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       72زايرة: 

 
ِمن أي وظيفة فكريَّة، أِو اجتماعيَّة، أو ُخُلقيَّة، وتريد  -أو الفن عموًما  -َتْشَتدُّ يَ ْوًما بعد يوم قبضة النَّزعات النَّقديَّة، اليت تريد جتريد األدب 

 بعيدة عن الواقع بشكٍل عام، حىت كأنَّ الفكر قد صار ُسبَّة يف العمل األديّب.قصره على التَّعبري عِن التَّجارب اجلماليَّة، أِو الذاتيَّة، أو تلك ال
 

كما يقول الناقد املاركسي   -ولن نُعدَم أن جند نقاًدا غرَي قليلنَي، ممَّن يَ َتَحمَُّسون اليوم الجتاهات النَّقد احلداثي، ُيشيدون بقصيدٍة تَ َتَحدَّث 
يف َعبَ َثْت ِبَشْعر فتاة، أو تَ َتَحدَّث عِن النُّهود العطشى، وتُِعدُّ ذلك جتربًة فنيَّة ُمَتأَلِّقة؛ ولكنها ال عن رايح اخلريف، وك -"جوزيف فرميان" 

ضراب سان تَ َتَحمَّس لقصيدة تعاجل قضيَّة اجتماعيَّة، أو خلقيَّة، أو سياسيَّة؛ كشنق الزُّنوج يف جنوب الوالايت املتحدة األمريكيَّة، أْو إ
 وما َشاَكل ذلك، ويقولوَن إنَّ هذه املوضوعات لَْيَست جتربة، وقد تُِعدُّها أقرب إىل الَوْعظ، أِو اخَلطَابة، أو الّدعاية.فرانسيسكو، 

 
ة، ََلْ ة مثاليَّ وال شك أنَّ هذا َتَصوُّر خاطئ حِلَقيقة النَّص األديب، وفيه قصور يف فهم وظيفة األدب، بل إنَّ ذلك اْرَتكاٌس به يف نظرايَّت نقديَّ 

 يستطيع التَّعاُمل معها. -املأزوم ابهلُُموم والتَّحدايت االجتماعيَّة واحلضاريَّة  -والسيَّما اجملتمع العريب اإلسالمي  -يَ ُعْد جمتمع اليوم 
 

ت املثاليَّة واجلماليَّة النَّقديَّة، ابستمرار َخطَأَْيِن َكِبريَيِن يف تعاُمِلها م  ع النَّصِّ اأَلَديب:لقد َأْخطََأِت النَّظرايَّ
 قصر طبيعة التَّجربة الفنيَّة على تغذية حاسَّة اجلمال يف اإلنسان، واْلِتماس الفن ِلَذات الفن. أحدمها: -
 وهو اتبع لألول، قصر الفن على املوضوعات اليت ال ََتُتُّ إىل الواقع أو اجملتمع ِبِصَلة. اثنيهما: -

 االجتماعيَّة؛ بل ُقِل اإلنسانيَّة، وأوشك أن يَ َتَمحَّض للتَّشكيل اللَّفظيِّ وحده.ولذلَك جَتَرََّد األدب ِمن وظيفته 
َيِويَّة، وُأْسُلوبيَّة، وَشْكالنيَّة،  -ِبَشكل أو آبخر  -إنَّ هذه اآلراء النَّقديَّة، اليت جتد هلا اليوم ُحُضورًا ابهًرا  ت احلداثة وما بعدها: من بِن ْ يف نظرايَّ

أيَّ عمٍل أديب ما هو إالَّ تركيب ، تقع يف َوْهم التَّمييز، أِو الَفْصل بنَي الشَّْكل واملَْضُمون، أو بني الصُّورة والرُّؤية، ُمتَ َناِسيًة أنَّ وما شاَكَل ذلك
اًدا ُعْضوايً ، خيايل للعاِطفة، والصُّورة، والِفْكر، والشَّكل اخلارجي اد هذه العناِصر املَُكوِّنة له اّتِّ ، حبيُث يَ تَ َغْلَغل كلُّ عنصر وقيمته هي يف اّتِّ

 من هذه العناصر يف نسيج العناصر األخرى، ويَ َتَماَهى فيها، وتَ َتَماَهى فيه ََتَاهًيا اتًما.
 

ٌب به يف األدب، على أالّ ينفصَل ابلتَّأثري وحده، وأالَّ يوصَف على انفراٍد أبنَّه إنَّ املضموَن الِفْكري، خلقًيا، أو سياسًيا، أو دينًيا، شيء مرحَّ 
 َفّّن، أو أن يُ ْعطى أي قيمة، وهو جمرٌَّد يف حدِّ ذاته.

 
 إنَّ الذي ينبغي أن يوصَف أبنه فّن، هو النسبة القائمة بني املضموِن والشَّكل، وليس أحدمها جمرًدا أو ُمنفصاًل.

 
 كار السَّامية وحدها ال تصنع أداًب وال فًنا؛ ولكن األدب العظيم ال يَ َتَحقَّق ِمن دوهنا.إنَّ األف

 
ا الشعر استعمال خاص    ِللغة، ولكن تقول الناقدة "إليزابيث درو": "إنَّ املبىن يف ذاته ال قيمَة له دون املعىن، وإنَّ االثْنني ال ينفصالن، إَّنَّ

 .[1]ن تقوَل شيًئا، ألنَّ اللغة وسيلة االتِّصال بني الناس"قيمة أيِّ استعمال للغة هي أ
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ِمن بني  -هو "شوسر"  -ا ُيِصرُّ على أنَّ املعاين اجلديَّة هي أساس الشعر، وقد اْستَ ْبعد شاعًرا كبريً  -وهو "ماثيو أرنولد"  -وكان انقٌد شهرٌي 
 .[2]األمساء الكربى؛ ألنَّ ِشْعره ال يَ َتَضّمنها

 
عر خاصة  َتَحقَّق ابألفكار؛ بل تَ َتَحقَّق ابأللفاظ ليس َوْعظًا، أو دعاية ِلَمبادئ وشعارات؛ ولكنَّه فّن، وفنيته ال ت َ  -واألدب عموًما  -إنَّ الشِّ

 والعبارات، تَ َتَحقَّق ابللُّغة املَُتأَلِّقة الباهرة.
 

 وهكذا تَ َتَمثَّل يف كل عمل أديب ُمَعاَدلة ذات َطَرَفنْي ُمَتَداخَلني، يستحيل الفصل بينهما: الشَّكل، واملضمون.
 

عر  ابلشَّْكل يكتسب النَّص فَ ّنيته، ويدخل حرم األدب،  -كما تقول "إليزابيث درو"   -وابملضمون يكتسب ِقيمته وَعَظمته، إنَّ رسالة الشِّ
عن ألفاظه  -أبيِّ حال  -هي أن يكشَف عن قيمة هذا العاََل، عاََل جتربة اإلنسان احلي، ولكن الشعر يعيش يف لُغته، وال ميكن فصله 

 .[3]األصيلة اليت ُكتب هبا
 
 

 
  .125"الشعر كيف نفهمه َونَ َتَذوَّقه"، ل "إليزابيث درو"، ترمجة/ حممد إبراهيم الشوشي: ص    [1]
  .33السابق: ص    [2]
  .335السابق: ص    [3]
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