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 مقدمــــة 

اء الفكري  لما كان الخطاب النقدي يمثل جزءا في منظومة البن        
والحضاري ألي مجتمع من المجتمعات، كانت مساءلة هـذا المنجـز           

وإن أي  . حقا مشروعا لكل من يريد أن يسـهم فـي هــذا البنـاء            
خطوة للتغييـر والتطـوير يفـترض أن تبدأ بمراجعة ما تم إنجازه،          

من . لكي  يقوم البناء الجـديد على أسـس متيـنة وأصول راسخة           
 هذه الورقة التي تغيت دراسة المنهج التـاريخي         هذا المنطلق جاءت  

الل جهد مجموعة من النقاد الذين يمثلـون بيئـات علميـة            ـمن خ 
 .متباينة 

 فقد تناولت األستاذ عبد اهللا عبد الجبار لكي يكـون ممـثال            
 .للنقاد الرواد الذين وضعوا بذور الفكر النقدي في ثقافتنا المحلية 

يخي عند الدكتور محمـد بـن       ثم درست تجليات المنهج التار    
سعد بن حسين الذي ينتمي إلى النقاد الجـامعيين الـذين اسـتوعبوا     

 . األصول المنهجية 
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وختمت الدراسة بالدكتور عبد اهللا الحامد الذي عاصر فتـرة          
 ..ازدهار النقد األدبي، وانفتاحه على مناهج نقدية متنوعة ومتعددة 

لبحث كتبت بين عـامي     والدراسات النقدية التي تناولها هذا ا     
 م١٩٧٨ و ١٩٥٥

أي إن آخر دراسة تناولها هذا البحث  دراسة الدكتور الحامد           
فهي تغطي مرحلة زمنية تمتد إلى ما يقرب     . ه  ١٣٩٨التي كتبها عام    

من ربع قرن ، وهي مدة كافية لتبلور الرؤيـة النقديـة فـي بيئـة                
 .اجتماعية ناهضة 

ي، ألن  الوعي بالمنهج      وقد اتجهت إلى دراسة المنهج النقد     
وأنه تجاوز األحكـام   .مؤشر على نمو التفـكير العلمي عند الناقـد        

ثـم إن أي    .  االنطباعية السريعــة إلى الوعي النقـدي المنضـبط       
خطوة في الطريق إلى نهضة فكرية سديدة يجب أن تبدأ بـالمنهج ،              

 .فالمنهج هو الطريق الذي يفضي إلى األهداف والغايات المقصودة
وال تزعم هذه الدراسة أنها استوفت كل معالم هـذا المـنهج            

ولعل هذا البحث يغري    . لكنها أبرزت مالمحه العامة، وسماته البارزة     
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أحد الدارسين لكي يعمق دراسة هذا المنهج فـي أطروحـة علميـة             
 .واسعة
  المدخــــل: 

يعرف المنهج لغويا بأنه الطريق و السبيل التي يتـدرج بهـا    
لى هدف معين، وكانت مناهج العلوم تعد فرعا من المنطق،          للوصول إ 

من خالل االعتقاد بأن المنطق هو آلة تعصم الذهن من الوقـوع فـي     
 .الخطأ

وهذا االرتباط بين المنهج وعلم المنطق جعلـه يـدل علـى            
الوسائل و اإلجراءات العقلية التي تؤدي حينما تسير وفـق الحـدود            

 .نةالمنطقية إلى نتائج علمية معي
هذا مفهوم المنهج في عمومه، أما ما يتصل بالدراسة األدبية          
فإن المنهج يعني إجراءات وطرق معالجة القضايا األدبية، والنظر في          
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مظاهر اإلبداع بأشكاله المختلفة، والعمل علـى تحليلهـا الكتشـاف           
  .)١(قيمتها الجمالية

األدبـي   وقد تعددت مناهج النقاد وطرائقهم في تناول الـنص 
، فهنـاك المنـاهج     .وتنوعت مداخلهم إلى عوالمه العميقة والثريـة      

الخارجية التي تهتم بالمالبسات والعوامل  الخارجية المؤثرة بـالنص         
وهناك المناهج الداخلية التي  تتعمق في بنية النص بوصفها          . األدبي

مـن أقـدم    ويعد المنهج التـاريخي واحـداً  . موضوعا مستقال بذاته
 .ية عند الدارسين المحدثين المناهج الخارج

المنهج الذي يدرس األدب   ويطلق المنهج التاريخي على ذلك
  .مساعدة من خالل سيرورته التاريخية، اعتماداً على علوم ومعارف

 فـي  الوضعية الفلسفة ظهور مع ( التاريخي المنهج ظهر قد
 حـول  " كونـت  أوقست " أفكار وانتشار بفرنسا عشر التاسع القرن

                                                

سعد أبو  / و د  . ٨مناهج النقد األدبي المعاصر ص      : صالح فضل   / د)  ١(

النقد األدبي الحديث ، أسسه الجمالية ومناهجه المعاصرة ص         : الرضا  

 . وما بعدها ٤٧
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 وضرورة ، وتطورها ، المجتمعات نشأة في التاريخية الظواهر أهمية
 مالحظـة  علـى  واالقتصـار  ، الكائنات جوهر في البحث عن العدول

 بهـذه  مرتبطـة  األدبي النقد منهجه محاوالت أولى ظهرت ظواهرها
  . الوضعية الفلسفة

 وهي ، االنعكاس نظرية بالطبع هو المنهج لهذا مفهوم وأهم
 والتاريخيـة  االجتماعية والظروف الكاتب حياة من االنطالق تقتضي

 من الكاتب هذا صورة عن معلوم هو كما والبحث ، بإنتاجه حفت التي
 وثيقـة  األدب يعتبـر  وبذلك . آثاره في المجتمع وصورة أدبه خالل
  .)١()معرفية لغاية استغاللها الناقد مهمة ، واجتماعية ذاتية

 السياسـية  الظـروف  دراسـة  علـى  التاريخي المنهج يقوم
 منهـا  ويتخـذ ، األدب إليه ينتمي الذي للعصر والثقافية واالجتماعية

. وغموضـه  كوامنه واستجالء خصائصه وتفسير األدب لفهم وسيلة
 بعبـارة  ، األدب في المؤثرة العوامل بدراسة التاريخي المنهج ويعني

                                                

إشكالية المنهج في النقد األدبـي  ، مركـز النشـر            : محمد طرشونة / د) ١(

 .٤ ص٢٠٠٨الجامعي تونس ، 
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 باألد لفهـم  الزم واالجتماعي والسياسي التاريخي الطابع إن : أخرى
 عنـه  تـأخر  أو عصره تقدم لو عبقرياً األديب اليكون لذا، وتفسيره
 . )١(الوجهة هذه إلى وأفرزته، وجهته قد البيئة عوامل مادامت

وثمة فرق بين تاريخ األدب والمـنهج التـاريخي ، فتـاريخ            
األدب هو الذاكرة األدبية التي تجمع المنجز األدبي وتصنفه وتحفظـه           

ــي تحم  ــة لكــــ ــة تراكميــــ ــه بطريقــــ  يــــ
 . من الضياع  

إن التاريخ األدبي يعمل على استعادة الماضي ، دون أن يتتبع          
إنه إن فعـل    . تطوره ، ويفسر عوامل نموه، ويربطه بأسباب تحوله         

 .ذلك تحول من الرصد التاريخي إلى التناول النقدي 
أما المنهج التاريخي فيذهب أبعد من ذلك حيث يسـعى لفهـم    

عتماد على مجموعة من العوامـل والعلـل        األدب وتفسير تطوره باال   
إن مجال الناقد التـاريخي أوسـع مـن    . المؤثرة في نشأته وتحوالته 

                                                

مكتبـة نهضـة   ،الطبعـة األولـى   ،المـذاهب النقديـة     ، ماهر فهمي / د) ١(

 .١٨١ص، القاهرة،مصر
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مجال المؤرخ األدبي ،فالناقد يوسع الفضاء المحيط بالعمـل األدبـي           
ثم إن الناقد   . ( بمقارنته بغيره ، وبربطه ببيئته ، وبسياقاته الزمنية         

لعصر عينـه ، أو مـن الشـكل    يقرأ وفي ذاكرته قراءات أخرى من ا    
وكمـا أنـه يرجـع      . نفسه ، فهو يقرأ ما يحيط بالعمل الذي يدرسه          

بالزمن القهقرى بحثا عن النص األصلي والمعنى األصلي  ، فكـذلك            
يوسع الفضاء المحيط بالعمل األدبي بمقارنته بغيره من األعمال التي          

ـ         ـ ـيتميز هو عنها ، فيكون العمل بـذلك مقيـدا فـي زم ان ان ومك
 .خارجيين ، وموضوعا في سياقه األدبي و التاريخي 

، ألنها مبنية على معرفـة      " مسلحة  "والقراءة النقدية قراءة    
سابقة ، وعلى جمالية أو نظرية في األدب ، فهي تشتغل بمناهج ، أو              
مقاربات للشأن األدبي معدة سلفا إن صح التعبير ، كانت في القـديم             

 .)١()يوم العلوم اإلنسانيةهي التاريخ الوضعي ، وهي ال

                                                

  .٢٤النقد العربي المعاصر ص : آن موريل ) ١(
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المنهج النقدي التاريخي  ، إذن ، يعتمد على النظرية األدبية           
في التحليل والتعليل ، ويستثمر معطيات العلوم اإلنسـانية ، خاصـة            

 .علم التاريخ ، لتفسير عالقة الظاهرة األدبية بسيرورتها الزمنية 
ولما كان الوعي بالمنهج نشأ في أوربا فـي مطلـع عصـر             
النهضة ، كان لزاما على الباحث في المناهج النقدية أن يلمـح إلـى              

 . أصولها الغربية
وقد بدأت إرهاصات هذا المنهج حينما تم االلتقاء بـين األدب           

في القرن التاسع عشـر   وعلم التاريخ بمعناهما المتعارف عليه اآلن
في الفكر الفلسفي األلماني ، خاصة في أحضان الفلسـفة الوضـعية            

ي عملت على نقل مبادئ ومناهج العلوم الطبيعية إلى الموضوعات          الت
فخطت العلوم اإلنسانية والجمالية خطوات     . اإلنسانية والفن والفلسفة    

 .واسعة 
: بدأت مالمح المنهج التاريخي تتضح مع ظهور الناقد الكبير          

في مقاالته الصحافية العديدة التي     ) ١٨٦٩-١٨٠٤(سانت بــوف   
 شخصيات  منقوديه ، ثم العمل علـى تـرتيبهم فـي    حاول فيها رسم  
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واسـتطاع بثقافتـه    . مجموعات  وفصائل  تربطها روابط مشـتركة       
الواسعة ، وحدسه الشفاف ، ودقة مالحظته  أن يقدم تحليالت دقيقـة      
ومقنعة  لشخصياته في محاولة  الستكشاف العبقرية الفرديـة  لكـل          

الستكشـاف شخصـية    أديب أو أديبة ، وبذلك وظف الدرس األدبـي          
المبدع ، فكان نقده مقدمة علمية  للنقد العملي الذي تبلور أكثر عنـد         

 . هيبوليت تين 
لقد شكلت فلسفة أوغست كونت الوضـعية حقيقـة المسـار           
الفكري للقرن التاسع عشر، كما غذت مشروع تين الهادف إلى فهـم            

جـه  لقد حدد سـمات منه    .اآلثار الفنية بوصفها إنتاجا تحتمه أسباب     
 :بقوله 

إن المنهج الحديث الذي أسعى إلى اتباعه والذي بدأ يتغلغـل         "
في كل العلوم األخالقية يقوم على اعتبار اآلثار اإلنسـانية، واآلثـار            
الفنية على وجه الخصوص أعماال ومنتجات ينبغي تحديـد سـماتها           
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إن العلم وفق هذا المفهوم     . والبحث عن أسبابها، وال شيء غير ذلك      
  .)١(" وال يغفر، إنه يالحظ ويشرحال يأمر

إن التاريخ الوضعي الذي يفضل منطق السببية هذا سـيكون          
بشكل عام علم نفس، وعلم اجتماع، كما هو تـاريخ لألثـر األدبـي              

 " العرق والعصر والوسط"بوصفه نتيجة ثالثة عوامل 
لقد ربط الناقد الفرنسي  الكبير تين  األدب بالعوامل الثالثـة            

لمؤثرة في تكوينه، حيث صاغ  حتميـة القـوانين العلميـة     الرئيسة ا 
:  المؤثرة في نشأة الظاهرة األدبية وتفسيرها ضمن نظريته الشـهيرة         

إن هذه العوامل الثالثة هي أساس كل إبداع        . العرق والبيئة والزمان    
 ذلك أن . وال يفهم أو يفسر إال على أساسها . ، تطبعه بطابعها 

المعرفة ، وإن كانت معرفة حسـية ،        الفن شكل من أشكال     ( 
إن الفـن   . يلتقط الماهية وطبيعة األشـياء      " مثل الفيلسوف "والفنان  

                                                

من الثوابت إلى المتغيرات ، ترجمة محمد أحمد طجو         : جيروم روجيه   ) ١(

دورية تعنى بترجمة األدب العالمي تصدر عـن نـادي       " نوافذ  "، مجلة   

 ١١٥ ص ٢٠٠٧ عام ٣٧ة األدبي ، العدد جد
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ينقل الحقيقة ، وينقل الحقيقة التاريخية بالضرورة ، حقيقة اإلنسـان           
واألعمال الفنية تقدم وثائق ألنها هـي       . في زمن محدد ومكان بعينه      

  .)١()صروح
ـوامل مجـتمعة أو متفـرقة ،      وعلى الرغم من أن هذه الع     

تفسـر العـديد مـن الظـواهر األدبــية ، إال أنهـا ال تفســرها      
كـلها ، كـما أنها ال تفســر جـميع جـوانبها ، والـدلـيل على           
ذلك أنها ال تخـلق مبدعيـن متشابهين يشـتركــون فيهـا  ، وال             

 . تخـلق بالضـرورة مبدعين يعبرون عنها 
خطوة كبيرة في دراسة األدب بربطه      ) تين  ( لقد كانت نظرية    

الظاهرة األدبية  بالمجتمع إذ جعلها تصدر وتعبر عنـه ، فالعناصـر             

                                                

تاريخ النقد األدبي الحديث، الجزء الرابع ، القسم األول  ،            : رينيه وليلك ) ١(

الالنسونية وأثرها فـي رواد النقـد العربـي         : و انظر    . ٨ -٨٣ص  

تطور النقد  : و كاروليني  وفيللو   . ٦١عبد المجيد حنون، ص   /الحديث  د  

  .٥٠ص األدبي في العصر الحديث ، 
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الثالثة هي مكونات المجتمع األساسية، وهكذا عد األدب تعبيرا عـن           
 .المجتمع في سيرورة زمنية محددة

بيد أن هيبوليت تين قد أطال الكالم عن فرنسـا والعـرق و             
 عنده البرهان على أن النقد التاريخي ينطلق دائما مـن           البيئة ، وذلك  

لكن هذا العمل جعل النقد التاريخي يحـوم        . أبعد المعارف عن النص     
 .حول النص دون أن يصل إلى جوهره 

ويمضي الناقد فردينان برونتيير بالمنهج التاريخي خطوات ،        
  فهو يذهب إلى أن موضوع النقد  هو الحكم علـى األعمـال األدبيـة      

وتتم عملية التفسير عنده من خالل تحديـد        ... وتصنيفها وتفسيرها   
عالقات مصنف ما مع تاريخ األدب العام ومع قوانينـه الخاصـة  ،              

واألمـر المهـم فـي    .. ومع البيئة التي ظهر فيها وأخيرا  مع كاتبه   
 إسهام برونتيير أنه يستلهم نظرية داروين في تطور الجنس
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يها تطور الشعر الغنائي بفرنسا في       لكي يقيس عل   )١( البشري
القرن التاسع عشر ، محاوال البرهنة على أن األدب يتطـور مثلمـا             

ومـن ثـم   . يتطور الجنس البشري، نتيجة لعوامل  وراثية متتابعـة    
يتطور الشعر الغنائي عبر مراحل أولها الشـعر الـديني ، وآخرهـا              

 . الوجداني العاطفي  الشعر

                                                

شاعت نسبة التطور إلى تشارلز دارون ، والحقيقة أن دارون لـم يكـن     ) ١(

وإنما اعتمــد فيهـا مـن       . هو مبتكر نظـرية التطـور المشهـورة      

) فلسفة الحيـوان    (الناحية البـيلوجـية على العـالم المارك في كتابه        

 وما ينجم عنهـا مـن   –، حيث بين تأثير الظروف المحيطة    ١٨٠٩سنة  

 .  في إحـداث انحـرافات عن الطـريق المعتاد  للطبيـعة – آثار

كتابة مبـاديء   ( كما اعتمد دارون من ناحية أخرى على تشارلز ليل في         

 ).الجيولوجيا 

 ٤٧٤ – ٤٧٣  ص ١موسوعة الفلسـفة ج  : عبد الرحمن بدوي    :      انظر  

. 
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وم  التجريبيـة ومناهجهـا ، فحـاول          وقد كان معجبا  بالعل    
  .)١(إخضاع الدرس األدبي  لقوانين علمية  مقتبسة من علوم أخرى

أما الناقد الذي بلور هذا المنهج واكتملت على يديه مالمحـه           
) ١٩٣٤-١٨٧٥(وقسماته فهو الناقد الفرنسي  جوستاف النسـون         

 غدا ينسـب  لقد ارتبط المنهج التاريخي بهذا الناقد ارتباطا وثيقا حتى        
الـال  " ، رغم أن " الالنسونية"إليه، وأصبح يعرف خاصة في فرنسا ب     

لم تكن بدعة ابتعها النسون ، وإنما كان منهجا بدأ يتشـكل            " نسونية  
حينما التقت الفلسفة الوضعية مع التاريخ في بداية القـرن التاسـع            

 .عشر، ثم سعى بوف وتين لتطوير هذا المنهج كما  رأينا 
النسون بجهود األسالف ، وأكـد أن عملـه يتمثـل     وقد أقر   

في تنظيم جهـود النقاد السابقين ،وتوجيهها توجيهـا يـتالءم مـع            
 .طبيعة الفـن األدبي 

                                                

تـاريخي  لمعرفة المزيد عن جهود فرديناند برونتيير في تطوير المنهج ال  ) ١(

تاريخ النقد األدبي الحـديث،الجزء الرابـع ،القسـم        :رينيه ويليك : راجع

 ١٣٩ - ١٢٣األول ص 
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حدد ال نسون  أسـس وأبعاد وخطوات المـنهج التـاريخي فـي             
 ) . ١٩١٠(التي نشرها عام ) منهج تاريخ األدب(مقالته الشهيرة 

لة عناصر أساسية تكون هذا المنهج ، وهـي         وتتضمن هذه المقا      
األسس النظرية للمنهج التاريخي ، ثم الخطوات العملية ، فالصعوبات          

واألسس النظرية تتكون عند النسون من جملة من المباديء التـي           . 
ال بد أن يأخـذ بها الباحث لكي يكون عمله علميا ومناسـبا لطبيعـة       

خذ بـالروح العلميـة التـي ال      األ: وأهمها  .  األدب في الوقت نفسه     
تسلك صرامة المنهج المستمد من العلوم التجريبية ، لكنهـا تكسـب            
العمل النقدي ثبات المعرفة العلمية دون التوغل في المعادالت العلمية          
، والخطوط البيانية ، التي تضفي هالة كاذبة  من النتائج غير الثابتة              

ال تكمـن إذن فـي األخـذ    لعدم ثبات األدب نفسه ، فالروح العلميـة      
ثـم المـزج  بـين    . بمناهج العلوم األخرى ، وإنما في األخذ بروحها     

وهــما في الحـقيقة أسـاس الالنسـونية، حيث      : الذوق والمعرفة 
جـمع بهـما بين النقد العملي والنقد التأثري، مضيفا إليهما عناصر          
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ن تزمـت العلميـي   تقوي الروابط بينهما ليكـون منهجه بعيدا عـن         
 .وتسيب التأثريين 

 انطلق النسـون من مبدأ يتمثل في أن كل حكم أدبي نزيـه            
أحـدهما غــير ذاتـي وهـو المعلومـة          : وكامل يتضمن  عاملين   

واآلخر ذاتي وهو تذوق األثر حسب ذوق كل واحـد مـن            . التاريخية
  .)١(القراء

وقد انتقل المنهج التاريخي إلى الوطن العربي عموما ، وإلي          
ا، حينما عاد مجموعة من النقـاد إلـى بالدهـم فـي             مصر خصوص 

عشرينيات القرن العشرين ، بعد أن تعلموا في جامعات فرنسـا، ثـم             
تعاظم االهتمام بهذا المنهج بعد أن ترجم الدكتور محمد مندور مقالـة        

 ).منهج البحث في تأريخ األدب: (النسون 
 ويعد الدكتور أحمد ضيف أهم النقاد الذين غرسـوا المـنهج          
التاريخي في التربـة العربيـة ، لقـد درس الـدكتور ضـيف األدب       

                                                

منهج البحث في األدب  ترجمة وتقـديم الـدكتور          : جوستاف النسون   )  ١(

 .٢٥محمد مندور ، ص  
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األندلسي وفـق المنهج التاريخي، إذ ربط الظاهرة األدبيـة بسـياقها    
 .التاريخي ، وعمل على إبراز تأثير البيئة فيها 

وكذلك طه حسين حيث عمل على دراسـة الشـعر الجـاهلي           
وء المـنهج   وشعر صدر اإلسالم، وبعض الشخصيات األدبية ،على ض       

 التاريخي
وكان هذان الناقدان من تالمذة جوستاف النسون المخلصين،        
فقد تعلما عليه الحماس للمـنهج ، والتـقـليــدية فـي بحـوثهم             

فطه حسين سعى للنظر في كثير من من القضايا التـي           . ودراساتهم  
يستعين .تتصل باألدب العربي مستعينا بأفكار أعالم المنهج التاريخي         

أو " جـول لـومتر   "أو  " تين"وأخرى بمنهج   " سانت بوف " هجمرة بمن 
بل إنه يحاول أن يجمع منـاهجهم النقديـة فـي           . وغيرهم" النسون"

وفي الحق أن الناقد ال يقنع بما كـان         "دراسته للنص العربي ، فيقول      
أو غيـرهم مـن     " ول لـومتر  ـج"أو  "تين  " أو  " سانت بوف " يقنع به 

أن يوفق إلى هذا كله، فيستخلص منـه    النقاد ، وإنما يود لو استطاع       
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غرضا شامال يطلبه ويسمو إليه حين ينقد ، فيفهم شخصية الشـاعر            
  .)١("أو الكاتب وعصره وفنه

وهناك نقاد تأثروا بالنسون دون تلمذة مباشرة كمحمد مندور         
الذي مزج بين المنهج التاريخي والمنهج االجتماعي ، وشوقي ضيف          

مؤلفاتـه وفـق المـنهج التـاريخي،        الذي اندرجت معظم بحوثـه و     
والدكتورة سهير القلماوي التي تأثرت بأسـتاذها طـه حسـين فـي             

 علـى ضـوء   "ألف ليلة وليلـة  "توظيفه لهذا المنهج فدرست قصص      
 .المنهج التاريخي 

هذا مدخـل استعرضت فيه مفهوم المنهج التاريخي ومراحل        
 .تطوره

دت هذه اإلطالة   وأحسب أن هذا المدخل قد طال ، بيد أنني تعم         
ألن هذه المقوالت النقدية الغربية أثرت تأثيرا كبيرا في النقاد العرب ،    

                                                

الخطاب النقدي عند طه حسين ، المركز الثقافي ، الدار          :أحمد بو حسن    ) ١(

 ١٠٦ ، ص ١٩٨٥ األولى البيضاء ، الطبعة



- ٩٥ - 

وأصبح بعضها يمثل سلطة معرفية، تحكمت في كثير من الدراسـات           
 .األدبية 

ولم يكن أدبنا السـعودي بمعـزل عـن هـذه التأثــيرات             
العربيــة وسوف أقف وقفة سريعة عند ثالثة  من النقـاد الـذين             

األستاذ عبد الجبار والدكتور ابن     : وهم. وا في مسيرة النقد المحلي    أثر
 . حسين والدكتور عبد اهللا الحامد  

 -:عبد اهللا عبد الجبار: أوال 

يعد األستاذ عبد اهللا عبد الجبار مـن النقـاد الـرواد الـذين         
 . وضعوا البذور األولى للنقد األدبي في المملكة العربية السعودية 

يبحث في ذلك الوقت عـن   ذ عبد اهللا عبد الجباروكان األستا
يدرس التراث العربي وفق أصـول منطقيـة    منهج علمي يتيح له أن

كتابـة التـأريخ    ال بد مـن (للوصول إلى نتائج علمية ذات قيمة، إذ 
العربي من جديد على منهج علمي صحيح وأساس سليم بحيث يكون            

العصور حتى اآلن في في حركاته وانتفاضاته منذ أقدم  تأريخ الشعب
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واالجتماعية والثقافية واألدبيـة عاكسـا    مختلف المجاالت السياسية
 .لشخصيتها وحضارتها 

إثبات لهذا التأريخ  وعملية الكتابة بالنسبة لألستاذ عبد الجبار
هويـة   وهذا اإلثبـات يؤكـد   . بكل أبعاده الثقافية والسياسية واألدبية    

قافات األخرى، لذلك فإن اإلثبات ال      األمة، ويحميها من الذوبان في الث     
نفي العناصر الدخيلة على كيانه، أي التأريخ، وإبـراز  (بالنفي  يتم إال

والعوامل الحقيقية التي أثرت فـي مجـرى    قوته وخصائصه وأصالته
ينسى الخالفات ويلـتحم   حياته، وجعلته في الظروف الحالكة كثيراً ما

  .)١(صوره وأشكالالتحاماً ضد الغزو األجنبي أياً كانت 
األستاذ عبد الجبار يؤكد على أهمية الجمـع بـين إثبـات     إن

أصول منهجيـة، وبـين نفـي     المعطى الحضاري، أي كتابته وفوق
اإلحساس  إن ذلك يؤدي إلى تعميق. الدخيل الذي ال يمثل أصالة األمة

                                                

الغزو الفكـري فـي العـالم العربـي، المكتبـة           : عبد اهللا عبد الجبار     ) ١(

 ٨٠م ، ص ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠الصغيرة، الطبعة الثالثة، 
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بالوحدة العضوية الحية بين الزمان والمكان فـي الضـمير الجمعـي     
  .ةلألمة العربي

وقد وجد األستاذ عبد اهللا عبد الجبار ضـالته فـي المـنهج             
األمة بتراثها وتوثيق صـلتها بماضـيها،    التاريخي، فهو كفيل بربط

خفـاجي كتـاب قصـة     فألف باالشتراك مع الدكتور محمد عبد المنعم
  .األدب في الحجاز في العصر الجاهلي
ي كانـت  عدال عن كلمة تاريخ الت والالفت للنظر أن المؤلفين

علـى   دارجة في ذلك الوقت عند من يسعى لدراسة التـراث األدبـي  
ضوء المنهج التاريخي، واستخدما كلمة قصة، وذلك ألنـه يريـد أن            

خالل انتظامه في نسيج الحدث االجتماعي الذي  يتحدث عن األدب من
  .يتحرك وفق إطاري الزمان والمكان

الجبار العلمي في عبد اهللا عبد  وهذا الكتاب يمثل جهد األستاذ
يحمل اسم مؤلفين، إال أن المؤلف الحقيقـي   ورغم أن الكتاب. شبابه

حظنـا أن   ومـن حسـن  . لهذا الكتاب هو األستاذ عبـد اهللا الجبـار  
وإذا تأملنا هذا التحديـد ألفينـا أن        . المقـدمة حددت جهد كل مؤلف    
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قـد  من نتاج جهد األستاذ عبد اهللا عبد الجبار العلمي، و صفوة الكتاب
وثيق صـادق، لكنـه فـي     ذكرت المقدمة أن هذا الكتاب ثمرة تعاون
 الحقيقة عصارة جهد األستاذ عبد الجبار

وإذا كان تاريخ األدب جزء من تأريخ الحضـارة كمـا يـرى     
، فإن عبد اهللا عبد الجبار  ينطلق من هذا المنطلـق الـذي            "النسون  "

ـ          دون مـآثر   يؤكد على أهمية األدب بوصفه السجل الحضاري الذي ي
 فضـال عـن     –فالشعر العربي في بعض صوره      .  العرب الحضارية   

بالغته  وروعته ، غني بالمضامين الحيـة ، وبـالروح اإليجابيـة،             
والثورة على الخرافـات واألوهـام واألوضـاع الفاسـدة ، والقـيم             

 .  الموروثة البالية 
وهو إلى جانب ذلك سجل دقيـق  يصـور بيئـتهم القلقـة              

حاك أمين يحكي لنـا عـن مـذاهبهم فـي الحيـاة ،              المضطربة ، و  
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ــي    ــرائقهم فــ ــيش ، وطــ ــي العــ ــاليبهم فــ  وأســ
  .)١(التفكير والتعبير

والذي يقرأ كتاب قصة األدب في الحجاز في العصر الجـاهلي    
 .يلحظ هذا االهتمام الكبير بالبيئة المكانية 

فالحجاز بحسب تغبيره كان البوتقة التـي انصـهرت فيهـا           
سية لألمة العربية وتخلصت فيها مـن الشـوائب و          الخصائص األسا 

انصهرت في الحجاز العقائد    .. المثالب، حتى غدا جوهرها صافيا نقيا     
و اللهجات و التقاليد و العنعنات ، والسجايا و األخالق، فصفاها مـن       
أو شابها وأدرانها ، حتى برزت تلك العناصر الفعالة التـي اسـتندت           

المية فـي نشـوئها وتكوينهـا ومراحـل         إليها القومية العربية اإلس   
 ..تطورها

                                                

قصة األدب فـي    : عبد اهللا عبد الجبـار ومحمد عبد المنعم خفاجـي         )  ١(

 ١٢ ، ٩الحجاز ، ص 
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إن كتاب قصة األدب في الحجاز فـي العصــر الجاهــلي            
محاولة لدراسـة األدب العربي علـى ضـوء الجـنس أو العنصـر             

 .البشري و البنية والعصر 
وبهذه العناصر الثالثة حاول أن يفسر اختالف األدب العربـي          

إن خصـائص األدب    ( خرى  في الحجاز عن األدب العربي في أماكن أ       
في بيئة نجد ال يمكن أن تكون هي نفس خصائصه فـي الحجـاز، و               
الشاعر الجاهلي الذي قضى حياته في ربى نجد ال يصـح أن تكـون              
حياته مطابقة تمام المطابقة لشاعر جاهلي عاش في الطائف أو مكـة     

  .)١(أو المدينة
ـ            اختالف إن عبد اهللا عبد الجبار في تعليله الخـتالف األدب ب

البيئة البد أن يكون قد اطلع على نظرية هيبوليت تين  والعوامل التي             
 .حددها بوصفها المؤثرة في التطور األدبي

بيـد أن عبـد اهللا عبـد الجبــار حينمـا يعــول علـى             
المؤثـرات الخارجــية ال يفســح مكانـا مالئــما للعبقــرية            

                                                

 ٢٢قصة الدب في الحجاز  ص ) ١(
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ـ     ا لـم تصـادف   الشخصية، فالبـيئة ال تصـنع من الفـرد أدبـيا م
استعدادا لهذا الفرد من خـالل ما يتوافـر فيه من مقـومات وملكات        

 .خاصة 
 ابن حسین : ثانیا 

أما القطب الثاني من أقطـاب هـذه الدراسـة فهـو الناقـد         
والدكتـور محمـد بن حسـين     . المعروف محمد بن سعد بن حسين       

مـا واألدب   أستاذ جامعي وناقـد متابـع ، خـدم األدب  العربي عمو         
. في السعودية على وجه الخصوص بدراسات علمية جادة ورصـينة           

 :وأشهر مصنفاته 
  ١٣٩١األدب الحديث في نجد 
 الشيخ محمد بن بليهد وآثاره األدبية 
 المعارضات في الشعر العربي 
 الشعر السعودي بين التجديد و التقليد 
 األدب الحديث تأريخ و دراسات 
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 ابن حسين هو المنهج التاريخي      و المنهج الغالب في دراسات    
 الذي تناول الظاهرة األدبية من خالل مسيرتها التاريخية

والذي يقرأ آثار ابن حسين يلمـح تـأثره بـرواد المـنهج             
التاريخي في النقد الغربي  والنقد العربي كذلك، حتى إننا نجد النظرية           

 غــدت  الداروينية في التطور التي نقلها برونتنير إلى المجال األدبي       
يقـول   . عنـده بمثابة الموجـه لرؤيته النقدية ،وموقفه من التجديد         

يشبه العلماء العلوم والفنون  بالكائنـات  : الدكتور  محمد بن حسين    
في كونها تبدأ حياتها ضعيفة هزيلة  ثم  تأخذ في  صعودها             .. الحية  

سلم التدرج الطـوري  حتـى تبلـغ الـذروة بعـد أن تـتم  فيهـا                  
عندئذ يجـد البحـث    . ات  ، وتأخذ  بنصيبها  من االكتمال           الضروري

 حتـى إذا مـا اسـتنزفت  أدوات التــرف        -فيها عـن التجديـد        
والكماليات في حياتـها  ، صارت إلى المخـالفات لكل ما هو مألوف            
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وإنما يكون ذلك على يد هواة التجـديد والشـهرة  ممن ليســوا            . 
 )١(...من أهل ذلك 

 في هذا  القــول يسـتعيد لنـا  النظــرية             إن ابن حسين  
الداروينية في التطـور تلك التي ألمحت إليها في مدخل هذه الدراسة            

حيـث يـرى أن      )  برونتـيـيـر(فقد أشرت إلى ما قام  به الناقـد         
قوانـين التطـور في عالـم األحياء والنبات لها ما يماثلــها فـي            

 .قوانـين تطـور عالم العلوم والفنون 
 وقد أصبحت هـذه المقــولة سلطــة توجــه الـرأي           
النقـدي البن حسين ، فهو حينما يستعرض مسيرة الشعر السـعودي    

 : التاريخية  يجعل الشعر في السعودية يمر بأربع فترات ،  هي 
من عام ستين  ومائة وألف إلى ثالثمائـة         : مقدمات النهضة  -١

 ) .هجرية ( وألف 
القرن الرابع عشر إلى ثـالث      من مطلع هذا    :  بداية النهضة    -٢

 .وأربعين وثالثمائة وألف 

                                                

 .٦٨األدب الحديث في نجد ، ص  : ابن حسين) ١(
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 عصر النهضة من ثالث وأربعين وثالث مئـة وألـف إلـى             -٣
ــانين   ثمـــــــــــــــــــــــــــ

 .وثالثمائة وألف 

من ثمانين وثالثمائة إلـى هـذا       :  فترة اضطراب المفاهيم       -٤
  .)١(اليوم

 لقد حصر ابن حسين عصر النهضة  في سبع وثالثين سـنة            
ربعة وجد مجموعة من الشباب ، خاصـة فـي          وفي هذه العقود األ   . 

إقليم الحجاز عملوا على  التجديد في القصيدة الحديثة  ، فالعــواد             
وحـمـزة شحـاتة والفـقــي وطـاهــر الزمخشــري  لهـم         

لكن يبدو لي أن ابن حسين ال يعول كثيـرا          . محاوالتهم التي ال تنكر     
ابن سحمان وابن   على هؤالء الشباب ، وإنما كان يرى أن النظامين ك         

وابن حسين  . بليهد ، هم الذين بلغوا بالشعر المحلي مشارف النهضة          
وهذه إشكالية  . يتسامح مع هـؤالء النظامين حينما يعـدهم شعراء          

 .يقـع فيها كثير من النقـاد الذين يتحمسون للمنهـج التاريخي  
                                                

 .٢٧٣األدب الحديث  تاريخ ودراسات ص : ابن حسين ) ١(
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 يقول ديفيد تيشس  محذرا من التساهل  في الـذوق الـذي             
 : يتسامح به الناقد التاريخي  كثيرا ما

هناك نوع من الناقـد األكاديمي الذي يعــد من واجبــه      ( 
 أن يستحسن كل شيء، ولو كان تافـها شريطـة أن يكــون هـذا            
الشيء من نتـاج المـاضي،وهـو ينفـق الجهد البالغ ، يحـقـق          
ـّاما سـيئا مــن نظّـامي            ويسـوغ مـن الناحـية التـاريخية نظ
القرن الثامن عشر، ولكنـه يشيح بوجهـه عمـن يسـاويـه فـي          

  .)١()العصـر الحـديث ازدراء واستخفـافا
إن الشيء الذي يحـكم رؤيـة ابن حسين النقــدية هــو           

حساس بالماضي، باعتبار أن الزمن الماضي يمثـل قيمـة بحــد         اإل
فهو يعترف أن الشعراء المحافظين فـي السـعودية مقلـدون،           . ذاته

ولكن مع ذلك كان ألولئك السابقين في تقليـدهم من الفضـل علـى             
الشعر في البالد ما قـد ال يفــوز بـه مدعــو التجــديد فـي                 

                                                

 ٤٠٩مناهج النقد األدبي ص : ديفد ديشس ) ١(
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ن ، وكفـى بالسـبق مـن        أولئك هم السابقون األولـو    ... تجـديدهم
  .)١(مـدحة ومـنحة

والسـؤال الذي يتـبادر إلى الذهـن لماذا يقــف الناقــد       
التاريخـي هـذا المـوقف ، حيث يحتفي بالقديم ويقدره  ويتغاضـى   
عن عيوبه ، وهو في الوقت نفسه مزور عن الجديد معـرض عنـه              

 !!!؟
إن اإلجابة عن هذا السؤال تتحدد فـي فهـم طــبيعة ذوق             
الناقـد التاريخي  ، فهو قد ألف مستوى معينا من التلقي  تكيف وفق       

فالناقد التاريخي في وضعية انتظار تلذذ بمـا        طبيعة الشعر القديم ،       
يحن إليه من الموروث الشعري، فهو يستسيغ من الشعر مـا تـالءم           

هـذه  . مع ذائقته التي تشكلت نتيجة قراءاته المركزة حـول القـديم     
لت على توثيق الصلة الجمالية الذوقية بين الناقد وبـين         القراءات عم 

   .المتعاقد عليها النص القديم ، في إطار الشعرية العربية

                                                

 ١١٢األدب الحديث في نجد  : ابن حسين ) ١(
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 وهذا اإللف أوجد مشكلة حادة عنـد الناقـد الـذي يـركن              
أنه أصبح بطيئا في عملية التفاعل واالستجابة مـع         : للتاريخ ، وهي  

صيدة الحديثة كانـت مـن   مستجدات اإلبداع ، خاصة وأن تحوالت الق     
السرعة بحيث لم  تتح للنقاد المحافظين تكييف أذواقهم  للتجاوب مع             

 .عمليات التجريب ،  فجابهـوا القصيدة الجـديدة بالرفـض
أضف إلى ذلك أنه قد عرف عن ابن حسين أنه ينظم الشعر ،             
وشعره يشبه مذاهب الشعراء الذين احتفى بهـم وقـدر أشـعارهم ،             

 الباحث بوصفه ذاتا تاريخية تتقاطع مع الذوات المدروسة         والربط بين 
يؤدي إلى اندماج الذات والموضوع ، بحيث تكـون الـذات امتـدادا             

ونتيجة ذلك أن الدراسة سـوف تبتعـد عـن أن تكـون      . للموضوع  
 .مقاربة موضوعية للموضوع المتناول 

 .الدكتور عبد اهللا الحامد ومصطلح األجیال : ثالثا 

ـ  ور عبـد اهللا الحامد من النقـاد الذين عاصروا ما         يعد الدكت
طـرأ على النقـد األدبي الحديث من تطـور كبيـر فــي النصـف       

بيـد أنه لم يتفاعـل بشكل واضح مع   . الثانـي من القـرن الماضي     
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مناهـج النقـد الجديدة التي تـهتم بالنسق الداخلي، وإنما انـدرجت         
التاريخـي، فدرس الشعر في    معظم كتبه ودراساته ضمـن المنهـج      

ظالل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، والشـعر فـي الجزيـرة            
العربية خالل قرنين ، واتجاهـات الشعر المعـاصر فـي المملكــة          
العربية السعودية ، ونقد على نقد، وغير ذلك من الكتب والبحــوث            

هللا وسوف أستجـلي مالمح المنهـج التاريخي عند عبـد ا        . العلمية  
في الشعـر المعاصـر فــي المملكـة        ( الحامد من خـالل كتـابه     

، فهـو في هـذا الكتاب صنف الشعراء وفــق         )العربية السعودية   
أجيال متتالية بحسـب البعـد الزمني معتمــدا علـى المالبسـات           

 . والظـروف والعوامل الخارجية المـؤثـرة في كل جيـل 
ما معـنى كلمة جيـل  : والسـؤال الذي يلـح على الباحـث   

في أصل اللغــة ، وما الحدود الزمانية لكل جيـل ، ومـا مفهـوم               
 الحامد  لهذه الكلمة ؟

الصنف مـن النـاس الذيـن    : تعني كلمة جيـل في اللغـة      
 .يقيمون فـي بيئـة مكانية واحدة
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كـل صـنف   : جاء في لسـان العرب تحت مادة جول ، الجيل   
: جيـل والروم جــيل، وقيــل     من الناس، الـترك جيـل والصين      

 كــــــــــل قــــــــــوم يختصــــــــــون 
 .بلغة جـيل 

ويحدد ابن خلدون كلمة الجيل من الناحية الزمنيـة بـأربعين        
الجـيل هو عـمر شخص واحـد مـن        : سـنة جـاء فـي المقدمة     

العمر الوسط فيكون أربعين الذي هو انتهاء النمو والنشوء إلي غايته           
...) . وبلــغ أربعــين ســنة   حتى إذا بلغ أشـده  : ( قال تعالى  .

ولهــذا قــلنا إن عمـر الشــخص الواحــد هــو عمــر              
الجيل،ويؤيـده ما ذكرناه فـي حكمة التيـه الـذي وقــع في بني          

 .إسـرائيـل
وإن المقصـود باألربعـين فيه فناء الجيــل األحيــاء و          
نشــأة جيـل آخـر لم يعـهـدوا الــذل وال عرفـوه ، فــدل            
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ألربعـين في عـمر الجيـل الذي هـو عـمر الشخص        على اعتبار ا  
  .)١(الواحـد

و كيف تأتى لهذه المفـردة أن تخـرج من كونهـا تمييـزا            
لصـنف من الناس، إلى الداللة على مجموعة من الشعراء تجمعهـم           

يحدد الدكتور الحامـد مفهومـه للجيـل        . خصائص  وطوابع  عامة      
عريـف تـاريخي معــين،      إن معنى الجيل هنا ال يقصد به ت       : بقوله

يكـون فيه كل جبل مماثـال سـابقة أو الحـقــة فــي المقـدار           
الزمني، بل يقصد به ظهور خصائص وسمات طابعة في كل جيــل،            
قد ال يختلف فيها سابق عن الحق اختالفا فاصال، بل يقصد أنه متميز             
عنه، وال يقصد ببداية ظهور الجيل أن نشاط الجيل السابق قد انتهى،            

  .)٢(ا يعني المزاحمة و المواكبةإنم
                                                

كتـاب العبـر    : تاريخ ابن خلدون المسـمى      : عبد الرحمن بن خلدون     ) ١(

، مؤسسـة جمـال للطباعـة ،       ١٤٢ ص ١ج.. وديوان المبتدأ و الخبر     

 .بيروت ، دون تاريخ 

في الشعر المعاصر في المملكة العربية السـعودية ص  : عبد اهللا الحامد    ) ٢(

٩. 
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 الجـيل مـن الشـعراء عنـد الحامــد إذا هــم الـذين            
تجمعهم سـمات  شـعرية عامة ، نتيجة اشتراكهم في بيئة زمانيـة             

 .ومكانية واحدة 
يأخذ بعد ذلك الدكتور الحامد في رصد اإلبداع السعودي الذي           

جـال الدراسـة ،     ظهر خالل العقود الستة التي تسبق كتابة البحث م        
 . ، أي قبل ثالثين سنة ١٣٩٨وهو قد كتب سنة 

يقرر الدكتور الحامد أن شعر البالد مـر بثالثـة أطـوار أو             
. أجيال، وكانت لكل جيل أو لكل طور ظواهر فكرية وأدبية وشـعرية           

هم يعانقـه جيـل     . ١٣٣٧يبدأ ظهور نتاج الجيل األول بحوالي عام        
ينما الجيل األول يوشك نشـاطه      وب. ١٣٥٥آخر جديد في حوالي عام      

 .هـ١٣٨٥على االنتهاء يأتي الجيل الثالث حوالي عام 
ويمـثل الجـيل األول عـند الدكتـور الحامــد أولئــك          

وينقسمون مـن   . هـ١٣٢٨و١٣١٦الشـعراء الذيـن ولـدوا بين     
: حيث قـوة التأثيـر الفكـري و األدبـي و الشـعري إلى فــئتين          

 .سـة الغـزاوي مدرسـة الصبان ، ومدر
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عبد الوهاب آشي ومحمد صبحي     : وينضم إلى مدرسة الصبان   
والعامـودي ومحمد عــرب وأحـمد العــربي ومحمد حســن        

 .عـواد وحـمزة شـحاته وإبراهيم الفـاللي وغيـرهم
أما مدرسـة الغـزاوي فينسـب إليــها عبـد الحــميد           

عبـد  الخطـيب وفـؤاد شـاكر وضياء الدين رجب وعبيد مـدني و         
 .القدوس األنصاري وعلي حافظ وغيرهم

ويرى الدكتـور الحـامد أن مدرســة الغــزاوي تمتـاز          
بميلـها الشـديد إلى المحافظة و التقـليد، وهـي أيضا تختلف عن          
مدرسة الصبان بتجافيها عن الشعر الواقعـي و السياسي ، وباهتمام          

 التـي ألحقهـا   لكننا إذا تأملنا القائمـة   . شعرائها لشـعر المناسبات    
الحامد بمدرسته الصبان نجـد أن أغـلب الشعراء يميلون إلى التقليد      

 .ومعظم شعرهم قد أملته مناسبة عابرة
يأتي بعد جيل  الرواد الجيل الثاني فهم الذين بـدأوا حيـاتهم       
الشعرية  ، وفي آذانهم صدى القنابل الذريـة التـي ألقيـت علـى               

ول المأساة الفلسـطينية التـي    هيروشيما ونجزاكي ، وشبوا على فص   
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 م ، واكتهلوا على وقع خطـى كارثـة   ١٩٤٨وضحت منذ ، منذ عام   
 ... م  التي كان وعيهم لها أقوى وأشد  ١٩٦٧العرب عام 

محمــود عـارف ، وأحمـد       : ويعد الحامد من هـذا الجيل      
قنديـل ، وإبراهيم جدع ، ومحمد حسن الفـقي ، وحسـين سـراج           

 وحسين سـرحان ، وطــاهر الزمخشــري ،         ، وأحمـد المبارك    
وغير هؤالء من الشعراء الذين ولدوا بـين        ...وعبد الكريم الجهيمان    

 .  هجرية ١٣٥٧ و١٣٣٥عامي 
 وهؤالء في جملتهم يمثلون مرحلة من أخصب مراحل الشعر         

وقد انفتحوا على اتجاهات ومذاهب إبداعية متعددة لكـن         . السعودية  
والمتأمـل فـي    . أن صنفهم ضمن جيل واحد      الدكتور الحامد اكتفى ب   

فمـا الـذي   . شعرهم يجد فيه من االختالف أكثر مما فيه من االتفاق        
يجمع بين إبراهيم الدامغ الشاعر المحافظ ، وغازي القصيبي  الـذي            

 !!! .يعد من الشعراء الذين أشاعوا الحداثة في بيئتنا األدبية ؟
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وأثناء أعـوام النكبـة     أما الجيل الثالث فهم الذين ولدوا قبل        
فوعــت  . م  ١٩٤٨ ه الموافق لعـام      ١٣٦٨األولى لفلسطين  عام     

 . طـفولتهم ، وشـهد صـباهم قـروع طـبول الحرب المجلجلة
 .م ١٣٧٠ -ه١٣٦٠وقد ولد أكثرهم  ما بين عامي 

 ويأخـذ الدكتور الحامد، كالمعتاد، في تعـداد أسـماء مـن           
محــمد العــلي ،     : م  ويذكــر منــه   . ينتمي إلى هذا الجـيل     

ومحـمد المشـعان ، وأحـمد صالح الصالح ، وأحمـد النعمــي ،          
 .وعبد الرحمن العشماوي، وسـعد الحـميدين  وغيرهم 

. إن الجيل الثالث مزيج من الشعراء المتباينين في تجـاربهم        
فبينما نجد فيهم من ظل يحافظ على نمط القصيدة التقليـدي  ، مـع               

نجـد  . ب العاطفي ، كالشاعر البخيتان والـدامغ        محاولة إلبراز الجان  
فيهم من حاول تجاوز المنجز اإلبداعـي لحـركة الشعر اإلحيائي ، و           

و .  فتـح الباب نحـو مزيد من التجـريب و االبتكـار والتجـاوز            
جديـدة تفيد من بقيـة األجنـاس    االنفتاح على مستويات تعبيـرية

الشـعر   ربـي و بشكل خـاصاألدبية و تفيد من تجـربة الشعر األو
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حتى إن شعراء التسعينيات أخذ يلـح علـيهم         . السريالي و الرمزي    
هاجس الحداثة الذي بدأت مالمحه  تتبلور في أواخـر هـذا العقـد               

لقد كان أحمد الصالح وسعد الحميـدين ومـن         . وأوائل العقد التالي    
ة قبـلهم محمد العلي الذين يعملون على تجـريب التقنيات الحديــث         

 .التي طـورها فيما بعـد الحـربي والصيخان والثبيـتي 
ومع أن هذا الجـيل يتكون من هـذا المزيج غير المتجانس          
، نجـد الناقد الحامد  يجهد نفسه لكي يحدد السـمات  التـي تمثـل              

 .طوابع عامة لنتاجهم الشعري 
يمتاز شعرهم بـاإلقالل مـن الـنهج        :  يقول الدكتور الحامد    

وإيثار نمط الشعر الحر ، عدا مفرج السـيد  والنعمــي             العمودي ،   
وشاع في شـعرهم اسـتخدام الرمـوز واألحـداث          ... والعشماوي  

وهذه الرمـوز التاريخيـة     ... والوقائع التاريخية ، وأحيانا األساطير      
القدرة على تضمين  األفكـار،  : ذات مدلولين  عند الشعراء ، أولهما       

 تارخـية  تغـني عن شـرح طويـل  ألن  إشارة واحـدة إلى قضية   
والثـاني اإليهـام والغمـوض      . ، ومغـزى أراد الشعر أن يلفت إليه      
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ومن ظـواهر شعــرهم    . اللذين يجـد الشعراء لذة في التزامهما         
 ..المزاوجـة بين الرومنسية والواقعية  

 وهكذا يستمر الناقد الحامد في سرد خصائص مفترضة فـي          
بينما هـم مختلفـون فـي    .  البعد التاريخي شعراء ال يجمع بينهم إال   

علـى سـبيل    _ سماتهم الفنية اختالفا بينا ، فكيف نجعل العشماوي         
من الشعراء الذين يتميز شعرهم  بتوظيف الرموز وباإليهـام        _ المثال

 .والغموض ، وهو نموذج للشاعر التقريري المباشر 
تـرة  وإذا كان الدكتور  ابن حسين يرى أن هذه الفترة تمثل ف           

اضطراب المفاهيم ، فإن الدكتور الحامد ال يبتعـد كثيرا فهـو يأخـذ           
على كثير من الشعراء ضـياع الشخصـية ، وفقــدان الطــريقة             

ويبدو أن مقولة برونتيير التي تستلهم النظرية الداروينية        . الواضحة  
في التطور تأتي مرة أخرى لكي تفرض سـلطتها وتوجـه بتأثيرهـا             

 الحامد لم يصرح بهذا القانون العلمي كما فعل ابـن      الدكتور. الغريب  
فهو حينما  . حسين، بيد أنه وقع  تحت تأثــيره دون شعــور منه         
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قسم الشعراء هذا التقسيم الثالثي جعل الجيل األول هم الرواد الـذين            
 .قادوا الحركة الشعرية ووسعوا قاعدتها، وعبر بهم شعراؤنا الشاطئ

 ما يمتاز به شعرهم بحسـب رؤيـة    أما الجيل الثاني فإن أهم    
أنه أجود ما قيل من الشعر حتى اآلن في هذه البالد سـواء             ( الحامد  

في تنوع الموضوع، أم في الصياغة، أم التأثر بحركات التجديد فـي            
البالد العربية، أم استقالل الشخصية األدبية التي بدأت على أيديهم، أم       

  .)١()في كثرة الشعر الشعراء
ـ  ذه الخصائص بلـغ ذروة تطــوره، وهـو فـي          الشعر به

ضوء النظرية الدارويـنـيـة موعـود باالنحــدار فكـان مــن          
 .سـوء حض الجـيل الثالث أن يتحمل كبر فساد الشعر

إن ضعف اللغـة سواء في الجانب النحـوي أو الصرفي أو           
القامـوسي، يلوح في هـذا الشعر، وال يكـاد يختفى، وإذا أضـفنا            

إن أكثر شـعراء الشـباب، ال    : سلوب استطعنا أن نقول   إليه ضعف األ  
و الثقافة الضـعيفة ونظريـة      . يملكون الكلمة الصحيحة وال الجميلة    

                                                

   .١٨المصدر السابق ، ص ) ١(
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 الواقعيـــة و األدب الملمـــوس، وعـــدم العنايـــة بالشـــعر 
 .)١(من أسباب ذلك

النظرية الداروينية إذا جاءت مرة أخرى لكي تفرض سلتطها         
ى هذه النتيجة القاسـية ، وهـي أن         على الناقد الحامد الذي انتهى إل     

 . أكثر الشعراء الشباب ال يملكون الكلمة الصحيحة وال الجميلة 
إن تصنيف الشعراء وفق أجيال يسهم في تحديـد الطوابـع           
العامة التي يتسم بها شعر مجـموعة من الشعراء الذين ينتمــون           

ن إلى بيئة واحـدة، لكنه يترتب على ذلك إرساء قواعد التفاضل بـي           
 .المبدعين على أسس غير إبداعية وغير جمالية 

 . وهذا كثيرا ما يقع فيه الناقد الذي يعتمد المنهج التاريخي 
 وأما المسألة الثانية التي ترتبط ارتباطـا عميقـا بـالمنهج           
التاريخي، وتعد عيبا ينسحب على معظم مواقف النقـاد التـاريخيين،         

ة هو الموضوع الذي ينبغي     إن تعريف األصال  "فهي مسألة األصالة، و     
أن يقود إليه التحليل األدبي إنها تقوم على تحديد سمات األثر األدبي،            

                                                

 ٢٧ص   المصدر السابق ،) ١(
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كل تلك التي تفسر بالعوامل األدبية والتاريخية واالجتماعيـة وحتـى           
النفسية، ولكن أيضا تلك التي اليمكننا تفسيرها والتي تشكل أصـالة           

  .)١("الكاتب التي يتعذر تبسيطها
هذه األصالة بال ريب محط اهتمام مؤسسي التاريخ        وقد كانت   

األدبي، السيما أن أبحاثهم كانت تقوم دائما على اآلثار الكالسيكية أي           
وبالمقابل يشير العداء المعلن تجاه آثار      . تلك التي سبق االعتراف بها    

 .معاصريهم 
إن هذا االختالل بين الصرامة التي يتطلبها المنهج التـاريخي        

صل النقدي مع األشكال األدبية المعاصرة يشـير بشـكل      وضعف التوا 
متناقض إلى عزلة الناقد التاريخي، إنه يسعى لتحقيق المعرفة العلمية        

                                                

من الثوابت إلى المتغيرات ، ترجمـة محمـد         : جيروم روجيه   : انظر  ) ١(

 ١٢٦ ص ٢٠٠٧ عام ٣٧، العدد "  نوافذ "أحمد طجو ، مجلة 
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المتكاملة لكنه يزور عن مجايليه وينصرف عن الحركة اإلبداعية التي         
   .)١(تزامنه

 الخاتمـــــــة
 

سعيت في هذا البحث إلى أن أكشف عن المنهج التاريخــي           
وأن أزيـح الستار عـن بعـض   ي النّقـد األدبـي في السعودية ،ف

 الشّخصيات التي استطاعت أن تفـرض وجودها، وتثبـت قـدراتها  

المعرفية والنقـدية من خالل ما أصدرته من دراسات  تشكل أهميـة            
في مجال النّقد األدبي.   

 كل موضوع ِبكْر، فإن هذا البحث  تشـوبه ثغـرات،   وشأن

له نقائص يحتّم علينا المنطق والنزاهة أن نُِقر بها، وأملنا وطيد           وتتخلّ
أن يكون هذا العمل مدعاة ألقالم أخـرى  تقـوم بتعميـق هـذه      في

   .الدراسة

                                                

ضمن كتاب نظرية المنهج    " المنهج الشكلي   " نظرية  : بوريس إيخنباوم   ) ١(

الشكلي  لمجموعة من الباحثين الروس ، ترجمة إبـراهيم الخطيـب ،             

 ١٩٨٢مؤسسة األبحاث العربية ، بيروت 
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والجدير ذكره أن هذه الدراسة ألمت بطائفة من النقاد ـ مـع   
استناداً إلى أهميتهم بين المجموعة التي ينتمـون   تفاوت في التفصيل

عبد اهللا عبد الجبار ، ومحمد بن سـعد بـن حسـين ،      :ها ـ وهم إلي
 .وعبد اهللا الحامد 

وقد توصلت الدراسـة إلى أن عبد اهللا عبد الجبـار اهتــم            
بالمؤثرات الخارجية ، وبقوانين التطور التي اعتمدها هيبوليت تين  ،        
وقد أعلى من شأن تأثيـر البيئة المكانية واالجتماعية لدرجــة أن           

يـخ األدب يوشـك عنده أن يكـون جزءا من التاريخ االجتماعي          تار
. 

وإذا كان عبد الجبار اهتم باإلنسان وبالبعد االجتماعي ، فـإن        
ابن حسين كان محكـوما بتـناوله للظاهـرة األدبيـة من المنظـور         

أحدهما وقوعـه تحت سلطة الربــط بـين        : التاريخـي بأمريـن   
 .ـرية التطـور الداروينية  سيرورة األدب التاريخية ونظ

تفضيله للشعر الذي تغـلب فيـه سمة النظــم        :  واآلخـر
 . على القيـمـة الفنـية 
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أما عبد اهللا الحامد فإنه أكثـر انفتاحا على النـتاج الحديـث          
، رغـم أنه يأخـذ على الشعـراء المحدثــين شـيوع األخطـاء             

 .اللغوية ، وتهاونهم في قواعد النحو 
ات سريعة مع ثالثة من أعالم النقـد فـي المملكـة            هذه وقف 

العربية السعودية  ، عملت على إلبراز جوانب من جهدهم النقدي من            
خالل التركيز على دراساتهم التي تناولت الظاهرة األدبية من المنظور          

 .التاريخي 

والبد من التنبيه على أن هنالك إشكاالت ما تبرح مطروحـة           
ا بغية فسح المجال إزاء الراغبين في الكشف جانباً منها هن نستعرض

   :عنها؛ منها

ما التّاريخ الدقيق لبداية ظهور المنهج التـاريخي فـي النّقـد             -
   األدبـي  المحلي ؟

ما مدى وضوح الرؤيا المنهجية  في الكتابات والدراسات التي           -
   تناولت األدب من منظور تاريخي ؟
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مـن خـالل المـنهج      هل نجح النقاد السعوديون في الكشـف         -
 .التاريخي عن نصوص أدبية ذات قيمة جمالية عالية 

لماذا هيمن المنهج التاريخي على الحـركة النقـدية المبكرة ،          -
ونال هذه الحظوة من قبـل النقـاد العـرب بعامـة ونقادنـا              

 .السعوديين على وجه الخصوص 
أو أنهـم  . هل استطاع النقد التاريخي أن يؤسس لنظرية نقدية   -

إن :"  مؤرخ لألدب ينسحب عليه قول بـوريس إيخنبـاوم         كأي
مـن الحيـاة    : مؤرخي األدب يأخذون أطرافا من كـل شـيء          

. الشخصية ، من علم النفس ، من السياسة ، مـن الفلسـفة              
إنهم يركبون جمعا من األبحاث التقليدية ، بدال من علم أدبي ،            
كما لو كانوا ينسون أن كل موضوع من هـذه الموضـوعات            

تـاريخ  : ذكورة إنما ينتمي، بالضرورة ،إلى علـم معـين          الم
وإن هـذه   . إلـخ   .. الفلسفة ، تاريخ الثقافة ، علـم الـنفس        

 –الموضوعات يمكن لها بالطبع أن تستعمل الوقـائع األدبيـة           
 ".كوقائع ناقصة ومن الدرجة الثانية 
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إلـى غيـر ذلك مـن القضـايا والتسـاؤالت التي نعــتقد         
اً، والنّقاش حولها ما يفتأ مفتوحـاً،  البحـث فيـه أنا ما يبـرح طري

والتّفصيل، ولن تنهض بذلك إالّ األبحاث  ويحتاج إلى مزيد من التّحليل
ـّه من جوانبه  المستفيضة التي نرجـو أن توفي هذا الموضـوع حق

 .المختـلفة 
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 مصادر البحث ومراجعھ

 
خ األدب الحـديث ، تـاري     ) :  محمـد بـن سـعد      (حسين  ) ابن( .١

 . ه ١٤٠٤ودراسات ، الطبعة األولى 
النقد األدبـي الحـديث ، أسسـه الجماليـة          ) سعد  (أبو الرضا    .٢

 .  ه ١٤٢٨ومناهجه المعاصرة ، الطبعة الثانية 
 -ه١٣٩١األدب الحديث في نجد ،  .٣
فصـول فـي األدب والنقـد والتـاريخ ، الهيئـة         ): علي(أدهم ،  .٤

 ١٩٧٩المصرية العامة للكتاب 
موسوعة الفلسفة ، المؤسسة العربيـة      ) : منعبد الرح (بدوي ،    .٥

 . م ١٩٨٤للدراسات والنشر، بيروت ، الطبعة األولى 
ترجمة عبد المقصـود    . نظرية األدب المعاصر  ) : ديفيد(بشبندر،   .٦

 م١٩٩٦الهيئة المصرية العامة للكتاب  ،. عبد الكريم 
الخطاب النقدي عند طه حسـين ، المركـز         ) : أحمد  ( بو حسن    .٧

 ١٩٨٥لعربي ، الدار البيضاء ، الطبعة األولى الثقافي ا
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في الشعر المعاصر فـي المملكـة   ) : عبد اهللا بن حامد(الحامد ،    .٨
العربية السعودية  ، دار الكتـاب السـعودي ، الطبعـة الثانيـة         

 ه١٤٠٦
 ١٩٢٦حديث األربعاء ، الجزء الثاني ) طه ( حسن  .٩

 –زمـن الـنص، دار الحصـاد        ) : جمـال الـدين   (الحضور،   .١٠
 .١٩٩٥رية،سو

الالنســونية  وأثرهـــا فـي      ): عبد المجــيد   (حنون ،    .١١
رواد النقـــد العــــربي الحـديث ، الهيئـة المصـرية       

 .م ١٩٩٦العامة للكتاب  ، 
. مناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق       ) :  ديفد( ديتشس   .١٢

 .١٩٦٧ بيروت ، –ترجمة محمد يوسف نجم ، دار صادر 
النقـد علـم    " من الثوابت إلى المتغيرات     : ) جيروم  ( روجيه   .١٣

  ، ٢٠٠٧ لعام ٣٧، دورية نوافذ ، العدد " يبحث عن شرعية
التيارات األدبية الحديثة فـي قلـب       ) : عبد اهللا   ( عبد الجبار ،   .١٤

 الجزيرة العربية
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ظاهرة التطور األدبي بـين النظريـة       ) : بوزنيه(عبد الحميد ،   .١٥
 ،والتطبيق

قصـة األدب   : د عبد المنعم خفاجي     عبد اهللا عبد الجبار ومحم     .١٦
مكتبـة الكليـات األزهريـة ،       . في الحجاز في العصر الجاهلي    

 ١٩٨٠ -١٤٠٠القاهرة ،
مناهج النقد المعاصر ، دار اآلفاق العربيـة         ): صالح  ( فضل ،  .١٧

 .م ١٩٩٦، القاهرة، 
 مكتبـة ، األولى الطبعة ، النقدية المذاهب، فهمي ، ماهر حسن    .١٨

 .القاهرة، مصر نهضة
تطور النقد األدبي ، ترجمة  جورج سـعد         : اروليني  و فيللو     ك .١٩

 .م ١٩٦٣ بيروت  ، –يونس ، مكتبة الحياة 
ترجمـة  . منهج البحث في تـأريخ األدب       ):جوستاف(النسون ،  .٢٠

الطبعـة  .بيـروت -دار العلم للماليـين   . الدكتور محمد مندور    
 .م ١٩٨٢-الثانية 
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الـوطني  مفاهيم نقدية ، ترجمة محمد عصـفور ، المجلـس            .٢١
 .م ١٩٨٧للثقافة واآلداب ، الكويت ، الطبعة األولى 

قضايا المنهج في اللغـة واألدب  : ، وآخرون ) محمد ( مفتاح ،  .٢٢
 ١٩٨٧، دار تويبقال ، المغرب ، الطبعة األولى 

النقـد والنقـاد المعاصـرون ، نهضـة         ) : محمـد ( مندور ،  .٢٣
 .م٢٠٠٤مصر،

اهج ، اتجاهـات ،     النقد األدبي المعاصر ، من    ) :  آن( موريل ،  .٢٤
 قضايا 

النقـد األدبـي ومدارسـه الحديـثة     ) : سـتانلي( هايمـن ،  .٢٥
محمد يوسف نجم ، دار     / إحسان عبـاس  و  د     /، ترجمـة د    

 .م ١٩٧٨الثقافة  بيروت ، الطبعة الثالثة 
تأريخ النقد األدبي الحديث ، ترجمـة مجاهـد         ): رينيه(ويليك ،  .٢٦

ـ        ى للثقافـة ، القـاهرة ،       عبد المنعم مجاهد ، المجلـس األعل
 .م ١٩٩٩


