطائفة ا�جددين ان�شفت 

ين ¬سخا ا�فاؤل، و�شفا عن تناقضات اVضارة óا�اoازي ثم اVرب العا�ية اLانية،  طغيانالظهور 

                                                 

1-  ،
  .12، 10سابق، ص ص:`صدر عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
  .135، 134ص ص:عياد شكري zمد، دائرة اإلبداع،  -2
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 ال� 5نتجر\مة اغتصاب فلسطU  -شكري عياد كما يقول-الغرqية، ومن ýَم� 5نت ا¹ر\مة ال»شعة 

    1االستعمار".ش�ئا فاق ä جرائم 
  
     صف باVداثة تت تهم أنْ `وقف ا�جددين با�سذاجة، ألنهم أرادوا ألمّ "صف شكري عياد ي

      ق اVياة وأسا�ب ا�فك
، فظهرت �م هذه الفكرة بعيدة ائل عميق ? طريطرأ تبدّ  من دون أنْ 

�يول اoفس ا�Çقية حê هم أنفسهم، ف�þزل  عن ا�واقع العادي ا�ي يع�ش اoاس فيه، tافية

إ� عصور اإلسالم أواخر أيامهم إ� ال�اث العر� القديم، هم باLقافة الغرqية، و#دوا ^ إيمان

 É¾ال� سلخوا ^ ا�عوة إ�ها ا�شطر األ (داثةVا) ستمدون منها إ�امهم، و�أنهم نفضوا أيديهم منQ

  2نهجه ا¹يل ا�سابق �م من خطة اإلحياء وا�جديد". ن أعمارهم، ورجعوا إ� مامِ 
  

 يديه زهاء أخذ فكرة ا�أصيل مبا�ة عن أستاذه أمU ا¥وø ا�ي تتلمذ ?"فشكري عياد 

ي ^ اآلفاق، حU رأى أمU ا¥وø، ®�م ا�صاقه رqع قرن، حيث 5نت Ïمة (ا�جديد) آنذاك تدوّ 

ل�س إال متابعة من حيث #قتها غفوة ا جانبا كب
ا منه، أّن ا�جديد بواقع أمته ال� ي�ّون تراثه

  3.اجتماعية و`واصلة اoماء من حيث وقفته عوا`ل ëود"
  

و\قول شكري عياد عن أستاذه ^ هذا ا¹انب: "لقد 5ن أستاذنا، ر�ه اهللا، من أحرص من 

 ï فظها عنه تالميذه مثل (°ديد عرفناهم من األساتذة ? تراثنا العر� اإلسال¨، و�نتà شعارات

  4ال تبديد) و(أول ا�جديد قتل القديم فهما)".
  

                                                 

  .60أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: -1
  .14عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
، ص: -2
  .171عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدة، ص: -3
  .8، ص:1990، 1عياد شكري zمد، بU الفلسفة واoقد، م�شورات أصدقاء ا�كتاب، القاهرة، `Ê، ط -4
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     دور ^ ت�و\ن هذه الفكرة �يه،  -كذ�ك  -لمذه ? شيخه أ�د ا�شايب�ت"�ما 5ن و

حيث 5ن أ�د ا�شايب يدرّس اoقد األد� وتار\خ األدب ? طر\قة ا�حدثÏ ^ Uية اآلداب... 

              ول جهده أن يقت»س مناهج ا�حدثU.حا و½نْ  العرqية القديمة أغلب عليه و�نت اLقافة

تناسب ذوق العÊ، أو بعبارة أخرى:  ةأن Qستأنف دراسة ا;الغة ? طر\ق فأراد وهو ^ Ïية العلوم

  1يصل بU ا;الغة واoقد األد� اVديث". أنْ 
  

إذن فكرة جوهر\ة، 5نت مطروحة �ى اoخب من أجيال اLقافة العرqية،   "ففكرة ا�أصيل 

وال سيما ^ `Ê، انطالقا من رفاعة الطهطاوي ^ أول اoهضة، `رورا باألجيال ا�ا�ة، و�نت الفكرة 

ذاتها تتقلب بU ا�صطلحات ال� تدل عليها، حسب طبيعة ا�رحلة ا�زمنية والفكر\ة واVضار\ة، 

ت��سب اسم  واالصالح واVداثة واألصالة وا�عاÚة، إ� أنْ �غّ
 وا�غي
، وا�جديد بU: ا

ن ساللة إمام اoهضة العلمية اVديثة ^ `Ê (رفاعة ا�أصيل �ى شكري عياد، ا�ي ينحدر مِ 

عند ا¹يل ا�ي ي�ت¯ إ�ه تغي
ا ^ `ضمون خطاب (`Çوع اoهضة)  ? أننا نلمس ،الطهطاوي)

من سوسيو�وجيا ا�نمية، ^ zاولة يدنو خطاب ا�حديث عند هذا ا¹يل كري عياد، حيث ش

  �2العتماد ? (ا�ات) ودعمها �واجهة (اآلخر)".
  

اهتمام شكري عياد با�وروث اLقا^ والفكري �ألمة العرqية اإلسالمية، إذ 5ن �ذا االهتمام  - 3-2

  وال شك، دور ^ ت�و\ن فكرة ا�أصيل �يه، وذ�ك أّن االهتمام بهذا ا�وروث، ورqطه ®اã األمة 

ِّ ? قدر اإل`_ن، مِ  - #مة- ^ نقدها وأدبها وفكرها 
َ

�لوصل بU القديم أعناق األف_ر  ن دون �

  تأصيل.لهو ^ صلب مفهوم شكري عياد � -واVديث
  

                                                 

  .28، ص:1، ط1988شكري zمد، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر�، أصدقاء ا�كتاب، القاهرة، `Ê، عياد  -1
ا�واري أ�د إبراهيم، شكري عياد وخطاب اoهضة، ضمن كتاب: شكري عياد جسور مقارqات ^ ا�واصل اLقا^، عÝ� Uراسات  -2

  .16، ص:1995، 1جتماعية، `Ê، طاال وا;حوث اإل¬سانية و
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با�وروث اLقا^ �ألمة العرqية، وãورة إ#دة إحيائه، ومن ýَم� ا;ناء عليه، "فقضية االهتمام   

ر ن تنكّ ^ القرن العÇ\ن، بU مَ ن القضايا ال� دار حو�ا جدل واسع وساخن بU ا�ثقفU العرب مِ 

ا�وروث وذهب إ� حّد رفضه ëلة، ®جة أّن العودة إ� هذا ا�وروث تمثل انغالقا، ووقو# ^ أ� �ذا 

æية ا�اqقافة العرLتاج اs Uداثة، ^ حVداثة وما بعد اVا Êيع�ش العا�م فيه ع Êع ^           

دب واoقد والفن العا�ية،     ل أحداث تيارات األإ� `واكبة وتمثّ  -من جهة نظر أنصار هذا اال°اه -

   1."وال سيما الغرqية منها، �لس
 ^ ر�ب اVداثة، ومن ýَم� ا�أس�س Vداثة عرqية
  

ن أقوال أنصار هذا اال°اه، ? مدار القرن طائفة مِ وقد عرض ا;احث عبد العز\ز �ودة 

`_ن  اVداá، بل ما بعد اVداá، ^ أعزّ العÇ\ن قائال: "لقد انت� القرن العÇون، وقد ترqع الفكر 

^ (صا�ون) اLقافة العرqية، بعد أن طرد بعضنا، رqما ®سن نية ال تغتفر، ال�اث العر� عÉ اoوافذ 

ا�بعية  - وهنا ت�من ضخامة ا¹رم اLقا^ ا�ي ال يغتفر مع ä حسن اoوايا -واألبواب، وأ¾دوا

  2فة".اLقافية Lقافة (اآلخر) ا�ختل
  

وأّما الفر\ق اآلخر، وا�ي يó سماع صوته ألبناء هذه األمة، وشكري عياد وال شك واحد من 

ýَم� ا;ناء عليه، تأس�سا لفكرة اVداثة أفراده، فقد نادى بÌورة العودة إ� هذا ا�وروث، و½حيائه ومن 

  ال� ´ مطلب �� �Ó أمة.
  

فشكري عياد بوصفه واحدا من أنصار هذا اال°اه، دائم اoظر بقداسة واح�ام إ� هذا 

ا�وروث، حيث يقول: "وا�ي �ب أن µاوï منذ ا�وم، أن نعرف `_ن تراثنا ^ ال�اث العال¯ معرفة 

ّن هذا سوى أننا ال نرى `سوî الف�اض أعلمية `وضوعية، ول�س �ينا رأي `سبق ^ قيمة تراثنا، 

                                                 

  .63أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: -1
  .47، ص:2001، �1ودة عبد العز\ز، ا�رايا ا�قعرة: µو نظر\ة نقدية عرqية، سلسلة #�م ا�عرفة، ا�كو\ت، ط -2
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ال�اث، دون سائر تراث اVضارة اإل¬سانية، حê أهونها شأنا، 5ن خا�ا من األصالة #جزا عن 

    1ا�طور مع ا�زمن".
  

`وروث هذه األمة tّرد تلفيق      قد ينطk ? فئات من أبناء األمة العرqية، بأنّ " فا�زعم ا�ي

وا�سلمU أّن هذا واقع أبدي ال س»يل إ� تغي
ه،             وا�ي ي�بت ^ نفوس العرب ال إبداع فيه، 

ر ^ نظ-أو (حتمية حضار\ة) ال خالص منها إال باال�الع من هذه اVضارة، هو أ`ر ^ îية ا¥طورة 

   2آخر من االنتحار، أي نهاية ا�ضياع �لجيل ا�ضائع". نوعحê إنه يصفه بأنه  - شكري عياد
  

هذا ال�اث حق قدره، و\دعو إ� إحالï ^ `_نه ا�ناسب بU ال�اث يقّدر "فشكري عياد 

 فخصوصية       مة، العال¯ ? أسس علمية، ألن تراثنا ^ هذا ا¹انب 5ن #�يا ب�ل معB ا�·

ل ذ�ك ال�اث جاعة أسالفنا ^ تقبّ ´ انفتاحه غ
 العادي ? تراث األ`م، وش هذا ال�اث ا;ارزة

     ،ول�ن شجاعة أو�ك األسالف 5نت `س�ندة إ� العلم .أعظم شجعاننا
 شجاعة تفوق ب�ث

ف وفقدان ا�ي يعÉّ عن شعور عميق با�ضع انهم، وشجاعتنا jس�ند إ� ا�بجحبقدر ما أسعفهم زم

  3لثقة باoفس".�
  

 ،Uا�شجاعت Uقة، وشجاعة ا�ضعف وانعدام "وشتان ما بLقة، ��ك ا�شجاعة القائمة ? اLا

فإّن شكري عياد يهيب بمن يدرسون تراثنا األد� والعل¯ واLقا^، أن يأخذوا ? أنفسهم با¹د ^ 

، ألّن هذه ا�راسة تنطوي ل� ال تقوم ? استقصاء ا�وقائعيهجروا ا�ناقشات الفارغة ا ، وأنْ عملهم

 ãاVوا æالثة ا�اLوا�ستقبل، فنحن إذا فهمنا تراثنا ^ إطار ? فائدة مهمة جدا، تتخلل األزمان ا

                                                 

  .14عياد شكري zمد، بU الفلسفة واoقد، ص: -1
   .63أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: نقال عن:، 140ص:عياد شكري zمد، القفز ? األشواك،  -2
  .138عياد شكري zمد، دائرة اإلبداع، ص: -3
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^ `س
تنا ن جديد ل هذا ال�اث إ� قوة دافعة إ� االنطالق مِ أ`كننا أن µوّ اLقافة اإل¬سانية، 

  1ن كونه �ال يثقل كواهلنا و\قيد خطانا كما هو اآلن".اVضار\ة، بدال مِ 
  

تأصيل ا�ستحدث ? ا�توارث، ��ك فقد و´ ^ جوهر مفهوم "وهذه القوة ´ ا�طلوqة اآلن، 

نعرف  أنْ تراثنا بعيون مفتوحة ? ثقافة العÊ، أ`كننا  طمح عياد إ� ا�ستقبل عندما قال: إذا نظرنا

نع�شه بال ëود، ذ�ك أّن إ#دة تفس
 ا�اæ  قيمة ذ�ك ال�اث بال مبالغة وأن ننقده بال خجل، وأنْ 

   s."2يل كتلة ا�اæ إ� زحم يدفع اVاµ ãو ا�ستقبل ا�ستقبل^ ضوء حاجات اVاã وتطلعات 
  

قد ش_ حال ال�اث العر� Ôسبب عدم االهتمام بدرسه االهتمام ا�_^ ا�ي "فشكري عياد 

وال�اث األد� من شعر اإلخالص ^ خدمته ...  ُدرِس ف�شوب دراسته اoفاق وعدم Qستحقه، و½نْ 

ونÒ، مهمل إهماال `زر\ا ^ اLقافة العامة ال� ت�اد تقتÊ ? ا�كتب ا�ي�ية، و�م يعد ^ داخل 

يهتم اهتماما حقيقيا بال�اث، أو Qسأل نفسه عما إذا 5ن جديرا بالقراءة وألي  ا¹امعات أو خارجها 

Uأو شبه `رغم Uالطالب `رغم Ò¾3".غرض و��ك يدرسه أ  
  

بال�اث ^ ا�وقت اVاã حالة العبث واoفاق ال� jشوب حر�ة االهتمام "ومن ýَم� يصف عياد 

العمل  فعناي�نا بال�اث ^ ا�وقت اVاã ال ت�اد تتجاوز ¬Ç بعض ا�خطوطات القديمة. ول�نّ  ...

^ ëع ا�خطوطات وsقيقها و¬Çها يتم ^ معظم األحيان بصورة عشوائية. و�ن قسم ا�خطوطات ^ 

ا�لجنة اLقافية 	امعة ا�ول العرqية قد ùح ^ ت�و\ن نواة من ا�ختصU بدأت تظهر ? أيديهم 

ومع ت�اثر `راكز ، ول�ن هذا (ا�نهج) �م ي�بلور قط^ ëع ال�اث وsقيقه،  إرهاصات (منهج)

                                                 

1-  Êا قاسم، ونªا�سيميوطيقا) من إعداد: س �قافة (مدخل إLمد، قراءة ^ كتاب: أنظمة العالمات ^ ا�لغة واألدب واz عياد شكري
  .178، ص:1986، يو�ه، أغسطس، س»تمÉ، 6، م2،ج4ع حامد أبو ز\د، tلة فصول،

  .6، 5، ص ص:1999، 3عياد شكري zمد، ا°اهات ا;حث األسلو�، أصدقاء ا�كتاب �ل�Ç وا�وز\ع، القاهرة، `Ê، ط -2
  .126ص:، 1991، أغسطس10، مج2+ع1عياد شكري zمد، اإلبداع واVضارة: آفاق جديدة �ار\خ األدب، tلة فصول، ع -3
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? ¬Ç ا�كتب  العناية بال�اث ^ �تلف أقطار العا�م العر�، وسخاء بعض ا�ول ^ اإلنفاق

  1تأث
 `لحوظ ^ اإلبداع الفكري واألد�". القديمة، و�م ي�ن �ذه اVر�ة
  

و\ضيف اoاقد قائال: "ولعل ا�سبب ^ ذ�ك هو أّن ا�راكز ا�رسمية وشبه ا�رسمية ال� ي�اد 

   µو الفكرة العرqية ي��ز فيها هذا اoوع من ال�شاط اآلن، إنما تعB بال�اث إلثبات نياتها اVسنة 

ق منه إ� االهتمام ا¹اد. أو اإلسالمية، و��ك فإّن االشتغال بال�اث يبدو أقرب إ� اoفاق أو االرتزا

و\ظهر ذ�ك حU نبحث عن دراسات ^ تار\خ الفكر أو اLقافة أو األدب فنجد كÒة هائلة من هذه 

د إ¬شاء عدد كب
 من ا¹امعات ^ �تلف أرجاء العا�م العر�، و�كننا نصدم نا�راسات، وال سيما ع

العمليات اoقدية  بها عن بعض، وغيال بعض? ا¹مع وا�لفيق وا�éد، ونقْ باعتماد أ¾Òها 

  2اVقيقية من ا�حليل وا�قارنة وا�Vم".
  

من اoخب ا�ثقفة ^ هذه األمة االهتمام ا�_^ وا¹اد وا;عيد            "فشكري عياد يطلب 

عن اoفاق وا�لفيق وا�éد، و\رى أّن هذه ل�ست مهمة جيل واحد، بل مهمة األجيال العرqية Ïها، 

من  - و�Ó جيل، ألّن إ#دة تفس
 ال�اث ال ت�ت� بعمل جيل واحد، و½نما �Ó جيل ثقافته وذوقه

  3فهمه �ل�اث". -ثّمة
  

إيمان شكري عياد بأّن ا�أصيل ي�بع من ا�و� باVاã، �صنع ا�شخصية ا�ستقلة �ذه األمة  -3-3

وغ
ها، حيث تتوزع `شاعر عّياد ^ هذا  العرqية ^ ä مفردات حضارتها اLقافية واألدبية واoقدية

اVضاري ^ ا�وقت اVاã، وتبعيتها �لغ
، وال سيما  ا¹انب بU اVزن واأل� Vال هذه األمة

ن ترqة هذه األمة الغرب، ^ منازع اLقافة Ïها، وUq اإليمان بÌورة ا�غّ
 وا�جديد اoابع مِ 
                                                 

  .135عياد شكري zمد، دائرة اإلبداع، ص: -1
  .135ا�صدر نفسه، ص: -2
  .50عياد شكري zمد، ا�رؤ\ا ا�قيدة، ص: -3
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�صبح �ألمة العرqية شخصيتها ا�ستقلة، والسيما ^ tال األدب ، اVضار\ة وأرضها ^ واقعها ا�ع�ش

  1واoقد اoظري وا�طبيº، ل�سهم ^ #�ية األدب واoقد واVضارة.
  

إّن ته العرqية اVضاري ^ حديثه عن (حداثة) العرب بقوï: " �واقع أمّ يأ� فشكري عياد   

 ،ين، ألننا ال نملكو�كننا نع�ش ? أبوابها كشحاذب، إحدى `ش¶تنا ´ أننا ال نملك حضارة الغر

ا�ي نعجز عن وصله  فنحن مغ�qون إما ^ ماضيناال نعتقد أننا نملك حضارة سواها ...  أوْ 

ن وجهة ا;حث عن و½ّما ^ `ستقبل ل�س `ستقبلنا... فا�صورة العامة، حU يُنظر إ�ها مِ با�ستقبل، 

  2اLقافة الغرqية".´ `ز\د من االùذاب µو ا�و\ة 
  

^ األدب واoقد وسائر مناò اVياة متأصلة ^ واقع حياتهم، وهذا هو ا�وضع "فحداثة الغرب   

´ حداثة ال� àتاج إ�ها أدبنا العر� ّن اVداثة `ستوردة، ��ك فإالطبيx، أّما حداث�نا ف� حداثة 

 أدبا Qسìّ  األدب ا�ي Qستحق أنْ "، و4"`ستوردة قادمة من ا¥ارج ال حداثة"، 3نابعة من داخله"

ا�ي ي�شأ عن و� ما وÎلق وعيا جديدا، هكذا تصنع اVضارة األدب و\صنع حضار\ا هو األدب 

  5األدب اVضارة".
  

                                                 

  .67أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: -1
  .135، 134عياد شكري zمد، دائرة اإلبداع، ص ص: -2
  .143، ص:ا�صدر نفسه -3
أزمة تأس�س أم إش_�ة تأصيل؟ قراءة تأو\لية ^ `Çوع اoاقدين:  -اVداثة ^ ا¥طاب اoقدي العر� ا�عاÚبارة عبد الغ�،  -4

  .254، ص:2003، 61`صط� ناصف وشكري عياد، tلة فصول، ع
   . 68أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: نقال عن: .124عياد شكري zمد، القفز ? األشواك، ص: -5
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العزم إلحداث  ن �بة ا�فكر\ن واألدباء واoقاد العرب شدّ يطلب مِ "��ك فشكري عياد   

 ن اإل¬سان أنْ شك واختيار فحسب، و�كنه عÊ يتطلب مِ  عÊنا ل�س عÊ ا�غي
 ا�طلوب، ألنّ 

  �1عيد بناء نفسه وحضارته".ن ذ5ء ات، وQشحذ ä ما أوتيه مِ ن خÉله ^ تارÎه مِ ك ä ما حّص يفكّ 
  

      �Ó أّمة `ش¶تها وثقافتها ا¥اصة  ألنّ "فا�شخصية اLقافية ا�ستقلة �ألمة ال بد منها، 

oا أّما µن فال بد عالقة بU ا�Çق العر� والغرب: عنها، حيث يقول ^ tال الال� تعا¹ها وتصدر 

ت�ون oا ثقافتنا ا¥اصة ألّن oا `ش¶تنا ا¥اصة. انفتاحنا ? ثقافاتهم Üء  ش�نا أم �م ¬شأ أنْ 

ثقافتنا ن»�  ، و�م يعد oا خيار، إّما أنْ أحسن -بال شك-حسن، ول�ن انفتاحنا ? ثقافتنا µن هو 

ت�ون oا مدارسنا العرqية ^ األدب وعلم االجتماع وعلم  نذوب فيهم، إّما أنْ  ا¥اصة، و½ّما أنْ 

   2يظل ما عندنا صورة سوخة ا عندهم". اoفس، و½ّما أنْ 
  

ي�بدى �ن �ذه األّمة، وهذا اال¬شغال م�شغل بتحقيق ا�و\ة اLقافية ا�ستقلة "فشكري عياد 

ي�ون فيه  )`Çوع اoهضة(والعذاب ا�قيم، ®يث ير� إ� `ستوى  ،أنه ا�ّم األ¾ÉيعاQش أف_ره 

  3اإل¬سان العر� ا¹ديد هو الغاية، فمنه ا;دء و½�ه ا�نت�".
  

 )األناا�ضم
 العر� اLقا^، و\دعوه إ� األخذ بأسباب ا�غّ
 ا�س�ند إ� ("ب شكري عياد يؤنّ 

ا�عتمد ? واقع حياتنا، اoابع من ترqتها، و\أ� Vال ال�دي ^ هذا ا�واقع، و�كنه ^ ا�وقت نفسه 

نتغّ
 ألننا ال ? ا�رغم من ا�صعوqات، فنحن `ؤمن بأّن هذا ا�غّ
 �ب أن àدث، بل إنه àدث فع

هذه اVضارة الغرqية \ل، ول�ن إذا �م jسبقنا نر\د أن نتغّ
 ... ال شك أّن الطر\ق صعب وطو

                                                 

  .13عياد شكري zمد، دائرة اإلبداع، ص: -1
أبو شندي عصام، ا�أصيل عند نقال عن:  .100، ص:1990عياد شكري zمد، µن والغرب، دار ا�الل، القاهرة، `Ê، (د ط)،  -2

  .68، ص:اoاقد شكري عياد
  .11ا�واري أ�د إبراهيم، شكري عياد وخطاب اoهضة، ص: -3
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 ّ̀ jستأنف اVضارة دورتها  أنْ  ر نفسها بنفسها، لن ي�ون غر\با وال tافيا �س� ا�ار\خا�جنونة فتد

   1^ بالدنا تارة أخرى".
  

همية ا�واصل مع اLقافات األخرى، وال سيما الغرqية منها ^ ، فهو إيمانه بأ�افع ا�رابعوأّما ا -3-4

 
ا�ين نادوا  ا ا¹انب �م يقف ال مع ا�حافظU^ هذ شكري عيادا�طلوب، فس»يل sقيق ا�غّ

  بÌورة
ّ

Ýقافة الغرب، يقL Uا�وروث واالنغالق ^ دائرته، وال مع ا�جددين ا�نجذب �ون العودة إ

ال ن ققون مناهجها اoقدية ? أدبنا العر� القديم واVديث، و�م يأخذ بقول مَ أدباءها ا�كبار و\طبّ 

ن ثقافة اآلخر وترك ما ال يناس»نا، بل قال إّن اVضارات ? `ّر بوجوب أخذ اVسن ا�ناسب oا مِ 

  2.ستمرا�ار\خ ^ أخذ وعطاء وتفاعل `
  

خرجت من العÊ نماذجها، واألخذ منها،  Qسl مثقفونا إ� احتذاء"فاLقافة الغرqية ال� 

 بثقافتنا (بU أسباب أخرى)، وذ�ك كما µاول µن ا�وم أنْ ا�وسيط إ� عÊ اoهضة بفضل تأثرها 

  3ن�تفع باLقافة الغرqية، �oتقل بثقافتنا إ� `رحلة جديدة".
  

®ال  دراس�نا �لثقافة الغرqية ^ العÊ ا�وسيط وعÊ اoهضة حU ندرسها"و��ك فقد شّبه 

من ينظر إ� صورته ^ ا�رآة، فقد أخذ الغرب عن ثقافتنا ^ `رحلة من ا�راحل وأخذت ثقافتنا عنهم 

قبل ذ�ك، حU ترëت اآلثار ا�ونانية القديمة، ل�ن حضارتنا العرqية حضارة توفيقية ^ األخذ 

  4والعطاء".
  

                                                 

  .69ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص:أبو شندي عصام،  -1
  .69ا�رجع نفسه، ص: -2
  .178عياد شكري zمد، قراءة ^ كتاب: أنظمة العالمات ^ ا�لغة واألدب واLقافة (مدخل إ� ا�سيميوطيقا)، ص: -3
  .70ا�رجع ا�سابق، ص: -4
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نأخذ عنهم مثلما أخذ أسالفنا عنهم، ومثلما أخذوا هم عّنا، فبنوا ? هذا  أنْ "فال ض
 إذن 

األخذ والعطاء منذ عÊ األساط
 فاآلداب العا�ية ال� �م ت�ف عن تبادل اVديثة، األخذ نهضتهم 

سائرة µو `ز\د من ا�فاعل ®�م jشابك ا�صاير اإل¬سانية ^ شê أرجاء العا�م ^ العÊ اVديث، 

مو ما يم�ن أن ¬سميه (وعيا #�يا) �ى إ¬سان العÊ اVاä ^ ã `_ن، يتداخل مع ا�و� ون

  1ا�تمªة و�qئته ا¥اصة". ا�حk ا�ستمد من حضارته
  

إ� ا�واصل مع اLقافة الغرqية، بل هو يأخذ ? ثقافتنا العرqية اVديثة "فشكري عياد يدعو 

فجدوى االتصال باLقافة الغرqية ال ينكرها إال اVم�، ودعوى االستغناء ذا األخذ هت�اسلها عن 

  2".وف من فقدان ا�اتية ال Qس�شعره إال ا�ضعفاء، وا¥هذه اLقافة ال يدعيها إال ا¹ّهالعن 
  
 عن متابعة اV فا�باطؤ 

ّ
? إحساس مفرط  ر�ت ا�عاÚة ^ نظر شكري عياد، "ال يدل

ت�ون دائما ثمرة لقاء ¬شيط  توشك أنْ نفسها ل ? كسل عقk، فهذه اVر�ت باألصالة بقدر ما يد

خذت منها، كما تمتد إ� بعد ذ�ك ^ نفس اLقافات ال� أ وÚ\ح بU اLقافات، تعود فتلº بذورها

  3أخرى".ثقافات 
  

   تأخذ عنهم ä ما jستطيعه �»� شخصيتها ا�ستقلة،  ير\د Lقافتنا أنْ "فشكري عياد 

  `ستكينة تأخذ ^ خوف  ظّل ال أْن تَ تصبح ثقافة #�ية تعطي مثلما تأخذ،  و�صل بعد ذ�ك إ� أنْ 

وال ت»� نفسها وشخصيتها ا�ستقلة، األ`ر ا�ي àول ب�نها وUq أن تصبح ثقافة #�ية، ��ك فهو 

ع شخصيتها ^ أ¾Ò من وجدان بعدد من ا;Ýان العرqية، يعيب ? ثقافتنا العرqية ترددها هذا، وتوزّ 

                                                 

  .89عياد شكري zمد، األدب ^ #�م متغ
، ص: -1
2-  Uمد، بz قد، ص:عياد شكريo7الفلسفة وا.  
  .90، ص:ا�صدر ا�سابق -3
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إننا نع�ش ^ اLقافة الغرqية بوجدان ��، كما يع�ش العا`ل ^ اoظام ا�رأسما� بوجدان ا�صانع 

  1".ن هذا اVال، إال أن ي�ون oا وجدان واحد وو� واحدخالص مِ  الفردي، وال
  

ي�ون عميقا، ��ك فا�ثقفون وقادة الفكر  ي�ون عن و�، وأنْ  أنْ "فاالتصال ا�طلوب �ب 

يعرفوا ä ما �ى نظرائهم الغرU�q، و�كنهم  بأنْ   العا�م العر�، مطا;ون ^ نظر شكري عياد^

صوا مطا;ون أيضا بما هو أ¾Ò من ذ�ك
ّ
     ن العارض، مِ اLابت ، أن ينظروا إ�ه نظرة `ستقلة، �خل

`ش��ة، وما يعÉّ عن `ش·ة حضار\ة خاصة بعيدة ا¹ذور ^ ا�ار\خ، أو من�Çة ما يع� حقيقة 

منا أنها `ستحيلة، فهل يم�ن  ل إ� ا;عضالفروع ^ اVاã، وهذه ا�همة شاقة بدون شك، وقد Îيّ 

ن معرفة علوم القوم، وقد تأصلت ^ `ؤسساتهم، و°ذرت ^ أف_رهم ومناهجهم ما ال نبلغ مِ  أنْ 

، فا�سألة اLقافية ال� تفصل ب�ننا راه القر\ب؟ وجوابنا أن ا;عيد يرى ما ال ييعرفون هم أنفسهم

، تصبح من جهة أخرى مªة oا عليهم، إنهم `ضوا إ� مهمرنا وتقدّ سبب تأخّ  - ن جهةمِ - و�qنهم، و´ 

وا الغاية، أّما µن آخر ا�شوط وما #دوا Qستطيعون ا�رجوع، وال يبÊون اختالف ا�سبل، بل رqما ¬س

  2".فما زoا عند ا�ف�ق ¬ستطيع أْن الطر\ق ونلمح نهايته

  

  
 

   

                                                 

  .8عياد شكري zمد، بU الفلسفة واoقد، ص: -1
  .71أبو شندي عصام، ا�أصيل عند اoاقد شكري عياد، ص: -2



  

  وا�أصيل اإلبداع ب� عياد �مد شكري 
ى القص�ة القصة 

  

  

  
  مفهوم القصة القص�ة. - 1

  *شأة و تطور القصة القص�ة. - 2

  تأصيل األجناس ا-,+ة. - 3
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  شكري �مد عياد ب, اإلبداع وا'أصيل. �ىالقصة القص"ة ا بحث ا�الث: 

  مفهوم القصة القص"ة: -1

*ف األد'، بل $دت ل  ساحة واسعة من خر�طة ا�أ�تّ " استطاعت القصة القص�ة أنْ   

       ، وثم�E FGع آB، وا6وقت @دود أ<= الفنون رواجا 0 الغرب ذ6ك أننا نع2ش 0 عتصبح ا*وم 

ايات ال] ال تYتX، د Wى اإلTسان اPعاS ا6وقت اQ6 0R6 يقرأ اPجNات الطو�لة وا6روفلم يعد بعْ 

  .1"وقته @دود ألنّ  -ن حيث الcممِ  -ل القراءة اPحدودةفّض و[نما أصبح ي
  

من  ةعر�ض noةفRنت القصة القص�ة أقرب الفنون األدبية 6سد هذه اjاجة، وأصبح iا   

فئات اجتماعية rتلفة 0 اPستوى عليها أقبلت  اء 0 اPجتمع، وqنت لقFها وEعة تلقيها أنْ قرّ ال

  . وا6سن واtقافة والفن
  

، ور|ما اس}شهد أساتذة 2ف شكري عياد القصة القص�ة بأنها "قصة تقرأ 0 جلسة واحدة"يعرّ 

أّن القصة القص�ة � قصة ن=�ة تقرأ فيما بG نصف األدب 0 هذا اPقام بتعر�ف (إدجار أالن بو): "

ة يمcن وصورة قص�وهذا ما حّدده أيضا (�. ج. و�لز) بأنها "قطعة ، 3أو ساعتG"وساعة ساعة 

  4قراءتها 0 نصف ساعة".
 

إطار ا�طور ا�ي طرأ � �يع الفنون األدبية األخرى. فلم "وقد تطور فن القصة القص�ة 0   

ا�وم أو أثناء االس�خاء، تعد وسيلة ترفيهية أو �سلية 0 أوقات الفراغ، و6م تعد تصلح 6لتصفح قبل 

."Sلة العنا R5بل إّن القصة القص�ة  وضوع � معروض 0 صورة عضو�ة متفاعلة األجزاء مت  

                                                 

  .1، ص:1995، 1ا6زع� أ�د، ا�يارات اPعاSة 0 القصة القص�ة F  0، دار ا6كندي 6ل�Y وا�وز�ع، األردن، ط -1
  .31ص:، 1994، 3عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'، أصدقاء ا6كتاب 6ل�Y وا�وز�ع،  F، ط-2
  .31اPصدر نفسه، ص: -3
  .19، ص:2005، 1عبد ا�ليل �، فن كتابة القصة القص�ة، دار أسامة 6ل�Y وا�وز�ع، عمان، األردن، ط -4
  .2اPرجع ا6سابق، ص: -5
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اjديثة  و£ كب� وثقافة واسعة Q6 ¢ستوعب القارئ أبعادها"فالقصة القص�ة �اجة إ�   

 
ّ
6م  إنْ ن Tستفيد ش2ئا من القصة اjديثة زة 0 أقل العبارات، ولوتلميحاتها و¦ياتها العميقة اPر¥

 
ّ
و شاعره، ح بنضج فكري وثقافة عميقة Tس}شف بها أدق العبارات ال] تو� بمواقف اR6تب ن}سل

  1وأبعد اPعا© اPر¥زة اPكثفة 0 @توى القصة".
  

ل2ست فX عها ا6راسخ بG الفنون األدبية، بcيانها اPستقل و وق"ة �تفظ القصة القص�  

  2طو�لة، و[نما � فن قائم بذاته". rتF رواية
  

ا�ماB، فر|ما  د يُقنع ا�اقدعُ � أنها @ض رواية rتFة 6م ®َ "فتعر�ف القصة القص�ة   

Fون معيار الطول والقcختلفة، 6كنه يب²  يPل القصة وأ6وانها اRأش Gناجحا 0 فض االش}باك ب

       الفنية 6¸ نوع قص·،وا6ّسمات معيارا ناقصا يميل إ� ا�احية ا6كمية أ<= من استقراء ا¶صائص 

د قاºها، فإّن قالب   طوiا، فل2س القصة القص�ة هو ا�ي nّدد  فإذا $ن طول ا6رواية هو ا�ي nِدّ

  3مه اPادة نفسها".0 القصة القص�ة أي مقياس 6لطول إال ذ6ك اPقياس ا�ي �تّ 
  

الطول والقF، وال اإلسهاب وجعل ا�مايز ب2نها ال يرجع إ� بG أنواع القصة "فمعيار ا�فرقة   

           ك األسلوب، وال إ� خطر اPوضوع وقلة العناية بذ6األسلوب األد'، واإل½از، وال إ� العناية ب

  4أو تفاهته، ف¸ أو¾ك صفات قد ت}شابه فيها �يع هذه األنواع".

                                                 

  .1ا6زع� أ�د، ا�يارات اPعاSة 0 القصة القص�ة F  0، ص: -1
  .1اPرجع نفسه، ص: -2
  . 6، ص:1977القصة القص�ة، دار اPعارف، القاهرة،  F، (د ط)، الYّساج سيد حامد،  -3
  .19عبد ا�ليل �، فن كتابة القصة القص�ة، ص: -4
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اR6تبة األ ر�cية (أديث  قولأهم الفوارق 0 نظره وذ6ك اس}نادا إ� "وقد ّحدد العّقاد 

�ة، و[ّن رسم ا6شخصية هو اPوضوع إّن اPوقف هو اPوضوع 0 الغالب � القصة القص هوارتن)

  1الغالب � ا6رواية".
  

بG القصة القص�ة وا6رواية، "أّن ا6رواية يمcن أن يcون iا �سلسل زمÀ،  قومن الفوار

    و�مcن ا�العب بهذا ال�تيب كما 0 حالة الفالش باك، وذ6ك �cم أّن ا6رواية تعرض 6لحياة 

  2".فX نقطة يتالÅ فيها اjاÄ واPاÃ واPستقبل0 شموiا أّما القصة القص�ة 
  

هو أصعب  ُكتÆابِناأ<= القصة القص�ة ا�ي تهّجم عليه  وترى اºاحثة سه� القلماوي "أّن فن 

مثل -، وأّن أقرب الفنون 6لقصة القص�ة هو ا6شعر "فموضوع القصة القص�ة3األنواع األدبية"

 انفعال $ ل وتام واحد  -القصيدة
ّ
إال وسيلة 6لتعب� عن هذا ال�¥Ç  - شعرا أم ن=ا-ز، وما ا6صورة  ر¥

   4اPوّحد".
  

و�رى اºاحث يوسف ا6شاروÊ أّن القصة القص�ة "تYتÉ إ� Èموعة الفنون القو*ة اWرامية، 

ا6شعر الغناÌ مثال أي ال] تقوم � أساس أحداث كأنها وقعت أو يمcن أن تقع، و�6ك Tس}بعد 

... و|ذ6ك يمcن $نت o Ïوطه ا¶اصة به ي هو فن قوÎ ل2س اjدث اWراÍ من oوطه، و[نْ ا�

ال] تYتÉ إ*ها Ð من القصة القص�ة وا6رواية بأنّها فن  -إذا جاز �ا ا�عب� هنا-تعر�ف الفصيلة

  5دراÍ أداته ا6لغة، ا�= ال ا6شعر، قد يتخلله حوار 6كنه ال يقتF عليه".
  

                                                 

  .19عبد ا�ليل �، فن كتابة القصة القص�ة، ص: -1
  .39، ص:2001، 2ا6شاروÊ يوسف، القصة تطورا وتمردا،  ر¥ز اjضارة العر|ية،  F، ط -2
  .1ا6زع� أ�د، ا�يارات اPعاSة 0 القصة القص�ة F  0، ص: -3
  .1اPرجع نفسه، ص: -4
  .38، 37اPرجع ا6سابق، ص ص: -5
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ّ
كما يرى أغلب  -ف دقيقز  كثّ فالقصة القص�ة ل2ست عمال سهال، و[نما � عمل  ر¥

  Õمة فيها تؤدي دورا Óدم فنية القصة أو  ضمونها.و ال Èال 6لحشو أو ا6ز�ادة، وÒ  -ا�قاد
  

 
ّ
زة تفضح oخا 0 اjياة أو عيبا يعا© منه فالقصة القص�ة تنطوي � Pحات مث�ة  ر¥

 ،Öياة، وترتبط بانفعال داخjاه ا6كون واØ ضار�ةjو واقفه ا SعاPسان اTجتمع، وتطرح أزمة اإلPا

حينا، وجرأة الذعة حينا آخر، وتضعنا وجها و[حساس حاد 0 أعماق األديب يعكسه Úسخر�ة  ر�رة 

Fشعر أنه ل2س باستطاعتنا أنْ 6وجه أمام قضايا ا6وجود وأزمات العT ياة، �يثjا Ðندفن  ، و شا

  1نcون طرفا 0 اPعر¥ة واPواجهة وا6واقع. رؤوسنا با6ر ل، إذ ال بد أنْ 
  

، والقّصاصG أنفسهم، تنوعت مفاهيمها عند ا�ّقاد" تعّددت تعر�فات القصة القص�ة، ولقد 

د رغم هذا ا¶الف هو أنها قد والقF، ولcن اPؤوارتcزت معظم هذه اPفاهيم � قضية الطول 
Æ
¥

Tشأت عندما اشتدت اjاجة إ� القاص إ� ا�عب� عن جانب واحد من جوانب اjياة أو  وقف 

واحد منها أنها أشبه با6صورة الفوتوغرافية ال] تلتقط  شهدا واحدا ول2س �oطا س2نمائيا ¢سّجل 

   2من معا6م اjياة". قطاÜ عر�ضا
  

    *:تطور القصة القص"ة 2شأة و -2

أّن القصة القص�ة ش¸ حديث 0 أورو|ا وأ ر�cا، استكمل "Ýُمع ا�قاد و ؤرخو األدب � 

ترجع بداياتها إ� اR6تب ا6روß (نيكوالي غوغول: �اسع ع�، بل 0 نصفه اtا©، ون اشÞه 0 القر

، دون أن يcون ب2نهما صلة، )1849- 1809)، واR6تب األ ر�cي (إدجار أالن بو:1809-1852

                                                 

  .38،39ينظر: ا6شاروÊ يوسف، القصة تطورا وتمردا،  رجع سابق، ص ص: -1
  .20عبد ا�ليل �، فن كتابة القصة القص�ة، ص: -2

 áادة: ينظر: ا6ورâص ص:* 6الس ،F  0 SعاPا äاهات القصة القص�ة 0 األدب العرØينظر: @بك أ�د ز�اد، 68، 27سعيد، ا .
  .234، 227دراسات نقدية من األسطورة إ� القصة القص�ة. الYّساج سيد حامد، اØاهات القصة ا�FPة القص�ة، ص ص:



  �والت الفكر ا�قدي �ى شكري �مد عياد                                                               فصل ا�ا�ال

 

190 

 
َ
با قصصهما عن اjياة العادية ومن سلوك ا6شعب ومن اjوادث الåسيطة 0 اPصنع واPزرعة تَ و¥

... أدبا تصو�ر�ا ¢شف عن اºواعث ا�فسية والغرائز وا6وجدانيات ال] تضبط ا6سلوك  وا6سوق

( و|اسان)، و(فلو|�) 0 فرTسا، و(آرثر كونان بأسلوب قص·، و|عدها ظهر كّتاب آخرون مثل 

  1دو|ل) صاحب rاطرات شارل هوPز 0 إ½ل�ا وغ�هم".
  
 äّدد بداياته" ،أّما 0 ا6وطن العرç ستطيع أنT بمحاوالت (@مود تيمور، و@مد تيمور،  افإننا

           ، أّما قبل ذ6ك، 1910وعè2 عبيد، وطاهر الشG) مع بداية هذا القرن و|ا�حديد بعد Üم 

ال] طورت عند  - أو اPقاماتاjواديث األسطور�ة  ة $Rjيات وفال Tستطيع أن نُعّد األشRل ا6سابق

  2."نوÜ من القصة القص�ة بمفهومها الفÀ -ا�ديم اPو�لê وعبد اهللا
  

وقد تأثر رواد القصة القص�ة باألدب الغرä، وqنت قصصهم تعكس القضايا االجتماعية 

|ة، و[نما $نت متأثرة ، و6م تcن معرÆ 1919وا6سياسية 0 الع��Yيات من هذا القرن خاصة بعد ثورة 

ن ناحية م مِ ن ناحية، و|اRjيات ا6شعبية واPالحم وا6س� 0 ال�اث العرä القديبالقصة األورو|ية مِ 

  أخرى.
  
    ا�أثر بالغرب بدأ منذ فجر ا�هضة، إذ بدأت االتصاالت اtقافية وTشطت حر¥ة ال��ةف

استقلت بعض اPؤلفات عن ا�قل وال��ة، وغدت @اوالت 0 ا�أ*ف األد' متأثرة باألدب  إ� أنْ 

.äا6وقت نفسه بال�اث العر ëو ،äالغر  
  

ر ا�أثّ  إ� ا*وم، و�الحظ أنّ  -العرä والغرä-القائمة بG األدبG واستمرت العالقة 

            باالØاهات األدبية 0 أورو|ا ال يcون مباoة، و[نما يتأخر كث�ا فحG $ن تيمور يcتب 

                                                 

  .100، ص:2013، 1اء 6ل�Y وا�وز�ع، األردن، طإبراهيم توفيق عمر، فنون ا�= العرä اjديث، دار غيد -1
  .7ا6زع� أ�د، ا�يارات اPعاSة 0 القصة القص�ة F  0، ص: -2
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الØاهات ا6ر ز�ة وا�í6ا*ة ا0 اì6سيكية وا6واقعية، و@مود $ ل يغرق 0 ا6روماTسية $نت 

إ� الفارق اjضاري بG اPجتمعG، والفارق  جر�دية قد قطعت شوطا بعيدا 0 أورو|ا، و�رجع هذاوا�

   0 ف�ة االحتالل األجن�. الفكري أيضا حيث îÜ اPجتمع العرä طو�ال
  

  تأصيل األجناس ا�;:ة ا9ديثة: -3

  ïديث قضية أصالة األجناس تعتjحالقصة ة (ا�=�ة العر|ية اíPالقص�ة، وا6رواية، وا( ،

عن طر�ق تر�ة  اس وردت إ� أدبنا العرä اjديثقضية خالفية بG من يذهب إ� أّن هذه األجن

ن والYسج � منواiا، و|G مَ   أدبائنا العرب اPحدثG، وتمّثلهم �ماذج منها 0 اآلداب الغر|ية،

tوروث اPذه األجناس جذورا 0 اi قا0 واألد' 6ألمة العر|ية؛ ومِ يذهب إ� أّن Gن أبرز القائل

حó يê  حيث يرى يê حó، وعبد اPحسن طه بدر، - � سåيل ا�مثيل ال اFj-با6رأي األول  

القادمة، و|G  ، وأنه "� ضوء اPقارنة بG اºذرة1ّن معرفتنا بالقص جاءت عن طر�ق اتصا�ا بالغربأ

و|G ما هو  وجود با*د، أحس األدباء أّن الفرق بG االثGY كب�، فاPوجود 0 ا*د ال Óرج عن بعض 

وثائق لغو�ة غرقت 0 �ف ا�حو إال باعتبارها  ا6س�، وقصص ألف *لة و*لة، ومقامات ال تدرس

طها 0  وقف معG ال Óلو واºديع، عناS ضئيلة من قوام القصة بوصفها 6شخصية خيا*ة، أو ضب

        2من الفRهة أحيانا، كما 0 مقامات اjر�ري، � فتات فÀ تنقصه ا6وحدة وتåيان رأي أو مذهب".
  

ن أقام قواعدها نع�ف أن القصة جاءتنا من الغرب، وأّن أول مَ  من "أنْ  -0 رأيه-وال ض�   

  3خاصة". روا باألدب األوروä، واألدب الفرôT بصفةأفراد تأثّ 
  

                                                 

  ،2010، 1ينظر: أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد، دار آمنة 6ل�Y وا�وز�ع، عمان، األردن، ط -1
  .91اPرجع نفسه، ص: -2
  .�FP17 ،20ة، دار القلم، القاهرة، (د ط)، (د ت)، ص ص:حó يê، فجر القصة ا -3
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أّن حر¥ة بعث ال�اث العرä، تر¥ت أثرها ا6واضح � ا6شعر "وأّما عبد اPحسن طه بدر، ف�ى   

و6كنها 6م ت�ك أثرا  لموسا � فن ا6رواية، وذ6ك  األجناس األدبية العر|ية أصالة  العرä، بوصفه أ<=

6م ينظر إ� ا أّن أحدا 0 هذه الف�ة مألن هذا الفن 6م يلبث وجوده بقوة 0 أدبنا ا6رسÉ 0 اPاÃ، ك

ر بل � العكس من ذ6ك، فهو يذهب إ� أّن فن ا6رواية Tشأ Úسبب تأثّ األدب ا6شع� باعتباره أدبا، 

  1العرب ب��ة ا6رواية عن الغرب".
  

ر هذا ا�Yس األد' T 0شأته وأّما القائلون با6رأي اآلخر، فعõ ا6رغم من أّن بعضهم ال ينكر تأثّ 

بال��ة عن اآلداب الغر|ية، إال أنهم يذهبون، 0 ا�ملة، إ� عدم جواز ا�نكر ألثر اPوروث 0 تأّصل 

@مود   -� سåيل ا�مثيل ال اFj-هذا ا�Yس 0 األدب العرä اjديث، ومن القائلG بهذا ا6رأي  

  تيمور، وفاروق خورشيد، وشكري عياد.
  
Yس 0  وروثنا اtقا0 إنcارنا وجود جذور iذا ا� أنّ "تيمور إ� @مود حيث يذهب  

القصة الغر|ية 0 صياغتها ا¶اصة بها، و[طارها اPرسوم إال ألننا وضعنا نصب أعيYنا واألد'، ما جاء 

          خال منها  iا، ورجعنا نتخذها اPقياس واÇPان، وف}شنا عن أمثاiا 0 أدبنا العرä، فإذا هو قد

فلألدب العرä قصص ذو صبغة خاصة، و[طار ما أخطأنا 0 هذا ا6وزن والقياس،  أو يcاد، وشدّ 

  2 رسوم".
  

Tسأل عن العالقة بG  �ال من األحوال، أنْ أنه ال يمcن "كما يذهب فاروق خورشيد إ� 

إال بعد أن نعرف هذا ال�اث معرفة جيدة، أّما ا�زم بأنه اPعاS والقصص العرä اPتوارث قصصنا 

                                                 

1- ) F  0 ديثةjحسن، تطور ا6رواية العر|ية اPط1928-1870طه بدر عبد ا ،F  ،عارف، القاهرةP(د ت)، ص 5)، دار ا ،
  .404، 403ص:

، 1958العر|ية العاPية، القاهرة،  F، (د ط)، تيمور @مود، @اÄات 0 القصص 0 أدب العرب ماضيه وحاÄه، معهد اWراسات  -2
  .26ص:
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ر �ال � إنتاجنا اPعاS، فهو أوال رجم بالغيب، وهو ثانيا فصل �يل ا6كتاب 6م يمcن *ؤثّ 

1ل عقليتها وعقائدها و وقعها من اjياة".، ا�ي يمثّ اPعا�Sن عن أمتهم Õها، وعن إنتاج هذه األمة
 

  
ن قناعة مفادها، ه ينطلق 0 @او�ه تأصيل األجناس ا�=�ة اjديثة، مِ فإنّ "أّما شكري عياد، و

أنها قد وفدت إ� أدبنا العرä اjديث عن طر�ق حر¥ة ال��ة عن اآلداب الغر|ية، واقتباس األدباء 

عرä ن تلك اآلداب، 0 القرنG ا�اسع ع� والع��ن، فاºاحث T 0شأة القصص الوتمّثلهم iا مِ 

          و� أّن نماء هذا ا�وع أمامه حقيقة تارÓية ال تقبل جدال،  -0 نظر شكري عياد -اjديث

ألنه -... وöا ال جدال فيه كذ6كمن األدب كّما و¥يفا، إنما جاء � أثر حر¥ة تر�ة واسعة 6لقصص

قد وا � إTشاء قصص ي أّن كث�ا من كتاب القصة عندنا قد تر�وا واقتåسوا قبل أنْ  -ثابت تارÓيا

  2مبتكر".
  

فد من قناعته هذه، فإنه  ؤمن من جهة أخرى، أّن ذ6ك ال يعÀ أن ا6وا"ولcن � ا6رغم 

أّن اتصا�ا فقد $نت �ا قصصنا، وqنت �ا حضارتنا، وصحيح ا�ديد قد صادف  Rنا خا*ا، 

ل معناه نتصور أّن هذا ا�حوّ  6سذاجة أنْ باjضارة الغر|ية يمّثل �ّوال هاما 0 تارÓنا، ولcن من ا 

أننا قطعنا ا6وشائج ال] تصلنا باPاÃ، فعوا ل ا6وراثة وا2ºئة يظل iا فعلها اPستمر خالل ف�ات 

  3ا�غّ�".
  

         �6ك فإّن شكري عياد Ýهد 6لتأصيل iذه األجناس 0  واضع متفرقة من كتاباته، 

�ن: أوiما ا�نقيب 0 اPوروث العرä �ثا عن أصول ومنابع iذه ع جهده هذا 0 @ورحيث يتوزّ 

                                                 

  . 223، ص:1979، 3خورشيد فاروق، 0 ا6رواية العر|ية: عF ا�جميع، دار العودة، ب�وت، ºنان، ط -1
  .8عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'، ص: -2
  .9، 8اPصدر نفسه، ص ص: -3
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باعتبار هذه األجناس تصدر عن األجناس، وثانيهما @او�ه ر|ط هذه األجناس بواقع اjياة اPع2ش، 

  ر اjياة 0 حراكها 0 ا�وانب االجتماعية وا6سياسية والفكر�ة وغ�ها. ا6واقع، وتصوّ 
  
  ا�;:ة العرCية ا9ديثة با وروث:عالقة األجناس   - 3-1

مقياس الطول أو عدد اÞ6مات أو غ� ذ6ك، ل2س باPقياس اPناسب "يGّå شكري عياد أّن   

، و[نما ا�فر�ق اPناسب     )ا6رواية، القصة القص�ة، ا6صورةوا6صحيح 6لتفر�ق بG األشRل اtالثة (

هو تفر�ق فÀ، وهو ما ¢سميه شكري عياد (وحدة االنطباع)؛ بمع÷ أّن ا6رواÌ يالحظ اjياة بنظرة 

ا و�سلسل أحداثها  �يث يتابعها 0 نموه öا 0 القصة القص�ة،فيها من ا6شمول واال�ساع، أ<= 

ل والقبح فيها، ب2نما $تب القصة القص�ة ينظر و�شابك العالقات فيها، واضعا يده �  Rمن ا�ما

   1."جزئية ال تتمتع بالعموم وا6شمول كما 0 نظرة ا6رواÌإ*ها من زاو�ة خاصة، يعالج فيها 
  

        خ ن اPؤرِّ ن اºاحث االجتما£، ومِ فيه øء مِ " -0 نظر شكري عياد-ا6رواÌ  �6ك فإنّ 

ن هؤالء �يعا، ب2نما $تب القصة القص�ة ينظر إ� اjياة دائما من زاو�ة أو العا6م ا�فô أو مِ 

القصة  رق اWقيق ب2نهما، هو أّن ا6رواية فن اجتما£، ب2نماخاصة و�تلقاها �ساسية خاصة، فالف

   كما يدعوهما عياد. 2،"القص�ة فن شخ·
  
 ساإلحسا � اtا©، ذ6ك أنّ  تغلب طبيعة ا�= � األول، ب2نما تغلب طبيعة ا6شعر"�يث  

بقوة ا�= عند ا6رواÌ يفوق قوة ا6شعر و�cاد يعدل اإلحساس باWراما، أّما $تب القصة القص�ة 

          ، وiذا فإنه ينظر فقوة ا6شعر وقوة اإلحساس باWراما هما أظهر ما فيه، إنه فنان شديد الفردية

رى اإلTسان فيها دائما 0  وقف مأزوم، اها �ساسية خاصة، و�ُ إ� اjياة دائما من زاو�ة خاصة، و�تلق

   ì طبيعيا هذا ا�كو�ن ا�فô لفنان القصة القص�ة، هو ا�ي Ýعل ا6ش¸ ا¶اص بهذا الفن ش
                                                 

  .95أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد، ص: -1
  .48سابق، ص: صدر عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'،  -2
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ال Èرد رواية rتFة، فالفنان ا6شخ· الفردي اPتأزم، هو فنان تغلب عليه انطباÜته، وال تYشط 

                  هو فنان متباعد،  مÆ ا�فاصيل ال] ال تتصل مباoة بهذه االنطباÜت، úُ نفسه ل}سجيل 

يتعاطف معهم � بعد، ثم هو بعد هذا  أنْ  ر دائماؤثِ ينغمس 0 حياة اآلخر�ن، بل يُ  أنْ ال ¢ستطيع 

، وiذا Õه ر اjياةن أ ووذاك فنان nس وقع ا6صدام و¢سمع تمزق ا6وشائج Ð 0 ما ¢س�£ ان}باهه مِ 

  01 ش¸ القصة القص�ة ا�عب� اR6 ل عن رؤ�ته 6لحياة".Ýد 
  

ل تمثّ  -بل $تب القصة القص�ةن قِ دة و|هذه اjساسية، مِ ن زاو�ة @دÆ أي أّن هذه ا�ظرة مِ 

 Üعليه أنْ واحدا  كثّ انطبا Öن وا6زمان  فا، يمRPها الفنية (من حيث ا6شخصيات واSون عناcت

ل ك= عدد Õماتها وطال عدد صفحاتها، فX تمثّ  و�سلسل األحداث والعقدة) @دودة 0 أبعادها، و[نْ 

Eد ûييÖ إذن �  جزئية من اjياة، ب2نما ا6رواية تمثل حياة $ لة Úشموiا وا�ساعها وغناها، فا6رواية

فيه اjديث وا�حليل ا�فô 6لشخصيات وتصو�ر اPجتمعات والعا6م ا¶ارü طو�ل Ýتمع 

واألفRر، ب2نما القصة القص�ة تcاد تcون لقطة تصو�ر�ة  وضوعها 0 الغالب تلك ا6لحظة 

  2.برة القص�ة 0 اjياة اإلTسانيةالعا
  

و(اjب األول) ا6لتG تفر�قه بG قص] (جيمس جو¢س): (اPوý) "�6ك فإّن شكري عياد 0   

ها رواية، فحاتها اtانية ال] يعدقصة قص�ة، مع أنها تقارب 0 عدد ص -0 نظره-األوþ منهما  تعدّ 

ن العمر بcل عواصفها ر  رحلة مِ ها تصوّ ر انطباÜ واحدا، و6كنّ ال تصوّ  فإنه يرى أّن اtانية

فقرها وغناها، �اiا وخطرها، و� � صغرها ûلق ب2ئة $ لة، مادية ومعنو�ة، تنضج وسذاجتها، 

                                                 

  .48عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'، ص: -1
  . 607، ص:1994، 1هيئة اPوسوعة العر|ية، د شق، سور�ا، طاصطيف عبد ا��، األدب: اPوسوعة العر|ية، ينظر:  -2
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فيها Øر|ة اjب األول لف� 0 ا6سادسة ع�ة. أّما (اPوý) فإنها � طوiا تصور انطباÜ واحدا، 

  1وûضع Ð جزئياتها iذا االنطباع: مع÷ اPوت".
  

أّن الفرق ا�وهري بG القصة القص�ة و|G ا6صورة، "و�الحظ شكري عياد من ناحية أخرى،   

هذه اWرامية ال] تعطي القصة رق ب2نهما إذن 0 درامية اjدث، ال يقوم � الطول أيضا، فالف

القص�ة وحدتها اºنائية اR6 لة، و6ك إذن أن تقول إّن ا6صورة ال تصل 0 اكتمال شÞها إ�  ستوى 

د وحدة االنطباع و�هيمن � ما �تو�ه  القصة القص�ة، ألنها تفتقر
ّ
إ� ذ6ك اPوقف اWراÍ ا�ي يؤ¥

  2القصة من تفصيالت".
  

ل منابع األنواع القصصية اjديثة (القصة القص�ة، و|العودة إ� اjديث عن األصول ال] تمثِّ   

  شكري عياد Ýد أنها تتمثل 0 ما يÖ: ا6رواية)، فإنّ 

   األسطورة: -أ

 ورافًدا أساسيًّا بما أّن 
ً

الفّن القصّ· قديم قدم اإلTسان فإّن من أهم أ6وانه، ال] تُعّد أصال

6لقّصة القص�ة، األسطورة؛ و� 0 أرجح األقوال ا�عب� القوÎّ عن شعائر معّينة تمارسها ا�ماعة 

هذا االرتباط بG و، 3اºدائّية اعتقاًدا منها بأّن هذه اPمارسة Øلب iا ا¶� وتدفع عنها ا�6ّ 

األسطورة و|G شع�ة تعّدها ا�ماعة Äورّ�ة jياتها هو  ـ فيما نرى ـ  ا�فس� األساß 6شغف 

  4.اإلTسان بالقّصة
  

                                                 

  .60سابق، ص ص: صدر ، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .65، ص:اPصدر نفسه -2
  .13، 12:ص ص، اPصدر نفسهينظر:  -3
  .13:ص نفسه، ينظر: -4
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  G|ختلفة من ناحية، و|2نها وPالقصص ا6شعبية عند األ م ا Gو الحظا أّن "ال}شابه ب

 
ّ

� أّن هذا القصص ا6شع� قد احتفظ بcث� من خصائص  األساط� من ناحية أخرى، يدل

   1ّورت 0 فنون األدب ا6رسP$ Éلحمة وال�اجيديا".األسطورة ال] حُ 
  
           شغف اإلTسان بالقّص، با6رجوع إ� األسطورة، فيكون القّص Üئًدا "ل يعلتوُ�مcن  

   خليقة اإلTسان الفّنان بطبعه، وال ير¥ن عّياد  إ� األصل اWيÀ أو األن=و|و6وü القديم اPر¥وز 0

إ� تفس� القّص با6رجوع � هذا ا�ذر حسب، 6كّنه يذكر أسبابًا أخرى تعود إ� تأث� الظروف 

ن هذه األسباب ا�نف2س عن ا6سخط ا�اشئ عن ظروف اجتماعّية اPختلفة ال] �يط باPبدع، ومِ 

  2".جYسّية  كبوتة، اWفاع عن فكرة سياسّية أو ديYّيةغ� Üدلة، ا�عب� عن نزÜت 
  
و�يع هذه األسباب عنده ال تعدل 0 أهّمّيتها ا6سبب ا6رئ2س، وهو االرتباط بG األسطورة  

ا با�فس  وا6شع�ة، فيعطى ا�وهر ا6شعائرّي األهّمّية ا¶اّصة 6لقّصة. و|ما أّن األسطورة أ<= ا�صاقً

  ا6شعائر، فإّن القّصة اPرتبطة باألسطورة � وال شّك أ<= تأثً�ا 0 ا�فس.من غ�ها، الرتباطها ب
  

اRjية ا6شعبّية بعد األسطورة 0 حياة ا6شعوب �عïّ � بدورها عن جوهر القّص "لقد جاءت 

ودوره 0 حياتهم، ومن هنا ندرك أهّمّية األساط� واRjيات ا6شعبّية 0 ا�عب� عن روح ا�ماعة، 

         بيعة  وقفها اjضارّي ا�ي تعكسه 0 قصصها وتع2ش فيه، ولعّل أ<ï استغالل 6ألسطورة وط

   3."0 العF القديم، $ن هو ش¸ اPلحمة أو � األصّح قصص اºطولة ال] Tسجت منها اPالحم
  

                                                 

  .75، ص:1959، 1واألساط�، دار اPعرفة، القاهرة،  F، طعياد شكري @مد، اºطل 0 األدب  -1
  .13:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -2
  .14:ص، اPصدر نفسه -3
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يعالج  يدرس اRjية ا6شعبّية دون أنْ  ال ¢ستطيع باحث أنْ "و�قول عبد اjميد يوTس 

ن  واد مِ �ستقر 0 خNه دالالتها ووظائفها، ولقد أصبحت األساط� ماّدة خصبة  األسطورة، وأنْ 

وتُعد� هذه اPاّدة بمثابة أو علم األساط�،  )اPيثو6وجيا(اWراسة اإلTسانيّة وiا علم قائم برأسه هو علم 

  1."اPنبع أو األصل ا�ي تتفّرع عنه اRjية ا6شعبّية
  

ّ̧ منها يُف� إ� اآلخر، "تعيد هذه األقوال إ� أذهاننا   قضّية صعو|ة الفصل بG األنواع، ف

وقد يYسل ا6واحد منها أنواÜً عديدة، و ّما يز�د األ ر ا�باًسا أّن بعض األنواع؛ مثل األسطورة قد 

فG �اعيG، ن SÜهم أو جاء بعدهم من وصل إ*نا عن طر�ق شعراء اPالحم وال�اجيديا ومَ 
ّ
 ؤل

وهؤالء اس}باحوا ا�غي� فيما أخذوه من األساط�، فمزجوا ا�وهر األسطورّي با6ش¸ الفÀّّ ا�ي 

صاغه ا6شاعر � حسب تصّوره وروح عFه، وnول هذا األ ر دون اPعرفة اjقيقّية باألسطورة 

6� ،
ً

 وحدودها، � ا6وجه األ<مل، أي ا6وجه ا�ي وجدت عليه أصال
ً

ك نcت	 بأن نعّدها أصال

  ش�qً لعّدة أنواع الحقة
ً
  2."أساسّيا

  
ب األ ر عند عّياد، ½ده يلّخص جوهر العالقة بG األسطورة والقّصة القص�ة بأّن 

ّ
وعندما نقل

األسطورة جذر أصيل من جذور القّصة القص�ة، وأنّها � ال] أمّدتها با6صفة ا�وهرّ�ة iا، و� صفة 

  ال] ترعرعت 0 أحضان األسطورة منذ طفولة ال�åّ�ة.القّص 
  

  فن اHI: - ب

تظل سيطرة الطبقة الïجواز�ة مدار حديث شكري عياد 0 ر|طه بG فن ا¶ï واألجناس   

      القصصية اjديثة، ف2ستهل هذا ا6ر|ط بتعر�فه فن ا¶ï حيث يقول: "إّن أصله تار�خ، فهو نوع 

                                                 

  .15:ص ،1985 ،القاهرة ،عبد اjميد يوTس، اRjية ا6شعبّية، اPكتبة اtقافّية، اiيئة اFPّ�ة العاّمة 6لكتاب -1
  .65:ص، نظر: اºطل 0 األدب واألساط� �و .16:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -2
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ى صدق ا6رواية و¢سوق راو�ه يتحرّ  قيمة 0 حياة ا�ماعة، و|ناء � ذ6ك فإنّ ث ذي من ا�فصيل jاد

  1".خïه 6لعلم ال 6لتأث�
  

ل2س شì فنيا، ولcن الطبقة الïجواز�ة ال] Tشأت 0 األقطار العر|ية "فا¶ï 0 أصله   

         نوع آخر، واPتعر|ة عندما تمر¥ز الYشاط االقتصادي حول األ صار ا�ديدة، أرادت خïا من 

       أي أخبارا تتمتع بنوع من ا�أث� ا�ماB الفÀ، �يث تصور حياتها وأنماط سلو¥ها، وتمتع سامعها 

 وضوÜتها  6م تراع اWقة 0 ا�قل، وهكذا تمÇّت هذه األخبار بأنّ  أو قارئها بهذا ا�صو�ر، و[نْ 

  6.2واقع با¶يال، وأنها تقصد إ� اإلطراف وال}سلية"ن اjياة اPعاSة، وأنها تمزج ا ستمدة ¦ºا مِ 
  

    ا jادث سيق 6لتأث�، اك}سب درجة فهذا ا�وع 6م يcن 0 األصل شì فنيا، و[نما وصفً   

ن الفنية � يد إمامه األول ا�احظ عن طر�ق ثالثة جوانب: أوiا استمداد حوادثه من اjياة، مِ 

 زج ا6واقع اPستمد من اjياة با¶يال، وثاtها قصده إ� اإلطراف وال}سلية، إرضاء 6لطبقة  وثانيها

                الïجواز�ة آنذاك ال] $نت م�فعة تنقب عن العيوب، وتن	 من صفوفها Ð من Óرج 

  �3  واضعاتها عن طر�ق ا6سخر�ة.
  

 ا6سخر�ة فيها، 0 واحد من أبناء تلك الطبقة،� ا6كتابة وتوظيف عنF "وقد توفرت القدرة   

شعائر هذا اPجتمع ك¸ خالف شعائره ا�ديدة، وqنت  نْ ر
 Úسهام ا6ضحك مَ وهو ا�احظ ا�ي 

اPدعG  نَ Èتمع برجوازي جاء � أثر عF بُطوÎ، تقوم � القصد واالعتدال، فسخر ا�احظ مِ 

                                                 

  .23:ص،  صدر سابق، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .24:ص، اPصدر نفسه -2
  .24ينظر: اPرجع نفسه، ص: -3
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       ن يبالغونا6كرم، وسخر من اPبالغG �يعا، ح� مَ : مد£ العلم ومد£ ا6شجاعة ومد£ ا�يع

  1".فضيلة بمقاي2س اPجتمع الïجوازي كصفة اjرص � اPال 0 صفة تعدّ 
  

هذه � األجواء ال] Tشأ فيها فن ا¶ï 0 تراث العرب القص·، وقد أورد شكري عياد   

، **ال] رواها أ�د بن يوسف اFPي ، وعددا من األخبار*خ�ïن من األخبار ال] رواها ا�احظ

0 @اولة منه �Gّå وجود عناS فنية قصصية فيها، فوجد 0 واستقرأ العناS الفنية 0 هذه األخبار، 

  2ا�ا*ة: ةا¶�ïن ا6�ين نقلهما ا�احظ العناS الفنية القصصي

ضحة (نادرة) تدل داللة واا�احظ � حادثة طر�فة أو اjدث: �يث يقوم ا¶ï ا�ي يرو�ه  �

 ك 0 نظر شكري عياد قصة شديدة الåساطة.� خلق ثابت وهو بذ6

 

اjوار: �يث ال يضêّ ا�احظ با�ïة الطبيعية 0 اì6م 0 سåيل فصاحة ا6لغة، وهو Ýعل  �

 
ّ
ÞِتPد تر�سم منه صورة $ لة.حديث اR� م داال � شخصيته ح� 

 

0 إطالة  -اjوار-À ا6سابقفف� ا�احظ 0 استخدام العنF الطول ا¶ï: �يث ¢ساعد ت �

ï¶صورة، ور|ما اع ح� ل2ستحق بفضل ما فيه من ا�فاصيل أنْ  ا  -�Úء من ال}سامح- تï ¢س

3.قصة قص�ة
 

 

ل 
ّ
إ� أر|عة  ال] رواها عن أ�د بن يوسف اFPي6ألخبار اiي¸ الفÀ "شكري عياد كما حل

، وس عّياد ا6رابط بG الطرفG )إحسان          جزاء(تقوم È 0موعها � معادلة طرفاها: @اور 

                                                 

  .27:ص، ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .18، 14، ص ص:1982عياد شكري @مد، فن ا¶ï 0 تراثنا القص·، Èلة فصول، يو*و، أغسطس، سåتمï * ينظر: 

  .18، 14اPرجع نفسه، ص ص:** ينظر: 
  .101عياد، ص:أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري ينظر:  -2
  . 27:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'ينظر:  -3
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فهو Ýد إذن 0 هذه األخبار عناS فنية تقّر|ها من (ا6صورة)، و[� حد أبعد، وهو القصة  1،( Rفأة)"

  القص�ة. 
  

  ا قامة: -ج

جYس اPقامة العرä العر�ق يمر تأصيل شكري عياد 6ألنواع القصصية اjديثة �   

هما استقراؤه العناS الفنية 0 بعض اPقامات، األ ر ا�ي يوصله إ� ا�أ<يد أّن بمرحلتG: أوال

ن األعمال الفنية قصة  كتملة العناS الفنية، وثانيها استقراؤه كذ6ك tالثة مِ  يعدّ  بعضها يصح ألنْ 

 
ُ
 ال] أ

ّ
وها إحداث إضافات فنية � جYس اPقامة العرä فت 0 العF اjديث، حاول فيها  ؤلفل

جíا بG  -0 نظر عياد - شÞّت هذه األعمال الفنية اtالثة و[ºاسه ش¸ القصة القص�ة، �يث

  جYس اPقامة والقصة القص�ة العر|ية اjديثة.

  ا رحلة األوM: -1-ج

يبحث شكري عياد 0 هذه اPرحلة عن العناS الفنية ال] تباعد بG جYس اPقامة عند   

G:   ؤلَفيها
َ
رب ب2نهما، *جد أّن اiمذا© واjر�ري، والقصة القص�ة، ومن úَمÆ العناS ال] تقااألول

:Öالفنية ال] تفرق ب2نها تتمثل فيما ي S2العنا  

ية واjر�ر�ة ال nتوي � أ<= من زخرفة لفظية وحشد أللفاظ ّن كث�ا من اPقامات اiمذانإ �

 منتقاة، �شتمل � Tسبة كب�ة من الغر�ب 0 �ل  رصوفة  سجوعة.

أو  سألة أدبية أو حلية ن اPقامات، � بمثابة �ث لغوي ال] تدور حوiا كث� مالعقدة ّن إ �

i ا يدل داللة واضحة � أّن الغرض األولö ،قامات $ن تعليم ا6لغة واألدبذه بيانيةP3.ا
 

                                                 

  .18، 14عياد شكري @مد، فن ا¶ï 0 تراثنا القص·، Èلة فصول، ص ص: -1
  .28:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'ينظر:  -2
  .28نفسه، ص:اPصدر ينظر:  -3
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      العيب األساß 0 اPقامات، هو تcرار اPوضوع و�ود القالب، فإذا 6م يcن اPوضوع  إنّ  �

راوي  ال يعدو أنّ  من نوع اtقافة ا6لغو�ة ... فهو ال Óرج عن حيلة من حيل ا6كدية ... والقالب

      اPقامات عè2 بن هشام عند اiمذا© واjارث بن همام عند اjر�ري، يمر ببN من اºالد 

أبا الفتح ا6سكندري عند اiمذا©، أو أبا ز�د اí6وü  -0 أسفاره، فيل² ذ6ك األديب اPتصعلك

   1.آخذا 0 حيلة من حيله - د اjر�ريعن

  G 2 ا�YسG 0 نظر شكري عياد فX:وأّما العناS الفنية ال] تقارب ب

ّن اiمذا© Óرج من القالب ا�ي وصفه شكري عياد من قبل (با�مود) و�مّثل �6ك بمقامة إ �

 اiمذا© (األسدية).

ن اjيو�ة، كشخصية يُدخل 0 بعض اPقامات شخصيات ثانو�ة � قدر عظيم مِ  ّن اjر�ريإ �

 .القاÃ الفاسق، أو ا6واB األ�ق

 

يقارن بما بلغه كّتاب القصة  ّن اiمذا© يبلغ 0 (مقامته اPض��ة)  ستوى رفيعا يصلح ألنْ إ �

القص�ة العاPيون 0 العF اjديث، واjادثة هنا ¢س�ة ... ولcن اjادثة أو (العقدة) 0 هذه 

اجر @دث اPقامة � أهون ما فيها، و[نما ت�¥ز قيمتها الفنية � تصو�رها ا6رائع 6لمضيف ا�

 
ّ
3.اعتمادها اjواررنا بطر�قة ا�احظ 0 ا�عمة، وطر�قة ا�صو�ر تذِك

 

  
أّن هناك عددا من هذه اPقامات �وي "Óرج شكري عياد بعد هذه اPقارنة بYتيجة مفادها، 

توضع È 0موعة  يمcن أنْ  من العناS الفنية 6لجYس القص·، ما ÓّوÏ اcjم بأّن هذه اPقامات

  4."�يع العصور، وë  صاف روائع القصص القص�ة العاPية منمن القصص القص�ة العر|ية 

                                                 

  .29:ص  صدر سابق، ،عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'ينظر:  -1
  .29، ص:ينظر: اPصدر نفسه -2
  .30، 29، ص ص:ينظر: اPصدر نفسه -3
  .28اPصدر نفسه، ص: -4
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  ا رحلة ا�انية: -2-ج

و� اPرحلة ال] Óطو فيها جYس اPقامة خطوة أ<= تقّدما çو األجناس القصصية اjديثة،  

@مد اPو�لê 0 كتابه (حديث عè2 بن هشام)، األدباء العرب اPحدثG: وذ6ك � أيدي ثالثة من 

ظ إبراهيم 0 كتابه (*اB سطيح)، و@مد لط	 �عة 0 كتابه (*اB ا6روح اjائر)، �كون هذه وحافِ 

       األعمال  رحلة وسطا بG جYس اPقامة وأجناس القصص اjديثة، حيث ي}ناول شكري عياد 

 @ هذه اPؤلفات اtالثة بالقراءة
ّ
    ن جان� اPوضوع والعناS الفنية، مب2ّنا كيف Üدت ال إياها مِ ِل

  1ت فيه ا�6ء ا6كث� من روح ا�Yس القص· اjديث.إ� جYس اPقامة بوصفه جYسا  وروثا، و|ثّ 
  

ق بتحليله 6كتا' اPو�لê "شكري عياد  و�بدو أنّ 
ّ
متأثر 0 هذا ا�حليل، وال سيما فيما يتعل

   )1938- 1870إبراهيم، بدراسة عبد اPحسن طه بدر (تطور ا6رواية العر|ية اjديثة F  0 : ظوحافِ 

تأثر هذين ا6كتابôY� G اPقامة وا6رواية، بوصف األول جزءا من اPوروث  )بدر(ال] بGّ فيها 

كتابه مقدمة  عيادا ¢ش� إ� هذا ا�أثر 0 العرä، و|وصف اtا© جYسا غر|يا حديثا، ال سيما أنّ 

  2(القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد')".
  

 ÍÜ Gفقد وضعه ب ،Àؤلفات من حيث ال�تيب ا6زمPهو أول هذه ا êو�لPفكتاب @مد ا

وqن إميل زوال من ذهب "0 شبابه إ� فرTسا، وعرف لغتها واتصل بأدبائها ...  د أنْ )، بعْ 1900- 1898(

 Gى القراء 0 ذ6ك العهدأحظى القصصيW G2سTومذهب زوال 0  - أواخر القرن ا�اسع ع� - الفر

القصص يقوم � القرب من ا6واقع، ودراسة شبه علمية، فRن ما ثقفه اPو�لê من ذ6ك  زاجا قو�ا 

  63ّون اPقامة تلو�نا جديدا".
  

                                                 

  .6، 5 صدر سابق، ص:، ينظر: عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .6، 5ص: ص، اPصدر نفسه -2
  .43، 42عياد شكري @مد، األدب 6Ü 0م متغ�، ص ص: -3
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ووصف ما عليه oح أخالق أهل العF وأطوارهم، "غرض اجتما£ هو قاصدا من ذ6ك إ� 

ا�اس r 0تلف طبقاتهم، فعمله من هذه ا�احية يعد تطو�را iذا ا�Yس، ذ6ك أّن اPقامة القديمة 

 زجت ال}سلية با�عليم، فإنها 6م تقصد األحوال االجتماعية با6وصف وال األخالق با�6ح،  و[نْ 

  1وا�نوع". ولcن األحوال واألخالق $نت ترد فيها عرضا داخل إطار شديد ا�حديد
  

اش�ك 0 اtورة العرابية، وهو ص� يافع، وqن من حلقة "ولcن اPو�لê ا�ي $ن öن 

اPفكر�ن اtائر�ن � �ود ا�6ق وتأخره، حلقة �ال اWين األفغا©، و@مد عبده، يقصد إ� وضع 

  ن خالل وضعه iذايديه � َ َواطن ا¶لل 0 اºناء االجتما£ 0 عFه، مِ 
Æ
ف، وهذا هو الفرق اPؤل

  2."بG عمله هذا وجYس اPقامات
  

م �Yس اPقامة خطوة 6لغوي، فإّن شكري عياد يالحظ أنه قد تقدÆ اوأّما من حيث اºناء الفÀ و

ل العناS اR6 لة iذه ن تمثّ يتمcن مِ  أ<= قر|ا من األجناس القصصية اjديثة، من دون أنْ 

  3اB:األجناس، وذ6ك � ا�حو ا�
  

ف	 جانب �سلسل اjوادث، يالحظ عياد فيه أّن اتصال اjوادث 0 بعض أجزاء ا6كتاب يقر|ه  ◊

و أحد فصول من ش¸ ا6رواية اjديثة و�باعده عن جYس اPقامة، öثال �6ك بفصل (العرس) وه

وقصيدة هو أغ÷ الفصول اtالثة باjوادث، فثمة حفل وو*مة، وخطبة ا6كتاب اtالثة ا�ي 

4.شجار يتدخل رجال ا�6طة لفضه -  رآخر األ - وغناء، وثمة سكر وغزل، وثمة
 

 

                                                 

  .79سابق، ص: صدر ، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .43، ص:اPصدر نفسه -2
  .108، 106ص:أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد، ص  -3
  .84:ص، اPصدر ا6سابق -4
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أّما من حيث (العقدة) فقد ½ح اPو�لê 0 تطو�رها 0 جYس اPقامة �يث 6م تعد حيلة من   ◊

    ن ا�اس ح� يصل تتمثل 0 احتدام ا�قاش بG فر�ق مِ حيل األديب األفاق، و[نما أصبحت 

ر ، ولcّن هذا ا�جاح برغم ذ6ك ظل @دودا، ذ6ك أنه 6م يصل إ� إحساس حقيó إ� ا6شجا

1تcون 0 عمل قص· حديث. (بالعقدة) كما يYب� أنْ 
 

 

6م ينجح اPو�لê 0 ا¶روج باPقامة من إطار ا�صو�ر ا�مطي 6لشخصيات إال ½احا @دودا،  ◊

را إصالحيا، هو أن ¢شخص العيوب بوصفه مفكّ عن أّن هّم اPو�لê  -0 نظر عّياد-وذ6ك ناتج 

Ð 0 من الفئات العليا 0 اPجتمع، وسواء ر¥ز عدسته � شخصية واحدة، أم نقلها بG العامة 

          شخصيات متعددة، فا6شخصية االجتماعية � الظاهرة عنده: ا6شخصية ا6واحدة نموذج 

، إال أّن ½احه 0 هذا اإلطار تمّثل 0 إÝاد عدد ال يتمÇ عن آالف يماثلونه 0 ا6وضع االجتما£

فهذه كشخصية صاحب العرس، بعض ا6شخصيات (الفاعلة واPنفعلة) وخلق من (األبطال)

و[ن $نت شخصية نمطية، فX ل2ست Èّرد بوق 6لتعب� عن فكرة، بل � شخصية ا6شخصية 

û.2لفه�قص ا�اشئ من جهل ا6رجل وفاعلة منفعلة nكمها ا6شعور با
 

 

◊  ّcوار، فقد تمjمِ أّما من حيث استخدام ا êو�لPديثة 0 بعض ن اjن تقر�به إ� القصص ا

اس 0 حياتهم العادية، وال يتخذها اR6تب بوقا 6لتعب� عن فقرات اjوار ال] �Q @اورات ا�ّ 

nا� بها ا6واقع إ� بدرجة كب�ة من ا6رشاقة ال] " - 0 نظر عياد -أفRره، �يث اتصف هذا اjوار

درجة ال}سامح 0 استعمال Õمات إفر½ية كÞمة ( وTش�) 0 حديث نائب شاب، وهذا قدر من 

من ميل اPو�لê إ�  -0 نظر عياد - اPرونة ا6لغو�ة ال غ÷ 6لقصة اjديثة عنه، وهذا ا�جاح آت

  3 ا�أ*ف ا�íP ا�ي 6م يتح Ï إشباعه � ا6وجه ا6صحيح.
                                                 

  .82:ص صدر سابق، ، ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'عياد شكري @مد، القصة القص� ينظر: -1
  .83اPصدر نفسه، ص:ينظر:  -2
  .88اPصدر نفسه، ص:ينظر:  -3
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◊ ëسيج ا6لغوي، فإّن شكري عياد يالحظ أنه وYقامة، قد جاء � ش¸  جانب الPز�ج من لغة ا 

ن بناء ، �يث ت�اءى هذه األشRل اtالثة 0  واضع @ددة مِ ولغة اPقالة ولغة القصص اjديثة

ها يبدو اPو�لê @افظا � لغة اPقامة Úسجعها وزخرف اPقامات "ف	 وصف اPناظر وا6شخصيات

لغة "أّما  ،1تها6لفظي، وتcُسب هذه ا6لغة أوصافه اPادية طابع اPبالغة، كما تïز نمطية شخصيا

عمدت إ� ا6سجع أحيانا  فتغلب � فقرات ا�قد االجتما£، و� لغة  رسلة ¦ºا و[نْ  اPقالة

Pز�د من ا�أث� وأسلوب اí6د يأ� أحيانا  سجوÜ � طر�قة اPقامات، فيجمد عند األوصاف 

ن ا6سجع وا6زخرف اºيا©، ا6شعراء وا�اثرون منذ قرون ... ور|ما Øّرد اí6د مِ  ال] استهلكها

2ن أسلوب القصص ا6واق�".فجاء قر�با مِ 
 

  
|تها إ� خطوة قرّ  -0 جانåيها اPوضو£ والفÀ -خطا باPقامة"ê قد و|ذ6ك يcون اPو�ل

$نت تلâم ا6سجع  لحا 6لتYبيه ال 6لتمو�ه، و|عد أنْ $نت  ُ  األجناس القصصية اjديثة، بعد أنْ 

0 إطار نمط  -من حيث العناS الفنية -وا6زخرف اºيا© 0 لغة Eدها وحوارها و|عد أن $نت تدور

  3جامد يباعدها 0 هذه ا�وانب عن األجناس القصصية اjديثة".
  

0 ا¶طوة ا�ا*ة من هذه اPرحلة،  وازنة بG كتاب ا6شاعر "ومن úَمÝُ Æري شكري عياد، 

حيث اPوضوع  نْ (*اB سطيح)، و¥تاب اPو�لê (حديث عè2 بن هشام)، مِ ظ إبراهيم حافِ 

ظا قد تأثر 0 عمله هذا باPو�لê، ذ6ك أّن كتاب والعناS الفنية، حيث Ýزم شكري عياد بأّن حافِ 

، فا6كتابان إذن يصدران 0 نظر شكري عياد عن )1906ظ قد صدر بعد اPو�لÚ êست سنوات (حافِ 

ال] وراء وضع Ð منهما، $نا Óتلفان 0 اWوافع  ظروف سياسية واجتماعية وثقافية واحدة، و[نْ 

                                                 

  .85:ص، سابق صدر ، ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'عياد شكري @مد، القصة القص� ينظر: -1
  .86:ص، نفسهاPصدر  -2
  .43، 42عياد شكري @مد، األدب 6Ü 0م متغ�، ص ص: -3
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$ن ناعما 0 حياته ا¶اصة، ال ¢شكو وضع اPو�لê 6كتابه، أنه  ن أبرز اWوافع ال] $نت وراءمِ  ولعّل 

."�å1فقرا وال هوانا يقر|انه من ا�وانب األ<= ظالما 0 حياة ال  
  

نه $ن يع2ش 0 فقر وضنك، وiذا أ"ظ 6كتابه، فX وأّما أبرز اWوافع ال] $نت وراء وضع حافِ 

Õه اختلفت نïة (*اB سطيح) عن نïة (حديث عè2 بن هشام) فRنت األوþ حادة، متهكمة، 

ظ األول من وضع cن غرض حافِ ة، متأ لة  راقبة، ولناقمة، شخصية، حG $نت اtانية ساخرة ناقد

  2فرج عن عواطفه اtائرة".يُ  *ا*ه هو أنْ 
  

فإنهما ي}شابهان أوال 0 اiي¸ ا�ي وُضع �هما فيه، ذ6ك أّن "وأّما من حيث ا�وانب الفنية، 

 
ّ
وا¶يط ا�ي ير|ط فصول Ð من ا6كتابG، هو حادثة ، ن فصول ب2نهما رابط ضعيفف مِ Õيهما يتأل

ا من قواد ا�يل اPاÃ ن القï قائدمِ  َث عَ خيا*ة ير¥ب عليها اR6تب عظاته ... فإذا $ن اPو�لê قد �َ 

ظا قد اس}�ل $هنا من كّهان ا�اهلية... وراح ¢ستعرض معه مظاهر ا�غ� 0 حياة اºالد فإّن حافِ 

  3وجعل يذهب إ*ه Ð *لة بمشÞة جديدة متلمسا عنده حال".
  

6م يبلغ شأو اPو�لê 0 رسم  -عياد كما يرى -ظاحافِ  فإنّ "وأّما من جانب رسم ا6شخصيات، 

 
ّ
ق عليها Èرد نماذج اجتماعية، ألنه ال Óلق ا6شخصيات 0 مقاماته، و[نما يأ� بها من ا�ار�خ و�عِل

     تنطبق � أفراد كث��ن،  ن ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يقّدم أوصافا يمcن أنْ تعليق، هذا مِ 

أبرز خصائص هذه الفئة من ا�اس جسمية نموذجا يصّور  تcون مع ذ6ك نمطا شخصيا، أي دون أنْ 

  4$نت أو نفسية".
  

                                                 

  .109أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد، ص: -1
  .91:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -2
  .91اPصدر نفسه، ص: -3
  .110ص: رجع سابق، أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد،  -4
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يبلغ باjوار درجة  ظا 6م ¢ستطع أنْ ن جانب اjوار فإّن شكري عياد، يالحظ أّن حافِ وأّما مِ 

ن قبل 0 بعض اPواضع من مقاماته، ن األجناس القصصية اjديثة، كما فعل اPو�لê مِ تقّر|ه مِ 

، وسطيحا يلó أحRمه ظ، هو أّن أشخاصه ¢íدون ما وقع iميظهر فيه اjوار عند حافِ فا6ش¸ ا�ي 

  1.*همإ
  
يالحظ ضعفا "شكري عياد  ظ تمتاز 0 جانب اí6د با�زالة، فإنّ ن أّن لغة حافِ و� ا6رغم مِ  

      ع÷ با�فاصيل و�لó ا¶ï 0 عمومه، عند حافظ 0 هذا ا�انب يتمثل 0 أّن اí6د عنده، ال يُ 

ظا ¦ºا ما ينفض �لة ا¶ï دون عناية با�فاصيل... ور|ما وصفت اPشÞة وصفا يفتقر ذ6ك أّن حافِ 

  2إ� فعل معG ... فتعرض القضية عرضا Üما، وتعالج بمفاهيم Üمة � طر�قة اPقال االجتما£".
  

        ، و (العقدة) بcب� اهتمام من جانب شكري عيادو6م nظ عنFا (�سلسل اjوادث)

"Gوحافِ  0  وازنته هذه ب êو�لPا Ö0 جانب عم Gهذين العمل Gظ، خال إشارته إ� أّن الفرق ب

ظ �سلسل اjوادث، يتمثل 0 أّن اPو�لê يدخل بصاحبه Ð يوم 0  شÞة جديدة، ب2نما يقع حافِ 

  3."جديدة، ومن úَمÆ يأ� إ� صاحبه سطيح باحثا عن اjل عنده شÞة نفسه Ð يوم 0 
  
ن �سلسل اjوادث فإّن شكري عياد و� ا�انب الفÀ القر�ب مِ "وأّما فيما Óص العقدة،  

حيل األديب األفاق كما فعل اPو�لê  ظا قد أهملها إهماال، و6م Óرج بها من إطار ¢ش� إ� أّن حافِ 

   4من قبل".
  

                                                 

  .94:ص، سابق،  صدر عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد'ينظر:  -1
  .95، 94ص: ص، اPصدر نفسه -2
  .110أبو شندي عصام، ا�أصيل عند ا�اقد شكري عياد، ص: -3
  .110ص:اPرجع نفسه،  -4
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              ظ 0 هذا ا6كتاب، فاPالحظة اإلÝابية ال] ¢سوقها شكري عياد حول أسلوب حافِ 

  الن إرهاصا 6ألسلوب ا6رومôY |انه من القصص اjديث، وتمثّ �  الحظته سمتG أسلو|2تG تقرّ "

 ظ، حG يتحدث عن ذكر�ات شخصية $ن iااjديث، وأوالهما � توهج أسلوب حافِ 0 القصص 

، و� ا6رغم من أنها ما تزال مثقلة بأردية ظأثر عميق 0 نفسه، مع أّن هذه ا6صور قليلة 0 كتاب حافِ 

من ا6لغة، و6كنها � ا6رغم من ذ6ك �مل من حرارة االنفعال ما ¢سوغ �ا اعتبار (*اB وأغطية 

  1."سطيح) إرهاصا 6ألسلوب ا6رومôY 0 ا6كتابة القصصية
  

    ظ، هذا العنF اPتمثل اPتعلقة ب}سلسل اjوادث 0 مقامات حافِ "وثان2تهما  الحظة عياد 

ظ 0  شìت متوا*ة، ¢سارع إ� اºحث عن حل iا عند سطيح، إذ يالحظ شكري 0 وقوع حافِ 

ينميه وهو عالقته Úسطيح، وهنا أيضا يظهر إرهاص القصص  ظ أنْ عياد أّن فيها خيطا nاول حافِ 

6م تبعده عن ا6واقع  ا6رومôY، إذ إّن ا6صورة ا¶يا*ة �ستوÎ � ا6راوي أو اºطل تدرÝيا و[نْ 

   2االجتما£".
  

الن إرهاصا فإشارة شكري عياد ا6سابقة، إ� كون هاتG ا6سمتG األسلو|2تG عند حافِظ، تمثّ 

� بمثابة صلة ا6وصل بG حديثه عن ا6كتابG ا6سابقG،  العر6äألسلوب ا6رومôY 0 القصص 

   و¥تاب @مد لط	 �عة (*اB ا6روح اjائر)، ا�ي هو ثالث هذه ا6كتب وآخرها، حيث يظل عياد 

0 إطار اPوازنة بG هذه ا6كتب اtالثة، *الحظ مدى ا�قدم ا�ي أحرزه هذا ا6كتاب اtالث 

  3قصص اjديث.6لوصول إ� ا6سمات الفنية 6ل
  

                                                 

  .95:ص، عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .97اPصدر نفسه، ص: -2
  .97ينظر: اPصدر نفسه، ص: -3
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ر 0 عنوانه (*اB ا6روح اjائر) بcتاب حافِظ أّن هذا ا6كتاب متأثّ "يالحظ شكري عياد 

        rلوقان غيåيان، كما أنه متأثر به  )سطيح(*اB سطيح)، ال سيما وأّن ّ� من (ا6روح اjائر) و(

 ،Gا6سابق Gتلف عن  وضو£ ا6كتابr ن  وضوع هذا ا6كتابcيهما، ولÞ6 قدمة ا¶يا*ةP0 ا  

كما يقول - $ن ذ6ك ا6كتابان ي}ناوالن  وضوÜت وقضايا اجتماعية، فإّن هذا ا6كتاب اtالث فإذا 

  - عياد 
ّ
تعطينا شعاÜ من نور  أنها يمcن أنْ زاعمة فقط إ� صورة Èسمة 6لح�ة ا6رومYسية منا ¢سل

  1اjقيقة".
  

 Gحور الفاصل 0 نظر شكري عياد بPْي هذا ا6كتاب وسابقَ "وهذا هو ا :Gرحلت  G|ه، و

 Æcوحافظ إبراهيم من ن أوالهما ال] تم êو�لPقامة، بأنْ  أنْ فيها اPأدخال فيها  يعّدال 0 ش¸ ا

  2عناS من ا6رواية واPقالة وا6صورة".
  

   وثان2تهما � اPرحلة ال] ظهرت فيها "اjر¥ة ا6رومYسية 0 أدبنا العرä بما ¢شبه االنفجار، 

þعة  0 أواخر الع� األو� 	رحلة ال] ظهر فيها كتاب @مد لطPم1912من هذا القرن (و� ا .(

F  ë بدأ ) و1908و  1906ف	 اPهجر ظهرت (عرا�س اPروج) و (األرواح اPتمردة) �ïان (

و�T ا�زء األول من ديوان شكري سنة  01907 اPؤ�د سنة اPنفلو� ي�Y مقاالته ا6وجدانية 

1909."3  
  

بوصفه �وضيح اPفهوم اWقيق لفكرة ا6رومYسية 0 القصص اjديث "و�عمد شكري عياد 

عن العجيبة واjوادث ا¶ارجة ترتبط 0 األدب القص· اjديث بالعقدة Þ6مة (ا6رومYسية) بأنها 

�  -فÀ 0 القصص وغ�ه، وë األدب كما 0 سائر الفنون ن حيث أسلوبمِ  - ها تدلاPأ6وف، و6كنّ 

                                                 

  .101، ص:عياد شكري @مد، القصة القص�ة F  0: دراسة 0 تأصيل فن أد' -1
  .102اPصدر نفسه، ص: -2
  .101:ص، نفسه -3
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نزعة إ� إطالق الفنان 6لعواطف الفردية، و¥ث�ا ما ûتلط با6سخط أو ال}شاؤم أو اتهام اPجتمع 

  1وتïئة الفرد".
  

كتاب �عة هذا يمّثل  سåيل تأ<يد فكرته ال] تقول إنّ 0 -  ومن úَمÆ ي}ساءل شكري عياد

عن سبب اختيار  - رحلة إضافة وتطو�ر �Yس اPقامة، واك}سابها ش¸ ا�Yس القص· اjديث

   يصوغ كتابه هذا؟. امة حG أراد أنْ �عة 6ش¸ اPق
  
د عُ فعال، �يث �َ  $نا قد طّورا ش¸ اPقامة"سابó �عة (اPو�لê، وحافِظ)  بأنّ عياد وÝيب  

، وqن اØاههما يغري بمتابعتهما � نفس الطر�ق، وخصوصا إذا $ن إ� حد كب� عن �وده القديم

   2األدب القص· اjديث ال يزال 0 دور اºدعة".
  

أّن كتاب @مد لط	 �عة، واعتمادا � كتا' @مد اPو�لê وحافظ "ن فشكري عياد  ؤمِ 

ن ش¸ ا�Yس القص· ها مِ �Yس اPقامة، قر|ّ  تعديالت � ا6ش¸ الفÀقد أضاف  -إبراهيم

إ� فصول rتلفة األسا*ب، فبعضها تأ الت شكري عياد أّن هذا ا6كتاب ينقسم اjديث. حيث يرى 

0 اjياة واPوت واPجتمعات وا�اس، صيغت 0 أسلوب من ا�= ا6وجدا©، و|عضها شعر منثور 0 

ة شائعة $لفن واPجد وا�ضحية واtورة � الطغيان، و|عضها قصص قص�ة،  وضوÜت رومYسي

  3لة من اPقامة".ومع÷ ذ6ك أننا 6م نعد أمام صورة معدّ 
  

 Gمة، فا6ليلتان: ا6سادسة وا6سابعة، من بÞواالصطال� 6ل Àع÷ الفPو[نما أمام "قصص با

ل] تc= 0 األدب ا6رومôY) وا6ليلتان: هذه ا6لياB هما (صورتان من صور ا6شقاء اإلTسا© ا
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اjادية ع�ة واtانية ع�ة (صورتان 6لمرأة، واjب والقصص ا6رومôY يميل Üدة إ� تصو�ر اPرأة 

  1واjب)".
  

فهذه ا6كتب اtالثة 0 نظر شكري عياد � بم�لة  رحلة وسطى بG جYس اPقامة القديم 

  واألجناس القصصية اjديثة.
  

   ا قالة: - د

ا6ش¸ األدّ' ا6رئ2س طوال العF اjديث، فقد ارتبطت عند كّتابها "ما زالت اPقالة � 

ا6وÜء ا�ي ُصبÆت فيه أفRر اإلصالح وا�هضة، و|ها عو�ت  األوائل باWعوة ا6شعبّية، وqنت �

األفغا© أمثال: @ّمد  مت مع نمّو ا6صحافة، وازدهرت � أيدي تالميذقضايا اcjم وا6سياسة، وقد نَ 

عبده وعبد اهللا ا�ديم و[براهيم اPو�لêّ وأديب إسحاق، وتنوّعت فRن منها اPقالة ا�قديّة عند طه 

  2".حسG والعّقاد واPازÊ وهي¸، فاPقالة Úش¸ Üّم � الغاºة � نتاج معظم األدباء إ� عهد قر�ب

 

وقابلة 6المâاج مع األنواع األدبّية األخرى، و�بدو أّن  أنّها  رنة ا6ش¸،"وأهّم ما تتمÇّ به  

 با6صحافة يرتبط تار�خ اPقالة 0  رونة اPقالة 0 أدبنا العرäّ اjديث إنّما جاءت مِ 
ً
ن ارتباطها تارÓّيا

ا، أّول أدبنا اjديث بتار�خ ا6صحافة ارتباًطا وثيًقا، فاPقالة بنوعيها ا�اّ� واPوضوّ£، 6م تظهر 0 أدبن

ما ظهرت، � أنّها فن  ستقّل شأنها 0 فرTسا و[½ل�ا، بل Tشأت 0 حضن ا6صحافة، واستمّدت منها 

   T."3سمة اjياة منذ ظهورها
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مع رفاعة الطهطاوّي وعبد اهللا أبو ا6سعود، "وقد  ّرت 0 أدبنا أيًضا بأطوار متعّددة؛ بدأ أّوiا 

ا6سجع واPحّسنات اºديعّية، 6كّنها نهضت 0 أطوارها  فRنت عندهما فجة بدائية، يغلب عليها

  1 ".ا�ا*ة، واستوت فنًّا ¢ستوعب ا�جارب اPتنوّعة و�ط� � نتاج معظم األدباء
  
 مِ شكري أّما اهتمام و

ً
ّ̧ أصال ن األصول القر�بة 6لقّصة عّياد باPقالة فيعود إ� أنّها �ش

�شبهها إ� حّد كب�، ولعّل استمرار وجود هذين ا�وعG مًعا، القص�ة، فX رافد هاّم iا كما أنّها 

، وë ا6وقت ذاته،  شابًها 6لقّصة القص�ة.
ً

  جنبًا إ� جنب، جعل اPقالة أصال
  

 من كتابه (القّصة القص�ة F  0) �وضيح العالقة بG اPقالة شكري يفرد 
ً

 $ ال
ً

عّياد فصال

ز � كيفيّ 
ّ
     ة رفد اPقالة iذا الفّن القصّ· فيعرض �Úء من ا�فصيل، والقّصة القص�ة، و�ر¥

بعد ذ6ك، Pقاالت اPنفلوّ� واPازÊّ وطه حسG، و�Gّå أّن مقاالتهم القصصّية � وجه ا¶صوص قد 

ّ̧ نوÜً قائًما بنفسه.   شابهت القّصة القص�ة، غ� أنّها 6م تنضو �ت 6وائها، فبÐّ ó منهما ¢ش
  

األوþ أنّها أميل إ� ا�اتّية، فRتبه يطلق العنان ¶واطره "اPقالة القصصّية �اّصّي}G:  وتمتاز

واtانية أنّه يمزج ا�عب� عن ا¶واطر واPشاعر باí6د  ،و شاعره، و¥أنه شاعر ينظم قصيدة غنائّية

� هذا ا6لون  يغلب وا6وصف، فيحدث 0 األسلوب Äً|ا من ا�نو�ع، وÓّفف من الطابع ا�اّ� ا�ي

  2."من اPقاالت
  

 ،Gّ2األدب Gأو ا�وع Gخصائص هذين الفّن Gقيق بWمنهما "و�ؤّدي ا�فر�ق ا Ðّ إ� ر|ط

بطبيعة الظروف االجتماعّية واjضارّ�ة ال] يYشأ فيها، وا�ظر اPدّقق 0 اPقاالت القصصّية عند 

، يGّå �ا أنّها تمّهد 6وجود القّصة )وطه حسG ،واPازÊ ،اPنفلو�( ا6كّتاب اtالثة اPذكور�ن
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بطبيعة اPرحلة ال] يع2شها، ومن ثّم  - كما يرى عّياد- القص�ة، وذ6ك ألّن اPبدع يرتبط ارتباًطا وثيًقا 

           فإّن الظروف ا�ارÓّية 6لطبقة اPتوّسطة اWنيا ال] يمّثلها اPنفلو�، إذا $نت قد فرضت طر�قة 

0 ا6كتابة تميل إ� العاطفية ا6سهلة، وجعلت @اوالته 0 القّصة القص�ة مفتقرة إ� إحRم العقدة 

جهة فتحت 6لجيل ا�اB واWّقة 0 رسم ا6شخصّيات، فإّن هذه الظروف نفسها قد وّجهت اPنفلو� وِ 

  1."أوسع األبواب Pعا�ة ا6كتابة القصصّية واíPحّية
  
تYتج أدب األديب، و�cم رؤ�ته 6لعا6م، وتفرض عليه  وقفه، ومن ثم فن�ه "طى الطبقة ا6وسف

        ؛ �6ك ستجعل الظروف ا�ارÓّية iذه الطبقة صفات اPقالة القصصّية  -كما يرى عّياد- فرًضا 

أو القّصة القص�ة عند اPنفلو� مفتقرة إ� العقدة اPحكمة وعدم اال�سام باWّقة 0 رسم 

ه ال يغّض من ا6ش
ّ
Õ ، � أّن ذ6ك	وقف العاطّPعن ا oباPيل إ� ا�عب� اPخصّيات، ومن ثم ا

القيمة ا�ارÓّية iذه اPقاالت ال] ساعدت 0 حدود ظرفها ا�ار�ّ� � فتح األبواب ا6واسعة 6لجيل 

  2."ا�اB 6لمنفلوّ� Pعا�ة ا6كتابة القصصّية واíPحّية
  
ال] اّطلع عليها 0 األدب اإل½لÇي، حيث وجدها "أّما اPازÊ فقد أفاد من اPقالة القصصّية و

أTسب األشRل (األنواع) 6لتعب� عن ا6روماTسّية اPنعكسة، ال] يتلّ  فيها با�غّ� ا6سطêّ ا�ي يمر 

شبابه، فX روماTسّية تعïّ عن به اPجتمع، مع علمه بأّن هذا ا�غّ� ل2س هو ما ûّيله وطمح إ*ه 0 

 وقف ذاّ� قر�ب من  وقف ا6شعر الغناÌّ، اPقالة القصصّية خ� معïّ عنه، و� نوع أدّ' صالح 

þ0 أحالمه األو ÊّازP3."6لتعب� عن خيبة أ ل ا  
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قد عïّ 0 هذه اPقاالت القصصّية عن Øار|ه ا�اتّية تعبً�ا أصدق "ن ذ6ك، فإنّه و� ا6رغم مِ  

وأعمق بcث� öا ½ده عند اPنفلوّ� ا�ي $ن يلتقط اPشاعر العاّمة و�ذّوب نفسه فيها، فاPقالة 

تعïّ عن اPوقف ا�اّ� أ<=  ّما تعïّ القّصة القص�ة، و� أقرب إ� ا6شعر  -حسب عّياد - القصصّية 

  1."الغناÌّ من أختها القّصة القص�ة
  

نقد خطر 6كتّاب القّصة القص�ة، حيث يرفض طه "نقع 0 كتاب (اPعّذبون 0 األرض) � 

يcون $تب قّصة؛  حسG �سمية فصول كتابه بالقصص، بل ¢سّميها أحاديث أو مقاالت، فهو يأنف أنْ 

 Gل عيّاد  وقف طه حس
ّ
ألنه 6م يعد يؤمن بأصول القّصة ال] ظهر بعضها قبل كتابته هذا ا6كتاب، و�عل

   2."القّصة القص�ة F  0 0 تلك األيامهذا، ف�جعه إ� طبيعة الظروف ال]  ّر بها فّن 
  

 أنّه Üد 0 أواخر  قد بدأ بداية öتازة 0"$ن هذا الفّن (فّن القّصة القص�ة) 
ّ

الع��Yّيات، إال

ف عن ا�عب� عن حالة القلق ال] تطبع حياة معظم ا�اس 
ّ
 اtالث2نّيات إ� حالة شبه إفالس، وûل

إذ ذاك، واFç 0 ا�عب� عن أحالم فرديّة مبهمة، كما افتقر إ� اPضمون 0 ا6وقت ا�ي اك}سب فيه 

األسباب، وألسباب أخرى غ�ها تنّصل طه حسG من تÀّå فّن  مهارة ظاهرّ�ة من حيث ا6ش¸، iذه

 �åقالة القصصّية ال] وجدها أقرب 6لتعب� عن ا6روح ا6شعبّية وحياة الPالقّصة القص�ة، واكت! با

الåسطاء، ونع= 0 (اPعذبون 0 األرض) � @اولة جر�ئة �صو�ر الطبقة اWنيا من ا6شعب، و½د 

 يتمّتع
ً

  3."ون Úشخصّيات أشّد إقناÜً من شخصّيات القصص القص�ة 0 تلك الف�ةأبطاال
  

 أنّها تتعا¢ش معها تعّد اPقالة القصصّية من أصول القّصة القص�ة 0 كث� مِ 
ّ

ن جوانبها، إال

           وتوجد 0 ا6كتابة ا6صحفّية إ� اآلن، فتصبح كذ6ك من  شابهاتها، حيث 6م تنطمس معاPها 
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استواء فن القّصة القص�ة، �ا ينظر عّياد إ*ها � أنّها نوع أدّ' Ï استقالÏ و¥يانه ا�ي 6م مع 

   �ستطع القّصة القص�ة أن تلغيه.
  

و�لفت ا�ظر إ� هذه الظاهرة 0  واضع كث�ة من كتاباته، معتمًدا 0 ذ6ك � إحساسه 

خصائص Ðّ منهما و زاياه، � ما ب2نهما من قرب باستقالل هذين ا�وعG، وقدرته ا�قديّة � بيان 

  شديد.
  

ûلط بG األنواع األدبّية، فتجÀ � أنواع 6صالح أخرى؛ "ال]  عّياد ا6صحافةشكري و�Yتقد 

 Gقد $دت تقتل فّن ، ّÀّاألنواع القر�بة ا6شبه، إّن صحافتنا بتقّدمها الف Gألنّها ال تقدر � ا�فر�ق ب

     0 تراثنا األدّ' القر�ب نصيب öتاز، وتوزع أشالءهما � ما ¢ُسّ بالقّصة القص�ة،أدبi Gّ2ما 

ت ، وأنا أعÆÀ"َ À اPقالة األدبّية وا6صورة
ّ

          فهذه اPقاالت وا6صور $نت ت�Y 0 ا6صحف واPجال

 أّن ا6صحافة ال] تقّدمت فّنيًّا Øاهلتهما، وأعلت من شأن 
ّ

  1."االقّصة القص�ة � حسابهمإال
 

 وازنة دقيقة بG اPقالة والقّصة القص�ة تو� بمدى عنايته بتقّ· "عّياد شكري و�عقد 

، فهو يرى ة#ّبت من مقّومات Ðّ نوع � حدالفروق بG األنواع األدبّية، و[حساسه ا6واضح بأهّمّية ا�

 øٍء � حياة الفكر وا�وق،  - وال القّصةال ا�عليق وال ا¶ï وال ا�قد -أّن اPقالة
�

          � أدل

فX صورة االتّصال اjّر بG اR6تب والقارئ، حيث يلتó ا¶يال والفكر، واPثال وا6واقع � لغة 

  2".ا�خاطب العاّمة È 0ال اtقافة، ولن يوجد �هور مثّقف ال تر|ط هذه ا6لغة بG أفراده
  
فليُفتح باب اPقالة إًذا، وُ*فتَح �  Fاعيه، Pصلحة اtقافة ائال: "و�ضيف شكري عياد ق 

فحسب، وسيكون 0 ذ6ك  صلحة 6لقّصة القص�ة أيًضا،  )ا�اّدة(أو  )ا6رفيعة(ا6واحدة، ال اtقافة 
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سيجده عندها ف2ستخلص 6لقّصة القص�ة  وضوÜتها ال] تليق بها، وسيقبل عليها القارُئ Üرفًا بما 

 �Y* ة
ّ
وسيكتبها اR6تب حG تcون قّصة قص�ة حًقا، ال حG يعوزه اRPن 0 ا6صحيفة أو اPجل

 أن nّول ا6صورة أو اPقالة إ� قّصة
ّ

  1."صورة أو مقالة، فال Ýد طر�قة إال
  

ّ̧ ش¸ فÀّّ آخر، ال يمcن "وqن قبل ذ6ك قد أورد  أن ¢ستوعب Ðّ أّن ش¸ القّصة القص�ة، ك

حة، $jكمة أو اPثل ا6سائر بالYسبة ل� الفنون القصصّية هو فّن اPة، وال أي Øر|ة، إنّه بالYسبة إØر|

  2."6لخطبة
  
أ<= فّنّية من اPقالة، و� من باب اtقافة ا6رفيعة وا�ادة 0 آن، لcن "القّصة القص�ة، إًذا، ف

بأنها أ<= وضوًحا ومباoة ؛ وأقرب إ� لغة  ذ6ك ال يغض �اٍل من األحوال من قيمة اPقالة ال] تمتاز

ا�خاطب، ومن ثّم فX اWّالة � الفكر وا�وق مًعا، كما أنّها قناة االتّصال اPتíّ2ة بG اR6تب 

ا بG األنواع األدبّية، و�رفع بعضها فوق بعض شكري والقارئ، و  حاًدّ
ً

عّياد يفصل، بهذا اì6م، فصال

 أنّه ال يُغفل القيمة ا6وظيفّية أو ا�فعّية، أو الفائدة ا�Pتّبة � وجود Ðّ نوع، من ا�احية الفّنّية، 
ّ

إال

ف�ف ا�وع األدّ' من ا�احية الفّنّية ال Ýعله األهّم أبًدا، بل ترتبط أهّمّيته كذ6ك بطبيعته ووظيفته 

  3."رة فّنّية �اّ*ةال] يؤّديها، وهذه نظرة نفعّية اجتماعّية 6ألدب ووظيفته أ<= منها نظ
  

ل من ا6وقوف � اíّ6 ا�ي أّدى إ� �وّ "من منطلق تفر�قه ا6سابق بG ا�وعG،  تمcّن عّياد

يوسف إدر¢س من كتابة القّصة القص�ة إ� اPقالة، فقد $ن يوسف إدر¢س، دائًما $تبًا ال يقف  وقًفا 

ن زوايا متعّددة وأحيانًا متعارضة، و|ما أّن يرى ا6واقع مِ  أيديو6وجيًّا @ّدًدا، بل nاول باستمرار أنْ 

 عن قّصته، فإّن  وقفه الفÀّّ 6م يتغّ� 
ً

        -ا6صفة األيديو6وجّية انتفت عن مقا�ه، كما انتفت قبال
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                ، �6ك 6م يتحّول بصورة جذرّ�ة تمّس  وقفه الفÀّّ -� ا6رغم من �وÏ من نوع إ� آخر

ه بأنْ 
ّ
Õ م � أدبهcقالة، قد حPد أنّه بتوّجهه إ� ا

ّ
يcون  وضوعه ا6وحيد  أو األيديو6وüّ، 6كّنه أ<

 بالغ اjرارة وا6صدق، ¢سيطر  هو ا6وطن،
ً
فأهّم ما 0 مقا�ه أنّه يتحّدث عن قضايا أّمته حديثًا شخصّيا

  1."عليه إحساس حاّد باألزمة ال] نع2شها
  

أقدر � اºوح عّما Ýول 0 نفسه من $تب القّصة، و|ما أّن اPرحلة "و|ما أّن $تب اPقالة 

أ ال] يع2شها إدر¢س جعلت مهّمته أصعب وأ<= جرأة؛ فإنّه ال بّد Ï من هذا ا�حّول، وقد $ن تYب� 

د ما ذهب إ*ه عّياد هو أّن يوسفشكري 
ّ
إدر¢س أجاب وقد  عّياد بهذا قبل حدوثه بزمن، و ّما يؤ¥

Ïذاك، بقو Ïل الفّنّية القصصّية  ُسئل عن �ّوRون عقل أّم] 0 خطر، فلتذهب �يع األشcعندما ي

2."وا6روائّية واíPحّية إ� ا�حيم
   

 

فإحساس الفّنان بطبيعة ظرفه اjضارّي هو ا�ي Ýعله دائب اºحث عن ا�وع ا�ي nتضن 

    �رارة وعمق بغّض ا�ظر عن القيمة الفّنّية �6ك ا�وع.Øر|ته بصدق، و�عïّ عنها 

                                                 

  .22، 12ص: ، ص34،1987أدب ونقد، ع Èلة  )،عن أدب يوسف إدر¢س(من القّصة إ� اPقالة  شكري @مد، عّياد -1
  .22اPرجع نفسه، ص: -2
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  .األسلو+يةماهية ا)الغة و ا$بحث األول: 

ة لفهم القرآن، ن األدوات ا&همّ ن أبرز وأ�ف العلوم عند العرب ألنها �نت مِ مِ  ا
الغةعت� تُ 

غة ما فهو Fّدد هوAته اCضارAة واإل?سانية، و>ذا امتلك لُ و>دراك إعجازه، وقد قيل: " إذا ت0لم ا&رء بِ 

 I زهKرL لغة و>نْ لغته، حّددOتمثّ  ا&جتمع، فا Rعن الفكر، ف TلتعبO ه، �نت وسيلةW ل الفكر      

 XققY ك إذاOر_ ن^يجة العناية بها"ت أسباب ا\ّ وال عجب بعد ذOرّ 1طور واLالغة بمراحل ، و
ت ا

ها مها ودرسِ ن األدباء والعلماء األعالم إb فهYّددت معا&ها، وهذا ما دفع با
احثd مِ  cتلفة إb أنْ 

  حj أصبحت فنا Lستقال ذات أصول وقواعد. 
 

   مفهوم ا)الغة: -1

      غ اpOء أي وصل إoه، لَ بَ "I األصل اOلغوي، تعl االنتهاء واOوصول، يقال:  *ا
الغة

غ به، وAُتوصل إb اpOء ا&طلوب".
X
غ باpOء وصل L sراده، وا
الغ ما يُ^بل

X
   2وانتt إoه، وتبل

  
 و&ا �نت اxقافة العرwية القديمة تقوم s ا&شافهة، وOم تتعمّ 

ُ
سس ا\فكT اOكتاz، ق فيها أ

فقد ا�هت داللة ا
الغة فيها إb ا�Oم، ال إb اOكتابة، إb لغة ا\خاطب ال إb لغة اOكتابة، و|مع 

 ا�احظ كثTا مِ 
ّ
W فات تنطلقAها مِ ن ا\عر Tا\عب I الغة
ن ذOك اOشفا� ال اOكتاz، ومِ ن كون ا

              O sسان أحد العرب أمام معاوAة بن أz سفيان، حd سأ� معاوAة عن ا
الغة I قومه، 

                                                 
القزوlA ا�طيب، اإليضاح I علوم ا
الغة (ا&عا� وا
يان وا
ديع)، وضع حواشيه: شمس ا�ين إبراهيم، م�شورات � بيضون،  -1

  .03، ص:2003، 1دار اOكتب العلمية، بTوت، 
نان، ط
م أول Lرة. و� اOشطر اxا� من أصله يونا�، ومعناه ا�طابة. وwاسم (ا�طابة) ُعرف كتاب أرسطو منذ أن ترج )Rhétorique(*لفظ 

القرن الع�Aن صارت (ا�طابة) �س� (ا
الغة). ذOك أّن ال�ا�ة إb العرwية وجدوا ذOك اOلفظ األعج� منطلقا s عرفوا أنه 
مة، أو ألنهم عرفوا ذOك ا
الغة I تراثنا، فقاOوا فيه (ا
الغة)، إّما ألنهم Oم يعرفوا أنه قد س� (ا�طابة) I ا�صوص العرwية القدي

    .O10رتوما بيار، مبادئ األسلوwيات العامة، ص واستق¡وا معناه فسّموه (ا
الغة). ينظر:
  .346، 345، ص:1990، 1، دار صادر، بTوت، طO1سان العرب، ا&ج£، ابن منظور -2
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:�ِ " فقال 
َ

¦ش به صدورنا، فتقذفه s صدورنا، ثم سأ� عن ماهية ذOك اpOء فأجابه: ¤ء �

.تبطئ وتقول فال ¨طئ)"�يب فال  اإل|از، فسأ� عن اإل|از فقال: (أنْ 
1  

  
ن قوªم: بلغت الغاية ا
الغة مِ "وأشار أبو هالل العسكري إb األصل اOلغوي Oل©مة، فقال:  

إذا انتهيت إoها، وwلغتها غTي، ومبلغ اpOء منتهاه، وا&بالغة I اpOء االنتهاء إb »يته، فُسميت 

غ بها فت�تR ا
الغة بالغة، ألنها تنR ا&ع¬ إb قلب 
X
اOسامع فيفهمه وُسميت ا
لغة بلغة، ألنك ت^بل

  2.بك إb ما فوقها، و� ا
الغة أيضا"
  

ّ̄ بالغة ا�Oم مِ وAُعت� القزوlA آخر من وقف عند ا
الغة مِ  بالغة ا&ت©م  نْ ن ا&تأخرAن، وم

حته، ومقت° اCال cتلف فقال عن األو±:" وأما بالغة ا�Oم، فR مطابقته &قت° اCال مع فصا

يد، ومقامات ا�Oم متفاوتة، فمقام ا\نكT يباين مقام ا\عرAف، ومقام اإلطالق يباين مقام ا\قيّ 

ومقام ا\قديم يباين مقام ا\أخT، ومقام ا³كر يباين مقام اCذف، ومقام الق¡ يباين مقام خالفه، 

باين مقام اإلطناب وا&ساواة، وKذا خطاب ا³´ ومقام الفصل يباين مقام اOوصل، ومقام اإل|از ي

    يباين الغ·، وKذا W ¶Oمة مع صاحبتها مقام، وتطبيق ا�Oم s مقت° اCال هو ا³ي µسميه 

 َL Rف ¸م بليغ".لَ عبد القاهر ا�ظم. وأما بالغة ا&ت©م فoتأ s 3كة يقتدر بها  
  

اOلفظة، وحسن ال�Kيب وصحته، واختيار األسلوب ا³ي وا
الغة تقوم s د«ئم: اختيار 

        ذوق وذ�ء،  نْ يصلح Oلمخاطبd، مع حسن ابتداء، وحسن انتهاء، فا
الغة إذن ال بد فيها مِ 

 ¾يث يُ 
¿
          بها م مj يت©م، ومj ي�تR، وما � القوالب الÀ تصب فيها ا&عا� الÀ رتّ درك ا&ت©

                                                 
  .96، ص:1، (د ت).، ج3اOسعادة، القاهرة، طا�احظ، ا
يان وا\ÃيY ،dقيق هارون عبد اOسالم، Lؤسسة ا�انÁ، مطبعة  -1
، 2006، 1ينظر: اOكواز Æمد كرAم، ا
الغة وا�قد "ا&صطلح و ال�شأة و ا\جديد"، Lؤسسة االن^شار العرÅ، بTوت، 
نان، ط -2

  .13ص:
  .15ينظر: ا&رجع نفسه، ص: -3
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Oم تراع فيه الظروف فتكون نتاÇه سلبية غT متوقعة.  فُرّب ¸م ي0ون I نفسه، ل0ن إنْ I نفسه، 

عناÉ ا
الغة، هو ما µسّ� (مقت° اCال)، وهو ا&وقف ا³ي  نْ إّن سبب ذOك يعود إb عن¡ مهم مِ 

 
ّ

   اOصورة ا&خصوصة الÀ تورد عليها العبارة.يوِ�
  

 �أصو� وأدواته، كما O¶ علم وفن، وهو ينقسم إb ثالثة أرÊن وا
الغة علم � قواعده، وفن 

  أساسية:

 علم ا&عا�. �

 علم ا
يان. �

 علم ا
ديع. �

 

هو علم " يُعرف به أحوال اOلفظ العرÅ الÀ بها يطابق مقت° اCال، مع وفائه بغرض  علم ا$عا1: -أ

ة  ن اOسياق، و ما Fيط به من القرائن، أوبالÌ يُفَهم ضمنا مِ  هو علم يبحث I ا�ملة ¾يث تأÎ معِ�ّ

، وأحوال اOلفظ العرÅ الÀ بها يطابق مقت° اCال �: اCذف، وا³كر، 1عن ا&ع¬ ا&قصود"

           وا\عرAف، وا\نكT، وا\قديم، وا\أخT، والفصل، واOوصل، وا&ساواة، واإل|از، واإلطناب، 

  وما إb ذOك.

  ا&عا� من ا&باحث ا\اoة: وAتألف علم  

 ا�� واإل?شاء. �

 سناد ا��ي.أحوال اإل �

 أحوال متعلقات الفعل. �

 الق¡. �

 الفصل واOوصل. �

                                                 
4
ديع)، ص:القزوlA ا�طيب، اإليضاح I علوم ا
الغة (ا&عا� وا
يان وا -1.  
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 ا&ساواة واإل|از واإلطناب. �

 

وعلم ا
يان  ،1ف به إيراد ا&ع¬ اOواحد بطرق cتلفة I وضوح ا�اللة"عرَ هو علم " يُ  علم ا)يان: - ب

  ا\اoة:من ا&باحث  يتألف

 ا\¡Aح وا&داورة. �

 ال^شÃيه. �

 ا&جاز، وا&جاز ا&رسل. �

 االستعارة. �

 اOكناية. �

 

        هو علم "يبحث I طرق Yسd ا�Oم، وتزdA األلفاظ وا&عا� بأOوان بديعة  علم ا)ديع: -ج

ن دّون قواعد ، وأول م2 بديعا ألنه Oم ي0ن معروفا قبل وضعه"ِ�ّ من ا�مال اOلفظي أو ا&عنوي، وسُ 

أهم  طبوعd وا
لغاء ا&وصوفd، ومنا
ديع ووضع أصو�: عبد بن ا&عÑ، وهو أحد اOشعراء ا&

  أساoب علم ا
ديع:

 ا�ناس. �

 الطباق. �

 اOسجع. �

 ا&قابلة. �

 ا\ورAة. �

 

                                                 
  .5، ص:اOسابقا&صدر  -1
  .6القزوlA ا�طيب، اإليضاح I علوم ا
الغة (ا&عا� وا
يان وا
ديع)، ص: -2
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ل¦س Oل�اث وجود Lستقل خارج وعينا به،  وفهمنا �، أّما وجوده ا&ادي فغT مهم، فا&هم وعينا 

اxقاI به، وهو "وÔ غL Tستقل \غTه، من خالل عملية ا
حث ا&ستمرة عن أجوwة من ال�اث، 

Õاهل بعض األسئلة القديمة، جديدة عليه، هذا  بعض القضايا عنه، وطرح أسئلة ون� bباإلضافة إ

Ô ا&عاÉ، وs هذا ت0ون القراءة ا&وضوعية Oل�اث واعية بمنطقه ا�اخØ، وغT منعزلة عن اOو

فR قراءة تأوAلية أو رحلة Oلبحث عن ا&غزى ا³ي يغl وعينا ا&عاÉ دون ا\وقف عند ا&ع¬ ا³ي 

  �1ن I عقول اOسلف".
  

م0ن اإلفادة من تراثنا ا
الI Ì اك^شاف أنواع ا\عبT ا&عتمدة، انطالقا من هذه ا�ظرة يُ 

العامة ألنواع ا\عبI .T حd يهدف "علم األسلوب        و�سميتها، وتصنيفها، دون ¾ث عن ا
�ية 

  إb �اوز الطابع ا�زO Úلمقوالت ا
الغية الO Àم �ستطع أنْ 
X
Kزت ت0^شف ا�ظم الفاعلة، لقد ر

ا
الغة القديمة s الفروق القائمة بd اOوسائل اOشعرAة �Oكناية واالستعارة، أّما ا�ظرAة األسلوwية 

   2اOصور واOوسائل الفنية Yقيقا �". عن العاLل اOشعري ا³ي تعدÜ  فإنها تبحث
  

لقد �ن Oلبالغة العرwية أثر كبI T صياغة ا�ظرAة األسلوwية �ى ا�اقد شكري عياد،      

و>ّن ا&ت^بع ªذا األثر يالحظ ا\طور الفكري ا³ي Lّر شكري عياد من خالل نظرته إb ا
الغة،    

األول عن علم األسلوب (مدخل إb علم األسلوب)، رwط بd العلوم اOلغوAة القديمة فÕ كتابه 

 Àوا: "إّن االستعماالت الOلغة ا³ين اف�ضوا ثباتها، وقاOا bك من خالل نظرة القدماء إOالغة، وذ
وا

  3يعتد بها ترجع إb عصور االحتجاج".
  

                                                 
  .152، 149، ص ص:2005، 5أبوزAد ن¡ حامد، إشoÝات القراءة وآoات ا\أوAل، ا&رKز اxقاI العرÅ، ا�ار ا
يضاء، ا&غرب، ط -1
  .366، 364، ص ص:1987، 3ا
نائية I ا�قد األدz، دار اOشؤون اxقافية العامة، بغداد، العراق، طفضل صالح، ا�ظرAة  -2
  .25، ص:2013، 1، مدخل إb علم األسلوب، ا\نوAر Oلطباعة وال�� وا\وزAع، بTوت، 
نان، طعياد شكري Æمدينظر:  -3
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ن خالل عصور انعكست s ا�قد مِ وقد الحظ شكري عياد أّن هذه الفلسفة اOلغوAة قد 

 
ّ
ت I نظرAة عمود اOشعر عند اآلمدي، وفكرة األسلوب عند ابن خ£ون؛ االحتجاج األدz، "والÀ �ل

   1فاألسلوب عند ابن خ£ون ب�ية معنوAة معروفة ي�سج اOشاعر s منواªا".
  

مقّدمة وقسمI  ،d تجاء الÀو 2:(ا
الغة العرwّية وعلم األسلوب)\ه ا&وسومة بـ I مقا وأّما

 Oّ¶ من علم األسلوب وا
الغة العرwّية، كما Yّدث عن شكري عياد وضع 
ً
I ا&قدمة إطاًرا «ّما

لة I مفتاح العلوم ãثX  درسها، وارت° بالغة اOسÝّ´ عممنهجه I ا
حث، ثم حّدد ا
الغة الÀ يز

ّ́ إb  ،و�وحه وتلخيصاته ÝّسOالغة يرون أنّها آلت عند ا
حالة من ا�مود "وذكر أّن Lؤّرä ا

 ،Iّّدي فكرة شائعة، أو منازلة غول خراY I الغة بعينها رغبة
وا\حّجر، وذكر أنّه لن يدرس هذه ا

سبقها بل العتقاده أّن هذه اOصورة با³ات Oلبالغة العرwّية � اOصورة الÀ حاولت اس^يعاب �يع ما 

وأشار إb أنّه لن µسمح Oلعاطفة  3،"من صور؛ فقّدمت بذOك أåمل بناء بالÌّ عرفته اxقافة العرwّية

  تؤثّر L Iوضوعّية ا�راسة. الطبيعّية الÀ �ذبنا æو تراثنا بأنْ 
  

 dّأّن دراسته تنقسم عياد  ثم ب bواآلخر بالظواهر إ ،Ìّال
قسمè :dتص األّول با&نهج ا

وأتباعه إليضاح  ة OلتبوAب ا
الÌّ عند اOسÝّ´ض ا�طوط العامّ رَ ا
الغّية، وقبل �وعه I ذOك، عَ 

سبب عدو� عن هذا ا\بوAب إL bسلك آخر اق�حه هو؛ فا³ي Éفه عن ذOك ا\بوAب هو ما وجده 

 
ً

ّ́ مثال ÝّسOعند أصحابه من تناقض واضطراب؛ فا"
يان Yت مفهوم قرن علم ا&عا� إb علم ا

صه وقع I تناقض عندما قّرر أّن ا
الغة ذاته بصورة �فية. كما أّن القزوlA شارح ا&فتاح وLلخِّ 

مدار ا
الغة s االح�از عن ا�طأ وs ا\حسI d اOوقت ذاته، فهل ي0ون ا�Oم حسنًا وwليًغا 

                                                 
  .26، 25ص:، مدخل إb علم األسلوب، ص عياد شكري Æمدينظر:  -1
2- Åحث األسلو
  .236 -211، ص:عياد شكري Æمد، ا�اهات ا
  .115، ص:1992، 1ينظر: مقابلة �ال، شكري عياد، اªيئة ا&¡Aة العامة Oلكتاب، ط -3



  تأصيل علم األسلوب �ى شكري �مد عياد                                                               فصل ا�الثال

 

227 

ّ́ والقزوlA بالعدول يتالê األخط &جرد عدم وقوعه I ا�طأ؟ ³ا رأى عّياد أنْ  ÝّسOوقع فيها ا Àاء ال

ّية
ّ
W بهماA1."عن تبو  

  
  ا$نهج ا:س78:  - أ

ي^ناول شكري عياد نظرd^A عن ا&نهج اOسÝ´:" تقول إحداهما إنه منطë¸ ì، وتقول اxانية إنه   

شكري  ، وAردّ 2ا�Oم الفæ"lوي لغوي، وتتفق ا�ظرAتان I أنه بعيد عن طبيعة ا&ادة الÀ يدرسها، و� 

نفهم ا
الغة القديمة I حدود ع¡ها أوال، فهناك ثمة ارتباط  عياد W sتا ا�ظرd^A بأّن علينا " أنْ 

تتفق     ن�تظر من بالغة القرن اOسابع أنْ  طبيí بd شj فروع ا&عرفة I الع¡ اOواحد، O³ك ال |وز أنْ 

    3مع أفÝرنا".
  

  4شكري عياد نظرAته I ا&نهج اOسÝ´ والÀ تتلخص I ا�قاط اآلتية: ومن ثم يورد  

عر، ومأثور ¸م اشتملت s القرآن، واOشِّ  Oم تقت¡ مادة اOسs ´Ý ا�صوص األدبية، فR و>نْ  �

قوانd ا
الغة متحققة  ا
لغاء، فإنه يف�ض لقوان¦نه أمثلة ãا |ري c Iاطبات ا�اس «دة، وألنّ 

وثابتة I أثر لغوي مثاï هو القرآن اOكرAم، Oم تلتفت ا
الغة العرwية إb الفروق اOلغوAة ا�اشئة         

عن الفروق الطبقية، وال إb ا�صائص األسلوwية الفردية، فالفروق فنية I درجة القرب من ذOك األثر 

.ïا&ثا 

 

س من ناحية، واالستقراء من ناحية أخرى، أّما القياس فقد انطلق من فكرة يعتمد ا&نهج اOسÝ´ القيا �

يظهر I ا\لفظ oقيم بالغته                  ا�ظم |ري I ا�فس قبل أنْ  أنّ  sعبد القاهر ا�رجا� 

بمفردها "االعتبارات ا³هنية ال تقوم  s اعتبارات ذهنية بدءا من صورة ا�� و صورة الطلب. s أنّ 
                                                 

  .116ينظر: أبو شندي عصام، ا\أصيل عند ا�اقد شكري عياد، ص:  -1
  .220عياد شكري Æمد، ا�اهات ا
حث األسلوÅ، ص: -2
  .220، ص:ينظر: ا&صدر نفسه -3
  . 220، ص ص:ا&صدر نفسه -4
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، من هنا يأÎ االستقراء oغلب s ا&نهج،          1بل �س^ند إY bكمات وضعية واعتبارات إلفية"

 فا\^بع طرAقة بناء العلم، واالس^يعاب اLÝOل Oلقوانd ا
الغية Lستحيل. 

 

اOسÝ´؟ وA^ساءل شكري عياد عن كيفية ا&زج بd ا&نهج االستقراñ، وا&نهج القياI ð بالغة 

ه I ا�هاية إb "اعتبارات LرKوزة I الطباع،           Lردّ  - كما يراه اOسÝ´ - ا0Cم العقØ وèلص إb أنّ 

                   ، 2قد تندرج òسهولة Yت القوانd ا&نطقية، وقد ت0ون أشمل أو أعم من القوانd ا&نطقية"

أي الÀ تُراó I ô حالة بعينها من حاالت  - العتبارات ا�زئية اهذا عن أصول االعتبارات ا
الغية. أّما 

 
ّ
  فأخõ كثTا من القوانd ا&نطقية. - ما\©

  
يرى شكري عياد أّن اOسÝ´ قد حل ا&ش©ة اOسابقة من خالل اOلجوء إb (ا³وق)، وهو قوة              �

فمفهوم ا³وق عنده قرAب من اCدس،       I ا0Cم s ا�زئيات بمالحظة االعتبارات ا&ناسبة، 

وهو öب من ا0Cم العقØ ا�اشئ عن Lرا«ة عدد كبT من العواLل دفعة واحدة. و�Aتقد عياد 

�اهل اOسÝ´  الختالف ا³وق باختالف الع¡، ãا جعل بالغته مفروضة s اCياة ال نابعة منها، 

د ف مأخوذة من اCياة العادية، فقد �ن ªذه األمثلة دور Æدّ ومع أنه مثّل 
عض قوان¦نه ا
الغية بمواق

 وهو تقرAب اOصورة ا&ثاoة إb فهم القارئ.

 

َجَعل اOسÝ´ علم ا&عا� هو األصل I ا
الغة، وعلم ا
يان فر« منه، وعلم ا
ديع تابعا ªما، و>ذا �ن  �

 zَقد اعتمد كتا ´ÝسOالغة)، وال سيما األول  عبد القاهر ا�رجا� (دالئل اا
إلعجاز) و (أ÷ار ا

 
ّ
ف فيما بعد علم منهما، وقد تناول عبد القاهر I هذا اOكتاب معظم ا&وضو«ت الÀ أصبحت تؤل

  ´ÝسOرى شكري عياد أّن اAو .(معا� ا�حو äتأ) الغة، كما جعل مدارها
ا&عا�، وجعلها عماد ا

ي0ون جøا بd ا�حو وا
الغة، وهو I مدOو� ا
الÌ  قد قصد من اصطالح "(أصل ا&ع¬) أنْ 

                                                 
1-  ÝّسOوت ، (د ط)، (د ت)،مفتاح العلوم، م�شورات ا&كتبة العلمّية ا�ديدة ،´ أبو يعقوباTنان، ص:ب
 ،81.  
  .119ا&صدر نفسه، ص: -2
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أّن ا&عا� ا
الغية تبدأ بعدها،        يعl ا&ستوى األدù من اإلفادة ا³ي ال ت0ون فيه زAادة ما، أيْ 

1وهو I واقع ا\حليل ا�حوي µساوي أصل ال�Kيب كتأخT ا��".
 

 

ر)، ول0ن هذه "االعتبارات ال بد ªا من صورة I اOلفظ، إّن األصل ا&عنوي قائم s فكرة (االعتبا

 ،dAصطلح ا�حوL ´ÝسOا Tستعµ ة، وهناAألصول ا&عنوO ة مطابقةAوæ ومن ثم يم0ن ا\©م عن أصول

."�  2فت©م عن تقدم العاLل s معمو
  

(متعارف إّن فكرة األصل اOلغوي كما يراها شكري عياد صعبة ا\صور عندما عرفت I ش¶ 

يعتمد  األوساط) بوصفه وسيلة \عيd ا&قصود باإل|از واإلطناب، O³ك �ن "األو± لعلم ا&عا� أنْ 

يعود إb فكرة األصل من خالل وسط ال يم0ن Yديده بأي مقياس سوى ا&قياس  االستعمال دون أنْ 

."Ø3العم  
  

ا
يان؛ فقد ُجعل Lوضوع هذا  و�Aبه شكري عياد إb ظهور قصور فكرة األصل ا&عنوي I علم

ّ̄  العلم هو وضوح ا�اللة، أي أنّ   بd "االعتبار ا�فü ا³ي يدعو إb ا\أåيد، أو ا\خصيص،    اOسÝ´ م

�ستخدم نو« ما من أنواع ا&جاز ألداء ا&ع¬ بوضوح،        أو الق¡، وdw طرAقة ا\عبT الÀ يم0ن أنْ 

فضال عن أنها شطرت الظاهرة ا
الغية شطرAن، وسوغت اعتبار أOوان ا
يان        نة ا\©ف، و� تفرقة ب¦ّ 

  4حý خارجية، ال قيمة ªا I ا�اللة ا�فسية". - I ا&مارسة الفنية - 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .228عياد شكري Æمد، ا�اهات ا
حث األسلوÅ، ص: -1
  .229ص:ينظر: ا&صدر نفسه،  -2
  .230ا&صدر نفسه، ص: -3
  .231نفسه، ص: -4
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  الظواهر ا)الغية: - ب

د Lوضوع علم ا
الغة "باإلفادة وما  يرى شكري عياد أّن زاوAة ا�ظر Oم ت0ن واضحة حd ُحِدّ

،       1يتصل بها من االستحسان وغTه، فقد ُجعلت اإلفادة � األصل، و(االستحسان وغTه) فر« عنها"

ومن هنا تداخلت مباحث علم ا&عا� مع مباحث ا�اللة ومباحث ا�حو ومباحث ا&نطق، وwقيت ا
الغة 

واضحا، وظهر ذOك                  د الظاهرة ا&دروسة YديداLز|ا من علم ا�اللة وعلم األسلوب، فلم Yدّ 

:d^Aجوهر d\سأL I ا�صوص s2   
  

فهذا العنوان قد يغري دارس األسلوب باOرwط ب¦نه وdw ظاهرة (االæراف)،  خالف مقت< الظاهر: ♦

:dبÃسO طwرOرفض شكري عياد هذا اAو 

فكرة األصل ا�حوي ال تزال تقتحم هذا القانون ا
الÌ، فمجال هذا القانون ا
الÌ هو تلì  إنّ  - 1

ا&خاطب بغT ما ي�قب، وال تدخل فيه االستعماالت ا�ارAة I العرwية كمÁء الفعل ا&اþ بعد إذا، 

  وأسلوب ا\عجب أåرم بزAد.
  
 فا&لحوظ I (خالف مقت° الظاهر) هو حالة ا&خ - 2

ّ
م اطب «دة. وقلما Yظى اCالة ا�فسية Oلمت©

pòية، والشك أنّ  ءwلبالغة العرO (ال شخصيةOا) صفةOا bراف  من االهتمام، وهذا يرجع إæقيمة اال

  I علم األسلوب تنح¡ I تعبTه عن اOشخصية.
 

وا اOسبب          ا³ين أخذوا بفكرة اOوضوح Oم µستطيعوا أن يÃين يذهب شكري عياد إb أنّ  ا:وضوح: ♦

روا             I العدول عن اOلفظ ا&طابق (وهو األصل I اOوضوح) إb غTه، باإلضافة إb أنهم حd قرّ 

أّن "ا&جاز أبلغ من اCقيقة، وأّن االستعارة أقوى من ا\¡Aح بال^شÃيه، وأّن اOكناية أوقع من اإلفصاح، 

                                                 
  .233ا&صدر اOسابق، ص: -1
  .234، 233عياد شكري Æمد، ا�اهات ا
حث األسلوÅ، ص ص: -2
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مبدأ بالÌ يماثل I ا�ساع �ا� (خالف مقت° وح اOوضوح، فا�فاء إذن ال اOوض نقضوا فكرة

1الظاهر)، إنهما يعّ�ان عن ظاهرة واحدة".
 

 

  :األثر األرسطي F ا)الغيE العرب - ج

  وال نزاع I أّن كتاب ب اOشعر ألرسطو ترك أثرا قوAا I ا�قد العرÅ، ايرى شكري عياد أّن كت  

فسه لقدامة بن جعفر اÝOتب ا
غدادي Fمل آثارا قوAة من الفكر اoونا�. وقد �ن قدامة ن (نقد اOشعر )

ف s طرAقة فلسفية،  (نقد اOشعر)شارحا 
عض الفالسفة، وKتابه 
X
حة         وظهر ا\أثT اoونا� ÉاLؤل

 �عن بعضهم أنه قال:  وقد بلغlهل العلم باOشعر واOشعراء قديما، عن الغلو: "هو ما ذهب إoه أI قو

    2لغتهم". أحسن اOشعر أåذبه، وKذا نرى فالسفة اoونان I اOشعر s مذهب
  

  أخذ هذا ا&ع¬ من قول (أرسطو) I كتابه (اOشعر): "واألLر العجيب ي�، والظاهر أّن قدامة 

 Õ0Aك أنّ وOمَ  إلثبات ذ ó ّø¦ها بعض العجائب لoوقد �ن  ن يروي قصة يضيف إ .dسامعOا

م اOشعراء اآلخرAن
ّ
  3اOكذب، وما ذOك إال القياس اÝOذب". نيتفننوكيف  هومTوس خاصة هو ا³ي عل

  
̄ه بd الغلو ا&ستحسن I اOشعر، واالستحالة غT قدامة  وAرى شكري عياد أنّ  تأثر بأرسطو I تمي

ا&وصوف، أّما اإلحالة فإنها تتجاوز ما هو من  فالغلو ي^ناول صفات غT خارجة عن طباع اpOء"ا&قبولة. 

"�يصور ا&ستحيل فهو  ، أّما (أرسطو) فيقول: "و>ذا �ن اOشاعر4طباع ا&وصوف إb ما يمتنع أن ي0ون 

، أعl: إذا زاد روعة هذا ا�زء أو أي جزء cطئ، ول0ن ا�طأ يم0ن أن يعتذر عنه إذا بلغت به الغاية

                                                 
  .236ا&صدر اOسابق، ص: -1
  .266أرسطو، I اOشعر، تر: عياد شكري Æمد، ص: -2
  .35، ص:1994وال��، سوسة، تو?س، (د ط)، عياد شكري Æمد، ا�قد وا
الغة، دار ا&عارف Oلطباعة  -3
  .35ا&صدر نفسه، ص: -4
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تبلغ الغاية بمثل هذه القوة مع ا&حافظة s أصول اOصناعة فال وجه  ا إذا أم0ن أنْ آخر من القصيدة ... أمّ 

  O1العتذار، إذ |ب أن ُ|تنب ó خطأ يم0ن اجتنابه".
  

فيه عّياد s دراسات سابقيه، هو كشفه اّ�قاب عن ناقد عرÅّ قديم،  ولعّل ا�انب ا³ي انماز

 وهذا ا�اقد هو حازم القرطاجO  lّم ي0ن قد أخذ نصيبه من العناية حjّ وقت إعداد رسالة عّياد،

هذا ا�اقد،  شار إb أهمّيةن أأّول مَ "، فقد �ن عّياد )منهاج ا
لغاء و÷اج األدباء( ابصاحب كت

bوناّ�، وقدرته الفائقةورجع إoمقدار إفادته من ا�قد ا dّÃطوًطا وتc ب بعض   كتابهAتعر s

         أو ا�ظرAّات s جوانب  ا�ة، وÆاولة تطبيق هذه القضاياالقضايا ا�قديّة األرسطّية مثل ا&ح

   2".من اOشعر العرÅّ، واك^شافه ألهّمّية هذا ا�اقد
  

 أو ش"رأى أّن هذا ا�اقد  فعياد
ً

اعت¬  وقد ،3"به �هول I تارAخ األدب العرÅّ ال يزال �هوال

مس الÀ ظهر فيها فÝن ينR ¾ث L óّسألة من ا&سائل ا�"ا�قديّة،  حازم عّياد عناية خاّصة بأفÝر

ولعّل ا&سألة ا�اLسة  ،I"4 ا
الغة العرwّية، بعرض رأي حازم فيها وLوقفه منها األثر األرسطي

ها إb ال�اجيديا واOكوميديااقت¡ت s مناقشة رأي حازم I إرجاع الفنون  )الطرق اOشعرAّة(
ّ
W ،

        أّن اOشعراء األخيار ماOوا إÆ bا�ة الفضائل، واOشعراء األرذال ماOوا "عتمد s ما الحظه أرسطو من فا

   5اOرذائل". إÆ bا�ة

                                                 
  .35عياد شكري Æمد، ا�قد وا
الغة، ص: -1
  .158مقابلة �ال، شكري عياد، ص: -2
  .241أرسطو، I اOشعر، تر: عياد شكري Æمد، ص: -3
  158ا&رجع اOسابق، ص: -4
  .277، 276ا&صدر اOسابق، ص ص: -5
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كتاب اOشعر ألرسطو I حازم أظهر ما ي0ون I حديثه عن تأثT  عياد أنّ وAرى شكري 

         ر I كتاب اOشعر أّن الفن Wه أنواع من ا&حا�ة،يقرّ "ومعروف أّن أرسطو  ،(ا\خييل وا&حا�ة)

   1أّما ا\خييل فهو ال��ة الÀ قّدمها الفالسفة العرب الصطالح ا&حا�ة األرسطي".
  

� اCقيقة ا&م¯ة الفنية عندما يقرر أّن (ا\خييل وا&حا�ة)  )أرسطو(وA^بع حازم فلسفة 

 bبب إF من شأنه أن õوزون مقL شعر ¸مOلشعر، إذ يقول: "إّن اO هاoب¦به إY ا�فس ما قصد

من حسن ¨ييل  \حمل بذOك s طلبه أو اªرب منه، بما يتضمن ه إoها ما قصد ت0رAههو0Aرِّ 

وÆا�ة، Lستقلة بنفسها أو متصورة ¾سن هيئة تأoف ا�Oم، أو قوة صدقه، أو قوة شهرته،               

أو بمجموع ذOك، و� ذOك يتأåد بما يق�ن به من إغراب، فإّن االستغراب والعجب حرKة Oلنفس    

  2رها".¾رKتها ا�ياoة قوى انفعاªا وتأثّ إذا اق�نت 
  

ع I تطبيق فكرة (ا\خييل وا&حا�ة) s اOشعر أã �åا وAرى شكري عياد أّن حازما قد توسّ 

، أّما حازم 3واحدة Oلمحا�ة اOشعرAة و� ا&أساة اoونانية"توسع أرسطو، "فأرسطو Oم يبحث إال صورة 

Oم يوجد مثا� I اOشعر  قها Æ sا�ة ا&حسوسات ãافقد طبقها s أOوان كثTة من الفن القو�: "طبّ 

، وانتفع ó I ذOك بتفسT ابن س¦نا قها s القصص أيضاقها s ا0Cم اOشعرAة، وطبّ اoونا�، وطبّ 

الÀ 	دها كثTا عند أرسطو  ه ªا إb عمل ا&خيلة، كما استهدى بتلك ا&قارنةO©مة ا&حا�ة وردّ 

  4مقارنة اOشعر با\صوAر".
  

                                                 
  .Æ38مد، ا�قد وا
الغة، ص:عياد شكري  -1
  .25القرطاجl حازم، منهاج ا
لغاء و÷اج األدباء، ص: -2
  .263أرسطو، I اOشعر، تر: عياد شكري Æمد، ص: -3
  .263ا&صدر نفسه، ص: -4
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ن أفÝره ا�قديّة بطبيعة الف�ة اCضارAّة قد رwط كثTًا مِ µشT شكري عياد إb أّن حازما  و

معرفة اOسبب ا³ي جعل ا&تأّخرAن |هلون قدر هذا عياد ، وحاول ه)684ـ �  608(الÀ «ش فيها 

ابن رشد  :العرÅّ هما من ا&غرب dملَ جة اإلجحاف ¾ّقه، وقد قرنه بعَ ا�اقد العرÅّ و>	ازاته إb در

 
ّ
          وKما أّن الفلسفة وعلم االجتماع " فقال: تارAخ ا�قد العرÅّ،مة بارزة I وابن خ£ون، وعّده عال

  O".1م يتقّدما خطوة بعد ابن رشد وابن خ£ون كذOك Oم يتّقدم ا�قد خطوة بعد (منهاج ا
لغاء)

  
 ìwكتاباته  شكريو I واقفه ا�قديّةL من Tفأشاد ب0ث ،TكبOذا ا�اقد اª 

ً
عّياد وفّيا

ا&تأّخرة، فلم F¡ عنايته باOكشف عن ا&ؤثّرات األرسطّية I نقده، بل راح ينّقب عن قضايا أصيلة 

ا³ي أذهلl منذ أ�å من  أّما القرطاجl"يطالعنا بقو�:  م1980أخرى Lوجودة I ا&نهاج، فÕ سنة 

كما أرى -نانّية، فإّن أصا\ه اCقيقّية رwع قرن �رأته وÉاحته I االغ�اف من معd اxقافة اoو

، بقدر ما تبدو -من طرAق ابن س¦نا  -ال تبدو I تعرAبه لفكرة ا&حا�ة الÀ أخذها عن أرسطو -اآلن 

من هذه  - À تتكون منها القصيدة، وKتابهالت ا�اطرAّة الY Iليله Oلقوى اإلبداعّية و¾ثه I االنتقا

اه ا�فüّ ا³ي æا æوه ا�قد العرÅّ، بتأثT علم ا - ا�احية
ّ

�Oم، وYليله 
ائّية ثمرة ناضجة Oال�

َ»ِلُب ِي(ا&ت�· 
ُ
ْغلَُب  َك أ

َ
ْوُق أ XشOْوَق َوا XشOلنقد ا\ )اO تازã ا&عّ� عن هذا مثال ìّاهطبي

ّ
   2".اال�

  
اه ا�فüّ، فهو يرwط هذا اOكتاب بمنهج  كتاب ا&نهاج يعدّ  يرى عّياد أنّ 

ّ
ثمرة ناضجة Oال�

ا&نهج ا�فüّ وwهذا ي0ون عّياد من ا�ّقاد ا&حدثd "تطوAره I ظل ا�قد اCديث، وهو  نقدي تمّ 

يعيدوا ا�ظر I بعض منجزاته s هدى من األفÝر ا�قديّة  ا³ين رأوا I دراستهم Oلنقد القديم أنْ 

  3."اCديثة

                                                 
  .242ا&صدر اOسابق، ص: -1
  .276أرسطو، I اOشعر، تر: عياد شكري Æمد، ص: -2
  .158مقابلة �ال، شكري عياد، ص: -3
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   مفهوم األسلوب: - 2 

  العرب: ى�مفهوم األسلوب  - 1- 2

س� شكري عياد إb ا�مع بd آراء األسلوd¦w ا&عاAÉن، وأقوال ا
الغيd وا�حوdA العرب،   

وAتضح من ذOك I معا�ته &فهوم األسلوب عند ا&تقدمd، فقد الحظ اق�اب "مفهوم األسلوب عند 

عدم ارتباطه بغرض ا&تقدمI d القرنd اxالث واOرابع من اOوضع االصطال� أ�å من Lصطلح ا
الغة ل

   1." *سلب)مادته (عمØ مبا�، واقتصاره s تقرAر واقع لغوي، وضعف صلته بأصل 
  

 ه276فقد أشار شكري عياد إb مفهوم األسلوب عند ا&ت©مd �بن قت¦بة (
ّ

I ¾وثهم حول  ) قد دل

إعجاز القرآن s طرائق متعددة I استعمال اOلغة s وجه يقصد به ا\أثT، يقول ابن قت¦بة: "و>نما يعرف 

فضل القرآن من ك� نظره، وا�سع علمه، وفهم مذاهب العرب وافتنانها I األساoب، وما خص اهللا به لغتها 

   2دون �يع اOلغات".
  

) zتفق ا�طاAلغة الفنية، وزاد عليه بأّن ) مه388وOا I ب "مناهج مطروقةoأّن األسا I ع ابن قت¦بة

  3 عن ذOك بالطرAقة أو ا&ذهب".تعدد األساoب ي0ون s تعدد ا&وضو«ت أو ا&عا�، وعّ� 
  

) فقد قرن بd ا�ظم واألسلوب، كما قرن ا�طاz بd األسلوب أو الطرAقة     ه403وأّما ا
اقال� (

ا�ظم هو جودة ا\أoف عموما، واألسلوب هو نوع من أنواع  و ا&ذهب، "فا�ظم أعم من األسلوب، وKأنّ أ

                                                 

: األسلوب يقال Oلشطر من ا�خيل، و� طرAق ãتد فهو أسلوب، و(األسلوب) الطرAق، واOوجه، مادة س ل ب جاء I (Oسان العرب) *
، ابن منظور. (ينظر: (األسلوب) الفن، يقال أخذ فالن I أساoب القول، أي I أفانd من القول .يقال أنتم I أسلوب سوء، و.. وا&ذهب،

  .456، ص:17ا&ج£، 1990، 1، ط، 
نانبTوت، دار صادر Oسان العرب،
  .75أيوب حسام Æمد، شكري عياد ناقدا أسلوwيا، �لة جرش Oلبحوث وا�راسات، ص: -1
  .13، ص:1973، 2ابن قت¦بة، تأوAل Lش¶ القرآن، �ح: صقر اOسيد أ�د، دار ال�اث، القاهرة، L¡، ط -2
، 1واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ا\نوAر Oلطباعة وال�� وا\وزAع، بTوت، 
نان، ط، اOلغة ينظر: عياد شكري Æمد -3

  .123، ص:2013
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ا\أoف، والطرAقة أو ا&ذهب هو ا&ن� ا³ي ي�تحيه اOشاعر L Iوضو«ته، أو طرAقة تناو� ªذه 

  1ا&وضو«ت".
  

تضمن Oإلعجاز وجوه: منها ما يرجع    مه (القرآن) ا&يقول ا
اقال�: "فا³ي µشتمل عليه بديع نظْ 

نظم القرآن s ت¡Üف وجوهه، واختالف مذاهبه خارج عن ا&عهود من نظام �يع  إb ا�ملة، وذOك أنّ 

  2¸م ومباين من ترتيب خطابهم، و� أسلوب èتص به وAتم¯ I ت¡فه عن أساoب ا�Oم ا&عتاد".
  

ادفا Oلش¶ أو طرAقة ا\عبT، فإّن ا
اقال� L Iوضع آخر ومع أّن األسلوب يبدو I هذا ا�ص Lر

يصف األسلوب وصفا يفيد ارتباطه با&ع¬ أيضا، فيقول: "وقد ب¦ّنا I ا�ملة مباينة أسلوب نظم القرآن 

  3مه عليها ó I حكمة وwراعة".�يع األساoب، وLزAته عليها I ا�ظم وال�تيب وتقدّ 
  

عند ابن قت¦بة يق�ب من مفهوم (ا�وع األدz)، وهو طرAقة من طرائق  و>ذا �ن Lصطلح األسلوب

رwط بd ا�وع األدz وطرائق اOصياغة من æو  نْ ) هو أّول مَ ه255اOصياغة عند ا�طاz، فإّن ا�احظ (

قو�: "إّن العرب �نت توجز I خطب ا�Ýح وتطيل I خطب اOصلح، و>ّن شاعرهم �ن إذا عرض Oوصف 

اxور اOوحp وÉاعه مع ¸ب اOصيد I مقدمة قصيدة مدحية يقهر ا�Oب، و>ذا عرض ªذا ا&وضوع 

  4نفسه I قصيدة رثاء جعله يُقتَل".
  

وµشT عياد إb ازدهار Lصطلح ا�ظم s حساب Lصطلح األسلوب ل�اءته من اOلÃُس، ودال\ه 

)، كما أسهم I حل جدoة اOلفظ وا&ع¬،       هs471 طرAقة ا\أoف كما عرفه عبد القاهر ا�رجا� (

                                                 
  .123، ص:ا&صدر اOسابق -1
  .52، 51، ص ص:1ا
اقال�، إعجاز القرآن، ج -2
  .98، ص:2ا&صدر نفسه، ج -3
  .124عرÅ، ص:، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العياد شكري Æمدينظر:  -4
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�ن ذOك s حساب عدم �اوز حدود ا�ملة إb ¾ث األنواع األدبية أو ا&ذاهب األدبية، يقول عبد  و>نْ 

  1القاهر ا�رجا�: "ا�ظم هو تأäّ (توä) معا� ا�حو s حسب األغراض الÀ يصاغ بها ا�Oم".
  

 Oلمش©ة الÀ أثارها ا
ّ
�احظ وìw ا�الف ووجد ا�قاد وا
الغيون العرب I مفهوم ا�ظم حال

حوªا Æتدما بعده، و� "كون ا
الغة راجعة إb األلفاظ أو ا&عا�، فغنيت ا�راسة ا
الغية با�راسة 

   2ا�حوAة كما أغنتها".
  

lغّط  وأّما حازم القرطاجoِ ف ا&عا� فقد ا�سع مفهوم األسلوب �يهoه، فقد حّدد بتأW ي ا�ص

Oلغة الفنية، I حd أّن ا�صائص الفردية بقيت بمعزل عن مفهوم األسلوب، أي: ا&ناهج ا&طروقة I ا

ح حازم القرطاجl مفهوم األسلوب عنده، والفرق ب¦نه وdw ا�ظم بقو�: "Oّما �نت األغراض وAوّض 

اOشعرAة يوقع I واحد منها ا�ملة اOكبTة من ا&عا� وا&قاصد، وÊنت \لك ا&عا� جهات فيها توجد 

وLسائل من تُقت¬ كجهة وصف ا&حبوب َو ِجهة وصف ا�يال َو ِجهة وصف الطلول َو ِجهة وصف يوم 

ا�وى وما جرى �رى ذOك I غرض ال�سيب، وÊنت Yصل Oلنفس باالستمرار s تلك ا�هات وا�قلة 

ون ?سبة ت0 وجب أنْ  - من بعضها إb بعض و0wيفية االطراد I ا&عا� صورة وهيئة �س� األسلوب

األسلوب إb ا&عا� ?سبة ا�ظم إb األلفاظ، ألّن األسلوب Fصل عن كيفية االستمرار I أوصاف جهة من 

راد من أوصاف جهة إb جهة. فÝن بم�لة ا�ظم I األلفاظ والعبارات جهات غرض القول وKيفية االّط 

  3فيها من öوب اOوضع وأæاء ال�تيب".واªيئة اCاصلة عن كيفية ا�قلة من بعضها إb بعض وما يعتمد 
  

                                                 
  .124، ص:ا&صدر اOسابقينظر:  -1
  .124، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:عياد شكري Æمد -2
، دار الغرب اإلسالëّ ، 2أبو اCسن حازم القرطاجlّ، منهاج ا
لغاء و÷اج األدباء، تقديم وYقيق Æّمد اCبيب بن ا�وجة، ط -3

  .363، ص:1981 ، 
نان،بTوت
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زم القرطاجl األسلوب امتداد �Oم حا ) عنه808وAالحظ شكري عياد أّن ¸م ابن خ£ون (

 
ّ
قا با&عا�، واxا�: هو ا�ظر إoه s أنه عبارة      وتنمية � من وجهd، األول: "هو اعتبار األسلوب متعل

   1ية".عن مناهج مطروقة I اOلغة الفن
  

أساoب  فن من ا�Oم Oّ¶  أوردها حازم، فيقول: "ل ببعض األمثلة الÀبل إّن ابن خ£ون يمثّ 

         لول كقو�: الّط  لول I اOشعر ي0ون �طابفسؤال الّط  .¨تص به و توجد فيه s أæاء cتلفة

   2،دِ نَ فاOسX  ِء،اليَ بالعَ  ةَ يّ مَ  يا دارَ 

  3،كقو�: قفا ?سأل ا�ار الÀ خف أهلها Oلوقوف و اOسؤالو ي0ون باستد«ء اOصحب 

  4،من I ذكرى حبيب و م�ل ِك بْ �َ  افَ أو باس^بÝء اOصحب s الطلل كقو�: قِ 

  5م،�سأل فتخ�ك اOرسو أو باالستفهام عن ا�واب &خاطب غT معd كقو�: أOم

 ¿�َ :�و أمثال ذOك  ... 6زلعا�يار �انب ال ومثل Yية الطلول باألLر &خاطب غT معd بتحيتها كقو

با�مل و غT ا�مل إ?شائية و خ�Aة،  وت�تظم ال�اكيب فيه كثT من سائر فنون ا�Oم و مذاهبه.

  s".7 ما هو شأن ال�اكيب I ا�Oم العرÅ و Lوصولة، سمية و فعلية، متفقة، مفصولةا
  

األسلوب با&عا�، وال يعرج s مقابلته فابن خ£ون يتجنب ا�ص Éاحة s اختصاص 

فه تعرAفا يعتمد s ا\مثيل I شطر منه، وs اOسّ  لب I اOشطر با�ظم كما فعل حازم، وOكنه يعِرّ

  I إطالقهم.  �ذكر هنا سلوك األسلوب عند أهل هذه اOصناعة و ما يرAدون بهااآلخر، فيقول: "

                                                 
  .125، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:عياد شكري Æمد -1
  .09، ص:2009، 2ا\�Aزي، �ح ا&علقات الع�، تح: شمس سمT، دار صادر، بTوت، 
نان، ط -2
  398، 397، ص ص:2ابن خ£ون عبد اOر�ن، ا&قدمة، Yقيق: عبد اهللا Æمد ا�روµش، ج -3
  .204ا&علقات الع�، ص: ا\�Aزي، �ح -4
  .398، 397، ص ص:2ا&صدر اOسابق، ج -5
  .398، 397، ص ص:2ا&صدر نفسه، ج -6
  .398، 397، ص ص:2ا&صدر نفسه، ج -7
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ا³ي يفرغ به. و ال يرجع إb  ي ي�سج فيه ال�اكيب أو القالبفاعلم أنها عبارة عندهم عن ا&نوال ا³

اإلعراب وال باعتبار إفادته كمال ا&ع¬ من خواص  ا�Oم باعتبار إفادته أصل ا&ع¬ ا³ي هو وظيفة

و ا
يان و ال باعتبار اOوزن كما استعمله العرب فيه ا³ي هو  ال�اكيب ا³ي هو وظيفة ا
الغة

عن هذه اOصناعة اOشعرAة و>نما يرجع إb صورة ذهنية  العلوم اxالثة خارجة فهذه وظيفة العروض.

أعيان  ا&نتظمة Wية باعتبار انطباقها s ترKيب خاص. وتلك اOصورة ي�Ñعها ا³هن من Oل�اكيب

 اOصحيحة عند العرب ال�اكيب وأشخاصها و يصTها I ا�يال �لقالب أو ا&نوال ثم ي�تì ال�اكيب

  1".القالب أو ال�ساج I ا&نوال ا كما يفعله ا
ناء Iها فيه رّص باعتبار اإلعراب و ا
يان فTّص 
  

وAبدو أّن ابن خ£ون قد حرص s "إبراز اOصلة بd الفن (أو ا�وع) األدz أو األسلوب                 

وهذا ا\حديد &ع¬ األسلوب  أو األساoب من جهة، وdw األسلوب وال�اكيب اOلغوAة من جهة أخرى،

    2أوضح ما 	ده �ى ا�قاد العرب". وÝLنه من اOصنعة األدبية مع نزعته ا\عليمية اOواضحة، وهو أدق و
  

وOم يقت¡ أثر ا
الغة العرwية I ا\فكT األسلوÅ �ى عياد s ا&تقدمd، و>نما امتد ل¦شمل 

Æ سياق يعرض ا�اقدOضوء ا&جددين، و� هذا ا I يةwالغة العر
او\d رائدتd \جديد ا
حث I ا

  مفهوم األسلوب.
  

أوالهما: كتاب (فن القول) ألمd ا�و� ا³ي ا¨ذ "Lوقفا وسطا بd ا&حافظة s القديم واCماسة 

dالغة ا&حدثwية وwالغة العر
د          واعتم - أي األوروO - d¦wلجديد، وقد ب¬ كتابه s ا&قارنة بd ا

I كتابه s كتاب (األسلوب اإليطاï) لـ: (
ارlA)، وهو نوع من ا\حديث Oلبالغة األوروwية القديمة     

  I3 ضوء ا&فاهيم اOروما?سية".

                                                 
  .397، ص:2ابن خ£ون عبد اOر�ن، ا&قدمة، ج -1
  .131، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:عياد شكري Æمد -2
  .132، 131ص: ،ا&صدر نفسه -3
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تمتد دراسة  وعl ا�و� بدراسة اOلغة الفنية s خالف معظم ا&جددين، كما حرص s أنْ 

األسلوب ل^شمل األنواع األدبية، وا&ذاهب األدبية، وألح s فنية هذه ا
الغة ا&جددة، s اOرغم من أنه 

µسميها علما، لظنه أّن اختالف مناهج ا
حث ¾سب  أرادها Lوضوعية، فوصفها با
هاء وا�مال، وأ� أنْ 

  1العلم".ا&ادة ا&دروسة |عل ا
حث I الفن بعيدا عن اسم 
  

وèلص عياد إb أّن ا�و� Oم يفّرق بd ا
الغة من حيث � فن يالحظ I ا�Oم ا
ليغ، وا
الغة 

  من حيث � علم يتجاوز ا&الحظة  األوoة إY bديد الظواهر، وتصنيفها، ووصفها.
  

            ا اOكتابأّما ا&حاولة اxانية فR كتاب (األسلوب) أل�د اOشايب، وقد أراد اOشايب I هذ

        ،2يصل بd ا
الغة وا�قد األدµ" "zستأنف دراسة ا
الغة s طرAقة تناسب ذوق الع¡، أي أنْ  أنْ 

     "تباعد عن ا�ظر ا\حليL I Øكّونات ا
الغة، وفّضل اعتماد ما قرره - كما يرى شكري عياد- إال أنه 

ن s مثا� ãا يÃسط ك أسلوwا معنوAا، وأسلوwا لفظيا يتكوّ هنا ابن خ£ون عن األسلوب، فذهب إb أنّ 

  3العالقة بd اOلغة والفكر تÃسيطا شديدا".
  

دراسة األسلوب "تتضمن تعليمه، و� اOوقت نفسه يعl األسلوب �يه  وAرى أ�د اOشايب أنّ 

الفردية وا³اتية ãا يطرح �ساؤال عن كيفية تعليم األسلوب، أو بعبارة أخرى: إذا �نت ا\جرwة اإل?سانية 

  �4 معيار الفكرة، والعاطفة، وا�يال، فكيف س¦تم تعليم األسلوب؟".
  

                                                 
  .132، 131ينظر: ا&صدر اOسابق، ص: -1
  .132، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:عياد شكري Æمد -2
  .133، ص:ا&صدر نفسه -3
  .76أيوب حسام Æمد، شكري عياد ناقدا أسلوwيا، �لة جرش Oلبحوث وا�راسات، ص: -4
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        اإلشارة - Lرة أخرى - ح ا�ديد عند أ�د اOشايب "ال تعدوعياد إb أّن Lالمشكري وèلص 

إb نفس اÝOتب ووجدانه، وما فيهما من خيال، وتصور، وLوسي�، وهذه أLور مبهمة ال يقوم عليها علم، 

   µ1شتغل بها فهو علم ا�فس ال علم األدب". �ن لعلم ما أنْ  و>نْ 
  

  :الغرب �ى مفهوم األسلوب - 2- 2

          تلفت نظر ا�ارس ا�ظرة إb مفهوم األسلوب I اxقافات األوروwية القديمة يم0ن أنْ إّن       

)، Stilus( الت¦نيةWمة  مأخوذة من) Style©مة (فإb أOوان من ا&شابهات والفروق ال ¨لو من داللة، 

lشمع" نَ " قضيبا مِ تعOواح اOأ s ديد �ن القدماء ي0تبون بهCول0ن قواعد "األسلوب عند 2ا ،

الÀ استخلصها  اOالتd ثم I اآلداب األوروwية I الع¡ اð�O استمدت من قواعد ا�طابة

   3أرسطو، وتابع ا\أoف فيها كثTون بعده".
  

        ورwما خّصوه بمع¬ أضيق  )Rhétoriqueجعلوه Lرادفا Oلبالغة ("عندهم األسلوب أّما و      

    من ذOك وهو (Lستوى ا\عبT)، وعندهم ثالثة LستوAات أو أساoب: القرAب وا&توسط واOرفيع، 

وقد رwطوها با&ستوAات االجتماعية من جهة، وwالفنون األدبية من جهة ثانية، وwا&حسنات ا
يانية 

    4.من جهة ثاxة"

  

د ( معجم األسلوwية) األسلوب (       و� أòسط معانيه يدل األسلوب s طرAقة "  كما يFُStyle( :Øِدّ

  I عمل أشياء معينة مثل لعب اOسكواش أو اOرسم، هناك طرAقة  ا\عبI T اOكتابة أو ا�Oم، مثلما أنّ 

  5ورwما نتحّدث عن كتابة شخص بأنها ذات أسلوب منمXق أو عن ¸م شخص ما بأنه ذو أسلوب هز� ".

                                                 
  .135مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:، اOلغة واإلبداع: عياد شكري Æمد -1
  .128، ص: ا&صدر نفسه -2
  .128نفسه، ص: -3
  .128نفسه، ص: -4
  .20، ص:2002، 1ناظم حسن، ا
¬ األسلوwية: دراسة I "أ?شودة ا&طر" Oلسياب، ا&رKز اxقاI العرÅ، ا&غرب، ط -5
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األسلوب: " طرAقة I اOكتابة، وهو من جهة أخرى، طرAقة           أنّ   )P. Guiraud( ر غTووAرى بيا  

   1اب، و��س من األجناس، ولع¡ من العصور ".I اOكتابة ÝOتب من اOكتّ 
  

   Xوشق Åاألسلو Tم من تراث ا\فك�ه بمقطع عمودي èَِرق طبقاته و>ذا فحص اÝOتب ما ترا

ٍح ثال
ْ
Kر s ّزمنية اك^شف أنه يقومOة    اAد«ئمه �: " ا&خاِطب، وا&خاَطب، وا�طاب، ول¦س من نظر ّ�ٍ

  Y I ".2ديد األسلوب إال اعتمدت إيب¦س^يميا إحدى هذه اOرÊئز اxالث أو ثالثتها متعاضدة متفاعلة
  

وأول ما يطالعنا I اعتماد ا\فكT األسلوs Å ا&خاِطب تعرAف األسلوب "بأنه قِوام اOكشف   

 �ََمط 
X
3.غة مادة وش�"ا\فكT عند صاحبه، وتتطابق I هذا ا&نظور ماهية األسلوب مع نوعيّة اOرسالة ا&بل

 

  
      ،Tستهوي رّواد ا\نظµ القدم، متجّدد ما انفّك I قAديد األسلوب عرY I واعتماد هذا ا&قياس

فِِظ وا&لفوظ من العمق واCّدة أحيانا ¾يث يتعّذر               واOسبب I ذOك أنّ 
ّ
 العالقة العضوAة بd اOال

  s الفاحص فصل ا
اعث وا&بعوث وجودا. 
  

غة و� ظاهرة   
X
هذا ا&ن� Y Iديد ماهية األسلوب هو بمثابة اOِمعيار ا�الï &حتوى اOرسالة ا&بل

 Tلها بعض رواد ا\فك
ّ
األسلوI Å ا&�ق بأّن: " اOصورة اOلفظية الÀ � أول ما يُل� من ا�Oم           يعِل

ف     
ّ
ال يم0ن أْن Yيا Lستقلة و>نما يرجع الفضل I نظامها اOلغوي الظاهر إb نظام آخر معنوي انتظم وتأل

ي s مثا� وصار ثوwه    I نفس اÝOتب أو ا&ت©م، فÝن بذOك أسلوwا معنوAا ثم ت0ّون ا\أoف اOلفظ

ي0ون ألفاظا  األسلوب معان LُرتXبة قبل أنْ  ا³ي لÃسه أو جسمه إذا �ن ا&ع¬ هو اOروح، ومع¬ هذا أنّ 

قة وهو يتكون I العقل قبل أن | Xلسان أو |ري به القلمم�سO4."رِي به ا  

                                                 
  .9، (د ت)، ص:2اCضاري، سورAا، ط: عيا¤ منذر، LرKز اإلنماء ر، األسلوwية، ترغTو بيا -1
  .51، ص:2006، 5ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية واألسلوب، دار اOكتاب ا�ديد ا&تحدة، ط -2
  .52ا&رجع نفسه، ص: -3
  .52نفسه، ص:  -4
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  Æ ات أو انفعاالت أوTت داخلية نابعة من ذاته،     وتبدأ عملية اإل?شاء عند ا&�شئ بوجود مثÊر  

   ل إb أفÝر ومعان I ذهن صاحبها، ثم ت�جم          أو خارجية من ا
¦ئة ا&حيطة به، هذه ا&ثTات تتحوّ 

  إb عبارات لفظية تمِثّل أسلوب ا&�شئ.  
  

   dّÃأسلوب صورة خاصة بصاحبه ت ó " ك أّنOذ lعAيفية نظرته وKه، وTقة تفكAاألشياء  طر bإ

  1.وتفسTه ªا وطبيعة انفعاالته، فا³اتية � أساس ت0وAن األسلوب "
  
ف ا
اث فهو امتداد Oلمظهر أمّ 

ّ
ا ا&ظهر اxا� من مظاهر نظرAة Yديد األسلوب اعتمادا s ا&ؤِل

 ناظر        ل I ت0ثيف درجة ا\طابق بd مفهوم األسلوب وا³ي إoه ي�ت�، فال يقت¡ ا\األول، وAتمثّ 

                s تقرAب صورة األسلوب من صورة فِكِر باثِّه و>نما يغدو األسلوب هو ذاته شخصية صاحبه، 

 )بيفون(وهو حد� من ا\مازج ¨تلط فيه تلقائية األسلوب وا³ات ا&فرزة �. وLردÜ هذه اOوجهة قولة 

)Buffon:( Oسهل " إّن ا&عارف واµ كشوفOدا من ال�اء إذا وقائع واAزL نقلها وتعديلها، بل ت0^سب

فهو اإل?سان نفسه. ال يم0ن أخذه تناو\ها أيد أ�å خ�ة، فهذه األشياء خارجة عن اإل?سان، أّما األسلوب 

  2."وال َ�ْقله وال تعديله
   

ري األسلوب بيفونولقد أثّر (   ) بنظرAته هذه ó I ا³ين جاؤوا بعده من رواد ا�قد األدz ومنِظّ

) Flaubert(  )فلوTw(لها ) فعّرف األسلوب ب0ونه Lالمح الفكر، وتمثّ SchopenhauerفتÃنّاها شوwنهور (

 )جاكوبماكس (، وKذOك فعل 3ثم صاغها فقال: " يُعت� األسلوب وحده طرAقة مطلقة I تقدير األشياء "

)M. Jacob ( ّلغته وحساس¦ته" إذ قال: " إن I 4.جوهر اإل?سان �من  
  

                                                 
  .12، ص:2008، 1دار اآلفاق العرwية، ط -مدخل نظري ودراسة تطبيقية  -أ�د سليمان فتح اهللا، األسلوwية -1
  .129، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرÅ، ص:عياد شكري Æمد -2
  .54ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص: -3
  .54ا&رجع نفسه، ص: -4
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آت شخصية اإل?سان،        خبّ وهكذا ت^ّ�ل نظرAة Yديد األسلوب م�لة Oوحة اإلسقاط اÝOشفة Oِمُ   

ح به وما ُضّمن، فاألسلوب جø إb مقاصد صاحبه من حيث    ّÉُ ا�طاب وما بطن، ما I ما ظهر منها

  إنه قناة العبور إb مقومات شخصيته ال الفنية فحسب بل اOوجودية مطلقا.
  

، وهو ما Fيل إb تعرAف أحد 1عبقرAته " فاألسلوب: " اشتقاق األديب من األشياء ما يتالءم و  

" يُطلق األسلوب s ما ندر ودّق من خصائص ا�طاب الÀ ت�ز  مفكري القرن اxامن ع� إذ يقول:

  2ظ".اإل?سان وwراعته فيما ي0تب أو يلفعبقرAة 
  

ثم إّن ال^سليم بتطابق األسلوب والعبقرAة قد حتّم القول بقوة ا�فع ا\لقاI ñ عملية إفراز   

ِِه وKذOك I بلوغ تمامه ظاهرة غT واعية؛  Ü©شأته و� �ش? I ر أنهAتقر bإ dاحث
األسلوب ãا أف° با

ا ال يصحبه اإلدراك C Iظة ?سيج اإلبداع ا مع¬ ذOك أنّ 
ّ

لفl �ى األديب من ا\لقائية ¾يث يغدو تو�

    ?شأته األو±، وs هذا ا&س^ند عِرّف األسلوب "بأنه بصمات Yملها صياغة ا�طاب فتكون �Oشهادة 

                ، )دي Oوفر(، و)Lونان(وأخذها عنه ó من ) ProustالÀ تم�، وهذه اOصورة صاغها بروست (

األسلوب (إLضاء ) أو(خاتم )  و� ت0شف عمق ا\قدير I ارتباط األسلوب بصاحبه عضوAا حO jكأنّ 

   .3أو I اصطالح عرف ا&ؤسسات " طابَع وتوقيع "
 

 أمّ   
ّ
ه اOرKن اOضارب I �مع رؤى ا Yديد ماهية األسلوب باعتماد جوهر ا�طاب I ذاته فلعل

فيه من رÊئز ا&نظور اOلسا�، " فإذا �ن األسلوب I (فرضية ا&خاِطب) صفيحة  اCداثة ِ&ا يتجذر

                                                 
  .55ا&رجع اOسابق، ص: -1
  .56، 55ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص ص: -2
  .56، ص:ا&رجع نفسه -3



  تأصيل علم األسلوب �ى شكري �مد عياد                                                               فصل ا�الثال

 

245 

 
ْ
را وشخصية، وÊن I (فرضية ا&َخاَطب) رسالة ُمْغلَقة s نفسها ال تفضÜ االنعÝس ألشعة ا
اِثّ فك

رِسلت إoه، فإنّه I (فرضية ا�طاب) Lوجود I ذاته".
ُ
   1جدارها إال يدا َمن أ

  
ق ماهيته s أحد منهما، يمتد   

X
حبل ا\واصل ب¦نه وdw الفظه وÆتضنه الشك، ول0ن دون أن ُ!َعل

�ن وoدا Oصاحبه فإّن األسلوب هو وoد ا�ص ذاته O³ك µستطيع األسلوب       وصورة ذOك أّن ا�ص إنْ 

ف ا&خاِطب ألّن رابطة اOرحم ب¦نهما حضورAة C IظÀ اإلبد
ّ
اع واإليقاع،                    أْن ينفصل عن ا&ؤل

ينابيعه من مقومات الظاهرة اOلغوAة I خصائصها ا
ارزة  " وهذا ا&نظار Y Iديد ماهية األسلوب µستِمدّ 

  .2ونوام¦سها ا�فية "
  

رون \حديد األسلوب من زاوAة ا�ص يفرقُون بd وضع اOلغة اÝOئنة I طيات معا�ها،    واOُمنِظّ

¨ dووضعها ح :dAستوL أساس أنها ذات s لغةOل مع اLف يتعاAال االستخدام. فهذا ا\عر� bرج إ

 ك،           األول سا�ن، وAتمثل I وجودها قبل خروجها إb حقل االستعمال ا�ار"، واآلخر متحرّ 

ن عملها ´ وAُقصد به " اOلغة حd ¨رج من أطرها ا&عجمية بما Yوي من قواعد æوAة وÉفية إb ميدا

     3.تؤدي وظيفتها اإلخبارAة ا&نوطة بها، ونعl بها نقل األفÝر وتوصيل ا&علومات "
  

س ا&درسة اOوصفية I العلوم ا³ي أسّ  )دي سوسT(وAَرجع هذا ا&فهوم إb اOلغوي اOسوøµي   

قامت هذه ا&درسة s أساس" ما يم0ن أْن ?سميه باxنائية اOلغوAة، و� ثنائية تقسم ا�ظام  اOلغوAة. وقد

    )، وµشتمل ا&ستوى األول Parole( ، وLستوى ا�طاب)Langage( اOلغوي إL bستوL :dAستوى اOلغة

.ستخدام "ل ا&ستوى اxا� اOلغة I حالة االs قواعد ا
�ية األساسية Oلغة، ب¦نما يمثّ 
4  

  

                                                 
  .71اOسابق، ص: ا&رجع -1
  .71ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص: -2
  .16، 15أ�د سليمان فتح اهللا، األسلوwية، ص ص: -3
  .16ا&رجع نفسه، ص: -4
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I مقياس تنظTي             ا\يارات الÀ تعتمد ا�طاب أّسا تعرAفيا Oألسلوب تنصّب  وت0اد جّل   

د ب¦نها وAتمثل I " مفهوم االنزAاح ( ول# استقام � أن ي0ون  )L’écartهو بمثابة العاLل ا&ش�ك اOُموِحّ

ا I ا\فكT األسلوÅ فألنه µستمدّ               - ال مع ا�طاب األصغر ��ص واOرسالة  - دال\ه عن¡ا قار$

ر  Xك تعذO³ُسبك وµ فيها Àلغة الOوهو ا �åستمد تصوره من عالقة هذا ا�طاب األصغر با�طاب األµ و>نما

            (اOكبT)    تَصّورُه I ذاته إذ هو من ا&دOوالت اxنائية اOُمقتِضية �قائضها باO%ورة فكما ال نتصور

  1.إال I طباق مع (اOصغT) فكذOك ال نتصور انزAاحا إال عن ¤ء ما "
  

I ذاته ُمتَصّور ?ِس· تذبذب "و>oه يُ�سب االنزAاح هو األصÜØ ا³ي يقع عنه ا�روج،  وهذا ا&سبار 

صطلح 
ُ
عليه باالستعمال الفكر اOلسا� Y Iديده وwلورة Lصطلحه ف¶� µَِسمه من رKن منظور خاص وقد ا

  2.ا�فO íلظاهرة اOلسانية "
  

عنه عندنا. كذOك     ال èتلف اختالفا أساسيا "مفهوم األسلوب عند الغرب  يرى شكري عياد أنّ   

ال èتلف تارAخ ó من ا&فهومd (ا
الغة واألسلوب) اختالفا أساسيا بd اxقافتd، فبعد أن �نت 

«م، وwعد أن �نت وسيلة مÑايدة ف بوجه األديب، بل اإل?سان ا&ثقّ ا
الغة رKنا أصيال I ت0وAن 

."lومعيارا مطلقا ووحيدا \قدير ا�مال الف ،zاإلبداع األد I 3األهمية  

  

  

  

  

 

                                                 
  .78، 77ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص ص: -1
  .78ا&رجع نفسه، ص: -2
  .128األسلوب العرÅ، ص:، اOلغة واإلبداع: مبادئ علم عياد شكري Æمد -3
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   مفهوم األسلو+ية: - 3

، "يعرض با�رس Oلنصوص األدبية ب، �ال من �االت ا
حث ا&عاÉاألسلوwية أو علم األسلو

 وغT األدبية، Æاوال 
ّ
ل s أساسه األساoب؛ oظهر �اع اOرؤى الÀ تنطوي االلÑام بمنهج LوضوF ،Ôل

عليها أعمال اOكتاب، و0Aشف عن القيم ا�ماoة ªذه األعمال، منطلقا من Yليل الظواهر اOلغوAة 

   1وا
الغية Oلنص".
  

ا³ي �نت ¨تلط  )نوفال¦س(هو األسلوwية أول من استخدم Lصطلح ) أّن رغTو بيايرى (

وخضعت إb منظورات cتلفة  - فيما بعد  -  األسلوwية عنده با
الغة، ولقد توالت Yديدات األسلوwية

  2.فR: " علم ا\عبT، و� نقد Oألساoب الفردية"
  

األسلوwية "علم وoد األLس القرAب. وال شك I أنه Oّما Fن أوان تدوAن  يرى (Oرتوما بيار) أنّ 

 
ّ
بت به األحوال كثTا. وقد ظنوا أحيانا (أو اجتهدوا I أن يُظن) أنه Fُت% أو أنه مات،     تارèه، غT أنه تقل

رد.   اة وأنه I نمو مّط ل عليها �شهدان s أنه ي�بض باCيك�ة األ¾اث فيه و جودة ا�تائج ا&حّص  إال أنّ 

  3ول# حل هو Æل ا�طابة القديمة قلها � أفضال كثTة عليه".
  

̄ا علميا دقيقا  ّ̄ بd (اOلغة) و(ا�Oم) تمي وµشT شكري عياد إb أّن (دو سوسT) هو أول من م

                 ا�اس. ورفعهما إL bرتبة اصطالحd لغوdA، "فاOلغة � نظام متعارف اOرLوز الÀ يتفاهم بها 

                                                 
، 1981، 1، م2عياد Æمود، األسلوwية اCديثة: Æاولة تعرAف، �لة فصول، اªيئة ا&¡Aة العامة Oلكتاب، القاهرة، L¡، ع -1

  .123ص:
  . 9ر، األسلوwية، ص:اغTو بي -2
،       L1 ،2011رKز دراسات اOوحدة العرwية، طOرتوما بيار، مبادئ األسلوwيات العامة، تر: اOزKراوي Æمد، Lراجعة: �زة حسن،  -3

  .10، 9ص ص: 
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قة I اOواقع I استعمال فرد معI ،d حالة معينة، وهذا االستعمال يطابق أمّ  Xلغة ا&تحقOم فهو صورة ا�Oا ا

   I1 صفاته األساسية، وOكنه èتلف I تفصيالته من فرد إb فرد ومن حالة إb حالة". ا�ظام العام (اOلغة)
  
ت إb ?شوء علم األسلوب، وقيمتها ªذا العلم الÀ أدّ هذه الفكرة �  أنّ  عيادشكري  Aرىو

" Rسّ تُ  واضحة، فOت0ون ع¬ با Àسمات � الOاالستعمال، وهذه ا I لغةOتتخذها ا Àمات ا&م¯ة ال        

0ن و� ترجع اختالف هذه اOسمات إb استعمال األفراد Oلغة، وwذOك يمما سماه أهل األدب باألسلوب، 

             تؤدي إb قيام (علم أسلوب) حديث يناسب هذا الع¡ ا³ي يع�ف بقيمة الفرد ó I ¤ء،  أنْ 

."l2وال سيما اإلنتاج الف    
  
        منذ مطلع القرن اCاL ïشتقا  بدأتارAخ ?شوء علم األسلوب  أنّ إb عبد اOسالم ا&سدي  µشTو

Tس�ية (دي سوسOمن أ(  يدي sïشارل با) ثم كيفية )تلميذه ،(رÑيÃو سo) bرورا �يل (ماروزو) إL ،

سسها  )Todorov(امÑاجها با
�يوAة مع ¾وث (رومان جاكÃسون)، و(تودورف) 
ُ
          إb أْن استقامت أ

TفاتAا سيغزو األدب وتيار، ")مع (م¦شال رAّوال جذرY اته ا�قدية هذه ا&ك^سبات ا&بدئية ت0اد تُ�ب&نا بأّن

 جديد قد ال يتعّذر معه أْن تتجاوز األسلوwية نفسها بنفسها بعد أْن استقامت حرKتها 
ّ

 إِ�
ّ

وسيكون منه تو�

  M. Riffaterre(".3(إb (جاكÃسون) َو (م. رAفاتT)  )باï(ا�ائرAة األو± منذ 
  
علم األسلوب � الÀ س علم األسلوب الفر?ü (ا&درسة الفر?سية I (شارل باï) Lؤسِّ  قولي

 
ّ
يبحث I كيفية استخدام األدباء  وضعت القواعد ا�ظرAة األو± ªذا العلم)، أّن علم األسلوب "|ب أال

                                                 
  .29، مدخل علم األسلوب، ص:عياد شكري Æمد -1
  .29ا&صدر نفسه، ص: -2
  .24ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص: -3
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ªذه ا\أثTات اOوجدانية، فال µسأل عن مدى مناسÃتها Oلموقف اOوجدا� ا³ي يصوره اOشاعر،                    

   1اÝOتب ا&�ø". مها اOرواñ أوأو Oلشخصية الÀ يقدّ 
  

تظل من اختصاص ا�اقد.  فمثل هذه األسئلة خارجة عن عمل ا�ارس األسلوÅ، و�Aب' أنْ 

"دارس لغوي Æض، يدرس (ا�امات) اOلغوAة من حيث دالالتها  - I رأي (باï)- فا�ارس األسلوÅ إذن

ب أو العلم أو اإلدارة أو شؤون �ن مأخوذا من األد اإلضافية، مهما ت0ن طبيعة ا�ص ا³ي يدرسه، إنْ 

اCياة العادية. فالعاOم اOلغوي يبحث عن قوانd لغوAة 0Yم عملية (االختيار) الÀ يقوم بها شخص 

µستعمل اOلغة، وال يبحث عن القوانd ا�ماoة الÀ ¨ص األدب دون غTه من األغراض الÀ �ستخدم 

   2فيها اOلغة".
  

ايTها من "ا�ظرAة العلمية أو من العلم ا³ي ت�ت� إoه �فرع منه وقد بدأت األسلوwية �ستمد مع

فقد انطلقت من ا�طاب بوجهيه ا\عبTي والفl األدã zا جعل  3و¨ضع �Oوطه العامة I ا\حقيق"،

"األسلوwية Yدد ب0ونها ا
عد اOلسا� لظاهرة األسلوب، طا&ا أّن جوهر ا�طاب األدz ال يم0ن ا�فاذ 

إoه إال ع� صياغته اإلبالغية ثم تطورت ش¦ئا فش¦ئا حj اختصت با
حث عن نوعية العالقة اOرابطة  

  4ث ا\عبT ومدOول اOصياغة".بd حد
  

                                                 
  .31، مدخل علم األسلوب، ص:عياد شكري Æمد -1
  .31ا&صدر نفسه، ص: -2
، 2015، 1رون)، األسلوwية: مفاهيم نظرAة ودراسات تطبيقية، بيت اCكمة Oل�� وا\وزAع، ا�زائر، طبودوخة Lسعود و (آخ -3

  . 22ص:
  .64، ص:1984، أåتوwر، نوفم�، دµسم�، 5، مج1ينظر: دروµش أ�د، األسلوwية واألسلوب، �لة فصول، ع -4
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) TفاتAد ر XوحدRiffaterre(       ،وضوعيةL ية بأنها: "علم يُع¬ بدراسة اآلثار األدبية دراسةwاألسلو

و� O³ك تع¬ با
حث عن األسس القارة I إرساء علم األسلوب، و� تنطلق من اعتبار األثر األدz ب�ية 

  Y1اورا خاصا". مع اOسياق ا&ضمو) س�ية تتحاور
  

  بمع¬ أنها تقوم s دراسة ا�ص I ذاته إذ تقوم بتفحص أدواته وأنواع �شكيالته الفنية،         

و� تتم¯ من بقية ا&ناهج ا�صية ب^ناوªا ا�ص األدz بوصفه رسالة لغوAة قبل ó ¤ء فتحاول تفحص 

 (اOلغوي) وترë ¾سب رأيه إb " تمكd القارئ من إدراك خصائص األسلوب الفl إدرا� نقديا    ?سيجه

   تأخذ مفهومها من ا�هة  سلوwيةومادامت األ 2قه تلك ا�صائص من »يات وظائفية"مع اOوÔ بما Yقّ 

  أو تلك.ا�هة دا ¾سب هذه هات و0Aون Æدّ د تلك ا�د بتعدّ مفهومها يتعدّ  الÀ تÃنتها، فإنّ 
  

               "وصف Oلنص األدz حسب طرائق Lستقاة  ):M. Arrivéواألسلوwية حسب (أرAفاي) (

  4، و� حسب (دوالس):" تُعرXف بأنها منهج Oسا�".3من اOلسانيات"
  

األسلوب)  عنده (علم دباألسلوwية، وAرِ  )Stylistiqueا&سدي Lصطلح (عبد اOسالم وAَُ�ِجم   

 عنه أحيانا؛ 
X

                    فهو يرى أّن ا&صطلح حاLل xنائية معرفية، " فسواء انطلقنا من اّ�ال اOالت¦l وما تو�

ب 
X
KرL دال s ية وقفناwالعر I �c Iتلف اOلغات الفرعية أو انطلقنا  من ا&صطلح ا³ي استقّر تر�ة 

)، وخصائص األصل تقابل انطالقا أبعاد اOالحقة، فاألسلوب           iqueته (ـيّة) () والحقStyleجذره (أسلوب) (

 ،Ôا&وضو ïا\اwو ،Øعد العل� العق
      ذو مدOول إ?سا� ذاÎ، وwا\اï ?س·، واOالحقة ¨تص با

                                                 
ا&ؤسسة ا�امعية O£راسات وال�� وا\وزAع،  -سة Y Iليل ا�طابدرا -بدري اCرÅ فرحان، األسلوwية I ا�قد العرÅ اCديث -1

  .15، ص:2003، 1
نان، ط
  .15، ص:ا&رجع نفسه -2
  .41ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص: -3
  .41ا&رجع نفسه، ص: -4
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ْ I وAم0ن 
َ

oوOمد bتفكيك ا�ال االصطال� إ d\اCتا اW (علم األسلوب) ه بما يطابق عبارة

)Science du style (حث عن األ
  1."سس ا&وضوعية إلرساء علم األسلوبO³ك تُعرXف األسلوwية بداهة با
  

وما يُلِفت االن^باه I سياق ا
حث األسلوÅ أّن ا�راسات األسلوwية ªا حضور واضح I حرKة 

         عبد اOسالم ا&سدي يقّر رÅ، و I ا�قد الغرÅ أو ا�قد العا�قد اCديث منذ فَْجِر هذا القرن سواء 

 ü?احث الفر
لظاهرة األسلوب  ا³ي يرى بأّن " األسلوwية � ا
عد اOلسا�)  بيار غTو(بما ذهب إoه ا

  2.أّن جوهر األثر األدz ال يم0ن ا�فاذ إoه إال ع� صيا»ته اإلبالغية "طا&ا  
  

وAتدقق هذا ا\عرAف ذو ا
عد اOلسا� ش¦ئا فش¦ئا حjّ يتخّصص با
حث عن نوعية العالقة 

 Tشµتوى صياغته، وÆ ولOومد ،Tحدث ا\عب dرابطة بOو(اTوضع آخر  )بيار غL I ÕوظيOاالزدواج ا bإ

     ، فموضوع WيهماOلحدث األسلوÅ، مطابقا بd �ال العمل األسلوÅ وÆتوى ا\فكT ا
الÌ القديم

، واCصيلة اإليÃس^يمية I مقارعة ا
الغة باألسلوwية 3"فن اOكتابة وفن ال�Kيب، فن ا�Oم وفن األدب"

ك OلتفكT " أّن ا&حرّ ة ا�اها اختبارAا، مع¬ ذOك تتلخص I أّن من� ا
الغة متعال، ب¦نما تتجه األسلوwي

ب¦نما ي^سم ا\فكT األسلوÅ جب �سبق ماهيّات األشياء وجودها، بمو(ما ّ�)  ا
الÌ قديما ي^سم بتصّور

األسلوwية  ْت با\صّور اOوجودي ا³ي بمقتضاه ال تتحّدد Oألشياء ماهيّاتها إال من خالل وجودها، O³ك اعتَ�َ 

  4.أّن األثر الفl ُمعِ�ّ عن �رwة مع¦شة فرديا "
  

 علم YليØ �رAدي يرë إb إدراك ا&وضوعية          " األسلوwية يرى أغلب منظري األسلوwية أنّ 

  I.5 حقل إ?سا� ع� منهج عقال� ي0شف ا
صمات الÀ �عل اOسلوك اOلسا� ذا مفارقات عمودية "

                                                 
  . 33،32ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص ص:  -1
  .20، ص: 1سلوwية وYليل ا�طاب، جاOسد نور ا�ين، األ -2
  .39ا&رجع اOسابق، ص: -3
  .45ا&سدي عبد اOسالم، األسلوwية و األسلوب، ص: -4
  . 34،33ا&رجع نفسه، ص ص: -5
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 jة حAلغوOا�راسات ا I ية أن تناهض ا&ناهج القديمةwاألسلو s " سالم ا&سدي أنهOرى عبد اAو

راسة الظواهر اOلغوAة سعيا وراء ا&جهود األدù، أو حرصا s ا\حليل ا\ارA(، ت�بذ  ó عمل آI ï د

ا � اك^شاف العالقات فدراسة اOلغة ل¦ست Lالحظة العالقات القائمة بd اOرLوز اOلسانية فقط، و>نم

  1."ا\عبT معاا�ظر I الفكرة و� بd ا\فكT وا\عبT؛ O³ك ال ي^س¬ تdّÃ هذه اOروابط إال بالقائمة 
  
ر فيه، وما æّسه                وAواصل ¸مه \وضيح هذه الفكرة فيقول:" إنّنا ال ?ستطيع إبراز ما نفِكّ

إال بوساطة أدوات تعبATة يفهمها عنّا اآلخرون، وقد ت0ون الفكرة ذاتية ول0ّن اOرLوز ا&ستعملة          

ت اOشحنة العاطفية � الغا
ة I ا�Oم،     I أدائها تب� Lش�Kة بd �موعة A�òة cصوصة، وOّما �ن

وأّن ا�انب ا³هl فيه دونها ب0ثT، فإّن األسلوwية تتحّدد بدراسة ظواهر ا\عبT وفعل ظواهر ا�Oم     

s اCساسية، فّ¶ فكرة تتجّسد ¸ما إنّما Yّل فيه من خالل وضع «طÕ، سواء أåان ذOك من منظور 

  2.تلّقاها، ف�هما ي�ªا ت�Aال ذاتيا " نْ منظور مَ َمْن بثّها أم من 
  

ر ا&سدي  Xمغبة ا&عارف "ولقد َحذ I يةwألسلوO ة العلميةAوªاذق الغيور من ضياع اCِم اOبِلُغة العا

)؛ ألّن  هوAة الِعلم ال تنجØ نصاعتها �طاب، ا
الغة، ا�قد األدzا&حاذية (اOلسانيات، فقه اOلغة، Yليل ا

ة ªا عن هوAّة ا&عارف ا&حاذية Oلعلم ا&قصود، كما أّن أّي حقل علّ� إذا  ّ̄  إذا اتضحت سماتها ا&م
ّ
إال

تراكمت عليه ا&داخالت ا&غايرة و�ّمعت معه نقط تقاطع اªوAّات ا&ختلفة تبّددت سماته وغدت ضبابا 

  3.ت ا�وعية "من وراء سجوف ا&جاذبا

  

  
 

                                                 
  .44، ص:1983، 1دار الطليعة Oلطباعة وال��، بTوت، ط - مع دoل ببليوغراI  -ا&سدي عبد اOسالم، ا�قد واCداثة -1
  .45،44نفسه، ص ص:ا&رجع  -2
  .57،56، ص ص:1994ا&سدي عبد اOسالم، I آoات ا�قد األدz، دار ا�نوب Oل��، تو?س، (د ط)،  -3



 

 ةـيـوبـلـاأس رةـاــظـال
 

 

 .ااختيار -

 .الركيب -

 .ااحراف -
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  *ا)بحث ا�ا%: الظاهرة األسلو ية

الظاهرة األسلو*ية جعلت تتضح ش ئا فش ئا �ى علماء ا�لغة � ظل الظاهرة "يرى شكري عياد أّن 

د ا:حث � تفرّ إ/ ى � اEهاية قوال أدّ تمBّت عنها، ذ�ك بأّن ا:حث � الفروق ب3 األ ا�لغو2ة العامة إ/ أنْ 

بدراسة اEصوص األدبية. وهذا ال يعT  سلوب � نظر معظم Qارسيه NرتبطااEص األدK حI أصبح علم األ

الفصل ب3 ا�راسة ا�لغو2ة ودراسة القيمة، و`نما يتطلب منهجا خاصا �راسة الظاهرة األسلو*ية ال\ ]دد 

3 اkصائص ال\ تمBها عن يعياد إ/ وصف هذه الظاهرة بتع، �fك eسc 1"ها باالستعمال األدK �لغةامعن

  االستعماالت األخرى.
  

  االختيار: - 1

وهو من أعم اnعايm � ]ديد الظاهرة األسلو*ية من خالل "بمعيار االختيار،  بدأ شكري عياد

واب االختيار أمام أوسع أب إظهاره �لفروق ا�كمية ب3 االستعمال األدK، واالستعمال العادي. وال شك � أنّ 

ا�شاعر v اuعبmات اnجاز2ة ال\ تمتاز بأنها sاطب اkيال أي أنها تmr ارتباطات ذهنية متصلة بعمل 

    2."كما أنها تر*ط ب3 ش ئ3 يمyن أن يyونا متباعدين � الظاهر إحدى اxواس.
  

ورن بمجال وا�كناية يبدو ضيقا إذا ما قُ أمام ا�شاعر � اnجاز اnرسل "~ال االختيار  ومع ذ�ك فإنّ 

 دة        دان بعالقات خارجية �دوذ�ك ألن اnجاز اnرسل وا�كناية مقيّ ال�ش�يه أو االستعارة، االختيار � 

  3."� ا�واقع أن تقوم ب3 أشياء شديدة اuباعد عالقة ال�شابه يمyن � ح3 أنّ 
  

                                                 

  األسلوب. مـحددات* 
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ا�صورة الفنية ش� لغوي يمyن أن يوصف بأ�� من صفة، فاxديث عنها "إ/ أّن  ه اEاقدوقد ت�بّ 

إّن دارس األدب � �اوuه لفهم االرتباط ب3 طر� ا�صورة  كثافتها ا�كمية � ~ال االختيار، ال يقت� � 

ختيار ال يبحث عن � ال�اعة � أداء مع� مع3، و`نما يبحث عن اnع� نفسه، ومع� ذ�ك أّن عملية اال

  1."� اEص األدK واxديث العادي يصبح اختالفا كيفيا
  

إّن خاصية االختيار �س�تبع با��ورة خاصية Nضادة �ا، وv اEظام اfي يلزم هذا االختيار حدودا 

   2معينة، فال يوجد اختيار مطلق، فاالختيار يقابله عرف �د منه، وتنقسم األعراف ا�لغو2ة ثالثة أقسام:

 ا�لغو2ة الطبيعية: ال\ تقبل و�ستعمل بطر2قة تلقائية. األعراف □

األعراف ا�لغو2ة ا�صناعية: ال\ يتواضع عليها فر2ق من اEاس ألداء غرض خاص كأعراف اnهن،  □

 أو أعراف العلوم اnختلفة.

 األعراف ا�لغو2ة األدبية: تتكون بطر2قة ال v بالطبيعية اnحضة، وال با�صناعية ا��فة. □

 

Nو2تعا Bّم�ساو2ة � درجة تم vدها،ها و]دّ ل األدب مع هذه األنواع ا¥الثة ¤يعها، و                

شأن األعراف ا�لغو2ة "و ذه ا�سمات عن األصل ا�لغوي العام،أي � مقدار ا�سمات ا�لغو2ة اkاصة و*ُعد ه

          هناك سمات معينة تمBّ �جة عن �جة � نطق بعض اxروف  ، من حيث إنّ � ذ�ك شأن ا�لهجات

         ا�لهجة »صائص ا�لغة ال\ أو داللة بعض ا�ªمات أو وضع ا�Eة � ا©مل، وفيما عدا ذ�ك ]تفظ 

  v3 فرع منها. فكذ�ك اxال � األعراف ا�لغو2ة أيضا".
  

ة منح�ا � فئة خاصة نت ا�سمات ا�لغو2ة اnمBِّ  ن العرف ا�لغويعياد أنه ¬ما شكري و2رى 

        من ناحية أخرى. أ��، و"نعT بyونها خاصة، قلة العدد من ناحية، وانعزا�ا عن سائر فئات اnجتمع 
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، � معسكر أو الطالب � مدرسة داخلية �¯ن ما يyّونون عرفا لغو2ا � قدر كبm من اuمBّ فا©نود 

  1القول � األعراف ا�صناعية كما يصدق � األعراف الطبيعية".و2صدق هذا 
  
مة �رسم ا�شخصيات، واإل�اء فاألعراف الطبيعية تهيئ �²تب ا�رواية والقصة، واn±ح أدوات قيّ   

 "�و أنها sلق أحيانا بعض ا�صعو*ات � الفهم. ومع� كونها أدوات أنها با©و، و
َ

s ا ضعµخض̄و مبا

 .Tأنّ ولقصد ا�²تب الف  Bّهذه األعراف تصبح ~رد عالمات � أوضاع ا�سمات ا�لغو2ة ال\ تم 

من حر2ته � اختيار  إ·ه قيودا أو قوان3 ]دّ ل بال�سبة اجتماعية معينة ير2د ا�²تب �اتها، ف¶ ال تمثّ 

، شأنها شأن ا�وصف وا�±د، ف¶ sضع �لمنطق اfي ل  جزءا من ا:ناء الفTاuعبm اnناسب، بقدر ما تمثّ 

   2."ير*ط ب نها و*3 سائر األجزاء أ�� Qا sضع ألية قواعد خارجية
  

فقدان اxساسية بهذه "أّما اإلش²الت ال\ ت�شأ من تعاNل ا�²تب مع األعراف األدبية فمرّدها إ/ 

أو Nصطلحا متعارفا عليه ب3 ا�²تب والقارئ،  األعراف مع استمرارها � العمل بوصفها رNوزا لغو2ة،

nصطلح ا�شعري القديم بعمود ا�شعر، واnصطلح اnجو¸ عند أK نواس، واnصطلح ا�زخر�                  

� اnوشحات، واnصطلح ا�شع¹ عند ا:هاء زهm وا:وصmي وتyمن ا�صعو*ة � إخضاع اnصطلح 

  3."اع األديب كما فعل أ«د شوº � معارضاته، وN±حه ا�شعريبإ²Nنياته اإل�ائية إلبد
  

وال شك � أّن ¾ Nصطلح ½ قيمته اuعب2mة، لyن اEاس ¼تلفون � تفضيل بعضها � بعض 

ا�شعر اuام ال يقرؤون سوى اEاس  "فبعضالختالف الع�، أو ا: ئة ا¥قافية، أو اfوق ا�شخ¿، 
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، ولyن الفصل � القضية لشعر اxرهم eسخرون من هذا ا�شعر، و2تعصبون �*عضوالقوا�، واuفاعيل 

  ��1 من اnصطلح3 إ²Nنياته اuعب2mة". غyQ mن، ألنّ 
  

sتلف هذه الطرائق  كما أّن �لغات اnختلفة طرائق � اuعبm عن الفكر وا�شعور، فمن الطبيÁ أنْ 

وهذا ال يعT أن أمة أفضل من أمة � هذه اEاحية أو تلك. والفائدة ال\ Âنيها    "� خصائصها اuعب2mة، 

من Ãث اkصائص اuعب2mة �لغتنا فائدة عظيمة، ألّن هذه ا�لغة v اnادة ال\ يعمل فيها اnبدع العر�، 

  2."ع3وv ذات ش�، وال بد من معرفة خصائص هذا ا�ش� nعرفة ماذا حدث ½ � عمل أدK م
  

ع  Åراسات األسلو*ية، وقد توس�أصبح تعر2ف األسلوب � أنه اختيار من اuعر2فات ا�شائعة � ا

ا:احثون � مناقشة هذا اuعر2ف اfي يبدو إش²·ا � كثm من األحيان كما v تعر2فات األسلوب 

)، و2قول (باÉ)         Buffon( )فونبو(... أو األسلوب هو ا�رجل � حّد  األخرى من كونه اÆرافا، وانز2احا

   3هذا اnلمح اuأثmي ذو �توى ¯طÊ". عن األسلوب: "هو إضافة Nلمح تأثmي إ/ اuعبm، والشك أنّ 
  

تعر2ف األسلوب � أنه اختيار يطرح � اnقام األول ا�سؤال اآلn :Ëاذا ¼تار اnبدع هذه ا�ªمة، ف

وان، أو هذه اuقنية دون غmها من اuقنيات؟ وهذا ا�سؤال يقود إ/ آخر،        أو هذا الÎÏيب، أو هذا العن

هل االختيار عملية واعية، أم غm واعية، وÎيف يمyن ]ديد مثل هذا ا�سؤال أو اإلجابة عليه؛            

  ألّن االختيار أNر ال يتعلق بالقارئ، و`نما يتعلق باnبدع.
  

         تضاف إ/ ما سبق متمثلة � العالقة بN 3وقف اnبدع و*3  وهناك نقطة أخرى يمyن أنْ 

           ما ¼تاره، أي هل يتدخل اnوقف اfي يع شه اnبدع � توجيه اختياره توجيها ق±2ا، أم ال يمارس 
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هن عند سلطة � عملية االختيار �ªمة، أو عبارة، أو ألسلوب ما؟ ¾ هذه اEقاط Óب أن تظل � اf أّي 

  معا©ة تعر2ف األسلوب � أنه اختيار.
  

يyاد يyون تعر2ف األسلوب بأنه اختيار من اuعر2فات ا�شائعة واnعروفة � ا�راسات اEقدية 

اxديثة، إذ أّن معا©ة األسلوب � أنه اختيار احتلت Nساحات واسعة من مناقشات ا�راسة األسلو*ية، 

م �لمبدع إ²Nنات هائلة ½ أن eستخدمها �لتعبm         نظام ا�لغة يقدّ  ة أنّ "وقد شاع � ا�راسة األسلو*ي

�لمبدع اxر2ة � اختيار ما ير2د ما دام ما ُ¼تَار ¼دم  عن حالة واحدة أو Nوقف مع3، وهذا يعT أنّ 

لعملية ولyن هذا األNر �م يبق ~رد عموميات، و`نما بدت هناك ]ديدات ، 1رؤ2ته وتصوÔره وNوقفه"

:v ستو2ات �الختيارN سةÕ َت ّBِراسات األسلو*ية، وقد ُم�  2االختيار � ا
  

 اختيار الغرض من ا0ديث:   -  أ

م 
ّ
ªِتnديث مثل: اإلبالغ،  - بناء � أسس �ددة - وفيه ير2د اxم أو اØا�وصول إ/ الغرض من ا�

ا�عوة، اإلقناع، اك�ساب معلومات معينة، و2مyن أْن يyون ا�دف من اEصوص األدبية أغراضا 

  ¤ا·ة. 
  

 اختيار 7وضوع ا0ديث:   -  ب

 
ّ
ªِتnا�لغو2ة أو األشياء ال\ ير2د وفيه ¼تار ا mت غ اxديث عنها، و*ناء � ذ�ك تتحدد م اnوض̄و

إ²Nنيات االختيار ال\ �ا قيمة معينة، فلو أراد مثال اإلخبار عن حصان فيمكنه أن ¼تار حصان، جواد، 

  فرس...إلخ، ولyن ال يمكنه اختيار بقرة مثال.
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 اختيار ا8ر7ز ا8لغوي:   -  ت

 
ّ
ªِتnصوص لغة معينة أو �جة ما - م إذا ن يعرف عدة لغات¼تار اEوهذا االختيار هام جدا � ا ،

  األدبية، حيث ]دث إضافات بِلُغات أو �جات أجن�ية.
 

 االختيار ا:حوي:   -  ث

و¼تار اnتªم الÏاكيب اEحو2ة ال\ تyون قواعد صياغتها إجبار2ة مثال: ¤لة استفهامية         

 أو ¤لة خ�2ة.

 االختيار األسلو;:   -  ج

 
ّ
ªتnساو2ة دال·ا.م � و2ع� ا�n²نات االختيار2ة اNاالختيار األسلو� من ب3 اإل  

 

و� ا�رغم من هذه اuحديدات ال\ ]اول أن تِ�ز Nستو2ات األسلوب إال أّن هناك إش²·ة تظل  

تواجه تعر2ف األسلوب من كونه اختيارا، فاnشªة األوÜ: هل اnبِدع يyون حرا فيما ¼تار غm مقيÅٍد 

  بضوابط، أو قواعد �تyم إ·ها؟ 
 

اختيار يقوم به اnبدع أسلو*ا؟ و� هذا األساس برزت ا اnشªة ا¥انية ف¶: هل يyون ¾ أمّ 

Þورة أساسية �لتميB ب3 نوعÝ 3تلف3 من االختيار: اختيار �كوم باnوقف أو اnقام، واختيار تتحyم 

فيه مقتضيات اuعبm اkا�صة. "واEوع األول اختيار نفÁ، ر*ما يُؤثر فيه ا�nشئ ¬مة أو عبارة � أخرى، 

  - � عكس ذ�ك  - �لحقيقة، أو ألنه - � رأيه  - أ�� مطابقة  ألنها
ّ
أو يتفادى  ل سامعه،ير2د أن يضل

 .1االصطدام Ãساس ته اßاه عبارة أو ¬مة معينة"

  
ا اEوع ا¥اà فاختيار Æوي يرتبط ارتباطا وثيقا باإل²Nنات اEحو2ة وقواعد ا�لغة بمفهومها أمّ 

ل اnبدع أسلو*ا        ا�شاNل: ا�صوتية، وا��فية، وا�ال·ة، ونظم ا©ملة، " وy2ون هذا األNر ح3 يفِضّ
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ر ما حقه اuقديم ما هذا األسلوب أ��  دام يرى أنّ  � أسلوب، فتارة eستخدم اuقديم واuأخm و2ُؤِخّ

را وفاعال ·نقل ]قيقا �لفائدة ال\ يتوخاها من عمله األدK، وهو عمل ير2د منه اnبِدع أْن يyون Nؤثِّ 

  1.ا�شحن العاطÊ �لغة اEص إ/ اnتلá أيضا "
  

ت ي�ز من خالل هذه اnناقشات أّن عملية االختيار تصبح عملية أساسية مهما اختلفت تأو2ال

اEقاد وNواقفهم منها، ألنهم Óُِمعون � اEهاية � أهمية االختيار � ا�راسات األسلو*ية. وقد Åâß هذا 

عندما عّرف ا�وظيفة ا�شعر2ة بأنها:" إسقاط مبدأ  Jakobson)( )جاك�سون(األNر بصورة واضحة عند 

أساس قاعدة اuماثل واnشابهة واnغايرة  اuماثل nحور االختيار � �ور اuأ·ف، فاالختيار ناتج �

. أو ما أصبح يُعرف بمحور االس�بدال 2والÏادف والطباق، ب نما يعتمد اuأ·ف و*ناء اnتوا·ة � اnجاورة "

  و�ور الÎÏيب.
  

ر*ط بعض ا:احث3 ب3 فكرة االختيارات األسلو*ية واEحو اuو·دي اuحوä2 اfي يقوم � بناء 

ف ما يوافقه، و*ناًء � ~موع
ّ
ة من ا©مل اnختلفة اعتمادا � ا©مل ال�سيطة، ومن هذه ا©مل ¼تار اnؤِل

ذ�ك فقد تم ]ديد األسلوب عند بعض ا�ارس3 بأنه: "ن�يجة الختيار اnؤلف من Ýتلف اuحوالت 

  .3االختيار2ة اnمكنة"
  

ل بدائل  جة �لنحو اuو·دي، وهذا بدوره يمثّ تتو� كثm من الÏاكيب ال\ تعT ا�æء نفسه ن�ي

ف من ب3 إ²Nنات ا�لغة  - طبقا �fك  - � Nستوى ا�راسة األسلو*ية، واألسلوب
ّ
 ن�يجة النتقاء اnؤِل

َ
�"يُو
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االختيار2ة ال\ تقوم � ب نها عالقة اuبادل، Qا Óعل من اn سور Nالحظة الفوارق األسلو*ية � نصوص 

  .1ا�لغة نفسها عندما تؤدي ¤يعها اnحتوى اإلعالé ذاته، و*أش²ل Ýتلفة"ت�تè إ/ 
  

ê �ر*ط مفهوم األسلوب باEحو اuو·دي اuحوä2 لظاهرة االختيار لقد وجد صالح فضل Nسوّ 

ع اEظام ا�لغوي ي�يح �لمتªم فرصا عديدة، و`²Nنات Ýتلفة �لتعبm عن واق بنظر2ة اuوصيل "� اعتبار أنّ 

عمليات االختيار  �دد، مع Nالحظة مدى ما يتمتع به ا�²تب من حر2ة حقيقية � اختياراته، إذ إنّ 

  . �2كومة بالظروف ال\ يمyن تفسmها بدورها � أنها اختيار يتم � Nستوى أ�"
  

        ومهما يyن، فإّن ]ديد األسلوب � أنه اختيار �ور أساë من �اور ا�راسات األسلو*ية

ال\ قدمت األسلوب � أنه متصل بوì اnبدع، و*ذات ته ال\ تمBه عن اfوات األخرى، فتفاوت 

  عن�ا أساسيا من عناî عملية اإلبداع. األسلوب ر*ما يyون قائما � طبيعة االختيار اfي íَُعدّ 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

                                                 
  .179، ص:فضل صالح، علم األسلوب -1
  .89، ص:نفسهاnرجع  -2
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  ال<=يب: - 2

ظاهرة إبداعية سابقة عليها وv ظاهرة االختيار                 تقوم ظاهرة الÎÏيب � اnنظور األسلو� �     

حyِم ترÎيب ا�
ُ
" تÎÏب ا�ªمات     ªمات اnختارة � اkطاب األدK،ال\ ال تyون ذات جدوى إال إذا أ

 mجاورها تأثu ونy2ف¶ تتوزع سياقيا � امتداد خطي، و ،Kستو32؛ حضوري وغياN طاب منkا �

وð وترÎي¹، وهو ما يدخلها � عالقات رÎنية، وv أيضا تتوزع غيابيا � ش� تداعيات دالÉ وص

�لªمات اnنتمية Eفس ا©دول ا�الÉ، فتدخل إذن � عالقة جد·ة أو اس�بدا·ة، فيصبح األسلوب بذ�ك 

  1.شبكة تقاطع العالقات ا�رÎنية بالعالقات ا©دو·ة و~موع عالئق بعضها ببعض"
  

     ëيب عن� أساÎÏوال ،Kطاب األدkم ونظمه ل�شكيل سياق اØتنضيد ا� v يبÎÏفظاهرة ال

(القرماطيقا) وv �شمل        � الظاهرة ا�لغو2ة، وعليه يقوم ا�Øم ا�صحيح، وحسب الفاراK أنه يُدِخل

ولعلم قوان3 األلفاظ ، 2"علم قوان3 األلفاظ عندما تÎÏب، وعلم قوان3 األلفاظ عندما تyون مفردة"

 
ّ
Îرnم، وعلم قوان3 األظراف       اªيب، وعلم قوان3 أظراف األسماء وا�ÎÏن: "علم قوان3 أحوال ال بة ف̄ر

  3.هو اnخصوص بعلم اEحو"
  

وحسب االعتقاد أّن اuو·د ا�لغوي تقيÅد بنظام ا�لغة ال ¼رج عن إطار القياس اfي هو («ل فرع     

 
ّ
ردا، فإذا ورد نادرا ُعدّ � أصل لعل Åق س عليه (� ا�لغة) مطnون اyوطه أن يµ ة جامعة ب نهما)، ومن 

        : "من مهمات اEحو العادية )نوام �شوNسó(شاذا، وا�شاذ كما هو شائع ُ�َفظ وال يقاس عليه، يقول 

                                                 
  .77األسلوب، ص: ية واnسدي عبد ا�سالم، األسلو* -1
دار هومة �لطباعة وال�Ú واuوز2ع،  -دراسة � اEقد العر�" األسلو*ية واألسلوب -ا�سد نور ا�ين، األسلو*ية و]ليل اkطاب -2

  .168، ص:1ا©زائر، (د ط)، (د ت)،ج
  .168، ص:1اnرجع نفسه،ج -3
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ªسند �� منها وصفا هيe كو2ن، وأنuيا أي وصفا �لوحدات ال\ أن يقوم بتحديد فئات ا©مل ا�سليمة ا

  1."و2ة ب3 ا©ملة وأختهاات ا:نتتكّون منها ا©ملة و�كيفية �شªها، وÎذ�ك �لعالق
  

ه وال عن تصوره �لوجود إال انطالقا         ترى األسلو*ية أنّ      ا�²تب ال ي�س� ½ اإلفصاح عن حِسّ

�nشودة واالنفعال اnقصود، وهذا هو اfي من ترÎيب األدوات ا�لغو2ة ترÎيبا يُفô إ/ إفراز ا�صورة ا

يyسب تقيÔد اEظر2ة Ãدود اEص � ذاته وyُ2ِسبُها 2µعتها اnنهجية وحI اnبدئية من حيث احت²م 

نظري، و� هذا ا�صعيد باfات تت� األسلو*ية � اnعطى األ�سT اnحض ألّن ا�لسانيات قد حددت 

) يقوم             "ا�لغة بyونها ظاهرة اجتماعية، ö¾) يبة قائمة � ذاتها أي أنهاÎو÷ئنا حيا مع اعتبار أنها تر

� ظواهر مÏابطة العناî، وماهية ¾ عن� وقف � بقية العناÃ îيث ال يتحدد أحدها إال بعالقته 

ه باألخرى،  فتكون ا�لغة جهازا ت�تظم � صلبه عناî مÏابطة عضو2ا ال يتغm عن� إال ا Ômر عن تغÂ

وضع بقية العناî، و*اuاÉ ّ¾ ا©هاز ، وما إْن eستجيب ا��u ÔغÔm ا©زء حe Iستعيد ا©هاز انتظامه 

"äاخ�  2.ا
  

     
ّ
Îي يرfنطلق اnومن هذا ا Kقد األدEت�� ا Kص األدEي¹ �لظاهرة ا�لغو2ة � اÎÏز � ا©انب ال

َ  "اEص األدK هو � حدّ اxديث تعر2فا �لنص األدK فحواه أّن  م لغوي متN²ل فكأنما هو ا�لغة ذاتها ذاته ¯�

  3.وقد ا�Æت � ذ�ك ا�سياق اnحدد باEص"
  

حyم توز2ع هذه ا�ªمات وv تتوزع � Nستو32: إّن اختيار ا�ªمات ال يyون مفيدا إال     
ُ
إذا أ

حضوري وغياK، ف¶ تتوزع سياقيا � امتداد خطي، وy2ون uجاوزها تأثm دالÉ وصوð وترÎي¹،     "

وهو ما يُدِخلها � عالقات رÎنية وv أيضا تتوزع غيابيا � ش� تداعيات �لªمات اnنتمية Eفس ا©دول 

                                                 
  .169، ص:1،جاnرجع ا�سابق -1
  .169، ص:1و]ليل اkطاب، ج ا�سد نور ا�ين، األسلو*ية -2
  .170، ص:1اnرجع نفسه،ج -3
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ل إذن � عالقات جدو·ة أو اس�بدا·ة فيصبح األسلوب بذ�ك شبكة تقاطع العالقات ا�الÉ، فتدخ

  1.ا�رÎنية بالعالقات ا©دو·ة و~موع عالئق بعضها ببعض"
  

م ¼تار من ا�رصيد "وهذه الفكرة حاول عبد ا�سالم اnسدي ßذيرها � بالغة ا©احظ، 
ّ
ªِتnفا

باuّ�ف � األلفاظ وتنضيد ا�Øم  وهو ما يعِ�ّ عنه ا©احظا�لغوي ماّدته ثم تتلو ذ�ك Nرحلة (اuوز2ع) 

 mوز2ع غuمات ببعضها سياقيا إذ أّن اªاالن�باه هو إشارة ا©احظ إ/ عالقة ا� ìÏسe يfوصّكه ولعل ا

  2ؤِدّي إ/ اختالل ا�ّ�".ا�ُمحyَم �أللفاظ Óعل ا©زء ي
  

م يُ     
ّ
ªِتnوطا يقول فاÚN يب األسلو�ÎÏك ن ال�f ،حو وقوان نهEمه وفق قواعد اù شئ�

   اnسدي:" ¾ مقطع �ساà هو حلقة وصل ب3 األشياء وا�وقائع اnرNوز إ·ها، واnتقبِّل �fك اnقطع،      

و`نما v تفÏض عقدا Nزدوجا: أحد العقدين eستجيب �ضغوط وهذه العالقة ل ست عفو2ة وال اعتباطية 

ا�اللة وهو اuواضع � رصيد معجè مع3، واآلخر eستجيب �ضغوط اإلبالغ وهو ال�سليم بمجموعة 

من القوان3 ا�ضابطة لÎÏيب مقاطع ا�Øم، وهذا العقد ا¥اe àشمل األسس العامة تار÷ بعض اnجال 

اد اnجموعة ا�لسانية ا�واحدة، وهذه اkصوصية v ال\ ت�ز Eا عالقة ا©دولu :3ّ�ف ¾ فرد من أفر

من �ألسلو*ية         فاألول ~ال القيود واألسلو*ية ~ال اxر2ات، و� هذا االعتبار ن اEحو سابقا � ا�ز

قصودة، و�كنها Nَُراَهنَة واجب �ا، ف� أسلو*ية v رهينة القواعد اEحو2ة اkاصة با�لغة اnإذ هو µط 

منا بأْن ال أسلوب بدون Æو فال úستطيع إثبات العكس فنقول:                     
ّ
ذات اßاه واحد ألننا إذا سل

  3ال Æو بال أسلوب".
  

                                                 
  .170، ص:1اnرجع ا�سابق، ج -1
  .170، ص:1ا�سد نور ا�ين، األسلو*ية و]ليل اkطاب، ج -2
  .46، ص:اnسدي عبد ا�سالم، األسلو*ية و األسلوب -3
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إّن هذه العالقة ا©د·ة ب3 اEحو واألسلوب يمكنها أن �ساعد دارس األسلوب � االستعانة     

ة، و]ديد خصائص الÎÏيب اEحوي �ألسلوب انطالقا من هذه القواعد،  ولyن اEحو بالقواعد اEحو2

ال يÊy وحده � ]ديد خواص األسلوب �fك ن � دارس األسلوب اإلnام Ãقول معرفية عديدة 

" ،Kن من دراسة الظواهر ا�لغو2ة واألسلو*ية �لخطاب األدyّستطيع ·تمú ا ما الE حو �ددEنقول أْن فا

فهو يضبط Eا قوان3 ا�Øم، ب نما تقفو األسلو*ية ما بوسعنا أن نتّ�ف فيه عند استعمال ا�لغة، فاEحو 

ال اuّ�ف � حدود القواعد األسلو*ية علم �ساà يُعَ� بدراسة ~ ينÊ واألسلو*ية تrبت، مع� ذ�ك أنّ 

  1.و2ة النتظام جهاز ا�لغة"ا:ن
  

ه، وأّن أي تغيm � ب�ية الÎÏيب بتقديم واnالحظ أّن ¾ ترÎيب    Ôصs أسلو� يتضمن أبعادا دال·ة

               أو تأخm � بعض وحداته ا�لغو2ة، أو تعر2ف أو تنكm أو إظهار أو إضمار، ¾ ذ�ك يyون بهدف

ده  و Åيب دون قصد،  يتقصÎÏن أن تظهر خاصية أسلو*ية � الyو`دراك وال يم ìشئ عن و�nفمهما ا

ا�سياق، فإحالل صيغة اسم الفاعل مثال  يتطلبه يأË استجابة ل�سق و"ن اuغيm طفيفا � الÎÏيب فإنه 

�ل ا�صفة اnشبهة، أو إحالل اnضارع �ل اnاû أو األNر، أو إحالل االسم �ل الفعل  إنما v ظواهر 

بها األسلوب وeستدعيها اnقام وا�سياق، ومن ا�
ّ
د أّن ذ�ك يعطي صورة ترÎي�ية Ýتلفة لغو2ة يتطل

Å
Îُمؤ

د  وÏ2تّب عن ذ�ك معاÝ àتلفة ألن طر2قة الÎÏيب ا�لغوي �لخطاب األدv K ال\ تمنحه كيانه و]ِدّ

  2."خصوصيته
  
توفيق ا�ز2دي � ~ال حديثه عن مفهوم اkطاب وخصائص أدب ته عن اEقاد العرب القدماء يقول     

Nستقرئ الÏاث اEقدي eشّد ان�باهه تأ�يد اEقاد القداü � فكرة (اEظام) كمقّوم أساë  ما يä: "إنّ 

عن ذ�ك بعدة Nصطلحات مثل (اEظم) و(اnشا¬ة) و (ا�رصف) و(االئتالف) :�ية اEص وقد عّ�وا 

                                                 
  .46، ص:اnرجع ا�سابق -1
  .172، ص:1ا�سد نور ا�ين، األسلو*ية و]ليل اkطاب، ج -2
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ية) اEص هو هذه و(ا:ناء) وهذا اnصطلحات و`ن اختلف استعما�ا أحيانا ف¶ تدل � أّن ما يمBّ (أدب

  ß1عل منه xمة واحدة".ا:�ية ال\ 
  
     ّEاهات ومفهوم اßيب كما تقول به ¤يع االÎÏقد القديم ل س بعيدا عن مفهوم الEظم � ا

ظم ¤يع ا�وحدات ا�لغو2ة اnكّونة �لخواص األسلو*ية لو*ية، "فأدبية اEص تتحقق بنظمه، وeشمل اEّ األس

�لخطاب األدK، ولقد جعل ا:اقالà من ظاهرة اEظم خاصية أساسية � إعجاز القرآن، وّ� هذا اEظم 

                هو أنه ال يتفاوت بل هو eشمل ¾ ا�سور واآليات وهو أّن عجيب نظمه و*ديع تأ·فه ال يتفاوت 

  2".وال ي�باين
  
يوجد "تفاوت ب3ّ � الفصل وا�وصل والعلو والýول واuقر2ب واuبعيد إ/ ب نما � غmه من ا�Øم     

  3غm ذ�ك Qا ينقسم إ·ه اkطاب عند اEظم و2ت�ف فيه عند ا�ضم وا©مع".
  

ز � )م شال ر2فاتm(و�fك ن 
ّ
Îطاب � ذاته يرkاجتماعية من مقاي س و2عزل ¾ ما يتجاوزه  "ا

، 4أو ذاتية، فاkطاب األدK هو ترÎيب ¤اÉ �لوحدات ا�لغو2ة ترÎيبا يتوþّ � سياقه األسلو� معاà اEحو"

 ّ� v \سب وظيفة األدبية الyي�ية ا:ن وِمْن هنا يÎÏو2ة وا�وظيفية.من أ�ار خصائصه ال  
  

با�رس واuحليل، وeشm عبد ا�ر«ن اEقدي وا:ال� العر� تناول األسلوب وا�واقع أّن اnوروث 

      Eذكر هنا سلوك األسلوب عند أهل هذه ا�صناعة  "عالقة األسلوب بالÎÏيب فيقول:  بن خ�ون إ/

 � إطالقهم. فاعلم أنها عبارة عندهم عن اnنوال اfي ي�سج فيه الÏاكيب أو القالب و ما ير2دون بها

اإلعراب وال باعتبار  يرجع إ/ ا�Øم باعتبار إفادته أصل اnع� اfي هو وظيفة اfي يفرغ به. و ال

                                                 
  .115مفهوم األدبية � الÏاث اEقدي، ا�ز2دي توفيق،  -1
  .171ص:اnرجع ا�سابق،  -2
  .172، ص:1ا�سد نور ا�ين، األسلو*ية و]ليل اkطاب، ج -3
  .172، ص:1،جاnرجع نفسه -4
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و ا:يان و ال باعتبار ا�وزن كما  إفادته كمال اnع� من خواص الÏاكيب اfي هو وظيفة ا:الغة

عن هذه ا�صناعة ا�شعر2ة  العلوم ا¥الثة خارجة فهذه استعمله العرب فيه اfي هو وظيفة العروض.

اnنتظمة ¬ية باعتبار انطباقها � ترÎيب خاص. وتلك ا�صورة  و`نما يرجع إ/ صورة ذهنية �لÏاكيب

ها � اkيال لقالب أو اnنوال ثم ي�تá أعيان الÏاكيب وأشخاصها و يصmّ  ي��عها اfهن من

           فعله ا:ناء ا كما يها فيه رّص ا�صحيحة عند العرب باعتبار اإلعراب و ا:يان فmّص  الÏاكيب

  1".القالب أو ال�ساج � اnنوال �
  
 

إّن خاصية الÎÏيب باعتبارها ظاهرة أسلو*ية اسÏعت اهتمام اEقاد وا:احث3 الغر* 3 والعرب   

بها قوام اkطاب  وتفاوتت فيها وُجهات نظرهم؛ و`ن ن ¤يع دارë األسلوب Óمعون � أهميتها ألنّ 

  األدK، و*وساطتها ]قيق اúسجامه وتyاNله.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .397، ص:2ابن خ�ون عبد ا�ر«ن، اnقدمة، ج -1
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  اال@راف: - 3

:" خروج عن اnأ�وف أو ما يقتضيه الظاهر، أو هو خروج  اإل¤اع ينعقد � أّن االÆراف يyاد    

م أو جاء عفو اkاطر، �كنه ¼دم اEص بصورة أو بأخرى و*درجات  عن
ّ
ªِتnعيار لغرض قصد إ·ه اnا

  .1متفاوتة"
  

قاته فاالÆراف   Ôته أو ]ق Ô̄تلفة من ناحية تنوÝ صوص األدبية،                يتخذ أنماطاEالعي�ية � ا

كما أّن وجهة نظر ا�راسة ال\ تطب�ق مقولة االنز2اح يمyن أن ت�نوÅع كذ�ك، ما دام جوهر عملية تطبيق 

له ال كæء � ذاته  Åو2تأم Kص األدEطبيق تطبيق مقارن يضع اuمقولة االنز2اح إنما هو إجراء مقارنة، "فا

دا كنص آخر          و`نما كæء Nرتب ط بطر2قة معينة بآخر حاÞ � اfهن، سواء أ�ان هذا اآلخر متجِسّ

  .2أم كنمط حقبة معينة سابقة � حقبة اEص"
  

لقد ارتبط مفهوم األسلوب بمفهوم االنز2اح عن القاعدة العامة، و`ّن مثل هذا ا�ر*ط يN mrشØت     

ها اEص األدK، وÎيفية ]ديد القاعدة العامة ال\ اÆرف تتعلق بyيفية ]ديد االنز2احات ال\ يرتyب

عنها ذ�ك اEص، فتحديد االÆراف ر*ما ¼ضع �ُمحددات تار¼ية وثقافية، ور*ما ¼ضع �لخ�ة واnعرفة 

د أنماطا من االنز2اح � حقبة معينة  ا�لت3 تتعلقان بالقواعد. فا�سياقات اuار¼ية وا¥قافية ر*ما ]ِدّ

 معينة فقط Ãيث ال تمثِّل تلك األنماط انز2احا ما � حقبة أخرى وسياق ثقا� آخر.وثقافة 

  
ومن هنا، úس�نتج أّن القيم األسلو*ية v "قيم متغmة وغm ثابتة، ور*ما يع� القارئ � ُ�َ� أسلو*ية     

ارئ ¯î ذ�ك اEص � نص شعري ¯ئد إ/ الع� ا©اهä �م تyن تمِثّل أي Nلمح أسلو� بال�سبة إ/ ق

د االنز2احات � نص أدK مع3ّ  Åد
ُ

[ óا أن نتوفر � معرفة دقيقة وحساسة والعكس بالعكس. و�E ال بد 

                                                 
  .180، ص:أبو العدوس يوسف، األسلو*ية -1
  .43ناظم حسن، ا:� األسلو*ية، ص: -2



  عياد           �مد شكري �ىتأصيل علم األسلوب                                                                فصل ا�الثال

 

269 

بإزاء القواعد العامة ال\ يقاس االنز2اح � ضوئها، ومن دون تلك اnعرفة فإننا نُغفل كثmا من االنز2احات 

"Kص األدEر عليها اÅ1ال\ يتوف.  
  

د االنز2احات � نص أدK ما، فكيف يمyن أن Æدد معيارا و     `ذا ما افÏضنا أننا úستطيع أن Æِدّ

قيمة أسلو*ية إ/ االنز2اح، فل س ¾ انز2اح يتوفÅر � قيمة أسلو*ية، كما أنه ل س ¾  - طبقا ½  - úسند 

  قيمة أسلو*ية يتوقف وجودها � ]قيق االنز2اح.
  

د االنز2احات بمختلف أنواعها) J. Cohen( )جون كوهن(ÚNوع "لقد وُجد �      إنما      أّن اfي ُ�ِدّ

 mوع م شال ر2فاتÚN � د االنز2احات إنما هو القارئ   ) M. Riffaterre(هو ¯�م ا�لسانيات، � ح3 �ِدّ

  . 2أو ~موعة من القّراء"
  

د االنز2اح نفسه: وقد صنّف الغر*يون االنز2احات � Õسة نماذج اس�نادا إ/       3معايm ]ِدّ

تصنيف االنز2احات اس�نادا إ/ درجة ان�شارها � اEص بوصفها انز2احات متموضعة � سياق اEص   -  أ

انز2احا Nوضعيا عن اEظام ا�لساà، أو بوصفها انز2احات �شمل اEص األدK     الستعارة ال\ ُ�َعدّ 

 � عمومه uكرار اfي يمyن ]ديد درجة انز2احه طبقا لعمليات إحصائية.

  
تصنيف االنز2احات باEظر إ/ نظام القواعد ا�لسانية، فت�ز Eا انز2احات سلبية كتخصيص    -  ب

 نة مثل القافية.القاعدة العامة، و انز2احات إÓابية كإضافة قيود معيّ 

 

                                                 
  .45اnرجع ا�سابق، ص: -1
  .118، ص:1994، 1، اnرÎز ا¥قا� العر�، طرنة � األصول واnنهج واnفاهيمدراسة مقاناظم حسن، مفاهيم ا�شعر2ة:  -2
  .211،210فضل صالح، علم األسلوب، ص ص: -3
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ل، فت�ز Eا انز2احات داخلية تتمثل   -  ت
Å
   تصنيف االنز2احات باEظر إ/ عالقة القاعدة باEص ا�ُمحل

وحدة �سانية عن القاعدة اnهيمنة � اEص، و انز2احات خارجية تتمثل � اختالف � انفصال 

 أسلوب اEص عن القاعدة ال\ ُكتب اEص بِلُغتها.

 

تصنيف االنز2احات باEظر إ/ اnستوى ا�لساà اfي �س�ند إ·ه تلك االنز2احات فت�ز Eا   -  ث

 ودال·ة. انز2احات خطية، وصوتية، وîفية، ومعجمية، وÆو2ة،

 

� إسقاط مبدأ  )جاك�سون(ار واuأ·ف طبقا لفرضية تصنيف االنز2احات باEظر إ/ مبدأي االختي  -  ج

م قواعد االختيار  ِطّ
ُ

اuماثُل من �ور االختيار � �ور اuأ·ف. فت�ز Eا انز2احات اس�بدا·ة ]

 ال من اnأ�وف.كوضع اnفرد ²Nن ا©مع، وا�صفة ²Nن اnوصوف، وا�لفظ الغر2ب بد

    
    :Ëظر إ/ األسلوب بوصفه انز2احا كما يأEها اmrشا¾ ال\ يnن إ¤ال اyيجة، فإنه يم�E1و*ا  

  كيفية اEظر إ/ نصوص ل س فيها انز2اح عن قاعدة معينة. �

 كيفية ]ديد القاعدة واالنز2اح عنها بدقة علمية. �

 األسلوب بوصفه انز2احا إنما هو ]ديد سالب.كيفية ت�بÔع اkواص اEوعية �النز2اح بتحديد  �

 كيفية اEظر إ/ انز2احات ال يÏتÅب عليها تأثm أسلو�. �

كيفية ßاُوز اnؤلف والقارئ، فتحديد األسلوب بوصفه انز2احا إنما ينظر إ/ الظاهرة ا�لسانية فحسب  �

Kص األدEا � 

ف3 يyتبون  �
ّ
 بأسلوب اعتيادي.كيفية تطبيق نظر2ة االنز2اح � Nؤِل

 كيفية �سو2غ إهمال Nالمح اEص األخرى و*ناه األساسية ال\ ال �س�ند إ/ فكرة االنز2اح. �

  

                                                 
  .216،215اnرجع ا�سابق، ص ص: -1
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الطبيÁ، ا يدفعها بعيدا عن Nسارها يحها ا�لغة �Qسلطا � اإل²Nنيات ال\ ت�يلحظ شكري عياد   

غة � ح3 أّن االÆراف ي�تعد عن طرق فاالختيار �دود اإل²Nنيات اnتعارفة �ل" وهذا ما يعرف باالÆراف،

Æراف ¼ص ا�لغة الفنية، ، � ح3 أن االأو لغة اxديث اuعبm ا�شائعة. واالختيار Nوجود � ا�لغة ا©ار2ة

 ،áبدع و وأيرتبط االختيار بالقائل وهذا منطnاáتلnشعر به اe فإذا أراد أن يعيد ، إال أنه يرتاح به قلما

 Ëم أو يأØي غلبت عليه خاصية االختيار (ا�سهل ا�fم اØا� èبمثله �م �سعفه قر�ته، و�ذا س

 áتلnن اyول ،mعبuبدع بصورة عفو2ة إذا انطلق � اnراف � العكس فقد يصدر عن اÆمتنع). واالnا

  e".1شعر به شعورا قو2ا � ¤يع األحوال
  

  
      تmr ان�باهه حI  3 بعبارةح3 إ/ ح قارئه من إّن ا�كتابة الفنية تتطلب من ا�²تب أن يفا

ظاهرة  فالBÎÏ � األدب اnكتوب دون األدب ا�شفوي ال يعT أنّ ، القراءة nتابعةال تفÏ «استه 

االÆراف � األدب اnكتوب أظهر منه � األدب  االÆراف مقصورة � األول دون ا¥اà، ولyن يعT أنّ 

ا � األدب االÆراف � األدب اnكتوب هو ا�وسيلة ا�وحيدة ©ذب ان�باه القارئ، أمّ  م، ألنّ ا�شف¶ بوجه ¯

  2."ا�شفوي فهو وسيلة واحدة ب3 وسائل عدة
  

�اول شكري عياد ا:حث عن معايm علمية uعيN 3واضع االÆراف، فيعرض اnعيار اkار�   

             االÆراف ال يعÝ Tالفة القواعد، وال العدول "اnتمثل � اxس ا�لغوي �لمتلá، و¼لص إ/ أّن 

علق بدرجات الفصاحة.          األفصح إ/ األقل فصاحة، و`نما يدخل ضمن دائرة ا©واز، وا©واز ال يتعن 

    إّن االÆراف يعT العدول عن األصل، واألصل � اEحو يتفق ¯دة مع اnنطق الفطري، واألديب يعدل 

àؤثر وجداn نطق الفطريnي يقتضيه اf3."عن األصل ا  
  

                                                 
  175ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر�، ص: ،عياد شكري �مد -1
  .178، ص:نفسه صدراnينظر:  -2
  .180، ص:نفسهينظر:  -3
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  1عياد إ/ نقطت3 مهمت3:شكري و�2به   

ي�ب� أن نق س االÆرافات أو غmها من ا�سمات األسلو*ية بقواعد ا�لغة قياسا مطلقا شاNال،  ال 

 فاnعيار � ¾ دراسة أسلو*ية هو ا�لغة ا©ار2ة.

إّن اnعيار ا�كè نافع � تعي3 االÆراف، فمن اnمyن أن نع3 االÆراف بناء � تyرار سمة  

 �م تyن Ýتلفة عن نمط ا�لغة اnعيار2ة � حال انفرادها.لغو2ة ما إ/ درجة غm ¯دية، و`ن 

  
     و2ر*ط اEاقد ب3 االÆراف والعرف األدK، فاالÆراف األسلو� اnتكرر عند فر2ق من األدباء   

     س�بدو والقارئ اfي ال عهد ½ بعرف أدK مع3ّ "، ألنه قد أصبح عرفا أدبيا �يهم، ال يعد ظاهرة أسلو*ية

 ½ 
Ô
ف قواعد جديدة �وزن والقافية، االÆرافات أ�� كثmا Qا v � ا�واقع، و2دخل � هذا ا�سياق تyل

إذا �م  - اÆرافات، أّما اnحسنات ا:ديعية ف¶ سمات BQة �لغة ا�شعر باعتبارها Nصطلحا خاصا، وال تعدّ 

  2."قادرة � مفاجأة القارئ تعدّ  - eستك� منها
  

�اول شكري عياد مناقشة معيار جديد uعي3 االÆراف، وهو ما يعرف باnعيار ا�اخä، وال يل�   

Æراف ا�اخä يعتمد العمل اnقروء ذاته، وقد استقر (ر2فاتm) عند هذه الفا"هذا اnعيار اnعايm ا�سابقة، 

االÆرافات اnهمة � اEص، و�دد  الفكرة بعد أن ت�3 ½ أّن طر2قة (القارئ العمدة) ال تÊy الك�شاف

(ر2فاتm) هذا اnعيار با�سياق، و¼الف عياد (ر2فاتm) � Nصطلحه، فيب ا�سياق nعناه العام ال ا�لغوي، 

  3."و2قÏح Nصطلح ال�سق
  

                                                 
1- n183، 182، ص ص:ا�سابق صدرا.  
  .184، ص:، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر�عياد شكري �مدينظر:  -2
  .187، ص:نفسه صدراnينظر:  -3
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       eسè (ر2فاتm) وحدته األساسية (ا�سياق األصغر) اfي يyون مع االÆراف Nسل² أسلو*يا،   

ل (ر2فاتm) اnسلك األسلو� عنده هو ثنائية بنو2ة تعتمد اuضاد، وطرفاها ا�سياق واnخالفة، و2مثّ أي أّن 

  1هذه ا�وحدة باnعادلة اuا·ة:

  .úسق أصغر + Ýالفة = Nسلك أسلو�

  .شمس + سوداء= استعارة

د القطب3 يتجاوز حدو و2مyن أن يدخل ا�سياق األصغر � سياق أ��، أي أن اuأثm األسلو�  

(سياق+ Ýالفة) ل شغل سلسلة لغو2ة Qتدة يyون ا�سياق األصغر جزءا منها تتحدد نهايتها �شعور 

:mذكu2القارئ، كما تتحدد بدايتها بقدرته � ا  
  

  سياق+ Nسلك أسلو� + سياق.

  سياق+ Nسلك أسلو� ي�تدئ سياقا جديدا + Nسلك أسلو�.أو: 
  

ا�سياق األ�� � ¬تا اxا3u يتحدد بالعبارات ال\ ]يط با�سياق األصغر، و`ن ن من ا©ائز  ن  

  أن تمتد اnخالفة حI تصبح v نفسها سياقا.
  

قد أرجعها اnعيار ا�اخä "شكري عياد أّن االستعارات واnجازات وغmها من أش²ل اuعبm و2رى   

 ل\ تؤديها هذه األش²ل داخل نص دال، و2دخل � ذ�ك إدراك العالقاتإ/ أصل واحد nعرفة ا�وظيفة ا

فيما ب نها، باإلضافة إ/ نÊ الÏاكيب ال\ تعد من حيث ا�ش� أمثلة �لغة فنية، فهو ]ليل يغT عن 

     3."الفروع �كونه أصال، وال تعرف قيمة الفروع دونه

 

 

                                                 
  .188، ص:سابق صدرN، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر�، عياد شكري �مد -1
  .188، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العر�، ص:عياد شكري �مد -2
  .191، ص:نفسه صدراnينظر:  -3



 

 ةـيـوبـلـات اأسـاــجـات
 

 .اأسلوبية اللغوية -أ

 .انفسية اأسلوبية -ب

 .اإحصائية اأسلوبية -ج

 .(ابنوية) الوظيفية اأسلوبية -د

 .اداية اأسلوبية - ـ
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  .ا'بحث ا�الث: ا#اهات األسلو ية

  :ا-لغو+ةاألسلو ية  - أ

   
ّ
ة ال+ *شوء (علم األسلوب) من حيث العناية با�سمات ا�مّ� "غة وا��م � عملت ثنائية ا�ل

تتخذها ا�لغة - االستعمال، هذا باإلضافة إ; إبراز الفرق ب6 دراسة األسلوب بوصفه طاقة .منة - ا�لغة 

 يتمGن  
H
  1ف من استخراجها Qوجيهها إ; هدف مع6، ودراسة األسلوب الفعL - ذاته".ا�ؤل

  
   TَعدWُ) شارلYأث\]ة ا�روّ  نَ مِ " )باQعنده  ا`حث عن القيمة ا bتع cية، وdاد ا�ؤسس6 �ألسلو

نظام ا�وسائل ا�لغو]ة  لعناl ا�لغة ا�نظمة والفاعلية ا�تبادلة ب6 العناl اQعب\]ة ال+ تتالi لhشكيل

 oّية عند (ا�عdة، وتدرس األسلوYأث\ي ". )باQعب\ي واQتواها اr من خالل l2هذه العنا  
  

             ا{ظام ا�لسا| }ؤِدّيا أغراضا منطقية حسب، بل إّن من uياته اQعب\ "إ;  )باYلقد نظر (

با�ات ا��ِشئة وdالفعل ا�لسا| ا�ي تمارسه، و�ذ�ك باألثر عن ا�وجدان، األ}ر ا�ي يرdط ا{ظام ا�لسا| 

c �لة ا�صيَغ ا�لسانية    ال+  - � حد رأيه  - ا�ي ي��ه هذا الفعل ا�لسا| � القارئ، إذن، فاألسلوdية 

    3ت�ي ا{ص وتGثِّفه، وتGشف عن طبيعة ا��شئ وطبيعة تأث\ه � ا�تل�".

  
يتحدد بدارسة الظواهر ا�لغو]ة - }ستو]اتها ا�لغو]ة ا�تعددة، وdذا نرى          "فمجال علم األسلوب 

�ال علم األسلوب يتقاطع مع �ال علم ا�لغة، ف�هما معb بدراسة الظواهر بدءا من األصوات وانتهاء  أنّ 

 ديد فهو يدور     بال�اكيب، فعلم األسلوب بذ�ك علم لغوي �ا� ا�صوت وا�اللة وال��يب، وdهذا اQح

  4.- فلك ا�لغو]ات منهجا و}وضو� "

                                                 
  .61، ص:5، مج1، ع1984وحقول ا`حث ومناهجه، �لة فصول،  حدرو�ش أ�د، األسلوب واألسلوdية، مدخل - ا�صطل -1
  .60، ص:1و£ليل ا¢طاب، ج ا�سد نور ا�ين، األسلوdية -2
  .104عبد ا`ديع لط¤، ال��يب ا�لغوي �ألدب، ص: -3
  .97أبو العدوس يوسف، األسلوdية، ص: -4
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فالعمل األسلو¦ �ى (شارل باY) يدور حول "تhبع ا�فق العاط¤ - ا��م، وdعد أن تتأ}ل وسائل   

هذه ا�راسة نفسية، ألنها تقوم  اQعب\ ا§ا}لة �لشحنات ا�وجدانية ن�تقل إ; دراسة خصائص األداء، وتعدّ 

� }الحظة ما دث - عقل ا�ت»م عند تعب\ه، غ\ أنها تبª �سانية، ألنها متجهة ©و ا¨انب ا�لغوي 

."bعن الفكرة، ال ©و ا¨انب ا�ه o1ا�ع  
  

ا¢طاب اQقسيم ا�أ�وف �لظاهرة ا��مية ا�ي بموجبه تGون �ينا لغة "وقد رغب (باY) عن   

ف ا�واقع ا�لغوي ا{ف° و لغة ا¢طاب األد¯ وهو تقسيم أف�، و®ذ يرغب (باY) عن هذا اQقسيم  يصنّ 

تصنيفا آخر ف\ى �لخطاب نوع6: ما هو حا}ل �اته غ\ }شحون ا`تة وما هو حا}ل �لعواطف وا¢لجات 

  2و² االنفعاالت".
  

نموذجا �لغة ´ها، وقاعدة يمGن قياس طف لغة ا�وصفية ا¢ا³ة من العواا�"وقد جعل من   

  3ا�تغ\ات األسلوdية بموجبها".
  

يGون من خالل مقارنة وسائل اQعب\ فيها بوسائل اQعب\ - لغة ما "فتمي� ا¢صائص ا�عoّة �لغة 

          دثها أخرى، أو با�قارنة ب6 األنماط اQعب\]ة األساسية - ا�لغة نفسها، مع }را�ة اQأث\ات ال+ £

  4- ا�تلق6".
  
  
  
  
  

                                                 
  .81أيوب حسام rمد، شكري عياد ناقدا أسلوdيا، �لة جرش �لبحوث وا�راسات، ص: -1
  .35، ص:2006، 5، ب\وت، `نان، طا�سدي عبد ا�سالم، األسلوdية واألسلوب، دار ا�كتاب ا¨ديد ا�تحدة -2
  .81، ص:ا�رجع ا�سابق -3
  .25، 24ينظر: عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص ص: -4
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غة الفر*سية            فس¹ �وصف ا�سا�ك اQعب\]ة - ا�ل"وقد اختار (شارل باY) الطر]قة ا¸انية، 

علم األسلوب - نظره يدرس ا�سا�ك          مقارنة العناl الفكر]ة بالعناl ا�وجدانية؛ ألنّ من خالل 

ال+ تتوسل بها ا�لغة إلحداث االنفعال، و�شمل ذ�ك - طياته اQعب\ األد¯ ا�ي يعد }صدرا غنيا با�شعور 

  1واالنطبا�ت إضافة إ; القيم ا¨ما³ة".
  

منظورا إ³ها          ا�لغة بأ«ملهاسلوب ال يدرس قسما من ا�لغة، بل علم األ"و]رى (شارل باY) أّن 

�ساوى - االهتمام ب6 ا�ستوى ا�صو¾، وا�ستوى ا�عج½، وا�ستوى  من زاو]ة خاصة، ومن ا�واجب أنْ 

ا{حوي، ف¤ ا�ستوى ا�صو¾ ثمة �ال لعلم أصوات تعب\ي يدرس اQأث\ات ال+ £دثها أصوات ا�لغة، 

   2نطالق ما يوحيه مع¿ ا�»مات".فتتمGن من تصو]ر ا�شاعر، � أال تGون نقطة اال
  

.�اللة والعناl ا�وجدانية - اQعب\  يمGن اQمي� ب6 العناl العقلية"وÀ ا�ستوى ا�عج½ 

� وسط اجتماÁ (ا�شعب مثال)، أو � صورة rددة أو �مة من صور ا§ياة (.�سن، الطفولة مثال).   

Àا�ستوى ا{حوي تنطلق ا�راسة من }وقف وسياق معي�6 }وافق6 �لعرف ا�لغوي، وتدرس العمليات  و

  3ال+ اتبعت - اQعب\ عن الفكرة األساسية".
  

Gعلما وصفيا، وهو "ون علم األسلوب و� ذ�ك ي (Yبا) bا ع� ،Âنوع من علم ا�لغة االستاتي

�صادرة عن ا§ياة ا�واقعية، ولGن هذا ال يعb أّن ا�لغة Ãب أن تبª بدارسة اQلقائية الطبيعية ا�ت»مة ا

 
ّ
  4مة".بمعزل عن ا�راسة األسلوdية، فÅ وظيفة من وظائف ا�لغة ا�ت»

  

                                                 
  .27، ص:ا�سابق ا�صدر -1
  .31عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -2
  .28، ص:نفسه صدرا� -3
  .29، ص:نفسه -4
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لقد .ن - إقرار األسلوdية اQعب\]ة �لÈامنية منهجا Çا أثر واضح - قيام ا`حث األسلو¦         

Ê ا`حث األسلو¦ Éثا وصفيا همه كيفية ما يقال، وdهذا نأى بنفسه        � ا�وصف ال غ\، " فقد أض

  .1عن إطالق األحÌم با�دح أو غ\ه "

أساسيا قامت عليه أغلب  وال ÍÎ أثر األسلوdية اQعب\]ة - إقرار مبدأ االختيار بوصفه مبدءا

دة Çذا  اال·اهات األسلوdية عند £ديدها �فهوم األسلوب، فقد .نت فكرتها عن ا�وسائل اQعب\]ة �ِسّ

د القيم اQعب\]ة بتعدد ا�تغ\ات األسلوdية. "وا�تغ\ات األسلوdية - جوهرها تمثل ا�بدأ، حيث رdطت تعدّ 

امها �لتعب\ عن فكرة بعينها، وÀ هذا ·سيد �بدأ االختيار،       الطرائق ا�تعددة ال+ يمGن استخد

  2.ا�وثيق بالفرد ا�ي �سQ ¹حقيق أغراضه ا�اتية " ههذا ا�بدأ �م يoز واضحا ِالرتباط وÃدر ا�كر أنّ 

  
كما نظرت األسلوdية اQعب\]ة إ; ا{ص األد¯ بوصفه خارجا عن �ال Éثها نظرا ال*شغاÇا 

ِرج ا{ص األد¯ من دائرة االهتمام تقليال من شأنه أو االستهانة به، بوص
ُ

Ï ف ا�وقائع ا�لغو]ة ا�عاشة، و�م

  بل ألنه يمثل ا�لغة اQلقائية الطبيعية. 

  
�Ðن ما أ�د ا{ص األد¯ إ; دائرة العمل األسلو¦، "وdذ�ك تGون األسلوdية (باY)  بيد أنّ 

 األسلوب ا�يدان ا�ي يعمل فيه بعد أن .ن ميدانا �ما ال حّد �. فاعتمدت جّل مت لعلم اQعب\]ة قد قدّ 

  .3اال·اهات األسلوdية بعد اال·اه اQعب\ي � ا{ص األد¯ بوصفه ا�يدان ا�حدد �راستها"

  

                                                 
  .98، ص:أبو العدوس يوسف، األسلوdية -1
  .99، 98، ص ص:ا�رجع نفسه -2
  .99، ص:نفسه -3
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ها مهّما �Ñراسات G.P.Thorneيرى (ج. ب. ثورن) ( ) بأّن ا{حو اQو³دي يمGن أن يصبح "}وِجّ

    األسلوdية فا�سلمات األساسية - Ò ا`حثc 6 }سلمات نفسية، وا�عطيات األ«� أهمية - ´يهما 

   c1 االستجابات ال+ ترجع إ; معرفة حدسية با`ناء ا�لغوي".
  

افية وال�اكيب ا{حو]ة ا�تواز]ة فحسب، "فا¨مل ال+ إّن ا�شعر ال يمتاز عن ا{� با�وزن والق

     Ïرج � ا�سالمة ا{حو]ة ي�G ورودها - ا�شعر إ; درجة كب\ة إذا قورن با{�، ولGن هذه ا¨مل

"ا�شاعر Îلق لغة  ، �ا د� (ثورن) إ; إقامة ©و القصيدة، ألنّ 2منحرفة داخل إطار القصيدة" ال تعدّ 

بد أن يتوافر Çذا ا{حو Ôط من Ôوط ا{حو ا�ضاد، وهو إن احتوى � قواعد غ\ قواعد جديدة، وال 

   3ا�لغة ا�تعارفة، فيجب أن تGون }رتبطة بقواعد ا�لغة ا�تعارفة".
  

ا�ي يعb هؤالء ا�شعراء من خلق لغة جديدة  هو "تمكينهم ال من أن يقو�وا  يرى (ثورن) أنّ 

Gتلفة أشياء يمÕ ا مطلقا با�لغة بطر]قةÇمن قوGا با�لغة ا�تعارفة، بل أن يقو�وا أشياء ال يÇن قو

   4ا�تعارفة".

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .159عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -1
  .163، ص:نفسهصدر ا�ينظر:  -2
  .167، ص: نفسه -3
  .168، ص:نفسه -4
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  األسلو ية ا/فسية:  - ب

أهم }ؤسس �ألسلوdية ا{فسية و®³ه ×ش\ أغلب ا�راسات ) L. Spitzeer( )³و سÖيÈر(يعّد 

     إ; نتائج باهرة  ) ³و سÖيÈر(الغرdية والعرdية ال+ حاولت رصد تار]خ األسلوdية وا·اهاتها، وقد وصل 

 )بندتو كرو×شه(- سن مبكرة، ثم تأثر بنظرة  )Freudتأث\ تعا³م فرو]د ("- هذا ا�جال، ووقع £ت 

)B.Croce(  Yق عن ا�ات، وتأثر بنظر]ات ا�لسا| اإليطا
ّ
 )همبولت(إ; ا�لغة � أنها تعب\ فb خال

    1.)"بGارل فوسالر(ا�لسانية، و

  
 ا�سمات األسلوdية يمGن أن تتالi، وأن تفÛّ  يرى Úثلو هذا اال·اه، ومن أبرزهم (³و سÈÖر) أنّ 

"فا�لغة األدبية تمتاز بGثافة ا�جاز، والعدول، ال Ýسبب ا�عطيات بواسطة ا¢صائص ا{فسية ال+ تÜ\ها، 

ا�ش»ية ال+ ترد عليها، بل ألنها ت�جم عن أصالة روحية، وقدرة إبداعية متفردة، �س¹ ا{قاد                    

  2إ; اكhشافها".
   

د نظام اQحليل               - اQحليل األسلو¦ إ; اQذوق ا�شخÞ، فهو (³و سÈÖر) �سhند منهج  ِدّ

ا يصل إ; àء بما �سميه (منهج ا�ائرة الفيلو�وجية)، إذ تÖتدئ هذه ا�ائرة بالقارئ ا�ي يتأ}ل ا{ص ß م

ل هذا ا�الفت  - لغته يلفت نظره، Tإن إدراك ما يلفت ا{ظر - لغة ا{ص إنما ي�بع من ا§دس، ثم يتم تأم"

م ا�â،            مدعمة Ýشواهد أسلوdية أخرى، تGون بمثابة ا¨زئيات ال+ تدعّ �لنظر عo قراءة جديدة 

  3م ما يُتوصل إ³ه عo ا§دس".أي تدعّ 

  

                                                 
  .111، ص:أبو العدوس يوسف، األسلوdية -1
  .�82لبحوث وا�راسات، ص:أيوب حسام rمد، شكري عياد ناقدا أسلوdيا، �لة جرش  -2
  .36ناظم حسن، ا`¿ األسلوdية، ص: -3
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ا¢طوة األوã ال ×سhند إ; منهج مع6 بل تعتمد � ا�وهبة وا¢oة واإليمان،         ال شك - أنّ   

ا¢طوة ا¸انية وc خطوة تفس\]ة ×سhند  إ; اختبار الغرض  فÅ تُمِثّل دراسة �لمث\ات - ا{ص، بيد أنّ 

االنطالق من سطح ) ÈرسÖ(� وفق طرائق تÖتعد عن اQذوTق ا�شخÞ، "و]بدو أنه من األفضل �ى 

  1.ا{ص ا¢ارæ ومن ثم ا�وصول إ; }ر�زه، أي بتحليل تر�يå ننفذ من خال� إ; األفÌر"

  
اال©راف األسلو¦ عن نهج ÈÖر) ب6 علم األسلوب وعلم ا{فس، فوÀ مقام آخر يرdط (³و س  

 çشف عن قياGاد "يÃن إGلغوي جديد، و� هذا يم âتب، شعر به، وتر�ه إ; شÌول - نفسية ا�£

   األصل االشتقاé ا�روè لعدد من ا�سمات األسلوdية الفردية، وdاQاY يمGن تمي� نفسية .تب مع6 

   2لغته ا¢اصة".من خالل 
  

ص (سÈÖر) ا¢طوات ال+ Ãب اتباعها باQقدم من ا�سطح إ; }ر�ز ا§ياة ا`اطb �لعمل و]لخّ 

الفb، "ا`دء بمالحظة اQفاصيل عن ا�ظهر ا�سطë �لعمل، ثم �ع هذه اQفاصيل حê تتÌ}ل - مبدأ 

ر ا�جمو�ت من ا�الحظات �لتأ«د من قدرة إبداÁ، لعله .ن }وجودا - نفسية الفنان، ثم العودة إ; سائ

."âو]نه من تفس\ ا�Gا�ي تم ت bا`اط â3ا�ش  
  

وهنا ال بد من }را�ة أ}ور عدة: فال يGت¤ بتفس\ نفì �سمة واحدة، و®نما يقام االف�اض      

فعند í قصيدة � عدد من ا�سمات، كما أنه" ال يمGن وضع برنامج صالح �لتطبيق - ا§االت �يعها، 

تاج ا{اقد إ; إÇام خاص. ومن ا�îوري ·نب اQحكمية - £ديد الظاهرة األسلوdية، من خالل وضع 

                                                 
  .36، ص:ا�رجع ا�سابق -1
  .70، 69عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -2
  .70، ص:نفسه صدرا� -3
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ّ
ق �ى ا�بدع، ومن ثم يقوم بإ�دة خلق ا�Ìئن العضوي الفb، أي أّن أي القارئ نفسه - ا�ر�ز ا¢ال

    1¯".تفس\ يرجع إ; ا�شعور ا�ي نGّونه حول هذا العمل األد
  

يGون جÛا ب6 ا�لسانيات وتار]خ األدب، وقد بلور  هذا اال·اه األسلو¦ أنْ ) سÖيÈر(لقد آثر 

- كتابه (ا�لسانيات وتار]خ   �1948م  )سÖيÈر(منهج (ا�ائرة الفيلو�وجية) كما رسمه  )بð\ غ\و (

  2األدب)، من خالل العناl اآلتية:

  ا{قد rايث �ألثر األد¯. - 

 - í .أثر أد¯ هو وحدة ´ية 

 ي�بâ� ò جزئية أن تhيح {ا ا�و�وج إ; }ر�ز األثر. - 

 نتوغل - األثر األد¯ بفعل ا§دس. - 

يدمج األثر - ا�جموع، ما إن يعاد بناؤه، فâ (نظام شمì) مبb � أعمال Õتلفة إنما ي�ت½         - 

آلثار - عô واحد أو بÑ مع6، و®ّن روح إ; نظام آخر أ«� ا×سا�، وثمة Õَرج }ش�ك ¨ميع ا

 ا�Ìتب تعكس روح أمته.

 هذه ا�راسة أسلوdية، ألنها تتخذ إحدى سمات ا�لغة منطلقا Çا. - 

 ا�سمة ا�م�ة c ا©راف أسلو¦ فردي. - 

  ي�بò �ألسلوdية أن تGون نقدا متعاطفا. - 

ال+ وصفها (ج.م. سشايفر ) بأنها  )سÖيÈر( أهم ا��ئم ا�جملة ال+ ×سhند إ³ها أسلوdية ه cذه

"(أسلوdية أدبية تعب\]ة نفسانية)، و�ب عليها آخرون روحها ا�وقية االنطباعية ا�اتية،  حê وُصفت بأنها 

  أ�عوا � نتاõها الطيبة. ، و®نْ  �3رد (حلقة فارغة)"

                                                 
  .70، ص:ا�سابق صدرا�ينظر:  -1
  .193، 192ص:وغلìð يوسف، إش³Ìة ا�صطلح - ا¢طاب ا{قدي العر¦ ا¨ديد، ص  -2
  .193ا�رجع نفسه، ص: -3
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 األسلو ية اإلحصائية: - ج

اإلحصاء - ا�راسات األسلوdية هو إضفاء }وضوعية معينة لقد .ن من ا�وافع ا�رئðسة الستخدام 

 êي عوائق تمنع من استجالء مدى رفعة أسلوب مع6 أو ح � ا�راسة نفسها، و�ذ�ك �حاولة Ïِطّ

، ورdما يوّضح ا{ص اآل÷ طبيعة ا�هام ال+ يضطلع بها اإلحصاء - أية دراسة أسلوdية:" وQجنب ×شخيصه

         ا{مط ا�ا÷ من اQحليل، و�Â نGافح من أجل نوع أ«� علمية و}وضوعية }ش�ت متأصلة - 

نو� كميا من ا�راسة،  - خالل العقود القليلة ا�اضية - ، فإّن عددا من األسلو6ðd قّد}وامن ا�راسة

فة، }ستخدم6 أدوات اQحليل اإلحصاø وÕتo]ن ا¨وانب القابلة � اإلحصاء من ا{صوص ا�ختل

ا�رجة ومقارن6 إياها با�عاي\ الكhشاف أية اختالفات تمثّل اال©راف الفردي عن ا�عيار أو عن 

               - عيّنات Õتلفة من �موعة معينة  -  � األرجح - ية �ال©راف العشواø ا�ي دثاالعتياد

   1(من ا{صوص)".

  
عن طر]ق "من فرضية إ}Ìن ا�وصول إ; ا�المح األسلوdية �لنص  األسلوdية اإلحصائيةتنطلق 

تق�ح إبعاد ا§دس �صالح القيم العددية، و·تهد Qحقيق هذا اÇدف بتعداد العناl ا�عجمية والGم، 

)، W . Fucksأو با{ظر إ; متوسط طول ا�»مات وا¨مل، أو العالقات بðنها (فو�س  )- ا{ص (بð\ غ\و

.ة هذه العالقات ا�كمية مع مثيالتها - نصوص أخرى"ثم مقارن
2  

  
              قد قّدم ×سو]غا �لقاء األسلوdية باإلحصاء بما أن نظر]ته تعتمد اعتمادا كب\ا  )كوهن(وùن 

ارتفاع شعر]ة نصوص حقبة معينة بال�سبة إ; حقبة أخرى، � اإلحصاءات ال+ يقðس بموجبها مدى 

c علم االنز]احات ا�لغو]ة، واإلحصاء علم االنز]احات �مة، فمن ا¨ائز  األسلوdيةيقول كوهن: "�كون 

                                                 
  .48ناظم حسن، ا`¿ األسلوdية، ص: -1
،                 1999، 2بليث ه�ûش، ا`الغة واألسلوdية ©و نموذج سيمياQ øحليل ا{صوص، تر�ة وتعليق: العمري rمد، إفر]قيا ا�úق، ط -2

  .59، 58ص ص:
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تردد اإلحصاء � األسلوdية، Qصبح ا�واقعة ا�شعر]ة وقتها قابلة �لقياس، إذ تoز كمتوسط تطبيق نتائج 

  1مها ا�لغة ا�شعر]ة با{ظر إ; ا{�".االنز]احات ال+ تقدّ 

  
عتمدة متنوعة ´ما .نت اإلجراءات اإلحصائية دقيقة، وüما .ن ا�ý وüما .نت ا�قايðس ا�

ل واسعا
þ
"وùن من اآلثار ا�لموسة حا³ا Çذين اإلجراءين £س6 ´ما .نت نتائج اإلحصاء أ«يدة،  ا�ُمحل

إثارة      ا�ال�ة ا�لسانية ا�ستعملة من جهة، واالستعانة با§اسوب �لتحGم - متون نصية ما تزال أ«� 

      2من جهة أخرى".

 Áلة ال+ ×سمح � بمواجهة أي نص إبدا{Ìفا`احث األسلو¦ يرجو دائما ا�وصول إ; ا�وضوعية ا�

ذاتðته عليه، أو إلقاء أحÌم }سبقة أو بعدية با§سن والقبح، إنه ير]د £ليل ا{ص  دون خوف من إسقاط

        ية تتحGم - ا{اقد وا{قد معا، ��ك .ن "ا`عد اإلحصاø بذاته و�اته، ال لغاية نفسية أو إيديو�وج

- دراسة األسلوب هو من ا�عاي\ ا�وضوعية األساسية ال+ يمGن باستخدامها ×شخيص األسا³ب وتمي� 

  3الفروق بðنها".

  
دة ألنها مع í ذ�ك ال يمGن Çذه ا¨هود أْن ت�سðنا أّن ا�وضوعية العددية ا�بحوث عنها rدو  

،                   تابعة �لقرار ا�ي ي�بò اÏاذه قبل اQصدي �سطرة اQحليل، وهو £ديد ما نعنيه (باألسلوب)

القرار م�وك �مارس اQحليل، وdمجرد £ديد ا�عيار األسلو¦ ·ري العملية بطر]قة آ³ة تقر]با، "و هذا 

                                                 
   .16، ب�ية ا�لغة ا�شعر]ة، ص:كوهن -1
  .59، ص:بليث ه�ûش، ا`الغة واألسلوdية ©و نموذج سيمياQ øحليل ا{صوص -2
   .260فضل صالح، علم األسلوب، مبادئه و®جراءاته، ص: -3
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بِعدت العوا}ل ال+ ُتمل أن تعقد ا
ُ
لعمل، مثل اQطور اQار]� وعالقة ا{ص با�واقع. كما اخÈل وقد أ

  1اQواصل ا{Þ بصفة �مة - ا�س� ا�لسا| و}كوناته و تأ³فاته ا�تنوعة".

  
خذ � ا�فهوم ا�ر]ا� �ألسلوب ضيقُه ا{اتج عن ا·اهه ا�وض°. كما  

ُ
خذ � مثل هذه  ��ك أ

ُ
أ

  ا�ناهج عجزها عن وصف الطابع ا�نفرد وا¢اص �ألعمال األدبية Ýشâ دقيق (ال يمGن قياس العبقر]ة).
  

واإلحصاء ال Ãب أن يGون uية - حّد ذاته "فا�ش»ة ا§قيقية �ألسلوب ذات طابع كي¤ ولðس 

عo اإلحصاء كعنô إجراø فقط �لوصول إ; أسلوب ا{ص  اQحليل األسلو¦ يمرّ  ، أي أنّ 2ك½"

.Áاإلبدا  
  

إ; طر]قة إحصائية ·مع مقارنات أسلوdية عدة، تلك c الطر]قة ال+ (سhيفن أ�ان)  و�ش\

تم�T ´مات معينة - ا{ص "ا�فاتيح) ال+ تعb - االصطالح اإلحصاø  - تدرس مادة معينة عo (ا�»مات

  Ú3ا ×شâ *سبة تGرار تز]د � *سبة تGرارها االعتيادية".األد¯ ب�Gة ورودها 
  

يمGن أن يقام تفس\ نفì يقام عoها مقارdة أسلوdية إحصائية، كما  إّن هذه الطر]قة يمGن أنْ 

د .ن (بودل\) قد نبّه � هذا ، وقأو وظي¤ ³فصح عن نفسية ا�Ìتب أو عن ا`�ية ا�اخلية ألعما�

روح شاعر ما، أو � األقل شاغله األهم، ي�بò ا¨انب من ا�راسة: "قرأت - مقالة نقدية: �Â *سhشف 

  4ا�»مة ت�جم عن اÇم". أن نبحث - أعما� عن تلك ا�»مة أو ا�»مات ال+ ت�دد أ«� من غ\ها، فإنّ 
  
  
  
  

                                                 
  .59بليث ه�ûش، ا`الغة واألسلوdية ©و نموذج سيمياQ øحليل ا{صوص، ص: -1
  .41}سعود و (آخرون)، األسلوdية: مفاهيم نظر]ة ودراسات تطبيقية، ص: بودوخة -2
  .49ناظم حسن، ا`¿ األسلوdية، ص: -3
  .120عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -4
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ا�فتاح) }ستوفيا �لúوط ال+ تقتضيها أية  - وال يبدو هذا ا{مط من ا�راسة ا�عتمدة � (ا�»مة

 - � ا�»مات - �ورة - ا�كشف عن خصائص نص ما، إذ ال تنصّب هذه األخ\ة دراسة أسلوdية من أجل 

 - ا�فتاح - ا`حث عن ا�»مة يþقا بوساطةَض أفق ا{ص وا�راسة األسلوdية Çما أوسع من أن يُ  ا�فاتيح، إنّ 

رdما تGون رdما ال تؤدي إ; ا�كشف عن خصيصة مهمة - ا{ص األد¯، بل "هذه الطر]قة  فضال عن أنّ 

´مة معينة الفتة �النhباه من دون تGرارها، أو أنها أثارت انhباهنا قبل أن تتكرر، ورdما تGون ´مة كث\ة 

1ة عo هذا اQكرار".اQكرار إال أنها ال تhGسب قيمة أسلوdي
 

  
يرى (سhيفن أ�ان) أّن دخول الطرق العددية - ا�لغو]ات أ}ر }ستحسن، ولGن ثمة اعتبارات   

:c2£د من فائدة اإلحصاء - هذا ا�جال و  
  

ا�قيقة - األسلوب؛  اتإّن الطر]قة اإلحصائية تعوزها ا§ساسية ا�Ìفية الQقاط بعض ا�الحظ ◊

 .لظالل ا�وجدانية، واألصداء ا�وحية، واQأث\ات اإليقاعية ا�قيقة.

 

ا`يانات العددية يمGن أن تض¤ دقة زائفة � معطيات أشد تعقيدا، أو أصعب ضبطا من أن  ◊

 ×سمح بمثل هذا العالج.

 

 الطر]قة ال تراÁ تأث\ ا�سياق مع عظيم خطره - اQحليل األسلو¦. هذه ◊

 

إنها تقدم الGم � ا�كيف، و£شد عناl شديدة اQباين � صعيد واحد، بناء � ×شابه  ◊

ðفيما ب ëها.نسط 

 

 رdما أفضت قائمة هائلة من األرقام إ; نhيجة �م تGن QخÍ � الع6 ا�جردة. ◊

 

                                                 
  .50ناظم حسن، ا`¿ األسلوdية، ص: -1
  .107، 106عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص ص: -2
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Àبعادا تاما من ميدان ا�راسات ا�قابل ي�بّ  وhبعد اإلحصاء اسhه (أ�ان) إ; أنه من ا¢طأ أن �س

  1األسلوdية، فهناك ثالثة جوانب يمGن أن تفيد من ا�عاي\ العددية:
  
يمGن أن �ساعد اQحليل اإلحصاø � حل }ش�ت أدبية مثل: *سبة أعمال �هولة ا�ؤلف6،  ◊

  وحدة قصائد معينة أو تعددها، £ديد ال�تيب ا�زمb �كتابات }ؤلف واحد.إلقاء بعض ا�ضوء �

 

يمGن أن �ساعد اإلحصاء - إعطاء فكرة تقر]Öية عن تGرار سمة أسلوdية معينة أو كثافتها       ◊

 - عمل مع6.

 
 

تGشف ا`يانات العددية أحيانا عن شذوذ الفت - توز]ع العناl األسلوdية، وdذ�ك ت�به      قد ◊

.Yفس\ ا¨ماQإ; }سائل مهمة - ا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

                                                 
  .107عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -1
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  (ا6نو+ة)األسلو ية ا-وظيفية:  - د

- £ليل ا{ص األد¯ بعالقات اÌQ}ل واQناقض ب6 ا�وحدات ا�لغو]ة  وظيفيةتُع¿ األسلوdية ا�

نة �لنص وdا�الالت واإلاءات ال+ تنمو Ýشâ متناغم، أو كما يقول (}رسيل كروزو)                      ا�كِوّ

 "Yا�  - كتابه (األسلوب وتقنياته). 1" تنغيم أور�س

  
تتضمن بعدا �سانيا قائما � عل½ ا�عا| وا�ôف، وعلم ال�اكيب، ولGن  وظيفيةواألسلوdية ا�  

دون االلÈام ا�صارم بالقواعد، "و��ك تراها تدرس ابتÌر ا�عا| ا{ابع من مناخ العبارات ا�تضمنة 

روسة ، أّما توظيف اQحليل األسلو¦ لعلم ال�اكيب فيبدو من خالل ما يتفاعل ب6 ا�لغة ا�دت�لمفردا

    2وعلم ال�اكيب ".
  

  3لقد .ن عمل í من (شارل باY) و (³و سÈÖر) رئðسيا - *شوء ا·اه6 أسلوÕ 6ðdتلف6 هما:

وال+ تهتم بالعملية اإليصا³ة واQواصلية من ا�رسل إ; ا�رسل إ³ه، وا¢طاب،        األسلو ية ا-لسانية: - 1- د

  ثم القناة ا�وصلة.

  وال+ تهتم بإ*شاء األسلوب وdالغته وسماته الفنية وا¨ما³ة. األسلو ية األدبية: - 2- د
  

وقد س¹ نقاد األسلوب أمثال (جاكÖسون)، و (ر]فات\) إ; االستفادة من هذين اال·اه6، ³ؤسسا   

لسانية، ود�ها عرف باألسلوdية ا�وظيفية، و]ع¿ هذا اQوجه "باسhثمار اQقنيات ا�جديدا يُ  اا·اها أسلوdي

    4باQقنيات األسلوdية Qوظيفها توظيفا فاعال - خدمة ا{ص األد¯ � صعيدي ا{ظر]ة واQطبيق".

  
                                                 

  .82، ص:1ا�سد نور ا�ين، األسلوdية و£ليل ا¢طاب، ج -1
  .82، ص:نفسها�رجع  -2
  .84أيوب حسام rمد، شكري عياد ناقدا أسلوdيا، �لة جرش �لبحوث وا�راسات، ص: -3
، 144، ص ص:1994، 4 - 3،ع22سلوdية، �لة ��م الفكر، ا�كو]ت، ما�وعر مازن، اال·اهات ا�لسانية ودورها - ا�راسات األ -4

145.  
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أّما (جاكÖسون) فقد عّرف األسلوdية بقو�: "إنها ا`حث عّما يتم� به ا��م الفb عن بقية   

صوصية ا¢طاب الفb عن بقية أنواع ، فخ1}ستو]ات ا¢طاب أوال وعن سائر الفنون اإل*سانية ثانيا"

لغة ا¢طاب c  واعتo أّن األسلوب يتحدد بما هو حا� - ا¢طاب، أي أنّ ا¢طاب c أساس ا{ظر]ة 

ال+ Ïلق أسلوdها، وتلك c وظيفتها ا�شعر]ة ال+ اسhنبطها من عرضه {ظر]ة اQواصل، حيث وصف 

ر ·سيما �لمراحل ال+ تمر بها ا�رسالة اإلبداعية من ا�رسل بأنها عملية تواصل، ��ك تصوِّ عملية اإلبداع 

   .لإ; ا�ستقبِ 
  

فا�نابع ا§قيقية �لظاهرة األسلوdية لðست - نمطية ا�لغة فحسب، "و®نما - وظائفها أيضا، �ا فإننا 

التصال ال *ستطيع تعر]ف األسلوب خارجا عن ا¢طاب ا�لغوي بوصفه رسالة تقوم بوظائف إبالغية - ا

  2با{اس، و�ل ا�قاصد إ³هم."
  

من القرن - ا{صف ا¸ا| وظيفية األسلوdية ا�ب- تأصيل ما �س�  (مðشال ر]فات\)ساهم 

ا{ص، وهذا ا{ص �ب من اQواصل يقوم "هو  )ر]فات\(العú]ن، فموضوع ا�راسة األسلوdية عند 

  3وا{ص".Õططه � ثالثة عناc l: ا�Ìتب والقارئ 
  

       أّن إنGار القيمة األسلوdية `�ية من ُ	َ¿ ا{ص أو ظاهرة من ظواهره قد يدل  )ر]فات\(يرى 

ل األسلو¦ مطالب بإقصاء ´مات من نوع القيمة 
ّ
� وجود تلك القيمة، ��ك Îُطئ من يتصور أّن ا�حِل

فها  فقد تGون ن بوصفها دالالت و®شارات، لGوالقصد وا¨ما³ة من �ال دراسته فهو �ستعملها و]وِظّ

  4جزءا من ب�يته األسلوdية". مظاهر ا¢روج - ا{ص ا�hسÖبة - انفعال القارئ و

  
                                                 

  .27بودوخة }سعود و (آخرون)، األسلوdية: مفاهيم نظر]ة ودراسات تطبيقية، ص -1
  .84أيوب حسام rمد، شكري عياد ناقدا أسلوdيا، �لة جرش �لبحوث وا�راسات، ص: -2
  .140، ص:أبو العدوس يوسف، األسلوdية -3
  .83، ص:ا�رجع نفسه -4
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) بأنه "ال يمGن فهم ا�وقائع األسلوdية إال - ا�لغة،        مðشال ر]فات\وÀ هذا ا�سياق يرى (

األسلوdية، وعناl أخرى rايدة، �ا Ãب علينا ولGن علينا أال 
لط ب6 عناl اQأ³ف ذات القيمة 

أن نقوم بعملية انتخاب �â العناl ذات ا�سمات األسلوdية ثم 
ضعها وحدها �لتحليل األسلو¦،      

    1وهذا تّم علينا أن نع� � معاي\ نوعية �ألسلوب".
  

:cية وdحديد الظاهرة األسلوQ \2وقد طرح (ر]فات\) ثالثة معاي  
  

ل  القارئ العمدة: - 1
ّ
      وهو لðس قارئا معينا بل �موع االستجابات �لنص ال+ صل عليها ا�ُمحِل

ال تعb ا`احث األسلو¦ .ستجابات "أّن استجابة القارئ العمدة  )ر]فات\(من عدد من القراء، و]قرر 

قيمية، بل إّن أحÌمه باالستحسان أو عدمها Ãب إسقاطها من ا§ساب، و®نما تنحô فائدته - تعي6 

       ا�وقائع األسلوdية ال تفس\ها، و]بª اQفس\ مهمة ا`احث األسلو¦ نفسه و�احه - هذا اQفس\ }وقوف 

  3ة �لنص".� إدراكه �لب�ية األساسي
  

í ا©راف عن ا�عيار ا�لغوي }سلÌ أسلوdيا، فاألسلوب يتحقق  رفض (ر]فات\) عدّ  ا-سياق األسلو?: - 2 

با©راف عن ا�سياق، أي *سق لغوي يقطعه عنô غ\ متوقع، فت�شأ ا�قابلة األسلوdية، وc ذات امتداد 

�شئ ا�سلك األسلو¦ *سقا جديدا، و]صبح rدود جدا، الرتباطها بما نتذكره، ولGن من ا�مGن أن يُ 

  نقطة انطالق �سياق هو العنô األول - وحدة أسلوdية جديدة مثال ذ�ك:
  

    تقليل     سياق يعتمد ا�بالغة                          مبالغة                                                           تعب\ �دي  
  
  

  
                                                 

  .124، 123عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص ص: -1
  .151، 138، ص:نفسه صدرا�ينظر:  -2
  .87، ص:1ا�سد نور ا�ين، األسلوdية و£ليل ا¢طاب،ج -3
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  3 - :AناBا�م عند نقطة معينة،         ا�وهو �موعة }سا�ك أسلوdية، ال تنطوي � مقابلة أسلوdية، ت

  Úا يؤ�د أنه }سلك واع، وهو �}ل مهم يضمن بقاء نظام اإلرسال - ا{ص.
  

فاألسلوdية c العلم ا�ي يتخذ من األسلوب }وضو� � وQحديد هذه ا¢اصية - ا�راسة 

  1ال بد من اإلشارة إ; }راحل القراءة األسلوdية:األسلوdية 

  : Dرحلة ا-وصف - 1

     }رحلة اكhشاف الظواهر وتعيðنها و×سمح �لقارئ بإدراك وجوه االختالف  )ر]فات\(يها و�سمّ 

ا�لغوي مقام ا�رجع، فيدرك اQجاوزات وا�جازات وصنوف وا`�ية ا{موذج القائمة - حسه ب6 ب�ية ا{ص 

ا�صياغة ال+ توتِّر اطمئنانية ا�لغوي فيقصيها. وتلفظ فرضياته وc - (نظر]ة ا{ص) }رحلة تGشف 

معناه من حيث أنه �لة }كونات، ولðس - طاقتها أن تGشف مد�و� من حيث اعتباره وحدة ا�اللة 

  ومنطلقها. 
  

  : اBعبF و+ل وDرحلة اBأ - 2

وتأ÷ تابعة �لمرحلة األوã �ورة وعندها يتمGن القارئ من الغوص - ا{ص واال*سياق          

ه � ©و ت�ابط فيه األ}ور وتتدا�، و]فعل بعضها - بعض.   - أعطافه وفِكّ
  

 وا�سياق ا�عرÀ ولðست هناك أية عالقة �لتحليل األسلو¦ با�رحلة ا¸انية، ألنه ال يهتم با�عاي\  

واإليديو�وæ، واألحÌم ال+ £يط بعملية اQأو]ل، "بل إنّه �س¹ إ; العناl ا¸ابتة - ا{ص                   

    2ال+ ال تطمسها تلك األحÌم".

  

                                                 
  .84، 83، ص ص:أبو العدوس يوسف، األسلوdية -1
  .142، ص:ا�رجع نفسه -2
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G - :ةHاألسلو ية ا�ال  

فا�صفة اQجر]دية دة ا�الزمة �، c ا�صيغة ا�جرّ ا�اللة c ا¨انب ا�وازي �لمتوا³ة ا¢طية، و  

أول من أشار إ; ذ�ك (سوس\)، فهو يف�ض أّن ثمة  }رتبطة بعالقة ا�ال وا�د�ول وا�رجع، ولعّل "�Ñاللة 

 ّQرا جاهزة ×سبق وجود ا�»مات، و]تم اÌعرف � الفكر وا{احية ا{فسية عن طر]ق االستعانة بدالئل أف

  1ا�»مات".
  

عليه        األسلوdية ا�ال³ة - ا�نهج ا�وص¤ � اQحليل ا�ش�| ا�ي يهتم بما قد نُّص وتعتمد 

ا�اخلية ب6 ا�»مات، - ا{ص األد¯، و"يتكئ هذا اQحليل � ا{ص نفسه ألنه ثابت، و� العالقات 

   2الق �سلسلة األحداث".و]تكئ أيضا � ا�شâ أ«� من ا�ضمون، و� العمل األد¯ بوصفه نقطة انط
  

       أّن اإلبداعية أي اإلبالغ األد¯  )S.J.Schmit(زÃفر]د. ج. سمث) (يؤ�د من هذا اال·اه ِض 

 c"oو�شمل هذا ا{ظام � �موعة من القواعد ال  ،Áمن االتصال االجتما Áم �اتية ال+ تنّظ انظام فر

  3ا�ي ت�شئه ا{صوص األدبية و��م ا¢oة". معا¨ة القراء �لعالقات ا�مكنة ب6 العا�م
   

يه تلقيا صحيحا إال إذا "خضع القارئ لقاعدة ا§ديث اإلبداÁ،      عمل فb ال يمGن تَلَقّ  أّي  إنّ 

ا{صوص األدبية ال ×شتغل با�وقائع، بل ت�شئ عوا}ل Úكنة منقطعة  أو االتصال اإلبداÁ، وال+ تق� بأنّ 

  4. ا�صلة بعا�م ا¢oة"

                                                 
  .105، ص:ا�رجع ا�سابق -1
  .107أبو العدوس يوسف، األسلوdية، ص: -2
  .187عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -3
  .189، ص:نفسه صدرا� -4
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وdناء � ذ�ك إذا أراد القارئ أن يقرأ نصا أدبيا بطر]قة }الئمة، فعليه أال يقّوم أجزاءه اإلشار]ة     

ق، أو مث\، أو مقنع. ومع¿ هذا أن ينظر           � أساس صدقها، بل "طبقا �قوالت مثل: جديد، أو }شوّ 

  1يقوم - إطار العا�م ا�غلق �لنصوص األدبية". إ; ا{ص األد¯، وأنْ 
  

و]�به (سمث) إ; أّن هذا ا�وقف حقيقة واقعة، �كنها لðست أبدية، فقد أظهر تار]خ الفن ا§ديث 

rاوالت عديدة Qغي\ هذا ا{ظام مثل: "األدب ا�لÈم، نظر]ة }وت ا�شعر، ا�شعر ا�حسوس، ا�واقعية 

الطليعيون، وüهم س¹ إ; تغي\ طرق تفس\ العمليات اإلشار]ة - اإلبالغ األد¯، وعبور اب ا�درسية، ا�كتّ 

  2ا§اجز ا�ي أقامه مبدأ اإلبداعية، وسيظهر اQار]خ إن .ن - استطاعتهم ذ�ك".
  

)، أّن األسلوب " }صدر ا�عا| ا§قيقية M. Jankovic(ميالن يانGوفhش) ( و]ؤ�د ا`احث

ل القيمة االسطاطيقية �، ��ك Ãب Éث األسلوب من داخل ا§ر�ة ا�ال³ة كما أنه يمثّ �لعمل األد¯، 

�لعمل، ولðس من خارجها، و]Gون ذ�ك من خالل Éث العالقة ب6 ا§يل األسلوdية ا�ناسبة، وا`�ية 

   3ا�ال³ة �لعمل، وdذ�ك يتجاوز علم حدود صالحيته و]صبح نقدا".
  

ستفادة علم األسلوب من مفهوم اإليماءة ا�ال³ة عند ا`نو]6، وc ال تعb وقد أشار ا�Ìتب إ; ا

ا�ضمون ا�شعري، فÅ �ردة من rتوى مع6، "إنها تلك اإليماءة ال+ اختار بها ا�شاعر عناl عمله، 

�ية وصهرها - وحدة دال³ة، و]مGن القول إنها ش»ية، ألنها £قيق rسوس �لوظيفة االسطاطيقية - ا`

ل عند اQحليل ا�فصل ألعمال معينة - ثوب غb ا�ال³ة، أي أنها األسلوب قائما بوظيفة ا�ع¿، ��ك تتمثّ 

  4من العناl ا�ش»ية ا�حسوسة ال+ ت�ك تأث\ا دال³ا م�شطا".
  

                                                 
  .183، 182، ص ص:ا�سابق صدرا� -1
  .189عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص: -2
   .207، 206، ص ص:نفسه صدرا�ينظر:  -3
   .209، 208، ص ص:نفسهينظر:  -4
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ق ا�ع¿،     فالعالمة ا¨ما³ة بتوجيهها االنhباه إ; ذاتها يمكنها أن" ت�تج الطاقة ال+ تقودنا إ; عم

  1وال غرو أّن ا�عا| ا¨زئية ×ستفيد من ذ�ك اQوتر ا�اخL، وتhGسب }ز]دا من ال�اء".
  

ذ�ك فإّن العمل يظل دعوة، أو مق�حا، أو *شاطا معنو]ا، ال يمGن أن يتوقف عند أي مد�ول  ومع

مع6، "و�ستمر العمل بوصفه توجيها ©و القيم األساسية ال+ يتحقق معناها ا�تع6 - }واقف إ*سانية 

فردية أخرى،  متغ\ة. وهذا يعb أن مقصد ا�Ìتب ال يمGن أن يصبح مفهوما إال عندما تتملكه ذوات

أن تhشتت - £ققات متعددة، ورdما .نت شديدة  وحدة العمل األصلية ال بدّ  هذا � ا�رغم من أنّ 

  2اQناقض".
 

                                                 
  .210، 209، ص ص:ا�سابق صدرا�ينظر:  -1
  .210عياد شكري rمد، ا·اهات ا`حث األسلو¦، ص ص:ينظر:  -2
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  .با%عارف األخرى عالقة األسلو'يةا%بحث ا"رابع: 

 األسلو'ية و ا2قد األد0: - 1

ذو �ستو#": �ستوى ا�لغة، و�ستوى ا�طاب،  - ) Saussure( )سوس�(كما حدده - ا�ظام ا�لغوي 

�ستو#ان: أو6ما ا�طاب العادي، وثانيهما ا�طاب األد..و#تفرع عن ا'ستوى ا&ا%   
  

ا ا�طاب األد. فيتجاوز وهدف H خطاب Fدي إيصال ا'عا% ونقل األف<ر ا�فعية ب" ا�اس، أمّ 

  تلك اVائرة اإليصاRة بهدف إقناع ا'تلO وNمتاعه.
  

h تمgِّ ا�ص األد. بطر#قة مات العلم وصb يُع` ببحث ا�صائص وا�سّ " - بهذا - واألسلوYية

اoحليل ا'وضوm �ألثر األد. اkي تتمحور حوj اVراسة األسلوYية، ومن هذه ا�قطة تتحدد عالقة 

 pباعد ونقاط االتفاق واالختالف. و#ُعرoقارب واoقد األد. بزوايا ا�ية واYقد بأنه:                 األسلو�ف ا

به v اj األدب، ومهمة االرتقاء j g وح|م عليه، أي أّن حقله و}ق وتميّ وتذوّ zََظٌر وتقليب v األدب، 

م الفن و�يته ا�سمو~ به
p
  1."إ� أ� �راتب ا�مال واإلحسان ُسل

  
و�لنقد ا�اهات ش�، منها ما يُع` ببحث ا�ص v إطار الظروف اoار�ية والعوا�ل ا�سياسية 

� إنتاجه األد.،       - أراد ا�<تب أم �م يُرِد  - ، باعتبار أنها تنعكسوالفكر#ة واالجتماعية ا�سائدة

ا�<تب الفذ ال ي�سلخ عن قضايا }تمعه و�ؤِرّقاته وNنما يع�ش فيها من خالل            يضاف إ� ذ�ك أنّ 

�ش�ت       ما ي|تب، ومنها ما يهتم با�وا� ا�فسية �ل<تب وأطوار حياته األو�، وما قد يعانيه من 

 - حسب هذا اال�اه  - أو ُ�َقد ت|ون قد ترسبت v أعماقه فتؤثِّر فيما ي�شئه، فال }ال Vراسة ا�ص

  بمعزل عن تلك الظروف ا�فسية.
  

                                                 
  .35، ص:، (د ت)2غ�و ب��، األسلوب و األسلوYية، تر�ة: عيا� منذر، �ر�ز اإلنماء ا�ضاري، سور#ا، ط -1
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ما ينظر إ� األثر األد. � أنه يعكس ا'ذهب العقائدي وا�رؤ#ة الفكر#ة "ومن اال�اهات ا�قدية 

مت ا�صلة ب�نه وY" العلوم قد  ا�ه ا�اهات جديدة، إذ ُدعّ  - بهذه ا�صورة  - ا�قد Vى ا�<تب، وج¡  أنّ 

  اإل¤سانية وخاصة علوم االجتماع وا�فس، وظهرت فيه دراسات كث�ة تتجه إ� ما وصل إRه اVارسون  

  1."العلوم من نظر#ات وقواعد وقوان"v هذه 
  

ا�ص األد.،  ل دراستهما هو األدب، وYتحديد أدّق واألسلوYية وا�قد يلتقيان من حيث أّن }ا

ل|ن األسلوYية تدرس األثر األد. بمعزل عما ¦يط به من ظروف سياسية أو تار�ية أو اجتماعية        

تلك األوضاع  - v أثناء دراسته �لنص - ا ا�قد فال يغفلأمّ وأو غ�ها، فمجال عملها ا�ص فحسب. 

  ا'حيطة به.
  

األسلوYية تُع` أساسا با�كيان ا�لغوي �ألثر األد.، فعملها يبدأ من لغة ا�ص " إ� أنّ  هذا باإلضافة

̈ه الفنية،  و#�ت§ إRها، ب�نما يرى ا�قد أنّ  العمل األد. وحدٌة مت<�لة وأنه ي�ب© أن يُدرس ب|ل عنا

اkاتية واالنطباعية، kا ¬ب و»ا ªشِوّه العملية ا�قدية شيوع إال أحد تلك العنا¨.  - حي�ئذ- غةوما ا�ل

� ا�اقد أن يتجرد من ذات�ته ح� يصبح ا�قد �وضوعيا ال أثر فيه �شخصية ا�اقد، وال ألي إحساس  

  j.2 آخر أو معرفة أخرى، ف�¯ عن أثر وªسخط � أثر"
  

ت" فيها، فاkاتية واالنطباعية ت|اد ت|ونان منعدم - و²ور دراستها ا�لغة فحسب - أما األسلوYية 

ب كيميا´ v �رYة معملية، فهو يؤدي ذات ا�³يجة
p
إذا خضع  - فا�لغة v يد ا�اقد األسلوµ أشبه بُمر�

  مهما تعددت اoجارب. - �فس الظروف
  

                                                 
  .41، ص:1981، 6ضيف شو·، v ا�قد األد.، دار ا'عارف، ط -1
  .36أºد سليمان فتح اهللا، األسلوYية، ص: -2
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شخصية ا½احث األسلوµ »حوة ²وا ¼يث ال إحساس بها مطلقا، ف§ �وجودة  أنّ "وال يع« ذ�ك 

العمل ثمة عالقة قائمة � اoحg~ ا'وضوm تقوم ب" ا�اقد األسلوµ و بصورة ما، وهذا ا�وجود م�شؤه أنّ 

إ�  ف وNعجاب، إذ ال س¾يلي�ب© أن ت|ون األسلوYية نقدا ¦دوه تلّط األد. اkي يدرسه، وعليه 

 Hّ عاطف مع األثر وصاحبه"اس³يعاب األثر األد. إال من داخله ومن حيث هوoستوجب اª 1.، وذ�ك ما  
  

ªسبق عملية ا�قد األسلوµ، فهو الزم الختيار العمل األد. �وضوع اVراسة "واoعاطف مع ا�ص 

ح بعض علماء  ّÂِحليلية، 6ذا يoالعملية ا � j ية، وال تأث�Yاألسلو       µاقد األسلو�األسلوب أّن ا  

هذه ا�اصية �لنقد األسلوµ تضيِّق عمل ا�اقد           ال يم|ن أن يدرس عمال ال يتذوقه، وNذا بدا أنّ 

  2.فال شك أنها تز#ده عمقا وصدقا "
  

علم وثمة عالقة ب" األسلوYية ا�فسية واال�اه ا�فv Ã ا�قد، ف�هما ُ�ِضع ا�ص 'عاي� 

ا�فس ومقاي�سه، وÄهما ¦اول ا�وقوف � الظروف ا�فسية وا'راحل ا'بكرة لطفولة ا�<تب ومدى 

تأث�ها v كتاباته، وقصور ا'نهج" يتمثل v أنهما قد يعتمدان � ا�ص oأÅيد ما سبق استخالصه     

  اماتهم ول�س v بؤرتها.يقع v ها�ش اهتم - عند أصحاب اال�اه" ا�فس�" - من نتائج، فا�ص
  

واألسلوYية وNْن Çنت قد تفرعت من ا�قد األد. اkي هو أقدم منها v }ال دراسة األدب،          

  إال أنها ا¤سلخت عنه v ا�هاية واستقلت بذاتها.
  

إ� " عدم وجود مدرسة نقدية عرYية حديثة ترود القمم  - v رأي ا½عض - و#رجع ظهور األسلوYية 

ا½اهرة الh الحت آفاقها بفضل اoطور ا�كب� اkي حدث v ا�ظر#ة ا�لغو#ة ا'عا¨ة، واkي فتح ا'جال 

                                                 
  .107، ص:1997، 1عبد ا½ديع لطb، ال�Ëيب ا�لغوي �ألدب، ¼ث v فلسفة ا�لغة واالس³يطيقا، �كتبة ½نان، ناÊون، ط -1
  . 37، 36ا'رجع نفسه، ص ص: -2
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،                1"هور إتباFديث الh أخذت v الظأمام (األسلوYية ا'عا¨ة) و�ث� من مدارس ا�قد ا�

بان ا�اقد األسلوµ كما يرجع إ� ما ت³سم به األسلوYية من �وضوعية v ا½حث، وعقالنية v ا'نهج �نّ 

�زالق كث�ة قد ال ªستطيع أصحاب ا'ذاهب ا�قدية ا'ختلفة االنفالت منها.  
  

�ل ب�نهما " قد أFقه تنافٌر  د. إال أنّ و� ا�رغم من نقاط االoقاء ب" األسلوYية وا�قد األ>oا

م بها �Fم ا�لسانيات نفسه: ادFء اVقة العلمية، َهوٌَس باستعمال ا�كث�   pقد hس¾بته ا�صورة ا½غيضة ال

من ا'صطلحات ا'ر�بة العو#صة، تباهٍ باoقنيات اoحليلية، احتقار �Í ما هو ذاÌ أو انطباm أو ذه«، 

  Í.2 ما هو خارج ا�لغة "وYاختصار �
  

   األسلوYية أضحت مغايرة �لنقد األد.، و�كنها ل�ست هادمة j أو ور#ثة،  يرى فر#ق من ا�قاد أنّ 

  و
ّ
ا ا�قد،         وجهة لغو#ة، أمّ  - ا'قام األول - اهتمامها ال يتجاوز لغة ا�ص، فوِجَهتُها v  ة ذ�ك أنّ عل

نة �ألثر األد.. مع` هذا أّن " األسلوYية قا¨ة عن Òطي حواجز ا'كوّ Ð أحد العنا¨  - عنده- فا�لغة 

اoحليل إ� تقييم األثر األد. باالحت<م إ� اoار#خ، ب�نما رسالة ا�قد Çمنة v إماطة ا�لثام عن رسالة 

  3."األدب، فb ا�قد إذن بعض ما v األسلوYية وز#ادة، وÓ األسلوYية ما v ا�قد إال بعَضه 
  

ا�قد " قد استحال إ� نقد �ألسلوب وصار  ا الفر#ق ا&ا% وهو Õالف �سابقه فيذهب إ� أنّ أمّ و

  4.هذا العلم بتعر#فات جديدة ومعاي� جديدة" فرF من فروع علم األسلوب، ومهمته أن يمدّ 
  

                                                 
  .37، ص:ا'رجع ا�سابق -1
  .37، ص:عبد ا½ديع لطb، ال�Ëيب ا�لغوي �ألدب -2
  .115:األسلوب، ص ا'سدي عبد ا�سالم، األسلوYية و -3
  .93ا'رجع نفسه، ص: -4
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ما عداه    ا�قد سيقÂ ¼ثه � ا�انب ا�لغوي �لنص األد.، وس�نÂف ع و#ع« هذا ا�رأي أنّ 

 Íّتلفة ×شÕ ل وظروف�ا v العملية ا�قدية، »ا يؤدي إ� ²و ا�قد األد. وقيام  جانبا مهمّ ِمن عوا

  األسلوYية وحدها الh ال ×ستطيع أن ت|ون ِعوَضا عن ا�قد األد..
  

 ال يم|ن رصد مظاهر األسلوب إال v ا'ستوى ا�لغوي، ألّن ا�لغة Ð أداته ومادته، ول|ن من

ا'م|ن تميg ا'ظاهر األسلوYية عن بقية مظاهر ا�لغة األخرى، "فاoحليل ا�لغوي ا�ا�ص �لعمل األد. 

ل وحدات ا�ص األسلوYية، أّما اoحليل س�Øز العنا¨ ا�لغو#ة �يعها دون أن يع" العنا¨ الh تمثّ 

�Ëش� إ� ا'المح ا'شª إ� ا�وصول إ� تنميط Ùسª فإنه µصوص، ة ب" نوع معّ" األسلو�من ا      

  1يم|ن أن يقسم فيما بعد إ� أنواع فرعية".
  

وتعد قضية تميg ا'المح ا�لغو#ة الh توظف العمل األد. ألهداف أسلوYية من أبرز قضايا ا½حث 

 
ّ
   ب عليها إال عن طر#ق اس³يعاب �لة من اإلجراءات األسلوYية الh تهدف األسلوµ، "وال يم|ن اoغل

     2ف، وتوضيح كيفية قيامه بهذه ا�وظيفة".إ� ا�كشف عن العنÂ ا'وّظ 
  

ة � صحة ا�ص، وهذا " ا�انب األعظم    صلة ا�لغة با�قد األد. v معظمها منصبّ  ول|ن تظّل 

،    v ا�لغة هو ا�انب العرÓ االجتماm، أّما االعتبارات ا�ماRة فËجع إ� االختيار الفردي �لمفردات

  3وYناء ا�مل، و�كنها تظل متمتعة با�صحة ا�لغو#ة.
  

ªسÙ شكري عياد إ� اoفر#ق ب" عمل �Fم األسلوب ا�لغوي وا�اقد األد.، "فb ح" يقف 

 
Û
 ل ا'حل

ّ
غة، فا�اقد األد. اkي ªستخدم اoحليل ا�لغوي فإنه يتعا�ل مع نص ال يمكنه دائما عند ظاهر ا�ل

                                                 
  .86أيوب حسام ²مد، شكري عياد ناقدا أسلوYيا، ص: -1
  .117، 115، ص ص:1985، 1فضل صالح، علم األسلوب: مبادئه وNجراءاته، م�شورات دار اآلفاق ا�ديدة ، ب�وت، ½نان، ط -2
  .121، ص:4، مج1، ع�1983لكتاب، القاهرة، �Â،  تمام حسان، ا�لغة وا�قد األد.، }لة فصول، ا6يئة ا'Â#ة العامة -3
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واقفا عند الظاهر 'ا وصل إ� �ء مهم، وNن قام ب|ل اoصنيفات  فلو ظّل  ا�وقوف عند ظاهره.

  h1 يم|ن أن يقوم بها �Fم لغوي".واإلحصاءات ال
  

ومع` هذا أّن ا�اقد األسلوª µسÙ إ� اختيار بعض ا�سمات األسلوYية ذات اVاللة ا�وجدانية، 

  وهذه ا�سمات إّما:

 عن ا'عيار ا�لغوي، وال توجد قوان" معيار#ة Þكمها. اÝرافات �

 اختيارات ا'بدع �لغته ا�اصة، وال يوجد معيار ¦كمها. �

 

 االرتباط ب" اoعب� وا�شعور، فيجب أن ي|ون قادرا      فإذا Çن عمل ا�اقد األسلوµ هو ت¾ّ" 

ح علماء بال�سبة j حروفا ميتة. kا يÂّ � االستجابة �لقطعة األدبية الh يدرسها، وNال فإنها ستظل 

األسلوب بأّن "ا�اقد األسلوµ ال يم|ن أن يدرس عمال ال يتذوقه. وNذا بدا أّن هذه ا�اصية �لنقد 

   2األسلوµ تضيّق عمل ا�اقد فال شك أنها تز#ده عمقا وصدقا".
  

 gّقدوقد م�فا" :jي ي³ - أصوال وتطبيقا -  شكري عياد ب" العلم" بقوkناول فعل اإلبداع ا

يتحقق باشËاك ا�<تب والقارئ، وال �وضوع j سوى كيفيات هذا االشËاك ومغزاه. ول|ن فعل اإلبداع 

�وضوع  Ð ظم وعالقتها باإلبداع تأث�ا وتأثرا�فراغ، بل خالل نظم لغو#ة وأخرى أدبية، هذه ا v ال يتم

  3علم األسلوب وتار#خ األدب � الËتيب".
  

  اoميg ال يع« الفصل، فعلم األسلوب وا�قد األد.، وال يم|ن ألحدها  شكري عياد بأنّ  و#قرّ 

 ØÅوم وأصبح أقرب إ� ا'وضوعية من شقيقه األRن "علم األسلوب قد اشتد عوده اÇ ذاNأن يل© اآلخر، و

                   يغتصب �<نه.  ل أنْ حاو (ا�قد األد.)، فإنه Ãªء إ� نفسه قبل أن Ãªء إ� هذا ا�شقيق إنْ 

                                                 
  .33، مدخل إ� علم األسلوب، ص:عياد شكري ²مدينظر:  -1
  .36، ص:نفسه صدرا' -2
  .57، ص:، دائرة اإلبداععياد شكري ²مد -3
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� أن ªستع"  - ح� ¼اoه ا�اâة - علما. وهو قادر  - بدوره - إّن ا�قد األد. v طر#قه إ� أن يصبح 

  1ي³نازل عن حقه v ا�وجود". بعلم األسلوب دون أنْ 
  

درس اRوم    القول نفسه يصدق � تار#خ األدب، فتار#خ األدب "كما ي و#رى شكري عياد أنّ 

�صوص تار#خ ألي �ء وã �ء إال األدب. ول|ن هذا ال يع« أّن منهج علم األسلوب Þ vليل ا

  2إ� كتابة تار#خ األدب بطر#قة أمثل". -  وحده - األدبية يم|ن أن يوصلنا 
  

 
ّ
طيع أن ال ¤ست - مهما ي|ن دقيقا وعميقا - ل نصا أدبيا Þليال أسلوYيا وªش� عياد إ� أنه "إذ Ýِل

نقفز منه إ� بعض أح<م Fمة عن عÂه. فال بد �لوصول إ� هذه األح<م من إضافة حقائق أخرى، 

  3بعضها �ستمد من نصوص أدبية ذات صلة با�ص األول، وYعضها حقائق ال توصف بأنها أدبية".
  

وا�قد �وجودان v خط" متواز#" ال يند}ان وNن Çنا يتقاطعان v بعض ا�قاط،  فاألسلوYية

ووجود عنا¨ �ش�Ëة ب�نهما واتفاقهما v سمات بعينها ال يعنيان ¤شوء اoمازج ا�<�ل، كما أنه ل�س 

  حتميا أن ي|ون بقاء أحدهما �رتبطا بزوال اآلخر.
  
 األد0:أهمية ا6حليل األسلو5 4 ا2قد  - 1- 1

تمدنا األسلوYية بوسائل نقدية ×ُسِهم v إبراز أف<ر ا�<تب ورؤاه، وذ�ك من خالل دراستها �سياقات  �

األلفاظ وما تنطوي عليه هذه ا�سياقات من دالالت Õتلفة، و�ذ�ك من خالل دراسة جرس األلفاظ 

 v ا�ص األ..

 

                                                 
  .37، مدخل إ� علم األسلوب، ص:عياد شكري ²مد -1
  .37، ص:نفسه صدرا' -2
  .38، 37ص:، نفسه -3
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ن خالل االهتمام بالعالقة القائمة ب" ا�صيغ تُظِهر األسلوYية ا'د�والت ا�ماRة v ا�ص األد. م �

اoعب�#ة، وعالقة هذه ا�صيغ با'رسل وا'تلO، وهذا ي|ون باالعتماد � إحصاء ا�صيغ ومعانيها 

 يها H تر�يب.وألفاظها، وطر#قة تر�يبها، وا�وظيفة الh يؤدّ 

 

ر#قة دقيقة، ومن هنا ف§ تزوِّد تعتمد األسلوYية � ب�ية ا�ص، و�كوناته، وÞليل تلك ا'كونات بط �

 ا�اقد بمعاي� �وضوعية ال تعتمد � اkوق اkي �تلف من شخص إ� آخر.

 

ثمة عالقة ب" لغة ا�<تب وشخصيته، وقد اس³نبطت األسلوYية ا�ديثة    و#تفق معظم ا�قاد � أنّ 

  1عددا من ا'ناهج ا�ديثة لفحص هذه العالقة منها:

 ا'نهج ا�وصb. - فيلو�وجية.                                       منهج اVائرة ال - 

 ا'نهج اإلحصا´. - األسلوYية ا�وظيفية.                                                 - 

  
  و�Í منهج من هذه ا'ناهج أسسه، وحسناته، وس�ئاته، وأعالمه ...

  
األسلوYية ال ي|b وحده Vراسة األسلوب  و#م|ن القول إّن أي منهج من مناهج اVراسات

اVراسة ا�قدية ا�<�لة، وNنما يمتلك H منها جزءا من ا�قيقة، و#م|ن االستفادة منها أو من بعضها    

  v2 دراسة ا�ص األد.، فمثال يم|ن استخدام هذه ا'ناهج Þ vليل:
  

  افية...).والق ،األصوات (ا�وقف، وا�وزن، وا�Ø وا'قطع، واoنغيم ◊

  األلفاظ (ا�æمة وتر�يبها، وا�صيغ االشتقاقية، وا'صاحبات ا�لغو#ة، وا'جاز...). ◊

الËاكيب (ا'بتدأ وا�Ø، والفعل والفاعل، وا�صفة وا'وصوف، واإلضافة وا�روابط، واoقديم  ◊

  ). �لمجهولب« �لمعلوم، وا'ب« واoأخ�، والعدد، واoذك� واoأنيث، واoعر#ف واoنك�، وا'
  

                                                 
  .186، ص:1999، 1األهلية �ل�ç واoوز#ع، األردن، ط -مقدمات Fمة  -العدوس يوسف، ا½الغة واألسلوYيةأبو  -1
  .186ا'رجع نفسه، ص: -2
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   األسلو'ية و ا:الغة: - 2

منا j، أّما وجوده ا'ادي فغ� مهم، فا'هم وعينا ل�س �لËاث وجود �ستقل خارج وعينا به،  وفهْ 

ا&قاv به، وهو "وm غ� �ستقل oغ�ه، من خالل عملية ا½حث ا'ستمرة عن أجوYة من الËاث، 

bباإلضافة إ� �اهل بعض األسئلة القديمة، جديدة عليه، هذا  بعض القضايا عنه، وطرح أسئلة ون

و� هذا ت|ون القراءة ا'وضوعية �لËاث واعية بمنطقه اVاخ¡، وغ� منعزلة عن ا�وm ا'عا¨، 

ف§ قراءة تأو#لية أو رحلة �لبحث عن ا'غزى اkي يغ« وعينا ا'عا¨ دون اoوقف عند ا'ع` اkي 

  1لف".Çن v عقول ا�س
  

من هذه ا�ظرة يم|ن اإلفادة من تراثنا ا½الv è اك³شاف أنواع اoعب� ا'عتمدة،  انطالقا

و×سميتها، وتصنيفها، دون ¼ث عن ا½�ية العامة ألنواع اoعب�. v ح" يهدف "علم األسلوب        

ر�زت  إ� �اوز الطابع ا�زé �لمقوالت ا½الغية الh �م ×ستطع أن ت|³شف ا�ظم الفاعلة، لقد

ا½الغة القديمة � الفروق القائمة ب" ا�وسائل ا�شعر#ة �Çكناية واالستعارة، أّما ا�ظر#ة األسلوYية 

   2ا�صور وا�وسائل الفنية Þقيقا j". فإنها تبحث عن العا�ل ا�شعري اkي تعدّ 
  

عياد،      لقد Çن �لبالغة العرYية أثر كب� v صياغة ا�ظر#ة األسلوYية Vى ا�اقد شكري 

وNّن ا'ت³بع 6ذا األثر يالحظ اoطور الفكري اkي �ّر شكري عياد من خالل نظرته إ� ا½الغة،    

فb كتابه األول عن علم األسلوب (مدخل إ� علم األسلوب)، رYط ب" العلوم ا�لغو#ة القديمة 

، وقا�وا: "إّن االستعماالت الh وا½الغة، وذ�ك من خالل نظرة القدماء إ� ا�لغة اkين افËضوا ثباتها

  3بها ترجع إ� عصور االحتجاج". عتدّ يُ 
  

                                                 
  .152، 149، ص ص:2005، 5أبوز#د نÂ حامد، إش<Rات القراءة وآRات اoأو#ل، ا'ر�ز ا&قاv العرµ، اVار ا½يضاء، ا'غرب، ط -1
  .366، 364، ص ص:1987، 3ا�ظر#ة ا½نائية v ا�قد األد.، دار ا�شؤون ا&قافية العامة، بغداد، العراق، طفضل صالح،  -2
  .25، ص:، مدخل إ� علم األسلوبعياد شكري ²مدينظر:  -3
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وقد الحظ شكري عياد أّن هذه الفلسفة ا�لغو#ة قد انعكست � ا�قد من خالل عصور 

 
ّ
ت v نظر#ة عمود ا�شعر عند اآلمدي، وفكرة األسلوب عند ابن خìون؛ االحتجاج األد.، "والh �ل

ì1ون ب�ية معنو#ة معروفة ي�سج ا�شاعر � منوا6ا".فاألسلوب عند ابن خ   
  

²ور ا½حث í vيهما هو األدب،              ب" ا½الغة واألسلوYية عالقة وثيقة تتمثل أساسا v أنّ 

�وطن آخر           ا�ظرة إ� هذا األدب Òتلف v ا'نظور األسلوµ عنها v ا'نظور ا½الè.  إال أنّ  Óو

 �كتاب يفصل شكري عياد العالقة ب" علم األسلوب وعلم ا½الغة، وقد حÂ أوجه ال³شابه من ا

  2:ب" العلم" v ا�قاط اآلتية
  

�صطلح (مقتî  يعدّ  ف ا½الغة بأنها مطابقة ا��م 'قتî ا�ال، و� هذا يم|ن أنْ عرَ تُ  �

 ا�ال) �شابها 'صطلح (ا'وقف) v علم األسلوب.

�  Hّ  ّن القائلNوضوع ما، و�من علم األسلوب وعلم ا½الغة يفËض وجود طرق عدة �لتعب� عن 

 �تار إحدى هذه الطرق؛ ألنها مناسبة 'قتî ا�ال أو ا'وقف.

 ªستع� علم األسلوب كث�ا من ا'صطلحات ا½الغية v سياق دراسته. �

 

3علم" وÐ:وYا'قابل ªش� شكري عياد إ� }موعة من الفروق ب" ال
 

 

علم ا½الغة علم لغوي قديم، وعلم األسلوب علم لغوي حديث، فالعلوم ا�لغو#ة القديمة تنظر      إنّ  �

إ� ا�لغة � أنها �ء ثابت، v ح" أّن العلوم ا�لغو#ة ا�ديثة ×سّجل ما يطرأ عليها من تغ� وتطور، 

، فإّن هذه االختالفات ومع أّن علم ا½الغة يالحظ اختالف طرق اoعب� تبعا الختالف مقتî ا�ال

ال Òرج عن اإل�<نيات ا&ابتة �لغة العرYية، kا فهو يدرس الظواهر منفصلة عن ا�زمن وا½�ئة.     

                                                 
  .26، 25، مدخل إ� علم األسلوب، ص ص:عياد شكري ²مدينظر:  -1
  .39، ص:نفسه ا'صدر -2
  .43، 40، ص ص:نفسه -3
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عالقة هذه الظواهر بعضها  وعلم األسلوب يدرس الظواهر ا�لغو#ة، بطر#قت": طر#قة أفقية، تصور

 ن هذه الظواهر � �ر العصور.ل تطور H ظاهرة مv زمن واحد، وطر#قة رأسية، تمثّ ببعض 

 

علم ا½الغة علم معياري، � ح" أّن علم األسلوب وصb، فما دامت القوان" الh يصل إRها  إنّ  �

علم ا½الغة قوان" مطلقة، ال يلحقها اoغي� من عÂ إ� عÂ، أو ب" ب�ئة و�Yئة، أو شخص 

 وشخص، فمن ا�ñوري أن تراð دائما، كما تراð قوان" ا�حو.

 

غية تقوم � االختيار ب" عّدة تراكيب Ýو#ة صحيحة، ول|ن هذا االختيار القوان" ا½ال صحيح أنّ 

نفسه ²كوم بقوان"، �عل العدول عن ال�Ëيب ا'ناسب طبقا 6ذه القوان" خطأ بالغيا. أّما مادة علم 

ار) األسلوب ف§ اoأث�ات ا�وجدانية �لظواهر ا�لغو#ة، فنظر#ة األسلوب íها تعتمد � فكرة (االختي

  وفكرة (االÝراف).
 

نمط القول  فيقرر أنّ  (مقتî ا�ال)، أّما علم األسلوبا��م ي�ب© أن يطابق  يقِرر علم ا½الغة أنّ  �

يتأثر(با'وقف)، ومع أنّنا ¤ستطيع أن نËجم اصطال� (مقتî ا�ال) و(ا'وقف) íيهما (بظروف 

 ا. القول) فإنه تبò هناك بعض الفروق v داللة H منهم

 

   óفك� العلoظل سيادة ا'نطق � ا v ت األدبية- فا½الغيون أ¤شأوا علمهمFا'وضو v ح� -  

و�دمة ا�طابة أôÅ من خدمة الفن ا�شعري، و�kك فإّن "أهم عنv Â ظروف القول عندهم هو ا�الة 

األحيان االهتمام با�الة Çنت ا'ادة األدبية قد فرضت عليهم، v كث� من  العقلية �لمخاطب، وNنْ 

  1ا�وجدانية �لمخاطب وا'تæم معا".
  

ا علم األسلوب اkي ¤شأ v العÂ اkي دخل فيه علم ا�فس إ� ش� ا'جاالت،  وقد ع« أمّ    

عنوا با�انب العق¡، و�kك õد (ا'وقف)  انب ا�وجدا% من اإل¤سان أôÅ ماعلماء ا�فس ا'حدثون با�

                                                 
  .42، 41، ص ص:ا�سابق ا'صدر -1
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وب "أشد تعقيدا من (مقتî ا�ال)، فمقولة (ا'وقف) v علم األسلوب تنطوي � عوا�ل v علم األسل

خارجية تعود إ� ا'�شئ وا'تلO و#|ون بعضها �شÇ :öË'�شأ، وا��س، وا�سن، وا½�ئة، وا'ر�ز 

واFVبة أو ا�رزانة، االجتماm، هناك العوا�ل الفردية الh ترجع إ� ا�شخصية أو ا'زاج، �Çدة أو ا6دوء، 

�ل وجدا% مهم آخر وهو �وقف القائل من Õاطبه v �ظة القول F ه إ� جانبí واضع أو الغرور، هذاoوا

  1باkات".
  
ا×ساع آفاق علم األسلوب ا×ساF كب�ا بالقياس إ� علم ا½الغة، فعلم األسلوب يدرس الظواهر  �

�ستو#اتها  øعلم األسلوب          إ� أعالها وهو ا'ع`. ثم إنّ  - ت ا'جردا�صو - ا�لغو#ة �يعها، من أد

ال ي|تb بدراسة الظواهر ا�لغو#ة v عÂ واحد، وال يمزج ب" العصور كما تفعل ا½الغة،            

بل يم|ن أن ي³تبع تطور الظاهرة � �ر العصور، وال ي|تb بدراسة اVالالت ا�وجدانية العامة 

Vا�زائدة � ا gتم hاكيب ا�لغو#ة، بل يدرس أيضا ا�صفات ا�اصة الËة 'ختلف الÊالالت ا'با

 نة أو فن أد. معّ" هذه اVالالت ا�وجدانية v أسلوب مدرسة أدبية معيّ 
ُ
سلوب Çتب باkات،    ، أو v أ

 أو عمل أد. واحد بعينه.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  . 42، مدخل إ� علم األسلوب، ص:عياد شكري ²مد -1



            عياد�مد شكري  ىتأصيل علم األسلوب 
                                                               فصل ا�الثال

 

308 

  ا"شعر;ة: األسلو'ية و - 3

توز#ع �وضوFت ا½حث األسلوµ � الفروع العلمية ا'جاورة �Çلسانيات وا�شعر#ة بعد إFدة   

وا�قد v }االته ا'عروفة، االنطباm، وا�فÃ وغ�ها ي|ون اإليذان بمعرفة نهاية األسلوYية،                 

v إثبات هو#تها وقد ساعد إذ أّن حدودها ا�اصة ووجودها أساسا Çن نقطة نزاع ب" �ؤ#ديها ومن خالفهم 

 Oطبيoظري وا�إنهاء ا'د ا v ظري ومقتضياتها ا'نهجية أيضا�طابها اù لقهاÒظهور ا�شعر#ة أخ�ا و

  �ألسلوYية.
  

̈احة دراسة ما ي¾« األدب v خصوصيته"     ،        1وا�شعر#ة Ð "ذ�ك العلم اkي أخذ � Fتقه 

�شار v يةYا تتع" وال تنفصل عن األسلوk وضوع لغوي باألساس��تها اoقدير نفسه وهو أّن األدب 

دراسته انطالقا من هذا ا'فهوم،  ل|ن األسلوYية ت|ون أوثق صلة با�قد v معناه ا'تداول من ا�شعر#ة، 

  و#تمثل H منهما خطابا منتجا � ا�طاب األد..
  

اVراسات األدبية هو أنها اÒذت �وضوعها من داخل له ا�شعر#ة v حقل اoحول اkي تمثّ  بيد أنّ     

ب�ية األدب نفسه، فل�س �وضوعها العمل األد. وال األدب بصفته }موعة أعمال، وNنما هو (أدبية) األدب 

زا ا�شæية �وّ  - أي ا�اصية ا'جردة الh �عل من عمل ما عمال أدبيا، فا'ناهج ا�ديثة v دراسة األدب 

  2×شّدد � أّن "�وضوع العلم األد. ل�س هو األدب وNنما األدبية". - وا½نو#ة
  

فعلم األدب مدعو إ� االستقالل بموضوعه و�N نبذ }انية اoحليالت ا�فسية واالجتماعية   

غ� عم¡، فل�س ¦ó ذاته من أي تناول و�و Çن  وغ�ها، وا'شæة íها تتأú من "كون ا�ص األد. ال

لة (ا�ص األد.) واحدة، فالعلوم اإل¤سانية »كنا أن ن
p
قيم وحدة لعلم األدب اس³نادا إ� كون ا'ادة ا'حل

                                                 
  .28، ص:بدري ا�رµ فرحان، األسلوYية v ا�قد العرµ ا�ديث -1
  .36، ص:1994، 1ناظم حسن، مفاهيم ا�شعر#ة (دراسة مقارنة v األصول وا'نهج وا'فاهيم)، ا'ر�ز ا&قاv العرµ، ط -2
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 Fوضو�، وNال فمن اoعسف jتتقاسم هذه ا'ادة، ل|ن Þليالتها ي�ب© أن تندرج ضمن العلم اkي ت¾ناها 

    1اندراج تلك اoحليالت ضمن علم األدب".
  

ألسلوYية، فإّن ا'خاض اkي شهدته دراسة األسلوب هو اkي فّجر أّما عن عالقة ا�شعر#ة باو  

ا�شعر#ة ا�ديثة، فاألسلوYية تُع` "بدراسة ا�صائص ا�لغو#ة الh بها يتحول ا�طاب عن سياقه اإلخباري     

م إ� وظيفته اoأثر#ة وا�ماRة، فوجهة األسلوYية هذه إنما ت|من v ×ساؤل عم¡ ذي ûُْعد تأس�Ã يقو

مقام الفرضية ا�æية: ما اkي ¬عل ا�طاب األد. الف« ُ�زْدوج ا�وظيفة والغاية: يؤدي ما يؤديه ا��م Fدة 

 
ّ
ا".وهو إبالغ ا�رسالة اVالRة وªسل pغة انفعاال م

p
  2ط مع ذ�ك � ا'تقبِّل تأث�ا ضاغطا، به ينفعل �لرسالة ا'بل

  
³شف وجها من وجوه العالقة ب" ا�شعر#ة واألسلوYية، بوسع ا'دقِّق v بعض ا�شعر#ات أن ي|  

تدرس ضمن نطاق منü أسلوµ مع"، يتمثل هذا ا'نü باألسلوYية الh  - مثال - فشعر#ة (جاك¾سون) 

ر أّن ماهية األسلوب " تتحّدد ب�سيج ا�روابط ب" الطاقت" اoعب�v "³# ا�طاب األد.: طاقة اإلخبار  تقِرّ

، وقد عقلن (جاك¾سون) هذا ا'نü األسلوµ من خالل Þديد ا�وظيفة ا�شعر#ة 3"وطاقة اoضم"

سان�َْ" 
ّ
  : ²ور االختيار و²ور اoأRف.  واستغالj �لمعطيَْ" ا�ِل

  
ل íمة (أسلوب) ب|لمة (وظيفة) شعر#ة الصطدامه ¼قيقة وفيما يبدو أّن (جاك¾سون) يبدّ   

 نة ما دام H نص ينطوي � تر�ي¾ته ا�اصة والفذة، حيث ªستمدّ تتلخص v أّن "دراسة األسلوب غ� »ك

ا�ص H فعاRته اoأث�#ة من هذه ال�Ëيبة، وسوف يؤدي هذا الطرح إ� عدم إ�<نية قيام دراسة علمية 

   4تصنيفية ×س³ند إ� األسلوYية".

                                                 
  ، 1987، 1ينظر: تودوروف تزفيتان، ا�شعر#ة، تر: ا'بخوت شكري، بن سالمة رجاء، دار توYقال �ل�ç، اVار ا½يضاء، ا'غرب، ط -1

  .25، 24ص ص: 
  .33ا'سدي عبد ا�سالم، األسلوYية و األسلوب، ص: -2
  .76، ص:ا'رجع نفسه -3
  .37ناظم حسن، مفاهيم ا�شعر#ة، ص: -4



            عياد�مد شكري  ىتأصيل علم األسلوب 
                                                               فصل ا�الثال

 

310 

   Fوضو�ضوع ا�لسانيات،     Õتلفا بصورة نوعية عن �و¦دد (باخت") �وضوع ا�شعر#ة " بوصفه 

ت عالمية، وهو ما يلتO مع دائرة األنظمة اVالة           أي أنه يقع داخل دائرة األيديو�وجيات بوصفها ×شّ� 

  v1 ا�سيميوطيقا".
  

        ومن زاو#ة أخرى يقوم (ر#فات�) بانتقاد ا�شعر#ة ا�لسانية، إذ أنها ال تمgّ "ب" ا�لغة واألسلوب  

، وهو ينطلق بنقده من �سألة Þديد طبيعة 2أو ب" العنا¨ ا'حايدة والعنا¨ ذات القيمة األسلوYية"

ا'وضوع األد.، وهو نقد �ردود من جانب اoعر#ف ا�وظيb �ألسلوب األد. بوصفه تر�gا � ا�رسالة 

ات�)، ا�سلو�ية الطابع، Þديدات (ر#ف � عنا¨ خارجية �ضافة، v ح" أنّ نفسها، من غ� إحالة 

  3"بوصفه بروزا �سمات شæية ªشفرها ا½اث oعو#ق اآلRة اoلقائية �وm ا'تلO با�ص". �ألسلوب
  

   
ّ
ص طبيعة د � األقل v تفحّ و#بدو أّن تعô خطى األسلوYية v طر#ق علميتها أ�ر غ� �ؤ�

�رت|زات األسلوYية نفسها، تلك ا'رت|زات ا�لسانية الh تتجه صوب ا�ص بما هو كذ�ك، لقد أعطت 

ورYطها ب|ل من ا�شعر#ة واألسلوYية 'ا ªسميه ا½احث  - وهذه عودة 'صطلح األدبية - ا'درسة ا�شæية 

" þسمية األدبية، حيث تت عبد اهللا الغذا× (ا�ساحر vراÝا�دث اال) ّحو (الVا) ل عنا¨ ا�لغة من صفة

� (مد�ول) خارج عنه، إ� وضع يتحول فيه اVال نفسه إ� مد�ول. فا�لغة v ا�ص األد. تدل � نفسها 

�<نه". Ð حلo ماتæ4وتل© (ا'د�ول) القديم �ل  
  

�شيوع أÞ ôÅظى هذه األخ�ة بدرجة RFة من ا"�اري األسلوYية،  و - حسب الغذاþ- واألدبية   

 
ّ
                    نة، أو íمة ما، تر�ي¾ية معيّ االختيار، فتبحث عن أسباب اختيار ب�ية دراسة ز � منها، وتر�

                                                 
  .56ص:، 2008، 2، ب�وت، ½نان، ط�اهات ا�شعر#ة ا�ديثة: األصول وا'قوالت، دار ا�كتب العلميةاإسكندر يوسف،  -1
  .56ا'رجع نفسه، ص: -2
  .56نفسه، ص: -3
، 6طالغذاþ عبد اهللا، ا�طيئة واoكف�: من ا½�يو#ة إ� الç³¦ية، نظر#ة وتطبيق، ا'ر�ز ا&قاv العرµ، اVار ا½يضاء، ا'غرب،  -4

  .19، ص:2006
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من مهامها ا�رئ�سة األجوYة اVالRة. وتتحدد األسلوYية مع األدبية Rتضافرا معا v ت|و#ن  وال يعدّ 

  Poetics(* ."1هو �صطلح (�صطلح واحد يضمهما و#وحدهما ثم يتجاوزهما و
  

، ا�شعر#ة}االت  أحد فاألسلوYية Ð، وتتجاوزها األسلوYيةتوي ا�شعر#ة Þ ومن هنا يتضح أنّ   

لغة  Ð ت³ناول ما هو v. و )ة v ا�ص�صائص القوRاف يوصت(تقوم �  فقط ألنّهاوجود "فاألسلوYية 

لعل أخطر ا�وانب الh تñ باoناول  ا�ص فقط. وال يعنيها ما ي�شأ v نفسية ا'تلO من أثر (...) و

            )ا�شعر#ةÐ اقتصاره � دراسة (ا�شفرة) دون ا�سياق. وهذا يفرض ا�اجة إ� ( األسلوµ ا�Âف

  2منها كوجود قائم".ق الh ×سÙ إ� دراسة (ا�شفرة) ال kاتها ول|ن oأس�س ا�سيا
  

6ِا من دراسة      َو~
َ

Þ ية بمناسبةYي أخطأته األسلوkقيق ا6دف اÞ تقهاF � وهكذا تأخذ ا�شعر#ة

ا�لغة  إ� دراسة األدب، " إذ أصبح العمل األد. �وضوF خاصا بها، فعملها يقوم � اإلجابة عن ا�سؤال:             

 ، وهذا ªشمل األسلوYية بوجه             3"؟ لغوي اkي ¦تو#ه ا�ص عمال فنياما اkي ¬عل من االتصال ا�

   من ا�وجوه، وهو العنÂ ا�وm نفسه v ا½الغة.
  
  األسلو'ية و ا"لسانيات: - 4

تعتØ ا�لغة نقطة االنطالق v ا½حث األسلوµ، فمن أجل دراسة فاعلة وشا�لة �ألسباب تبحث لغة   

Õتلف ا'ستو#ات ¼ثا واعيا �وضوعيا، فا�واقع ا�لغوي بإ�<نه أن ي|ون ذا طابع صو�، العمل األد. � 

�ستوى، و#تحرك � أôÅ من صعيد، �kك ال بد          ôÅوي، أو دال�، وقد ين³سب إ� أÝ أو عرو�، أو

م              نهجية Þتّ "أن ترت|ز األسلوYية � علم ا�لغة ا�ديث ح� ت³سم با'وضوعية واVقة، وهذه ا'

                                                 

 *)Poétics:كف�، ص صoبـ (ا�شاعر#ة): ينظر: ا�طيئة وا þه عبد اهللا الغذا�Ë23، 22): ا�شعر#ة: ي.  
  .21، 20، ص ص:ا�سابقا'رجع  -1
  .24، ص:ينظر: الغذاþ عبد اهللا، ا�طيئة واoكف� -2
  . 29:، صبدري ا�رµ فرحان، األسلوYية v ا�قد العرµ ا�ديث -3
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ب|ل معارف ا�لغة وقواعدها: ا�صوتية، والعروضية، وا�حو#ة، واVالRة، ف§ تضم  � األسلوµ أن يلمّ 

ا�واقع األسلوµ هو v األساس واقع لغوي،  ا�وا� الh ت|شف عن أسلوب ا�<تب �يعا، »ا يØهن أنّ 

      1¦مل طابع Çتبه اkاÌ اkي يتج� فيه F'ه اVاخ¡ ورؤ#اه الفر#دة �لعا�م".
  

 ا�لغةعهدا جديدا v ا�لسانيات Ð ثنائية Çن من ب" أهم ا&نائيات الh فتح بها (سوس�)       

)Langue( وا��م )Parole(، »ا�زء  -(سوس�) حسب  -فا�لغة تع v لة pهنية ا'عطkخ�ة اkا "

 Íي³ش hحوي أو }موعة من القواعد ال�ظام ا�ماغ، أو أنها اVمن ا �ªصف األ�األسفل من ا

}موعة ا�وحدات ا�لغو#ة وا½` ا�حو#ة و�لة القواعد ا�لغو#ة  - إذن  -، 2Ðا��م بموجبها "

ا'نّفذ من تلك اkخ�ة (ا�لغة)، فهو القول اkي يتم بموجب االختيار ا ا��م فهو ا�زء ووظائفها. أمّ 

  من اkخ�ة اkهنية و� وفق القواعد الh �	نها اkهن.
  

فاألسلوYية "ل�ست فرF من فروع ا'عرفة بذاتها، بل Ð أشبه بمعØ يوصل ب" علم ا�لسانيات        

ت
� االهتمام v اVراسة ا'تعمقة �لغة وY" ا�قد  اkي يَعتØ ا�صوص األدبية }رد مادة �ستقلة

، وÐ تفتح منافذا وأبوابا � �شارف ا'ناهج ا�قدية األخرى، و×سلح ا½احث بأدوات 3األد. "

منهجية يتجدد بها ا'ستوى ا�قدي وا½الè وا�لغوي دون تميg وال ×سلط، فيم|ن �ا أن نعتØها 

   األدب وا½الغة وا�لسانيات. مدرسة أدبية تغËف من َمِع"
  

                                                 
  .77أيوب حسام ²مد، شكري عياد ناقدا أسلوYيا، ص: -1
  .26ناظم حسن، ا½` األسلوYية، ص: -2
�و�، }لة اآلداب األجن¾ية -جيفورد ه�ي، ا�قد األحدث من ا�ديث، األسلوYية وا½�يو#ة -3 F :2005شتاء  - 121ع -تر ،

  .88ص:
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د صلة األسلوYية با�لسانيات فبإ�<ننا أنْ      َِدّ ُÝ ذا أردنا أْنNو  Íّبا�زء،         نقول إنها صلة ا�

وأّن "�لسانيات سلطانا � األسلوYية تراه يُبِوّئ األسلوYية طاقة �ّر بها ا�لسانيات Ýو »ارسات 

دة"    .1متجِدّ
  

ارتبطت ¤شأة األسلوYية تار�يا ب�شأة علم ا�لغة ا�ديث، وYرزت v ¼ر هذا ا�زخم ا�لغوي     

من خالل كتابه  -ا'تمg#نأحد تالمذة (دي سوس�)  -) Ch. Bally(ا�لسا% � يد شارل با� 

)Traité de stylistique française(،  ف تعّرض �ألسلوب بمفهومه
p
ا�دا�، وذ�ك اkي يعد~ أول �ؤل

) "واألسلوYية H v هذا ل�ست إال جزءا جديدا من ا�لسانيات، وNّن وجها خاصا من أوجه 1902سنة (

  2اoعب� ي
� اهتمام H العنا¨ ا�لغو#ة ".
  

كما تُعتØ األسلوYية من أتراب ا�لسانيات من حيث ا'وV وال�شأة،" وأول ما نقرره v هذا ا'قام         

قد Çن 6ا  - بما قامت عليه من تقديرات �ستجدة، غر#بة ا�شأن v عÂه - )نيات (سوس� �سا هو أنّ 

      بصاحبها  تتحدد وÐ أسلوYية ،)با�(�و�ودان، أو6ما آ% تلقا´ تمثpل v بروز األسلوYية � يد تلميذه 

  با½الغة أو أقوى قليال.، فاألسلوYية إذن عالقتها با�لسانيات كعالقتها 3'ا فيها من خصوصيات"
  

وما يمgّ األسلوYية هو "اÒاذها ا'<ن ا'ناسب ضمن }ال علم ا�لغة ثم جعلها �وضوع دراسة     

           ، فضال عن إفادتها "من منجزات Þليل ا�طاب، و�سانيات ا�ص، ف§ تقËب 4نظامية وعقالنية"

نوع من ا�سلوك ا�ر�زي ول�س معطى مغلقا ومنجزا الh تصف االنتاج ا�لغوي بأنه من دراسة اoلفظ 

  ه بمثابة سلوك ر�زي.، بل تعدّ 5مقيدا"

                                                 
  .41األسلوب، ص: ا'سدي عبد ا�سالم، األسلوYية و -1
  .39غ�و ب��، األسلوYية، ص: -2
  .42، ص:ا'رجع ا�سابق -3
  .29ص:، ا'رجع نفسه -4
  .27، ص:بدري ا�رµ فرحان، األسلوYية v ا�قد العرµ ا�ديث -5
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            óيار العلoجديدا ضمن شجرة علوم ا�لسان إذ شملها ا Fية بهذا ا'ع` ت|ون "فرYفاألسلو

� ميدان ا6ي� v ا½حث واVراسة، وا¤سحب ذ�ك v ا'عرفة فضال عن اختالطها باألنموذج ا½نوي 

  1يما �وضوعيا ساعيا إ� إ¬اد علم األدب".اVراسات األدبية فأخذ بتقييم األثر الف« تقيّ 
  

األسلوYية �واز#ة �لسانيات، ول�ست فرF منها، ما دامت ) "S. Ulmann(ولقد َعّد (س³يفن أو'ان)    

ا عن منظور ا�لسانيات، فا�لسانيات تع`  ّgِية تتخذ منظورا متمYح" تع` األسلو v ،بالعنا¨ نفسها

األسلوYية بالقوة اoعب�#ة �لعنا¨ ا�لسانية، و6ذا بإ�<ن األسلوYية أن تنقسم � ا'ستو#ات نفسها       

óتنقسم عليها ا�لسانيات، أي ا'ستوى ا�صو� وا'ستوى ا'عج hية  ،الYحوي، فاألسلو�وا'ستوى ا

ع` األسلوYية ا'عجمية با½حث v ا�وسائل اoعب�#ة وتية وغ�ها، وتُ ع` بوظيفة ا'حاÇة ا�صا�صوتية تُ 

ع` األسلوYية � ا'ستوى ا�حوي باختبار القيم اoعب�#ة �لب` وتُ  �لæمات وحاالت الËادف واoضاد ...

فة من �ل �سيطة، إذ ي³ناول ه
ّ
ذا ا'ستوى ا�حو#ة � �ستوى ب�ية ا�ملة و�ستوى ا�وحدات العليا ا'تأِل

  2ما ت|ون عليه ا�لغة من ا'باÊة أو غ� ا'باÊة ".
  

و#رى باحث آخر أّن األسلوYية �م تنضج بعد لËتO إ� درجة العلم ا'ستقل، بل ما زالت Þتل   

ا'ر�ز ا�وسط ب" ا�لسانيات وعلم األدب، وYهذا استطاعت أن تواجه ا'ناهج ا�قدية األخرى، oخوض 

ا�ص األد.، " فاتصال علم األسلوب باألدب وYالعلوم الفلسفية واالجتماعية واoار�ية أعماق وحوا� 

  3يعتØ استكماال j و#�ب© أن ي|ون ".
  

وهذه العوا�ل íها Þيط باإل¤سان وتلم به، وÐ تََواصل وتَرابُط ا�لغة واألدب وا�ياة، فاألسلوب   

مثله v ذ�ك مثل ا½حث ا�لغوي  - "فا½حث األسلوµ(ج. بيفون)،  هو اإل¤سان نفسه � حد تعب�

                                                 
  .27، ص:ا'رجع ا�سابق -1
  .27، 26ناظم حسن، ا½` األسلوYية، ص ص: -2
  .115ينظر: فضل صالح، علم األسلوب، ص: -3
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Oطبيoستمد بعض مقوالته من العالقة ب" ا�لغة واألدب من جانب، وا�لغة وا�ياة من جانب آخر" - اª1 ،

  واألسلوYية إنما تدخل ا�ص لقراءته وÞليله وNبراز �<من ا�مال فيه بعيدا عن األح<م ا'سبقة وال³سلط.
  

عوYة v ا½حث األسلوµ نابعة من أنه ال يتم Fدة � نطاق ا'مارسة باoعاون مع نتائج وتنجم هنا ص    

الت � يد علماء لغة مهتم" باألدب     االعلوم األخرى كما يقت� ا�موذج ا'فËض بل يتم v أسعد ا�

األ�ر األسا� ش�ئا    أو دار� أدب قد ظفروا ببعض ا'عارف ا�لغو#ة ا�ñور#ة ل|ن هذا ال يعدل من 

ل ا�لقة وهو أّن "ا½حث األسلوµ يقع ب" علó ا�لغة ا�ظري واoطبيO، و#�تó إRهما بال³ساوي، وأنه يمثِّ 

َ̀ با½حث ا'نه� اإلجرا´، ثم ي�ت§            
ا�وسطى v ثا�وث مت<�ل يبدأ با�ظر#ة الفلسفية العامة و#ُ

  2.لعملية مع نصوص ²ددة "إ� ا'مارسات اoطبيقية ا
  

ها كذ�ك أنها " تدخل v و×شتغل األسلوYية �ستعينة با�لسانيات v رحاب ا�ص ومبدعه، وهمّ     

، 3ر فيه وتعمل فيه فكرا وفنا و�اال من اس³ثمارها ا�لسانيات ا�ديثة وت|نو�وجيتها "صميم ا'تلo Oؤثّ 

 خصوصيات الفرد دع، ا�ص، ا'تلO) اkي ªشÍّ والعالقة وطيدة متماسكة ب" هذا ا&ا�وث؛ (ا'ب

  و�كوناته ا�فسية، واالجتماعية، وا&قافية وا½�ئية. 
  

ªسÙ شكري عياد إ� ا�رYط ب" األسلوب وا�لسانيات، "فا�لسانيات تبحث v ا�لغة بوصفها   

�ستو#ات اoعب�،    ظاهرة إ¤سانية، Þكمها قوان" �ش�Ëة ب" لغات األ�م � اختالفها، كتعدد 

و� ا�رغم من خضوع ا�لغة �لقوان" العامة فإّن 6ا نظامها ا�اص من ا'فردات وا�حو، و� ا�رغم 

   4من وجود نظام خاص ¦|م H لغة � حدة، فإّن �ستو#ات اoعب� فيهما تتعدد وت³نوع".

                                                 
  .115، ص:ا�سابق ا'رجع -1
  .115، ص:فضل صالح، علم األسلوب -2
، يناير، مارس، أفر#ل، 4، ع22ينظر: ا�وعر مازن، اال�اهات ا�لسانية ودورها v اVراسات األسلوYية، }لة �Fم الفكر، ا�كو#ت، م -3

  .138، ص:1994
  .141، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرµ، ص:عياد شكري ²مدينظر:  -4
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القديمة، وا�Í رابط يرYط هذه العلوم با�قد عتØ األسلوYية اِمتدادا �لسانيات، وNحياء �لبالغة وتُ     

األد.، مع âورة إبراز ا'جاالت الفاصلة وا�دود الh تفصل ب" هذه العلوم عن بعضها RبH ò علم  

�ل واoقاطع ا�ñور#" �لرYط ب" ا½الغة واألسلوYية >oخصوصياته، و}االته � ا�رغم من ا v

  وا�لسانيات.
  

     gية، أي االستعمال الف« �لغة، بوصفها ظاهرة لغو#ة خاصة يلزم ول|ن تميYالظاهرة األسلو

إفرادها باVراسة، قد أصبح واضحا اآلن، ¼يث "خرجت اVراسات األسلوYية من أحضان علم ا�لغة، 

ديال ونها بوأصبح 6ا وجودها ا'تمg ب" علم ا�لغة من ناحية وا�قد األد. من ناحية أخرى. وثمة من يعدّ 

��لنقد األد.، وثمة من ال يزا�ون يعدّ  v ها ونها ج�ا ب" العلم". وهذا طبي�Rأشار إ hكو#ن الoرحلة ا

  1'ان)".(أ
  

فإنها ال تتمg بمناهج Òّصها، فا�ديث         "وYما أّن األسلوYية ترتبط با�لسانيات ارتباطا وثيقا،       

سه حديث عن ا'ناهج ا�لسانية مع بعض ا�v Â }ال األسلوYية، عن ا'ناهج األسلوYية هو v ا�وقت نف

وقد ظلت األسلوYية �رتبطة بمفاهيم اkوق وا�ودة زمنا طو#ال؛ حيث Çنت تدرج v ميدان ا½الغة 

دائرة نفوذها قد ا×سعت  ، بل إنّ 2اكتملت ا�لسانيات كمنهج واضح " العامة و�م تنفصل عنها إال بعد أنْ 

}اال Òوض من خالj أعماق ا�ص األد.، وأنها تعطي أهمية  - ا½الغة وا�لسانيات  - ِعلم"فوجدت v ال

ف / كØى بل أساسية �لجوانب االجتماعية وا�فسية �لöçء األساس�" v صناعة ا
ّ
إلبداع األد.؛ ا'ؤِل

  / ا'تلO.ا�ص 
  

فمن ا'م|ن أن نعّد األسلوYية فرF  6ا }االت Õتلفة وعالقات متنوعة، " - إذن  - فاألسلوYية       

ثانو#ا �لسانيات يدرس خصوصيات ا�صوص األدبية و»gاتها، و#م|ن أن õعل من األسلوYية فرF خاصا      
                                                 

  .142، ص:ا'رجع ا�سابق -1
  .22، ص:1ا�سد نور اVين، األسلوYية وÞليل ا�طاب،ج -2
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األسلوYية فرF  من اVراسة األدبية الh تعتمد من ح" آلخر � ا'ناهج ا�لسانية، و#م|ن أيضا أن نعدّ 

  .�1لسانيات واVراسة األدبية "ي�تO مناهجه ب|ل حر#ة من ا
  
يُدرَس علم ا�لغة � أنه نظام }رد، أما علماء األسلوب فيدرسون ا��م � أنه تنوFت v إطار ا�ظام  -  

 ا�لغوي.

 و#ُدرس � أنه نظام منفرد، أما األسلوYية فتدرس ا��م بوصفه }موFت متنوعة v إطار ا�ظام ا�لغوي. -  

  ا األسلوYية فتهتم باألداء إ� اoخصيص.علماء ا�لغة بإبراز قدرة ا�لغة � اoعب�، أمّ  يهتم -  
  

ست �فسها عددا من ا'ناهج بأسسها ومدارسها وأعالمها، و#م|ن ومن هنا نرى أّن األسلوYية أسّ     

ا�ص األد.، القول إّن األسلوYية تعتمد اعتمادا كب�ا � اVراسات ا�لغو#ة الÒ hوض v دراسة 

ألّن ا�اقد األد. اkي ¦مل  - دارسو األدب ودارسو ا�لغة - حتما- فمسؤوRة اVراسة األسلوYية ªشËك فيها 

�واء األسلوYية، ¬ب أن تتوافر فيه Êوط عّدة؛ و� رأس هذه ا�çوط إ'امه با�لغة وخباياه، "� أّن ½عض 

      بعدا �سانيا ²ضا ªس³ند إ� ازدواجية ا�طاب ب" شبكة  األسلوYيةلك ا'نطلقات ا'بدئية Þ vديد ت

من اVوال ت|شف عند االس³نطاق عن َشحنة دالRة ال تتع" إال بها و ال يتع" بها غ�ها، وهذا ا'عطى 

د ب|ونها ا½عد ا�لسا% لظاهرة األسلوب طا'ا أّن جوهر األثر األد.  pية تتحدYي ¬عل األسلوkهو ا          

  2ال يم|ن ا�ّفاذ إRه إال عØ صيا�ته اإلبالغية".
  

'ان) و�شÍ دقيق عالقة األسلوYية با�لسانيات؛ "إّن األسلوYية اRوم وÓ هذا ا�صدد، يوضح (س. أ    

̈امة � ما يعËي �ئيات هذا العلم ا�وRد ومناهجه و�صطلحاته من ترّدد  Ð من أôÅ أفنان ا�لسانيات 

   3بأ بما سيكون �لبحوث األسلوYية من فضل � ا�قد األد. وا�لسانيات معا".و�ا أن ن³ن

                                                 
1
  .21، ص:2001إن|فست نيلس إير#ك، األسلوYية ا�لسانية، تر�ة: �ومن أºد، مطبوFت جامعة منتوري، قسنطينة، (د ط)،  - 
  .32األسلوب، ص: ا'سدي عبد ا�سالم، األسلوYية و -2
  .24، ص:بقا'رجع ا�سا -3
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اVراسات  و#ظهر شكري عياد أهم الفروق الh تمgّ � من ا�لسانيات واألسلوYية وÐ :" أنّ   

 إ� ا�لغة ا�لسانية تع` أساسا با�ملة، و األسلوYية تع` باإلنتاج ا�� �ل�م، وNّن ا�لسانيات تع` باoنظ�

   كشÍ من أش<ل ا�دوث ا'فËضة، وأّن األسلوYية تتجه إ� ا'حدث فعال، وأّن ا�لسانيات تع` با�لغة 

له قوان�نها، وأّن األسلوYية تع` با�لغة من حيث األثر اkي ت�Ëه v نفس من حيث Ð مدرك }رد تمثّ 

"Êكأداء مبا Oبرازه �لقارئ، وهذا ما يفّ� 1ا'تلNص و�ات اRة تهدف بهذا إ� خلق �اRصفة شموYو ،

  عالقة األسلوYية با½الغة وا�لسانيات وا�قد األد..  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .87، ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرµ، ص:عياد شكري ²مد -1
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 إّن ا&وصول إ" خاتمة هذا احث �ورة يفرضها واقع احث وقصور ااحث، و�ال فإنّ 

سوف نوجز < هذه ، و القلب  ال ي:اد 9س8سيغ ا&صدور عن هذا ا3ورد العذب إال وفيه رغبة &لمز)د

  لنا إMها < هذا احث وL:اJاتمة أهم اGتائج الC توّص 
 

َعرَف اGقد العر^ ا[ديث وا3عا\ ]موعة من ا3ناهج الغرXية وذ&ك بفضل ا3ثاقفة، والPQة  - 1

و تنظيم واjراسات وا3قاالت اhعر)فية، واالحتgك بالغرب، واالهتمام بها عن طر)ق ab ا&كتب، 

 ا3لتقيات واmمعيات.

 

 م اGقدية الغرXية < اGقد العر^.االختالف < ترPة وتعر)ب ا3ناهج، و ا3صطلحات وا3فاهي - 2

 

3 -  pرq rوام، وذ&ك حjا s ر شكري عياد من القيود، وانطالقه إ" آفاق نقدية رحبة، ومتجددة

يقرر أّن &�وق وظيفة معرفية، وأنه 9س8ند با&�ورة إ" �رجع ~م ول{س ]رد ا}وى اJاص،         

سع ا�ي 9ستوعب اGقد دون قواعد و قوانr تضع قيودا 8ّ وأنه ل{س مقابال &لعا3ية، بل هو ا3دى ا3

القيمة  s اإلبداع، ومن ثم تبعد به عن طبيعته وطبيعة اGقد،  وا�وق jيه 9س8ند إ" �رجع ~م يعدّ 

هو األو� بأن يرى القيمة اmماMة ا3طلقة              Gاقدفا أو قيم ما L الفيصل < العملية اGقدية.

< األشgل ا3تغايرة، و)تجاوز اGاقد األشgل ا3تنوعة &ألدب من شعر وقصص وتمثيل إ" قيمتها 

  اmوهر)ة &إلbسان ب:ل طاقاته و�ش�ته.
 

ية ألجيال قادمة لت < عملية اhأصيل، والC يعت�ها فكرة أساسالs ��Q فكرة �ر�ز)ة تمثّ  - 4

 بعده ألنه مفهوم ي�بع من طبيعة ا3وقف ا[ضاري و تتطلبه ا3رحلة الC نع{شها.

 

5 -  
ّ
ق) بr ا[ضارات حرص شكري عياد < �س�ته اGقدية s اhأصيل (اhواصل اJال

اإلbسانية فمنذ بداياته احثية يدرس فن ا&شعر ألرسطو، واندياحه < نظر)ات االغة العرXية، 

يمه }ذا ا&و� ا3عر� ع� �ش�ه ا3تالقح وا3نتج.  وتقِدّ
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يضيئ بارقة األ�ل Gقد عر^ قادر s  اإلسهام ¥ش¤ أ£¢ فعاMة     ¡اولة شكري عياد أنْ  - 6

< تطور اGقد األد¨ < العا&م، بنقله &لنقد العر^ من مأزق االستقبال ا&سل§ إ" اhأصيل بوصفه 

 من االستقالMة. مع�ا إ" قدر أ£�

 

اهتمام شكري عياد با3وروث اªقا< والفكري &ألمة العرXية اإلسالمية، إذ ©ن }ذا االهتمام  - 7

وال شك، دور < ت:و)ن فكرة اhأصيل jيه، وذ&ك أّن االهتمام بهذا ا3وروث، ورXطه ¬ا� األمة   

أعناق األفgر &لوصل بr القديم s قدر اإل�gن، من دون ّ  - ~مة- < نقدها وأدبها وفكرها 

 تأصيل.لهو < صلب مفهوم شكري عياد & -وا[ديث

 

الة < �رحلة اhغّ�،       تفس� اhحّوالت الC �ّر بها فن القصة القص�ة متأثرا بالعوا�ل الفعّ  - 8

اناء  وذ&ك من خالل دراسة اناء الف° &لقصة القص�ة كما ~mها ا&كتّاب ا3®)ون، وعالقة هذا

بنماذج القصة القص�ة < األدب العال² من ناحية، وتراثنا األد¨ من ناحية أخرى، ومن ثم فإنه ال ينظر 

إ" اhار)خ، وال µتفل با3وضو~ت القصصية، و�نّما يع´ با&ش¤ الف° معت�ا أّن &لش¤ داللة معينة        

 بل تز)د s داللة ا3وضوع. ال تقّل 

 

زة ودقيقة عن فنية القصة القص�ة وأسسها انائية، و�طارها قّدم شكري  - 9
ّ
عياد دراسة �ر�

الف°، و�ذا قارن ب{نها وrX ا&صورة، وا3قالة القصصية، و�شف بوضوح عن منهجه < اGقد، وتمّثله 

 
ّ

s إحساس فنان واع  &لقصة القص�ة عن طر)ق اGماذج الC اختارها، فاختياره وqليله ونقده دل

 بأبعاد الفن وخباياه، جاءه من معاmته }ذا الفن، و�بداعه فيه، و¸ارسته الطو)لة Gقد آثاره.

 

انطالق شكري عياد < ¡اوhه تأصيل األجناس اG¢)ة ا[ديثة، من قناعة مفادها، أنها قد  - 10

لغرXية، واقتباس األدباء وتمّثلهم وفدت إ" أدبنا العر^ ا[ديث عن طر)ق حر�ة الPQة عن اآلداب ا

 }ا من تلك اآلداب.
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حرص عياد s تأصيل ثقافته العرXية وتهيºتها الس8يعاب ا&وافد اإلبدا� واGقد الغر^، وXدا  - 11

ذ&ك < اعتماده s ر�نr أساس{a� > rوعه < تنمية احث األسلو^ < أ¬اثه األخ�ة،  واس8ند 

خالص العنا\ ا[ية فيه عثها < ا3باحث األسلوXية، ثم ترPة أهم إ«ازات s قراءة الQاث واست

ل &لتواصل ا�ي يُ�ت¿ ال ا�ي األسلوXية الغرXية وتقديم نماذجها ا[ية إ" القارئ العر^، كأنه يؤِصّ 

 .Áيذوب و)نم 

 
 

، و)رى أنّه ال يم: يةداثة العرXا[ رفض - 12 ّ̂ ن استجالب حداثة 3جافاتها لطبيعة ا&واقع العر

ّ̂ ا�ي &م Ãّرب تلك  الغرب الC أ�لتها ظروف حضارّ)ة معّينة، و�سقاطها s واقع العا&م العر

 .الظروف، و�&ك ال بّد من تأصيل حداثة عرXّية غ� تلك ا3وجودة اآلن

 

لقد سÄ شكري عياد إ" اhأس{س اGظري كجزء من ¸ارسته jوره كأحد أفراد اmيل  - 13

، أي دوره اhأصيÆ، وذ&ك من خالل دراسات من اGقاد العرب -كما 9سميه-  األوسط أواªالث 

أو منهج ©Gقد  ،)دراسة < تأصيل فن أد¨(Çتلفة سواء ©نت ألشgل أدبية ©لقصة القص�ة 

وث يعيد صياغتها بمزجها با3ور وÊن تعا�له مع االث�r تعا�ًال مع أشgل مقتÈسة حاول أنْ  األسلو^. 

الغة العرXية. © 
ً
 سواء ©ن إبداعيا أم نقديا
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و+ عبد الفتاح شكري %ّمد عيّاد � قر�ة �فر شنوان، �ر�ز ش�� ا�كوم، ا
ابعة �حافظة 

كورة) بأشمون، و<ن وا+ه يعمل م، وتلّ: تعليمه االبتدا5ّ � مدرسة (ا�سا0 ا�ش1921ا�نوفـيّة سنة 

غة العرHيّة وا+ين فـيها، كما تلّ: تعليمه اCانوّي فـي مدرسة (ا�سا0 ا�شكورة) اCانو�ّة 
ّ
مدرًّسا �ل

  م.P1936ش�� ا�كوم، وحصل M شهادة ا�KLور�ا فـيها سنة 
  

ي ا�ر�ف ا�[ّي و\ّول �م يZد يتّم اXا�سة عWة من عمره حVّ ترك اTياة اSادئة ا�وادعة فـ

يّة اآلداب aامعة القاهرة 
ّ
d يّة فـيHحق بقسم ا�لغة العر
إl صخب القاهرة وضجيجها، طلبًا �لعلم، فا

م M ل}ساzس 1940(اxامعة ا�[ّ�ة ثم جامعة فؤاد األّول كما sنت qُسoّ)، حيث حصل فـيها سنة 

العا� �ل�Hية بالقاهرة، فعمل بعد ذ�ك مدرًّسا فـي م M دبلوم ا�عهد 1942اآلداب، كما حصل |م 

  م.1945وزارة ال�Hية وا
عليم، ثم ما Lث أن انتقل إl ا�جمع ا�لغوّي %ّرًرا فـيه سنة 
  

م 1948|د فـي العام ا
ا� �تابعة دراسته العليا فـي جامعة القاهرة، فنال درجة ا�اجس�� سنة 

م عن 1953، ثم نال درجة ا+كتوراه سنة » يوم اTساب وا+ينمن وصف القرآن، «عن أطروحته 

، فأّدى ذ�ك إl » ال��ة العرHيّة القديمة �كتاب ا�شعر األرسطّي وتأث�ها فـي اLالغة العرHيّة«أطروحته 

  م إl هيئة ا
در�س فـي اxامعة ذاتها.1945انضمامه فـي العام ا
ا� 
  

مل �س�شاًرا ثقافـيّا �[ فـي ال�از�ل، ثّم |د �تابعة ا
در�س انتدب فـي أوائل ا�س�ي�يّات �ع

 1968فـي اxامعة، وُ�ّ� سنة 
ّ

م أستاًذا �كر� األدب اTديث فـي قسم ا�لغة العرHيّة فـيها، ثم تو�

يّة اآلداب 1969عمادة معهد الفنون ا��حيّة سنة 
ّ
�� 

ً
م، وتر�ها فـي العام ا
ا�، كما عّ� و�يال

  م، وتر�ها فـي العام نفسه معاًرا إl جامعة اXرطوم، ومنها إl جامعة ا�ر�اض.1971اxامعة سنة ب

م من منصبه فـي جامعة القاهرة، ومن عمله فـي جامعة ا�ر�اض �تفّرغ 1977استقال سنة 

) Vّا حS �ًياة سنة �1990لكتابة، وما زال متفّرTر�ه اهللا. 1999م وقت كتابة ا+راسة)، وقد فارق ا  
  
��



  ا�س�ة العلمية لـ: شكري �مد عيادشكري �مد عياد                                     ى�ا
طاب ا�قدي 

  

326 

�� � � � �� �� 	 
�� � � � ��� 	���


�� � � ������

م) وا�كتاب � األصل رسالة 1980يوم ا+ين واTساب. الطبعة األو�. دار ا�وحدة (ب�وت  �
 م.1947م ـ 1946مقّدمة سنة » من وصف القرآن، يوم اTساب وا+ين«ماجس�� بعنوان 

نقل أ¢ WP مVّ بن يوzس الُقّنا5 من ا���اّ¡ إl العرّ . » � ا�شعر«كتاب أرسطوطال}س   �
 Wتب العرّ  �لطباعة وال�Kّية. دار ا�Hالغة العرLا �\قيق مع تر�ة حديثة ودراسة 
أث�ه 

 م.1953م) وا�كتاب رسالة دكتوراه مقّدمة سنة 1967(القاهرة 

م) الطبعة اCانية. دار 1959اط�. الطبعة األو�. دار ا�عرفة (القاهرة اLطل � األدب واألس �
 م).1971ا�عرفة (القاهرة 

. وزارة اCقافة واإلرشاد القوّ¥. دار القلم )38(اCقافّية  ةطاغور: شاعر اTب وا�سالم. ا�كتب �
 م).1961(القاهرة 

 م).1967. دار ا�Kتب العرّ  �لطباعة وال�W (القاهرة )172(اTضارة العرHّية. ا�كتبة اCقافّية  �

القّصة القص�ة � �[: دراسة � تأصيل فّن أدّ¢. الطبعة األو�. جامعة ا+ول العرHّية، معهد  �
م). الطبعة اCانية. دار ا�عرفة. (القاهرة 1968م ـ 1967اLحوث وا+راسات العرHّية (القاهرة 

 م).1979

 م).1968عرّ : �Wوع دراسة علمّية. الطبعة األو�. دار ا�عرفة (القاهرة �وسي: ا�شعر ال �

 م).1971األدب � |�م متغّ�. اSيئة ا�[ّ�ة العاّمة �لتأ�ف وال�W (القاهرة  �

ا�رؤ�ا ا�قّيدة: دراسات � ا
فس� اTضارّي �ألدب. اSيئة ا�[ّ�ة العاّمة �لكتاب (القاهرة  �

 م).1978

اإلzسان واألسطورة: فصول � ا
ذوق األدّ¢. باالش�اك مع د. يوسف نوفل. الطبعة األو�.  عن�ة �
 م).1982جامعة ا�لك سعود (ا�ر�اض 

 م).1982مدخل إl علم األسلوب. الطبعة األو�. دار العلوم �لطباعة وال�W (ا�ر�اض  �

اهات اLحث األسلوّ : دراسات أسلوHّية اختّيار وتر�ة و �
ّ

®ضافة. الطبعة األو�. دار العلوم ا
  م).�1985لطباعة وال�W (ا�ر�اض 

� Reflections and Deflections :A study of the Contemporary Arab Mind 

Through its Literary Creations. 
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By Shukry Ayyad and Nancy  Witherspoon .Ministry of Culture 
)CAIRO  1986.(  

 م).1987. دار اSالل (القاهرة )435(� اLدء sنت ا��مة. كتاب اSالل  �

 م).1987دائرة اإلبداع: مقّدمة � أصول ا±قد. دار إ�اس الع[�ة (القاهرة  �

  م).1988ا�لغة واإلبداع: مبادئ علم األسلوب العرّ . الطبعة األو� ان�ناشيونال برس (القاهرة  �
  

������� �� � � � ���� �	 � � � � ����

  ميالد جديد. قصص. �كتبة القاهرة اxديدة. (القاهرة د. ت).ـ 1

  م).1961طر�ق اxامعة. ا�كتاب ا�ا�. ا+ار القومّية �لطباعة وال�W (القاهرة  ـ2

  م).1976زوج´ ا�رقيقة اxميلة وقصص أخرى. اSيئة ا�[ّ�ة العاّمة �لكتاب (القاهرة ـ 3

  م).1984فصول. اSيئة ا�[ّ�ة العاّمة �لكتاب (القاهرة  رHاعيات. µتارات ـ4

  م).1985دار اSالل (القاهرة  )409(حKيات األقدم�. كتاب اSالل  ـ5

  م).1985كهف األخيار. µتارات فصول. اSيئة ا�[ّ�ة العاّمة �لكتاب (القاهرة  ـ6
  
�������� � � � � � ���� � � ����� � � ! "� #��$�� %&� ’� "( ��) 	 *��

  م).1945ا�قا�ر. رواية لفيودور دستو�فس¶. دار ا�Kتب ا�[ي (القاهرة ـ 1

  م).1948اع�اف منتصف ا�ليل. رواية xورج ديها�ل. دار الفكر العرّ  (القاهرة ـ 2

م). الطبعة 1977. دار اSالل (القاهرة )339(دخان. رواية إليفان تورجنيف. روايات اSالل  ـ3
  م.1959األو� سنة 

  ). دار القلم (القاهرة د. ت).286صوص µتارة من تو�ستوي. (األلف كتاب نـ 4

). دار الفكر العرّ  (القاهرة 349ـ اLيت والعا�م. شعر رابندرانات طاغور. (األلف كتاب 5

  م).1961

�الحظات ºو تعر�ف اCقافة. ت. س. ا�وت. وزارة اCقافة واإلرشاد القو¥. ا�ؤّسسة ا�[ّ�ة  ـ6
  ّمة �لتأ�ف وال��ة والطباعة وال�W. (القاهرة د. ت).العا

  م).1964). �ؤّسسة سجل العرب (القاهرة 500ا�Kتب و|�ه. qشار�س �ورجان (األلف كتاب ـ 7
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����$�+� � � ���� � �� � ��� �, � �� � ����

 األو�.  ألم� اXو¼. الطبعة» مناهج ديد � ا±حو واLالغة وا
فس� واألدب«مقّدمة كتاب ـ 1
  م).1961دار ا�عرفة (القاهرة 

ة العدد (» ب� ا�سماء واألرض«عرض وتقديم ـ 2
ّ
ة ا�جل

ّ
  م.1962سنة  )66كتاب �سليمان مظهر. ½ل

½موعة قصصّية لعبد اهللا ر�ي¾، ا+ار ا�[ّ�ة �لطباعة وال�W وا
وز�ع » نفوس ثائرة«مقّدمة  ـ3
  م).1962(القاهرة 

�حّمد جابر األنصاري. العرّ  » \ّوالت الفكر وا�سياسة � ا�Wق العر ّ «كتاب قراءة � هوا�ش  ـ4
  م.1981ابر�ل  269العدد 

 » ا�رايا ا�تجاورة: دراسة � نقد طه حس�«عرض ومناقشة  ـ5
ّ

Àابر عصفور. فصول ا�جx)3 (
  م.1983. يو�و ـ )4(العدد 

� ا�رواية ا�[ّ�ة ا�شÁ وا�صنعة«عرض ومناقشة  ـ6 « 
ّ

Àجاد. فصول ا�ج Â1(العدد  )4(لع( .
  م.1983أÃتوHر ـ 

�سÄا قاسم » أنظمة العالمات � ا�لغة واألدب واCقافة (مدخل إl ا�سيميوطيقا)«عرض ومناقشة  ـ7
 

ّ
Àد فصول ا�ج�  م.1986يو�و ـ  )4(العدد  )6(ون[ حامد أبو ز

  
  
  :يهاأهم ا)وائز ال$ حصل عل - ه

 .1988 ،�[ جائزة ا+ولة ا
قدير�ة � اآلداب �

� Åت �لتقدم العل��تا�كو جائزة ا�كو، 1988.  
  .1992، ا�سعودية �ألدب العر  جائزة ا�لك فيصل العا�ية �
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Abus ا�جاوز 
Actant ل	العا 
Acte الفعل 
Altération ا�حر�ف 
Archilecteur القارئ العمدة 
Cercle philologique  ائرة الفيلو�وجية� ا
Codage  ال! يب 
Communication اإلبالغ 
Compréhension الفهم 
Connotation اللة ا(افة� ا
Critique ا+قد 
Déconstruction ا�فكيكية 
Destinateur ا.رسل 
Destinataire ا.رسل إ0ه 
Déviation اال3راف 
Différence االختالف 
Discours ا8طاب 
Distance Esthétique ا.سافة ا9ما0ة 
Distorsion  االختالل 
Durée يمومة� ا
Ecart االنز�اح 
Ecriture ا�كتابة 
Epistémologie يميةAسBاإلي 
Esthétique de la réception Cا0ة ا�لD 
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Fonction ا�وظيفة 
Herméneutique ا�أو�لية 
Incorrection ا�لحن 
Infraction ا.خالفة 
Isotopie IشاAال 
Langue ا�لغة 
Linguistique ا�لسانيات 
Littéralité األدبية 
Message ا�رسالة 
Méthode ا.نهج 
Narrativité ديةQ- ئيةSح  

Narratologie دياتQ 

Paradigmatique بدا0ةAاالس 
Parole مWا� 
Poétique ا�شعر�ة 
Pragmatique ا�داو0ة 
Problématique 0ةSاإلش 
Programme narratif  ديZال]نامج ا� 
Psychocritique \ا+قد ا+فسا 
Récepteur Cا.تل 
Référent ا.رجع 
Rhétorique ا_الغة 
Scandale ا�شناعة 
Sémantique اللة� علم ا

Sémiologie ا�سيميو�وجيا 
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Semio-narratif دي - سيميوQ  

Sémiotique ا�سيميائية 
Signe العالمة 

Signifiant ال� ا
Signification اللة� ا
Signifié ا.د�ول 
Sociocritique aا+قد االجتما 
Structuralisme يو�ةb_ا 
Structuralisme Génétique يةbيو�ة ا�كو�b_ا 
Structure يةb_ا 
Style األسلوب 
Stylistique يةcاألسلو 

Stylistique linguistique ية ا�لسانيةcاألسلو 

Stylistique littéraire ية األدبيةcاألسلو 

Stylo statistique ية اإلحصائيةcاألسلو 

Subversion اإلطاحة 
Synchronie اآلنية 
Syntagmatique يةBال! ي 
Transgression العصيان 
Utilitaire hا+ف 
Viol  االنتهاك 
Violation des normes jخرق ا�س 

Vision du Monde رؤ�ة العا�م 
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A. Gide   أندري جيد 

A.J. Griemas أ��داس جو�ان غر�ماس 

Aristote أرسطو طال�س 

B. Crose شه� بنديتو كرو

C. Zilberbeg ود ز�ل&غ) 

C.L. Stauss  ود �, ش*اوس) 

Ch. Mauron شارل -ورون 

Charles Bally شارل با/                                                                                                          

Deleuze دو0وز 

Dilthey د1اي 

F. De Saussure فرديناند دو سوس� 

F. Deloffre دي 0وفر 

Flaubert �3غوستاف فلو 

G. Buffon                                                                                                بيفون:جورج    

G. Luktcs ش� جورج 0و9

H. G. Gadamer هانز جورج ;دام� 

H. P. Plett ه@?ش بليث 

H. R. Jauss هانز رو3رت ياوس 

Heidegger مارتن هيدغر 

Hjelmslev  سليف0و?سFهيا  

Husserl لGهو 

J. Cohen جون كوهن 

J. Mounin جورج -ونان 

J. Starobinski  HسI3جون ستارو 
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