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يتناول هذا البحث جهود المرأة الناقدة في األدب العربي ، وهو بحث يقــوم علـى دراسـة هـذه                         

 .الظاهرة منذ العصر الجاهلي حتى اآلن 
وقد قدمت لهذا الموضوع بتمهيد أشرت فيه إلى بدايات الحركة النقدية النسائيــة ، وبينــت مــن                        

خالله أن هذه البدايات قد جاءت متأخرة قياساً على حركة النقد النسائي ، وأن الوجود الحقيقي لهـذا                                       

ثم تحدثت عن أهم االتجاهات التي سيطرت على هذا النقد ،                  . النقد لم يلحظ إال في منتصف هذا القرن           

االتجاه الفني الذي جاء بارزاً عند عدد من الناقدات ممن               : وبينت أنها قد سارت في اتجاهين اثنين هما             

أقمن نقدهن على التحليل والتمحيص والدراسة العميقة ، واالتجاه التاريخي الذي سيطر على عدد كبير                       

 . من الدراسات األكاديمية الجامعية 

وبينت أن حركة النقد النسائي قد شملت معظم األقطار العربية ، وأن معظم هذا النقــد قــد جــاء                              

منصباً على نقد المرأة للرجل ، وأن جزءاً يسيراً منه قد جاء في نقد المرأة للمرأة ، ثم إن مضاميــن                                   

هذا النقد قد جاءت منصبة بالدرجة األولى على أعمال أدبية حديثة ، وإن عدداً قليــالً مـن األعمــال                          

 . النقدية قد تناول األعمال األدبية القديمة 

•     •     • 

 دور عـن  في الحــديث  يتمثل ، العربي النقد جوانب من مهم جانب عن الكشف إلى البحث هذا يسعى

 قدمتهــا التي النقدية اإلسهامات أهم على الوقوف خالل من ، العربي النقد حركة تطوير في العربية المرأة
 النقدية  الساحة في وجودها  تثبت أن معه تستطيع متطور نقدي منهج ترسيخ  في ودورها   ، الميدان هذا في
 بعـدد   والتعريف ، المنهج لهذا العريضة الخطوط ترسم أن فيها استطاعت التي الزمنية الفترة تحديد ثم ،
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 .  المجال هذا في  مهما  دوراً لعبن ممن المتميزات الناقدات من
 جديدة لبنة يشكل البحث هذا موضوع أن عدة عوامل ، أهمها الموضوع هذا تناول على شجعني وقد

 ، والناقدين الباحثين أيدي على  وشموال عمقا اكثر تكون قد أخرى لدراسات ونواة عالم النقد النظري في
 وثمـة   ،  واستقصائها جوانبه متابعة في الباحثين عناء من تخفف مستقلة دراسة يدرس لم انه سيما ال

  ميـال  القضيــة هذه إلى تميل نفسي وجدت فلقد ، ذاتي باعث هو الموضوع اختيار إلى دفعني آخر عامل
 جزئياتهـا  الوصــول إلــى  ومحاولــة فيها  الباحثين بمناقشة وتارة أخرى تارة ، عنها بالقراءة  ظاهرا

 . بواعثها على والوقوف
 أن يمكـن   ال المنهــج هذا أن ذلك ،  الدراسة  هذه ليمثل واحدا أتناول أنموذجا نقديا ال أن  وأرتأيت

 مــن مستقلة بصورة يدرس لم الموضوع هذا أن سيما ال ، المطروح الموضوع عن  كامال  انطباعا يعطي
 مــن عـدد   اكـبر   ويتنـاول   ،  شــاملة دراسة الموضوع دراسة على يقوم  منهجا اعتمدت فقد لذا ، قبل

 . العربية األقطار مختلف من النسائية النقدية الدراسات
 فــي البحـث  جعلت ثم ،  النسائية النقدية الحركة بواكير إلى فيه أشرت بتمهيد للموضوع قدمت ثم
  الممـيزة   األدبيــة األعمال بعض دراسة في المتخصصة النقدية األعمال  منهما األول  تناول  :  قسمين
 . العامة والقضايا الظواهر في بحثت التي النقدية  اإلصدارات الثاني وتناول

 شكل على منها جاء ما سواء المختلفة النقدية اآلثار من مجموعة من البحث هذا كتابة في أفدت وقد
 تخصصــت التي فصول مجلة هنا بالذكر وأخص ، المختلفة  العربية الدوريات في موزعة مقاالت أو كتب

 النتاج معظم نشر في األكبر الدور لها كان التي اللبنانية اآلداب ومجلة  الجادة النقدية األعمال  كل في نشر
 . النسائي النقدي

 عـن  نائيــة تكون أن وتوخيت ، الجهد وسعني ما موضوعية الدراسة هذه تكون أن على وحرصت
 .يؤدي ذلك إلى خلل فني في البحث  كيال ، والتعصب التحيز بريئة من  والهوى العاطفة

  دراسة من اكثر تستحق ظاهرة لرصد محاولة يظل الموضوع لهذا التصدي فان أمر من يكن ومهما
 . واالستقصاء البحث لمواصلة للباحثين الباب الدراسة هذه خالل من فتحت قد أكون أن  آمال ،

  
 : 

  
 : مختلفة لمعان النقد لفظ العربية اللغة استعملت
 ومنـه   الزيـف   منها أخرجت إذا وانتقدتها الدراهم نقدت : قالوا ، الرديء من الجيد تمييز :   األول

 . منها الزائف وإخراج الدراهم تمييز وهو  واالنتقاد التنقاد
وما زال فالن ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظر إليـه ،   : قالوا :  واالنتقاص العيب : الثاني

إن : واإلنسان ينقد الشيء بعينه وهو مخالسة النظر لئال يفطن إليه ، وفي حديث أبي الدرداء أنه قال                               

نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك ، ومعنى نقدتهم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله وهـو مــن                          

 .)١(قولهم نقدت رأسه بإصبعي أي ضربته ونقدت الجوزة أنقدها إذا ضربتها
 ذلك ظهور وبدأ السواء، على ونثره شعره الكالم لنقد باالستعمالين النقد كلمة العرب األدباء واستعمل

 "  رشـيق   ابــن وألّـف "  الشعر نقد " كتابه قدامه  ألف حيث التقريب وجه على الهجري الثالث القرن في

 ". ونقده الشعر صناعة في العمدة
 معنى على والحديث القديم في استعملوه حيث االستعمالين من كل على  نقدهم في العرب النقاد وسار
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 بغيرهــا وموازنتهـا   وتحليلهـا  وتفسيرهــا األشياء دراسة عندهم فالنقد ، والحكم والتمييز التحليل

 العيــب بمعـنى   كـذلك    واسـتعملوه    ودرجتها، قيمتها ببيان عليها الحكم ثم ، المقابلة أو ، لها المشابهة

 بالعلمــاء ويريـد   " الشعراء على العلماء مآخذ في الموشح"  كتابه المرزباني فألّف والتخطئة والمؤاخذة

 . المعاصرين النقاد بعض عند اليوم حتى المعنى بهذا  مستعمال النقد يزال وال ، النقاد
 الصحيح التقدير إنه : فيقولون اللغوي االستعمال في األول المعنى على بناء النقد المحدثون ويعرف

 الدقيــق في مفهومهـا  تعني النقد فكلمة  ، سواه إلى بالنسبة ودرجته ذاته في قيمته وبيان فني أثر ألي

وبهذا يصبـح الناقـد ال      . )٢(عموما اشدها في حتى الكلمة استعماالت كل في نلحظه مفهوم وهو ، الحكم

مجرد متعقب لألخطاء بل صاحب دور إيجابي متمم لدور المؤلف ، فهو أقدر على فهمــه مــن فهمــه                         

  . )٣(لنفسه

 ويلفـت  فيـه  بالسير ويغريهم القراء أمام األدب سبل ينير أنه في تتمثل األساسية النقد وظيفة ولعل
  قــادرا   ذكيا كان مهما القارئ أن ذلك ،  بأنفسهم يدركوه أن يستطيعون ال جمال من فيه ما إلى أنظارهم

 طريقـه  فعـن  ، النقد الصحيح أدوات كل له تهيأت الذي الناقد معونة إلى بحاجة يظل فإنه األدب فهم على
 مــا  كثـيرا   والناقد ، والجمال القوة صفات من  األدب روائع في يكمن ما يرى أن العادي القارئ يستطيع
 ، المبهمة الشائعة القراء احساسات بعض واضح محدد تعبير إلى ينقل أو ،  تماما جديدة نظر وجهة يعطي

 .)٤(طريقهم  في القراء به  يمر فيما منظورة غير جوانب إلى يرشد أو

 أهمها ،  الشروط من مجموعة ناقد أي في تتوافر أن بد ال الصحيح بالشكل النقد وظيفة تتحقق وحتى
 وبيــان وجالئهــا عنها الكشف وعلى األدبي والجمال مواطن القوة تذوق على قادرة موهبة ذا يكون أن

  لــه والمخالطــة عليه االطالع واسع  ، فيه  ضليعا ، بفنونه  عالما  باألدب  خبيرا ،  ووجودها أسبابها
  متجردا ، بطرف فن كل من  ملما ، واتجاهاتهم ومناهجهم بطرقهم عارفا ، حوله األقدمين آلراء   دارسا

 ســريع )٥(وغايتــه  هدفـه  الـرأي    وصــواب الحق  جاعال ، حكمه في   معتدال به، الهوى استبداد من

 .)٦(لألساسيات  الفهم قوي ، التأثيرات لكل االستجابة

 الناقـد   وشروط النقد لماهية شرحهم في يميزوا لم القدماء النقاد آلراء الدارسين جميع أن رأيت وقد
 بالـذكورة    بعيــد أو قريــب من ترتبط ال مرنة نظرة النقد لمعايير نظروا قد وانهم رجل وامرأة بين الجيد

 هو بالرجال  خاصا النقد وجعل المجال هذا في نظري ولفت استوقفني الذي الوحيد الدارس وأن ، واألنوثة

 كسائــر بـه  العلم أهل يعرفها وثقافة صناعة وللشعر "عند قول ابن سالم  وقف الذي سالم زغلول محمد

 بالـدينار    الجهبـذة   ذلـك   ومن .... األذن تثقفه وما ومنها العين تثقفه ما منها ، والصناعات العلم أصناف
 المعاينــة، عنـد  الناقد ويعرفه صفة وال وسم وال ،  طراز وال  مس وال بلون جودتهما تعرف ال والدرهم

 لم ما الثياب من يميز كالبزاز يقوله ال من الشعر وقد يميز " رشيق ابن وقول  )٧(وزائفها  بهرجها فيعرف
 الغـش  مــن فيـه  ما مقدار ليعرف إنه حتى ضربه وال يسبكه لم ما الدنانير من يخبر والصيرفي  ينسجه

  .)٨("قيمتها فينتقص وغيره

 الرجـل   وهو ، العرب عند الناقد مفهوم يتعين رشيق وابن سالم ابن كالم ومن"  : عليهما معقبا وقال

 الرجل إذن فهو - خاصة والشعر - البيان ناقد في الحال وكذلك والرديء الجيد بين أن يميز يستطيع الذي

 .)٩("  بقبحه يخبر أو جودته على فيدل بواطنه على يتعرف أن يستطيع الذي به الخبير

   :  هي البحث لهذا  مهما  مدخال  تعد مجموعة أسئلة إلى الرأي هذا يقودنا وقد
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 لــم وان ؟ بالنساء وآخر بالرجال خاص نقد هناك وهل ؟ فقط الذكوري العمل من جزء كفن النقد هل

 المـرأة    " عنوان تحت الموضوع اعتماد وتم الجنسين بين البحث هذا في الفصل تم فلماذا األمر كذلك يكن

  " . الناقدة
 : - 

 اقـدم   منـذ   فــالمرأة . الحياة مجاالت من مجال أي في واإلبداع المرأة بين ما الفصل فكرة ضد إنني

 مــن حــال بـأي  يمكن واألدبية وال واالجتماعية السياسية المجاالت في  مميزا  وجودا فرضت العصور

  تكون وقد  ، واإلبداع التأليف مواصلة قادر على ضعيفا غير مخلوقا ونجعلها شأنها من نقلل أن األحوال

 الجهـل  دائـرة   فــي تدخلنا لترسبات بالية  انعكاسا اإلبداع الدونية إليها وإخراجنا لها من دائرة نظرتنا

 :  تقول حيث  العيد يمنى. ترى د كما واالستبداد
 إن بأنه أرى ، بهذا التاريخ جميعا معنيون وألننا تاريخا، يبقى الكتابة وشرط ... المسافة هي طويلة "
 منهمـا  كل انصراف في للمرأة متوفر هو وما للرجل متوفر هو ما بين ،  أحيانا فظيع تفاوت من ثمة كان
 في ورجل رجل بين افظع  تفاوتا ثمة فان ، الفنون مجاالت من مجال في اإلبداع أو ، الكتابة ممارسة  إلى
 ليـس  واإلبـداع   الكتابة شرط عليه يقوم الذي الحد إن  واإلبداع الحياة في المرأة حق إلى منهما كل نظرة
 هــذا  وعلى ، والحرية االستبداد بين والعلم الجهل بين هو بل والذكورة األنوثة بين أو والرجل المرأة بين

   .  )١٠(واإلبداع العربي اإلنسان مسألة بل ، واإلبداع المرأة مسألة ال المسألة تصبح

إطالقا منه إخراجها يمكن وال اإلبداع دائرة من جزء هي المرأة أن في العيد يمنى  مع التقي كنت وإذا

 المجاالت كافة في المرأة وإبداع الرجل إبداع بين الفصل عدم فكرة على تأكيدها في معها اختلف فإنني  ،  
 : تقول حيث

 يخلــو ال قول هو الفاعل جنس أساس على أي تمييز اإلبداع ، امرأة وبإبداع رجل بإبداع القول إن "

 بمعنــى بـل  ، صاحبه في بمرجعية األثر إضاءة بمعنى ال صاحبه بقراءة األثر قراءة خطورة خطورة، من

 أو الموضــوع علـى   للفاعــل تقديم ذلك وفي  ، األول على الثاني إسقاط أو ، وصاحبه األثر بين المماثلة

 وإذ . . . . الثقافـة  علـى   للسلطة أو القول على للمحاكم أو المعرفة على للعارف أو اإلبداع على للشخص

 يكتبه ما يصير قد كما ، النساء تكتبه ما كل من افضل الرجال يكتبه ما كل يصير الرجل خلف المرأة توضع

 . )١١( يكتبه مما أفضل األسياد

رأيي في - يقلل قد والمرأة الرجل بين إبداعية ظاهرة أي في التمايز تجاوز على اإلصرار هذا مثل إن

  ابــرز  علـى   والوقــوف خيوطها ومتابعة فهمها في  واضطرابا  قلقا ويولد الظاهرة هذا أهمية من  -  

 بعـدم   مطالبتهـا  في المرأة مع فيه نتجاوب كنا الذي الوقت ففـي وإثرائها تطويرها في ودورهم  روادها

 رسـالتها   أدت قــد األديبة المرأة أن اعتبار على عربي قطر أي في النساء وأدب الرجال أدب بين الفصل

 الجاهلـي   العصــر منـذ   الميدان هذا في واضحة بصمات وسجلت   ونثرا  شعرا العصور اقدم منذ األدبية

 حقل في التمايز هذا نتجاوز وان المطلب، بهذا  نقر   أن الصعب من انه نجد فإننا  ، الحديث العصر وحتى

 النسائية النقدية الحركة أن علمنا ما إذا هذا  . .  وكيفا كما الجنسين نقد بين   جدا كبير فارق فثمة . النقد

 الناقدات من معين عدد على وتقتصر سنوات بضع الحقيقي عمرها يتجاوز ال  . . . وليدة حركة تكون تكاد

 . األصعدة كافة على  واسعا  إنجازا وحقق ، العصور اقدم منذ األدب رافق قد الرجال نقد أن حين في
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  . . . א  א
مختفيا يكون يكاد النقد هذا أن إلى تشير المختلفة العصور عبر النسائي النقد لواقع متأنية دراسة  إن

 من  بينت الموضوع لهذا مسحية بدراسة قمت وقد ،  القرن هذا بداية  وحتى الجاهلي العصر منذ تماما  
 امـرأة    أم جندب  الناقدة  منهن الناقدات من  قليال  عددا إال تعرف لم المختلفة العربية العصور  أن خاللها
 تنازعـا  ) الفحــل علقمة ( عبده بن وعلقمة القيس امرأ المصادر أن  ذكرت حيث حجر بن القيس امرئ
  حكمــا  جنـدب   أم  بامرأتك رضيت قد : علقمة فقال  . منك أشعر أنا : منهما واحد كل فقال ، اشعر أيهما
 وروى واحدة قافية على فرسيكما فيه تصفان  شعرا قوال  : لهما جندب أم فقالت  . فحكّماها  . وبينك بيني
 : القيس امرؤ فقال واحد

  : علقمة وقال

 ألنـك   : قالت ؟  وكيف قال . منك أشعر علقمة : القيس المرئ فقالت  . القصيدتين  جميعا فأنشداها
 : قلت

 ومريتـه  زجـرك   في بسوطك فرسك فجهدت سمي وبه سواد في بياض والخرج النعام ذكر األخرج
 : علقمة وقال . بساقك فأتعبته

ما هو بأشعر مــني ولكنــك لـه   : فقال . يضربه بسوٍط ولم يتعبه  لم عنانه من  ثانيا فرسه فأدرك

 .)١٢(فخلف عليها علقمة فسمي الفحل لذلك . وطلّقها . عاشقة 

 األغاني صاحب عنها قال والتي علي بن الحسين بنت سكينة وأشارت المصادر كذلك للناقدة السيدة

يقول   نصيبا سمعت أنها  نقدها ومن " الشعراء إليها وتجمع قريش األجلّة من تجالس عفيفة كانت إنها " :
 : 

 : يقول بعده وفضلت أن يعشقها من إلى ورأيه همه صرف انه عليه فعابت

 : يقول األحوص وتسمع

 )١٣(تفرقا  بدل تعانقا يقول أن األولى كان : تقول

 أشبه هو بل صحيحة قواعد إلى يكون إنطباعياً تأثريا ال يستند يكاد -  تقديري حدود في -  نقد وهو
 . البيئة عوامل بعض تحكمها تجريبية بمحاوالت
 فقالت  ، الناس أشعر أنه أمامها الفرزدق زعم حين الفرزدق على لجرير تفضيلها  أيضا نقدها ومن

 : يقول الذي منك أشعر ، كذبت : له

 خليلي مرا بي على أم جندب المعذب نُقض لبانات الفؤاد

 مذهب غير في الهجران من ذهبت هذا التجنّب طول  حقاً يك ولم

 وللساق ِدرةٌ  ُألهوب فللسوط مهذب أخرب وقع منه وللزجر

يمر   المتحلّب الرائح   كمر عنانه من  ثانيا   فأدركهن 

 أمت فإن  حييتُ ما بدعد أهيم بعدي بها يهيم ذا من فوا حزنا

 أمت فإن  حييتُ ما  بدعد أهيم بعدي  خُلٍَّة لذي دعد صلحت فال

 من عاشقين تراسال وتواعدا ليالً إذا نجم الثريا حلّقا

 باتـــا بأنعم ليلٍة وألذّها حتى إذا وضح الصباح تفرقا
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 من فرزدق يا : فقالت ، عليها فدخل الغد من إليها عاد ثم . فُأخرج أقيموه قالت  . منه أحسن ألسمعتك لي أذنت لو واهللا  : فقال
 : يقول حيث منك أشعر جرير صاحبك ! كذبت : ، قالت أنا : فقال ؟ الناس أشعر

 ليتكرر الثالث اليوم في جاء ثم  . فُأخرج به فأمرت  ، منه  أفضل ألسمعتك لي  أذنت لئن واهللا : فقال
 : جرير قول من أعجبها ما سكينة ولتنشد الموقف

 وتنقدهم  دائما للناس تجلس كانت التي طالب أبي بن عقيل بن عقيلة إلى المصادر بعض أشارت  كما
   العذري  : لها قيل إذ جالسة هي وبينما انه المجال هذا في عنها الموشح كتابه في المرزباني ذكره ومما
 : القائل أأنت : له فقالت . فدخل  . له ائذنوا : فقالت  . بالباب

 : وهي  ، لك أذنت ما عنك بلغتني أبيات لوال  ، عقلك ذهاب عند تطلبها إنما

 : فقالـت  ،  على كُثير أقبلت ثم  . لهما ائذنوا " فقالت  . بالباب  واألحوص ة عز كُثير هذا  : قيل ثم
 : قولك في عهدا العرب فأألم كثير يا أنت أما

 ، إليك  التفت ما قلتهما بيتان لوال واهللا أما ! لك مثلت إذا  إال تطلبها أما ؟ ذكرها تنسى أن تريد  ولم
 : قولك وهما

 : قولك في  وفاء العرب  فأقل أحوص يا أنت وأما : فقالت األحوص على أقبلت ثم

 : وهو ، لك أذنت ما قلته  لو ال بيت واهللا أما ، تعانقا : قلت أال

عزيــز تجنبه من بنفسي زيارته لمـام ومن علي 

 أراه ال وأصبح ومن أمسى النيـام هجع إذا ويطرقني

 لعادني استعبار الحياء لوال يزار والحبيب قبرك   ولزرتُ

 يتفرقوا أن القرناء يلبث ال ونهــار عليهـــم يكر ليل

 حــور طرفها في التي العيون إن قتالنــــا يحيين لم ثم قتلننا

ال حراك به حتى اللب ذا يصرعن أركانـا اهللا خلق أضعف وهن 

 غـــرقٌ مقلة إنسانها أتبعتهم )١٤(إنسانا للعين تارك ترى ما هل

 بكيتها ما معي عقلي تركت فلو عقلي من فات لما ولكن ِطالبيها

 يزل فلم وليدا منها الهوى  علقتُ ويزيد حبها ينمى اليوم إلى

 طالبـاً جئت بما  مرجوع أنا فال يبيد يبيـد فيما حبهـا وال

 ما لقيتهــا  إذا مني الهوى يموت فيعود فارقتهـا إذا ويحيى

 فكأنما ذكرها ألنسى أريد بكل سبيِل ليلى لي  تمثُل

 ليلـة   كلَّ جوى زدني حبها فيا الحشر  موعدك األيام  سلوةَ ويا

 وبينها بيني الدهر لسعي عجبت الدهر سكن بيننا ما انقضى فلما

 تراسال فتواعدا عاشقين من نجم الثريــا حلّقـا إذا ليال

 بعثا أمامهما مخافة رقبـة عبدا ففرق عنهما ما أشفقـا

 باتا بأنعم عيشٍة وألذهــا تفرقا الصباح وضح إذا حتى
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 : القائل أنت ، فاسق يا : له وقالت ، يكتّفنه أن جواريها وأمرت  ، كثيرا  إال فُأخرجوا بهم أمرت ثم

 هــو بما  أعقبت فداءك إني قد اهللا جعلني : فقال  . جواري يا ثوبه خرقن ؟ هذا عند  إال الحزن أين
 : أنشدها ثم  . هذا من أحسن

 . )١٥(وانصرف فقبضها يمانية، وحلة دينار بمائة له وأمرت . جواري يا عنه خلين : فقالت

 الحكـم  علـى   ميـادة   ابن فضلت التي المرية حسان بنت جحدر أم المصادر ذكرت فقد  عقيلة وغير

 .)١٦(هجائها في  أبياتا منهما كل وقال فغضبا وعملس

 للمساجلــة انشأت نــدوة  التي المتحررة األميرة المستكفي بنت والدة  إلى المصادر بعض وأشارت

 نـدوات   ألن النقـد   ميدان في واضحة بصمة تركت قد تكون بهذا وهي )١٧(األندلسي العصر في الشعرية
   . فاعلة نقدية لحركة طيبة نواة ذاتها  بحد هي المساجلة
 تكـون   أن وتوقعنـا   النهضة عصر وصلنا ما إذا حتى تماما،  ذلك بعد الناقدة المرأة صوت يختفي ثم
 التـي   زيادة مي أمثال الكاتبات النساء  إال يعرف األدب لم بأن وجدنا العصر هذا مطلع مع الحقة   البداية

 المحــاوالت وبعض والقصصية المسرحية ومحاوالتها وخواطرها االجتماعية وأبحاثها بمقاالتها اشتهرت

 تراســل كانت التي )١٩١٨ - ١٨٨٦(ناصف  حفني وملك. )١٨(بعد فيما ذكرها على سآتي التي النقدية

 )١٩٦٥ – ١٨٨٨(ســوريا   في عجمي وماري )١٩(المرأة  تعليم إلى داعية األندية في وتخطب الصحف

 .)٢٠(اإلصالحية دعوتها  لبث  ميدانا فيها ووجدت " العروس " مجلتها انشأت التي

  
 النقد بوادر تظهر أن نتوقع كنا المهجر في األندلسية والعصبة القلمية الرابطة مدرستي ظهور ومع 
 بدراسة اهتمت التي الكتب لنا ذكرته ما فكل ،  إطالقا  يحصل لم ذلك لكن ، الغرب من القرب بحكم النسائي
 بـل  ، المهجر أدب في تأثير عنصر المرأة تكن فلم " : الناعوري يقول فقط ناثرات وجود المهجري األدب
  إال المهجـر   أديبـات  في أعرف ولست الرجل، خطى األدبية حياتها في تترسم ، فحسب تأثر عنصر كانت

 خدمـة  في بقلمها أسهمت امرأة أية اعرف ال الشمال مهاجري بين ومن " :  أيضا ويقول  ،)٢١("الناثرات

 المهجر من فهن واألدب الصحافة ميادين في أسماؤهن برزت اللواتي وأما ، الذكر يستحق  إسهاما الضاد

 الناعوري ويشير   .)٢٢(" القلم مهنة في هناك الرجال وشاركن البرازيل في أقمن ممن وكلهن ، الجنوبي
 شــليطا عـون   أنجال والسيدة " وصور ذكريات" كتاب مؤلفة صائغ سلمى السيدة األديبات إلى الصدد بهذا

 .)٢٣(أطلس  سلوى سالمه والسيدة

نا       ال المختلفة دامت المؤلفات ما ، المهجري األدب عن النسائي النقد غياب نستغرب ال وقد  تـذكر ل
"  األحمـر   والمنقــار " ، نعيمه لميخائيل  "الغربال" : هما نقديين  كتابين سوى المهجر في الرجال نقد عن

 . الجر اهللا لشكر
 القـرن   في ولد قد - الصحيح بالمعنى - الغربي النقد كان وإذا " الطاهر جواد علي . د يقول ذلك وفي 

 أتبعه  صرتُ قد لها  دني من كم تبعا لي صار عنها القلب صحا ولو

البين أنتَ حزين غُراب أجمال وفارق جيرة وصاح مز أِإن 

 وتركتنـي  عاجالً بينا أأزمعت أتلـــدد جالسا سقيما  كئيباً

دفتبر وبين التراقـي واللّهاة حرارة مكان الشّجا ما تطمئن 
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 إن - العشـرين   القـرن   في... متأثرا به ... عنه   متأخرا نقدنا يولد أن  غريبا فليس عشر التاسع

 . )٢٤(" تأثــر من اكثر والمسألة ...  متأثرا قلت شئت

 التي األسباب تحديد في أجتهد أن بد ال  المتعاقبة العصور عبر النسائي النقد عن الحديث يكتمل ولكي
 : التالي النحو وعلى ،  تقريبا القرن هذا منتصف وحتى  الجاهلي  العصر من منذ  النقد هذا   اختفاء  إلى أدت

 تكـن   لــم الفكرية مشاركتها هامشيا ألن يكون يكاد القديمة الحضارات بناء في المرأة دور إن  -١
 . ذلك في مميز دور للمرأة يكون أن المأمول غير من فإنه الفكر من  جزءا النقد كان ولما ، ناضجة
 مزاولــة فــي المـرأة    أمام   عائقا -  زالت وما  - كانت مجتمعنا تحكم التي والتقاليد العادات إن-٢
 األمــر وهــذا  ، مستعـارة    أسماء تحت جاءت األدبية أعمالها معظم فان  ولذلك  األدبية األشكال مختلف
 . وصعوبة  تعقيدا اكثر يكون قد بل ال ، النقد على ينسحب
 النقـد   أدوات تساعد في امتــالك تكون متدنية وال تكاد المرأة بها تتمتع كانت التي الثقافة إن  -٣
 . الحقيقية

  -  وكيفـا   كمـا   - واسـعة  نقلة النسائية النقدية الحركة شهدت  ، القرن هذا منتصف حلول ومع 
 تطـوره   اثــر وظهر  ، األحوال من  حال بأي إغفاله يمكن ال  مستقال  عمال  النقد من النوع هذا وأضحى
 ممــيزة  مكانـة  واحتاللهــا األمــام  إلى المعاصرة العربية النقد حركة دفع في إسهامه خالل من  واضحا

 :أهمها عامل لغير عائد التطور هذا ولعل ، ومرموقة
 قويـة  دفعة أعطاها قد بالرجال العمل خالل من واحتكاكها العملية للحياة المرأة دخول أن  -١
 . بنفسها ثقة اكثر وجعلها
 مــن جزء وأنها ، الناقد يؤديها وسياسية واجتماعية أدبية رسالة النقد بان المرأة شعور  -٢
 . وإخالص أمانة بكل الرسالة هذه تحمل أن وعليها المجتمع هذا

 التـي   العاليـة  الثقافة من جزء وهو المرأة به تتمتع صارت الذي العالي الثقافي التحصيل  -٣
 . عام بشكل المجتمع بها يتمتع صار

 خالل من لها وتشجيعه والبناء اإلبداع عملية في المرأة به تقوم الذي للدور المجتمع وعي  -٤
  التسهيالت كافة تقديم

 الصحف المطبوعة من خالل المادة توافر سهل مما النشر ودور والمكتبات المطابع انتشار -٥
 .المختلفة والكتب والمجالت
 األدوات وتشكيــل المـرأة    عنـد  النقـد   مفهوم تطوير في  الفعال والمعاهد الجامعات دور  -٦
 . لممارسته الحقيقية
 له كان مما والمحلية والعربية العالمية والمؤتمرات الندوات من العديد في المرأة مشاركة  -٧
 .  والممارسة والدربة المهارة تحقيق في األثر اكبر

 . بها والتأثر الترجمة حركة  بفعل الغربية اآلثار النقدية معظم على االطالع -٨
 ابــرز  ومـن   ، العربية األقطار كافة شمل بل ، بعينه عربي قطر على  مقتصرا التطور هذا يكن ولم
 : المعاصرة النسائية النقد حركة تشكيل في المهم الدور لها  كان التي األسماء

نازك المالئكة ، خالدة سعيد ، رضوى عاشور ، ريتا عوض، يمنى العيــد، روز غريـب، أمينـة                          

غصن، نجاح العطار سالفة العامري ، رندة حيدر ، فريدة النقاش ، سلمى الخضراء الجيوسي ، أمينة                             

رشيد ، أمينة العدوان ، فدوى مالطي دوجالس ، نبيلة إبراهيم ، فريال جبوري غزول ، اعتدال عثمان                          

، سيزا قاسم ، منى ميخائيل ، نجوى الرياحي القسنطيني ، فاطمة حسن ، بشرى موسى صالح ، جليلة        
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نبال خماش، ثريا ملحــس ، لطيفــة         رضا ، فاطمة المرنيسي ، بشرى الخطيب ، عزيزة مريدن                  

سحر مشهــور ،    الزيات ، هند حسين طه ، فاطمة محجوب، عواطف عبد الكريم ، سامية أحمد أسعد                      

ديزيره سقال ، فاطمة الزهراء أزرويل ، سهير القلماوي ، نعمات أحمد فؤاد ، إخالص فخري عمــارة                           

 . ثناء أنس الوجود
 اتجاهين في سارت قد النقدية  المحاوالت أن األسماء هذه معظم نتاج  دراسة خالل من لي تبين وقد

 : هما
 . العمل هذا ضمن مميزة ظاهرة دراسة أو ما ألديب كامل عمل على الوقوف  -١
 . العامة الظواهر دراسة  -٢
 النقـدي   األثــر طبيعـة  خاللــه من أوضح بشكل مفصل منهما أعرض لكل اتجاه أن أحاول وسوف

 . النقد عالم في يمثله كان الذي واالتجاه
  

א א  א

 اثنين  اتجاهين في ويسير ، النسائي النقد حجم من واسعة مساحة الدراسات من النوع  هذا ويحتل 
 هــذه  معظــم  تنصــب وتكاد  ، أدبه في معينة  ظاهرة  دراسة أو  ما ألديب كامل أثر على الوقوف : هما

 عـن  بعيد ناضج فني منهج واتباع التحليل في بعمق وتتميز  ، معاصرة حديثة موضوعات على الدراسات
 : هي موضوعات ثالثة في الدراسة هذه أجعل أن ارتأيت وقد  التاريخية ، النزعة

 . للرجل المرأة نقد  -أ
 . للمرأة المرأة نقد -ب
 . لذاتها المرأة نقد  - ج

   
  :  א    − 

 مــن النـوع   هذا دائرة اتسعت وقد ، المختلفة األدباء آثار على بالوقوف  كثيرا الناقدة المرأة اهتمت
  النتــاج معظم على االطالع خالل من لي تبين إذ ، العربية األقطار مختلف في األدباء أعمال لتشمل النقد

 فــي واضــحة وقـدرة    بموضوعية الرجال أدب تناولت الناقدة  أن المرأة االتجاه هذا في النسائي النقدي
 بعـض   مع تعاملها في وبخاصة  تماما عالية ظهرت قد بنفسها ثقتها  أن واضحا بدا كما  ، األحكام إصدار
 .  والمميزة المشهورة األعمال

 حين شاملة ثقافة النقدية بأعمالها شكلت التي المالئكة نازك االتجاه هذا في الناقدات مقدمة في وتقف
 الرجل من ثقافة أقل ليست المرأة  لتؤكد أن وقصصية وشعرية وروائية مسرحية أعمال درست مجموعة

 المجال هذا في  نازك قدمتها التي الدراسات أبرز ومن  األدبية ، األعمال لكل التصدي على قادرة وأنها  ،
:- 

  . الفارض ابن شعر في والموت الحب  -    أ
  . شوقي مسرحية من العروضي الجانب   - ب
 . ماضي أبي إيليا شعر في عامة مالمح   -  ج
 . الجداول ديوانه في ماضي أبو إيليا  -    د
 . الحمراء والشرفة الصومعة   -  -ه
 . .لسارتر " القذرة االيدي"  مسرحية   -   و
 . الحكيم لتوفيق  "الحائر السلطان "  مسرحية   -   ز
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 . الحكيم لتوفيق "  الشجرة طالع يا " مسرحية  -   ح
 . إدريس لسهيل " الغميق الخندق " رواية  -  ط
 . محفوظ لنجيب " األقدار عبث " رواية   -  ي
 .همنغوي الرنست"  والبحر الشيخ " رواية  -  ك
 ذاعت  رصينة إبداعية ألعمال جادة نقدية تشكل دراسات أنها سيالحظ األعمال هذه لكل المتابع ولعل
 تميزت بل األعمال هذه في اإليجابية الجوانب عند لتقف تكن لم نازك إن ثم  ، المثقفين أوساط بين شهرتها
 تؤكــد لسارتر "القذرة  األيدي " مسرحية عند تقف حين  مثال فهي  سلبياتها، عن الحديث في فائقة بجرأة

جديدا ليس الزمن معالجة في األسلوب هذا  إن"  : تقول حيث ليس فيه ابتكار بأسلوب عولج قد أن الزمن

 الزمــن عـن   بحثا "البديعة  القصصية سلسلته في بروست مارسيل فيه نجح فقد  ، المعاصر األدب في  

  .)٢٥( "الزمن تقديم في األسلوب هذا استعمال في  كثيرا يوفق لم سارتر أن غير .... " الضائع

 فقــد " الحائر السلطان "مسرحيته  عليها بنى التي الحكاية احتواء في  موفقا كان الحكيم أن ترى ثم 
 المشكلــة بعرض الفصل يبدأ فكان : كلها تخطيطا عاما في الفصول والتزم الفني العرض أسلوب استخدم

هة نظـر السلطـان             نظر وجهة من الجمهور الذي يمثله شخص أو شخصان ثم ينتقل ويعـرض وج

 . )٢٦(وحاشيته

 الخنـدق   روايـة  بـه  تعيش ما اعمق لعل " إدريس لسهيل " الغميق الخندق " رواية مدح في وتقول
 ذات رواية فهذه  ، آخرها أولها إلى من بها يحف الذي المعطر السحري الجو هو قارئها نفس في الغميق

  .)٢٧(" القارئ حس في المضمخ أثرها وتترك تغلفها بها خاصة نكهة

 األهمية درجة من  على  المضامين أن تؤمن أنها ذلك  ، فقط الشكلية   القضايا نقدها  تعالج في   ال وهي
 عبـث  " روايـة  فــي األخالقية تقديرها للجوانب في تقول فإنها تنظر إلى األثر األخالقي لألدب وألنها ،

  األقدار عبث  رواية في العامة النبرة أن  وضوحا المعنوي الظل هذا يزيد ومما"  محفوظ لنجيب  "األقدار

  .)٢٨(أخالقية نبرة

 : تقول حيث ماضي أبي شعر في الشكل أهمية على وتؤكد
 الشكل وكمال القوة إلى هذه الحرجة الشعرية أيامنا في نلتفت أن ماضي إليليا أبي تأبين أكرم وإن  "
 انصرام بعد حتى إننا قلنا إذا  مطلقا نبالغ ال ، فلعلنا والوضوح اإليجاز في  دروسا عنه فنتلـقى قصائد في

 دروسا تفيدنــا منه نتعلم أن محتاجين إلى زلــنا ما  ، الجداول مجموعة  صدور على كاملة سنة ثالثين

  .)٢٩("العربي للشعر أكمل مستقبل نحو سلوكنا في

ــ   طــه محمــود علي لشعر دراستها هي جرأة وأكثرها النقدية دراساتها أهم ولعل   "الموسـومة بـ
 شــهرة عن تحدثت حيث  معا المضمون  الشكل قضايا  الناقدة فيها تناولت"  الحمراء والشرفة الصومعة

 شــعره الغزلـي     فــي القول فصلت ثم غرض من اكثر في قباني نزار وبين بينه ووازنت طه محمود علي
 الشعرية والصورة كالموسيقى شعره في  الفنية القضايا بعض عن وتحدثت  ، المناسبات وشعر والفكري
 : أهمها الجانب هذا في كثيرة مآخذ الشاعر على وأخذت والعروض

 : "عروضية تقـول    لضرورة إليها يلجأ كان انه نازك ترى حيث: الحوشية األلفاظ في السقوط -أ 
 وخشونـة  غرابة فيها قاموسية بكلمات فيأتي ، شعره بعض في الحوشية األلفاظ في يسقط شاعرنا ولكن

 القافيـة  ومتطلبـات  الوزن متعرجات تضايقه حين هذا له يقع أن ويغلب ، العصر روح عن وبعد وجفاف

 من الظاهرة هذه على تمثل ثم )٣٠("  مالئمة كلمات واستخراج القاموس إلى اللجوء إلى فيضطر الموحدة
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 : قوله خالل

 .)٣١(حديثة قصيدة في وتلب علب مثل كلمتين يستسيغ معاصر قارئ من فما " نازك تقول

 : كقوله الواحد البيت في المترادفات استعمال كثرة  - ب

كثيرا تختلف يضوع  هل أم يعشق، غير يحب وهل ؟ واحد معنى في وتحلق تسمو أليس " نازك تقول

 )٣٢(يعبق ؟  عن  

 : قوله ومنها نازك تراها كما شعره في كثيرة وهي  - العروضية األخطاء   - ج

 " فــاعالتن  " هو الصحيح أن مع األول الشطر خاتمة في إشباع دونما " فاعالت "بـ فيه جاء فقد  "
 ." الخفيف البحر من البيت ألن

  : وقولـــه

 تصيــر أن الصحيح ألن ظاهر خطأ وهو  ، تصريع ما غير في " فاعالتن " الرمل عروض كان وفيه "

  .)٣٣(كله العربي الشعر جرى ذلك وعلى " فاعلن "

 أدنـى   إلـى  يحتاج ال بعضها أن  علما شعره في تعددت قد أنها نازك وترى - النحوية األخطاء   -  د
 : قوله عليها األمثلة ومن  لمعرفتها، ثقافة

 " ذلك يسوغ وجه ما غير على المخاطبة ياء  حاذفا " هات" بكلمة فيه المؤنث خاطب فقد "
 : وقولــه

 مــن ذكــي تلميذ أي على يخفى ال كما" زلت ما " والصواب الدعاء لغير " زال ال " فيه استعمل فقد "

 "الثانوية تالميذ
 : قوله في كما جزمه إلى  داع دون المضارع الفعل يجزم وقد

  
  التباسـا  الشــاعر  ذهن في ولعل الجزم ال الرفع هو فيه  " يعصي ال  " الفعل حق فان"   : نازك تقول

  )٣٤("  النحو في أساس له ليس ظاهر وهم وهو ، نحوه أو بالقسم يشعر ما يتصدرها التي بالجملة يتعلق

 أهمهـا  االتجــاه هــذا  المهمة في الدراسات من مجموعة قدمت التي عوض ريتا الناقدة ثم تطالعنا

 ولكـــن كتبت أسطر هي وما علب لهن القلوب في  معاٍن

 دنيا األرض نواحي في وهبت ومنــى تلـب يجتبى لحق

 بأمـٍة  الفتي الروح باعث يا وتحلــــق آماله به تسمو

 فلن ترى اإلله حب في فانين ويعشـق يحب ما األلوهة بعد

 يضوع عبيره أرواح وحديث ويعبق يضوع ما الطهارة ومن

 لم أقبلت في الظالم إلي ولماذا أطرقت بابي ليال

 فرت ثم استقرت كيف لها يا وعاها ما ولكن مرت لحظة

 هات كفيك وال تضطربي ال تخالي ريبة في ناظري

 ترديه عليا أن عجيب ما حيا زلت ال أنني عجيب بل

 هواها جبار يعص ال أقسمت إلهـا كان ولو الدهر أبد
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 علـى   الوقـوف   خــالل مــن الحقيقية النقد روح فيها تجلت التي " الجاهلية القصيدة بنية " دراستها
 وحاولــت  التقليدية األساليب عن طرحها طريقة في ابتعدت إذ " القيس امرئ شعر في الصورة " موضوع
 هذا دراسة على قامت التي  السابقة الدراسات أن شعرت أن بعد الشعر هذا دراسة في جديد منهج إرساء

  .)٣٥( الحضاري التراث في حيوي عنصر هو حيث من الشعر بهذا الوعي زيادة إلى تصل لم  الشعر

 مجموعة عند فيها وقفت الكتب من سلسلة النقدية للساحة عوض ريتا قدمت فقد الدراسة هذه وغير

 ، شــاكرالسياب بدر  ، الشابي القاسم أبو ، شوقي احمد : وهم الحديث العصر في المتميزين الشعراء من

 ألبرز تعرض ثم ومؤلفاته ومذهبه شاعر كل حياة عن  منها كتاب كل في تتحدث وكانت  . شبكه أبو الياس

 أعمالهــا فــي ألفناها كما تظهر لم النقدية المجموعة هذه في وهي منها، لواحدة أولي تحليل مع قصائده

 قدمته ما كل في  واضحا االستعجال عليها وظهر الرصين التحليلي الجانب عنها غاب إذ ، األخرى النقدية

. 

 " ديوان في العربي اإلنسان وصورة  )٣٦("  جبران أدب في الجنون "المهمة  األخرى دراساتها ومن

  .)٣٨("  والفيلسوف والناقد الشاعر حاوي خليل " و )٣٧("  لحاوي الجريح الرعد

 ما خالل من النقدية الساحة في وجودها تثبت أن استطاعت التي العيد يمنى الناقدة  ثم تطالعنا أيضا

 يميز ما أهم ولعل  ، النسائية النقدية الحركة في  وواضحا  قويا  بعدا شكلت رائعة نقدية أعمال من قدمته

   : تقول ذلك في وهي وجرأة ثقة بكل الرصينة األدبية األعمال أمام فيه تقف كانت أنها العيد يمنى نقد
 بمـا  األثر : الطرفان يحددها العالقة هذه وان ، الناقد وبين بينه عالقة على يقوم  ، األثر اختيار إن "

 العالقـة  هــذه  بدون ، بالنقد جدير اثر كل وال اثر أي تناول على قادر الناقد فال ، لمؤهالته والناقد ، يحمل

  .)٣٩("  لألثر  واغتصابا للناقد  قسرا النقد يصبح
 فــي  قصورا هناك أن على تأكيدها خالل من  واضحا يظهر العربي نقدنا على الشديد حرصها ولعل

 : تقول حيث  شيء كل قبل إليه نتنبه أن يجب النقد هذا
 ، وإذا األثر مع  عالقته في إضاءة يحمل النقد فإن الواقع مع عالقته في إضاءة يحمل األثر كان إذا  "
 الحاضـر   نقدنا تطوير في يساهم " بديل " نقد إلى بحاجة فنحن وترقيته األدب تطوير النقد مهمات من كان

    .)٤٠("  وترقيته

 وقـد   األثر من انطلق كنت هكذا  "  : صاحبه معرفة دون يدرس أن يمكن أدبي اثر أي أن كذلك وترى
  ، األثــر هــذا   إال لــه أعرف وال صاحبه عن شيء كل اجهل وقد  ، له  صاحبه وآثارا عن  شيئا اعرف
 عبـود   مــارون  صـورة    . . . لصاحبه وجود اصدق هو األصيل األثر أن أرى كنت الحالين كال في ولكنني
 قــرأت  يوم امتلكتها البائس الشاعر شبكة أبي ومعاناة آثاره ،  كل قرأت يوم مدهش وضوح في لي تجلت

  .)٤١("  والصــــحف المجالت مختلف في والنثرية الشعرية منشوراته من والكثير دواوينه

 : العيد يمنى للناقدة المجال هذا في عليها وقفت التي الموضوعات ابرز من ولعل
 . عيتاني محمد قصص في الفني البناء   -أ
 . كنفاني غسان رواية في الرمزي والبعد الوعي تنامي  -ب
 . ناصر الستار لعبد " العائلة شرف " قصيرة قصة قراءة  - ج
 . تيزيني طيب . د / الوسيط العصر في للفكر جديدة رؤية مشروع  - د
 الحكايـة  فنية في دراسة - السودان في الشعبي القصص " إسماعيل الدين عز كتاب حول - ه

 . " –ووظيفتها 
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 ". والثورة التراث " شكري غالي كتاب حول  - و
 . عبود مارون كتابات في الفكرية والرؤية الموقف  - ز
 في والصدق والموضوعية ، البارزة الجرأة األعمال لهذه محاكمتها في العيد يمنى يميز ما أكثر ولعل
 علـى   وتـرد   العيتاني محمد عن تدافع  مثال فهي ، سلبية أم إيجابية  أحكاما كانت سواء  أحكامها إصدار
 وتحـدث   كتب من فيه قال الذي القصاص هذا أسلوب إن " : فتقول   المعاصرة عن بالتخلف اتهموه الذين
 ،  وعاديـا   مباشرا كان ما  كثيرا واقعيته في وإنه المعاصرة عن متخلف وبالتالي واقعي أسلوب إنه عنه
 كونه في ال تكمن ألسلوبه الفنية القيمة أو فالمعاصرة ، أمر هام نظري في وهذا متميزة واقعية ذو هنا هو

  ، األسـلوب أو ذاك    بهذا المميز األداء على األديب قدرة في تكمن ما ، بقدر غيرهما أو  واقعيا أو رمزيا

 .)٤٢("  لنا  فنيا يقوله ما وامتالك وعي على باقتناع مرغمين يحملنا أداء

 األسلوب هذا الرمزي في البعد أهمية على مؤكدة المختلفة رواياته في كنفاني أسلوب  أيضا وتمتدح
: 

 دور لها  ، فنية بل أداة فنتازيا ليس  ، فنية لعبة ليس كنفاني أسلوب في الرمزي البعد أو الرمز إن "
 ، الـذاتي    البعــد مسافـة  فــي عنده القائم األديب يبغيه الذي المعنى ، القارئ إلى المعنى إيصال في هام

 .  )٤٣("واحد  آن في المستقبل إلى المتطلعة المنتمية ، المريدة  الهادفة الرؤيا زخم هو ، بزخم المشحون

 أن علـى   مؤكدة السودان في الشعبي للقصص دراسته في إسماعيل الدين عز الكاتب على تحمل ثم
  قائمـا    مستقال  وجودا الشكل يعطي بحيث والمضمون الشكل بن يفصل مفهوم هو الحكاية لبناء مفهومه
 في يقصره للحكاية تحليله وان ، معين فني كعمل الحكاية لنسج عليه يقوم  عضويا بناء فيه يرى وال بذاته
 تعلـل  الـتي   الظاهرات هذه جذور إلى ينفذ أن دون تميزها ظاهرات من فيها ما رصد على األحيان معظم

 إلـى  يضاف ، وخصائصها الحكاية عناصر تحديد في العلمية الدقة إلى يفتقر  أيضا تحليله وأن ، وجودها
 مــن اكـثر   المعتقـدات   رصد إلى يميل وأنه فيها األداء بجمالية يتعلق ما كل على الكالم اغفل قد أنه ذلك

 )٤٤(وتعليلها  تحليلها في التعمق

 : المقـالح   شــعر " عنـوان   تحت المقالح لشعر تناولها في الكاتبة عند النقدي أيضا االتجاه ويظهر

 غرض عند تقف لم يمنى العيد أن على يدل فإنما شيء على دل إن وهو  )٤٥("  وشعـــريته مرجعيته
 . ثاقب ورأي نافذة وبصيرة متميز بأسلوب والنثر الشعر بين نقدها في جمعت بل نقدها في واحد  أدبي

 بكتابهــا النقدية األدبية الحركة أثرت التي سعيد خالدة  أيضا المجال هذا في المتميزات الناقدات ومن
 كـان   الـذي   )١٩٦٠(سنة  " الجذور عن البحث " كتابها أصدرت قد قبله وكانت " اإلبداع حركية" الرصين
 اإلبداع حركية" أما  . له المزامن بالنتاج قورن ما إذا  خاصة واستقالليته النقد لمنهجية رائدة خطوة يشكل

 والروايــة بالشعر تتعلق شاملة موضوعات خالله من عالجـت المتقدمة النقدية الكتب من بحق يعد فهو "
 " و محفــوظ لنجيـب  "  النيل فوق ثرثرة“ :أهمها مختلفة أعمال على الوقوف خالل من وغيرها والقصة

 السيـاب  شــاكر لبـدر   " والموت النهر " و ، كنفاني لغسان "الشاطئ " وقصة ، إدريس ليوسف " اي االي
 األدبي النقد نقد في مساهمة كتابه في سليمان نبيل يقول ذلك وفي  ،  البنيوي للمنهج  وفقا الكثير وغيرها

: 
 المنهــج لحرفية  ، وفقا الدالالت من مترابط نظام أنه على النص معالجة  إلى الناقدة تعمد وهكذا  "

 )٤٦("البنيوي

 المآخـذ  بعـض   مــن  أيضا يخلو ال  فإنه الفني اإلبداع باب في يدخل الكتاب هذا في عملها كان وإذا
 سليمان نبيل يقول حيث  التعمق وعدم االستعجال فيها النقاد عليها اخذ التي للرواية دراستها في وبخاصة
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 : ذلك في
 مــا وهذا  ، التعمق إلى وتفتقر بالعجالة تتسم العربية للرواية الناقدة دراسة فإن  ، حال  أي وعلى  "
 الروائييـن  من والحكيم والعقاد حسين طه جيل تسمى ، فهي  أيضا ومصطلحاتها تصنيفاتها بقوة تعكسه

 األدب وبالتـالي   أدبي كجنس الرواية إغناء المثالية تعني فهل ، فكري ببعد الرواية اغنوا ألنهم بالمثاليين

 ؟  تلقائيا المثالية إلى الفكري البعد يؤدي هل ؟ الفكري بالبعد
 حبشي يوسف وروايتي " العنقاء " عوض لويس رواية على الفكرية الرواية مصطلح تطلق الناقدة إن
  ، فكريــة مسائل في خاضت الروايات هذه ألن " السماء في الجذور تنبت ال – حمر أفراس أربعة"األشقر 
 ؟ الفكري البعد هو وأين هنا؟ المثالية هي فأين

 أن دون الطويلة القصة أو بالرواية"  الرائحة تلك " إبراهيم اهللا صنع رواية اعتبار في تتردد والناقدة

  .)٤٧(" المسألة إصالحيا ونقديا  هذه أهمية من الرغم على ، تصنيف كل حيثيات في تخوض
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 القصـص   فــي المـرأة    صور من " بعنوان متميزة  دراسة قدمت التي الزيات وهناك الناقدة لطيفة
 " المقـدس   الرباط" :  الهامة منها والقصص الروايات من عدد عند خاللها من وقفت " العربية والروايات
لعبـد    " األقنعة كل يكشف البحر "و  هدوقه عبد الحميد الجزائري للكاتب " الجنوب ريح " و الحكيم لتوفيق

 " والصيـف   البنات " و مينا لحنا " األبنوسة البيضاء " لزكريا تامر و  " الحرائق دمشق " و الطوخي اهللا
 للطيــب " الشمــال إلـي   الهجـرة   موسم " و عبدالقدوس إلحسان" عمري أين " و عبد القدوس إلحسان
 تنحو التي القصص في الصدارة مكان تحتل كانت ربما الكتاب من  أجياال الناقدة استبعدت  وقد... صالح 

 للنـص   التحليـل   منهج العربي القصص في المرأة صورة دراسة في  واعتمدت التقليدية منحى الواقعية
 التي العالقات وإظهار جزيئات إلى تحليله طريق عن للنص العام المعنى إلى وتوصلت والقصص الروائي
 الدراسة هذه في تتوقف لم والكاتبة ، عام معنى ذات مستقلة فنية كلية في الجزيئات هذه بمقتضاها تندرج
 المنهج على تقتصر ولم ، جمالياته عند وال منه ينبع الذي الفلسفي المنطلق عند حتى وال النص معنى عند

 األحيان معظم في شخصياتها تدخل وكانت النقدية المناهج تعدد ضرورة عليها الدراسة أملت إذا التحليلي

 .)٤٨("هنات  من تخل لم وإن مجموعها سليمة في للمرأة مينا حنا نظر وجهة إن : مثال فتقول

 تحت محفوظ نجيب روايات على نقدية دراسة تقيم فإنها ،  التطبيقي التحليلي المنهج إلى تصل وحتى
 : عنوان

 . )١٩٧٣ – ١٩٤٥(محفوظ  نجيب روايات في المرأة
 . )١٩٦٧ – ١٩٣٩(محفوظ  نجيب روايات في والمرأة الروائية للشخصية المثالي المنظور
 فــي محفــوظ نجيـب  لشخصيات نقدها في وبخاصة جريئة التطبيقية الدراسات هذه في تبدو وهي
 : تقـول حيث رواياته
 من الروائية الشخصيات على األعم في المنظور المثالي ينطبق محفوظ لنجيب الروائي العالم وفي  "
 إدراج ، يعهــا لــم أو الحقيقة الكاتب وعي سواء هذا ويعني النساء من الروائية الشخصيات دون الرجال
 ، الكاتب مفهوم في اإلنسانية هذه عن المرأة وإخراج العليا للذات امتداد هو الذي اإلنسان دائرة في الرجل
 مــن فيه ما هذا وفي  ، كذلك ليست والمرأة اإلنسان لماهية المثالي المنظور هذا خالل من إنسان والرجل
 نجيـب  شخصيات ينقذ الذي هو للمرأة ذاته االنتقاص هذا أن المفارقة ومن  ، المرأة وضعية من انتقاص
 انحباس أو  الحل يتلقى ال صراع عن الناتج والتشييء الجمود من األحيان غالب في   النساء من محفوظ

الواقعيـة    الروايــات فــي وخاصـة  النسائية  الشخصيات بعض يمنح الذي وهو ، واحد أحادي قالب في

  ثـم  ومـن  المتناقضات هذه بين المصالحة على وقادرة ، للمتناقضات جامعة روائية كشخصيات االمتالء

  .)٤٩("  إعالء إلى الروائي التجسيد في تتحول االنتقاص فنية

 للنقــد  متقدما  أنموذجا" الحديث العصر في الشعرية القصة " كتابها في قدمت فقد مريدن عزيزة أما

 أن  إال ، صرف تاريخي بمنهج يشي العنوان  أن يتخيل قد قارئ أي أن من الرغم ، فعلى األصيل  التحليلي

 الفنيــة بالخصائص العناية إلى الشعرية للقصة دراستها في انصرفت قد الناقدة  أن ذلك ، ذلك غير الواقع

  ، قصة كل في اتبعتها التي النقدية والدراسة التحليلية النواحي عن  فضال ، قصصها من نوع لكل العامة

 الحدث حيث من وذلك غيرها عن بها المتميزة الفنية زاويتها من قصة كل تناول على الناقدة حرصت وقد

 . وغيرها والحوار واإليماء والتصوير
 باألحكـام  المختلفة األدبية األعمال مواجهة على الناقدة قدرة الدراسة هذه في انتباهي لفت ما ولعل

، وذلك كما ورد في تحليلها لقصة أحمد  األعمال هذه في آرائهم حول النقاد من لعدد ومعارضتها الثاقبة
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  .)٥٠(وموقف رجاء النقاش منها " مذبحة القلعة" عبد المعطي حجازي 

 " المـالط  شــبلي  قصة على تعليقها في شخصيتها وإدخال أحكامها إصدار في متميزة تظهر والناقدة

 : تقول حيث " الطيـار عاشقة
 ، القصة تسلسل عن القارئ ذهن يصرف مما  أحيانا الحوادث بعض في تدخله الشاعر على ويؤخذ "

 يترك ، الحب في وقع الذي المتصابي الشيخ ذلك لنا يصف ما بعد إذ ، منها الثالث المقطع في واضح وهذا

 الصورة الوقائع على هذه بتر  إن... الشيخ  ذلك تصابي من متعجبا ويخاطبها الفتاة إلى ليلتفت األحداث

  .)٥١(" أوصال القصة ويقطع على القارئ لذة متابعتـها يجزئ
 " محفوظ نجيب أدب في الرمزية" كتابها في بالدراسة محفوظ نجيب أدب حسن فاطمة الناقدة وتخص

 مقبول تعليل مع الزمنية فترتها وتحدد محفوظ نجيب روايات في المختلفة االتجاهات إلى ذلك ضمن وتشير
 " الجديدة القاهرة" من ابتداء الواقعي المنهج التزم قد محفوظ نجيب أن ترى  مثال فهي ، انتشارها ألسباب
 يواكــب لــم العالميـة  الروايــة في  مكانها أخذت قد الرمزية فيه كانت الذي الوقت ألن  "الثالثية " وحتى
 لتقبل  مستعدا يكن لم فيه الكتابة بدأ الذي الثقافي المناخ   أن ذلك  ، الرواية في الحديثة األساليب محفوظ
 تتبــع روايـات  يقدم أن محفوظ يشأ فلم القارئ من ذهنية مشاركة تتطلب التي الرمزية الروايات هذه مثل

 رغبة على  حريصا ظل إنه ثم  كبيرا انتشارا  رواياته انتشار من ذلك  يحد ال حتى األدبية االتجاهات احدث
 تجـذب   الواقــع مــن عناصر رمزيته ضمن حيث بالرمزية اتسمت التي التالية المرحلة في حتى االنتشار
 . العادي القارئ

 لكــن الجديدة المرحلة في الرمزية المدرسة أساليب في استخدام توسع قد محفوظ أن الناقدة وترى
 هــذه  وروايــات قصص في الناقدة ، وتلحظ رمزية داللة من أكثر مكثفا يقدم الرمز فأصبح إسراف، دون

 يعالجهـا   التي الفكرية القضايا تلك يناسب الحوار ألن الباطني والحديث السرد على الحوار غلبة المرحلة
 معهـا  يتفق ال شعورية حاالت م فقد  ، الشعر مستوى إلى األحيان من كثير في ارتفع األسلوب  أن وترى
 المحليـة  القضايـا  بيــن يجمع  مضمونا الروائية المرحلة هذه في محفوظ وقدم  ، العادية باللغة التعبير

  .)٥٢(عامة فلسفية وقضايا

 عبد الرحمـن  روايات في والهزيمة الحلم" بعنوان دراسة قدمت فقد القسنطيني الرياحي نجوى وأما

 الوعي من درجة على صاحبتها بدت حيث  وعمقا،  وتفصيال دقة النقدية الدراسات أكثر من  وهي " منيف

 علـى   الدراسـة  هذه في وقفت وقد ، الرصين الفني التحليل على القدرة من فائقة درجة وعلى  ، والثقافة

  " .الجسر تركنا حين " و " المتوسط شرق "و " مرزوق واغتيال األشجار " : هي روايات ثالث
 والهزيمـة  الحكم والهزيمة عند عبد الرحمن منيف ومالمح للحكم النظري المفهوم تحدثت عن وقد

 الشــرق  صـورة    إلى وأشارت  وزمانها ولغتها ، الهزيمة مكان في القول فصلت ثم  الثالث الروايات في

أهمهـا    االستنتاجات من مجموعة الناقدة استخلصت وقد الروايات هذه في والمنشود الموجود بين العربي

 وعـرض   الشخصيـة  اسـتبطان   مــن فتذهب والموضوعي الذاتي االتجاه بين تقرن  الثالث الروايات أن
 علـى   واضــحة شهادة كانت الروايات هذه وأن  ، المجتمع بقضايا االهتمام إلى الخاصة الفردية تجاربها

 تحمــل وأنها ، تخلفها ومظاهر العربية األقطار أزمات من كثير وعن المجتمع سلبيات عن تكشف عصرها
 نظرتــه الجانب في أحادي يكن لم منيف عبد الرحمن أن إلى إضافة  ، تحصل لم نكبات من لألمة  تحذيرا
  تشاؤميـا  رواياته في يكن ولم كذلك، العربي واإلنسان السياسية السلطة نقد بل العربي العالم أوضاع إلى

 . النقاد بعض رأى كما الغرب نحو وجهه  موليا الشرق عن  مغتربا يكن ولم  سوداويا
 إليهــا تصغي كانت حيث بها البالغ باهتمامها تميزت منيف عبد الرحمن ألعمال تناولها في والناقدة
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 فــي يكـن   ولم فيها الغوص خالل من بينها وتؤلف أصوات من عنها يبلغها ما تحلل ثم اإلمكان قدر

 يتــالءم ال لمنهج تخضعه لم فهي  وقسر، وإسقاط تعسف منيف عبد الرحمن لنصوص وتفسيرها تأويلها

 فــي بحثهـا  فكان  .  الفني واالجتماعي النفسي المنهج بين الموضوع لهذا دراستها في جمعت حيث معه

  . )٥٣(والفنيات  واألبعاد المضامين في بحثا الروايات هذه
 فريــال دراسـة  منها ،  متعددة مواقع في كثيرة أخرى دراسات على نقع فإننا الدراسات هذه وغير

 فيها تحاول وهي"  مطر عفيفي محمد شعر في المعنى وغموض الداللة فيض "  وعنوانها غزول جبوري

 دراسـة  علـى   اإلقبال عدم وأن ، متميز شاعر أنه مؤكدة ، مطر محمد شعر في الغموض ظاهرة تفسر أن

 : تقول ، لغموضه يعود شعره
 بيــن سائد إجماع وهناك لشعره نادرة دراسات على  إال نقع ال ، وعطائه مطر غزارة من فبالرغم "

  بالغـا    ، وأثـرا   متميزة وشاعرية إبداعية وقدرة منفردا، صوتا مطر عفيفي لمحمد بان والشعراء النقاد

(" شــعره  وصعوبة غموضه بسبب فذلك مطر على تحفظات لبعضهم كان وإذا ، الجديد الشعر حركة على

٥٤(. 
 وقفت حيث ، الخراط إلدوار " والصباح العشق اختناقات  في قراءة"  وعنوانها قاسم سيزا دراسة ثم
 ، علـى  الرمــل علـى   العصافير أقدام السقوط، قبل  ، دم نقطة( : هي الكتاب هذا في عناوين جملة على

 المعرفــي والبعد المفتوح والعمل التناص موضوعات فيها عالجت حيث)  " الحديد السكة محطة ، الحافة
 . وغيرها

 حاجة ، وال حميم وحب عارم عنف على ينطوي الذي الكتاب هذا بقراءة  حقا استمتعنا لقد  "  : تقول
 ويحـاول   االختنــاق هذا على يثور الكاتب وان ، هذا واقعنا في يختنقان والصباح العشق أن نؤكد ألن بنا

 النقـد   " فــي تنحصــر أن مــن اخطــر الكتاب هذا يبثها التي الرسالة ولكن ،  مناهضته أو منه اإلفالت
اجتماعيا ، وحده بالنقد يعيش ال واإلنسان أليهما أحوجنا وما واإلبداع الخلق إلى مناشدة إنها " االجتماعي

 .  )٥٥("والمشاركة باإلبداع يعيش ولكنه ، غيرهما أو  سياسيا أو  كان  

 هما نصين بين مقارنة إجراء إلى فيها عمدت التي )٥٦( " والبحر اإلنسان " عاشور رضوى ودراسة
 الناقـدة   تعمدت وقد ، ألتيماتوف " األبلق الراكض على حافة البحر الكلب " و لهمنغواي " والبحر الشيخ "

 أركــان رمزيـة  قصـة  إلـى  المرتكزة القصيرة الرواية إطار هو واحد إطارهما ألن بينهما مقارنة إجراء
 . والرحلة والصياد البحر هي األساسية صورتها

 اسـتطاعت   والتي " واالجتماعي الفكري للمضمون تحليل - هدى الست" ميخائيل منى دراسة وكذلك
 :  تقول حيث هدى الست مسرحية في شوقي إبداع مزايا عن تكشف أن خاللها من

 بخصوصــية تتمتــع شخصيات وقدم  ، القضية هذه إزاء واضح موقف اتخاذ في شوقي نجح لقد  "
، السواء على الشعري وللخطاب للكوميديا جديدة إمكانات يفجر أن استطاع كما  ، متميزة ونفسية إنسانية

 البـارع   االسـتغالل   عـن  ذلـك   يعوقـه  أن دون الغنائي للشعر التقليدية األوزان على شوقي اعتمد لقد  

 .)٥٧("  المتعددة اللغوية للمستويات

 " : أهمهـا  األعمال من مجموعة خالل من الميدان هذا في واضحة بصمات عثمان اعتدال وقد تركت

 شــوقي شعبيه " أعمالها في إبراهيم نبيلة وكذلك )٥٨(" درويش محمود ألرض إبداعية نقدية قراءة نحو

 دوجـالس   مالطي وفدوى )٦٠("  حسين طه أدب في للمكان الجمالي التشكيل خصوصية" و )٥٩(" وحافظ

(" الجنوبــي  في األدبي اإلبداع  والرواية البطل " و )٦١( "سطيح في ليالي النصية الوحدة " دراساتها في
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 وســالفة )٦٣("   المغـني   المقطوع اورفيوس رأس أو حاوي خليل"دراستها في غصن وأمينة )٦٢

 شــبكه أبو الياس " دراستها في العطار ونجاح )٦٤("  محفوظ نجيب أدب في الحب " دراستها في العامري

(" بين القيمة وعالقة الزمان بالمكان) األرض(رواية " دراستها في رشيد وأمينة )٦٥("  المتمرد الشاعر

٦٦( 

 األعمــال مــن مجموعة على وقفت إذ ، المجال هذا في متميزة  أعماال العدوان أمينة وقدمت الناقدة

 النقديـة  المعالجــة علـى   مقدرتها يلمس األعمال لهذه لنقدها والقارئ والمسرحية، والقصصية الشعرية

 النقد قواعد ومعرفة الرؤيا ووضوح  ، األصيل النقدي والحس الثقافة من متباينة استعدادات على القائمة

 انتقــت لكنهـا  ،  محدد فكري اتجاه عن تعبر معينة اختيار روايات إلى نقدها في تلتفت لم وهي ، الحديث

 حيـث   مــن الفـني   الشكل عند وقفت بل فقط المضامين عند نقدها في تقف لم أنها كما . محدد هدف دون

 . وغيرها والحوار والحمل واللغة والتداعي والتقطيع السرد استخدام
 فــي مقاالت" كتابها نقد في الفيصل روحي سمر الناقد يقول إذ ،  أعمالها في النقاد آراء تعددت وقد

 ثـم  متباعدة أوقات في كتبت المقاالت من مجموعة الكتاب أن اعتقادي في : " " المعاصرة العربية الرواية

 إلـى  خالله من الكاتبة تنظر  محددا  نقديا  منهجا الكتاب فقد لهذا واحد، دفتي كتاب بين المؤلفة جمعتها

 عـن  دراسات يقدم أن الكتاب من تريد ال المؤلفة كون ذاكرته في وضع إذا المرء أن على ، كلها الروايات

 المنهــج قضية عن الطرف سيغض فانه الناحية هذه إلى المرء التفت إذا ، عنها مقاالت وإنما ، الروايات

 .)٦٧(" الكتاب  مقاالت في  أشتاتا المتفرقة الصائبة النقدية نظرتها للمؤلفة يشكر ويروح

 علـى   فائقة قدرة العدوان ألمينة إن " : نفسها الناقدة في رأيه  مبديا  أيضا العجلوني إبراهيم ويقول 

، وثائقية صفة كتاباتها يعطي مما ، إلى القارئ تقديمها وإعادة وتشريحها المحلية األدبية األعمال تقصي

 الوقـوف   وفي ، في استقصاء جزئيات العمل المنقود وفي دراسته بأناة ينكر ال شغفا العدوان ألمينة إن  

هي ميزة الناقد األصيل الذي يسبر أغوار النصوص ويستخلص مــن ثــم  ، وتلك الفني بنائه إزاء  مليا

  .)٦٨(" حيثيات حكمه
 ، تـدعي   وال ،  تتهــم وال ، تصنف ال هي هؤالء غير العدوان أمينة " : الموسى عصام . د  ويقول

 ، بـه  جــاءت التي الدوافع تتفهم ، قيمته وتدرك وتتمثله تتفهمه ، األدبي العمل تقرأ ، ناقدة دارسة أمينة
 ، ببعضهـا  الشخصيات عالقة ، وتبين وتحللها الشخصيات تدرس  ، بالمجمتع عالقته ناحية من فتدرسه
 هــذا  في وهي  ، الشخوص نفوس في األحداث تتركها التي الفعل ، وردة تسيرها التي باألحداث وعالقتها
ينبعث  يكاد الغاضب بصوتها  نحس هنا من ، واإلنسان بالمجتمع واتصاله تنقد ما لواقع الوعي كل واعية

 .  )٦٩(" وانهزاميته العربي وتقوقعه اإلنسان عجز يصور الذي الواقع هذا يرفض النـاقدة كلمــاتها من

 بـل  األردنيين األدباء أعمال على نقدها في تقتصر ولم  ، المجال هذا في النقدية أعمالها تعددت وقد

اتجاها تفكيرهم في اتجهوا الذين على واضح تركيز مع العربية األقطار كافة من األدباء ليشمل ذلك ت تعد

 إبراهيـم   اهللا وصــنع شــاور أبو ورشاد غرايبة وهاشم الغيطاني جمال هؤالء أبرز من ولعل  ،  وطنيا  

 حمــدان  أبو وجمال اإليراني الدين سيف ومحمود السبول وتيسير هلسا وغالب إسماعيل فهد وإسماعيل

 . وغيرهم  عبدالحق وبدر القيسي ومحمد العبسي وإبراهيم
 مميزة وموضوعية ، عالية ثقافة ذات أنها النقدية آرائها معظم على الوقوف خالل من لي اتضح وقد

 علـى    الروايــة تبــنى :" اليـوم   منـذ   أنت " السبول تيسير رواية نقد في تقول  مثال فهي  فريدة وجرأة
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 - متناقضــة مفاجئة صور وتتالي تراكم عن عبارة هي متسلسلة وال مترابطة غير مقاطع استحضار

 صور هي تستحضر التي والصور - والصور العقدة من  بدال السينمائي المونتاج أو الصور وتقطيع مزج

 .  )٧٠(" واالخالقية الفكرية الكاتب مواقف عن بديلة مجازية رمزية

 : حميد شعبان  للمخرج " رؤوس لهم الرجال " مسرحية في وتقول
 المخــرج  استطاع حيث ، وإخراجا  نصا عرضت التي المسرحيات افضل من المسرحية هذه تعتبر  "

  .)٧١(  " العامة الدالالت فهم على المتفرج يحمل أن حميد  شعبان

 : شقم احمد للمخرج "  النار جبل من مذكرة " مسرحية في وتقول
إال  ، للشخصيات فارقة مالمح تحديد وعدم الحوار تفاهة في  تجسد الذي النص ضعف من وبالرغم "

("  االحتالل  قوى أمام عامة واإلنسان الشخصيات عليه تكون أن يجب ما للمشاهد يقدم أن استطاع انه  

٧٢(.  

  
   א   - 

 - في عائد ذلك ولعل ، النسائية النقدية الحركة مساحة من  واسعا  حيزا النقد لم يشكل هذا النوع من
 للنقد صالحة مادة يشكل أن يمكن الذي النسائي األدبي النتاج ، أهمها قلة  عامل غير إلى -  تقديري حدود
 منهـم،   المشهـورين    سيما وال باألدباء الخاصة األعمال نقد إلى المرأة ميل ثم ،  الرجال أدب مع مقارنه
 كل ومحاولتها تالفي ، غيره من للنقد  وتقبال مرونة اكثر الرجل بان الداخلي المرأة شعور ذلك إلى يضاف

 . األديبة المرأة وبين بينها الشخصية العالقة واضطراب الحساسية إلى يدعو ما
 وردة " : همــا نقـديين   كتـابين   وضعت التي زيادة بمي المجال هذا في الناقدات مقدمة في ونلتقي

 ألن ، النقـد   عـالم  في زيادة لمي األولى المحاوالت يمثالن الكتابان وهذان "  تيمور عائشة" و" اليازجي
 والنثريــة الشعرية أغراضهما األديبتين، وذكر أبرز بحياة التعريف على  منصبا جاء فيهما الناقدة تركيز
 . األخرى النقدية المظاهر عند الوقوف دون

 والتمثيـل  الشعريــة أغراضها واستعراض بحياتها التعريف تحاول " اليازجي وردة " كتابها في فهي
أعمالها المختلفــة ، فنجدهــا   على أحكامها وتعليالتها تصدر أن دون الشعرية المقطوعات ببعض عليها

 البليغ التعبير إلى  فشيئا  شيئا تهتدي نراها وهكذا : "مثال تكتفي بالتعليق عليها في موقع معين بالقول 

 .  )٧٣("  للتطويل  مجاال يترك ال بالحزن الشعور الن التعمل من المجرد

 : نفسه الكتاب من آخر موضع في وتقول
 قيلت ، لنا جديدة غير فيها المعاني ولو أن عاطفة ، وأشبعها  نظما وأمتنها مراثيها اجمل أن على "

 مــن شــمعون  أمين  ولدها مرثاة تتجرد في فهي إبراهيم ، الشيخ أخيها وفي ، شمعون أمين ولدها في

 . )٧٤("  الموت حكمة في دروس وال فلسفة تأمل هناك وال فال ، مباشرة حزنها هي ليست التي الخواطر

 وقفت إذ ، التحليل وقدرة على وعمقا نضجا اكثر زيادة مي بدت فقد  "  تيمور عائشة " كتابها في أما
 طبيعة وبين بينها وربطت ، باألديبة المحيطة والنفسية واالجتماعية التاريخية الجوانب عند تفصيلية وقفة

 : تقول حيث : رصينة وأحكام ، واضحة بموضوعية ذلك كل ونثرها، شعرها
 ، األبجديـة  على تبويب حتى وال تنسيق وال تنظيم ال حيث التيمورية ديوان في العيوب هذه جميع  "

 العـرب   عادة على جرت ولئن األخير منها السطر في التاريخية القصائد  إال ، القصائد في للتاريخ أثر وال

 أن شعرها في  يسبيني الذي فاألمر ، سبقها من باستعارات  غالبا عواطفها عن اإلفصاح أي ، التعبير في
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 الشفافة األنسجة خالل من تصويرية لوحة في الجسد يبدو كما المحفوظات خالل من تبدو شخصيتها

  عيب من تفلتت وقد

 فــي ذكر والمضارب لألطالل ، وليس باإلطناب لتنتهي بالتغزل تبدأ هي وال ، وأهلها بذويها " المفاخرة "

 فــي للغلو استسالمها شعرائنا، ومعظم من الصادقين مقدمة في فأظنها الصدق حيث من وأما  ، قصائدها

 حديثها تروي مخلصة ساذجة نفسها يرسم الذي شعرها في هي بينا المجاملة شعر وهو عنها  خارج جزء

 عليه يجري روائي الفرنجة يقول كما هو إنما سواه القديم أنصار يقدر ال الذي بالهندسي هو ليس بأسلوب

  .)٧٥(" العصر شعراء بعض

 مــن بـه  بأس ال عدد عند وقفت التي العدوان أمينة  أيضا المجال هذا في المتميزات الناقدات ومن

 " والصمــت الحب "خليفة ورواية  لسحر " لكم جواري نعد لم "  رواية  : ومنها النسائية األدبية األعمال

  ، بركــة إلقبـال   "  أصدقاء األبد إلى  لنظل " ورواية ، السعداوي لنوال " الغائب" ورواية الزيات لعنايات

 جــاء قد األعمال هذه معظم يربط كان الذي ولعل الخيط " تجيان مال مرجريت"لـ مسرحي عمل من واكثر

 هــذه  جميع تناولت قد العدوان أمينة إن ثم  ، المرأة عند االجتماعي الجانب على الناقدة تركيز في  بارزا

 . تشهير أو تجريح ذلك في يكون أن دون األحكام إصدار في فائقة وجرأة بموضوعية األعمال
 : الرواية سلبيات على معلقة وتقول  " أصدقاء  األبد إلى لنظل " بركة إقبال رواية تعالج  مثال فهي

 ملــيء انــه ويعيبه ، المألوفة المتداولة واألفكار الكليشيهات أو الجاهزة بالكلمات مليء والحوار  "

 اليوميــة المناقشـات   يتضمــن وهــو ، والذم المدح في والمبالغة والخطابة بالوعظ الممتلئة بالتجريدات

  .)٧٦()الريبورتاج  أسلوب ( والتعميمات واألحكام والتبريرات
 عملها عيوب عن وصراحة جرأة بكل لتعلن "  لكم جواري نعد لم “ خليفة سحر رواية وتعالج أيضا

 : فتقول  وغيرها وشخصيات حوار من الشكل بقضايا منه يتعلق ما سيما ال
 أن كما ، مقنع وغير  مفتعال األحداث ونهاية تطور جعل الشخصية من واحد جانب تصوير أن كما  "
 وأعطــت واألحــداث الشخصيـات  بين فصلت تقريرية بطريقة الشخصيات وتغير األحداث تطور عرض

 مصادفة عن عبارة  للشخصيات جرت التي األحداث  وكأن نام غير متطور وغير  ثابتا  وجودا للشخصية

 أخالقيــة دروس إلـى  تحولـت  التي بالرجل المرأة مساواة عن الرواية في المناقشات كثرة أن كما . . .

 تساعـد   لــم المناقشات هذه إن حيث ، الروائي البناء حساب على وضعت واألدب الفن في أدبية ومقاالت

 . )٧٧("  الشخصيات ونمو األحداث تطوير على

 اإليجابيـة  الجوانــب علـى   تركز كانت ما بل كثيرا ، نقدها كل في السلبية الجوانب وهي ال تتناول
 الزيات لعنايات " والصمت الحب " لرواية نقدها في الحال هو كما األدبي العمل في اإلضاءات بعض وتمتدح

 :  تقول حيث
 العالـم  تصويـر   في أجادت . . . بالصدفة أتت كأنها تبدو التي األحداث اختيار في المؤلفة وأجادت "
 الصــراع  تصوير مثل المواقف حيوية في ذلك وتجسد نجالء شخصية مثل للشخصية والخارجي الداخلي

 . )٧٨(" الشخصية بين

 المتمثلة النقدية أعمالها عن وتحدثت ، مميزة وقفة العدوان أمينة نقد عن وقفت فقد غريب روز أما
 امتدحت وقد  "المعاصر األردني األدب في دراسات " و " المعاصرة العربية الرواية في مقاالت" :  بكتابيها

 مــن كبير قسم استوحاه الذي العربي المعاصر األدب على اطالعها حسن أهمها قضية أكثر من الناقدة في
 ثـم   إخراجه أصول الحديث والمسرح الحديثة القصة تقنية على اطالعها وحسن الدراستين، في المؤلفين
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 الرمــز دروب  باقتحامهـا  العربيـة  الشخصيـة  لمشكالت وعميق جديد وعي التعبير عن محاولتها
 تسهـل  فصـل  كل نهاية في جامعة خالصة تضع أنها ذلك إلى يضاف والمسرح القصة فن في والالمعقول

 تعتمده الذي واالختزال السرعة أسلوب أيضا الناقدة على أخذت لكنها  ، المضمون استيعاب القاريء على
 كذلك عليها وأخذت  ، كثيرة لغوية أخطاء عن والتغاضي توضيحه وإهمال المعنى بتر إلى  أحيانا ويسوقها

  .)٧٩(تقليديا   مسرحا ليونسكو السابق كما تعتبر المسرح  بالتقليدي طوقان إبراهيم شعر تنعت أنها

  
א−  א

 رأيي في عائد ذلك ولعل ، عام بشكل العربية النقدية الحركة في  قليال يكون يكاد النقد من النوع وهذا
 :عدة عوامل أهمها  إلى

 . فقط اآلخرين نقد على ناقد كل تقدير في والمقتصر النقد لمعنى الخاطيء الفهم  -   أ
 . الجوانب كافة في بالكمال صاحبه يشعر الذي النفسي العامل  - ب
 . مناسب فني بأسلوب النقد من النوع هذا لممارسة والمهارة الدربة وجود عدم  -  ج
   . األدبي العمل نقد في األهم المقياس " الموضوعية " من التجرد من الخوف    -  د
 علـى   نجـد   ال أن المتوقــع فمــن  ، عام بشكل النقدية الحركة على ينسحب يكاد التقصير هذا والن
 " هــي النقـد   من النوع بهذا انفردت التي الوحيدة الناقدة ولعل  ، المجال هذا في  شيئا النسائي المستوى

 مــا لذلك دفعها وقد " لطفلي أغنية " بعنوان بها خاصة شعرية لقصيدة بالنقد تعرضت التي" المالئكة نازك
 بأنها  علما " الحديث العراقي الشعر في الطفل " عنوان تحت البصري داوود عبد الجبار األستاذ عنها كتبه
 وكـان  " : تقـول نــازك     الناقدة لمهمة  واحتراما النقد بحرية منها  إيمانا النقاد على ترد  سابقا تكن لم

 ثالثيـن  عبر يحدث لم ولذلك ، الناقد لمهمة واحترامي النقد بحرية إيماني عن يصدر يزل ولم هذا موقفي
 عنـي   يكتبــون مــا اقرأ فأنا  ، حوار مطبوع في دارس أو باحث مع اشتبكت أن األدبية حياتي من  عاما

 مختلف في عني معروفة ظاهرة هذه أصبحت بحيث ، تعليقات وال  ردودا اكتب فال .أو أضيق  به واستمتع

  .)٨٠(األدبية  األوساط

 : فتقول البصري لألستاذ وتصديها المألوف عن   خروجها تعلل أن نازك تحاول ثم

 أنهــا تبين ثم  )٨١(" النقد  في جديدة تجربة أخوض أن إلى بالشوق مدفوعة للكتابة أتصدى إنني  "
 :  فتقول ، موضوعية بكل قصيدتها عند ستقف
  
الخــارج ال    مــن الناظر موقف المنقودة القصيدة من اقف أن حاولت أنني  ملحوظا يكون أن أرجو "

  .)٨٢(" موقف الشاعرة التي نظمتها وبذلك عاملتها كما لو كانت قصيدة شاعرة غيري 

 تخلــو القصيدة أن مؤكدة والمضمون الشكل قضايا على تركز القصيدة لهذه نقدها معرض في وهي 
 فاللغة  الشعرية ، اللغة عن تختلف العلمية اللغة أن ذلك  ، البصري ذكر كما والتناقض التلكف من  تماما

 لأللفــاظ عليه المتفق بالمعنى تلتزم العلمية اللغة أن حين في الخيال وتشحذ وتشع تهوم وترمز الشعرية
 .  تاما  التزاما

ثم . . االهتمام بها إلثارة جاءت أنها فتبين ، قصيدتها في استخدمتها التي األساليب إلى نازك وتشير

 لفظيــة بوسيلة الطفل إلقناع كان فقد التكرار وأما  ، وقصصية وتربوية جمالية وظائف تحمل كانت إنها  
 . إضافة إلى الوظيفة التعليمية له  ،  التالي الشطر بأول شطر آخر كل يربط التكرار هذا  والن  تسره ،
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 الشعـب   لحيــاة حزينــة صورة تعطي أنها أهمها كثيرة معاني تحمل القصيدة هذه  أن نازك وتؤكد

 أن تحاول بهذا وهي  )٨٣(العراقي الشعب به يتصف الذي العميق الديني اإليمان ظاهرة وتعكس ، العراقي
 .وأن لها دورا توجيهيا مميزا في الحياة ، واضحة  وأبعادا هموما تحمل أنها مؤكدة قصيدتها عن تدافع

 التـي   اآلراء بعـض   عـن  معتذرة بكل موضوعية وتجرد  ذاتها المالئكة نازك تنتقد آخر موقع وفي
  : تقول حيث " المعاصر الشعر قضايا "كتابها   في الحر الشعر بشأن اتخذتها
 الوصول استطعت ما  كل فيه أوردت قد وكنت  ، األولى طبعته في هذا كتابي صدر ١٩٦٢عام  في " 
 الطبعـة  اصــدر  وأنا اآلن أما  ، له مقدمة كتابة إلى احتج لم ولذلك ، ومسائله الحر الشعر قواعد من إليه

  .لمسائله  ودارستي  وضعي لقواعده بعد الحر الشعر على ت مر قد سنة عشرة اثنتي فإن ، منه الرابعة
، بحيث  فيه آرائي بعض حول متعددة تساؤالت النقاد أثار وقد  ، للكتاب كثير بنقد جاءت قد السنوات وهذه

  .  جديدا  الحر تشخيصا الشعر من موقفي فيها أشخص  مقدمة الطبعة لهذه اكتب أن إلي مضطرة أجدني
 وأعطانــي ، جديــدة  آراء عندي استثار قد العربي العالم غمر الذي الحرة القصائد من العظيم المد أن ذلك

 القواعــد من طائفة إن إليها ، وغربلتها ، ثم لإلضافة األقل على أو الحر ، الشعر قواعد الستكمال فرصة
  غريبـا  هــذا  وليس  ر ، تطو قد نفسه سمعي ألن التزمت من شيء على لي تبدو أصبحت وضعتها التي

 .)٨٤("والبالغية الجديدة  الشعرية للحركات التقنين تاريخ في وإنما هو مألوف

  
א א   א א
 بعض دراسة إلى الناقدات من عدد اتجه حيث ، المعاصر النسائي النقد في  واضحا االتجاه هذا ظهر

 األدبـي   بالعمـل  المباشـر   االتصال على القائم الفني الجانب عليها يغلب تفصيلية دراسة القضايا العامة

 لتفسير وسيلة واالجتماعي السياسي التاريخ اتخاذ إلى آخر عدد اتجه حين في  الفنية، واألصول بالقواعد

 اهتممـن   اللواتــي الناقدات مقدمة في المالئكة نازك الناقدة وتقف  . وخواصها ظواهرها وتعليل األعمال

  " المعاصـر   الشعـر  قضايـا  " كتابها في  مثال فهي  ، العامة الظواهر لبعض دراستها في الفني بالجانب

 وتبيـن   اجتماعيا  الشعر يكون بان نادوا الذين كل فتهاجم ،  والمجتمع الشعر بين العالقة تحدد أن تحاول

  نقـدا   تحتمـل  الحالية بصورتها والدعوة  " : تقول حيث  ،  للشعر يسيء وأنه يحدث أن يمكن ال هذا أن

 ترتكز ال أنها فيها الضعف مواطن وأبرز ، وجماليا  ووطنيا ،   وإنسانيا ،  فنيا  : كلها جهاتها من  شديدا

  .)٨٥(" النظرية وجهتها من يحددها أن بعد واحد كاتب يحاول ولم شعرية فنية أسس إلى
 أيــدي على ستكون العربي الشعر نهاية أن على مؤكدة  ، الدعوة لهذه الخطيرة النتائج  على تنبه ثم

 :الدعاو  هؤالء
 ســيصبح  انــه في شك ال تنجح ؟ أن االجتماعية للدعوة قدر إن العربي الشعر إليه سينتهي فماذا  "

 الشعـر  مات وإذا  ، مصيره الشعر سيلقي هذا وفي ، عنه يحيد أن الشاعر يملك ال  مصطنعا  واحدا  نمطا

 في االجتماعية دعاة ينساه الذي المحذور هو هذا  العربية؟ حياتنا في خير عامل يكون أن له سيتاح فكيف

 ننجـح  أن دون شعرنا أصالة نخسر أن إلى دعوتهم بنا تؤدي أن نخشاه ما اعظم وان ، العاطفي اندفاعهم

 . )٨٦(" العربية األمة نفيد أن في
 يتهــاونون  الذين كل النقاد وجه في بقوة تصرخ نجدها بل  ، نقدها في  الحد هذا عند تتوقف ال وهي

 من لذلك تبريرهم في منطلقين من األعمال الناشئة لكثير نقدهم في واإلمالئية اللغوية األخطاء معالجة في
 : تقول ، فقط المضامين على التركيز أهمية
 يتغاضــون النقاد أن ، ملخصها فيه شائعة خطيرة ظاهرة المعاصر العربي النقد يراقب لمن تتجلى  "
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 ، عليهــا يحتجـون  وال إليها يشيرون فال  ، واإلمالئية والنحوية األخطاء اللغوية عن  تاما  تغاضيا
 غيـر  على الكلمات يصوغ وان الراسخة القواعد يخرق أن إنسان أي حق من أن يفترضون بذلك وكأنهم
 الناقد واجب من وكأن ،  المرهف السمع تخدش التي الركيكة التعابير من أنماطا يبتدع وأن الوارد القياس

 أو تخريجـا  األخطـاء   تلك يعطي أن يحاول وال األخطاء إلى يشير فال تامة موافقة كله ذلك على يوافق أن
 باللغــة علـى االســتهانة     كله للجيل واضح تشجيع على النقاد من الموقف هذا ينطوي أفال... مسامحة
 لغــة عـن   مسؤوال نفسه الناقد يعد أن ينبغي مدى  أي  وإلى  ، الرصينة بقواعدها واالستخفاف العربية

  )٨٧(" المعاصر الشعر

 إلـى  ال يعـود   الحرة القصيدة أصاب الذي الضعف أن وتؤكد  ، الحرة القصيدة شعراء على تقسو ثم
 تكـن   لم " :  لها السيرورة تحقيق عاتقهم على أخذوا الذين الشعراء إلى بل  ، فقط نفسها القصيدة طبيعة
 وإنما ، الجمهور لدى مكانته أضعفت التي وحدها هي فيه نشأ الذي العصر ظروف وال الحر الشعر طبيعة
 ، وفـي   وتفاصـيله   أسـاليبه   في الفوضى إشاعة في فعالة الشعر مساهمة هذا ينظم الذي الشاعر ساهم

  .)٨٨(" واألدباء الجمهور لدى العروضية صفحته تشويه

 يمتلكـوا   أن دون الشهـرة   عن  بحثا الشعر معترك يدخلون الذين الناشئين الشعراء بالنقد تخص ثم 
 :فتقول  ،  الشعرية الثقافة مقومات أدنى

 ، التجديد بأعظم يأتون انهم يحسبون وهم األخطاء أفظع يخطئون الناشئون الشعراء انطلق وهكذا  "
 التوجيه إلى يحتاجون الذين الناشئين هؤالء مساعدة يستطيع أن دون ويسخر ويهاجم يسب الناقد ومضى

  .)٨٩( "والتشجيع والرعاية

  
 ومقاالت الشعر سيكولوجية " كتابها في نجدها بل العامة الظواهر هذه عند تتوقف ال المالئكة ونازك

 القصيــدة  ســيكولوجية " و"  القافية سيكولوجية " أهمها أخرى قضايا لتناقش النقد دائرة توسع " أخرى

 . )٩٠(وغيرها"  الحديث العربي الشعر في القافية " و"  الشعرية والدوائر الخليل " و" المدورة 

 النقـد   في الشعرية الصورة"  كتابها في صالح موسى بشرى الناقدة العامة القضايا هذه وتناولت مثل

 المصطلـح   دالالت تكثيــف وحاولــت نقـدي   كمصطلح الصورة في القول فصلت حيث  " الحديث العربي
 الطبيعــة علـى   مؤكدة بالصورة منهم عني من  سيما ال المحدثين النقاد عند ومشكالته مفهومه لتوضيح
 فــي والثبوت االستقرار عدم حالة يعني مما   تعريفه في بماهيته اإللمام وتعذر المصطلح لهذا المراوغة

 أبــرز  في القول وفصلت تشكيلها في المؤثرة والعوامل الشعرية الصورة مصادر على وقفت كما . تحديده
 . بنائها أساليب ثم  تشكيلها ووسائل عناصرها عند وقفت ثم مصادرها
 منهـا  واستفادتها الحديثة النقدية الدراسات معظم على الكاتبة اطالع الدراسة هذه يميز ما أهم ولعل

 الدراسات من  تعد بحق وهي  ، مميزة نتائج إلى الوصول اجل من موقف من اكثر بين الربط محاولتها ثم

  .)٩١(واضحا فيها الناضج الفني االتجاه ويبدو  ، المعاصر نقدنا إثراء في المهمة

 - القـرون   عبر العربية القصيدة بنية " تحت عنوان الجيوسي الخضراء سلمى الناقدة دراسة وتشكل
 القصيدة بنية عن الدفاع خاللها من حاولت حيث االتجاه هذا ضمن  بارزا  نقديا  بعدا  "والتجريب المقاومة
 الثائريـن   كـل  أن ترى وهي  ، والقافية الوزن في فيها والتغيير عليها الهجوم محاوالت كل رغم العربية
 قاربوهــا الذين ألولئك قط أسرارها تعط لم العربية القصيدة وأن  شيئا عنها يعرفون ال القصيدة هذه على

 : تقول حيث ظن سوء أو نقدية بسذاجة
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 تستهـدف   البدء في كلها وكانت ، الشعري  الشكل لتحرير كثيرة محاوالت بدأت الحديث العصر في "

 بهـذه   قــام ، المرسـل   بالشعر وقتها التجريبيون الشعراء سماه فيما  كليا بإلغائها أو بتنويعها إما القافية

 األخيــر قام كما  ، شادي أبو زكي واحمد حديد أبو فريد ومحمد شكري وعبد الرحمن الزهاوي المحاولة

 المقطعــي الشعر كتابة أن غير  ، نجاح دون الواحدة القصيدة في العربية البحور الشعرية مزج بمحاولة

 تحرير نحو  شيئا تفعل لم الشطرين شكل على اإلبقاء مع المرسل الشعر كتابة محاولة أو متراوحة بقواف

 شطرين إلى البيت تقسيم قضية بل قواف قضية ليست أنها على برهنت الموروث الشكل قضية ألن الشكل

 هــو الشطــرين  وزن في المناعة هذه  سر عن الكشف محاولة إن . . . التفاعيل من معين بعدد متكافئين

 فيمـا  لهـا   عالقة وال القصيدة بنية في متداخلة جمالية أسباب إلى تعود أنها شك وال اإليجابي النقد عمل

 على تعتمد إنما هذا موقفها في الناقدة  ولعل . )٩٢("  التغير عن وعجزه العربي العقل جمود من يزعمون
  . الحكم في إليها تستند عقلية قواعد

 "  النسائي واإلبداع القديم العربي المجتمع "بـ الموسومة أزرويل الزهراء فاطمة الناقدة دراسة أما

 تسيطـر   أبوي مجتمع في اإلبداع مجال المرأة اقتحمت كيف  : المهمة وهي األسئلة من كثير عن فتجيب

 التي المرأة تجاه العربي الوسط مواقف تباينت ؟ ولماذا مساهمتها  المجتمع تقبل كيف ؟ الذكورة قيم عليه

 ؟ الغناء احترفت التي والمرأة الشعر أنتجت
 جعلتــه حين النساء عند الرثاء شعر غزارة لتفسير محاولتها في ولعل الجرأة قد ظهرت عند الناقدة

 : تقول حيث للرجل المرأة تبعية مظاهر من  مظهرا
 المحيـط   عـن  الشعـر  تعبير هذا مدى مالحظة أمكننا  ، الرثاء في النساء شعر نماذج دراسة من  "

 ال  ، االجتماعيـة  والعالقات  المكان واستغالل منه تعاني الذي والحصار  ، المرأة فيه تتحرك الذي الضيق

 إلـى  أحـدهم   اختفى وإن عالمها  كل تشكل واألخ بالزوج عالقتها لكن شاعرة المرأة تكون أن يمنع شيء

 فــي األكــبر بالنصيب واستئثاره الرثاء شعر طغيان اعتبار يمكن ولذلك ، حياتها أيام كل ندبته رجعة غير

 بيــن األدوار بتقسيـم  المـرتبط    األبــوي المجتمع في للرجل المرأة تبعية مظاهر من مظهرا المرأة إبداع

 .  )٩٣(" الجنسين
 أشـعار  تـدقيق   ومـن  : "وتقول  القديمة القصائد كل في الغزل ظاهرة تفسير في كذلك تجتهد وهي
 الملهمـة  المرأة أما ، الرجل هو واحد طرف من الحب عن تعبير الغزلي الشعر أن نجد غيرها أو المعلقات

 .  )٩٤(" الخيال مجال يتعدى ال حضورها فإن الشعر لهذا

 -: هي المجال هذا في دراسة من أكثر سقال ديزيرة   الناقدة وتفرد
 - وإنجازاتها طروحها - الحداثة حركة  -  أ
 . الحديث العربي الشعر الخراب األرض  - ب
 . الفني والخلق الكتابة  -  ج
 . إسالمية بحوث   -  د

 .الشعري  الفضاء إلى الصورة من -  هـ 
 اإلبــداع  مجــال في وناضجا  واضحا  أثرا تشكل " الشعري الفضاء إلى الصورة من " دراستها ولعل
 الموضــوع جوهر إلى الغوص الدراسة هذه خالل من تحاول فهي  ، واالبتكار التجديد على القائم النقدي
 للنصـوص   التطبيقــي الجانـب  على الدراسة هذه في اعتمدت وقد الصورة دراسة في جديد كل وتسجيل

 والتي بالنص المختص المعجم يتشكل منها التي الكلمات ذاكرة ومدى الشعريين والفضاء الصورة فدرست
 طريقـة  ودرسـت   " الـدليل   " عناصر بتجميع قامت ثم  ، نثريته أو النص شعرية استخدامها طبيعة تحدد
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  .)٩٥(المفتوح النص تشكيل وإمكانية تشكلها وتمحورها

 المالمـح  " بدراسـتها   العامة الدراسات من الجانب هذا في واضحة بصمة سعيد خالدة الناقدة وتترك
 : تقول حين الحداثة مالمح أبرز على الوقوف خاللها من تحاول التي " للحداثة الفكرية
 أو والتحـول   االختــالف إلى السكونية المشابهة من االنتقال األولى سمته معرفي تحول الحداثة إن "
 وضعية أي  ، شيء كل قبل عقلية حالة الحداثة يجعل وهذا ، والتجاوز التوليد إلى التكرار من أي ، الجدل
 نقيـض   إنها  ، تصديره حتى أو استبداده أو تقليده يمكن  محددا  إنجازا ليست فالحداثة  ،  ومسارا فكرية

 .  )٩٦("  تحديا نقدية ألنها كذلك وهي لمثال استلهام أو محاكاة أو تقليد كل

  مصطلحــا  اللبنــاني  المســرح  " عنـوان   تحت اللبناني للمسرح دراستها  فإن الدراسة هذه وغير

 الحداثة" دراستها فإن  أيضا وغيرها ، المجال هذا في  وتجديدية رائدة تكون تكاد  )٩٧(" مشروع وصاحب
 باألعمال واضح اهتمام عن تنبئ " الحكواتي فرقة"مسرح في دراسة " الذات عن البحث ومسيرة المسرحية
 الـذي   الرفيع المستوى على مؤكدة " الخيام أيام " مسرحية نقد علي سعيد خالدة أقدمت فقد  ، المسرحية
 : تقول حيث به تميزت الذي الرائع الفني واألسلوب به حظيت
 الكاملة الصورة انه على المحتمل ال المتحقق الراهن م تقد ألنها محافظة تبدو التي المسرحية هذه  "
 الظاهــر بيــن الواصل الخط ترسم كاشفة قراءة هي إنما  ، جزئياته في الواقع تنقل التي بالواقعية وتوهم

  .)٩٨("والحياة والموت الحب فيه يتوحد وباطن مبعثر ظاهر بين  ، واألعماق

 العامـة  الظواهـر   عددا مـن  عالجت التي المميزة الدراسات من عدد إلى  أيضا اإلشارة من  بد وال
 والمضمون الشكل طرافة بين طرحه في ويراوح الهادفة الفنية المعالجة على يرتكز ناضج  نقدي بأسلوب
 : وأهمها
 للناقــدة  والتعبـير   الرؤيا بين الحديث وأدبنا الحديث العربي الشعر في واالنبعاث الموت أسطورة  -
 . عوض ريتا

 )٩٩(العيد  يمنى  - واالبداع العربية المرأة - 

 )١٠٠(العيد  يمنى- الصياغة إلى القراءة من المشهد تغيير -

 )١٠١(عوض  ريتا-  والحديثة القديمة القصيدتين مكانية -  والتراث الشعرية الكتابة  -

 )١٠٢(عبد الكريم  عواطف- الموسيقى في التصويت تعدد -

 )١٠٣(عثمان  اعتدال- االستالب زمن في والموت الشعر -

 )١٠٤(أسعد  أحمد سامية  -  اإلنسانية والعلوم المسرحي النقد  -

 )١٠٥(غزول  جبوري فريال  - الشعري اإلبداع لترجمة طبيقي سيميو تنظير نحو -

 )١٠٦(مشهور  سحر  - تأويلي منظور من اإلبداعية العملية  -

 )١٠٧(إبراهيم  نبيلة - المفارقة  -

 )١٠٨(غزول  جبوري فريال - الفلسطيني النموذج - الثمانينات شعر في  لغة الضد الجميل -

 )١٠٩(إبراهيم  نبيلة - الحداثة  قص  -

 )١١٠(النقاش  فريدة - العربية والرواية القسري االغتراب حول أولية نقاط  -
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 )١١١(حيدر  رندة - تيارين بين الجديدة الفلسطينية القصة  -

 بالتاريــخ األدبيــة الظواهر ربط إلى يعمد تاريخي بمنهج العامة الظواهر تناولت التي الدراسات أما
 الحداثـة  من  تخلو جامعية أكاديمية دراسات معظمها في تكون وتكاد ، كثيرة فهي واالجتماعي السياسي
 تعتمد الدراسات هذه كانت ما   وكثيرا الموضوع جوهر إلى والغوص البدهيات تجاوز على القائمة النقدية
 المنهج من تستفيد  أحيانا وهي ، التعميمات إلى واللجوء القاطعة األحكام وإصدار الناقص االستقراء على
  . التاريخية الجوانب بعض تدعيم في الفني

 ثريا للناقدة " العربي الشعر في  الروحية القيم "بـ الموسومة الدراسة الدراسات هذه ابرز من ولعل
 والكمـال   الجمــال حيث من وحديثه قديمه العربي الشعر في الروحية القيم على فيها  تركز  وهي ملحس
 الدواويــن مــن عـدد   على فيها وقفت وقد ، وغيرها والوطنية والدين والحرية والسعادة والحب والفن

 المصــادر  على تقف ولم المختلفة الفكر دراسة في أولية مصادر على اتكأت لكنها  ، المشهورة الشعرية
 لها العميق الفني التحليل إلى تلجأ أن دون لها والتقديم الشعرية المقطوعات بإيراد تكتفي وكانت ، الرئيسة
 : تقول  فمثال

 )١١٢("  وجودنا سر وعن مجيئنا سر عن  متسائال  حائرا المعلوف فوزي يقف كذلك "

 :  أيضا وتقول
 ، أما  محتقرا  مذموما رمقه ليسد يسرق الذي الفقير الضعيف فيرى  ، اإلنسان في جبران ويتأمل "
 الجسد فقــاتل ، سطــوته من  خوفا يلومــه أن أحد يجرؤ فال شعبه أموال يسرق الذي الغني القوي

 . )١١٣("   أحد به يدري فال الروح قاتل أما بفعلته يقتل

 بشـرى  للناقــدة  " العربي الشعر في والحكاية القصة" األخرى التاريخية الدراسات من فإن وغيرها
 والحكايـة  والرواية القصة مصطلح تحديد عن للحديث  كبيرا  قسما تفرد الدراسة هذه في وهي  الخطيب
 والعاطفيـة  االجتماعيـة  القصص من عدد عند  تقف ثم  ، واإلسالمي الجاهلي الشعر في ظهورها وبداية
 توضيح في دور لشخصيتها يكون أن دون القصة في ورد ما تلخيص إعادة على فيها تعتمد سطحية وقفة
 : ثور بن حميد قصة نقد  في تقــول كانت  فمثـــال ، النص داخل المختلفة األبعاد
 ويبدؤهـا   ثـور،   بن لحميد قصة نظرنا وهي في وأبرزها أجملها القصص تلك لتمثيل اخترنا وقد  "
 يعادلها ما أو الدنيا له أعطيت لو حبها عن يتراجع ولن " جمال " حبيبته ينسى لن بأنه باهللا الموثق  بالقسم

 .)١١٤(" وتقديره حبه تستحق ألنها وذلك لغيره كانت لو حتى لها حبه يتغير لن بل

 فقد " الهجري الرابع القرن نهاية حتى الجاهلية منذ الشعر ونقد الشعراء "  طه حسين هند دراسة أما
 حيـاة   نهايــة وحتى الجاهلي العصر منذ للشعر الشعراء نقد عن صورة تقدم أن خاللها من الناقدة حاولت

 ذلـك   في مراعية بعضهم أشعار في الشعراء آراء من لديها تجمع ما إلى فيه وعرضت  ، الرضي الشريف
 وجــدت من لكل تعرضت بل  ، النقاد هؤالء من اشتهر من عند الرؤية تقصر ، ولم التاريخي المنهج كله
 النقدية النظرية مبادئ في مهم دور لها كان التي النقدية اآلراء رصد محاولة الميدان هذا في  نشاطا عنده

 - :  تقـــول كأن الفنية الظواهر بعض تعليل في تجتهد أن تحاول  أحيانا ، وكانت العرب عند

   .)١١٥(" وينكرها الغريبة األلفاظ يرفض جعله الذي هو النقدي الفرزدق وذوق" 

 فــي الشعرية السرقات في يخوض أن عجب فال  ، ثقافته هذه كانت فمن هذا وعلى "   أيضا وتقول 

 .)١١٦(" السرقات تتبع فكرة فيها شاعت فترة

 رضا جليلة للناقدة "والشعراء الشعر مع وقفة " منها أخرى دراسات ظهرت فقد الدراسات هذه وغير
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 وتشرحها تعرضها  وكانت األدباء من لعدد األدبية المقطوعات بعض عند الوقوف إلى فيها مالت وقد
 وإظهــار  والمبالغة المجاملة على يتكئ كان ما  كثيرا حكما عليها لتعطي تنطلق ثم سطحية أولية بطريقة
 اسـتنزف    وقـد    شاعرا يكون أن قبل كبير أديب الخفاجي إن : أقول زلت فما ، وبعد " : تقول كأن العاطفة
 وتمرس الشعر زاول فلما  ، وأصالة وبراعة  اتقانا اكسبه مما النثري أسلوبه في األدب مزاولة في أيامه

(" السطور خالل من صاحبه يرى يكاد قارئه جعل ما الروح شفافية من وفيه " الحياة أشواق " ديوانه جاء

١١٧(.  

 يوسف ، الوكيل عوض ، هيكل أحمد :الدراسة  هذه في الناقدة  عليهم وقفت الذين األدباء أبرز ومن
 فؤاد ، خفاجي عبد المنعم محمد ، بدوي عبده ، زمخشري ، طاهر الوكيل مختار ، سعيد فتحي ، الدين عز

 . وغيرهم شرف ، عبد العزيز  الخطيب
فيها وقفت تاريخية جمعية دراسة وهي "العربي الشعر في الزمن قضية "  محجوب فاطمة ثم دراسة

  صغيرا  بابا  أفردت وقد منظره وسوء الشيب حلول ثم وذمه الشباب ومدح الشباب مرحلة على  الناقدة  

  .)١١٨(الشعراء  عن ورد بما ومقارنته الشيب من البحتري موقف عن للحديث

•     •     • 

  
 

 : يلي ما لنا  تبين البحث هذا في ذكر ما لكل متأنية دراسة فإن
 الحقيقــي الوجـود   إن إذ النسائية األدب بحركة  قياسا متأخرة جاءت قد النسائي النقد بدايات إن  -
  . فقط القرن هذا منتصف في تكون يكاد  النقد لهذا

 : هما اثنين اتجاهين في تمثلت قد النقد هذا على سيطرت التي االتجاهات إن  -
 التحليـل   علـى   نقدهن أقمن ممن الناقدات من به بأس ال عدد عند  واضحا برز وقد ، الفني االتجاه
 األكاديميــة  الدراسات من كبير عدد على الذي سيطر التاريخي واالتجاه ،  العميقة والدراسة والتمحيص
 . الجامعية
 األقطـار   معظم لتشمل امتدت بل بعينه عربي قطر حدود عند لتقف تكن لم النسائية النقد حركة إن  -

 .العربي المغرب ودول والعراق ولبنان وسوريا مصر وبخاصة  العربية
 المـرأة    نقـد   في جاء قد فقط  قليال  جزءا ، وإن  للرجل المرأة نقد في جاء قد النقد هذا معظم إن -
 . للمرأة
 فاعليـة  بكل  لتشمل كسب الشهرة أجل من العمل حدود تعدت قد النقد هذا من الحقيقية الغاية إن  -
 . األمام إلى ودفعه العربي باألدب النهوض على العمل

  أدبنـا  فــي مختلفــة قضايا معالجة على األولى بالدرجة منصبة جاءت قد النقد هذا مضامين إن -
 الدراسـات  ضـمن   جــاءت قديمــة موضوعات تناول قد النقدية األعمال من  قليال  عددا ، وإن الحديث

 . األكاديمية التاريخية
 معظــم في الناقدات ميزت التي الصفات ابرز من كانتا األحكام إصدار في والجرأة الموضوعية إن  -
 . العربي الوطن مستوى على المشهورات الناقدات أعمال وبخاصة أعمالهن
 ســيما  ال األدبيــة األعمــال دراسة في الحديثة النقدية المناهج من استفدن قد الناقدات بعض إن -
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 . الحديث النقد عالم في  انتشارا األكثر البنيوي المنهج
 والـدوريات    الكتــب فــي موزعة نقدية مقاالت شكل على جاءت قد النقدية األعمال هذه معظم إن -
 . فصول ومجلة اللبنانية اآلداب مجلة هنا بالذكر وأخص المختلفة
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א א  א
  

  .٤٢٦-٤٢٥ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر ، بيروت ، باب الدال ، ص) ١( 
  .١١-٩محمد عبد المنعم خفاجي ، مدارس النقد األدبي الحديث ، الدار المصرية اللبنانية ، ص. د) ٢(
  .١٥٦، ص ١٩٨١محمد زغلول سالم ، النقد األدبي الحديث ، منشأة المعارف ، االسكندرية، ) ٣(
    .٢٦٨، ص ١٩٧٢، دار النهضة العربية ،  ٢عبد العزيز عتيق ، في النقد األدبي ، ط: انظر ) ٤(
  .٤١-٣٤، ص ١٩٧٩محمد طاهر درويش ، النقد األدبي عند العرب ، دار المعارف ، : انظر ) ٥(
  .٢٧٢في النقد األدبي ، ص) ٦(
  .١٤٣النقد األدبي الحديث ، ص) ٧(
  .١٤٤المصدر نفسه ، ص) ٨(
  .١٤٤المصدر نفسه ، ص) ٩(
  .٢٤، ص ١٩٩١،  ٣٩، سنة ٦-٤يمنى العيد ، المرأة العربية واإلبداع ، اآلداب ، عدد) ١٠(
  .٢٥المصدر نفسه ، ص) ١١(
، مؤســسة الرسـالة للطباعـة         ١عمر رضا كحالة ، أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم ، ج                   ) ١٢(

  .٢١٧بيروت ، ص والنشر والتوزيع 
  .٤٥٥، ص ١٩٦٧، دار الكتاب العربي، بيروت ،  ٤أحمد أمين ، النقد األدبي ، ط) ١٣(
  .٢٥-٢٤مي يوسف خليف ، الشعر النسائي في أدبنا القديم ، مكتبة غريب ، ص) ١٤(
١٩٩٥   ، دار الكتب العلمية ، بيروت ،          ١المرزباني ، الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، ط              ) ١٥(
  .١٩٦-١٩٤، ص

  .٢٥-٢٤الشعر النسائي في أدبنا القديم ، ص) ١٦(
، المؤسسة العربية للدراســات والنشــر ،         ١روز غريب ، نسمات وأعاصير في الشعر النسائي ، ط            ) ١٧(
  .١٤ص

  .٤٠-٣٩المصدر نفسه ، ص) ١٨(
  .٥٠المصدر نفسه ، ص) ١٩(
  .٥٨-٥٧المصدر نفسه ، ص) ٢٠(
  .٣٥، دار المعارف ، مصر ، ص ٣عيسى الناعوري ، أدب المهجر ، ط) ٢١(
  .٣٥المصدر نفسه ، ص) ٢٢(
  .٣٨-٣٦المصدر نفسه ، ص) ٢٣(
  . ٢٦٣، ص ١٩٧٧علي جواد الطاهر ، وراء األفق األدبي ، منشورات وزارة اإلعالم ، ) ٢٤(
، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر ، بــيروت ،           ١عبد الرضا علي ، نازك المالئكة الناقدة ، ط           ) ٢٥(
  ٢١٤، ص ١٩٩٥
  .٢١٦المصدر نفسه ، ص) ٢٦(
  .٢٠٠المصدر نفسه ، ص) ٢٧(
  .٢٠٢المصدر نفسه ، ص) ٢٨(
  .٢١٨المصدر نفسه ، ص) ٢٩(
، ص  ١٩٧٩، دار العلم للمالييـن ، بـيروت ،            ٢نازك المالئكة ، الصومعة والشرفة الحمراء ، ط         ) ٣٠(
١٧٦.  

  .١٧٧-١٧٦المصدر نفسه ، ص) ٣١(
  .١٨٠المصدر نفسه ، ص) ٣٢(
  .٢١٣-٢١٢المصدر نفسه ، ص) ٣٣(
  .٢١٦المصدر نفسه ، ص) ٣٤(
  .٢٠، ص ١٩٩٢، بيروت ، دار اآلداب ،  ١ريتا عوض ، بنية القصيدة الجاهلية ، ط) ٣٥(
  .٣٩-٣٦، ص ١٩٧٤،  ٢٢، سنة ٨ريتا عوض ، الجنون في أدب جبران ، اآلداب ، عدد) ٣٦(
 ٣٩، سنة   ٦-٤ريتا عوض ، صورة اإلنسان العربي في ديوان الرعد الجريح لحاوي ، اآلداب ، عدد                     ) ٣٧(

  .٣٩-٢٩ص  ١٩٩١، 
،  ١٩٩٢،   ٤٠، سـنة   ٦الفيلسوف ، اآلداب ، عدد       –الناقد   –الشاعر   -ريتا عوض ، خليل حاوي        ) ٣٨(
  .٣٦-٢٨ص

  .٩٨، ص ١٩٧٥يمنى العيد ، ممارسات في النقد األدبي، دار الفارابي ، بيروت ، ) ٣٩(
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 .٨المصدر نفسه ، ص) ٤٠(
  .٩-٨المصدر نفسه ، ص) ٤١(
  .٢٩المصدر نفسه ، ص) ٤٢(
  .٣٨المصدر نفسه ، ص) ٤٣(
 .١٣٢-١١٥المصدر نفسه ، ص: انظر ) ٤٤(
، ص  ١٩٨٦،   ٣٤، سـنة   ٦-٤، اآلداب ، عدد     -مرجعيته وشعريته     –يمنى العيد ، شعر المقالح         ) ٤٥(
٣٦-٢٨.  

 .٤٨، ص ١٩٨٦، دار الحوار للنشر والتوزيع ، ٢نبيل سليمان، مساهمة في نقد النقد األدبي، ط) ٤٦(
  .٥١المصدر نفسه ، ص) ٤٧(
  .٣١لطيفة الزيات ، من صور المرأة في القصص والروايات العربية، دار الثقافة الجديدة ، ص) ٤٨(
  .١٦٤-١٦٣المصدر نفسه ، ص) ٤٩(
  .٨٦-٨٥، ص ١٩٨٤، دار الفكر ،  ١عزيزة مريدن ، القصة الشعرية في العصر الحديث ، ط) ٥٠(
  .١٩٦المصدر نفسه ، ص) ٥١(
، المدرسـة العربيـة للدراســات       ١فاطمة حسن ، الرمزية في أدب نجيــب محفــوظ ، ط               : انظر  ) ٥٢(

 .٢٦٠-٢٥٧ص   ١٩٨١والنشر، 
نجوى القسنطيني ، الحلم والهزيمة في روايات عبد الرحمن منيف ، كلية العلوم اإلنسانيـة                     : انظر  ) ٥٣(

  .١٩٩٥ واالجتماعية 
 ٤فريال جبوري غزول ، فيض الداللة وغموض المعنى في شعر محمد عفيفي مطر ، فصول ، مجلد                       ) ٥٤(
  .١٧٦، ص ١٩٨٤  ٣، عدد
سيزا قاسم ، حول بويطيقيا العمل المفتوح ، قراءة في اختناقات العشق والصباح إلدوار الخـراط ،                        ) ٥٥(
  .٢٤١، ص ١٩٨٤،  ٢، عدد ٤مجــلد فصول 
  .١٢٧-١٢١، ص ١٩٨٣،  ٣، عدد ٣رضوى عاشور ، اإلنسان والبحر ، فصول ، مجلد) ٥٦(
  .١٩٨، ص ١٩٨٢،  ١، عدد ٣منى ميخائيل ، الست هدى ، فصول ، مجلد) ٥٧(
،  ١، عــدد  ٥اعتدال عثمان ، نحو قراءة نقدية إبداعية ألرض محمود درويش ، فصـول ، مجلــد                   ) ٥٨(
  .٢١٠-١٩١، ص ١٩٨٤
  .٢٢٣-٢١٣، ص ١٩٨٣،  ٢، عدد ٣نبيلة إبراهيم ، شعبية شوقي وحافظ ، فصول ، مجلد) ٥٩(
٢-١، عدد  ٩نبيلة إبراهيم ، خصوصية التشكيل الجمالي للمكان في أدب طه حسين ، فصول ، مجلد                      ) ٦٠(

  .٥٩-٤٩ص   ١٩٩٠، 
، ص  ١٩٨٣،   ٢، عـدد  ٣فدوى مالطي دوجالس ، الوحدة النصية في ليالي سطيح ، فصول، مجلد                 ) ٦١(
١١٨-١٠٩.  

، عـــدد  ٦، فصول ، مجلد      ) اإلبداع األدبي في الجنوب     (فدوى مالطي دوجالس ، البطل والرواية           ) ٦٢(
  .٢٠٨-٢٠٣ص  ١٩٨٦، ٤

 ١٩٩٢،  ٤٠، سنة  ٦أمينة غصن ، خليل حاوي أو رأس أورفيوس المقطوع المغني ، اآلداب ، عدد                  ) ٦٣(
  ٥٦-٥١، ص

 ٦٢-٥٩، ص  ١٩٧٤،   ٢٢، سنة   ١سالفة العامري ، الحب في أدب نجيب محفوظ ، اآلداب ، عدد                ) ٦٤(
. 

، ص  ١٩٨٢،   ٣٠، سـنة    ١٢-٥نجاح العطار ، إلياس أبو شبكة الشاعر المتمرد ، اآلداب ، عدد                  ) ٦٥(
٢٧-٢٢.  

 ١٩٨٥،   ٤، عدد  ٥أمينة رشيد ، رواية األرض بين القيمة وعالقة الزمان بالمكان ، فصول ، مجلد                   ) ٦٦(
  .٢١٠-٢٠٣، ص

  .٣٢٢، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ص ١أمينة العدوان ، األعمال النقدية ، ط) ٦٧(
  .٣٣٣المصدر نفسه ، ص) ٦٨(
  .٣١٨المصدر نفسه ، ص) ٦٩(
  .٥١المصدر نفسه ، ص) ٧٠(
  .٢٨١المصدر نفسه ، ص) ٧١(
  .٢٩٥المصدر نفسه ، ص) ٧٢(
  .٤٧، ص ١٩٨٠، بيروت ، مؤسسة نوفل ،  ٢مي زيادة ، وردة اليازجي ، ط) ٧٣(
  .٤٨المصدر نفسه ، ص) ٧٤(
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  .١٠٠، ص ١٩٨٣، بيروت ، مؤسسة نوفل ، ٢مي زيادة ، عائشة تيمور ، ط) ٧٥(
  .٧٧أمينة العدوان ، األعمال النقدية ، ص) ٧٦(
  .٩٤-٩٣المصدر نفسه ، ص) ٧٧(
  .١٣٨المصدر نفسه ، ص) ٧٨(
  .٣١٦-٣١٢المصدر نفسه ، ص) ٧٩(
، ١٩٩٣نازك المالئكة ، سيكولوجية الشعر ومقاالت أخرى ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغــداد ،                     ) ٨٠(
  .١٤٥ص

 .  ١٤٦المصدر نفسه ، ص) ٨١(
  .١٤٦المصدر نفسه ، ص) ٨٢(
  .١٤٦-١٤٥المصدر نفسه ، ص: انظر ) ٨٣(
  .٦-٥نازك المالئكة ، قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للماليين ، بيروت ، ص) ٨٤(
  .٢٩٦المصدر نفسه ، ص) ٨٥(
  .٣٠٣-٣٠٢المصدر نفسه ،ص) ٨٦(
  .٣٢٦-٣٢٥المصدر نفسه ، ص) ٨٧(
  .١٦٢المصدر نفسه ، ص) ٨٨(
  .١٧٦المصدر نفسه ، ص) ٨٩(
 .انظر هذه المقاالت في كتابها سيكولوجية الشعر ومقاالت أخرى ) ٩٠(
، المركـز الثقافـي        ١بشرى موسى صالح ، الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث ، ط                 : انظر  ) ٩١(

  .١٩٩٤العربي ، 
المؤثـرات   –المقاومة والتجريـب      : سلمى الخضراء الجيوسي ، بنية القصيدة العربية عبر القرون               ) ٩٢(

، المؤسسة العربية    ١الحلقة النقدية في مهرجان جرش الثالث عشر ، ط          –األجنبية في الشعر العربي المعاصر        

  .٣٤ص  ١٩٩٥للدراسات والنشر ، 
  .١٦٠-١٥٩، ص ١٩٩٦،  ١فاطمة المرنيسي وآخرون ، صور نسائية ، ط) ٩٣(
  .١٦٣المصدر نفسه ، ص) ٩٤(
 .١٩٩٣، دار الفكر اللبناني ، بيروت ،  ١ديزيرة سقال ، من الصورة إلى الفضاء الشعري ، ط) ٩٥(
  .٣٢ص  ١٩٨٤،  ٣، عدد ٤خالدة سعيد ، المالمح الفكرية للحداثة ، فصول ، مجلد) ٩٦(
 ١٩٩٢،   ٤٢، سنة  ٥-٤خالدة سعيد ، المسرح اللبناني مصطلحا وصاحب مشروع ، اآلداب ، عدد                 ) ٩٧(

  ٦٧-٥٨، ص
دراسة في مسرح فرقـة الحكواتــي ،         –خالدة سعيد ، الحداثة المسرحية ومسيرة البحث عن الذات               ) ٩٨(

  .١٢١، ص ١٩٨٤،  ٤عدد  ٤فصول ، مجلد
  .٢٧-٢٤، ص ١٩٩١،  ٣٩، سنة ٦-٤يمنى العيد ، المرأة العربية واإلبداع ، اآلداب ، عدد) ٩٩(
، ص  ١٩٨٥،   ٣٣، سنة   ٩-٧تغيير المشهد من القراءة إلى الصياغة ، اآلداب ، عدد           يمنى العيد ) ١٠٠(

١١-٩ . 
،  ٩-٧مكانة القصيدتين القديمة والحديثة ، اآلداب ، عدد           –ريتا عوض ، الكتابة الشعرية والتراث          ) ١٠١(

  .١٣-٢، ص ١٩٩١  ٣٩سنة
، ص  ١٩٨٥،   ٢، عــدد  ٥عواطف عبد الكريم ، تعدد التصويت في الموسيقى ، فصول ، مجلـد                   ) ١٠٢(

١٠٦-١٠٠ .  
٢٢١، ص  ١٩٨٣،   ١، عدد  ٤اعتدال عثمان ، الشعر والموت في زمن االستالب ، فصول ، مجلد                 ) ١٠٣(

-٢٢٨.  
، ص  ١٩٨٣،   ١، عـدد   ٤سامية أحمد أسعد ، النقد المسرحي والعلوم اإلنسانية ، فصول ، مجلد               ) ١٠٤(

١٦٢-١٥٥.  
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، عدد ١٠فريال جبوري غزول ، نحو تنظير سيميو طبيقي لترجمة اإلبداع الشعري ، فصول ، مجلد                ) ١٠٥(

  .١٢٥-١١٦ص  ١٩٩١،  ١
، ص  ١٩٩١،   ١، عــدد  ١٠سحر مشهور ، العملية اإلبداعية من منظور تأويلي ، فصول ، مجلد                     ) ١٠٦(

١٠٤-٩١ .  
  .١٤٢-١٣١، ص ١٩٨٧،  ٣، عدد ٧نبيلة إبراهيم ، المفارقة ، فصول ، مجلد) ١٠٧(
صول ،             –فريال جبوري غزول ، لغة الضد الجميل في شعر الثمانينات               ) ١٠٨( النموذج الفلسطيـني ، ف

  .٢٠٢-١٩٢، ص ١٩٨٧  ١، عدد ٧مجلد
  .١٠٧-٩٥، ص ١٩٨٦،  ٤، عدد ٦نبيلة إبراهيم ، قص الحداثة ، فصول ، مجلد) ١٠٩(
، سـنة   ٣-٢فريدة النقاش ، نقاط أولية حول االغتراب القسري والرواية العربية ، اآلداب ، عدد                   ) ١١٠(

  .٣٨-٣٣ص  ١٩٨٠،  ٢٨
، ص ١٩٧٤،  ٢٢، سـنة   ١٠رندة حيدر ، القصة الفلسطينية الجديدة بين تيارين ، اآلداب ، عدد            ) ١١١(

٣٠-٢٨.  
ثريا ملحس ، القيم الروحية في الشعر العربي ، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني ، بــيروت ،                         ) ١١٢(

  .٢٧٧ص
  .١١٦المصدر نفسه ، ص) ١١٣(
، دار الشـؤون الثقافيـة والعامـة ،             ١بشرى الخطيب ، القصة والحكاية في الشعر العربـي ، ط             ) ١١٤(

  .٢١٩ص   ١٩٩٠بغــداد، 
  .٥٦، ص ١٩٨٦، بغداد ،  ١هند طه حسين ، الشعراء ونقد الشعر ، ط) ١١٥(
  .٦١المصدر نفسه ، ص) ١١٦(
، ص  ١٩٨٩، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب ،             ٢جليلة رضا ، وقفة مع الشعر والشعراء ، ج            ) ١١٧(

١٣٤.  
 . فاطمة محجوب ، قضية الزمن في الشعر العربي ، دار المعارف ، القاهرة : انظر ) ١١٨(
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א א  א
 .لسان العرب ، دار صادر ، بيروت : ابن منظور  -١
  .١٩٦٧، دار الكتاب العربي ، بيروت ،  ٤النقد األدبي ، ط: أحمد أمين  -٢
 .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بدون تاريخ  ١األعمال النقدية ، ط: أمينة العدوان  -٣
غداد ،                ١القصة والحكاية في الشعر العربي ، ط      : بشرى الخطيب   -٤ ، دار الشؤون الثقافية والعامـة ، ب
١٩٩٠.  
 ١٩٩٤، المركز الثقافي العربي،       ١الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، ط          : بشرى موسى صالح   -٥

. 
 .القيم الروحية في الشعر العربي،مكتبة المدرسة،دار الكتاب اللبناني، بيروت،بدون تاريخ: ثريا ملحس -٦
  .١٩٨٩، الهيئة المصرية العامة للكتاب ،  ٢وقفة مع الشعر والشعراء ، ج: جليلة رضا  -٧
  .١٩٩٣، دار الفكر اللبناني ، بيروت،  ١من الصورة إلى الفضاء الشعري ، ط: ديزيرة سقال  -٨
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بدون        ١نسمات وأعاصير في الشعر النسائي ، ط       : روز غريب   -٩
 .تاريخ 

 .، بيروت ، دار اآلداب ، بدون تاريخ  ١بنية القصيدة الجاهلية ، ط: ريتا عوض  -١٠
الحلقـة   –المقاومـة والتجريـب      –بنية القصيدة العربية عبر القرون         : سلمى الخضراء الجيوسي       -١١

 .المؤسسة العربية للدراسات والنشر  ١النقدية في مهرجان جرش الثالث عشر ، ط
، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ، بدون               ١نازك المالئكة الناقدة ، ط     : عبد الرضا علي     -١٢

 .تاريخ 
  .١٩٧٢، دار النهضة العربية ،  ٢في النقد األدبي ، ط: عبد العزيز عتيق  -١٣
  .١٩٨٤، دار الفكر ،  ١القصة الشعرية في العصر الحديث ، ط: عزيزة مريدن  -١٤
 .وراء األفق األدبي ، منشورات وزارة اإلعالم ، بدون تاريخ : علي جواد الطاهر  -١٥
، مؤسـسة الرسـالة للطباعـة        ١أعالم النساء في عالمي العرب واإلسالم ، ج         : عمر رضا كحالة      -١٦

 .بيروت ، بدون تاريخ  والنشر والتوزيع 
 .، دار المعارف ، مصر ، بدون تاريخ  ٣أدب المهجر ، ط: عيسى الناعوري  -١٧
  .١٩٨١، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ١الرمزية في أدب نجيب محفوظ، ط: فاطمة حسن -١٨
 .قضية الزمن في الشعر العربي ، دار المعارف ، القاهرة ، بدون تاريخ : فاطمة محجوب  -١٩
  .١٩٩٦،  ١صور نسائية ، ط: فاطمة المرنيسي وآخرون  -٢٠
 .من صور المرأة في القصص والروايات العربية ، دار الثقافة الجديدة، بدون تاريخ : لطيفة الزيات  -٢١
  .١٩٨١النقد األدبي الحديث ، منشأة المعارف ، االسكندرية ، : محمد زغلول سالم  -٢٢
  .١٩٧٩النقد األدبي عند العرب ، دار المعارف ، : محمد طاهر درويش  -٢٣
 .مدارس النقد األدبي الحديث ، الدار المصرية اللبنانية ، بدون تاريخ : محمد عبد المنعم خفاجي  -٢٤
الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء ، ط         ) : أبو عبد اهللا محمد بن عمران المرزباني       (المرزباني   -٢٥

 .، دار الكتب العلمية ، بيروت ، بدون تاريخ  ٢١
  .١٩٨٠، بيروت ، مؤسسة نوفل ،  ٢وردة اليازجي ، ط: مي زيادة  -٢٦

  .١٩٨٣، بيروت ، مؤسسة نوفل ،  ٢عائشة تيمور ، ط:                   
 .الشعر النسائي في أدبنا القديم ، مكتبة غريب ، بدون تاريخ : مي يوسف خليف  -٢٧
 .١٩٩٣سيكولوجية الشعر ومقاالت أخرى ، دار الشؤون الثقافية والعامة ، بغداد ، : نازك المالئكة  -٢٨

 .، دار العلم للماليين ، بيروت ، بدون تاريخ  ٢الصومعة والشرفة الحمراء ، ط:                      
 .قضايا الشعر المعاصر ، دار العلم للماليين ، بيروت ، بدون تاريخ :                      
  .١٩٨٦، دار الحوار للنشر والتوزيع ،  ٢مساهمة في نقد النقد األدبي ، ط: نبيل سليمان  -٢٩
الحلم والهزيمة في روايات عبد الرحمن منيف ، كلية العلوم اإلنسانية االجتماعية                    : نجوى قسنطيني     -٣٠

 ،١٩٩٥.  
  .١٩٨٦، بغداد ،  ١الشعراء ونقد الشعر ، ط: هند طه حسين  -٣١
  . ١٩٧٥ممارسات في النقد األدبي ، دار الفارابي ، بيروت ، : يمنى العيد  -٣٢

  
 א

 :اآلداب اللبنانية 
  .١٩٧٤،  ٢٢، سنة ١عدد
  .٢٢،١٩٧٤، سنة ٨عدد
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 .٢٢،١٩٧٤، سنة ١٠عدد
  .١٩٨٠،  ٢٨، سنة ٣-٢عدد
  .١٩٨٢،  ٣٠، سنة ١٢-٥عدد
  .١٩٨٥،  ٣٣، سنة ٩-٧عدد
  .١٩٨٦،  ٣٤، سنة ٦-٤عدد
  .١٩٩١،  ٣٩، سنة ٦-٤عدد
  .١٩٩١،  ٣٩، سنة ٩-٧عدد
  .١٩٩٢،  ٤٢، سنة ٥-٤عدد
  .١٩٩٢،  ٤٢، سنة ٦عدد

 :فصــول 
  .١٩٨٢،  ٣، مجلد ١عدد
  .١٩٨٣،  ٤، مجلد ١عدد
  .١٩٨٣،  ٤، مجلد ٢عدد
  .١٩٨٣،  ٣، مجلد ٣عدد
  .١٩٨٤،  ٤، مجلد ٢عدد
  .١٩٨٤،  ٤، مجلد ٣عدد
  .١٩٨٤،  ٤، مجلد ٤عدد
  .١٩٨٤،  ٥، مجلد ١عدد
  .١٩٨٥،  ٥، مجلد ٢عدد
  .١٩٨٦،  ٦، مجلد ٤عدد
  .١٩٨٧،  ٧، مجلد ١عدد
  .١٩٨٧،  ٧، مجلد ٣عدد
  .١٩٩٠،  ٩، مجلد ٢-١عدد
  .١٠،١٩٩١، مجلد ١عدد
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