في أدب النقد واألدباء النقاد
أ.م.د.هيام عبد زيد عطية

ما مف شؾ في أف النقد " لـ يلػؽ برػا الورػتا يواي ػال مطلقػال تج منموػال مت ػدال " ، 1فمػت موػاؿ

تاسػػال جيدػػاد ي يط ػ

ػػدتد اليوايػػؼ أت يطيق ػ الػػاؤإ التر ػ يع ،إف إف نظام ػ يومػػؿ فػػي ايوا ػػات شػػي

،تيأخػػف مػػف الموػػااؼ المينتبػػع ،تيينػػاتؿ ا رػػدابات ال نيػػع وميو ػالأمف أوػػؿ ػػفا رػػات مػػف يػػا اليسػػيا
الوزـ رتوتد ر ع نقديع مسيقاة يمدف أف ي دد رما الناقد  ،فمممي ميتاضوع ترورع في آف موال ي:

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

الناقػد يقػتـ " ريقػديـ ػػديث افػي ػتؿ نػػتع آخػا مػف ال ػػديث يوػد موازيػال" 3تاف خػػالؽ ػفا ال ػديث ػػت

األديػػب ،ت ػػت بػػااؼ رما يػػع األدب أدثػػا مػػف ي ػان تجسػػيما أف الناقػػد ال قيقػػي األرػػيؿ ػػت الػػف ينيقػػد
الشوا مف أوؿ أف يخلؽ الشوا بل

د قتؿ ت.ا .إليتت، 4فول الا ـ مف أف اليوػارييف من رػلياف

رمونػ أنػ يوػب " أف ج يسػػيومؿ إ ػدا ما وػع ليرايػػا األخػاإ"،5تجسػيما أف "الخلػػؽ يسػين د دػؿ الملدػػع
النقديػػع فػػي دااػاة الخلػػؽ فايمػػا تج يمػػدد ا فػػي دااػاة يخػػص مػػا بػػدا ا"،6فاألديػػب يميلػػؾ اشػػيااطات نوػػاح

قتلػ تيوافمػػا ػػؽ الموافػػع،دما أف دثيػ الا م ػف النقػػاد يسػػيطيوتف إقامػػع أدب اا ٍ
ؽ قػ ٍ
ػادا بل ػ دسػػب الاضػػا
تالنواح،فلقػػد مض ػ فلػػؾ الػػزمف الػػف أقػػاـ ال ػػدتد الوميقػػع ال ارػػلع رػػيف ػػفا تفاؾ ينمػػا أخػػف الػػزمف
ال اضػػا يورػػا بػػف" ادة فوػػؿ بني ػػع ضػػد ال ػػف الخػػالص تضػػد الر ػػث الخػػالص تضػػد النقػػد الخػػالص"

7

،رورػػااة أخػػاإ فػػالماي ينر ػػي "أف يمػػااا األدب دػػي يدػػتف مػػؤ بل ليرػػر" ناقػػدال" 8تقػػد برػػا رػػتدليا بػػف

ملدع النقد اليي ي تز ػا األديػب رقتلػ ":مػف يػا المػألتؼ أف يرػر" الناقػد شػاب الا ،تلدػف مػف المسػي يؿ
أف ج ي يت الشابا ناقدال" ، 9فاألدب يميد دتمػال أروػد مػف النقػد أألف " النظػاـ أسػتأ مػف سػوف الوقػؿ أت
ت نتع مف الو يـ "
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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
يخيل ػػاف تاف يرػػايف بمػػؿ دػػؿ منممػػا ،فػػا ااي النقديػػع اليػػي يوينقمػػا الدايػػب بل ػ سػػريؿ المثػػاؿ  ،ػػي فػػي
األ لػػب يوري ػاات بػػف ودل ػ مػػال ن س ػ

ػػتؿ مػػافا ينر ػػي ل ػ أف ي وػػؿ فػػي الما لػػع الياليػػع تمػػافا ييونػػب

،فالشابا ناقد يميـ ردايب تا د تجيوني األبماؿ اليي لـ يديب رود.11
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تافا داف أاسطتطاليا قد فرؿ ريف الشوا تال دـ بليػ بنػدما دبػا الشػوااي إلػ ي سػيا أقػتالمـ
تلـ ييمدنتا مف فلؾ فيترؿ إل أف الشابا ليا رالضاتاة قػاد الا بلػ أف يوطػي رػتاة مرسػطع ليوريػان
الموػػاز تج ي ػ إبػػادة رػػيا ع ػػفا اليوريػػا رأسػػلتب ويػػد

12

،ف ن ػ يمدػػف ا فػػادة نػػا مػػف اشػػيااطات

روض مف تود النقد مايمنال رالفتؽ السليـ تال طاة المتوتديف بند دؿ قػاائ أت مػف توػد أف الناقػد جيرلػ
13

مممػػع النقػػد مػػف دتف الػػفداي تالثقافػػع التاسػػويف تالد اايػػع ردػػؿ أتضػػاع األدب تطاق ػ

،تيلػػؾ رالضػػاتاة

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
الشػوااي ،فمػتااا الشػابا الاتمػاني الموػاتؼ ووػؿ مػػف اتح نظايػع أاسػطت المثػػؿ األبلػ للنقػد األدرػػي
فػػي أتارػػا ،تدانػػت أقتال ػ يق ػ أا تيػػداا ألن ػ شػػاح يلػػؾ النظايػػع تألػػزـ الشػػوااي رمػػا
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 .دمػػا أف دايػػدف

الشػابا اجندليػز تضػال مقػاجل فػي النقػػد األدرػي رميػأة قرػيدة ميػأث الا فػػي فلػؾ بنرػف وتنسػف فدػاف أرػػا

النقػػد اجندليػػز ر ػػؽ .
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تدػػفلؾ فوػػؿن رتالػػت

مرد الا مممال لدااسع الشػوا

16

ينمػػا تضػػال منظتمي ػ النقديػػع نفػػف الشػػوا اليػػي بػػدت

تبنػدما وػاي نرػتب نػادإ راقي ػاي أثػا األقػدميف فػي ديارػع الشػوا ،أ إنػ

أباد ريا ع النظايع النقديع القديمع

17

أما را ب الدتميديا ا لميع الشابا اجيطػالي ندانيي فقػد دافػال

بػػف الل ػػع القتميػػع تدبػػا إلػ اسػػيخدامما فػػي األدب رػػدجل بػػف ل ػػع الولػػـ فػػي ديارػ المسػػم نفػػي اللسػػاف

الوػػامي
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 ..تلوػػؿ قاامػػع الشػػوااي ال ػػاب الػػفيف دخل ػتا قػػؿ النقػػد الموافػػي يدػػاد ج ينيمػػي ،فالش ػػابا

األلمػػاني نشػػلي توػػد فػػي الشػػوا أثػ اا خلقيػال جيمدػػف يوػػاتزن ،

19

تالشػػابا اجندليػػز نتادزتاث فدػػا رػػأف

الل ع الر ي ع في الشوا ي الل ع اليي ييدلمما النػاا تالممػـ طايقػع اسػيخدامما ،

آااي دػ ػػؿ مػ ػػف دػ ػػتلادج ت توػ ػػت تمػ ػػاثيت آانتلػ ػػد ترػ ػػتؿ فػ ػػاليا تت  .ا .اليػ ػػتت ،
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اجمايدييف الراازيف اللفيف يوداف ناقديف راازيف ت ما  :وتف داتنستـ تآلف ييت .
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20

ػفا فضػبل بػف

نا يػ ػػؾ رالشػ ػػابايف

تلوػػؿ أ ػػـ مػػا قال ػ الشػػوااي ػػتؿ الشػػوا تشػػدؿ قابػػدة نقديػػع مممػػع ػػت مػػا ف ػػب الي ػ الشػػابا
اجندليز نمانزتني في مقدمع منظتمي ال خمػع ،فدػؿ مؤلػؼ لديػ ي يػت فػي أثنااػ القتابػد اليػي يوػب
أف ي دػػـ رمػػا بلي ػ  ،أت دػػـ يقػػتؿ نمػػانزتني ن س ػ :إف دػػؿ مؤلػػؼ يرسػػط – لمػػف يايػػد أف ي ر ػ

-

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

؟ أ اديشؼ ال اض ،أ دـ بلي ،ثـ انقد رن األدري ،ت ت رفلؾ يسمؿ بمليػع النقػد تيرل مػا إلػ دػؿ
الرشا  ،تأتلمـ الشوااي تيثرت أف اليفتؽ الشخري للنص أما مستغ ج ي ياؽ بلي النقاد .
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تافا دانػػت مممػػع النقػػد قػػد أتدلػػت فػػي دثيػػا مػػف األ يػػاف ال ػ شػػوااي رػػاازيف بنػػد ال ػػاب  ،ف ػ ف
الشػوااي الوػػاب ليسػتا رأقػػؿ ػػظ مػػنمـ ،فقػػد شػػدلت آااؤ ػػـ أساسػال مممػال سػػاا بليػ دثيػػا مػػف موػػايليمـ أت
مػػف وػػاي روػػد ـ  ،تقػػد أشػػاا د .برػػد الورػػاا المطلرػػي ال ػ 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
24

ال د ما رانيخارمـ إطا اا لقرااد ـ تمن ل في الػتزف تالقافيػع .
25
دتافال يل" بل األديب في ممااسع ملدي النقديع تا دجي رآااا تأ دام .
تفػػي الشػػوا الوارػػي قديم ػ
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تمنشػأ النقػد بنػد د .المطلرػي توػتد

ت ديث ػ أمثلػػع دثي ػاة فػػي ػػفا الشػػأف تلوػػؿ أرػػاز اليوػػااب الناشػػطع

تالمميزة أت اليي تؿ فيما شابا أفداا تثتارت مويمال ثقػافي إلػ

ػد رويػد ػي يوارػع الشػابا السػتا

أدت نػػيا الػػف نقػػؿ رثاري ػ تمي تل ػ أفدػػا الا قػػااة تميأرػػلع إل ػ النقػػد تابػػادة النظػػا تيلػػؾ خطػػتة لػػـ يقػػدـ
بليما النقاد أن سمـ ،تلوؿ الولع في فلؾ يدمف مف طاقي الشوايع القاداة بلػ ي ػتؿ المػألتؼ إلػ

المألتؼ تالودا رالودا.
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يػا

تمػػف اليوػػااب النقديػػع الوااقيػػع اليػػي خػػاض فيمػػا شػػوااي ،أمثلػػع أخػػاإ جينر ػػي يواتز ػػا فن ػػازؾ
المبادػػع تالريػػايي مػػثبل أثريػػا مقػػدايمما النقديػػع روملػػع مػػف المقػػاجت تالديػػب اليػػي بر ػ اا فيمػػا بػػف آااامػػـ

تتومػػات نظػػا ـ تخاوػػا ر رػػيلع مػػف الموػػااؼ تاجسػػينياوات اليػػي خضػػوت للنقػػان مػػف س ػتا ما مػػف
النقاد.
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تافا دػػاف األدب الو ااقػػي ال ػػديث قػػد بػػاؼ السػػياب شػػاب الا مرػػدبال تميمي ػ از فألتلػػدت بل ػ لسػػان

خطتات الشوا ال ا األتلػ ترنػت مػف خػبؿ أشػواان فلسػ ع ال داثػع فػي الشػوا الو ااقػي مػال زمبا ،ف نػ
تاليػػأايي يشػػمد لػ رػػفلؾ لػػـ يدػػف شػػاب الا ملممػػال فطايػال
تتساال تقد وايي

سػػب إنمػػا دػػاف مثق ػال مليزمػال باافػال رأرػػتؿ بملػ

فن الموافع مف دااسي تاطببػ تخرايػ رالنػاا تاألشػياي أإف يميػأت لػ ملدػع نقديػع

فػػي أدب ال قرػػع اليػػي توػػد فيمػػا شػػوان  ،فدػػاف ل ػ أا فيمػػا ديػػب مػػف شػػوا تفيمػػا تضػػال مػػف نقػػتد ػػتؿ
شػػوان تشػػوا ا خػايف ،تمومػػتع أقتالػ يلػػؾ قػػد ومومػػا تأبػػد ا تقػػدـ لمػػا ن سػػف ال افػػي فػػي مػػا أسػػمان
نديػػاب السػػياب النثػػا

شػػمؿ مومتبػػع مػػف المقػػاجت اليػػي دانػػت متزبػػع فػػي الرػ ؼ تالموػػبت فضػبل

بف بدد مف اللقايات أوايت مال السياب آنفاؾ .

تلوؿ يلؾ المقاجت – تاف وموما دياب تا د – يدػاد جيشػدؿ ديارػال نقػديال مسػيقبل دمػا ػت ال ػاؿ

مػػال نػػازؾ المبادػػع أت أدت نػػيا أت الخػػاؿ أت سػػامي ممػػد أت يػػا ـ مػػف يلػػؾ الديارػػات اليػػي ي مػػؿ

مخاطا اليأسيا النقد تاجن ااد بف الشوا  ،إنما ي خطتات نقديع مخيراة ي مؿ فدا الشابا بمػا
3

يق أا أت يديب  ،فمي ليست يأسيسػال لنظايػع موافيػع ينمػاز بمػا ػت شػااال  ،إف مػا ػي آااي يويمػد الػفتؽ
السػػليـ تاألسػػلتب الناضػػي تينرنػػي بل ػ الػػدليؿ الولمػػي تالي ليػػؿ ال دػػا ممػػا سػػييريف يالي ػال  .تافا دانػػت
الناوسػػيع تاجنيرػػاا للػػفات تال ػػدة يظمػػا نػػا ت نػػاؾ فػػفاؾ ألف السػػياب فػػي آ ااا ػ يميػػؿ إل ػ اخيرػػاا
ادتدن تيرياف آااا فيما يق أا أت شاع في تقي  ،األما الف يدبتنا ليواتز دؿ ما ػت خػااج بػف دتابػي
النقد تا يااـ آااا اليي ي مؿ ردقال دريػ الا تأسػلترا فػي اليررػا تاجسيشػماد تايوػاد الرػديؿ النقػد المباػـ

 ،ت ػػت األمػػا الػػف يػػدفونا إل ػ اجبي ػااؼ مػػال األسػػياف د .وػػبؿ الخيػػاط فػػي أف النقػػد "إرػػداع مادػػب ،
ميخرص ،يويمد خلؽ النص رنص وديد قااـ بلي  ،إرداع فػي طيػ إرػداع  ،يخػاج مػف ا رػداع ر رػداع
م ػػايا ،ر ػػوب و ػػدال أ ألف ا ر ػػداع األتؿ  ...ػػت فط ػػا أت جيميل ػػؾ ي ػػا المت ر ػػع  .تا ر ػػداع الث ػػاني
نالنقد مقيد را رداع األتؿ  ...إنػ الثقافػات دلمػا يسػقط وػداا الػت ـ رػيف الموػااؼ الرشػايع دلمػا  ،ترػيف

القداات دلما  ،تيومال تيدشؼ تيرلتا ا نساف مان ال أت ميقربل لألفداا تالنتازع تالمتاود تالمتا ػب "

 ،أت بل

29

د اؤيا األسياف فاضؿ ثاما  :رأف ناؾ روض المدبيف يمااسػتف الديارػع النقديػع فػي م اا ػؿ

ج قػػع مػػف يػػايمـ األدريػػع  ،ترالػػفات روػػد أف ييضػػ" مػتاق مـ تاؤا ػػـ ا ردابيػػع  ،رمػػدؼ إشػااؾ القػػاائ
رممتـ المردع الثقافيع تقااياي المخيل ع  .ت ـ في فن ال اؿ جيقدمتف أن سػمـ نقػادال تمشػابيف تمنظػايف

 ،رػػؿ أرػػدقاي يي ػػدثتف للقػااي ػػديثا الي ػال تخافي ػال.

30

ترػػفلؾ يمدػػف القػػتؿ مػػال القػػااليف " :إف الدثيػػا مػػف

النقػػد الرػػديال جيقػػتـ بلػ مػػا اخػػيص رػ الناقػػد مػػف ثاقػػب النظػػا تالمشػػاادع فػػي الواط ػػع تسػػابع الخػػاطا
ت سف ا دااؾ  ،أت مواد القداة بل اليوريا رلراقع تقتة تما يشادؿ فا مف الميػزاف مػف يػا أف ييوػب
الدايػػب ن سػ فػػي يػػأليؼ نظايػػع تيقايػػا مرػػدأ  .تيمدننػػا أف نسػػمي ػػفا النػػتع مػػف النقػػد را لمػػاـ"

ن اتؿ أف نرين

31

تالػػف

نا أف آااي السياب النقديع وزي مف فا النقد .
موسيقى الشعر بند السياب

ناقن السياب فيما ناقن مف أمتا الشػوا قضػيع المتسػيق تايقػاع القرػيدة تتزنمػا تقافييمػا تدػؿ
مػػا يمػػت إليمػػا ررػػلع منطلقػػا فػػي فلػػؾ دلػ مػػف مسػػألع شػ 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
الشابا يا م دتدة أت مقيدة رنمتفج ي دد سػل ا مػف قرلػ تاألتزاف اليػي قرػد ا السػياب نػا ليسػت إج
األتزاف الخليليػػع القديمػػع اليػػي ابيمػػد ا الشػػوااي تمػػا الػػدبتة نػػا إج إل ػ 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

اسػػيوارع لمػػا يقػ أا نػػا ت نػػاؾ مػػف مقػػاجت أت دتاتيػػف يلمػػ" فيمػػا مػػا يسػػي ؽ التقػػتؼ تاليأمػػؿ ،أ إنػ لػػـ
يخرص لمتضتع المتسيق

فا دااسع مسػيقلع يومػد فيمػا إلػ فدػا آ اااػ داملػع مػال شػتا د موينػع يػ

إفا فاغ منما ينر إل ستا ا ،إنما وايت آااؤن بل تفؽ اوي تظاتؼ الديارع.
إف السػ ػياب ف ػػي فممػ ػ ل داث ػػع المتس ػػيق الش ػػوايع ل ػػـ يوي ػػاض بلػ ػ الش ػػوا الوم ػػتد تج بلػ ػ
متسيقان ،رقدا ما ابياض بل الينميط تاجبيياد في ،فمت يشػياط فػي الشػوا ا يػتاين بلػ ديراوػع قتيػع
ن32

ا فاف تالاتح ثانيا

تمتسيق ظا اة تأسلتب ممياز ليُسيطاع قاايي أتج تلدي يسيسي
تالسياب فػي تقتفػ إلػ وانػب الشػوا ال ػديث فػي متسػيقان الوديػدة إنمػا ي ػاض منمويػع تأسػلترا
ييسػػماف رالنظاـ،فال ايػػع فػػي متسػػيق الشػػوا لػػـ يدػػف لديػ يخايرػال لألنظمػػع تشػػيتع ال تضػ رػػؿ مطالرػػع
الشػ ػػابا ال ػ ػػديث رخلػ ػػؽ موػ ػػاييا وديػ ػػدة،تأف بلي ػ ػ أف ين ػ ػػت ج أف يارػ ػػؼ األوػ ػػا القػ ػػديـ بل ػ ػ
ن33

يوريان.

ػ ػػد

تم مػتـ داثػع المتسػيق يونػي بنػدن داثػع السػياؽ ج داثػع الػنمط لػفا نػاان يقػتؿ "لقػد شػرونا

مػػف يلػػؾ القتال ػػب اليػػي ي اض ػػما القافيػػع ،دالو ػػؿ الوػ ػااا ،تالش ػ يا الماا ،تالنس ػػيـ السػػاا ،تالر ػػيب
ن34

المدااا،ت فن الر ات تالمترتفات اليي يوموما ر ا تا د"
ال ديث خاريمـ شريمع إل

ت ت يود مال زمبا أف يوارع الشوا

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

شوااي المموا ن 35ت فا يوني أف السياب ين ي أف يدتف اليوارع تليدة الل ظع أت الم اوأة،رؿ ي نييوػع
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 لديتانػ نأز ػاا فارلػع رورػػااة
قاؿ فيما ":إف أتؿ ما يليقي ر القاائ في فا الديتاف ،نتع مف المتسيق جبمد أل لػب قػااي الشػوا فػي
ن36

الوااؽ ر "

دما أطلؽ في المقدمع ن سػما مرػطل"ن اييرػع بلػ متسػيق الشػوا القػديـ ...ت ػت يشػاح

دػػؿ فلػػؾ فػػي متضػػال آخػػا إف يقػػتؿ "ج يممنػػا فػػي الشػػوا الػػتزف التا ػػد رػػؿ يممنػػا تزف الريػػت ن س ػ ،أ
جيخ ػػاج ب ػػف مػ ػتازيف الش ػػوا المواتف ػػع ،تج يم ػػـ رو ػػد فل ػػؾ إف دان ػػت القر ػػيدة ف ػػي أريايم ػػا فات مػ ػتازيف
ن37

ميوددة"

لقد ادز السػياب وػؿ طاقيػ فػي قاايايػ لػروض األشػواا الموارػاة لػ بلػ يطريػؽ ايػع الشػوا
المنظـ ،تقد تاو النقاد تالشوااي ردبـ بنيؼ لـ ي اب ر أ دا أت ي ض بن النظا ،فقد قػدـ نقػدا بػف
5

مقاؿ دير ناايػؼ خػتا

بػف قرػيدة نالنػاا فػي ربد للشػابا رػبح برػد الرػرتا نرػ فيمػا القػااي

إل ػ وملػػع أ ػػبط متسػػيقيع تقػػال فيمػػا الشػػابا تلػػـ يينر ػ لمػػا األسػػياف الخػػتا ،تقػػد بػػاب بلي ػ مد ػ
للقريدة اليػي ي مػؿ الػديتاف بنتانمػا تالمرنيػع بلػ ن مػات ر ػا الاوػز تالميدتنػع مػف أاروػيف شػط اا فيمػا
إثنػػا بشػػا شػػط اا مخيلػػع الػػتزف ،دمػػا أشػػاا ال ػ أف برػػد الرػػرتا ،بطػػن اليػػاي فػػي الريػػت األتؿ ت قمػػا
اليخ يؼ:
الناس في بالدي جارحون كالصقور...
تيسيما في نقدن فيويب بل الختا بدـ اجليزاـ رمنمويع موينع تقد ايممػ رالم ارػاة بلػ تفػؽ
أدلع مف شوا الويسي تال ييتا لـ ينر ما الختا ،بل

ػيف فوػؿ الودػا مػال الشػاباة نػازؾ المبادػع
ن38

،تفي دؿ فلؾ داف السياب يؤسا تومع نظا خارع ر بف أتلاؾ الشوااي .

تمف وملػع مػا أتق ػ للمناقشػع أا لألسػياف نػاوي بلػتن أتادن بػف روػض قرػااد السػياب نػاقن
فيما نبلتن تزف إ دإ القرااد تتود فيما خلب متسيقيا مف نتع مػا تقػد ادن السػياب رػأف ج خطػأ فيمػا
أفقد قاؿ :إف اجسياف ناوي بلتن ياإ قتلي :
أن يرى ظالله عمى الرمال
جتزف ل ػ تفػػي أاي ػ نرػػيب مػػف الر ػ ع إفا ق أانػػا الريػػت رم ػػادن .أمػػا إفا ق أانػػان ميرػػب رالريػػت
السارؽ ل ":أ ي ت أـ ميت ..فما يد ي أف ياإ ظبل بل الامػاؿ " نوػد أنػ مػف ر ػا الاوػز ،تلدػي
نتض" األما أدثا ندير دما ينر ي أف يقاأ..
أن يرى /ظالله/عمى الرمال
متفعمن/متفعمن/متفعالن

()39

ثػػـ يسػػيما فػػي ي رػػيؿ مسػػي يض لػػفلؾ
ن40

تاألمثلػػع بلػ فلػػؾ –فيمػػا يخػػص المتسػػيق – دثيػاة لمػػف أااد

الاوتع إليما

بل أف السياب في نقدن بندما ينيرا للسياب الشابا فػفاؾ ألنػ

ػيف اضػي رقػااية نياوػات

ا خػ ػايف م ػػف أرن ػػاي ويلػ ػ ت ػػيف ػػاتؿ نق ػػد ا ل ػػـ ييقر ػػؿ د ػػؿ م ػػا دي ػػب يػ ػ أنػ ػ س ػػم طاا ػ ػعل م ػػنمـ
رالميشػػابايف تقػػد بػػاب بلػػيمـ بػػدـ مقػػدايمـ اسػػيوماؿ الشػػوا ال ػػاأ يقػػتؿ فػػي ػػفا الرػػاب ":إفا شػػابت

ديار ػػع الش ػػوا دتف اليقلي ػػد ر ػػالتزف فلس ػػتؼ يقػ ػ أا تيس ػػمال ما ػػات م ػػف القر ػػااد الي ػػي ي ي ػػؿ ناأا الم ػػاؿ
تناجقير ػػاد السياس ػػي تسػ ػتا ما م ػػف الدي ػػب تم ػػف المق ػػاجت اجفييا ي ػػع للو ااا ػػد  ...إلػ ػ الش ػػوا ،ت ػػت
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ن41

،خطا وسيـ"
،لوما
ٌ
.

،تقد انيقد في فا المقاؿ قريدة ديرما نالنػابـ توػد ا السػياب مػف ػفا الرػاب

لقػػد بػػاؼ السػػياب الشػػوا بلػ أنػ "ل ػػع ي لػػب فيمػػا الموػػاز ،ت ػػت يوريػػا يورػػا بػػف الوتاطػػؼ ثػػـ
ن42

بف الوتاطؼ ثـ بف األفداا ،تان يدتف متزتنا ،تأنا – سب قتل – ضد الشوا الف رػدتف تزف"

.فمت رفلؾ يدبت إل ال داثع تبدـ اجليػزاـ رػنظـ الشػوا القػديـ القػااـ بلػ الػتزف التا ػد تالقافيػع التا ػدة
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
انيرػػاان ػػفا لػػـ يدػػف نتبػػا مػػف اليمػػاد يػػا المػػداتا إنم ػا ػػت إ سػػاا را مدانػػات الميايرػػع بل ػ فلػػؾ
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
ت ديثػ

الميتارػػؿ بػػف إمدانايمػػا يػا الم ػػدتدة يدػػاد ج ي يػػاؽ بػػف دثيػػا مػػف النقػػاد الػػفيف يويقػػدتف أف

خلت أشواا أمع مػف األمػـ مػف القػتافي لػيا ممػا يسػلب الشػوا متسػيقان دلمػا ،أت يوػادن منمػا تمػف أرػاز
خراارػ ت ػػت الػػن ـ  ،تالػػفيف يػػف رتف إل ػ أروػػد مػػف فلػػؾ

ينمػػا يقػػااتف أف خػػاتج شػػابا بػػف نظػػاـ

القتافي تاليزامما  ،أت يدة شوب مف الشوتب بف مااباة القتافي في أشواان ج يستغ القتؿ مػال روػض
القػػااليف :يوػػب أف نلػػيما فػػي الشػػوا أمػ الا آخػ الا يػػا المتسػػيق يميػزن مػػف النثػػا

ن43

ألف السػػياب دافػػال

بف المتسيق تأرؿ لما رمرادئ وديدة اف رالشوا أت رنقدن للشوا الوديد .
متضتبات الشوا بند السياب

ش ػ ؿ المتضػػتع تاألفدػػاا اليػػي يرن ػ بليمػػا الومػػؿ األدرػػي ف ػػف السػػياب فػػي شػػوان منػػف ر ػتاديان
األتل ،تظؿ األما يش ل

ي يتلػدت لديػ نظايػ الخارػع فػي األسػراب اليػي يػدبت الشػوااي إلػ قػتؿ

الشوا ،تمنما األ داث السياسيع تاجليزاـ تالييااات الشوايع تستا ا ،تافا داف الشوا أدثا ما ادػز بليػ
فػػي ػػفا الوانػػب ،فألن ػ ينرػػال مػػف مت ري ػ تموافيػ .بلػ أن ػ لػػـ يػػنا أل ػتاف األدب األخػػاإ تأ ميػػع ػػفا
األمػ ػػا فيمػ ػػا ت ػ ػػت فػ ػػي ديث ػ ػ بنمػ ػػا إنمػ ػػا يويمػ ػػد بل ػ ػ فتق ػ ػ تثقافػ ػػع بر ػ ػان ،تقػ ػػد شػ ػػدلت يلػ ػػؾ ا ااي
يأايخال ل قرع مممػع وموػت السػياب تروػض المت ػتريف فػي تقػت تا ػد ،تشػملت رػنتؼ األدب المخيل ػع
مػػف شػػوا تاتايػػع تمسػػا يع تقػػد أتاد فػػي ديثػ بنمػػا أسػػماي أبػػبـ األدرػػاي ماد ػال مػاة تفامػال مػاة أخػػاإ
بل تفؽ قيمع الومػؿ األدرػي .تمروػث المػدح تالػفـ لديػ اليػزاـ الشػابا فاألفدػاا تالموػاني الخالػدة يخلػؽ

الشابا خلقا تيودد مػف ن سػ الشػوا ،فشػاط الشػابا لديػ أف جيدػتف رتقػال سياسػيال ت ػت-أ الشػابا-
7

يورا بند السياب بف المطام" تاألشتاؽ األرديع اليي جيي يا ممما ي يا نظاـ ال دػـ أت الوػت السياسػي
،تقػػد اسيشػػمد بلػ فلػػؾ رػػانقبب الشػػوااي الػػاتا الشػػراب إل ػ اليوريػػا بػػف فتايمػػـ ،فمػػت دليػػؿ بل ػ أف
ن44

السياسع جيمدف أف ي دد بتاطؼ ا نساف أت يقيد ا .

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 إلػ قػػتؿ الشػػوا تجسػػيما سػػمع المػػتت تاليشػػاؤـ
اليػػي نيلمسػػما فػػي قرػػااد ـ ميناسػػيا أف روػػض الشػػوااي مػػف الػػفيف باش ػتا ظاتف ػال طريويػػع قػػد اسػػيمتا ـ
ن45

المتضتع ن س فديرتا بن .

تالسػػياب يومػػـ أ يان ػال وملػػع مػػف اجنطرابػػات اليػػي ي يمػػؿ أدثػػا مػػف أا فالشػػابا الوارػػي لدي ػ

يورا بف فاييي رؿ ت يورا بف اض أت نا يع ياإ أنما يترػل الػ نػتع مػف الرػتح الػفايي تمخاطرػع
الػػن ا تالر ػػث بػػف أس ػااا ا تآجممػػا

ن46

ن47

تمنما األتضاع المل ع اجويمابيع "

مروػػدال رػػفلؾ وملػػع مػػف األ ػااض األخػػاإ اليػػي يػػدبتن للقػػتؿ

أمػػا أ ػػـ مظم ػػا م ػػف مظ ػػا ا داث ػػع الش ػػوا بنػػد الس ػػياب فم ػػت اس ػػيواني رالطاق ػػع ال ني ػػع للخ ااف ػػع
تاجسطتاة خدمع أل ااض امزيع درياة ،فمت يقتؿ ":لـ يدف ال اوع إل الامز تاألسطتاة أمػا ممػا ػي
اليػػتـ فػػن ف نوػػين فػػي بػػالـ ج شػػوا في ػ أبنػػي أف القػػيـ اليػػي يسػػتدن قػػيـ ج شػػوايع ،تالدلمػػع الوليػػا في ػ
للمادة ج للاتح تقد باد الشػابا إلػ األسػطتاة ،إلػ الخ اافػع اليػي مػا يػزاؿ ي ػي ظ ر ااايمػا ألنمػا ليسػت
ن48

وزيال مف فا الوالـ"
شوان تدتاتين

ت ت في فا يظما إبوارػ قرػؿ ي ليلػ ألنػ أتؿ مػف اسػيخدـ يلػؾ الظػتا ا فػي

افلع رفلؾ.
لغة الشعر عند السياب

نػػاقن نقػػاد األدب مسػػألع الل ػػع الشػػوايع نقاش ػال بميق ػال تمػػا ازل ػتا – ي ػ ا ف -لػػـ يق ػتا فيمػػا بل ػ

خبرع ت أا ،فلؾ ألف الل ع بماد األدب ،دما ت اؿ الخطتط اليي ي بمػاد الاسػـ،تالن مات اليػي
ػػي بمػػاد المتسػػيق  .تالل ػػع الشػػوايع ج يونػػي الدلمػػات سػػب إنمػػا ػػي الومػػؿ تاليااديػػب تمػػا يوني ػ
الدلمػػات مويموػػع،أ

ػػي المون ػ الدػػامف خلػػؼ األل ػػاظ تامدانايمػػا يػػا الم ػػدتدة ممػػا يناتلي ػ المنػػا ي

ال ديثػػع داألسػػلتريع تالرنيتيػػع رالػػداا مياروػػع الل ػػع فػػي دػػؿ اجيمػػا ظمػػاا مػػا قػػد يدػػتف خافي ػال خلػػؼ

اليااديب تالومؿ.

8

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
يأخف تضوال خارال في نسػؽ موػيف ي ػؽ لمػا أداي المونػ تالرػتاة المطلػتريف ،لػفلؾ نػاقن النقػاد ببقػع
ن49

فػ فا

دؿ مف الل ظ تالمونػ رػفتؽ الشػابا تباط يػ تسػتا ا ممػا لػ ببقػع ميمػع رالدلمػات تاألل ػاظ
نظانػػا إل ػ الن ػتا ي المخيل ػػع اليػػي يسػػيخدـ األل ػػاظ فيمػػا بػػف بمػ ٍػد تبػػف يػ ٍ
ػدرا أد شػػنا أننػػا فػػي روػػض
األ يػػاف يوورنػػا األل ػػاظ ر ػػض النظػػا بمػػا قػػد ينقل ػ إلينػػا مػػف الموػػاني رينمػػا ن ػػف فػػي ػػاجت أخػػاإ
جنسيطيال الي ايؽ ريف إبوارنا رالمون الف ترؿ إلينا تريف إبوارنا رالورااة اليي أترلي

ن50

تالسياب في يطاق لم متـ الل ظ تالمون تالل ع الشوايع لـ يخاج بػف وملػع مػف الموػاييا يوامػؿ
موما النقاد بلػ أنػ ي ػاد فيمػا ي ػدث بنػ

ػتؿ م مػتـ ال داثػع تمقػداا مػا يمرػ األل ػاظ تالل ػع الشػوايع

للشوا ال ا ال ديث،تأتؿ ما رػدأ رػ أا أدلػ رػ

ػتؿ ل ػع الشػابا الوػا لي إف قػاؿ  ":ابيقػد أف الل ػع

مف األسراب األتل اليي يوب أف يتضال بليما ا رػرال ،فلقػد دػاف الشػابا الوػا لي يي ػدث رل ػع أ لػ

ن51

تقتم ،أمػا ا ف فػ ف اجزدتاج الل ػت قػد ػدد اليتسػال ال دػا ررػتاة بامػع تالشػوا ررػتاة خارػع"

.فمت يقااف ريف ل ع األما تاليتـ فب يشوال اجدي اي رالرػي الوػا زة مػف الورػااات تاليااديػب ممػا أل يػ
األسػ ػػماع ،فالتاقوػ ػػع الل تيػ ػػع بنػ ػػدن تاقوػ ػػع ثقافيػ ػػع يػ ػػزداد بمقػ ػػا دلمػ ػػا ازداد الشػ ػػابا تبيػ ػػا ري ااث ػ ػ تتاقو ػ ػ
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
قرااد روض الشوااي تبدن بيرا خطي اا تآيع فلؾ الاسالع اليي روث رما إل رديق خالد الشػتاؼ تاليػي
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 :
تاضيت يف فياؾ أ اق الاض

ن52

أ شقيت يف الرب أ اق الشقا

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
تدقيػ فػػي نقػػدن إف لػػـ يوامػػؿ رػػديق الشػتاؼ تلػػـ يوػػاح رػ تلػػـ ي تيػ أمػػا فػػي قرػػيدة رػػا ر تاف قػػؿ
شأن .

9

تقػػد يوػػاض السػػياب لم مػػتـ المرال ػػع فػػي ديث ػ بػػف الل ػػع الشػػوايع ،فالمرال ػػع لدي ػ 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 ألنػ ومػػال رػػيف اليضػػخيـ تاليرػ يا موػػا .ت ػػت نػػا يسػػيندا بليػ
مثػػؿ ػػفا الومػػال ألنػ جيمػػت إلػ الشػػوا ررػػلع أفيونػػب مثػػؿ يلػػؾ المرال ػػات سػػف فػػي مثػػؿ ػػفا ال ػػاؿ
أألن يناقض ما يسرق مف دلمات في قريدة طتيلع أومد الشابا ن س في ياديرما

ن53

تقػػد انيقػػؿ فػػي ديثػ بػػف الل ػػع الشػػوايع الػ دثيػػا مػػف ظتا ا ػػا تمثػػاؿ فلػػؾ ديثػ بػػف القرػػا
ن ػػفؼ المم ػزة مػػف الدلمػػات الممػػدتدة اليػػي ينيمػػي رمػػا فقػػد بػػدن بيرػػا  ،بل ػ الشػػابا يونر ػ تياد ػ مػػا
أمدف أألف ال داثع يسيتوب مثؿ فلؾ الياؾ فيسميع ر ااي رر اا مسيمونع بندن .دما انػ يتقػؼ فػي
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
خطأ رال يمدف أف يقسـ فا الريت إل شطايف مسيقليف ليرر" ر ي ا مف النا يع الل تيع :
فمنا القدـ

ن54

أثا القدـ

تلوؿ يلؾ المب ظات الدقيقع لـ يينر لما أ د مف يا الواافيف رالشوا

ن55

لقػػد يطػػاؽ السػػياب إلػ ل ػػع الشػػوا الوػػا لي تنػػاقن ل ػػع الشػػوا ال ػػديث ثػػـ انرػػاؼ إلػ الشػػوا
ا ندليز مف راب موافي ر ،تقد دبػا الشػوااي إلػ ييرػال أشػواا شدسػريا تملػيف ت ػت فػي ديثػ بنممػا
ييسػػايؿ بػػف سػػرب ي ػػاا دػػؿ منممػػا مػػف روػػض األل ػػاظ تالمػتازيف بلػ 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
إل ػ مػػا ياتمػػتف إلي ػ مػػف يترػػيؿ موػػاني الشػػوا تماامي ػ إل ػ الومػػا يا ررػػتاة أدثػػا يرسػػيطا تأدثػػا
ن56

فاادة

لقد أ مت الل ظع السياب الناقد فأشاا "إل أف مف ريف األشػياي اليػي يؤدػد بليمػا الشػوا ال ػديث
اج يمػاـ رػػالل ظ ،تلػيا مونػ

ػػفا أف الشػوااي القػػدام لػػـ يدتنػتا ي سػػنتف اسػػيوماؿ األل ػاظ تلدػػف مونػػان

أف الشػػابا ال ػػديث الػػف خلػػؼ لػ األتااػػؿ إاثػػا ػػاابل مػػف األل ػػاظ اليػػي اثػػت ردثػاة مػػا يػػداتليما األلسػػف
11

تاألقبـ مدلؼ أف يويد لما ابيراا ا تين ي فيما مػف اتح الشػراب تلدػؿ ل ظػع يػأايي يخيلػؼ مػف ل ػع إلػ
ن57

ل ع تلما دياف خاص يسيمد ألتان مف فلؾ الياايي "

ن58

لقد ػتؿ السػياب ل ػع الشػوا ال ػديث يػ قيػؿ بنػ إنػ طباوػي الل ػع

فقػد بػالي رنيػع الل ػع

الشػػوايع مػػال زمبا ػ بل ػ تفػػؽ مػػا ي اض ػ المتقػػؼ الشػػوا تمػػا يملي ػ السػػياقات الزمانيػػع اليػػي تادت
قرااد ـ فيما ،أ إف السياب بمد إل خلؽ رن ل تيع نشطع يميلؾ أسااا ا ريف ونريمػا ،ر يػع اسػيمالع
الميلقي تشدن إل التاقوع الشوايع رشمتلييما ردجل مف تقتف أماـ أل اظ روينما أت يااديب مخرترع .

تالنقاد الفيف ناقشتا يلؾ المسػألع أخػفتا روػيف النظػا آااي الشػوااي الػفيف يرنت ػا فلػيا اليوريػا بػف

فدػاة فػػي األدب مػػف أوػػؿ ال دػاة ن سػػما إنمػػا مػػف أوػػؿ يترػػيؿ اليوارػػع الشػػوايع منظمػػع تم رػػلع .تلػػيا
األما في فا قار الا بل ال داة رػؿ دػفلؾ الواط ػع تاألثػا ال سػي تا لمػاـ الن سػي توميػال يلػؾ الموػاني
الميوػػددة األشػػداؿ تالرػػتا اليػػي ير ػ ب ادػػات ال دػػا  ،ػػفن اليوػػااب دلمػػا يوػػب يترػػيلما إل ػ ف ػػف
ن59

القاائ راسيثناي خيال .

جسػػيما أنػ أ ػػد الشػػوااي الػػفيف يػػأثاتا ريلػػؾ األتضػػاع فديرػتا قرػػااد ػػي مػػف رػػميـ ال قرػػع اليػػي
توػػدتا فيمػػا داألسػػل ع تاألط ػػاؿ تالمػػتما الوميػػاي ت ػػاا القرػػتا تويدػػتا أمػػي تس ػتا ا .بل ػ أف فلػػؾ
جيمنػػال مػػف القػػتؿ إف للسػػياب ميػزة فػػي ديثػ بػػف المتضػػتبات اليػػي ييوامػػؿ مومػػا األديػػب ،ت ػػت رػػفلؾ
جيخيلؼ مال النقاد بنػدما يقػتؿ ":إف الشػابا ال ػؽ لديػ أشػياي أخػاإ لػـ يقلمػا ،ت ػت لػـ يقلمػا ج ألنػ لػـ
يتفؽ ال قتلما تلدف ألن يويرا ا مف نافلع القتؿ"
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.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 ونري ػ اتح ناقػػد رشػػدؿ أت رػػآخا تأن ػ
قادا بل يتوي النقد الاريف ألبماؿ يان مف األدراي تفاقػال لتبيػ تثقافيػ  ،فمػت بلػ موافػع رالدي يػع

اليػػي يديػػب رمػػا الشػػابا شػػوان أدثػػا مػػف النقػػاد ألف مػػا يديرػ مػػف شػػوان ي مػػؿ رػػفتا نقػػدن رػػيف ونريػ مػػف

خبؿ ينقي

تابادة النظا في تانياو رالداوع األساا.

تالسػػياب تا ػػد مػػف رػػيف الشػػوااي الػػفيف خلػػد فدػػا ـ رػػأثان التاضػػ" فػػي رػػنابع ال داثػػع الشػػوايع
الواريػػع  ،تمػػف الطريوػػي تال ػػاؿ ػػفن أف يدػػتف مميلدػال لنارػػيع النقػػد تالطاقػػع النقديػػع الميمدنػػع مػػف فػػاض
اتح ا ااي الراارع في مخيلؼ أوزاي النص الشوا  .تأدثا مف فلؾ ف ف السػياب لػـ ين لػؽ بنػد ػدتد
الخلػػؽ الشػػوا تم ػػاتاة القرػػااد رالنقػػد داخليػال ر يػػع الترػػتؿ إلػ

الػػع شػػوايع مثلػ  ،إنمػػا اميػد ي اابػ

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 :

 -1إف السياب واؿ في آااا ريف أمتا الشوا وميوما نمتسيقان  ،ل ي  ،متضتب
 -2إن تقؼ ضد اليقليد تدبا إل إبػادة النظػا رالشػوا مػف زاتيػع ا رػداع تاجديشػاؼ ج بلػ مثػاؿ
سارؽ .
 -3إف روض آااا يردا بف ناوسيع تابيزاز رالن ا دريايف.
 -4إن لـ يدف يديػب نقػتدن مػف أوػؿ يأسػيا نظايػع نقديػع أت تومػع نظػا ميداملػع األروػاد  ،رقػدا مػا
ي ادتد فوؿ لـ يسيطال ا رقاي بليما س الا فرثما نا ت ناؾ .
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 -5إف الم ا يـ النقديع اليي اوياز بليما السياب لـ يدف لي ياؽ دثي الا بف آااي نقػاد برػان سػتإ أنػ

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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