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 في أدب النقد  واألدباء النقاد
 .م.د.هيام عبد زيد عطيةأ

، فمػت موػاؿ   1ما مف شؾ في أف النقد " لـ يلػؽ برػا الورػتا يواي ػال مطلقػال تج منموػال مت ػدال "  
تاسػػال جيدػػاد ي يطػػ   ػػدتد اليوايػػؼ أت يطيقػػ  الػػاؤإ الترػػ يع ،إف إف نظامػػ  يومػػؿ فػػي ايوا ػػات شػػي  

 نيػػع وميوػػالأمف أوػػؿ  ػػػفا رػػات مػػف  يػػا اليسػػػيا ،تيأخػػف مػػف الموػػااؼ المينتبػػع ،تيينػػػاتؿ ا رػػدابات ال
 الوـز رتوتد ر ع نقديع مسيقاة يمدف أف ي دد رما الناقد ، فمممي  ميتاضوع ترورع في آف موال  ي:    

   2ووؿ الومؿ ميناسقال مال المثاؿ األبل  الخاص رفلؾ الومؿ .
الضػاتا  اجبيػااؼ رػأف تألف خيا مف يداؾ  فا المثػاؿ  ػت األديػب ن سػ  تلػيا الناقػد فػ ف مػف  

ف خػػالؽ  ػفا ال ػديث  ػػت  3الناقػد يقػـت " ريقػديـ  ػػديث  افػي  ػتؿ نػػتع آخػا مػف ال ػػديث يوػد  موازيػال" تا 
األديػػب ،ت ػػت بػػااؼ رما يػػع األدب أدثػػا مػػف  يػػان تجسػػيما أف الناقػػد ال قيقػػي األرػػيؿ  ػػت الػػف  ينيقػػد 

  الا ـ مف أف اليوػارييف من رػلياف ،فول 4الشوا مف أوؿ أف يخلؽ الشوا بل   د قتؿ ت.ا. إليتت
،تجسػيما أف "الخلػػؽ يسػين د دػؿ الملدػػع 5رمونػ  أنػ  يوػب " أف ج يسػػيومؿ إ ػدا ما  وػع ليرايػػا األخػاإ"

،فاألديػػب يميلػػؾ اشػػيااطات نوػػاح 6النقديػػع فػػي دااػػاة الخلػػؽ فايمػػا تج يمػػدد ا فػػي دااػػاة يخػػص مػػا بػػدا ا"
ف النقػػاد يسػػيطيوتف إقامػػع أدب ااٍؽ قػػادٍا بلػػ  دسػػب الاضػػا قتلػػ  تيوافمػػا  ػػؽ الموافػػع،دما أف دثيػػاال مػػ

تالنواح،فلقػػػد مضػػػ  فلػػػؾ الػػػزمف الػػػف  أقػػػاـ ال ػػػدتد الوميقػػػع ال ارػػػلع رػػػيف  ػػػفا تفاؾ  ينمػػػا أخػػػف الػػػزمف 
 7ال اضػػا يورػػا بػػف" ادة فوػػؿ بني ػػع ضػػد ال ػػف الخػػالص تضػػد الر ػػث الخػػالص تضػػد النقػػد الخػػالص"

تقػػد برػػا رػػتدليا بػػف   8اا األدب دػػي يدػػتف مػػؤ بل ليرػػر" ناقػػدال"،رورػػااة أخػػاإ فػػالماي ينر ػػي "أف يمػػا
ملدع النقد اليي ي تز ػا األديػب رقتلػ  :"مػف  يػا المػألتؼ أف يرػر" الناقػد شػاباال ،تلدػف مػف المسػي يؿ 

، فاألدب يميد دتمػال أروػد مػف النقػد أألف  " النظػاـ أسػتأ مػف سػوف الوقػؿ أت  9أف ج ي يت  الشابا ناقدال"
  10مف الو يـ " ت نتع 
إفف ج ينر ي للنقد أف يقػنف فػي  وػا مظلمػع أت أف يتضػال فػي بلػب األشػخاص تم ػافظمـ إنػ   

الطاقع بل  الاؤيا المسيديمع لدؿ ما  ػت رػال" تمميػد تمػؤثا ،ت ػت ا ػيف األدب ترػنتن ج ي ياقػاف تج 
ف يرػػايف بمػػؿ دػػؿ  منممػػا ،فػػا ااي النقديػػع اليػػي يوينقمػػا الدايػػب ب لػػ  سػػريؿ المثػػاؿ ، ػػي فػػي يخيل ػػاف تا 

األ لػػب يوريػػاات بػػف ودلػػ  مػػال ن سػػ   ػػتؿ مػػافا ينر ػػي لػػ  أف ي وػػؿ فػػي الما لػػع الياليػػع تمػػافا ييونػػب 
 .  11،فالشابا ناقد يميـ ردايب تا د تجيوني  األبماؿ اليي لـ يديب رود
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فا داف أاسطتطاليا قد فرؿ ريف الشوا تال دـ بليػ  بنػدما دبػا الشػوااي إلػ  ي سػيا أ  قػتالمـ تا 
تلـ ييمدنتا مف فلؾ فيترؿ إل  أف  الشابا ليا رالضاتاة قػاداال بلػ  أف يوطػي رػتاة مرسػطع ليوريػان 

،ف نػػ  يمدػػف ا فػػادة  نػػا مػػف اشػػيااطات  12الموػػاز  تج  يػػ  إبػػادة رػػيا ع  ػػفا اليوريػػا رأسػػلتب ويػػد 
ت مػف توػد أف الناقػد جيرلػ  روض مف تود النقد مايمنال رالفتؽ السليـ تال طاة المتوتديف بند دؿ قػاائ أ

،تيلػػؾ رالضػػاتاة  13مممػػع النقػػد مػػف دتف الػػفداي تالثقافػػع التاسػػويف تالداايػػع ردػػؿ أتضػػاع األدب تطاقػػ  
 يميلدما دثيا مف األدراي .

تفي دؿ األ تاؿ ف ف النقد بامع قد شػمد آااي نقديػع مممػع ج يمدػف ي افلمػا دػاف مرػدا ا روػض  
اني الموػاتؼ ووػؿ مػػف اتح نظايػع أاسػطت المثػػؿ األبلػ  للنقػد األدرػػي الشػوااي ،فمػتااا الشػابا الاتمػػ

. دمػػػا أف دايػػػدف  14فػػػي أتارػػػا ،تدانػػػت أقتالػػػ  يقػػػاأ تيػػػداا ألنػػػ  شػػػاح يلػػػؾ النظايػػػع تألػػػـز الشػػػوااي رمػػػا 
الشػابا اجندليػز  تضػال مقػاجل فػي النقػػد األدرػي رميػأة قرػيدة  ميػأثاال فػػي فلػؾ بنرػف وتنسػف  فدػاف أرػػا 

تدػػفلؾ فوػػؿن رتالػػت   ينمػػا تضػػال منظتميػػ  النقديػػع نفػػف الشػػوا  اليػػي بػػدت  15يػػز  ر ػػؽ .النقػػد اجندل
تبنػدما وػاي نرػتب  نػادإ راقي ػاي أثػا األقػدميف فػي ديارػع الشػوا ،أ  إنػ   16مرداال مممال لدااسع الشػوا

قػد دافػال أما را ب الدتميديا ا لميع الشابا اجيطػالي ندانيي ف 17أباد ريا ع النظايع النقديع القديمع 
بػػف الل ػػع القتميػػع تدبػػا إلػػ  اسػػيخدامما فػػي األدب رػػدجل بػػف ل ػػع الولػػـ فػػي ديارػػ  المسػػم  نفػػي اللسػػاف 

.. تلوػػػؿ قاامػػػع الشػػػوااي ال ػػػاب الػػػفيف دخلػػػتا  قػػػؿ النقػػػد الموافػػػي يدػػػاد ج ينيمػػػي ،فالشػػػابا  18الوػػػامي 
ندليػػز  نتادزتاث فد ػػا رػػأف تالشػػابا اج 19األلمػػاني نشػػلي  توػػد فػػي الشػػوا أثػػاا خلقيػػال جيمدػػف يوػػاتزن ،

 ػفا فضػبل بػف  20الل ع الر ي ع في الشوا  ي الل ع اليي  ييدلمما النػاا تالممػـ طايقػع اسػيخدامما ،
نا يػػػػؾ رالشػػػػابايف  21آااي دػػػػؿ مػػػػف دػػػػتلادج ت توػػػػت تمػػػػاثيت آانتلػػػػد ترػػػػتؿ فػػػػاليا  تت . ا .اليػػػػتت ،

 22ف داتنسـت تآلف ييت .اجمايدييف الراازيف اللفيف يوداف ناقديف راازيف ت ما : وت 
تلوػػؿ أ ػػػـ مػػػا قالػػػ  الشػػػوااي  ػػتؿ الشػػػوا تشػػػدؿ قابػػػدة نقديػػػع مممػػع  ػػػت مػػػا ف ػػػب اليػػػ  الشػػػابا  

اجندليز  نمانزتني  في مقدمع منظتمي  ال خمػع ،فدػؿ مؤلػؼ لديػ  ي يػت  فػي أثنااػ  القتابػد اليػي يوػب 
 -لمػػف يايػػد أف ي  رػػ    –أف ي دػػـ رمػػا بليػػ ، أت دػػـ يقػػتؿ نمػػانزتني   ن سػػ  :إف دػػؿ مؤلػػؼ يرسػػط 

المرادئ البزمع لل دـ بلي  . ت فن المرادئ يمدف اسينطاقما رأف نسػأؿ ثبثػع أسػالع :مػا  ػاض المؤلػؼ 
الف  يامي إلي  ؟ ت ؿ ال اض المامي إلي   اض موقتؿ ؟ ت ؿ اسيطاع أف يرل  المؤلؼ  ػفا ال ػاض 

رفلؾ يسمؿ بمليػع النقػد تيرل مػا إلػ  دػؿ  ؟ أ  اديشؼ ال اض ،أ دـ بلي  ،ثـ انقد رن   األدري ،ت ت
   23الرشا ، تأتلمـ الشوااي تيثرت أف اليفتؽ الشخري للنص أما مستغ ج ي ياؽ بلي  النقاد .
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فا دانػػت مممػػع النقػػد قػػد أتدلػػت فػػي دثيػػا مػػف األ يػػاف الػػ  شػػوااي رػػاازيف بنػػد ال ػػاب ، فػػ ف   تا 
أساسػػال مممػػال سػػاا بليػػ  دثيػػا مػػف موػػايليمـ أت الشػوااي الوػػاب ليسػػتا رأقػػؿ  ػػظ مػػنمـ ،فقػػد شػػدلت آااؤ ػػـ 

مػػف وػػاي روػػد ـ ، تقػػد أشػػاا د. برػػد الورػػاا المطلرػػي الػػ  أف الشػػوااي مػػف فاػػع النقػػاد الػػفيف ييرػػداتف 
مياديف ال دـ األدري ،دما أن  ياإ رأن  مف الممدف أف يدتف لمػـ آااي نقديػع .ت ػـ فػي  قيقػع أمػا ـ نقػاد 

رااد ـ تمن  ل في الػتزف تالقافيػع .ال   د  ما رانيخارمـ إطااا لق
تمنشػأ النقػد بنػد د. المطلرػي توػتد  24

   25دتافال يل" بل  األديب في ممااسع ملدي  النقديع تا دجي رآااا  تأ دام .
ت ديثػػ  أمثلػػع دثيػػاة فػػي  ػػفا الشػػأف تلوػػؿ أرػػاز اليوػػااب الناشػػطع  26تفػػي الشػػوا الوارػػي قديمػػ  

اا تثتارت مويمال ثقػافي إلػ   ػد  رويػد  ػي يوارػع الشػابا السػتا  تالمميزة أت اليي  تؿ فيما شابا أفد
بػػادة النظػػا تيلػػؾ خطػػتة لػػـ يقػػدـ  أدت نػػيا الػػف  نقػػؿ رثاريػػ  تمي تلػػ  أفدػػااال قػػاا ة تميأرػػلع إلػػ  النقػػد تا 
بليما النقاد أن سمـ ،تلوؿ الولع في فلؾ يدمف مف طاقي  الشوايع القاداة بلػ  ي ػتؿ المػألتؼ إلػ   يػا 

   27الودا رالودا.المألتؼ ت 
تمػػػف اليوػػػااب النقديػػػع الوااقيػػػع اليػػػي خػػػاض فيمػػػا شػػػوااي، أمثلػػػع أخػػػاإ جينر ػػػي يواتز ػػػا فنػػػازؾ  

المبادػػع تالريػػايي مػػثبل أثريػػا مقػػدايمما النقديػػع روملػػع مػػف المقػػاجت تالديػػب اليػػي برػػاا فيمػػا بػػف آااامػػـ 
للنقػػػان مػػػف سػػػتا ما مػػػف  تتومػػػات نظػػػا ـ تخاوػػػا ر رػػػيلع مػػػف الموػػػااؼ تاجسػػػينياوات اليػػػي خضػػػوت

  28النقاد.
فا دػػػاف األدب الوااقػػػي ال ػػػديث قػػػد بػػػاؼ السػػػياب شػػػاباال مرػػػدبال تميميػػػزا فألتلػػػدت بلػػػ  لسػػػان    تا 

خطتات الشوا ال ا األتلػ  ترنػت مػف خػبؿ أشػواان فلسػ ع ال داثػع فػي الشػوا الوااقػي مػال زمبا ،ف نػ  
فطايػػال   سػػب إن مػػا دػػاف مثق ػػال مليزمػػال باافػػال رأرػػتؿ بملػػ   تاليػػأايي يشػػمد لػػ  رػػفلؾ لػػـ يدػػف شػػاباال ملممػػا ل

تتساال  تقد وايي   فن الموافع مف دااسي  تاطببػ  تخرايػ  رالنػاا تاألشػياي أإف يميػأت لػ  ملدػع نقديػع 
فػػي أدب ال قرػػع اليػػي توػػد فيمػػا شػػوان ، فدػػاف لػػ  اأ  فيمػػا ديػػب مػػف شػػوا تفيمػػا تضػػال مػػف نقػػتد  ػػتؿ 

تالػػ  يلػػؾ قػػد ومومػػا تأبػػد  ا تقػػدـ لمػػا ن سػػف ال افػػي   فػػي مػػا أسػػمان شػػوان تشػػوا ا خػػايف ،تمومػػتع أق
نديػػاب السػػياب النثػػا   شػػمؿ مومتبػػع مػػف المقػػاجت اليػػي دانػػت متزبػػع فػػي الرػػ ؼ تالموػػبت فضػػبل 

 بف بدد مف اللقايات أوايت مال السياب آنفاؾ .
ف وموما دياب تا د  –تلوؿ يلؾ المقاجت   مسػيقبل دمػا  ػت ال ػاؿ  يدػاد جيشػدؿ ديارػال نقػديال  –تا 

مػػػال نػػػازؾ المبادػػػع أت أدت نػػػيا أت الخػػػاؿ أت سػػػامي ممػػػد  أت  يػػػا ـ  مػػػف يلػػػؾ الديارػػػات اليػػػي ي مػػػؿ 
ػا  مخاطا اليأسيا النقد  تاجن ااد بف الشوا ، إنما  ي خطتات نقديع مخيراة ي مؿ فدا الشابا بم 
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ػا  ػ مػا  ػي آااي يويمػد الػفتؽ يقاأ أت يديب ، فمي ليست يأسيسػال لنظايػع موافيػع ينمػاز بم  ت شػااال ، إف   
فا دانػػػت  ػػا سػػػييريف ياليػػال . تا  السػػليـ تاألسػػلتب الناضػػػي تينرنػػي بلػػ  الػػػدليؿ الولمػػي تالي ليػػػؿ ال دػػا  مم 
الناوسػػيع تاجنيرػػاا للػػفات تال ػػدة يظمػػا  نػػا ت نػػاؾ فػػفاؾ ألف  السػػياب فػػي آاااػػ  يميػػؿ إلػػ  اخيرػػاا 

في تقي  ، األما الف  يدبتنا ليواتز دؿ ما  ػت خػااج بػف دتابػي ادتدن تيرياف آااا  فيما يقاأ أت شاع 
يوػاد الرػديؿ النقػد  المباػـ  النقد تا يااـ آااا  اليي ي مؿ ردقال دريػاال تأسػلترا فػي اليررػا تاجسيشػماد تا 
، ت ػػػت األمػػػا الػػػف  يػػػدفونا إلػػػ  اجبيػػػااؼ مػػػال األسػػػياف د. وػػػبؿ الخيػػػاط فػػػي أف  النقػػػد "إرػػػداع مادػػػب ، 

يويمد خلؽ النص رنص وديد قااـ بلي  ، إرداع فػي طيػ  إرػداع ، يخػاج مػف ا رػداع ر رػداع ميخرص، 
م ػػػايا ،رػػػوب وػػػدال أ ألف  ا رػػػداع األتؿ ...  ػػػت فطػػػا  أت جيميلػػػؾ  يػػػا المت رػػػع . تا رػػػداع الثػػػاني 

دلمػا ، ترػيف نالنقد  مقيد را رداع األتؿ ... إنػ  الثقافػات دلمػا يسػقط وػداا الػت ـ رػيف الموػااؼ الرشػايع 
 29القداات دلما ، تيومال تيدشؼ تيرلتا ا نساف مان ال أت ميقربل لألفداا تالنتازع تالمتاود تالمتا ػب " 

، أت بل   د  اؤيا األسياف فاضؿ ثاما : رأف  ناؾ روض المدبيف يمااسػتف الديارػع النقديػع فػي ماا ػؿ 
تاؤا ػػـ  ا ردابيػػع ، رمػػدؼ إشػػااؾ القػػاائ  ج قػػع مػػف  يػػايمـ األدريػػع ، ترالػػفات روػػد أف ييضػػ" مػػتاق مـ

رممـت المردع الثقافيع تقااياي  المخيل ع . ت ـ في  فن ال اؿ جيقدمتف أن سػمـ نقػادال تمشػابيف تمنظػايف 
ترػػفلؾ يمدػػف القػػتؿ مػػال القػػااليف : "إف الدثيػػا مػػف  30، رػػؿ أرػػدقاي يي ػػدثتف للقػػااي  ػػديثا الي ػػال تخافيػػال. 

مػػا اخػػيص رػػ  الناقػػد مػػف ثاقػػب النظػػا تالمشػػاادع فػػي الواط ػػع تسػػابع الخػػاطا  النقػػد الرػػديال جيقػػـت بلػػ 
ت سف ا دااؾ ، أت مواد القداة بل  اليوريا رلراقع تقتة تما يشادؿ  فا مف الميػزاف مػف  يػا أف ييوػب 

تالػػف   31الدايػػب ن سػػ  فػػي يػػأليؼ نظايػػع تيقايػػا مرػػدأ . تيمدننػػا أف نسػػمي  ػػفا النػػتع مػػف النقػػد را لمػػاـ"
 اتؿ أف نرين   نا أف آااي السياب النقديع وزي مف  فا النقد .ن 

 السياب بندموسيقى الشعر 
يقػاع القرػيدة تتزنمػا تقافييمػا تدػؿ  ناقن السياب فيما ناقن مف أمتا الشػوا قضػيع المتسػيق  تا 
 مػػا يمػػت إليمػػا ررػػلع منطلقػػا فػػي فلػػؾ دلػػ  مػػف مسػػألع شػػ لت رػػاؿ األدرػػاي تالنقػػاد فػػي  ينمػػا ت ػػي مسػػألع
ال داثع،تجبوب فػي فلػؾ فالسػياب مػف اتاد ال داثػع تالمنيرػايف لما،تبمػاد  ػفن ال داثػع لديػ  اجن ػبت 
مػف رػي ع القرػيدة اليقليديػػع ، تمػف ثػـ رنػاي القرػػيدة الوديػد بلػ  تفػؽ إيقابػػات متسػيقيع يباػـ  ػػاض 

لسػياب  نػا ليسػت إج الشابا  يا م دتدة أت مقيدة رنمتفج ي دد سػل ا مػف قرلػ  تاألتزاف اليػي قرػد ا ا
األتزاف الخليليػػع القديمػػع اليػػي ابيمػػد ا الشػػوااي تمػػا الػػدبتة  نػػا إج إلػػ  إبػػادة رػػيا ع الشػػدؿ الشػػوا  

 رمتورما تليا الودا أ  إبادة اريداا أتزاف أخاإ.
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تمال أف المتسيق   نا أدثا أمتا الشوا إثااة للسياب تش ب ل دان ف ف آااين في  فا الرػاب يػأيي  
ع لمػػا يقػػاأ  نػػا ت نػػاؾ  مػػف مقػػاجت أت دتاتيػػف يلمػػ" فيمػػا مػػا يسػػي ؽ التقػػتؼ تاليأمػػؿ ،أ  إنػػ  لػػـ اسػػيوار

يخرص لمتضتع المتسيق   فا دااسع مسػيقلع يومػد فيمػا إلػ  فدػا آاااػ  داملػع مػال شػتا د موينػع  يػ  
 إفا  فاغ منما ينر  إل  ستا ا ،إنما وايت آااؤن بل  تفؽ  اوي  تظاتؼ الديارع.

ياب فػػػي فممػػػ  ل داثػػػع المتسػػػيق  الشػػػوايع لػػػـ يويػػػاض  بلػػػ  الشػػػوا الومػػػتد  تج بلػػػ  إف السػػػ 
متسيقان ،رقدا ما ابياض بل  الينميط تاجبيياد في ،فمت يشػياط فػي الشػوا ا يػتاين بلػ  ديراوػع قتيػع 

    32نتمتسيق  ظا اة تأسلتب ممياز لُيسيطاع قاايي  أتج تلدي يسيسي   ا فاف  تالاتح ثانيا
اب فػي تقتفػ  إلػ  وانػب الشػوا ال ػديث فػي متسػيقان الوديػدة إنمػا ي ػاض منمويػع تأسػلترا تالسي 

ييسػػماف رالنظاـ،فال ايػػع  فػػي متسػػيق  الشػػوا لػػـ يدػػف لديػػ  يخايرػػال لألنظمػػع تشػػيتع ال تضػػ  رػػؿ مطالرػػع 
الشػػػػابا ال ػػػػديث رخلػػػػؽ موػػػػاييا وديػػػػدة،تأف بليػػػػ  أف ين ػػػػت ج أف يارػػػػؼ األوػػػػا القػػػػديـ بلػػػػ   ػػػػػد 

تم مػـت  داثػع المتسػيق  يونػي بنػدن  داثػع السػياؽ ج  داثػع الػنمط لػفا نػاان يقػتؿ "لقػد شػرونا   33نيوريان.
مػػػف يلػػػؾ القتالػػػب اليػػػي ي اضػػػما القافيػػػع ،دالو  ػػػؿ الوػػػااا ،تالشػػػ يا الماا ،تالنسػػػيـ السػػػاا  ،تالرػػػيب 

يوارع الشوا ت ت يود مال زمبا  أف   34نالمدااا،ت فن الر ات تالمترتفات اليي يوموما ر ا تا د"
ال ديث خاريمـ شريمع إل   د ما رما فول  الشوااي األندلسيتف  يف ديرتا المتش ات،فالمتشػ ات  ػي 
الخطتة األتل  تما قاـ ر  السياب مال زمبا  بل   د قتل   ت الخطتة الثانيع ،رود أف ممد الطايػؽ لمػـ 

يدة الل ظع أت الم اوأة،رؿ  ي نييوػع ت فا يوني أف السياب ين ي أف يدتف اليوارع تل 35نشوااي المموا 
   وملع مف اليوااب تا رع قديمع في الي ييا.

إف نظاة السياب النقديع فيما يخص الشوا ت داثػع المتسػيق  ييخػفاف أرػدؽ من ػ   ػيف ينطلػؽ  
الشػابا ن سػ  فػي ووػػؿ قرػاادن دػرن فػػداي ليلػؾ اليوارػع ال ايرػػع ،فقػد تطػأ لديتانػػ  نأز ػاا فارلػع  رورػػااة 

فيما :"إف أتؿ ما يليقي ر  القاائ في  فا الديتاف ،نتع مف المتسيق  جبمد أل لػب قػااي الشػوا فػي  قاؿ
دما أطلؽ في المقدمع ن سػما مرػطل"ن اييرػع  بلػ  متسػيق  الشػوا القػديـ ...ت ػت يشػاح   36نالوااؽ ر "

ريػػت ن سػػ  ،أ  دػػؿ فلػػؾ فػػي متضػػال آخػػا إف يقػػتؿ "ج يممنػػا فػػي الشػػوا الػػتزف التا ػػد رػػؿ يممنػػا تزف ال
جيخػػػاج بػػػف مػػػتازيف الشػػػوا المواتفػػػع ،تج يمػػػـ روػػػد فلػػػؾ إف دانػػػت القرػػػيدة فػػػي أريايمػػػا فات مػػػتازيف 

      37نميوددة"
لقد ادز السػياب وػؿ طاقيػ  فػي قاايايػ  لػروض األشػواا الموارػاة لػ  بلػ  يطريػؽ  ايػع الشػوا  

أت ي ض بن  النظا ،فقد قػدـ نقػدا بػف المنظـ، تقد تاو  النقاد تالشوااي ردبـ بنيؼ لـ ي اب ر  أ دا 
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مقاؿ دير  ناايػؼ خػتا    بػف قرػيدة نالنػاا فػي ربد  للشػابا رػبح برػد الرػرتا نرػ  فيمػا القػااي 
إلػػػ  وملػػػع أ ػػػبط متسػػػيقيع تقػػػال فيمػػػا الشػػػابا تلػػػـ يينرػػػ  لمػػػا األسػػػياف الخػػػتا  ،تقػػػد بػػػاب بليػػػ  مد ػػػ  

 مػات ر ػا الاوػز تالميدتنػع مػف أاروػيف شػطاا فيمػا للقريدة اليػي ي مػؿ الػديتاف بنتانمػا تالمرنيػع بلػ  ن
إثنػػا بشػػا شػػطاا مخيلػػع الػػتزف ،دمػػا أشػػاا الػػ  أف برػػد الرػػرتا ،بطػػن اليػػاي فػػي الريػػت األتؿ ت قمػػا 

 اليخ يؼ:
 الناس في بالدي جارحون كالصقور...

تفػؽ  تيسيما في نقدن فيويب بل  الختا  بدـ اجليزاـ رمنمويع موينع تقد ايممػ  رالم ارػاة بلػ  
أدلع مف شوا الويسي تال ييتا  لـ ينر ما الختا  ،بل   ػيف فوػؿ الودػا مػال الشػاباة نػازؾ المبادػع 

   38ن،تفي دؿ فلؾ داف السياب يؤسا تومع نظا خارع ر  بف أتلاؾ الشوااي .
تمف وملػع مػا أتق ػ  للمناقشػع اأ  لألسػياف نػاوي بلػتن أتادن بػف روػض قرػااد السػياب نػاقن  

زف إ دإ القرااد تتود فيما خلب متسيقيا مف نتع مػا تقػد ادن السػياب رػأف ج خطػأ فيمػا فيما نبلتن ت 
 أفقد قاؿ :إف اجسياف ناوي بلتن ياإ قتلي :

 أن يرى ظالله عمى الرمال
جتزف لػػ  تفػػي اأيػػ  نرػػيب مػػف الرػػ ع إفا  قاأنػػا الريػػت رم ػػادن .أمػػا إفا قاأنػػان ميرػػب رالريػػت  

ت ..فما يد ي  أف ياإ ظبل  بل  الامػاؿ " نوػد أنػ  مػف ر ػا الاوػز ،تلدػي السارؽ ل  :"أ ي  ت أـ مي
 نتض" األما أدثا ندير  دما ينر ي أف يقاأ..

 أن يرى /ظالله/عمى الرمال
 متفعالن/متفعمن/متفعمن

دثيػػاة لمػػف أااد  –فيمػػا يخػػص المتسػػيق  –تاألمثلػػع بلػػ  فلػػؾ  (39)ثػػـ يسػػيما فػػي ي رػػيؿ مسػػي يض لػػفلؾ
  40نالاوتع إليما

بل  أف السياب في نقدن  بندما ينيرا للسياب الشابا فػفاؾ ألنػ   ػيف اضػي رقػااية  نياوػات  
ا خػػػػايف مػػػػف أرنػػػػاي ويلػػػػ  ت ػػػػيف  ػػػػاتؿ  نقػػػػد ا لػػػػـ ييقرػػػػؿ دػػػػؿ مػػػػا ديػػػػب  يػػػػ  أنػػػػ  سػػػػم  طاا ػػػػعل مػػػػنمـ 
رالميشػػابايف تقػػد بػػاب بلػػيمـ بػػدـ مقػػدايمـ اسػػيوماؿ الشػػوا ال ػػاأ يقػػتؿ فػػي  ػػفا الرػػاب :"إفا شػػابت 

ارػػػػع الشػػػػوا دتف اليقليػػػػد رػػػػالتزف فلسػػػػتؼ يقػػػػاأ تيسػػػػمال ماػػػػات مػػػػف القرػػػػااد اليػػػػي ي يػػػػؿ ناأا المػػػػاؿ  دي
تناجقيرػػػاد السياسػػػي  تسػػػتا ما مػػػف الديػػػب تمػػػف المقػػػاجت اجفييا يػػػع للواااػػػد ... إلػػػ  الشػػػوا ،ت ػػػت 
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فا الرػاب ،تقد انيقد في  فا المقاؿ قريدة ديرما نالنػابـ  توػد ا السػياب مػف  ػ  41ن،لوما ،خطٌا وسيـ"
. 

لقػػد بػػاؼ السػػياب الشػػوا بلػػ  أنػػ  "ل ػػع ي لػػب فيمػػا الموػػاز ،ت ػػت يوريػػا يورػػا بػػف الوتاطػػؼ ثػػـ  
  42نضد الشوا الف  رػدتف تزف" – سب قتل   –بف الوتاطؼ ثـ بف األفداا ،تان  يدتف متزتنا ،تأنا 

ف التا ػد تالقافيػع التا ػدة .فمت رفلؾ يدبت إل  ال داثع تبدـ اجليػزاـ رػنظـ الشػوا القػديـ القػااـ بلػ  الػتز 
مػف خػػبؿ نػتع وديػػد مػػف المتسػيق  ،يلػػؾ المتسػػيق  اليػي يشػػوي األسػػماع تيلمػب المشػػابا مػػف دتف أف 
يشيال فيما الايارع تالاتييف أ قا داف السياب فيما ديب رشأف المتسيق  إلػ  وانػب الي ييػا تاليرػديؿ لدػف 

ا  ػػت إ سػػاا را مدانػػات الميايرػػع بلػػ  فلػػؾ انيرػػاان  ػػفا لػػـ يدػػف نتبػػا مػػف اليمػػاد  يػػا المػػداتا إنمػػ
اليوديد ،أ  مايمر  القرػيدة ال ػاة لشػواااما مػف انطػبؽ  يػا م ػدتد .أ  إنػ  لػـ يقػؼ مػف تج أمػاـ دػؿ 
ما ديب ل داثي  أنما بالو  تميػز ال سػف فيػ  تالػدااـ مػف السػيق المؤقػت ت ػت فػي ايقانػ  لر ػتا  الشػوا 

ا الم ػػدتدة يدػػاد ج ي يػػاؽ بػػف دثيػػا مػػف النقػػاد الػػفيف يويقػػدتف أف   ت ديثػػ   الميتارػػؿ  بػػف إمدانايمػػا  يػػ
خلت أشواا أمع مػف األمػـ مػف القػتافي لػيا ممػا يسػلب الشػوا متسػيقان دلمػا ،أت يوػادن منمػا تمػف أرػاز 
خراارػػ  ت ػػت الػػن ـ ، تالػػفيف يػػف رتف إلػػ  أروػػد مػػف فلػػؾ   ينمػػا يقػػااتف أف  خػػاتج شػػابا بػػف نظػػاـ 

أت  يدة شوب مف الشوتب بف مااباة القتافي  في أشواان ج يستغ القتؿ مػال روػض  القتافي تاليزامما ،
ألف   السػػياب  دافػػال   43نالقػػااليف :يوػػب أف نلػػيما فػػي الشػػوا أمػػاال آخػػاال  يػػا المتسػػيق  يميػػزن مػػف النثػػا

 بف المتسيق  تأر ؿ لما رمرادئ وديدة اف رالشوا أت رنقدن للشوا الوديد .
 سيابتضتبات الشوا بند الم

شػػػ ؿ المتضػػػتع تاألفدػػػاا اليػػػي يرنػػػ  بليمػػػا الومػػػؿ األدرػػػي ف ػػػف السػػػياب فػػػي شػػػوان منػػػف رػػػتاديان 
األتل  ،تظؿ األما يش ل   ي  يتلػدت لديػ  نظايػ  الخارػع فػي األسػراب اليػي يػدبت الشػوااي إلػ  قػتؿ 

فا داف الشوا أدثا ما ادػز بليػ  الشوا ،تمنما األ داث السياسيع تاجليزاـ تالييااات الشوايع  تستا ا ،تا 
فػػي  ػػفا الوانػػب ،فألنػػ  ينرػػال مػػف مت ريػػ  تموافيػػ  .بلػػ  أنػػ  لػػـ يػػنا ألػػتاف األدب األخػػاإ تأ ميػػع  ػػفا 
األمػػػػا فيمػػػػػا ت ػػػػت فػػػػػي  ديثػػػػػ  بنمػػػػا إنمػػػػػا يويمػػػػد بلػػػػػ  فتقػػػػػ  تثقافػػػػع برػػػػػان ،تقػػػػد شػػػػػدلت يلػػػػػؾ ا ااي 

ل قرع مممػع وموػت السػياب تروػض المت ػتري ف فػي تقػت تا ػد ،تشػملت رػنتؼ األدب المخيل ػع يأايخا ل
ػػال مػػاة أخػػاإ  مػػف شػػوا تاتايػػع تمسػػا يع تقػػد أتاد فػػي  ديثػػ  بنمػػا أسػػماي أبػػبـ األدرػػاي ماد ػػال مػػاة تفام 
بل  تفؽ قيمع الومػؿ األدرػي .تمروػث المػدح تالػفـ لديػ  اليػزاـ الشػابا فاألفدػاا تالموػاني الخالػدة يخلػؽ 

سياسػيال ت ػتالشابا خلقا تيودد مػف ن سػ  ا  -أ  الشػابا-لشػوا  ،فشػاط الشػابا لديػ  أف جيدػتف رتقػا ل
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يورا بند السياب بف المطام" تاألشتاؽ األرديع اليي جيي يا ممما ي يا نظاـ ال دػـ أت الوػت السياسػي 
،تقػػد اسيشػػمد بلػػ  فلػػؾ رػػانقبب الشػػوااي الػػاتا الشػػراب إلػػ  اليوريػػا بػػف فتايمػػـ ،فمػػت دليػػؿ بلػػ  أف 

    44نمدف أف ي دد بتاطؼ ا نساف أت يقيد ا .السياسع جي
تألف ظاتؼ  ياي  قد انودست بل  شوان ف ن  قد بمػـ  ػفن القضػيع بلػ  شػوا الشػوااي ،مػدبيا 
أف ظػػاتؼ  يػػاة الشػػابا  يػػا السػػويدة  ػػي اليػػي يػػدبتن إلػػ  قػػتؿ الشػػوا تجسػػيما سػػمع المػػتت تاليشػػاـؤ 

مػػف الػػفيف باشػػتا ظاتفػػال طريويػػع قػػد اسػػيمتا ـ  اليػػي نيلمسػػما فػػي قرػػااد ـ ميناسػػيا أف روػػض الشػػوااي
    45نالمتضتع ن س  فديرتا بن  .

تالسػػياب يومػػـ أ يانػػال وملػػع مػػف اجنطرابػػات اليػػي ي يمػػؿ أدثػػا مػػف اأ  فالشػػابا الوارػػي لديػػ  
يورا بف فاييي  رؿ  ت يورا بف  اض أت نا يع ياإ أنما يترػل  الػ  نػتع مػف الرػتح الػفايي تمخاطرػع 

مروػػدال رػػػفلؾ وملػػػع مػػف األ ػػػااض األخػػػاإ اليػػي يػػػدبتن للقػػػتؿ   46نبػػف أسػػػااا ا تآجممػػػا  الػػن ا تالر ػػػث
   47نتمنما األتضاع المل ع اجويمابيع "

أمػػػا أ ػػػـ مظمػػػا مػػػف مظػػػا ا  داثػػػع الشػػػوا بنػػػد السػػػياب فمػػػت اسػػػيواني  رالطاقػػػع ال نيػػػع للخاافػػػع 
ل  الامز تاألسطتاة أمػا ممػا  ػي تاجسطتاة خدمع أل ااض امزيع درياة ،فمت يقتؿ :"لـ يدف ال اوع إ

اليػػـت فػػن ف نوػػين فػػي بػػالـ ج شػػوا فيػػ  أبنػػي أف القػػيـ اليػػي يسػػتدن قػػيـ ج شػػوايع ،تالدلمػػع الوليػػا فيػػ  
للمادة ج للاتح تقد باد الشػابا إلػ  األسػطتاة، إلػ  الخاافػع اليػي مػا يػزاؿ ي ػي ظ ر ااايمػا ألنمػا ليسػت 

ما إبوارػ  قرػؿ ي ليلػ  ألنػ  أتؿ مػف اسػيخدـ يلػؾ الظػتا ا فػي ت ت في  فا يظ  48نوزيال مف  فا الوالـ"
 شوان تدتاتين   افلع رفلؾ. 

  
 لغة الشعر عند السياب

لػػـ يق ػػتا فيمػػا بلػػ   - يػػ  ا ف–نػػاقن نقػػاد األدب مسػػألع الل ػػع الشػػوايع نقاشػػال بميقػػال تمػػا زالػػتا 
ي بمػاد الاسػـ،تالن مات اليػي خبرع تاأ  ،فلؾ ألف الل ع بماد األدب ،دما  ت  اؿ الخطتط اليي  

 ػػػي بمػػػاد المتسػػػيق . تالل ػػػع الشػػػوايع ج يونػػػي الدلمػػػات  سػػػب إنمػػػا  ػػػي الومػػػؿ تاليااديػػػب تمػػػا يونيػػػ  
مدانايمػػا  يػػا الم ػػدتدة ممػػا يناتليػػ  المنػػا ي  الدلمػػات مويموػػع،أ   ػػي المونػػ  الدػػامف خلػػؼ األل ػػاظ تا 

دػػؿ  اجيمػػػا  ظمػػػاا مػػػا قػػد يدػػػتف خافيػػػال خلػػػؼ  ال ديثػػع داألسػػػلتريع تالرنيتيػػػع رالػػداا مياروػػػع الل ػػػع فػػػي
 اليااديب تالومؿ.
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تلقػػتة الل ػػع تأ مييمػػا تلدتنمػػا الومػػاد األتؿ فػػي رػػيا ع األدب ابيقػػد روضػػمـ أف  النيػػاج األدرػػي  
إنما يردا بف قتإ  يريع يمد الشوااي تالدياب رالقتؿ ،فيوارع الشابا الشوايع جيخاج إج  رميػأة أل ػاظ 

رال في نسػؽ موػيف ي ػؽ لمػا أداي المونػ  تالرػتاة المطلػتريف ،لػفلؾ نػاقن النقػاد ببقػع يأخف تضوال خا
فػ فا   49ندؿ مف الل ظ تالمونػ  رػفتؽ الشػابا تباط يػ  تسػتا ا ممػا لػ  ببقػع  ميمػع رالدلمػات تاألل ػاظ

وػػػض نظانػػػا إلػػػ  النػػػتا ي المخيل ػػػع اليػػػي يسػػػيخدـ األل ػػػاظ فيمػػػا بػػػف بمػػػٍد تبػػػف يػػػدرٍا أد شػػػنا أننػػػا فػػػي ر
األ يػػػاف يوورنػػػا األل ػػػاظ ر ػػػض النظػػػا بمػػػا قػػػد ينقلػػػ  إلينػػػا مػػػف الموػػػاني رينمػػػا ن ػػػف فػػػي  ػػػاجت أخػػػاإ 

   50نجنسيطيال الي ايؽ ريف إبوارنا رالمون  الف  ترؿ إلينا تريف إبوارنا رالورااة اليي أترلي 
وػاييا يوامػؿ تالسياب في يطاق  لم مـت الل ظ تالمون  تالل ع الشوايع لـ يخاج بػف وملػع مػف الم 

موما النقاد بلػ  أنػ  ي ػاد فيمػا ي ػدث بنػ   ػتؿ م مػـت ال داثػع تمقػداا مػا يمرػ  األل ػاظ تالل ػع الشػوايع 
للشوا ال ا ال ديث،تأتؿ ما رػدأ رػ  اأ  أدلػ  رػ   ػتؿ ل ػع الشػابا الوػا لي إف قػاؿ :" ابيقػد أف  الل ػع 

اف الشػابا الوػا لي يي ػدث رل ػع أ لػ  مف األسراب األتل  اليي يوب أف يتضال بليما ا رػرال ،فلقػد دػ
  51نتقتم  ،أمػا ا ف فػ ف  اجزدتاج الل ػت  قػد  ػدد اليتسػال ال دػا  ررػتاة بامػع تالشػوا ررػتاة خارػع"

.فمت يقااف ريف ل ع األما تاليـت فب يشوال اجدي اي رالرػي  الوػا زة مػف الورػااات تاليااديػب ممػا أل يػ  
وػػػػع ثقافيػػػػع يػػػػزداد بمقػػػػا دلمػػػػا ازداد الشػػػػابا تبيػػػػا ريااثػػػػ  تتاقوػػػػ  األسػػػػماع ،فالتاقوػػػػع الل تيػػػػع بنػػػػدن تاق

 تمسؤتلياي ،تدلما يومؽ في اؤان تا  ساس  رسمت اليوارع اليي يختضما.
تمال تقتؼ السياب إل  وانب الل ع المواراة تما يمدف أف يرني  الشوااي منما انيقػد اليدلػؼ فػي  

سالع اليي روث رما إل  رديق  خالد الشػتاؼ تاليػي قرااد روض الشوااي تبدن بيرا خطياا تآيع فلؾ الا 
نقد رما إ ػدإ قرػااد الشػابا .تقػد بايرػ  فيمػا بلػ  أ ػد أريػات يلػؾ القرػيدة إف قػاؿ :"قرػيديؾ..دانت 

 وميلع منطلقع مف باط ع فخلت مف اليدلؼ.إج رييا تا دا أاإ بلي  سمع اليدلؼ :
    52نالرب أ اق  الشقا تاضيت  يف فياؾ أ اق  الاض      أ شقيت  يف     
إف الل ع الشوايع لدي  ليست دلمات مايرع بشتاايا إنما  ي انروػاث للدلمػات مػف خبرػع يوارػع  

تمشابا يملدت الشابا فسػيطات بلػ  ديانػ . الػف  نوػدن فػي  ػفا المقػاـ يػدؿ بلػ  متضػتبيع السػياب 
ف قػػؿ تدقيػػ  فػػي نقػػدن إف لػػـ يوامػػؿ رػػديق  الشػػتاؼ تلػػـ يوػػاح رػػ  تلػػـ ي تيػػ  أ مػػا فػػي قرػػيدة رػػا ر  تا 

 شأن .
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تقػػد يوػػاض السػػياب لم مػػـت المرال ػػع فػػي  ديثػػ  بػػف الل ػػع الشػػوايع ،فالمرال ػػع لديػػ  فات  ػػديف  
أاليضخيـ تالير يا ،تقد يطاؽ إليما في مواض  ديث ضمن  في اسالع روث رما لرديق  برد الدػايـ 

 النابـ ناقن فيما قتل  :
 تأشبي فاات الاماؿ..                                             
فقػػد بػػد ا السػػياب مػػف المرال ػػع ألنػػ  ومػػال رػػيف اليضػػخيـ تاليرػػ يا موػػا .ت ػػت  نػػا يسػػيندا بليػػ   

مثػػؿ  ػػفا الومػػال ألنػػ  جيمػػت إلػػ  الشػػوا ررػػلع أفيونػػب مثػػؿ يلػػؾ المرال ػػات  سػػف فػػي مثػػؿ  ػػفا ال ػػاؿ 
   53نالشابا ن س  في ياديرما أألن  يناقض ما يسرق  مف دلمات في قريدة طتيلع أومد 

تقػػد انيقػػؿ فػػي  ديثػػ  بػػف الل ػػع الشػػوايع الػػ  دثيػػا مػػف ظتا ا ػػا تمثػػاؿ فلػػؾ  ديثػػ  بػػف القرػػا  
ن ػػفؼ الممػػزة مػػف الدلمػػات الممػػدتدة اليػػي ينيمػػي رمػػا  فقػػد بػػدن بيرػػا ، بلػػ  الشػػابا يونرػػ  تيادػػ  مػػا 

مسيمونع بندن .دما انػ  يتقػؼ فػي  أمدف أألف ال داثع يسيتوب مثؿ فلؾ الياؾ فيسميع ر ااي رر اا
الاسالع ن سما بند يسديف روض الدلمات التاقوػع فػي تسػط الريػت نأتلػ  أت روػد فلػؾ   فيسػديف الدلمػات 

 مما جيوتز  دتث  إج في نمايع الريت الشوا  تأي  بل  فلؾ رمثاؿ مف شوا النابـ: قتلؾ:
 فمنا القدـ أثا القدـ

 ت إل  شطايف مسيقليف ليرر" ر ي ا مف النا يع الل تيع :خطأ رال  يمدف أف يقسـ  فا الري
 فمنا القدـ
  54نأثا القدـ

   55نتلوؿ يلؾ المب ظات الدقيقع لـ يينر  لما أ د مف  يا الواافيف رالشوا
لقػػد يطػػاؽ السػػياب إلػػ  ل ػػع الشػػوا الوػػا لي تنػػاقن ل ػػع الشػػوا ال ػػديث ثػػـ انرػػاؼ إلػػ  الشػػوا 

تقد دبػا الشػوااي إلػ  ييرػال أشػواا شدسػريا تملػيف ت ػت فػي  ديثػ  بنممػا ا ندليز  مف راب موافي  ر  ،
ييسػػايؿ بػػف سػػرب ي ػػاا دػػؿ منممػػا مػػف روػػض األل ػػاظ تالمػػتازيف بلػػ  الػػا ـ مػػف راابيممػػا فػػي ل ييممػػا 
،ت ت يويب بف فلؾ في أن  ليا ومبل في الل ع إنما زيادة في الي اا تزيادة فػي الػيمدف مػف الترػتؿ 

يػػػ  مػػػف يترػػػيؿ موػػػاني الشػػػوا تمااميػػػ  إلػػػ  الومػػػا يا ررػػػتاة أدثػػػا يرسػػػيطا تأدثػػػا إلػػػ  مػػػا ياتمػػػتف إل
   56نفاادة

لقد أ مت الل ظع السياب الناقد فأشاا "إل  أف مف ريف األشػياي اليػي يؤدػد بليمػا الشػوا ال ػديث 
ونػػان اج يمػاـ رػػالل ظ ،تلػيا مونػػ   ػػفا أف الشػوااي القػػدام  لػػـ يدتنػتا ي سػػنتف اسػػيوماؿ األل ػاظ تلدػػف م

مػػف األل ػػاظ اليػػي اثػػت ردثػػاة مػػا يػػداتليما األلسػػف  أف الشػػابا ال ػػديث الػػف  خلػػؼ لػػ  األتااػػؿ إاثػػا  ػػااب ل
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تاألقبـ مدلؼ أف يويد لما ابيراا ا تين ي فيما مػف اتح الشػراب تلدػؿ ل ظػع يػأايي يخيلػؼ مػف ل ػع إلػ  
     57نل ع تلما دياف خاص يسيمد ألتان  مف فلؾ الياايي "

فقػد بػالي رنيػع الل ػع   58نياب ل ػع الشػوا ال ػديث  يػ  قيػؿ بنػ  إنػ  طباوػي الل ػعلقد  ػتؿ السػ
الشػػػوايع مػػػال زمباػػػ  بلػػػ  تفػػػؽ مػػػا ي اضػػػ  المتقػػػؼ الشػػػوا  تمػػػا يمليػػػ  السػػػياقات الزمانيػػػع اليػػػي تادت 
قرااد ـ فيما ،أ  إف  السياب بمد إل  خلؽ رن  ل تيع نشطع يميلؾ أسااا ا ريف ونريمػا ،ر يػع اسػيمالع 

 ميلقي تشدن إل  التاقوع الشوايع رشمتلييما ردجل مف تقتف  أماـ أل اظ روينما أت يااديب مخرترع .ال
تالنقاد الفيف ناقشتا يلؾ المسػألع أخػفتا روػيف النظػا آااي الشػوااي الػفيف يرنت ػا فلػيا اليوريػا بػف 

مػػع تم رػػلع .تلػػيا فدػػاة فػػي األدب مػػف أوػػؿ ال دػػاة ن سػػما إنمػػا مػػف أوػػؿ يترػػيؿ اليوارػػع الشػػوايع منظ
األما في  فا قاراال بل  ال داة رػؿ دػفلؾ الواط ػع تاألثػا ال سػي تا لمػاـ الن سػي توميػال يلػؾ الموػاني 
الميوػػددة األشػػداؿ تالرػػتا اليػػي يرػػ ب  ادػػات ال دػػا ، ػػفن اليوػػااب دلمػػا يوػػب يترػػيلما إلػػ  ف ػػف 

   59نالقاائ راسيثناي خيال  .
ا ريلػػؾ األتضػػاع فديرػػتا قرػػااد  ػػي مػػف رػػميـ ال قرػػع اليػػي سػػيما أنػػ  أ ػػد الشػػوااي الػػفيف يػػأثات ج

توػػدتا فيمػػػا داألسػػػل ع تاألط ػػاؿ تالمػػػتما الوميػػػاي ت  ػػاا القرػػػتا تويدػػػتا أمػػي تسػػػتا ا .بلػػػ  أف فلػػػؾ 
جيمنػػال مػػف القػػتؿ إف للسػػياب ميػػزة فػػي  ديثػػ  بػػف المتضػػتبات اليػػي ييوامػػؿ مومػػا األديػػب ،ت ػػت رػػفلؾ 

"إف الشػابا ال ػؽ لديػ  أشػياي أخػاإ لػـ يقلمػا ،ت ػت لػـ يقلمػا ج ألنػ  لػـ جيخيلؼ مال النقاد بنػدما يقػتؿ :
 60يتفؽ ال  قتلما تلدف ألن  يويرا ا مف نافلع القتؿ"

             
  تامن الر ث

 .124اجيوا ات األدريع في القاف الوشايف،الريا يا،ت وتاج طااريشي: 1
، 3-1يتايؿ يتسؼ بزيز ، األقبـ ،ع :  ينظا :أ داؼ النقد المشاتبع ،فيديتا راتمريات ،ت: 2

1995 :60. 
 .262ما  ت النقد ،رتؿ  ياناد  ،ت:سبفع  واز  : 3
 408ينظا :م ا يـ نقديع ،ايني  تيلؾ : ت :م مد بر تا: 4
 .96خاافات أدريع :برد الوراا داتتد الررا :5
 .410م ا يـ نقديع: 6
 .426ن س : 7
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 أ داؼ النقد المشاتبع : 8
 62ن س  : 9
 62ن س  : 10
 409ينظا ،م ا يـ نقديع ، 11
 52ينظا :فف الشوا ،أاسطت طاليا ،ي"،برد الا مف ردت  :  12
 19،135ينظا :في النقد األدري،دااسع تيطريؽ،دماؿ نشأت:  13
 20ينظا: األدب المقااف ،د.م مد  نيمي  بؿ :14
 164ينظا:قتابد النقد األدري، ااسؿ إراداتمري:  15
 365مرادإي النقد األدري ،أ .أ .اييشااد ،ت:م مد يتسؼ نوـ :ينظا : 16
 145ينظا :قتابد النقد األدري ، 17
 125ينظا:ن س ، 18
 ينظا،النقد اجدري ،أ مد أميف :19
 187ينظا :ن س  ، 20
يااوال لموافع شأف اليتت في الشوا تالنقد يااوال : ت. ا. اليتت الشابا الناقد ، ؼ، أ . ماشيف   21

 1965اف براا ، رياتت ت:إ س
 420ينظا : م ا يـ نقديع : 22
 181ينظا : قتابد النقد األدري ، 23
 9ينظا: الشوااي نقادال، د. برد الوراا المطلري :  24
 13ينظا: ن س ،  25
 56الشوااي الوراسيتف نقادا،منوـ سلماف المتست : 26
 96-95ينظا:خاافات أدريع ، 26
 1981 6الموارا ، نازؾ المبادع ، داا الولـ ، رياتت ط يااوال مثبل: قضايا الشوا 27
  85الميا ات: ،د. وبؿ الخياط :  28
 114ينظا : مدااات نقديع ،. فاضؿ ثاما : 29
 137قتابد النقد األدري: 30
 80ينظا:دياب السياب النثا ، 31
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 85ينظا:ن س ، 32
 93ن س ، 33
 80ينظا :ن س  : 34
 5ديتاف أز اا فارلع :  35
 7ن س ، 36
 138_136ينظا ،ن س ، 37
 138-136ينظا : دياب السياب النثا  : 38
 182،181،180ينظا : ن س  : 39
  179دياب السياب النثا  ،40
 120ن س ،41
 97ينظا: متسيق  الشوا: إراا يـ أنيا :  42
 104ينظا:دياب السياب النثا  ، 43
 121ينظا:ن س ، 44
 81ينظا : ن س  : 45
 139ن س :  46
 . 69-68دياب السياب :47
   63 -57ينظا: في النقد األدري، / 48
 19ينظا:ن س  / 49
 . 94 -93دياب السياب النثا  / 50
 159دياب السياب النثا   : 51
 179:ينظا : ن س : 52
 180 -179ينظا :ن س :53
 80ن س :  54
 56ينظا :دياب السياب النثا  ، 55
 197الواري:م مد اضا مرااؾ، الل ع الشوايع في الخطاب النقد  56
 85ينظا:ن س ، 57
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 36ينظا :قتابد النقد األدري، 58
 . 87دياب السياب النثا  : 59

 وايدة المرادا تالمااوال
 1965اجيوا ات األدريع في القاف الوشايف ، الريا ياسيف ، ت: وتاج طااريشي ، رياتت ، -
 .  1األدب المقااف ، م مد  نيمي  بؿ ، ط-
 .1لنقد األدري ، د. داتد سلـت تآخاتف ، ر داد ، طيأايي ا-
 .  1965ت . ا. اليتت ، الشابا الناقد ، ؽ. أماثيف ، ت: إ ساف براا ، رياتت ، -
  449خاافات أدريع ، برد الوراا داتد الررػا  ، المتسػتبع الرػ ياة ، داا الشػؤتف الثقافيػع الوامػع ن-

 .2001، ر داد ، 
درػػػػي ، تيلرػػػػات ، ت: د. بنػػػػاد  ػػػػزتاف، توو ػػػػا رػػػػادؽ الخليلػػػػي ، داا خمسػػػػع مػػػػداخؿ الػػػػ  النقػػػػد األ-

 .1989الشؤتف الثقافيع الوامع ، ر داد،
 .1986الشوااي نقادال،برد الوراا المطلري،داا الشؤتف الثقافيع الوامع ر داد،-
 .1953فف الشوا،أاسطاطاليا ،ت:برد الا مف ردت ،داا الثقافع،رياتت،-
 .1976، 2تيطريؽ،د. دماؿ نشأت،ط في النقد األدري،دااسع-
 .1981، 2قضايا الشوا الموارا ، نازؾ المبادع ، داا الولـ ، رياتت ، ط-
قتابػػد النقػػد األدرػػي ، جسػػاا أياداتمرػػي ، ت: م مػػد بػػتض م مػػد ، داا الشػػؤتف الثقافيػػع الوامػػع ،  -
 .1986، ر داد ،  2ط
بداد تيقديـ ،  سف ا -  .1986ل افي ، فاا ، دياب السياب النثا  ، ومال تا 
الل ػػع الشػػوايع فػػي اليػػااث النقػػد  الوارػػي ، يػػبـز اليػػااث تالموارػػاة ، د. م مػػد اضػػا المرػػااؾ، داا  -

 .1993،  1الشؤتف الثقافيع الوامع ، ر داد ، ط
مػػا  ػػت النقػػد ، رػػتؿ  يانػػاد  ، ت: سػػبفع  وػػاز  ، ـ. برػػد الت ػػاب التديػػؿ ، داا الشػػؤتف الثقافيػػع  -

 .1988داد الوامع، ر 
مرػػػادئ النقػػػد األدرػػػي ، أ.أ اييشػػػاادز ، ت: م مػػػد مرػػػط   رػػػدت  ، المؤسسػػػع المرػػػايع ، القػػػا اة ،  -

1973. 
 .2002،  1الميا ات ، د. وبؿ خياط ، داا الشؤتف الثقافيع الوامع ، ر داد ، ط -
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ف الثقافيػع الوامػػع ، مػدااات نقديػع ، فػي إشػداليع النقػد تال داثػػع تا رػداع ، د. فاضػؿ ثػاما ، داا الشػؤت -
 .1987ر داد 

  ، مطػارال السياسػع ، 110م ا يـ نقديع ، اينيػ  تيلػؾ ، ت: م مػد برػ تا ، سلسػلع بػالـ الموافػع ن -
 .1987الدتيت ، 

 .1965، 2متسيق  الشوا ، إراا يـ أنيا ،مديرع اجنولت المرايع ، ط-
 .1967، 4النقد األدري ، أ مد أميف داا الدياب الواري ، رياتت ، ط-
 .1972النقد األدري أرتل  تايوا اي  ، أ مد دماؿ زدي ، الميأة المرايع الوامع ،  -

 الدتايات                                                
، 3-1، 1أ ػػػداؼ النقػػػػد المشػػػػاتبع ، فديػػػػتا راتمريػػػػات ، ت: د. يتايػػػػؿ يتسػػػػؼ بزيػػػػز ، األقػػػػبـ ، ع-

1995. 
    

 الاسااؿ تاألطااي"                                           
 
الشوااي الوراسػيتف نقػادال ، مػنوـ سػلماف المتسػت  ، أطات ػع دديػتاان ، دليػع ا داب ، واموػع ر ػداد ،  -

1989. 
 
 
 
 
 

bstract 
 

 The research sets out With hy pothesis that the poet bears within his 
heart acritic spirit and he is able to direct his sophisticated criticism to other 
writers works in conformity with his awaraness and eulture .he is fully aware 
how the poet writes his poetry more than critics sinse what he writes of 
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poetry carrie the seeds of his criticism within his heart by editing and re 
vising , basicaluy his pieces. 

 
 
         Al – sayyab is one of poets who is immor talized by his vivid works in 
makiny Arabies poetic moderinity . So it is natural for him to master criticism 
and criti cat energy which enables him to impose  spirit  of  correct  views on 
different parts of poetic  text. 

 
 خبرع الر ث

ينطلػػؽ الر ػػث مػػف فاضػػيع م اد ػػا أف  الشػػابا ي مػػؿ رػػيف ونريػػ  اتح ناقػػد رشػػدؿ أت رػػآخا تأنػػ  
فػع رالدي يػع قادا بل  يتوي  النقد الاريف ألبماؿ  يان مف األدراي تفاقػال لتبيػ  تثقافيػ  ، فمػت بلػ  موا 

اليػػي يديػػب رمػػا الشػػابا شػػوان أدثػػا مػػف النقػػاد ألف  مػػا يديرػػ  مػػف شػػوان ي مػػؿ رػػفتا نقػػدن رػػيف ونريػػ  مػػف 
نياو  رالداوع األساا. بادة النظا في  تا   خبؿ ينقي   تا 

تالسػػياب تا ػػد مػػف رػػيف الشػػوااي الػػفيف خلػػد  فدػػا ـ رػػأثان التاضػػ" فػػي رػػنابع ال داثػػع الشػػوايع  
طريوػػي تال ػػاؿ  ػػفن أف يدػػتف مميلدػػال لنارػػيع النقػػد تالطاقػػع النقديػػع الميمدنػػع مػػف فػػاض الواريػػع ، تمػػف ال

اتح ا ااي الراارع في مخيلؼ أوزاي النص الشوا  . تأدثا مف فلؾ ف ف  السػياب لػـ ين لػؽ بنػد  ػدتد 
د ياابػػ  الخلػػؽ الشػػوا  تم ػػاتاة القرػػااد رالنقػػد داخليػػال ر يػػع الترػػتؿ إلػػ   الػػع شػػوايع مثلػػ  ، إن مػػا اميػػ

لنقد أشواا  يان تيقتيمما تييض" فلؾ فػي مومػتع آااي ديرمػا  ػتؿ متسػيق  الشػوا تل يػ  تأفدػاان أيضػال 
 ت ي أمتا وولت الر ث يسينيي وملع أمتا أ مما :

 إف  السياب واؿ في آااا  ريف أمتا الشوا وميوما نمتسيقان ، ل ي  ، متضتب   -1
ا رالشػوا مػف زاتيػع ا رػداع تاجديشػاؼ ج بلػ  مثػاؿ إن   تقؼ ضد اليقليد تدبا إل  إبػادة النظػ -2

 سارؽ .
 إف  روض آااا  يردا بف ناوسيع تابيزاز رالن ا دريايف. -3
إن   لـ يدف يديػب نقػتدن مػف أوػؿ يأسػيا نظايػع نقديػع أت تومػع نظػا ميداملػع األروػاد ، رقػدا مػا  -4

  ي ادتد فوؿ لـ يسيطال ا رقاي بليما ساال فرثما  نا ت ناؾ .
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لم ا يـ النقديع اليي اوياز بليما السياب لـ يدف لي ياؽ دثياال بف آااي نقػاد برػان سػتإ أن ػ  إف  ا -5
داف ضنينال رالدلمات فادي   رالنزا اليسيا منما ، ت ت األما الػف  ووػؿ نقػتدن روػض مقػاجت لػـ يرػؿ 

 شأت الدياب دما فولت نازؾ المبادع ت يا ا مف الشوااي .
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