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 الدين إسماعيل عز األصالة والحداثة عند الناقد
 

 د. عارف عبد صايلم.
 كمية اآلداب -النباراجامعة 

 
 المستخمص

يعالج ىذا البحث قضية االصالة والحداثة في مؤلفات الناقد عز الدين اسماعيل حيث تناولت 
( و)األسس والجمالية بالدراسة اإلطار النظري لألصالة والحداثة في مؤلفاتو اآلتية )األدب وفنونو

في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة( و)الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواىره الفنية 
والمعنوية(، و)الشعر في إطار العصر الثوري(، لنوضح كيف تعامل الناقد مع جدلية األصالة 

 والحداثة أو التراث الثقافي العربي والوافد الثقافي الغربي.
 

Abstract 

This paper deals with the question of tradition and modernity as 

debated in the works of the critic Ez Al-Deen Ismael. I tackled the 

theoretical framework of this issue in the following books: Literature and 

its Arts, The Aesthetic Principles of Arabic Criticism, Contemporary 

Arabic Poetry: Issues and Artistic and Thematic Phenomena, and Poetry in 

the Revolutionary Age. The ultimate aim behind examining these works is 

to show the author treated the traditional Arabic cultural heritage in the 

light of imported Western modernity. 

 

 المقدمة
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رّب العالمين، والصالة والسالم عمى سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين، وعمى آلو 
 ّما بعد:أوصحبو الطيبين الطاىرين، 
ة )األصال والثقافة بصفة عامة تداول ثنائيةدب لمفكرين في ميادين األافقد كثر بين الكتاب و 

والحداثة(، عمى أساس أّنو ثنائية تضاد أو تقابل في أقل تقدير، والسبب في ىذا أّنيم جعموا التراث 
مرادفًا لمقدم واألصالة، وجعموا الحداثة مرادفة لممعاصرة والجدة، ورّبما استقر في أذىانيم أّن أحد 

ندما تسند إلى القديم و ال يتحقق إاّل عمى حساب اآلخر بخاصة عأىذين المفيومين ينفي اآلخر، 
 -صفة التخمف، وينظر إلى الجديد عمى أّنو رمز لمتقدم، والواقع أّن القديم  -في مفيوم البعض  -

ينطوي عمى بعض العناصر المتخمفة أو الجامدة، وكذلك الشأن مع الحديث أو  -في مجموعو 
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 الجديد، فميس كل حديث أو جديد تقدميًا بالضرورة.
ز الدين إسماعيل تختمف عن بقية النقاد، وىذا ما دعانا إلى دراسة ىذا لكن رؤية الدكتور ع

الموضوع وتناولو عند ىذا الناقد، لما ىو ليذا الموضوع من أىمية، ولموقوف عمى الرؤية المغايرة 
 عنده.

إّن الرؤية في ىذا الموضوع عند الناقد عز الدين إسماعيل تتمثل في أّن العالقة بين األصالة 
، ولكنيا في الحقيقة عالقة تداخل وتخارج في  ، ليست عالقة تضاد أو تقابل( والحداثة)التراث

 الوقت نفسو، يجعل كل عمل إبداعي ضاربًا بجذوره في التراث ومفترقًا عند في الوقت نفسو.
إّن الناقد يرى أّن العالقة بين عناصر التراث والواقع عالقة جدلية من الطراز األول، إذ ينشأ 

ا من خالل الكاتب أو األديب أو الفنان المبدع بعامة، بين ما ورثو من عناصر تراثية وبين جدل م
بمعطيات  اث بمعطيات الواقع وتفسير الواقعما يعيشو واقعًا حاضرًا، وىذا يؤدي إلى أّن تفسير التر 

الدين اسماعيل التراث كالىما ينطمق من االعتراف المبدئي بثنائية التراثية والواقع، لكن الناقد عز 
ينفي ىذا الثنائية؛ ألّننا إذا صدقنا أطراف المعادلة سواء عند التراثيين أو عند التقدميين، تصبح 
النتيجة التي ستنتيي إلييا ىي أّن التراث والواقع بنيتان مختمفتان متنافرتان ليس لينيما أدنى 

قع يطرد التراث، كذلك بالقدر نفسو تجاوب، بل تطرد أحداىما األخرى، إّن الناقد ال يؤمن بأّن الوا
أساسيا، ألّن الدوران قد طال مداه في ىذه  فيعندما يطرد التراث الواقع؛ ألّن القضية مغموطة 

ّن ىذه القضية مفتعمة، إذ يرى أّن القديم عمق لمجديد، والجديد امتداد طبيعي  الحمقة المفرغة، وا 
 لمقديم.

)األدب وفنونو(  اآلتيةصالة والحداثة في مؤلفاتو تناولت في ىذه البحث اإلطار النظري لأل
و)األسس والجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة( و)الشعر العربي المعاصر، قضاياه 
وظواىره الفنية والمعنوية(، و)الشعر في إطار العصر الثوري(، لنوضح كيف تعامل الناقد مع 

 .في العربي والوافد الثقافي الغربيجدلية األصالة والحداثة أو التراث الثقا
في كل مبحث كتاب من الكتب التي  تتناول سبقيا تمييد مباحث أربعةوقد قسمت البحث إلى 

سبق ذكرىا وىي مؤلفات الناقد عز الدين إسماعيل فوقفت عمى أىم النصوص التي ترفد ىذا 
 الموضوع وكل كتاب عمى حدة.

 
 التمييد                                         

 األصالة والحداثة
 األصل في المغة:

 قال ابن فارس: )اليمزة والصاد والالم(، ثالثة أصول متباعد بعضيا من بعض: 
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 أحدىا: أساس الشيء. 
 والثاني: الحّية. 
 والثالث: ما كان من النيار بعد العشي.  

ال »شيء، قال الكسائي في قوليم: عميو استعمال لفظ األصالة في المغة، فاألصل: أصل الففأما األول 
 ٔ()إّن األصل الحسب، والفصل المسان. ويقال: مجد أصيل.«: أصل لو وال فصل لو

إّن رجوع األصل المغوي لألصالة إلى األساس الذي ينبني عميو الشيء يؤكد خطأ ما يقع فيو 
 من غيرلفكر المجتمع عدد من الباحثين الذين يرون أّن األصالة في معناىا تعني القوالب الجامدة 

 أْن تمتد إلييا يد التطوير عمى مستوى التعديل أو التبديل.
اقتراب بشكل أو بآخر  من غيرولعّمو واضحًا أّن األصالة مصطمح ال يسيل تحديد مفيومو 

 من مفيومين ارتبط بيما ىذا المصطمح عمى مستوى الممارسات النقدية الخاطئة، وىما:
محاولة لممحافظة عمى اليوية عن طريق القطيعة المعرفية؛ خشية االنكفاء عمى الذات، في  -

فيو الحدود، وآلت فيو األمور   شوىتعمى االستقالل الفكري والثقافي والنقدي في عصر  
ويقوم ىذا المفيوم عمى االكتفاء  (ٕ)استعمار العقل بتعبير نغوجي وأثيونغو» إلى ما يشبو 

 (ٖ)«.وى مّما مضى ومّما ىو آتٍ الذاتي بالتراث، بمعنى أّن التراث ح
االنسالخ عن الذات، في محاولة التأسيس لمحظة معرفية تتخمص بزعميا من كّل ما  -

يمتصق بيا من انشغاالت قد تعيقيا عن الذوبان في بنية جديدة تحكم المحظة الراىنة، 
مفترضة أنَّ أّية محاولة لتشكيل الذات في ضوء من انتماء ىي نوع من العصاب 

يجب أْن ال يصاب بو النقد، فضاًل عن أْن يبحث لو عن عالج، ويقوم ىذا  (ٗ)ضي،المر 
تراث القديم ال قيمة لو في ذاتو بوصفو أي أّن ال المفيوم عمى االكتفاء الذاتي بالجديد،

غاية أو وسيمة، وال يحتوي عمى أي عنصر من عناصر التقّدم، بل ىو عنده جزء من 
 (٘).تاريخ التخّمف أو أحد مظاىره

وبين ىذين المفيومين المفرطين في توجييما نحو القديم ونحو الجديد عمى حّد سواء يمكن 
 ثالث ركائز رئيسة ىي: منتحديد مفيوم لألصالة يتشكل عمى وفق موقفو من القديم 

إحياء التراث، بمعنى بعث وجوه التراث المختمفة من وثائق ونصوص ومبدعات مّما  .ٔ
ا التاريخية، بمعنى آخر تحويل التراث إلى جوىر ثقافتنا، وعّده يساعدنا عمى تجمية صورتن
 بنية من بناىا الصميمية.

 استميام ىذا التراث، وىو الموقف القائم عمى الجمع بين التراث والمعاصرة. .ٕ
 إعادة قراءة التراث كي يبقى التراث حّيًا مستجيبًا لحاجاتنا. .ٖ

ْن عّدىا أحد الباحثين مواقف  مختمفة تجاه التراث تتمثل باتجاىات ثالث، وىذه الركائز وا 
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 أصحابيا عنده:
 سمفيون تقميديون يمثمون الموقف األول.

 وراديكاليون ىم أقرب َمن يمثل الموقف الثالث.
 (ٙ)وتمفيقيون انتقائيون ىم َمن يمثل الموقف الثاني.

تمفة في إّن األصالة في رأي البحث ليست سوى مزيجًا بين ىذه االتجاىات التي تبدو مخ
طروحاتيا، والتي يمكن اإلفادة منيا في المحافظة عمى خصوصية اليوية وذاتية اإلدراك التي تمّيز 
االتجاه األول، وفي اإلفادة من المنيجيات المعاصرة ونظرياتيا التي انمازت بشمولية الرؤية 

لكنو استعمال المنيجيات أْن يعني ذلك عماًل تمفيقيًا يقوم عمى االنتقاء،  غيروالمنيجية النظرية من 
 في إعادة القراءة والفيم لتأسيس منيجية شمولية تتفق وخصوصية الذات الباحثة.

أّما الحداثة فمم تثر حول قضية في األدب العربي في تاريخو الطويل جداًل ونقاشًا مثمما أثيرت 
وقد طرحت ىذه حول قضية الحداثة، فقد بدأت تثار منذ مطمع النصف الثاني من القرن الماضي. 

، عندما صدر في أمريكا ديوان شعر اسمو ) أوراق ٘٘ٛٔالمشكمة نفسيا في الغرب منذ عام 
العشب( لمشاعر )وولت وتمن( وتضمن قصائد خرجت عن قيود الوزن والقافية، والقى ىذا الديوان 

 معارضة شديدة عنيفة في بادئ األمر.
يوم الحداثة، لما ليا من أىمية وخطورة في لكن ىذا ال يشكل مانعًا من إلقاء الضوء عمى مف

 تاريخ الحركة الفكرية واألدبية العربية الحديثة.
إّن المعاجم العربية القديمة ال تقّدم تفسيرًا لمحداثة إاّل  بعّدىا نقيضًا لمقدم، وىذا ما سنقف عميو 

 (ٚ)«.من األشياءالحديث ىو الجديد » في بعض المعاجم، ومنيا قول الخميل بن أحمد الفراىيدي: 
وىذا التعريف قائم عمى التقابل بين الحديث والقديم، ونجد أّن صاحب لسان العرب ال يخرج عن  

الحديث: نقيض القديم. والحدوث: نقيض القدمة. حدث الشيء يحدث »قول الخميل، فيرى أّن 
 (ٛ)«.حدوثًا وحداثة، وأحدثو ىو، فيو محدث وحديث، وكذلك استحدثو

قدم أّن التناول المغوي لمصطمح الحداثة لدى القدماء تركز عمى المقابمة الثنائية ونفيم مّما ت
 بين الحداثة والقدمة.

أّما المصطمح الحداثة في المعاجم األدبية والفمسفية العربية، فقد تجاوز المفيوم ليكون أقرب 
التأكيد عمى تداخل إلى المفاىيم المستعممة والمالئمة لألفكار المقصودة من المصطمح نفسو، مع 

 المصطمح واقترابو من أسس الحداثة الغربية وسماتيا الحداثوية.
وىذا ما حصل في تعريف جبور عبد النور في معجمو الذي يشير فيو إلى المعنى المغوي، 

 (ٜ)«.أول األمر وابتداؤه» وىو 
االعتبارات  أّما جميل صميبا فإّنو ينطمق من تعريف الحداثة، وتثبيت مقوماتيا من منطمق 
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الحداثة العربية التي ترى أّن  النقدية العربية لمحداثة، ورؤيتيا لمقديم والمحدث، في ظل شروط
الحديث ليس خيرًا كّمو، كما أّن القديم ليس شّرًا كمو، وخير وسيمة لمجمع بين محاسن القديم 

وأن يتخمى أصحاب والحديث أْن يتصف أصحاب الحديث باألصالة والعراقة، والقوة، واالبتكار، 
 (ٓٔ)«.القديم عن كّل ما ال يوافق روح العصر من التقاليد البالية واألساليب الجامدة

واستئنافًا لمحاولة تفيم الحداثة وأبعادىا في واقعنا األدبي، وعما أخذ ينمو لدى األديب العربي 
د أْن كان قد منذ بدء النيضة من شعور بضرورة أن يسيم في تنمية مجتمعو وتطويره، وذلك بع

تضاءل دور األدب في الحياة، وتحولت األصالة، كما تحول اإلبداع في الشعر، من استكشاف 
دراك التغيير في حياة المجتمع وقيمو، وكان األديب العربي  مناطق جديدة من التجربة اإلنسانية وا 

ستطاع أدبنا في تمك الحقبة قد أصبح شيئًا خارج الزمن، وتغير مفيوم األدب نفسو، ومن ثم ا
وصار التجديد الحق في عالم األدب يستيدف »الحديث التحول مّرة أخرى في دائرة الزمن، 

 (ٔٔ)«.بالضرورة تغيير المجتمع وقيمو الحضارية ومقوالتو الفكرية
ولكن لما كان األديب العربي يستعمل لغة تراثيا األدبي الطويل وكان األْولى بو حفظ ىذا 

الرغبة في التجديد فأصبح موقفو ينطوي عمى رغبتين متعارضتين،  التراث جياًل بعد جيل،
والتحديث، وتغيير حياة الجماعة والرغبة في الثبات والمحافظة، وىذا ما انطمق منو الدكتور عّز 
نما ىي امتداد لكل إبداع حصل في  الدين في ترسيخ فيمو لمحداثة التي ال تتقاطع مع التراث، وا 

 الماضي.
أن  غيرأّن األصالة الحقيقية عند الناقد تكمن في قمب الحداثة والمعاصرة من وخالصة القول 

تتنكر لمماضي، ومقياسيا الحقيقي ىو أن تعرف كيف تبتكر حمواًل صادقة ومالئمة لمشكالتك التي 
تعيشيا في عصرك مستعينًا بكل ما تحممو من خبرات وجوانب مضيئة من تراث الماضي، وأّن 

ّن الحداثة ال تعني الحداثة عنده ىي ل يست قفزة خارج المفاىيم والقيم التي يؤمن بيا مجتمعنا وا 
 القطيعة والرفض لتراثنا األدبي، وىذا ما سنقف عميو في مؤلفات الناقد.

 
 المبحث األول:

 كتاب: األدب وفنونو
تناول الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابو )األدب وفنونو( التأصيل والتحديث في النقد 

لعربي الحديث من خالل المستويات النظرية، والمنيجية، والمعيارية، والتعريب، وعالج مفيومات ا
دب وفن الكممة وتعبيراتيا ومعاييرىا، من المفاىيم المباشرة إلى المدلوالت العميقة ومدى تمظيرىا األ

 في السياقات النفسية واالجتماعية.
فنية، وفمسفة الجمال، وصورة الحياة، والعناصر وتبّدت المستويات في تعبيراتو عن المتعة ال
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الفكرية والثقافية والشخصية والعاطفية، ثّم تواصمت ىذه المستويات مع داللة المصطمحات 
،  (ٕٔ)«في صفات الوضوح، وعمق الفيم، وسمو الروح»المستعممة في األغراض المختمفة المتمثمة 

من المعنى الصريح إلى الكناية واإليحاء والترميز فيمو لمحياة فكرًا وشعورًا في مّما يؤطر األدب 
ّن األدب كائن حي، متجدد الحيوية، متجدد أوالتورية، في معاني طبيعة التجربة الموضوعية، إذ 

الحرارة، ولو كيانو وشخصيتو، مثمي ومثمك، إّنيا شخصية ممتمئة بالقوة، ولكنيا شخصية أميز ما 
 (ٖٔ).«فييا أّنيا مرنة، وليست صمبة جامدة

ثّم عالج الناقد مشكمة العالقة بين األدب والمجتمع، وموقف األديب من المجتمع، والمضمون 
االجتماعي لألعمال األدبية ذاتيا، وأثر األدب في المجتمع، والقيم اإلنسانية الجديدة في إنتاج 

ّمو والعوامل عند النظر إلى التاريخ ك (ٗٔ)«قيمة إنسانية اجتماعية»األديب والفنان؛ ألّن األدب 
البيئية الفاعمة في تشكل العمل الفني، والعوامل األساسية الحاسمة في حياة اإلنسان العامة، 

واالجتماعية والسياسية، وفي التفسير السببي لألدب، والنتاج  وظيورىا في األحوال االقتصادية
وقد فّسر نّقاد أوربيون الجمعي لمعقل البشري، كتاريخ األفكار، وتاريخ األديان، والفنون األخرى، 

ي التفاعل بين ف، وتجّمت ىذه العوامل  (٘ٔ)«العنصر والزمن والوسط»األدب عمى ثالثة عوامل 
واألدب وعمم النفس واألدب والسياسة، فأصحاب ىذه الميادين يستطيعون أْن » األدب واالجتماع، 

ه أدبي سائد في عصر من يتطوعوا بتقديم التفسيرات المختمفة، المتضاربة أو المتفقة، التجا
  (ٙٔ)«.العصور

دبي في تعبيره الفني المباشر وغير المباشر مع روح الحياة السائدة في وقد تالزم المذىب األ
حقبة بعينيا، وتجمى ذلك في العصر )الكالسيكي( بالنزعة اإلنسانية، وامتداداتيا مع الحركة العقمية 

قمية إلى البحوث الجمالية الصرفة في )الرومانسية( واالجتماعية، ثّم تعّدت النزعة الفمسفية الع
 و)الرمزية( اختالفًا مع الكالسيكية والواقعية.

وتناول الناقد نظرية النقد في الفصل الثاني من الباب األول في كتابو، وتوقف عند معنى 
ر النقدي معًا، المفظ وحده، وىو لفظ )النقد( في التحميل أو التفسير أو التقويم أو تداخميم في التنظي

وأورد األجناس األدبية، الشعر، والمسرحية والقّصة، نماذج لمنقد، وأّكد أّنيا تتناول الحياة تناواًل 
مباشرًا، غير أّن ىذه األجناس ال تقتصر عمى التناول المباشر، فعاد إلى ضرورة التعمق النقدي في 

ميمة النقد ىي تفسير »لحديث؛ ألّن قراءة النصوص وكشف مكنوناتيا، في األدب العربي القديم وا
العمل األدبي لمقارئ لمساعدتو عمى فيمو وتذوقو، وذلك عن طريق فحص طبيعتو، وعرض ما فيو 

 (ٚٔ)«.من قيم
وتساءل الناقد عن عممية التفسير في معناه ومعنى القيم في القراءة والتحميل ، وىذا المنيج أو 

ر العمل األدبي تمك، كما تتضمن عرض ما فيو من تتضمن عممية تفسي»ذاك؛ ألّن ميمة الناقد 
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. ورأى الناقد أّن العمل األدبي موصول بالحياة ما يتطمب من النقد كشف القيم، واشار إلى (ٛٔ)«قيم
التزام النقد بالقواعد والمفيومات، والمصطمحات الفنية الفكرية، والمعايير؛ ألّن عظمة العمل األدبي 

 (ٜٔ)«.ولكنيا كامنة في مجموعة ال تستمد من فكرتو المجردة،
طّبق الناقد معطيات النظرية األدبية والنظرية النقدية عمى الفنون األدبية، كالشعر، والفن 

وىذه الصور المختمفة من التعبير » القصصي، والفن المسرحي، وىي مندرجة في صور التعبير 
اصة من صور التعبير ليا بواعثيا األدبي تكّون ما يسمى باألنواع األدبية، فالنوع األدبي صورة خ

 (ٕٓ)«.وأصوليا وخصائصيا ومجاليا
وتراتبت الحوافز األدبية من خالل الترجمة في تصنيف خمس مجموعات ىي: التجارب 
الشخصية لمفرد من حيث ىو فرد، وىي األشياء التي تكون جماع حياتو الخاصة الخارجية 

عالقة الفرد بزمالئو، أو بالمجتمع كمو، بكل قواه والداخمية، وتجارب اإلنسان من حيث ىو إنسان، و 
ومشكالتو، وعالم الطبيعة الخارجي والعالقة بو، ومحاوالت اإلنسان لإلبداع والتعبير في نطاق 

 الصور المختمفة لألدب والفن.
وقد جّسد الناقد األنواع األدبية في انتاجو ضمن خمسة أنواع، ىي: أدب التجربة الشخصية 

نسان من حيث ىو إنسان، وأدب المجتمع في مظاىره جميعيا، إلالحياة العامة ل الصرفة، وأدب
األدب الذاتي ويشمل األنواع المختمفة »وأدب يصور الطبيعة، وأدب يصور األدب والفن، وىناك 

من الشعر وشعر التأمل والمراثي والمقالة، والدراسة التي تكتب فييا ىذه األشياء من وجـو نظـر 
عمق يبداًل من أْن  -أدب النقد األدبي والفني، ثّم ىنـاك األدب الذي نجـد الـكاتـب فيو  شخصـية، ثمّ 

 (ٕٔ)«.تو إلى عالم الحياة والنشاط اإلنساني والخارجيايمضي خارج ذ –نفسو ل
خصص الحديث عن الشعر والتعبير الشعري وطبيعة كتابتو األدبية بين الشعر والنثر، وبين 

لحالة العامة، وبين الموضوع ومعانيو، وبين الحالة العقمية والحساسية الشعري، الحالة والوجدانية وا
وفّرق الناقد بين االنفعال والفكرة، من حيث اتصال االنفعال بالشعر، والفكر بالنثر، واالعتماد عمى 

و يًا أو غنائيًا أحالصورة الشعرية، واأللفاظ الحسية، وقد يكون الشعر قصصيًا أو وصفيًا أو مسر 
ممحميًا، وقد تكون القصيدة قصيرة أو طويمة، وتتناول الوزن والقافية في الشعر التقميدي القديم 

 والحديث.
وأّكد عمى األصالة في نقد الشعر بتحميل: الصياغة، والبناء الشعري، وطريقة تناول المعاني 

قوم ظاىرة البناء الشعري واالرتباط بالمأثور المغوي القديم وبصور التعبير التقميدية، والتصوير، وت
 عمى طريقة نظم القصيدة، واالعتبارات األساسية الخاصة بمفيوم العمل الشعري.

ّن  وقد جّسد الدكتور عّز الدين إسماعيل النقد الشعري عمى طريقة تناول المعاني وعرضيا، وا 
أم كان من من عنده  تقوم عمى أساس أْن يعرض الشاعر المعنى، سواء أكان»الطريقة التقميدية 
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ْن كّل ما يميزه عن غيره ىو ىذه معنى متداول ، أن يعرضو في صورة لفظية خاصة، وا 
 (ٕٕ)«.الصورة

واىتم اىتمامًا شديدًا باألصالة النقدية، وىي االرتباط بالمأثور المغوي القديم وبالصور التقميدية 
محدثين من الب عر الالقديمة الواضحة في كل بيت وكل صورة، واتضح ذلك في شواىد شعراء 

أمثال: حافظ إبراىيم، وأحمد شوقي، وعباس محمود العقاد، ونازك المالئكة، وصالح عبد الصبور، 
وأفضى تعريفو لمشعر وتحميمو النقدي إلى المزايا الموضوعية والذاتية والقصصية والغنائية، 

 والممحمية، والفكرية، والعاطفية، والقصيدة القصيرة والطويمة.
لدكتور عز الدين إسماعيل اصطدم الشعراء في انجازاتيم بكل مشكالت التعبير وقد انتقد ا

إلى  -في رأيي -ىذا التعبير الذي تناول جوىر القصيدة، كما تناول شكميا مرجعو »القديمة، و
  (ٖٕ)«.فيمنا لميمة الشعر قد تغير عن الفيم القديم تغيرًا كبيراً 

دين إسماعيل بالتقارب بين األصالة والحداثة؛ ألّن وقد تجمى النقد الشعري عند الدكتور عز ال
خصائص الشعر العربي أصيمة وراسخة في ثراء اإلبداع الشعري شكاًل ومضمونًا، وقد أضاء ىذه 
المقومات والقواعد بمزايا النقد التعريفي والتحميمي لممبنى والمعنى، صوتًا وصورة، لغة وممفوظية، ووزنًا 

يقاعًا، ومضامين نصية ت  وظيفًا لعمميات التأصيل والتحديث في النقد العربي الحديث.وا 
وقد عالج الدكتور عز الدين إسماعيل الفن القصصي في طبيعتو وعناصره، ووسائمو، وأنواعو 

أّن المسرحية تشترك مع القصة في » وأغراضو باختصار، طبيعًة وبناًء وىدفًا وموضوعًا، عمى 
لفكرة والتعبير، وال يميزىا تمييزًا واضحًا إاّل طريقتيا في استخدام اشتماليا  عمى الحادثة والشخصية وا

من الواضح أّن نقد الدكتور عز الدين إسماعيل مرتين باألصالة  (ٕٗ)«.أسموب الحوار بصفة أساسية
التقميدية وأشكاليا وتشكيالتيا القصصية؛ ألّنو ميتم بالموروثات النقدية الحكائية والقصصية وفنونيا 

 التالزم مع مستويات النقد السردي التي ال تنقطع عن الموروثات النقدية العربية. غيرا ومواقفيا، وأفكارى
                                          
 المبحث الثاني:                                         

 كتاب: األسس الجمالية في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة
د في ىذا الكتاب األحكام النقدية من خالل فروض أربعة ىي: الطبيعة أو اآللية، عرض الناق

أربعة أنواع من النقد ىي: النقد الطبيعي أو  -بتقديره  -والسياقية والعضوية، والشكمية، ثّم نشأ منيا 
نواع إدراكًا اآللي، والنقد السياقي، والنقد الحيوي أو العضوي، والنقد الشكمي، ويتحكم الناقد بيذه األ

حسيًا عاديًا أو متكاماًل أو مغفاًل أو واضحًا، تفترق األسس الجمالية عنده أمام مشكمتين جماليتين 
 ضمن تحميمو، األولى: ىي الفرق بين الجميل و)االستطيقي(.

واألخرى: ىي مفيوم الجمال والقبح، ولم يغفل عن التراث النقدي العربي القديم، فعرض في 
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ات الجمالية وبحث النظرية الجمالية عند العرب معًا في الباب الثاني، وال سيما التطبيق النظر 
 الخصائص المشتركة ألحكاميم النقدية.

ثّم خصص الباب الثالث لتفسير الموقف الجمالي وتمثالتو من خالل األسس الجمالية في 
وفي الجنس والمغة وقارن النقد العربي، وتالمس التفسير في مقومات الحياة الطبيعية واالجتماعية، 

 بين المفيومات القديمة والمفيومات الجديدة أو الحديثة.
تمك النظرية التي نجدىا متمثمة عمى نحو ما في » خصص الفصل الثاني لنظرية الفن لمفن 

االتجاه الجمالي العام لألدب والنقد العربي والتي يمقتيا العصر الحاضر، سواء في الشرق 
 (ٕ٘)«.والغرب

قف الناقد عمى أىم المشكالت النقدية ومن أبرزىا مشكمة المنيج لتباين المنظورات وقد و 
 النقدية ورؤاىا وأساليبيا في أعمال رواد النقد العربي الحديث، ومنيا  ) تاريخ النقد األدبي عند

 (ٕٚ)لطو أحمد إبراىيم، و)النقد األدبي( (ٕٙ)الجاىمي إلى القرن الرابع اليجري( العرب من العصر
ألحمد أمين، وىما ينزعان إلى تاريخ النقد العربي، أّما محاولة محمد مندور في كتابو )النقد 

فينزع إلى التاريخية، والمبادئ، والسيرورة المنيجية، والمقارنة. بينما لجأ  (ٕٛ)المنيجي عند العرب(
  (ٜٕ)بدوي أحمد طبانة إلى التوصيف في كتابو )دراسات في نقد األدب العربي(.

الناقد في دراسة الجمال والقبح عند مفيومي الجمال والقبح لتوضيح األسس التي يقوم وقف 
عمييا االستحسان واالستيجان، فيناك تعاريف كثيرة لمجمال عند مختمف المفكرين وفي مختمف 

الحكم بالجمال أو القبح في ميدان النقد شيٌء مألوف وشائع عند عامة الناس عمى »العصور، و
عور الفنان أو األديب أو الفيمسوف، وقد وىذا الحكم يتوقف عمى ش (ٖٓ)«.نيم وأزمانيماختالف أوطا

يفضي فيم الجمال إلى نزعة مثالية أو نزعة موضوعية، ثم يرتبط مفيوم الجمال بالفن من خالل 
النظريات الفمسفية القديمة والحديثة، ثّم رأى الناقد أّن التفكير في الجمال يستدعي بالضرورة التفكير 

ن عمى أّن استخدام كممات الجميل والصادق فة المعاصريق الناقد أيضًا الفالسفي القبح، ويواف
عمى النشاط الروحي واألبحاث العممية واإلنتاج الفني عندما تكون »والخير والنافع وغيرىا، ينطبق 

فننعت بيا … ىذه األشياء ناجحة، ونستخدم كممات القبيح، والكاذب، والرديء، وغير النافع، 
التفكير عند الناقد أّن الجمال في األشياء ذو صفة موضوعية  نفيم من ىذا (ٖٔ)«.االنتاج الفاشل

بالمقدرة عمى تفسير األعمال الفنية وتذوقيا، وبحس بالميادين الخاصة كالتصوف والفمسفة والدين 
في الوزن » واألخالق والعقل والحس، التي يعمل بيا المفكرون، ويتمثل الجمال في بعض األحيان 

ظام الذي يجمع بين األشتات، وىو في بعضيا مثال خارج األشياء، أو ىو والتناسب واالنسجام والن
الكمال والتناسب والوضوح؛ أو رّبما كان ما يمتعنا بمجرد تأممو، وقد يكون عالقة رياضية صحيحة، 

وىذا يدعو إلى  (ٕٖ)«.وأحيانًا يكون ىناك جماالن، جمال حّر ىو الجمال الخالص، وجمال بالتبعية
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صر التمثل الثقافي  في وعي األسس الجمالية لمنقد، إزاء تمثالت األعراف والطقوس االلتزام بعنا
والتقاليد واألديان والمعتقدات واألفكار في إفصاح مكونات األسس الجمالية لمنقد، والتوكيد عمى 
المصطمحية في االتجاه الجمالي المعرفي تواصاًل بين األصالة والحداثة، فيناك موروثات لغوية 

 دية وثقافية فاعمة في المصطمحية.ونق
وقد عرض الناقد النظرية الجمالية عند العرب وصداىا في النقد األدبي، ودعا إلى النظرية 
المتكاممة تأصياًل وتحديثًا، وأورد نماذج نقدية وأدبية في الشعر والفكر والدين اإلسالمي وتمثالت 

في الوعي الجمالي تمييدًا لحدودىا في منيجية األسس الجمالية فييا، وتفاعالتيا الفنية والفكرية 
النقد العربي، وأكّد أّن مواد النقد األدبي عند العرب غزيرة في مجاالت الحكم، والتعميل، واألسباب، 
والصنعة، والتكمف، وقرب المأخذ، واختيار الكالم، وىذا نجده عند المغويين والنّقاد القدامى مثل ابن 

غيرىم، وأوضح الناقد األسس الجمالية في النقد العربي وانتشارىا في قتيبة واآلمدي والجاحظ و 
التراث النقدي العربي لدى اعتبار الجمال في الشكل، وفي المفظ، وفي العبارة، وفي مفيوم الصورة، 

ذلك اّن الجناس والتشبيو »والسطح الجمالي، والعمل الفني والمغوي، والصناعة المفظية والمعنوية؛ 
ل بالصورة األولى، الجناس يتصل بالناحية الزمانية )الصوتية( والتشبيو أو االستعارة كالىما يتص

 (ٖٖ)«.تتصل بالناحية المكانية )المرئية( أو المفيومة
الصناعة قوانين تتحكم في الشكل » ويرى الناقد أّن الشاعر عند العرب صناعة، وأّن ليذه 

رجع إلى الشكل أكثر مّما يرجع إلى المحتوى، وىو فتجعمو جمياًل أو قبيحًا، والجمال عند العرب ي
 (ٖٗ)«.في الفن أكمل منو في الطبيعة

وقد وازن الناقد بين األصالة والحداثة في مفيوم الشعر والفن لمفن لتوثيق مكانة التراث النقدي 
في األسس الجمالية في النقد الحديث، وىناك تقارب بين مفاىيم األدب عند العرب والمفاىيم 

ّن الح ّن التجربة غاية في » ديثة، وا  النظرة القديمة بدراسة القصيدة القديمة باعتبارىا صناعة، وا 
ّن االىتمام بالقيم يقمل من القيمة الشعرية ّن قيمتيا الشعرية كامنة فييا، وا   (ٖ٘)«.ذاتيا، وا 

 
 المبحث الثالث:                                       

 صر، قضاياه وظواىره الفنية والمعنوية:كتاب: الشعر العربي المعا
مّيد الناقد دراستو لمشعر بين العصرية والتراث فيما يخص معنى المعاصرة، وعالقة الشعر 

دراسة قضية العصرية وقضية التراث، وقد الحظ لالمعاصر بالتراث، وقد أْولى الناقد عناية فائقة 
صرية، وأوليما النظرة السطحية لمعنى العصرية الناقد نمطين كالىما بعيدًا عن التصوير السميم لمع

وشك أْن تنفصل تالتي تتغافل عن التراث، وثانييما الدعوة اليائمة إلى العصرية المطمقة، والتي 
نيائيًا عن التراث، غير إّن المميزات العصرية واضحة في الشعر العربي المعاصر من خالل 
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ة مثل: التجربة الجمالية لمشعر المعاصر في حركة تحديده لمخطوط األساسية المميزة ليذه العصري
التجديد والتغيير شكاًل ومضمونًا باستحضار الموروثات األدبية والنقدية، وارتباط الشاعر الجديد 
بأحداث عصره وقضاياه، واستكناه الحياة ال لمجرد االنفعال بيا أو وصفيا، وتكامل ثقافة العصر 

والتفكير وتجديدىا،  البنيةعر المعاصر، واقتفاء أثر القديم في في شتى جوانبيا وانعكاسيا في الش
وتعبير الشعر عن خبرة شعورية ومشاعر شخصية وقيم اجتماعية مبينة في خالصة تجارب 
اإلنسان المعاصر وميراث األجيال الماضية والحاضرة عمى السواء. وقد أّكد الناقد ارتباط ىذه 

ارتباط الحاضر بالماضي، أو »ي في التراث والعصر، والخطوط المميزة لعصرية الشعر العرب
الواقع بالتاريخ، فالعصر الذي ينفصل عن الجذور إّنما يشبو النبات الذي يعيش عمى سطح الماء، 

وىذا يدعونا إلى القول بأّن ىناك عالقة جدلية بين  (ٖٙ)،«فال يقوى عمى مقاومة التيارات العنيفة
ّن عالقة الشعر الحديث بالتراث اإلنساني متفاعمة ومتجاذبة الشعر المعاصر والتراث العربي،  وا 

 أيضًا.
وقد حمل الناقد الشعر الحديث والتراث من خالل منيج المقارنة أو الموازنة في فعالية منيج 
النقاد العرب القدامى األصيمة، مّما جعل الشعر المعاصر عميق الثروة الفكرية واألدبية القديمة 

يد بالذات وحركات التحرر، والتعاطف مع التراث الشعري العربي، وتحصيل دعمًا لموعي الجد
المواقف اإلنسانية بأبعادىا الروحية والفكرية، وتحضير الروافد الثقافية األصيمة، واعترف الناقد 
بمخاطر الييمنة عمى الذات العربية اإلسالمية، ومنيا مراحل اليجوم عمى عمميات إحياء التراث 

ذا كان المنتصرون لمشعر القديم لم ينجحوا إاّل في تحقيق قدر بعينو من البعد بينيم إ»العربي، و
وبينو، فإّن المياجمين لو قد غالوا فباعدوا بين أنفسيم، وىذا الشعر مباعدة مفرطة ال تمكن كذلك 

 (ٖٚ)«.من الرؤية الواضحة الصادقة
إعادة النظر إليو في ضوء  ونفيم من ذلك أّن الناقد كان لو تقرير خاص لمتراث من خالل

ْن حدث، ولكن لتقدير ما فيو من قيم  المعرفة العصرية، ال لتجريحو أو االنتصار لو، كما سبق وا 
نسانية، وتوطيد الرابطة بين الحاضر والتراث، ال عن طريق الردة إلى الماضي  ذاتية باقية روحية وا 

 (ٖٛ)في إبداعنا الحديث.كمية ولكن عن طريق استميام مواقفو الروحية واإلنسانية 
وقد آلت ىذه االعتبارات إلى إدراكو نوعية العالقة التي تربط الشاعر الحديث بالتراث العربي، 
واتضح لو أّن مصادر التراث في ىذا الشعر تتوزع بين القرآن الكريم والتراث الشعبي والمواقف 

عمى مصادرىا من التراث في  التاريخية والشخصيات اإلنسانية، وأورد نماذج شعرية رئيسة دالة
شعر السياب، وأدونيس، وصالح عبدالصبور، وعبدالوىاب البياتي، وخميل حاوي، وأحمد عبد 
المعطي حجازي وغيرىم، عمى أّنيم أفادوا من مصادر التراث اإلنساني المختمفة، وتعامموا مع ىذا 

ية والرموز والشخصيات استغموا فيو المادة األسطور »التراث العربي والمنطق نفسو كذلك، و
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 (ٜٖ)«.والمواقف ذات األبعاد اإلنسانية، الغنية بالداللة والمغزى
عناية نظرية وتطبيقية وأوالىا حمل الناقد القضايا والظواىر الفنية في الشعر المعاصر 

بالتشكيل الموسيقي لتجربة الشعر الجديد، وقضايا اإلطار الموسيقي الجديد لمقصيدة، وتشكيل 
ي الشعر الحديث، وأورد نماذج من صور الشعر الحديث، ونّبو أخيرًا إلى أّن المسألة في الصورة ف

يتأتى بمجرد التقميد، وليست الميمة كذلك أْن نقسم » ىذا المنيج من التشكيل الشعري أّنو ال 
لمنيج القصيدة إلى عّدة أجزاء، وأْن نضع  لكل جزء عنوانًا، إّنما تتركز المشكمة أواًل وآخرًا في ا

 (ٓٗ)«.النفسي المتبع في تصوير الفكرة
ثّم وقف الناقد عمى أىم القضايا النقدية والظواىر الفنية والمعنوية في الشعر الحديث لمتعالق 

ظاىرة الغموض والرمز واألسطورة في الشعر الدائم بين الفن والمعنى، من خالل المصطمح الجديد و 
ظاىرة األولى في كل عمل فني يستخدم الكممة أداة فالمغة ىي ال»والنزعة الدرامية،  الحديث
ليس غريبًا أْن تتميز لغة الشعر المعاصر عن لغة الشعر القديم، بل الغريب أاّل »و (ٔٗ)،«لمتعبير

واألنسب واألىم ىو ظيور المصطمح الشعري الجديد الذي ينتظم مع التراث  (ٕٗ)«.تتميز عنيا
الشعر من الخطاب الوجداني إلى النزوع السردي  العربي األدبي والنقدي والمغوي، ثم توسع

القصصي والمسرحي، والسيما درامية التفكير الشعري القائمة عمى أسموب الحوار )الديالوج( والحوار 
الداخمي )المونولوج(، وقد شاعت األساليب الدرامية مع تجربة الشعر الجديدة أسموبًا قصصيًا يمازج 

وتميز الشعر العربي الحديث بتفصيالت تعبيرية وموضوعية باعثة  بين الظواىر الفنية والمعنوية،
 (ٖٗ)«.لظواىر التطور النفسي والفكري واالجتماعي بصورة أشمل وأكمل»

وقد اتجو الناقد إلى دراسة القضايا والظواىر المعنوية في الشعر العربي الحديث استكمااًل 
ميمي في قضايا الشاعر والمدينة، وظاىرة لتجميات األصالة والحداثة، وخّص اتجاىو الوصفي التح

الحزن في الشعر الحديث، وااللتزام والثورية، لمتعبير النقدي عن المنظورات الفكرية الشعرية التي 
 تنطمق من تقاليد التراث األصيمة إلى السمات العصرية الحديثة والحضارية واالجتماعية واالنسانية.

 
 المبحث الرابع:                                         

 : الشعر في إطار العصر الثوريكتاب
عرض الناقد عز الدين إسماعيل في كتابو ىذا العالقة الجدلية بين الفن والواقع، بين حرية 

مع بواكير العصر الثوري الذي نعيشو اآلن بدأ »المبدع والتزامو نحو مجتمعو إذ كتب يقول: 
األدب والفن بعامة، حيث وضعت ميمة األدب في الحياة التحول في طراز تفكيرنا في مسائل 

 (ٗٗ)«.موضع النظر والبحث من جديد
وقد كثر الجدل حول موضوع التزام األديب والشاعر من الحياة والمجتمع، وتكينو لممستقبل الذي 
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كثر الجدل واحتدم في فترة كان فييا المجتمع يتأىب لتحول فكري شامل نحو الثورية »ينتظرنا، و
الشتراكية، ولم تكن عمميات التحول الفكري في يوم من األيام عمميات ميكانيكية تتحقق بين يوم وليمة، وا

ّنما ىي في الحقيقة عمميات جدلية تتحقق في بطء نسبي، وتتسرب إلى النفوس ىوناً، من خالل ذلك  وا 
جدل في ىذه القضية، قضية الصراع الفكري الذي يمر بو األفراد مع أنفسيم ومع اآلخرين، ومن ثّم كثر ال

ّن ىذا الجدل كانت لو فائدتو التي ال تنكر في تنوير األذىان وتييئة أ. إذ (٘ٗ)«التزام األديب المعاصر
النفوس لتفيم وظيفة األدب تفيمًا أفضل؛ لكن الجدل النظري ال يكفي لصنع ظاىرة حيوية ما لم يجد شيئاً 

جدل بين األيديولوجية والفن، فاأليديولوجية تمثل تفكيرًا أو موقفاً  من الواقع، ولذلك يكون الجدل في الواقع ىو
فكريًا محددًا، في حين أّن الفن أفق طميق بال حدود، فإذا نحن أخضعنا الفن لأليديولوجية فإّن ىذا يعني 

قف وال شّك أّن التضحية بالفن من اجل الفكرة أو المو … إخضاع المطمق لممحدود أو إخضاع الحرية لمقيود
تحول عن الفكرة التي تعتقد بعبقرية اإلنسان الفرد التي سادت لقرون و  (ٙٗ)شيء ال ترتضيو الحياة نفسيا،

التحوالت الكبرى خالل العصور الحديثة من المجتمع الزراعي أو التجاري إلى المجتمع » ن ععديدة ناتج 
جماعة، وأصبح لممجتمع تأثير حاسم الصناعي، فسقط اإليمان بالعبقرية الفردية، واصبح الفرد في خدمة ال

عمى المبدع، ومع حطام فكرة العبقرية الفردية لممبدع بزغت ثنائية جدلية أخرى، ىل الفن لمفن أم لممجتمع، 
إّن ىذه الدعوة تجعل الفن كيانًا قائمًا بذاتو تتحرك البشرية  (ٚٗ)«.ىل اإليمان بالفن أم اإليمان بالمجتمع

 يمكن أْن يكون عقيدة ألّنو قبل كّل شيء نتاج بشري شديد المساس بالحياة نحوه، لكن الفن في ذاتو ال
ّن الفن نفسو يحتاج إلى عقيدة تستند عميو، وتكون لو بمثابة االنطالق.  والمجتمع، وا 

ويخمص الناقد من ىذا الجدل النظري بين األيديولوجية والفن إلى أّننا ال نستطيع أْن نغمب 
ال األيديولوجية وال الفن، إذ يعد تغميب أحدىما عمى  مايخدم ذلك طرفًا منيجانبًا عمى آخر، إذ ال 

اآلخر ضربًا من ىدر الطاقة والوقت فيما ال طائل من ورائو. وما دام الناقد ينفي االنحياز ألحد 
األمرين الفن )الشعر( أو األيديولوجية، فإّن النتيجة الطبيعية المحتممة ليذا الموقف أْن يشترط 

ّن النسق ال مطمع لو في الوقوف إلى جانب األيديولوجيا  لمشع ر الحق في أْن يكون أيديولوجيًا، وا 
ضد شعرية القصيدة، أو الوقوف إلى جانب  شعرية القصيدة  ضد ما تنبئ بو عن موقف 

أو )العقيدة( ليست أيديولوجي، فاإلبداع  الشعري والفني نشاط ذاتي وفردي، في حين أّن األيديولوجيا 
من نتاج الفرد بل ىي من نتاج جمعي، فكيف يمكن لمفرد والجمعي أْن يتالقيا في شيء من االنسجام 
واالتساق؟ لكن الشعر العربي يستظل النفس اإلنسانية ويحتضن أرق مشاعرىا، فضاًل عن الدور المميز الذي 

تبرًا ذلك أصالة ال لغزًا وال حدثاً أداه الشعر العربي في عممية التكوين الفكري والتطور الثقافي واالجتماعي مع
مفاجئًا أو غريبًا، ذلك أّن الذين يعرفون التاريخ العربي يعرفون أّن الروح العربية ىي روح شاعرية بالدرجة 

وىنا نعود إلى  (ٛٗ)ّن الشعر كان عمى الدوام التعبير األسمى عن تطمعاتيا والحافظ األمين لتحركاتيا.أاألولى، و 
لجماعي، إذ يرى الدكتور عز الدين إسماعيل أّنو يجوز أْن تذوب ذات الشاعر في ذوات جدلية الفردي وا
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الجماعة؛ ليعبر من خالل شعره عن الموقف الجمعي، كما يرى إمكانية التعبير الذاتي الفردي إلى تعبير عن 
الشاعر  أفكاره  الجماعة، فيو فردي من حيث الغرس، جماعي من حيث الثمرة، وذلك ال يكون إاّل إذا استمدّ 

 (ٜٗ)وعواطفو ووجوده من عالقتو بالمجتمع.
وىنا يقف الناقد عمى جدلية أخرى بين وجيي العمل شكاًل ومضموناً، إذ يفرق بين طريقتين في نقد 

ىما تقوم عمى تقدير المضمون، تمك التي تكون قراءة الشعر فييا تتجاوب مع ما احدإالشعر يراىما مبالغتين: 
ىموم تشيد عمى ارتباط الشاعر بالمجتمع، وطريقة أخرى تقوم عمى تقدير الشكل، وقراءة الشعر فيو من افكار و 

فييا ال تيتم إاّل ببيان ما فيو من جمالية عمى صعيد المغة والصورة والرمز واإليقاع. إّن الناقد ال يميل ألحد  
الفني )الشعر( من حيث ىو كل بوصفيما عنصرين متداخمين متجاذبين في الوقت نفسو، فالعمل » الطرفين 

إّنما ىو يتحقق من تجاذب الشكل والمضمون، فميس ثّمة قيمة حقيقية لعمل فني ال تتجمى فيو وحدة الشكل 
وبناًء عمى ما قّدمو من نقد حول الموضوع بمجممو ال يوجد نقد لمشعر يقوم عمى أساس  (ٓ٘)«.والمحتوى 

م عمى أساس جمالي محض؛ ألّن الموقف األيديولوجي وحده ال أيديولوجي فقط، كذلك ال يوجد نقد جمالي يقو 
 يصنع شعراً وكذلك يفقد النقد قيمتو إذا خال من الموقف األيديولوجي.

 
 الخاتمة

دبي تأصياًل وتحديثًا منن خالل النتائج تجمى إبداع الدكتور عز الدين إسماعيل في النقد األ
 التي ترشحت عن ىذه الدراسة وىي:

النقدية عند الناقد تتمثل في أّن العالقة بين الصالة )التراث( والحداثة ليست إّن الرؤية  .ٔ
عالقة تضاد أو تقابل، أي ليست حدية في اتجاه واحد، لكنيا في الحقيقة عالقة تداخل 
وتخارج في الوقت نفسو، يجعل  كل عمل إبداعي ضاربًا بجذوره في التراث ومفترقًا عنو 

 في الوقت نفسو.
والفحص الجمالي  صولإلى التأصيل في مؤلفاتو األولى والتالحم بين األ سعى الناقد .ٕ

 لمنظرية النقدية والتطبيقية.
ربط النقد الحديث ومعتقداتو وأفكاره بالموروثات النقدية من خالل التمازج بين النقد العربي  .ٖ

 حداثة.القديم واألشكال الحداثية توثيقًا وفيرسة ومصطمح لدى النظر في رؤى التقميد وال
الوعي بالمؤثرات األجنبية والروافد الثقافية لضبط المنيجيات والمصطمحات المغوية  .ٗ

 والنقدية.
التوازن بين التراث النقدي العربي والنقد الغربي والعناية بالخصائص الثقافية العربية،  .٘

الستفادة واالستناد إلى المرجعية التراثية واإلسالمية، فضاًل عن استيعابو لمحداثة الغربية ل
 من اتجاىات األدب والنقد ومناىجيا الراسخة مع الحداثة.
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 .1967،  4ريوت، طراجع النقد األديب: أمحد أمني، دار الكتاب العريب، ب( 27)
 .1969راجع النقد ادلنهجي عند العرب: د. زلمد مندور، دار هنضة مصر، القاىرة، ( 28)

 راجع دراسات يف نقد األدب العريب: بدوي طبانة، هنضة مصر، القاىرة، د. ت.( 29)

 .32األسس اجلمالية يف النقد العريب، عرض وتفسري ومقارنة:  ( 31)

 .59 - 58نفسو:  ( 31)

 .61فسو: ن ( 32)

 .174نفسو:  ( 33)

 .248نفسو:  ( 34)

 .419نفسو:  ( 35)

د. عز الدين إمساعيل، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر،  الشعر العريب ادلعاصر، قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية: (36)
 .16، 1967، 1القاىرة، ط

 .27ادلصدر نفسو: ( 37)

 .28نفسو:  ( 38)

 .41نفسو:  ( 39)

 .169 - 168نفسو:  ( 41)

 .173نفسو: ( 41)

 .174نفسو:  ( 42)

 .322نفسو:  ( 43)

 .12، 1985، 2الشعر يف إطار العصر الثوري: د. عز الدين إمساعيل، دار احلداثة، بريوت، ط ( 44)

 .12ادلصدر نفسو: ( 45)

 .13ينظر: ادلصدر نفسو: (46)

 .18- 13نفسو:  ( 47)

الثقايف لالجتاىات والبىن  -اصر، دراسة حول اإلطار االجتماعي ينظر: حركة احلداثة يف الشعر العريب ادلع ( 48)
 .52، 1982، 1األدبية: كمال خري بك، ترمجة: جلنة من أصدقاء ادلؤلف، ط

 .119 - 118، 1996، 1ينظر: الشعر والصراع األيديولوجي: د. زلمد علي مقلد، دار اآلداب، بريوت، ط (49)
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 .28الشعر يف إطار العصر الثوري: ( 51)

 ثبت ادلصادر:
 .1954، 1األدب وفنونو: عز الدين إمساعيل، دار النشر ادلصرية، القاىرة، ط .1

، 1د. عز الدين إمساعيل، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ط األسس اجلمالية يف النقد العريب، عرض وتفسري ومقارنة: .2
1986. 

اذلجري: طو امحد إبراىيم، دار احلكمة، بريوت،  تاريخ النقد األديب عند العرب من العصر اجلاىلي إىل القرن الرابع .3
 د.ط، د.ت.

 .1981، أكتوبر، 1، ع: 1، مج:  الرتاث والتجديد: حسن حنفي، رللة فصول .4

 .1987ترمجة سعدي يوسف، مؤسسة األحباث العربية، بريوت، نغوجي واثيونغو،  تصفية استعمار العقل:  .5

 مصر، القاىرة، د. ت. دراسات يف نقد األدب العريب: بدوي طبانة، هنضة .6

، 1احلداثة يف الشعر العريب ادلعاصر، بياهنا ومظاىرىا، د. زلمد العبد محود، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ط .7
1986. 

الثقايف لالجتاىات والبىن األدبية: كمال  -حركة احلداثة يف الشعر العريب ادلعاصر، دراسة حول اإلطار االجتماعي  .8
 .1982، 1ن أصدقاء ادلؤلف، طخري بك، ترمجة: جلنة م

مخسة مداخل يف النقد األديب: ويلربيس، سكون ، ترمجة: د. عناد غزوان وجعفر صادق اخلليلي، دار الرشيد،  .9
 .1981، 1بغداد، ط

الشعر العريب ادلعاصر قضاياه وظواىره الفنية وادلعنوية: د. عز الدين إمساعيل، دار الكتاب العريب للطباعة والنشر،  .11
 .1967، 1ة، طالقاىر 

 .1985، 2الشعر يف إطار العصر الثوري: د. عز الدين إمساعيل، دار احلداثة، بريوت، ط .11

 .119 – 118، 1996، 1الشعر والصراع األيديولوجي: د. زلمد علي مقلد، دار اآلداب، بريوت، ط .12

وزارة الثقافة واإلعالم،  اخلليل بن أمحد الفراىيدي، حتقيق: د. مهدي ادلخزومي ود. إبراىيم السامرائي، :العني .13
 .م1981بغداد، 

 .1955ور، دار صادر، بريوت، لسان العرب: أبو الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظ .14

ادلثقفون العرب والرتاث التحليل النفسي لعصاب مجاعي: جورج طرابيشي، رياض الريس للكتب والنشر، لندن،  .15
 .1991بريوت، 

 .1979، 1العلم للماليني، بريوت، ط ادلعجم األديب: جبور عبد النور، دار .16

 .1979ادلعجم الفلسفي، مجيل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ودار الكتاب ادلصري، القاىرة،  .17

مقاييس اللغة: أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، تح: عبد السالم زلمد ىارون، احتاد الكتاب العرب،  .18
 .2112 –ه 1423

فضل، رسالة ماجستري يف أصول الرتبية يف اجلامعة  يف الفكر الرتبوي اإلسالمي، ناريمني مالمح االنفتاح الثقايف .19
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 .2118اإلسالمية بغزّة، 

 .1967،  4النقد األديب: أمحد أمني، دار الكتاب العريب، بريوت، ط .21

 .1969النقد ادلنهجي عند العرب: د. زلمد مندور، دار هنضة مصر، القاىرة،  .21


