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 الملخص
 

تقدَّم هذه الدراسة باعتبارها مقترًحا لتصور جديد ومغاير يمكن أن يصّح حاًل 
هكككذا  لمشككككالتنا الدرسكككية المعاصكككرةأ علككك  مبكككدأ تآلكككوير الوسكككا   واآلليكككا   ويسكككتل م

التصككور محتككواه مككن الفغككرا  فككي جسككد اللكككر والنقككد العربككي المعاصككرأ ومككن ن ريككة 
اشبنجلر الليلسوف األلماني في الحضكارة والتكاريو والمن .  وهكو قبك  كك  شكي  جنك  
خبرة شخصية بالحياة واألفكار والقيمأ لتكون الحصيلة الن ا ية من ًجا نمي  إل  تلقيبه 

 بك"المن . الحضاري" 
ككككل المككككن . الحضككككاري فككككي مجككككا  األدب علكككك  فكككككرة أساسككككية م داهككككا أن يرت 

ال كككاهرة األدبيكككة رمكككل حضكككاري يسكككاوف الن ريكككة المعرفيكككة للحضكككارة المعنيكككة وقيم كككا 
الكليةأ ويسع  القتراح بدا   من جية وتقنية صالحة من وج ة ن ره للوصو  إل  هذه 

  الغاية         
300ورد هذا البحث للنشر في المجلة بتاريو / /                                  
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 المقدمة
كفكككر الجكككد  فكككي السكككاحة الفقافيكككة العربيكككة فكككي القكككرن الماضكككي حكككو  ضكككرورة 
تآلعيم اللكر العربي بروافد ودما  جديدةأ من أجك  اإلحيكا  والبعكثأ وعلك  الكر م مكن 

إل  تحديث أو  تعدد الن ريا  المآلروحة وتناقض ا أحياًنا فإن ا لم تستآلع أن تتوص 
تآلوير عل  أرض الواقع ب  علك  العككم مكن ذلكد فقكد آلبعك  التن يكر العربكي بسكمة 
االخكككتالف والتنكككاقض والتضكككارب الكككذي امتكككد مكككن الحقككك  اللككككري إلككك  الحقكككو  األخكككر  
السياسكككية والعسكككككرية واالجتماعيكككة والتربويككككة   ويبكككدو أن التوسككككع فكككي االسككككتيراد عككككن 

ا العناصكككر األصكك يلة التككي ينبغككي أن تقكككوم علي ككا أي حضككارة لتحمكككي الغككرب قككد هّمكك
نلس ا مكن الكذوبان واالنصك ار فكي إهكاب اآلخكر األقكو  والمتلكوفأ فضكا عكن الحلكا  
علكك  سككمات ا الخاصككة وتميلهككا  إن المككرلف الككذي تككراوح فيككه الفقافككة العربيككةأ واتسككا  

القدرة علك  تلعيك   اللجوة القا مة بين التن ير والواقعأ وعدم جدو  الحلو  المقدمة أو
ضكككرورة تصكككحيح  -فكككي رأينكككا-الصكككا ب من كككا علككك  مكككد  قكككرن مكككن الكككلمن اسكككتدع  

األوليا  التي قام  علي ا "الن ضة" العربية في العصر الحديث والبحث في األخآلا  
والفغرا  في سبي  الوصو  إل  ر يا أصيلة ومعاصرة تسكتل م قكيم األمكة وتقكرأ واقع كا 

ا فكككي حككك  مكككا المكككادي والمعنكككوي قكككرا ة  واعيكككة هادفكككةأ وقكككد قيككك ق إن كنككك  تخلكككف دا ًمككك
 يعترضد من مشاك  فعليد أن تغير آلريقتد في حل ا  

ولم يكن المجا  األدبكي  النقكدي واإلبكداعيأ بمنكر  عكن هكذه المالبسكا أ بك  
لعله أشدها بلبلة واضآلراًباأ إذ إن البكاب فيكه ملتكوح الجت كادا  فرديكة ال ضكابآل ل كاأ 

ا مككذهبًيا ومعرفًيككا  هككذا بغككض الن كك ر عككن الن ريككا  الكفيككرة المتقابلككة التككي تتخككذ آلابًعكك
ن حصيلة قرن كام  لم تسكتآلع أن تتعاضكد لتصكوظ ن ريكة متكاملكة أو تبنكي مل كوم  وا 

 جنم أدبي واحد  
وانآلالًقا من وعينا بضرورة تجديد الوسا   وتحديث المنكاه. فقكد حاولنكا عبكر 

ا نرمكك   فيككه أن يحمكك  حلككواًل لمشكككال  آلالمككا حككار العقكك  هككذه الدراسككة أن نقتككرح من ًجكك
العربككي فككي التعامكك  مع ككاأ وينبككه فككي الوقكك  عينككه علكك  آلاقككا  و ليككا  قككد ألككف هككذا 
العق  الذهو  عن كا أوأسكا  تو يل كاأ وذلكد فكي إآلكار الكدرم األدبكي والن ريكة األدبيكة 

 خاصة 
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عربكي علك  وسوف نحاو  في الصكلحا  التاليكة أن نقكارب المشكرو  النقكدي ال
تنكو  اتجاهاتكه وتناقضكك ا مقاربكة سككريعة تحكرت علكك  اسكتخالت المالمككح العامكة فككي 

 آلريقة تعامله مع التراث األدبي  
 

 واقع الدراسات األدبية العربية المعاصرة
إن المآللككع علكك  رصككيد الككدرم األدبككي العربككي المعاصككر يككدرد بسكك ولة أنككه 

اكم جميكع القضكايا بكك"عقو  ّأعكّد  محكوم بتصورين ر يسكين  األو  أصكولي سكللي يحك
أ بمعن  أنه يرفض فكرًيا ومن جًيا جميع الصيغ المحدفكة وال ّيقبك  إال علك  1للماضي"

المعكككايير التكككي اقترح كككا أسكككالفنا ويتعلكككف من كككا بال كككاهر والقكككانون دون أن يبحكككث عكككن 
الن ككام الككذي يشككدها ويجعل ككا تتماسككد فككي وحككدة منسككجمة  وفككاني التصككورين تغريبككي 

بمنكككككاه. و أدوا   -األدبكككككي منكككككه علككككك  وجكككككه الخصكككككوت–توسككككك  إلككككك  ف كككككم التكككككراث ي
مستنسكككخة عكككن ن ريكككا   ربيكككةأ وتحكم كككا فكككي الغالكككب أحاديكككة الر يكككا فتكككر  ال كككاهرة 
جميع كا بعكين م  كر واحكد مكن م اهرهكا  كالواقعيكةأ والمفاليكةأ والبنيويكةأ والوجوديكةأ 

ا  خكر مغكايًرا بكدأ يفبك  وجكوده والسرياليةأ والحدافةأ وما بعد الحدافة  ! بيكد  أن اتجاًهك
في أواخر القرن الماضي يسع  إل  الملاوجة بين هذين التصورين للتوفيكف بين مكا مكا 
أمكن وعل  الر م من الجكدة والتآلكور الكبيكر الكذي أحكرله فإنكه لكم يرخكذ شكك  ال كاهرة 

الوحككدة ممككا ولككم تختبككر نتا جككه بعككدأ إذ تغلككب علي ككا الذاتيككة واالضككآلراب وتلتقككد آلككابع 
  يجع  الخآلاب الذي ينت م ا خآلاب بدا   وأضداد في الغالب 

ا  وم ما يكن من أمر هذه المنكاه.أ فكإن عكدًدا مكن المالح كا  تآلبع كا جميًعك
 وتآلرد في مع م بحوف اأ لع  أبرلهاق

 ق  أثر االستشراق -
ال يخل  عل  مراقب أفّر االستشراف في توجيه األدب والنقد العربيينأ وسوا  

فترضنا فيه حسن النية أم  منا بن ريكة العكدا  والكيكد فكي العمكف فكال ينبغكي أن ننسك  أ
أو نتجاه  أنه في أكفر أحكامه إنصاًفا وموضوعية مرسور بملاهيم ومعايير حضارته 

                                                           
أ اب العربككي المعاصككرأ دار الآلليعككةأ بيككرو الجككابري أ محمككد عابككدق الخآلككقككاًل عككنق علكك  حسككب تعبيككر  رامشككي أ ن 1

   7أ ت  1891أ  3آل/
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التككي ينتمككي إلي ككاأ وقككد تجلكك  هككذا األفككر فككي مجموعككة مككن اإلجككرا ا  الدرسككيةأ وعلكك  
 ال يتآلرف إلي ا الشد أو الوهنأ لع  أبرلهاقشك  أفكار ّكّرس  لتغدو مسلما  

اعتماد التقسيم السياسكي فكي بنكا  تكاريو األدب العربكي وبالتكالي تشك ية الملكاهيم   -
والقيم في حين أن الواقع الحضاري والمعرفي ال ي كد ذلدأ ويمحت شلتاظ عبود 

تشكرقون هذا التقسيم ليلمح فيه المرامكي البعيكدةق "إن المكن . الكذي سكار عليكه المس
في تقسيم األدب العربي إل  عصور لمنية إنما هو انعكام لتكاريخ م وحضكارت م 
ولغككككات م و داب ككككم    هككككم ي رخككككون آلداب متعككككددة وأمككككم متعككككددةأ بينمككككا فككككي حيككككاة 
ن تبدل  الصور السياسية     المسلمين تاريو واحد ولغة واحدة وحضارة واحدةأ وا 

سكككآلور العنصكككرية    هكككو ربكككآل قكككومي فكككم إن تقسكككيم المستشكككرقين هكككذا ينلكككث فكككي ال
ي كككدف إلككك  الن كككر إلككك  تكككاريو المسكككلمين مكككن لاويكككة االخكككتالف ولكككيم مكككن لاويكككة 

  1الوحدة  "
د لل ا  من الشعرا أ وآلبقة مكن األشكعار  - أ حيكث دأب النقكد 3تغييب ساٍه أو متعمَّ

عل  تذوف الشعر وقرا ته مكن خكال  الشكعرا  المشك ورين الكذين يوصكف مع م كم 
أو الريا   االجتمكاعي واألخالقكيأ هكذا بغكّض الن كر عكن شكعر المجكون بالتكسب 

واللندقكككككةأ وليكككككتم بالتكككككالي ت مكككككيا شكككككعر التصكككككوف والحماسكككككة واللهكككككد والتجكككككارب 
اإلنسانية الحية   فاستقر في األذهان انلصام العر  بين الشعر واألخالف والغاية 

 ة الت اف  والوهن وااللتلام   السيما أن شعر صدر اإلسالم كان يعرض في  اي
 إرغام التراث :   -

مككككن خككككال  الشككككعور بككككالنقت والضككككبلة أمككككام المككككارد الغربككككي اتج كككك  بعككككض 
ر كام األدب والنقككد  ا وأًبكا فكي التكراث العربكيأ وا  الن ريكا  إلك  تلمكم  كواهر  ربيكة أمبك
علكك  اإلفصككاح عن ككا فككإن لككم يسككعف التصككريح كككان ل ككم فككي التلككويح الغنيككة واألمكك   

والشعر الملحمكيأ والرومانسكيةأ والكالسكيكيةأ والواقعيكةأ إلكو   ناسكين أو كاألسآلورةأ 

                                                           
  29أ ت  1881أ  1عبود أ شلتاظ ق األدب والصرا  الحضاري أ دار المعرفة أ دمشف أ آل/ 1
العربكي لكم يحك  بالمكانككة  ولكم يككن هكذا التغييكب أو اإل لكا  محصكوًرا داخك  نآلككاف الجكنم األدبكي الواحكدأ إذ إن النفكر 3

الال قكة بكه فكي أولويكا  الكدرم النقكدي المعاصكر مكع أنككه أفبك  حضكوًرا قوًيكا فكي الحرككة الفقافيكة واألدبيكة العربيكةأ ابتككدا  
 من القرن الفاني ال جري!
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متناسكككين أن أدب القكككوم هكككو صكككورت م الباآلنيكككة الحيكككةأ ويحمككك  مكككن التميكككل ماتحملكككه 
 المورفا  والبصما ! 

 ضعف التواصل مع التراث :   -
ح ب ككاهرة  إن ن كرة عجلك  فككي ف كارم مصككادر كفيكر مككن البحكوث األدبيككة ّتلم ك

 -سكوا  فكي تكاريو األدب أو النقكد األدبكي-للتسا  أ ذلكد أن المراجكع المعاصكرة مفيرة 
تتصككدر القا مككةأ لتتراجككع ورا هككا المصككادر القديمككةأ ممككا يعنككي أن االتصككا  المباشككر 
ككككاأ ول ككككذا تجككككد أ لككككب تلككككد البحككككوث تتعككككاور  بككككالنت الترافككككي ضككككعيف أو مشككككوه أحياًن

د الكنت قكد يككون اختيكار واجت كاد فكرد نصوًصا بعين ا تكررها وتبني علي ا مع أن ذلك
فككي مرحلككة مككن الككلمن حكمت ككا ر اه وتصككوراته الخاصككةأ وقككد يكككون فككي المصككادر مككن 
النصككوت مككا يبآلكك  األولكك  أو يوج  ككا فككي  يككر المسككار الككذي اتخذتككه أو مككا يككوحي 
ب اهرة مآلكردة تبلكغ درجكة التكواتر   وقكد أد  هكذا إلك  نكو  مكن السكآلحية فكي معالجكة 

و لبة اللغة اإلنشا يةأ ب  إن التكرار  دا آلابًعا مآلكرًدا فكي البحكوث النقديكة القضاياأ 
سوا  في المقدما   العقلية أو النقليةأ أو في النتا .أ لتصبح الكتكب مضكامين واحكدة 
فكككي قوالكككب شكككت   وه نكككا ال بكككد مكككن اإلشكككارة إلككك  أن النقكككيض مكككن ذلكككد  أي التواصككك  

ا  واالستقصا أ ليم بالبدي  المفاليأ وعلك  العصابي بالتراث الذي يقوم عل  اإلحص
الكر م مككن فا دتككه فككي بعككض المجككاال  كالتكرليف الموسككوعيأ فإنككه إذا صككار  ايككة فككي 

 ذاته تحو  عفرة في آلريف الدرم المن جي والتن يري 
  تقنية العبث بالمصطلحات والنصوص :  -

ألن أ 1يقكككو  اشكككبنجلرق "فرول كككد الكككذين يضكككعون التعكككاريف يج لكككون المصكككير"
الحيككاة صككيرورة حيككةأ والتعريككف فبككا أ وتجميككد للمتحككرد فككي سككاكنأ فمككا رأيككد بمككن 
يصوظ تعريف شي  من خارج عالم ذلد الشي  وليللم ذلد الشي  برن يكون كما يريد 
هككوأ ومككع مككا يبككدو فككي الجملككة مككن معا لككة لل يككة فإن ككا تعبككر بصككدف عككن نككو  مككن 

                                                           
  1/27 1846تكر ق أحمكد الشكيباني أ منشكورا  دار الحيكاة أ بيكرو  أاشبنجلر أ أسوالد ق تدهور الحضارة الغربيكة أ  1

ال ننلي ب ذا ضرورة التعريف وفا دتكه فكي مجكا  نقك  المعرفكة والخبكرا أ وتن كيم العلكوم واآلليكا أ ولككن الواقكع التكاريخي 
لعملية تقنين المعرفة ي ككد ال كوة السكحيقة التكي تنشكر وتتسكع بكين التعريكف والمعكرَّف بعامك  الصكيرورة اللمنيكة الحيكة التكي 

ابير اللغويككة المشكك ورةق قتلككه بحفًككاأ أو أصككاب كبككد الحقيقككةأ تككنم علكك  تككوفر إحسككام نلسككي ال تعككرف الفبككا   ولعكك  التعكك
  امض ب ذه الملارقة    
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تواص  وتقدح في مصكداقية الحقيقكةأ إن معا لة من جية تحدث اضآلراًبا في الل م وال
هكككذا األمكككر ال يتوقكككف عنكككد حكككدود التعريكككفأ إذ يكككتم التعامككك  مكككع بعكككض المصكككآللحا  
القديمكككة باآلليكككة نلسككك اأ إذ يكككتم فصكككل ا عكككن سكككياقات ا فتغكككدو هالميكككة وما عكككة وقابلكككة 

أ ويككلداد األمككر سكو ًا فككي نقكك  1لتحميل كا جميككع الصككيغ اللكريكة الممكنككة و يككر الممكنكة
النصككككوت والمقبوسككككا ! ولكككككن ذلككككد ال يعنككككي الككككدعوة إلكككك  التشكككككيد فككككي أمانككككة هككككذه 
الدراسككا  ولعلعككة الفقككة في ككاأ ولكككن المقصككود التنبيككه علكك  ضككرورة الحككذر فككي األخككذ 

 عن المراجعأ وأهمية التواص  مع الكتب القديمة 
  غياب التصور الكلي :  -

 ا من االنسياف المسرف أو مشكلة الدراسا  األدبية الحديفة أن ا فيما خال من
المعتككد  ورا  الن ريككا  الغربيككة ومككا خككرج من ككا مككن إآلككار العدسككا  التككي تبحككث عككن 
الفغرا  لتجسم ا وتضخم اأ فإن ا في األعم ال تسع  إل  تكوين تصور كلي لل اهرة 

أ ومككا كككان من ككا يعنكك  بالتحليكك  3يحككرت علكك  الن ككر إلي ككا فككي البعككد كمككا فككي القككرب
ر من إجادته لعمليا  اإلحصا  والتقنين فإنه يربآل كا بسكياقا  اجتماعيكة والتن ير أكف

أو سياسيةأ أو لنق  بوجه واحد من وجوه اأ يجع  لكه حتميكة القضكا  والقكدر ويشكغله 
أ 2اللرح بوجدانه عن ترجيع الن ر فيه للتفب  والتدبر واكتشاف الوجوه األخكر  الخليكة

جل يككة فككي األحكككام والنتككا . النقديككةأ وهككو مككا ومككن هككذا المنآللككف فقككد سككاد  الذاتيككة وال
 أد  إل  شي  من التعن  في التعميمأ واإلسراف في التحتيم 

ونعتقكككد أن أي بحكككث يحكككاو  تلكككادي االنكككلالف فكككي العفكككرا  السكككابقة يجكككب أن 
 يتضح أمام نا ريه أمرانق

                                                           
كتحديكد مل ككوم الشكعر العربككي بتعككاريف كفيكرة مع م ككا مبنككي علك  منآللقككا  فكريكة  ريبككة عككن بي تكه أ وكرسككم العالقككة  1

   المتعددة لمصآللح "المعن " في النقد العربي القديم   بين اللل  والمعن  بعيًدا عن مقاربة حقيقية للمدلوال
إن الشككعر العربكككي لكككم ّيككدرم فكككي الغالكككب خككارج إآلكككار اللكككن والتقنيكككة اللغويككةأ وتمككك  معالجتكككه علكك  أنكككه قضكككايا فنيكككة   3

 ولغويةأ وأحداث تاريخية منلصلة ال يجمع ا رابآلأ الل م إال رابآل اللمان أو المكان أو األعالم  
عنككاوين البحككوث والدراسككا  السككا دة والتككي تقككدم التككراث مككن خككال  لاويككة واحككدة تخلككي بإشككعاع ا جميككع اللوايككا  اقككرأ فككي 2

 األخر   
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حتمككه األو   مجكا  البحككث المعرفككيأ والفككاني  آلبيعككة المككادة التككي يتعامكك  مع ككا ومككا ت
من مناه. و ليا  معرفية  وسوف نعرض في الصلحا  اآلتية وج ة ن رنا في هذين 

 المجالينق  
 
 المجال المعرفي : -

إن تحديككد المجككا  المعرفككي للبحككث يسكك م كفيككًرا فككي صككيا ة المككن . المشككاك  
لآلبيعككة البحككث وروحككهأ ذلككد أن الدراسككا  األدبيككة عامككة تككدور فككي فلككد أحككد األآلككر 

عنككككككك  األّوالن المعرفيككككككة التا ليكككككككةق تككككككاريو األدبأ والنقكككككككد األدبككككككيأ ون ريكككككككة األدب  وّي
بالتلاصي  والجل يا  من أحداث وأخبار ورجا  ونصوتأ ويشكالن بالتالي مجموعة 
 ير محدودة من الصور المنلصلة التي يكون في تضاّم ا مًعا تم يد لصيا ة ن رية 

م  فيه الجل يا  والمتناقضا  في أدبية متكاملة تستآليع أن ترسم مش ًدا عريَضا تتكا
ذا كان التاريو األدبي أكفكر  وحدة من العام والخاتأ من البواعث الخلية والجلية   وا 
قرًبا من الموضوعيةأ فإن ذاتية الناقد وذا قته ب  حتك  ملاجيتكه تتكدخ  إلك  حكّد كبيكر 

ألحكككد قكككد يخلكككت  –التكككاريو والنقكككد–فكككي أحكامكككه ونتا جكككه  وهكككذا ال يعنكككي أن أحكككدهما 
الوصلينأ فالذاتية والموضوعية تتبادالن الحضور والغياب  أما ن ريكة األدب فقوام كا 
آلاقا  عق  "الباحث اللا ف" الحدسية التي تحسن االستعال  عل  التلاصي  واالنتقكا  
عآلكا  تصكور كلكّي شكمولي لل كاهرة فكي  إل  تلمم االنسكجام والوحكدة فكي المتلرقكا  وا 

مسككتليدة مكككن نتكككا . النقككد وتكككاريو األدبأ وبمكككا أن ن ريكككة  حركت ككا العميقكككة والسكككآلحية
األدب تبحككر فككي عككالم الالمن ككور والمآللككف فككإن الذاتيككة تتككدخ  فككي توجي  ككا تككدخاًل ال 

  1يست ان به
باالسككتناد إلكك  مككا تقككدم نقككو ق إن كفيككًرا مككن الدراسككا  األدبيككة  لكك  متقوقعككة 

لذ من إسارهما إلك  رحابكة الن ريكة داخ  إآلار النقد أوتاريو األدبأ ولم تستآلع أن تن
األدبيكككةأ إذ نعتقكككد أن األدب العربكككي قكككد عكككان  كفيكككًرا نتيجكككة خنقكككه داخككك  رسكككوم النقكككد 
كا عككن تربتككه ووآلنككهأ قككد ّيلحكك  فككي حركتككه التككاريو اللغككوي  والتككاريوأ فغككدا شكككاًل منبتبك
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 وما بعد  161ت 1886
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جماًنكا أوالسياسيأ وقد يكون هويَة مبدعه ولساَن ضميرهأ ولكنه عل  اإلآلالف لكيم تر 
 للحضارة التي احتوته و ذته من إكسيرها ومداد قلب ا! 

نكد لكن تسكتآليع  إن األدب ينت. عن مجموعا   ير متناهية من العالقكا أ وا 
أن تل مه أو تدخ  عالمه مالم تدرد هذا التعقيد وتل مهأ قد يصح أن تبدأ من التاريو 

قككد دون أن تشكك د العلكك   الًبككاأ ولكنككه لككن يصككح فككي كفيككر مككن األحيككان أن تبككدأ مككن الن
الباآلنيكككة لسكككيرورة األدب فكككي اللمكككان والمككككان واإلنسكككان  مبكككدًعا ومتلقًيكككاأ ألن ف مكككد 
سيكون في الغالب مشوًها أو مبتوًراأ ولن يصح حكمد في الجل يكا  مكالم تسكتآلع أن 
تتصور الخللية الحضارية المتكاملة التي شككلت ا مجموعكا  مكن القكيم والملكاهيم التكي 

 التناقض ال التشابه  -عل  عكم ما يتوقع عادة–بين ا  قد ي لف
ولعك  هكذا يسكتوجب أن ننكوه بكرن لككك  حضكارة ن ريكة أدب خاصكة متميكلة مككن 
ن ريا  اآلداب األخر أ وهي تنبفف من ن رية هكذه الحضكارة فكي المعرفكة وملاهيم كا 

ألدبيككة فككي األساسككية وتقككاد بمعاييرهككا وأولويات ككاأ وفككي عالقككة جدليككة تتككدخ  الن ريككة ا
ترصككي  وتكككريم المعرفككة والملككاهيم علكك  األسككم والمعككايير ذات ككا دون أن يشككذ آلككرف 
من األآلراف في انسجام كام  يحقف في الن اية كينونة الحضارة ووحدت ا  وهنا يغدو 
التسككا   التككالي مشككروًعاق هكك  توجككد ن ريككة أدب إنسككانيةأ أم أن ككا ال يمكككن أن توجككد 

نآلف الككذي بنكك  عليكككه اشككبنجلر تصككوره لحيكككاة الحضككارا  فكككإن مآللًقككاإ إذا سككّلمنا بكككالم
ا ألنككه يككر  أن فكككرة "اإلنسككانية" خدعككة اختلقت ككا الشككعوب  الجككواب سككيكون بككالنلي حتًمكك
القويككككة لتككككذيب الشككككعوب الضككككعيلة فككككي حمرت ككككا وتسككككيآلر علي ككككاأ ومككككع تحل نككككا تجككككاه 

رأًيكا  خكر سكنناقا مصآللح اإلنسانية الذي يرادف المحتو  اللكري "للعولمة"أ فإن لنكا 
اشبنجلر في منآللقه في  ير هكذا المككان مكن البحكثأ يتلكف مكع مكا ذهكب إليكه حسكين 
الصكككديف مكككن أن "الن كككرة اللاحصكككة إلككك  تكككاريو اآلداب العالميكككة تجعلنكككا نعتقكككد بوجكككود 
الن رية األدبية العامةأ والن ريا  األدبية الخاصة في وق  واحدأ وأن األول  ما هي 

سككا  المقارنككة التككي يمكككن أن تجككري علكك  النتككا . التككي توصككل  إلي ككا إال نتيجككة للدرا
أ وتصككككاظ الن ريككككة األدبيككككة العامككككة مككككن مجمككككو  األسككككم اللكريككككة 1الن ريككككا  األدبيككككة"

والجمالية المشتركة بين الحضارا  والتي ترسو في أص  اللآلرة اإلنسانية "إن ن ريكة 
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إن …ن جميكككع أبنكككا  البشكككريةاألدب العككام تقكككوم علككك  مكككا هككو إنسكككاني عكككام ومشكككترد بككي
التشابه بين البشر هو الذي يقف خلكف ن ريكة األدب العكامأ واالخكتالف والتشكابه همكا 

  ومن رحم هذا التشابه تولد مقولكة 1اللذان يقلان مًعا في أسام ن رية األدب القومي"
الحيكككككاد فكككككي بعكككككض المنكككككاه. واألدوا  المعرفيكككككة وتنشكككككر فككككككرة األوليكككككا  والمسكككككلما  

بكككك  ككككك  ن ريككككة علكككك  –ة  إذ ال بككككد مككككن اإلشككككارة هنككككا إلكككك  أن ن ريككككة األدب األساسككككي
ل ا مل ومان  أحدهما فككري تجريكدي يتمفك  فكي صكيا ة األفككار والملكاهيم  -اإلآلالف

المجردة في وحدة كلية متماسكةأ والفاني من جي إجرا ي يتحدد في مجموعكة الوسكا   
عتمد علي ا البنا  اللكري الن ريأ وينبغي واألدوا  واألوليا  اللكرية أو التقنية التي ي

للمل ككوم الفككاني أن يشككك  الآلككور األو  فككي ال رميككة الن ريككة فيتقككّدم علكك  أي تصككور 
  والراجح لدينا أن الوجه المن جي للن رية يمكن أن يسكتلاد مكن عكوالم 3ن ا ي لل اهرة

دوا  والمنككاه. أ بيككد أن األ2 ريبككة عككن عككالم ال ككاهرة أو مناقضككة ل ككا فكرًيككا ومعرفًيككا
والملككاهيم األوليككة تكككون أحياًنككا سككمًتا حضككارًيا ورسككالة ذا  خصككا ت مناعيككة تحآلككم 

 العنصر المضيف أو تشوهه 
 
 المنهج الحضاري وآلياته المعرفية: -

أ 6إن "المن ." يعني الن ام والوحدة ويد  لغة عل  الآلريف الواضح أوالآلريقة
أ قككد يكككون القككانون عنصككًرا مككن عناصككره ولكنككه وهككو ال يتقيككد مآللًقككا بمككدلو  "القككانون"

ا حيبككاأ وأن  ح بككين أن يكككون ن اًمكك ا لككهأ ومككع ذلككد فككالمن . فككي الواقككع يتككرجَّ ًمكك لككيم ملل 
يكككون مجموعككة مككن القككوانين المتخشككبة الملر ككة مككن الككروحأ ويضككعف النسككغ فيككه كلمككا 

                                                           
 33المصدر السابف ت 1
 24المصدر السابف ت  3
وذلككد اعتمككاًدا علكك  وجككود المشككترد اإلنسككاني الككذي يكككون علككة وجككود ن ريككة األدب العامككة التككي نوهنككا علكك  إمككككان  2

 وجودها في اللقرة السابقة 
" method" أي الن كام أو الككك"  system و الكك"أ مككادة "ن ك."أ وهكك 1882أ2المعجكم الوسكيآلأ مجمككع اللغكة العربيكةأآل/ 6

 أي الآلريقة في اللغة اإلنجليلية 
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َقككد إر ككام الحككدم ويقككين القلككب وفككي المقابكك  قككد   1الداد قرًبككا مككن القككانون والمنآلككف وَف
يكون المن . حيبا عل  الر م من عدم ضبآله في قواعدأ فيكتسب كينونته من حيكوا  
أشخاٍت ووجودهم وحركة فكرهم ومن روح بعض الم للا  المنجلة ال من التن ير لكه 

أداة أو بآلاقة مرور الختراف عوالم مج ولة  -في الن اية-والتبشير به  وي   المن . 
 ملاهيم والقيم واألشكا أ وفد ألغال الوجود والحياة واإلنسان أو ممانعة من ال

إن الواقكككع األدبكككي العربكككي المعاصكككر يعكككاني مكككن تخمكككة مرهقكككة مكككن المنكككاه. 
ا وبنسككككب متلاوتككككة فككككي شككككراد  الجككككاهلة المتضككككاربةأ وعلكككك  الككككر م مككككن وقوع ككككا جميًعكككك

مكن الحقيقكة  مكن أن ترخكذ -فكي الوقك  نلسكه– السلبيا  التي أجملناهاأ فإن كا ال تخلكو 
اأ  بآلرفأ شرن ا شرن العق  البشري الذي ّركِّب عل  التكام  بكاالختالف والتقكاآلع مًعك
فقد تعامل  هذه المناه. مع ال اهرة الجمالية واألدبية تعامك  العميكان مكع الليك   كك   
عّرفه بمكا وقعك  عليكه يكده مكن جسكدهأ وككان الجميكع فكي الن ايكة مخآلً كا فكي تعميمكهأ 

في اجتماع ا قد تص  إل  تعريف حقيقي أو مقارب للحقيقةأ ولع  فكي ولكن صورهم 
تسميا  هذه المناه. ما يلصح عن محتواها ويوحي بانلياح ا إل  أحكد وجكوه الحقيقكة 

ا 3فكككي الوجكككود أو اللكككن أو لنقككك  فكككي مع م كككا علككك  أقككك  –  ومكككع ذلكككد فكككإن في كككا جميًعككك
أوضحالة النتكا .أ وتتحكدد هكذه  اهرة مشتركة تكاد توحد بين ا في قلة الجدو  -تقدير

كمكا –قكد  لكب علي كا القكانون ال الن كام ألن الن كام  -أي المنكاه.–ال اهرة فكي كون كا 
حياةأ في حين أن ا قد اجتّف  مع من ومت كا المعرفيكة وأسسك ا اللكريكة وأعراف كا  -قلنا

التآلعيم  التقنية من بي ت ا األم )الغرب حتًما!( بدعو  المفاقلة أو حوار الحضارا  أو
بدم جديد! لّتلر  في عمف جسم يعاني ج ال مناعته ضكعًلا أو عّلكةأ وأكفكر مكا يتوقكع 
منكككه أن يكككرفض الآلكككارف الكككدخي  ليتكككابع حياتكككه متكً كككا علككك  قكككواه الداخليكككة ور بتكككه فكككي 
ًرا إذا ككككان الضكككعف مستشكككرًيا فيسكككيآلر  الحيكككاةأ بيكككد أن الوضكككع يصكككبح خآليكككًرا ومنكككذ 

ا يبتلككك ع الخاليككككا السكككليمةأ ومعلكككوم أن اللقككككاح ال يعآلككك  لجسككككم الكككدخي  ويغكككدو سككككرآلاًن
                                                           

ولعك  فكي األصك  اللغكوي لمكادة "ن كك." مكا يلمكح إلك  اسكتعدادها السكتيعاب هككذه األضكداد جميًعكاأ ف كو مكع داللتكه علكك   1
 أ مادة "ن ."  ان ر المعجم الوسيآل الوضوح يد  عل  تتابع النَلم من اإلعيا  وعل  البل  والَخَلف 

الحكك  ق الواقعيككةأ النلسيةأاألسككلوبيةأجمالية التلقككي   وال بككد أن نشككير إلكك  حالككة الوحككدة واالمتككلاج بككين اللكككر التن يككري  3
والمناه. في هذه المذاهبأ حت  إن كفيًرا من كا تقتكرح من جيت كا وأدوات كا وفكف من ومت كا اللكريكة ون رت كا للحيكاة والككون 

 واإلنسان 
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ه وربمكا جكا ر أحياًنكا لعضكو  ريكب  ضعيف أو علي أ فما بالد بعمليكة لر   يكر موّجك
ّتعَلم مناقضته وعدم انسجامه! يقكو  اشكبنجلرق "  ولكيم أي واحكد مكن هكذه اإلمكانكا  

ذات ككا والشككك  الككذي ]الحضككاريةق قككاباًل للنقكك  إلكك  حضككارة أخككر  علكك  الصككورة الدقيقككة 
  إن اللكر القوي يمتلد مكن المناعكة والحصكانة مكا 1عاشته حضارته واختبرته وعرفته"

يمكنه من احتكوا  تلكد العناصكر الدخيلكة ليصك رها فكي بوتقتكه ويصكبغ ا بصكبغتهأ بيكد 
أن الضكككعف المكككلمن الكككذي يتقلكككب اللككككر العربكككي الحكككديث فكككي أكنافكككه جعككك  مكككن تلكككد 

اصككر تككدمير  يككر قابلككة لالسككتيعاب أو االمتصككات علكك  الككر م المنككاه. المسككتوردة عن
مكككن جكككدواها فكككي بي ت كككا األصكككلية  ومكككن خكككال  استحضكككارنا لكككك  مكككا تقكككدم فإننكككا نككك من 
برهميككة ف ككم نقككاآل الضككعف فككي هككذه المنككاه. لتجاولهككا وتلادي ككاأ وتلمككم مككواآلن القككوة 

أوعلككك   -نكككاه.هكككذه الم–في كككا لنليكككد من كككا فكككي توسكككيع  فكككاف بصكككيرتناأ وهنالكككد تصكككبح 
التي ال ترتبآل برصو  معرفية خاصكة أداة نلّعل كا فكي السكياف 3األصح أسس ا الوجودية

المناسكب  ولكككن هككذا ال يعنككي مآللًقكا أن من جنككا الككذي نحككن بكين يككدي عككرض مالمحككه 
يسككع  الكتسككاب هويتككه مككن التوفيككف أو ربمككا التلليككف بككين هككذه المنككاه.! إننككا ن كككد أن 

لة والتكككي يحكككرت علككك  أال تتنكككاف  مكككع الخصكككا ت النلسكككية لمن جنكككا شخصكككيته المسكككتق
واللكرية ألمتنا في الماضي والحاضكرأ علك  الكر م ممكا يبكدو فيكه مكن انلتكاح يعلكو بكه 
علكك  إآلككار اللمككان والمكككان  ولكككن ولمككا كككان الوجككودأ موضككوَعه األو أ تشكككله جميككع 

تغكدو رككا ل محتَملكة  العناصر والقيم التي اّتخذ  مبدأ لتلد المنكاه. فإن كا وعبكر ذلكد
 ّيركن إلي ا ما دع  الضرورة   

الن ر  -يقو  الغلاليق "  فجانب االلتلا  إل  المذاهبأ واآللب الحف بآلريف
أ أن نآللكككب الحكككف بآلريكككف الن كككر هكككو المحكككّرض الحقيقكككي 2لتككككون صكككاحب مكككذهب  "

 هكاجم المخاللكة أوالر بكة -علك  اإلآلكالف-القتراح من . مغاير أو جامعأ وليم هو 
فكككي التميككككل أو التلككككرد بمككككذهب  ويمكنككككد أن تآللككككف علككك  هككككذا المككككن . مككككا شكككك   مككككن 
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االجتمككاعي الككذي يتربككع أساًسككا للمككن . االشككتراكي أو الككواقعيأ وكالعامكك  النلسككي الككذي -كالعامكك  المككادي أواالقتصككادي 3

يحصكككر فيكككه المكككن . النلسكككي جميكككع اللّعاليكككا  والنشكككاآلا  البشكككريةأ والعامككك  الوجكككداني والعكككاآلليأ والترافكككي والحكككدافيأ 
 سياسي واللكري والمعرفيأ وأفر الشك  ومنآلوف البنا  اللغوي   و يره كفير ليم هنا مجا  إحصا ه     وال
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إن اصكككآلالح "الحضكككاري"  …األلقكككاب  الر يكككويأ أوالحدسكككيأ أوالتكككاريخيأ أوالتككككاملي
إلككك  روح من جنكككا و ايتكككهأ وسكككنعتمده فكككي الداللكككة عليكككه وعكككرض  -فكككي ن رنكككا–أقكككرب 

 محتواه وأدواته 
هريكككككة صكككككا  ا الليلسكككككوف األلمكككككاني ينبفكككككف المكككككن . الحضكككككاري مكككككن فككككككرة جو 

فككككي موسككككوعته "تككككدهور الحضككككارة الغربيككككة"  ملادهككككا أن الحضككككارا  يمتككككال  1اشككككبنجلر
 3بعض ا من بعض بالروح األولّي الذي هو الجوهر اللرد ل ا ويتجل  في عالم الصير

بجميكككككع م اهرهكككككا الللسكككككلية واألخالقيكككككةأ العلميكككككة والعمليكككككة  في الكككككدين والقكككككيمأ وفكككككي 
  وال ندسكةأ بك  فكي أشكد األشككا  دقكة وهكدو ًا  فكاللن علك  هكذا رمكل تتخكذه الرياضيا

إّن ك  فكن ك كذا هكو تركيكب عضكوي إفكرادي ال  …الحضارة "وسيلة من وسا   التعبير
ا أشكككيا  تنتمككي إلككك   سككلف لككه أو خلكككف  فن ريتككه وتقنيتكككه وعرفككه أو تقليككده هكككي جميًعكك

  وبغض الن ر عن 2أو الكونية" آلبيعته وال تحتوي عل  أي شي  من الصحة الخالدة
ا فكي اإلفصكاح عكن الكروح الجليلكةأ وهكو  التعميم األخيرأ فإن اللكن أكفكر األشككا  ورًعك
في الوق  نلسه أشدها رقكة ومراو كةأ ألنكه رمكل المغكل  الحضكاريأ أو ربمكا هكو رمكل 
الرمكككل أو معنككك  المعنككك   إن كككك  أشككككا  اللكككن وتقنياتكككه هكككي نتيجكككة إر كككام حضكككاري 

أ ولككيم 6"باإلجمككا  يتحككدد اللككن بعالقككا  قككو  ال تقككف عنككد مككا هككو بصككري"بككاآلنيأ و
للنأ م ما كانأ أن يوجكد علك  مكاهو عليكه فكي  يكر حضكارته التكي ينبفكف من كا  فلكد 
أن تقككرأ هككذه الحضككارة فككي أهككون األسككاليب اللنيككة وأكرم ككاأ ولككد أن تسككتبآلن ال ككاهرة 

ا فككككي المجافككككاة والبعككككد   الجماليككككة ومنآلككككف التقاليككككد فككككي أشككككد تجليككككا  الحضككككارة  كككك إمعاًن
فالحضارا  يمتال بعض ا من بعض بما يجعل ا دا رة مغلقة تصدر عن ب رة أو مركل 
تدور فكي فلككه جميكع القكيم والملكاهيم واألشككا  والم كاهر وتنجكذب إليكه انجكذاًبا ق رًيكا 
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( الككذي يسككتعمله فككي مقابكك  مصككآللح The becomeمككة تككرجم ب ككا أحمككد الشككيباني مصككآللح اشككبنجلر )"الصككير" كل 3

مكككككان مكككن إمكانات كككاأ ويككككرادف الواقعكككة والشكككك أ ال التككككاريو Becoming الصكككيرورة)  ( ف كككو لح ككككة مكككن لح ات كككا وا 
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بمككا لككه علي ككا مككن فضكك  اإليجككاد واإلمككدادأ وّتضككآلر إلكك  التعبيككر عنككه فككك"ك  حضككارة 
]وق هكي ليسك  إال التحقكف  …جب أن تمتلد بالضرورة فكرت ا المصيرية الخاصة ب اي

  وجميكككع التحققكككا  مكككا هكككي إال رمكككول 1والشكككك  لكككنلم واحكككدة ملكككردة فريكككدة فكككي نوع كككا"
أو"شككعارا  إللاميككة قررهككا المصككير وهككي التككي تسككتدعي باسككم الحضككارة اإلفراديككة مككن 

اإلمكانا  التكي هكي وحكدها خآليكرة وذا   الليض الالمتناهي من إمكانا  العالمأ تلد
  ولككن ومكع أننكا نعتقكد بتمكايل الحضكارا  ووحكدت ا 3مغل أ ولذلد ف ي ضكرورية ل كا"

الداخليككة فإننككا ال نجككاري اشككبنجلر فككي الحتميككة الجبريككة التككي جعل ككا للككروح الكلككي أو 
الحككي  الرمككل األولككي الككذي اقترحككه لككك  حضككارةأ والتككي تعنككي أن نحككّو  ف منككا للتككاريو

وللصككيرورة المتدفقككة إلكك  قككانون يحككتم معككالم الآلريككف وال يحدسكك ا علكك  ضككو  منككارا  
كفيرة قد يضآلرنا التيقن إل  تجاول بعض ا أو العدو  إل  تلويح ومضا   أكفر ها بعًدا 
وأضككككرل ا نككككوًراأ ولعكككك  السككككر الحقيقككككي لككككذهاب اشككككبنجلر هككككذا المككككذهب تشككككا ميته أواًل 

م التلكا   البشكري فكي مواج كة الصكيرورة واستسالمه الكذي يقيكد اإلر  ادة اإلنسكانية ويحّجك
ال ككدارة فككي  يككر رّد أو مقاومككةأ إذ قككّدم تصككوره الخككات للحضككارا  علكك  أن ككا كككا ن 
عضوي تاريخي مسّير بإرادة عليا قاهرة يتنق  في رحلكة مكا بكين مولكد وآللولكة وشكباب 

مكاناته الداخلية يتعّض  وتركله الشيخوخة وال رمأ وال إمكان  وحينما يستنلف آلاقاته وا 
بعككد ذلككد لبككث الحيككاة فككي ّروعككه مككن جديككد  وفانًيككا عككدم إيمانككه بككك  مككا يتعلككف بلكككرة 
"اإلنسكككانية" التكككي شكككاع  وسكككيآلر  فكككي لمنكككه حتككك  اّتخكككذ  ذريعكككة إلذابكككة واسكككتنلاف 
الشكككككعوب الضكككككعيلةأ ف ّمكككككا أو ربمكككككا  ّيكككككب ونلككككك  المشكككككترد اإلنسكككككاني فكككككي مقابككككك  

التي تميل الحضارا   إن هذا المشترد هو مكا ّيعبَّكر عنكه فكي  الخصوصية الحضارية
التصكككور القر نكككي بللككك  "اللآلكككرة"أ وعلككك  قكككدر إيماننكككا العميكككف بوجكككود خصكككا ت تحكككد 
الحضارا  المختللة  المتجاورة أو المتعاقبةأ وتمنع ذوبان إحداها في األخكر  وتحلك  

أن المشكترد اإلنسكاني/اللآلرة ل ا سمات ا وروح اأ فإننا من ورا  ذلد نميك  بحكلم إلك  
تككتحكم فككي كينونككة اإلنسككان أًيككا كككان وصككيا ة الحضككارا  جملككة وفككف سككنة   ماضككية 
ترخذ في حتميت كا شكك  الصكيرورة التاريخيكة التكي يآّللكع ب كا اشكبنجلرأ وهكي السكر فكي 
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أ التلاع  المتباد  بين أجنام البشر المختللة في قضايا أساسية إنسانية  فكًراأ وّمّفالً 
وفنبكككاأ إال أن هكككذا ال يعنكككي أن التكككرفر يككككون ككككاماًل ون ا ًيكككاأ إذ إن الكككدخو  إلككك  عتبكككة 
المنآلقكككة الحضكككارية المح كككورة ال يتكككرت  إلككك  لمكككن ينتمكككي إلككك  تلكككد الكككذا  الحضكككارية 
عين ا  ولع  اإليمان بمف  هذه العمومية يستآليع أن يلسر بعًضا من القضايا التي لم 

و تعليكككك    ورهككككا فككككي حضككككارا  مختللككككة متباينككككة الككككر   يسككككتآلع اشككككبنجلر تلسككككيرها أ
ذا ككككان لكككه أن يل كككم وجكككود تيكككار اإللحكككاد واالتجكككاه المكككادي فكككي الحضكككارة 1والكككروح أ وا 

أ فإنكه لكن 3اإلسالمية ذا  الآلبيعة الروحانيكةأ علك  أنكه م  كر متوقكع لمرحلكة المدنيكة
األفالآلونيككة فككي  يسككتآليع أن يعلكك  النككلو  المفككالي فككي الحضككارا  الماديككةق كال ككاهرة

الحضككارة اليونانيككةأ وكالمككذهب الرومانسككي والنككلو  الصككوفي عنككد بعككض فالسككلة أوربككا 
فككي الحضككارة الغربيككة  إن األمككر فككي الحقيقككة يحكككي قصككة اإلنسككان  المخلككوف الخليلككة 

ح بين عبوديته وألوهية ادعاها لنلسه  !  المترجِّ
ذا كان  عملية المعرفة هي عالقة بين محاور فال فة  ذا  عارفة وموضو  وا 

وأدوا  معرفيككةأ فككإن المككن . الحضككاري يقككدم مجموعككة مككن الصككيغ تسككاعد فككي تجنككب 
االنغالف في ذا  الدارم وفي أدواته المعرفيةأ لتحقيف التواص  مع موضو  المعرفكة 

 في أعل  درجاته و من اق
ا كان قد تبدو الموضوعية والحياد مآللًبا ال ن  عنه في الدراسا  العلميةأ أيً 

ن الذاتيكة في كا  حقل ا المعرفيأ بيد أن للعلوم اإلنسانية خصوصية يجكب أن تراعك أ وا 
ّدة  ككك إحكككد  األوليكككا  وهكككي التكككي تعآلكككي خالصكككات  ا المعرفيكككة التماسكككَد والوحكككدة بككك  الج 
واإلبككدا  أحياًنككاأ ولعكك  اشككبنجلر كككان مككن القال كك  الككذين عّولككوا علكك  أفككر الخصوصككية 

                                                           
تجمع كا وحكدة الكلمن بك  رتبت كا إال عل  أن ا حقب أو أآلكوار متعاصكرة فكي حضكارا  مختللكةأ ال  1

في عمر الحضارة! ولم يعل  وجودها أصاًل في حضارة تتبن  ملاهيم تناقض هذه ال واهر مناقضة 
 جذرية 

يكر  اشككبنجلر أن الحضكارا  تمككر بمراخك   األولكك  مرحلكة النبككع حيكث تحقككف الحضكارة رملهككا فككي  3
مككادة فتككدخ  فككي مرحلككة المدنيككة وتعآلككي الواقعككة بإنجككالا  وفنككون وعلككومأ فككم يغلككب علي ككا التككرف وال

 خكككر مكككا لكككدي ا فيغلكككب الشكككك  والشكككد وينضكككب معكككين الكككروح وتبكككدأ بتككككرار نلسككك اأ فكككم تكككرتي الن ايكككة 
 الوشيكة لتم د لميالد روح حضاري جديد ومختلف   
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رفككة والوصكككو  إلكك  الحقيقكككة إذ يقككو ق "وأول كككد النككام الكككذين اللرديككة فككي اكتسكككاب المع
يرسلون بن را  فاقبة فاحصكة إلك  فرضكيا  اللككر الحكي ون رياتكه سكيعلمون برننكا لكم 
عكككآَل القكككوة الكتسكككاب البصكككيرة فكككي مبكككادو الوجكككود األساسكككية دون أن تعكككتل. صكككدورنا  ّن

تجسيد اللمان رمًلا بعواآلف متعارضة متصارعة  فالملكر هو إنسان يتركل دوره عل  
وذلكد وفككف ر يكاه وف مككه  والحقيقكة فككي ن كره هككيأ علك  المككد  الآلويك أ صككورة العككالم 
الذي ّولكد حكين والدتكه  إن كا ذاد الشكي  الكذي ال يخترعكهأ بك  بكاألحر  يكتشكله داخك  

المتربعة( نلسه مرة فانيةأ إن كا وجكوده المعبَّكر عنكه بكلمكا أ إن كا -ذاته  إن ا )الحقيقة
شخصيته المصا ة في مذهب  ير قاب  للتعدي  أو التبدي  بالنسبة إل  حياتهأ معن  

أ ول ككذا 1وذلككد ألن الحقيقككة وحياتككه تنآلبككف الواحككدة من مككا علكك  الفانيككة انآلباًقككا كليبككا"
فككك"اإلقبا  علكك  ف ككم أي نككت ]كمككا يككر  ناصككفق دون أيككة مسككلما  أو مقاصككد سككابقة 

ا يحلكك  القصككد أو ال ككدف كمككا نبحككث فككي هككي أن نبحككث عمكك -حًقككا–خرافككة  وم متنككا 
الوقكك  نلسككه عككن التماسككد الككذي يككربآل  فككار هككذه الحريككة والسككيولة فيعآلي ككا فككي بعككض 

الكككذي  التعااااطفالقكككرا ا  شكككك  القصكككد أو الغايكككة  هكككذا التكككوالن هكككو نكككو  خكككات مكككن 
اليمكن ف م أي نت أدبي دونه  ومن الخآلكر أن يقكا  إذن إن الخآلكة الصكحيحة أمكام 

ا يسمونه الموضوعية أو الحيادأ فالحياد موقف نشر من الخلآل بكين العلكم النت هي م
ه 3الآلبيعي ودراسا  العالم الروحي  " أ أو من تكرفير مكن . الشكد الكديكارتي الكذي وّجك

! إن منآلكككف التعكككاآلف فكككي مآلالعكككة التكككراث ومحاكمتكككه  كككدا ت مكككة فكككي 2اللككككر الغربكككي

                                                           
 أ والتقويم من عم  المترجم   24-1/21المصدر السابف  1
 أ والتوكيد من عندي 330بيرو أ ت -عربيأ دار األندلمناصفأ مصآلل  ق ن رية المعن  في النقد ال 3
يقكو  محمكود محمكد شكاكر فكي مقدمتككه لكديوان المتنبكيأ وهكي بعنكوان "رسكالة فككي الآلريكف إلك  فقافتنكا" ق "وال يغكررد مككا  2

َ ككري بككهأ   بعككض المتشككدقين الممككوهينق"أن القاعككدة األساسككية فككي مككن . ديكككار أهي أن يتجككرد الباحككث مككن ككك  شككي  
(فإنكه ال أصك  لكهأويكاد 11ان يعلمه من قب أوأن يستقب  بحفكه خكالي الكذهن خلكًوا تاًمكا ممكا قيك "أ)في الشكعر الجكاهليقك

ّوّق مككن الصككدفأ    بكك  هككو ب ككذه الصككورة خككارج عككن حككدود البشككر  هبككه  يكككون ب ككذه الصككيا ةأكذًبا مصككل  ال يشككوبه َذرل
رد مككن ككك  شككي  كككان يعلمككه مككن قبكك أ أفمسككتآليع هككو أيًضككا أن يسككتآليع أن يخلككي ذهنككه خلككًوا تاًمككا ممككا قيكك  أ وأن يتجكك

أفمستآليع هو أن يتجرد من سآلوة "الفقافكة"التي جكر  منكه مجكر  لبكان …يتجرد من سلآلان "اللغة"التي  ذي ب ا صغيًرا
 ان كر ديكوان المتنبكي أتكحق محمكود محمككد…" األم مكن وليكدهاإ أفمسكتآليع هكو أن يتجكرد كك  التجكرد مكن بآلشكة "األهكوا "

 والتقويم من أص  الكتاب  38أ ت1897شاكرأ مآلبعة المدنيأ مصرأ القاهرة أ
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إلكك  اإللحككاح عليككه علكك  أنككه المنككاه. المعاصككرة األمككر الككذي حككدا بمصككآلل  ناصككف 
 شعور حيوي يلي  فجوة السنين وسآلوة المواضعا  العصرية 

يتصكك  الككذهن بككالموجودا  ويكككون تصككّوًرا عن ككا أو يحكككم علي ككا عبككر وسككا   
لةأ ويبكدو  ا فّيذوي العناصَر  ير اللّعالة أو الملعَّ معرفية متنوعة يسيآلر بعض ا أحياًن

 لعقكك  تسكك م إسكك اًما كبيككًرا فككي العمليككة المعرفيككةأن فككي اإلنسككان قككو   يككر الحككوام وا
أ وم ما 1من اأ أو ربما أرقاهاأ الحدم أواليقين الباآلني أوالنور اإلل ي بتعبير الغلالي

د آلاقكا  اإلنسكان وخبراتكه الواعيكة والالواعيكة  تكن تسميته فإنه يمف  الشرارة التكي توّحك
ولعل كا –كلة الدراسكا  اإلنسكانية فيجمع المتلرقا  وير  األجلا  بعين الك أ ولككن مشك

إنما هي في التعوي  عل  المنآلف السببي  -مشكلة تربوية وتعليمية في الدرجة األول 
ا فّتلقكد القكدرة  والمحاكمة العقلية التي ت دي إل  السآلحية والضحالة وربما العقكم أحياًنك

  اللكككرةأ علك  اإلصككغا  إلكك  ال ككدير الككداخليأ والنكبض الحككي لاشكككا  المراو ككة  ولعكك
أي فكرةأ ال تستآليع أن تخترف حاجل العق  وتحرد  لية الحدم إذا لم تصبح هاجًسا 
يمتككككلج بضككككمير اإلنسككككان ووعيككككه وحياتككككه الشككككعورية والالشككككعوريةأ فيلح  ككككا فككككي ككككك  
نه لمن المتاح لللرد أن يكتشف ذاته  الموجودا أ في ذاته فتحرضه وتل مه وتآلورهأ وا 

له أيًضا أن يلكّد أحجيكًة بمعرفكة ذاتكه واسكتبآلان أ وارهكا من خال  حركة فكرة في اأ و 
واسككتكناه أسككرارهاأ وكمككا يسككتآليع أن يقككرأ الحاضككر فككي الماضككي فإنككه مككن الممكككن أن 
يقرأ الماضي في الحاضرأ يقو  الجابريق "إن نقآلة انآلالف الممارسة المحكمكة للنقكد 

سكيرورة تاريخيكة  هي وعي الذا  عل  حقيقت اق "اعرف نلسد" مكن حيكث إنكد حصكيلة
 ل  سارية حت  اللح ة الراهنةأ سيرورة ترك  فيد  فاًرا ال حصر ل ا دون أن تترد 

   3سجاًل يحصي اأ ولذلد كان من الضروري األكيد البد  بكتابة هذا السج "
وت   الذاتية عنصًرا إيجابًيا وفعااًل ما لم يتدخ  اإلسراف ليحّول ا عبً ا يفقك  

ا كاه  الحقيقة وقد ي كاأ والتعكاآلف عصكبية وتقديًسك ليل اأ فتصير الذاتيكة أنانيكة وجبروًت
علك  اخكتالف -ممجوًجاأ والحكدم شكآلحا  وأخيلكة التكرتبآل بكالتكوين الكذهني البشكري 

                                                           
يقو  الغلاليق "   ولم يكن ذلد بن م دلي  وترتيب كالمأ ب  بنور قذفه ا  تعال  فكي الصكدر  وذلكد النكور هكو ملتكاح  1

سكعة" المنقككذ مككن الضككال أ أكفكر المعككارفأ فمككن  ككن أن الكشكف موقككوف علكك  األدلككة المحكررةأ لقككد ضككيف رحمككة ا  الوا
 17أ ت 1846أ 6القاهرة أآل/ -بقلمق عبد الحليم محمودأ مكتبة األنجلو المصرية

 180الجابري أ محمد عابد  ق الخآلاب العربي المعاصر ت  3
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بسككببأ فيتضككخم جانككب مككن جوانككب الككذا  علكك  حسككاب الجوانككب األخككر   -فّعالياتككه
لسككابف الككذي لككم يخضككع وتغككدو "المعرفككة" عرقلككة ومرلًقككا جديككًدا يضككاف إلكك  الرصككيد ا

للصككق  والتصككعيد بالمعرفككة ول ككا  ومككن الجلككّي أن اللكككر العربككي الحككديث يككراوح نتيجككة 
ألسباب كفيرةأ لع  اإلمعان في الذاتية يكون أحدها أوأبرلهاأ ونكر  مصكآلل  ناصكف 
ينبه عل  ذلكد فكي قولكهق "ومكا تكلا  كلمكة أنكا أوالكذا  تلعكب فكي األذهكان حتك  أصكبح 

بككرن يتمّلق ككاأ وأصككبح مككن الآلبيعككي أن تبسككآل سككلآلان اأ ونتجكك  عككن  ككك  شككي  جككديًرا
ذلد معايير كفيرة تحتاج إل  إعكادة ن كرأ وهكي معكايير جملت كا أن علك  األقكدمين أن 
يتقربوا إلّيأ وأن عل  األدب العربي أن يفب   اية ج ده لكي يبرل في صورة مآلابقة 

ااًل عاقبكة مفك  هكذا التلكيككرأ لمآلكالبي وذوقكي ووجكداني  ومكن الممككن أن نتصككور إجمك
ومككا أد  إليككه مككن تخلخكك  العالقككة بيننككا وبككين التككراث  وينبغككي أال نتككردد فككي مجككاهرة 
أنلسنا ب ذا الواقعأ ذلد أن التراث أكبر مكن كك  ذا  ملكردةأ وهكو صكورة دا بكة التنكو  

   إن اإليمكككان  بنسكككبية المعرفكككة البشكككريةأ سكككوا  فكككي القبكككو 1لعلكككو الكككك  علككك  الكككذوا "
والرفض لللكر اآلخرأ أو في الحكم و االقتراحأ وانت اج الوسآلية واالعتدا  في بسكآل 
القضككككايا وتبنككككي الملككككاهيم وبنككككا  العالقككككة بككككين الككككذا  والموضككككو  والعقكككك  والحككككدمأ أ 
والسككعي الجككاد لالنعتككاف مككن أسككر أحاديككة الر يككا أو ا أ ككك  ذلككد يوجككد  رًفككا داخلًيككا 

 ي تلادي الملالف السابقةأ والوفوف بمحاكماته ونتا جه متوالًنا يمكن أن يعّو  عليه ف
كان ذلد علك  المسكتو  الكداخلي للكذا  العارفكةأ فمكا شكرن الصكيغة المن جيكة 
ا  ومككا اآلليككا  اللكريككة الممكنككة فككي التعامكك  مككع المككادة أو الموضككو  الخككارجيأ جمًعككك

 وتصنيًلا واستنتاًجاإ
ن اللل  ويحّتم آلبقة معينة من إن وضوح مقصد البحث و ايته يجّنبه كفيًرا م

األدوا  والمناه. تكون أكفر انسجاًما ومرونة في سبي  الوصو  إل  ال دفأ ومعلوم 
ه إلك  عكاقلينأ ومكن  أن و يلة الشي  تحدد آلبيعتهأ والبحث فكي الن ايكة خآلكاب موّجك

علككك  –أّوليكككا  وضكككوح الر يكككا وال كككدف معرفكككة "العقككك  الترافكككي" الكككذي يكككتم التعامككك  معكككه
أو "العق  الحديث" الذي تكتم مخاآلبتكه فكي الحاضكرأ ألن أي إسكقاآلا  مكن  -رناماذك

كا إن لكم نل كم  الماضي عل  الحاضر بغية اكتشافه أوتقويمه سوف تصير عبً ا ب  عبًف
                                                           

 37ناصف أ مصآلل  ق قرا ة فانية لشعرنا القديم أ دار األندلم أبيرو أ ت  1
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هككذا العقكك  الجديككد الككذي صككا ته عناصككر أشككد اختالآًلككا ممككا يتوقككع "فينبغككيأ قبكك  ككك  
أمكر هكذا "العقك " الحكديث فكي العكالم  شي أ]عل  مكاير  أحمكد محمكد شكاكرق أن نتكدبر

اإلسككالميأ ألن ف ككم هككذا "العقكك "أ هككو الككذي يحككدد لنككا آلريقنككا ومن جنككا فككي ككك  دراسككة 
أ وفي المقاب  فإن الكدخو  إلك  1صحيحةأ نحب أن نقدم ا إليه حت  يآلم ن ويرض "

عقكو  الماضككين مكن خككال  بوابككة العقك  الحككديث أو محككاكمت م بمعكايير معاصككرة ألشككد 
 ا عل  الحقيقة من التتار عل  مكتبة بغداد!        خآلرً 

إن الآلابع الحيكادي لكادوا  المعرفيكة والمن جيكة يجعك  مكن عمليكة اسكتعارت ا 
بين البي ا  اللكرية والحضكارية أو بكين الحقكو  المعرفيكة المختللكة عمليكة ميسكورةأ إال 

ا إذا  -ةوتماشككًيا مككع مككا أشككرنا إليككه فككي فقككرة سككابق-أن األدوا  قككد تغككدو فكككًرا ومضككموًن
نككه  ن كككان ال نكك  -كانكك  مرتبآلككة برسككام فكككريأ أوكانكك  رمككًلا لمغككل  حضككاريأ وا  وا 

فإنككه ي كك   -عككن المككن . الوصككلي فككي التحضككير لقككو  الكلمككة الن ا يككة فككي بحككث مككا
مرحلكككة أولككك  فكككي مناقشكككة أي فككككرة جوهريكككة تنتمكككي إلككك  الحضكككارة العربيكككة اإلسكككالمية 

إل  المن . المعياري الذي هو اآللية المن جية الم يمنة  ويصبح من الضروري اللجو 
في بنا  ا المعرفي والقيميأ عل  شرآل أن يكون المعيار نابًعا من ذاتية تلد الحضارة 

 ون ام ا الداخلي ال ملروًضا علي ا من خارج      
تحككدفنا كفيككًرا عككن ضككرورة االسككتعال  علكك  التلاصككي  لتكككوين تصككور شككمولي 

بيكككة وصكككيا ت ا فكككي ن ريكككة محكمكككة تسكككتل م محتواهكككا مكككن انخراآل كككا فكككي لل كككاهرة األد
المجكر  الحضككاري ال ككّدار الككذي ال ّيككرّدأ ولمككا كانك  البحككوث تبككدأ مككن تلكيككد ال ككاهرة 
وتشككآلير معالم ككا بغيككة انتخككاب مجموعككة مككن الشككرا ح والعينككا  تككتم فيمككا بعككد عمليككة 

غالب تحتل  بلجوا  وأخاديد نتيجة تركيب ا للن ر إلي ا متجاورة متضاّمةأ فإن ا في ال
التشريح والتشكآليرأ ذلكد أن التراكمكا  التكي تبنك  علك  أسكام اإلحصكا  واالستقصكا  

 -3عل  أهميت ا-ومن فم المشاب ةأ فالث  ايا  تدأب البحوث للقبض علي اأ ّتغيِّب 
                                                           

- اهرة القر نيةأ لم للكهق مالكد بكن نبكيأ تكرق عبكد الصكبور شكاهينأ دار اللككر"فص  في إعجال القر ن"أ تقديم لك ق ال 1
 10أ ت 1849أ 2بيرو أ آل/

( آلالمككا هككي تعككرض التركيككب الجككوهري فإن ككا نعمككة وبركككة بالنسككبة إلكك  Analogiesيقككو  اشككبنجلرق "إن الممككافال  ) 3
لك  براعكة منآلقيكة اللكر التاريخي  فتقنيت ا المتآلورة برعاية فكرة مل ومةأ ستنت ي ب  ا حتًما وتركيًدا إل  نتا . محتومكة وا 

  1/62اشبنجلر أ أسوالد ق تدهور الحضارة الغربية فا قة"أ  
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ال وتذيب نمنما  ضك يلة وخلليكا  مواربكة تعآلكي ال كاهرة التنكا م بك  الحيكاةأ فكك"الدقة 
دا ًما كما يقو  ماتيم  إن اإلصرار عل  الممافلكة والتكواتر ليككون 1ت دي إل  الحقيقة"

أعنكككي بكككه التكككاريو الحكككي بمل كككوم اشكككبنجلر ولكككيم –الحككككم الليصككك  فكككي مقولكككة التكككاريو 
يجعلنا نشد في مصداقية نتا . البحوث المقدمة عل  هكذا األسكامأ  -الترريو كمدونة

ق "إن المشاب ة السآلحية هكي مكيكدة ع مك  وقعك  فكي ويعبر اشبنجلر عن ذلد بقوله
أ إذ ال بكد مكن اإليمكان بكرن المشك د الكلكي تتعاضكد فكي تشككيله 3شباك ا جميع أبحافنكا"

ا بككارًلا مككن معالم ككا يسكك م فككي كسككر الرتابككة  وحككدا  يكككون التنككاقض واالخككتالف معلًمكك
المتشكككاب ة  ويضكككلي عليكككه التنكككّو  والغنككك أ فمكككن األجكككد  التعامككك  مكككع هكككذه الوحكككدا 

تشككي برسككرار وت مككم برخبككارأ تلككّوح ب ككا وال  2أوالمتناقضككة علكك  أن ككا عالمككا  ورمككول
تلصكحأ ولكو أفصككح  لمكا عكاد  رمككًلاأ يقكو  اشكبنجلرق "إن الر يككا التاريخيكة الحقيقيككة 
تنتمي إل  مملكة المغكالي )جمكع مغكل ( حيكث ال تككون الكلمكا  المتعارضكةق صكواًبا 

  وعليكه فلكيم كك  مكاهو واضكح يعنكي أنكه فكي 6يقة وضحلة"وخآلرأ ب  إنما تكونق عم
المتناو أ إذ قد يكون الوضوح والبداهة أشد إمعاًنا في الممانعة والبعكدأ يقكو  الكراليق 
"  فاعلم أن العجل عن التعريف قد يككون لخلكا  المآللكوب جكًدا وقكد يككون لبلو كه فكي 

ًفك    ولعلكد ال تسكتآليع أن 1ا لكه"الجال  إل  حيث ال يوجد شي  أعرف منه ليجعك  ّمعرَّ
تمتلد التقنيا  السابقة مالم ت من بوجكود من جكين ككونيين يمّكنكان اإلنسكان مكن تن كيم 
الوقككا ع المحيآلككة بككه علكك  شككك  صككورة للعككالم  األو  مككن . الآلبيعككة التككي "تخصككت 
لاشيا  في الصيرورة مكان ا كرشيا  فكي الصكير  ]والفكاني مكن . التكاريو الكذيق يكن م 

–  وهككذا يعنككي أن تن ككر إلكك  األعيككان 4يا  فككي الصككير باالسككتناد إلكك  صككيرورت ا"األشكك
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بعككين الن ككام أو الجككوهر الككذي ينسككف حركت ككا ومواقع ككا فككي  -بمصككآللح علمككا  الكككالم
عالم الملد واألعراضأ وأن تلحك  الكروح التكي تتلجكر مكن ورا  األشكباح والرمكولأ وأن 

 تل م المغل  ال المعن  فقآل    
العككرض السككريع والمككوجل لمل ككوم المككن . الحضككاري قككد يتبككادر إلكك   وبعككد هككذا

األذهككان أحككد أمككرينق األو  أن هككذا المككن .أ وبمككا يخككالف أصككاًل مككن أصككولهأ يسككتمد 
هويته أساًسا من مصادر  ربية و ريبة عن المسرح الحضاري لكادب العربكيأ نقصكد 

قككد يبككدو ل بقًيككا  -ي المككن .أ–بككذلد ن ريككة اشككبنجلر الليلسككوف األلمككاني  والفككاني أنككه  
وشكاًل من أشكا  الترف اللكري أو المفاليكة المجكردة العسكيرة علك  التمفك  فكي الواقكعأ 

 إن حضور هذا االعتراض في ذهني دفعني إل  اإلدال  بالتوضيح اآلتيق  
فكككي الدرجكككة –يسكككتمد التصكككور السكككابف للمكككن . الحضكككاري مالمحكككه وتماسككككه 

المشكككككاعر فكككككي نلسكككككيأ وهكككككو لكككككيم وليكككككد النصكككككوت مكككككن حرككككككة األفككككككار و  -األولككككك 
ووسكككع   فكككاف  -دون أدنككك  ريكككب-والمقبوسكككا  التكككي عرضككك أ والتكككي أ نككك  البحكككث 

الر يككا فيككهأ ومككا اإلصككرار علكك  االستشكك اد ب ككا أو اإلحالككة إلي ككا إال مككن بككاب األمانككة 
 ضكالة المك من أنك  وجكدها ف كو أولك  النكام -فكي الن ايكة–والعرفان والترييدأ والحكمة 

ب ا  فم إنه ممكا يليك  االعتكراض السكابف أننكي قكد وجكد  لمن جنكا فكي الرصكيد النقكدي 
العربككي تآلبيًقككا إجرا ًيككا يصككح أن يكككون مفككااًل عليككه وممارسككة لككه فككي كفيككر مككن أسسككهأ 

ن لكم تجكر فكي 1نعني بذلد م للا  مصآلل  ناصف النقدية   الحديث من كا خاصكةأ وا 
من جيككة معلومككة  والمككن . الحضككاري فككي ال ككاهر علكك  سككنن ن ريككة مرسككومة وحككدود 

الن اية هو آلريقة فكي التلكيكر قبك  أن يككون شككاًل لللككرأ ف كو علك  هكذا يمتلكد حيكاد 
األدوا  المعرفيكككة األساسكككية فكككي الكككذهن البشكككري ويبنكككي علككك  المشكككترد اإلنسكككاني إال 
ماتلرضه الخصوصية الحضارية  وللباحث في الن اية أن يمكتحن آلاقكا  هكذا المكن . 

                                                           
ة"  أ نكذكر علكك  ككك "ن ريكة المعنكك  فكي النقكد العربككي" و "قكرا ة فانيكة لشككعرنا القكديم" و "النقكد العربككي   نحكو ن ريكة فانيكك 1

ذلكد مفككااًل رأيككه المتميككل فكي اآلفككار السككلبية لل ككم التككراث األدبكي العربككي القككديم مككن خككال  النكلو  الككذاتي الككذي سككيآلر فككي 
أوا   هذا القرن علك  نقادنكا بعامك  االنب كار بالن ضكة اللكريكة الغربيكةأ واقتبكام مفل كا وقيم كا! ان كر مقدمكة كتابكهق قكرا ة 

 م فانية لشعرنا القدي



 الدكتور حسين الصديفأ وبتو  أحمد جندية
 

 

جدواه وانسجامه شكاًل وو يلة في تآلبيقنا الخات له عل  إشكالية "و يلكة الخآلكاب و 
    1الشعري عند العرب في القرن الفالث ال جري"

 الخاتمة
إن الواقع الفقافي العربي في مرلفأ وهو يعكم ألمة مصيرية تعيش ا األمكةأ  

ذا كنا قد أكفرنا من مّد أعناقنا إل  أسآلحة جيران لنا  أصدق ا  أو أعدا أ أوفيا  أو وا 
خونةأ فقد  ن األوان لكي نسلآل أنوار البصيرة عل  بواآلن ذواتنا لنكتشل ا أواًل ك دف 
أسم أ ولنرسم ل ا موقع ا من الحي العكالمي فانًيكا  فكك"ال يسكتآليع أحكد أن يحككم علك  

 كما يقو   وتيه    3التاريو إال ذاد الذي اختبر التاريو داخ  نلسه"
خصوصية الذا  وتميكل المحتكو  الحضكاري فكي نسكف وحكدة بشكرية فاإليمان ب 

فآلريككة هكككي مقولككة البحكككث األساسككيةأ ويمككككن أن تل ككم علككك  ضككو  ا مجموعكككا   يكككر 
 محدودة من ال واهر والقيم  اللكرية واللنية 

ولع  المساحة المسموحة للبحث لم تلسح له من المجا  ما يعبر به عن ر اه 
لككذلد جككنح إلكك  التركيككل والتكفيككف الككذي قككد يكككون العلككة فككي تعبيككًرا واضككًحا وملصككاًلأ و 

  موض بعض مناحيه وحيفياته  
ذا كان البحث يمتلد من الجرأة والفقة ما يخو  به نلسه ل ّل قناعا  وربما  وا 
مواضعا  سا دة فإنه ال يدعي لنلسه العصمة أواحتكار الحقيقةأ هو في الواقع خآلوة 

ه ج ود وآلاقا  متنوعة ومتضافرة نستبشكر تتالي كاأ أول  في مشرو  ينبغي أن تقوم ب
فككم هككو مككن ورا  ذلككد عالمككا  من جيككة قابلككة لالختبككار علكك  أفكككار ال حصككر ل ككا فككي 

 بحوث متوقعةأ إن شا  ا  
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 المصادر
 تكر ق أحمكد الشكيبانيأ أ  تدهور الحضارة الغربية - 1846أ أسكوالدأ اشبنجلر

 منشورا  دار الحياة أ بيرو  
 الكوي أ -أ سلسلة عالم المعرفةجمالية الفن العربي - 1878أ عليفأبهنسي

 أ شباآل 16 /
 أ دار الآلليعككةالخطاااب العربااي المعاصاار - 1891أ محمككد عابككدأ الجااابري-

         3بيرو أ آل/
 مفاااااتيغ الغيااااب -هككككك 1209أ محمككككد فخككككر الككككدين بككككن ضككككيا  الككككدينأ الاااارا ي 

  1آل/ )التلسير الكبير(أ المآلبعة العامرة الشرقيةأ

 أ  مقدماااة فاااي نألرياااة األدب العرباااي ا سااا مي - 1886أ حسكككينأ الصاااديق
 منشورا  جامعة حلب 

 أ دار األدب والصاااااااااااااااااارا  الحضاااااااااااااااااااري - 1881أ شككككككككككككككككككلتاظأ عبااااااااااااااااااود
  1المعرفةأدمشفأآل/

 أ بقلكمق عبكد المنقذ من الضا ل - 1846أ أبو حامد محمد بن محمدأ الغ الي
  6قاهرةأ آل/ال -الحليم محمودأ مكتبة األنجلو المصرية

 أ تككرق عبككد المجيككد كيااف نفكاار فااي الفاان ا ساا مي - 1884أ أوليككغأ كرابااار
  1نا م وسعيد الحناصليأ دار توبقا أ الدار البيضا أ آل/

 أ تحق محمود محمكد الديوان - 1897أ أبو الآليب أحمد بن الحسينأ المتنبي
 شاكرأ مآلبعة المدنيأ مصرأ القاهرة 

 2أ آل/المعجم الوسيط - 1882أ مجمع اللغة العربية  
 أ دار األندلمأ بيرو   قراءة ثانية لشعرنا القديمأ مصآلل أ  ناصف 
 أ دار األندلمأ بيرو  نألرية المعنى في النقد العربيأ مصآلل أ ناصف 
 أ تكرق عبكد الصكبور شكاهينأ دار الألااهرة القرآنياة - 1849أ مالكدأ ابن نباي

  2بيرو أ آل/-اللكر
 




