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الفمسفة النقدية عند بشرى البستاني
جامعة تكريت كمية التربية

د.نوفؿ حمد خضر

تشػػكمت الفمسػػفة النقديػػة عنػػد بشػػرى البسػػتاني بمػػورة مركبػػة ومتداخمػػة ب بحكػػـ

إمكانيتها النقدية والشعرية ب فضال عف إمكانيتهػا اككاديميػة ب ممػا دفػل بفمسػفتها أف تكػوف
متنوعة وعميقة ب تبحث في حقيقة اكدب وماهيته وأدواته وغايته بوفي حقيقة الشػعر نفسػه

ب ومػػا يجػػب أف يكػػوف عميػػه فنيػػا وموضػػوعيا ب ومػػا الرسػػالة التػػي يجػػب أف يحممهػػا ب ومػػا

عالتقته بالفنوف اكخػرى ب ومػدى التهامػه فنيػا وواتقعيػا واجتماعيػا ووطنيػا وفاتيػا ب فضػال عػف
فمسفتها الخامة بالحداثة الشعرية واكدبية ب والى أي مػدى يمكػف لمػنص أف يمتثػؿ لمحداثػة
ب وما هي الوسائؿ المتاحة له ب وما هي أهـ المناهج النقدية التي يمكف لهػا أف تمكننػا مػف

دراسة الشعر واكدب بمورة موضوعية ناجحة ب ولـ تخؿ فمسفتها مف أهػـ تقضػيتيف أدبيتػيف
ب وهمػا الفمسػفة الجماليػػة لػ دب ب والجنػػاة اكدبيػة ب ومػػدى ت ثيرهػا عمػػى الواتقػل الشػػعري ب

والسػيما الحػديث منػه بلػفا نجػدها تنطمػػؽ بمعاييرهػا مػف منطمػؽ روح اكدب ووظيفتػه ب ومػػف
مهمة كؿ جنة أدبي وما يجب أف يتمثؿ فيه مف تقضايا .
الفمسفة النقدية عند بشرى البستاني :

يتشػػكؿ المسػػتوى الفكػػري لػػدى اإلنسػػاف نتيجػػة عوامػػؿ عػ يػدة ب منهػػا الوراثيػػة ومنهػػا
المكتسبة ب وتقبل تحت هفيف المستوييف مستويات أخرى تتعمؽ بشخص الفرد وما يحػيط بػه

مف ظروؼ متنوعة .وما يثيػر هػفا الفكػر ويشػكمه هػو االمتػداد المعرفػي .اوافا مػا أخػفنا بهػفا
المفهػػوـ – االمتػػداد المعرفػػي أو المعرفػػة  -فعمينػػا أف نشػػير إلػػى المػػفاهب الثالثػػة التػػي
اسػػتندت اليهػػا نظريػػة المعرفػػة ب وهي:المػػفهب العقمػػي بويعػ يػد أمػػحاب هػػفا المػػفهب العقػػؿ
الوسػػيمة الوحيػػدة لممعرفػػة ب والمػػفهب الحسػػي التجريبػػي ب والمػػفهب الحدسػػي(. )2عممػػا أف
المعرفة المتمثمة بػالخبرة والفكػر الػفي ينتجػه اإلنسػاف ال تسػتطيل االسػت نا عػف أي مػفهب

مف تمؾ المفاهب ب بػؿ يمكننػا القػوؿ إف الجمػل بينهػا خيػر وسػيمة لرفػد المعرفػة اإلنسػانية ب
فما يحتاجه اإلنساف لالنطالؽ مف تقاعدة رمينة ال بد أف يتمثؿ بالعقػؿ والتجربػة والحػدة ب
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فضال عف العمـ ب لفا فهناؾ مف يميه بيف نوعيف مػف المعرفػة همػا المعرفػة العامػة والمعرفػة
العمميػػة ب فمكػػؿ معرفػػة منهمػػا وسػػائمها وطرائقهػػا ب وبهػػفا نسػػتطيل " التمييػػه بػػيف المعرفػػة

العمميػة التػي تعتمػػد القيػاة والتجػػارب وتسػتعيف بػاقالت الدتقيقػػة التػي تكشػػؼ ل نسػاف عمػػا

تعجه عف بموغه حواسػه بوالتػي تخضػل لمنقػد المػارـ والمراجعػة المتوامػمة ب وبػيف المعرفػة

العاميػػة الحسػػػية التػػي بطمكػػػاف مطمػػؽ النػػػاة الحمػػوؿ عميهػػػا بواسػػطة حواسػػػهـ وعقػػػولهـ

وخبراتهـ اليومية " ()1ب وهفا التمييه لية لتعييف اكمثؿ واكنسب منهما ب بؿ ل رض تحديد
وسائمهما ب فالمعرفتاف ضرورة واجبة لمتسمح بالفكر اإلنساني ب وكؿ منهما مكممة ل خرى .

إف حديثنا عػف نظريػة المعرفػة غايتػه الػدخوؿ إلػى االتجػاي الفكػري الػفي ينػتج عػف

هػفي المعرفػة ب فػالفكر هػو مػػا يميػه المجتمعػات عامػة والفػرد خامػػة بوهػو مػا تػنعكة فيػػه

الثقافة التػي تػدؿ عمػى رتقػي كػؿ مػف المجتمػل والفػرد معػا ب هػفا الفكػر ينمػو ويتطػور بتطػور
الػوعي الثقػػافي اإلنسػػاني ب ونقمػد بهػػفا الػػوعي " مرحمػة تعبػػر عػػف منطقػة النضػػج فػػي نمػػو

الفكػػر اإلنسػػاني ب وهػػو وعػػي عمػػى مػػعيد اكنظمػػة االجتماعيػػة ونتاجهػػا الخطػػابي ب والثقافػػة

التػػػي تسػػػتوعبها هػػػفي اكنظمػػػة ب أي مجمػػػوع الخبػػػرات والمعػػػارؼ واالعتقػػػادات والممارسػػػات
بوبشكؿ عاـ ب المنتجات النظرية اإلنسانية وعالتقتها بالنظػاـ االجتمػاعي الػفي أفرههػا " ()3

ب وبحسػػب فلػػؾ فػػاف الفكػػر ت ػ ثر بمػػدى التعامػػؿ مػػل التطػػور الحضػػاري الػػفي شػػهدي العػػالـ ب
لينقسـ دعاة الفكر عمى محافظ عمى التراث الفكري ومتهمت به ب وال يقبؿ اكخف مػف الحداثػة
ب وتقسـ يدعو إلى ترؾ التراث واكخف مف الحداثة بجميل أشػكالها ب وهنػاؾ مػف تبنػى االتجػاي
التوفيقي ب الفي دعا أمحابه إلى ضػرورة االلتػهاـ بػالتراث واإلطػالع عمػى الحداثػة الفكريػة .

عمما أف الدعوة الى التوفيؽ هي النظرة االموب ب فالعموـ بجميل إشكالها ال يحدها ثبات وال
استقرار ب ومف ثمة يتوجب االلتهاـ بما جا مل أمولها ومػا نػتج عػف مواكبػة تحػديثها مػف
أفكار ورؤى ومقايية وتجارب حديثة  .وكف لمعموـ اإلنسانية نميب مف هفي المعرفة ب فمػا

يهمنػا هػػو الفكػر اكدبػػي ب الػفي يعػ يػد جػه ا مػػف الفكػر العػػاـ أو المعرفػة ب فنظريػػة المعرفػػة "
مبحث نقػدي فػي مبػادئ العمػوـ وأمػولها وأهػدافها " ( )4ب فمػا أف نتبنػى المشػروع المعرفػي
حتػػػى نمػػػؿ إلػػػى حقيقػػػة تػػػتمخص بػػػاالختالؼ واالتفػػػاؽ والتجػػػافب والتنػػػافر ب لتختمػػػؼ رؤانػػػا
باختالؼ ميولنا وطرؽ تحميمنا وتفسيرنا واتجاهاتنا .ففهمنا ونقػدنا وتبنينػا كي اتجػاي يتوتقػؼ

عمى طبيعػة فكرنػا وطرتقػه  .فػالفكر" فػي حركتػه العميقػة نقػد " ()5ب وهػفا النقػد يتوتقػؼ عمػى
نوع العمـ الفي يكوف الفػرد بمػددي وطريقػة دراسػته ب فػالعموـ التجريبيػة تختمػؼ الػرؤى فيهػا
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بشػ ف تجاربهػا وطػػرؽ تقياسػها ونتائجهابوكػفلؾ العمػػوـ اإلنسػانية التػي تختمػػؼ فػي توجهاتهػػا

ومناهجهػػا ومػػفاهبها وأمػػولها ونظرياتها.ومػػا يهمنػػا مػػف هػػفا هػػو اكدب بومػػفه عممػػا مػػف
العموـ اإلنسانية ب وتحديػدا نظرياتػه ومفاهبػه ومناهجػه النقديػة ب وكيػؼ لمفكػر أف يػؤثر فػي

النقػػد اكدبػػي ب ممػػا يػػنعكة عػػف هػػفا الت ػ ثير انطبػػاع خػػاص بالناتقػػد فػػي طػػرؽ اسػػتخدامه

لممناهج وفي أحكامه وآرائه ب وهفا الفكر  -كمػا اشػرنا سػمفا  -يتػ ثر بالمعرفػة التػي تخضػل
بػػدورها لعوامػػؿ عػػدة ب أهمهػػا الثقافيػػة واالجتماعيػػة والبايولوجيػػة والسػػيكولوجية بومػػف ثمػػة

يظهػػر ت ػ ثيري فػػي الق ػ ار ة النقديػػة التػػي تمتػػهـ باالختيػػار والتحميػػؿ والتفسػػير والحكػػـ ب وتقولنػػا
بممطمح الق ار ة النقدية يحتـ عمينا التعامؿ مل مفهومهػا ومرجعياتهػا وطػرؽ تعاممهػا بوبمػا

تػػػػؤثر وتتػػػػ ثر ببومػػػػفها جػػػػه ا مػػػػف الخطػػػػاب اكدبػػػػيب بمػػػػا تحممػػػػه مػػػػف مكونػػػػات لهػػػػفا

الخطاب(المرسػػؿ  -الرسػػالة – المرسػػػؿ إليػػه ) .وكف النقػػد " كػػػالـ يػػتكمـ الػػنص ب ويتكميمػػػه

الػػنص فػػي الوتقػػت نفسػػه بانػػه كػػالـ يفكػػؾ الػػنص ويعيػػد تركيبػػه ب عمػػى نحػػو يبػػره نمػػيته ب

اختالفه وتفردي عف باتقي النموص "()6ب عف طريؽ كشؼ المعنى والداللػة التػي يتضػمنها
ب ممػػػا يحيمنػػػا هػػػفا الكشػػػؼ إلػػػى الػػػفهف بومػػػفه اكداة المختػػػارة والمحممػػػة ب كف المعنػػػى "

خميمة إنتػاج فهنػي ب وهػو معطػى فمسػفي "()7ب هػفا االنتػاج الػفهني يػنعكة عػف طريػؽ
الق ار ة النقدية بطبعادها الفمسفية الفكرية ب كوف الق ار ة النقدية عمميػة فوتقيػة عقميػة ب "فوؽ

يختػػار مػػا يقػػرؤي ويحػػب ويكػػري بوعقػػؿ يعمػػؿ ويحمػػؿ ليفسػػر "()8ب فالنتيجػػة أو الحكػػـ يكونػػاف
مهمة العقؿ ب الفي يمثؿ المدونػة الفكريػة الفمسػفية  .لهػفا نجػد العقػؿ الفكػري ي ػفي الناتقػد

بػرؤى متعػػددة بعمػى العكػػة مػف الواتقػػل التجريبػي ب الػػفي يقمػر الجهػػد ويبػوب اكفكػػار ()9

بعممػػا أف العقػػؿ الفكػػري ال يتميػػه بالثبػػات ب والسػػيما مػػل االتجاهػػات التػػي تتعامػػؿ مػػل الفكػػر

نفسػػه ب ومػػف ثمػػة تكػػوف عالتقػػة الػػنص أو الخطػػاب عالتقػػة جدليػػة مػػل مػػا يمثمػػه العقػػؿ مػػف

اتجاي ايػديولوجيب فالوحػدة االيديولوجيػة " هػي التقػا النظػاـ النمػي كممارسػة سػيميولوجية
باكتقواؿ والمتتاليات التي يشممها في فضائه ب أو التي يحيؿ عميها فضا النمػوص فاتهػا ب
وهفي الوحدة هي وظيفة التنػاص التػي يمكػف تق ار تهػا مجسػدة فػي مسػتويات مختمفػة مالئمػة

لبنية كؿ نص ب وممتدة عمى مداري ب مما يجعمها تشكؿ سياتقه التاريخي واالجتمػاعي" ()20

ب وبهفا يكوف النص اكدبي وحدة متداخمة مف المرجعيات بالتي بدورها ت يػر مػا يثػار بشػ ف

هفا النص مف رؤى نقدية ب وهفا النص كما تقوؿ ( جوليا كريستيفيا )  ":يخضل في تركيبػه
الظاهر والخفي لقوانيف الوجود والعدـ ب واستفادت في فلؾ بما تقرأتػه لكػانط وهي ػؿ ومػاركة
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ولينيف والوجودييف عامػة ب فحولػت الػنص اكدبػي إلػى تقضػية كبػرى ب ال تنحػبة فػي ومػؼ

الظواهر االسموبية ب وال تقتمر عمى استخراج الثنائيات ب وضبط الوحدات والوظائؼ الفرعية

ب بؿ تحػوؿ مشػ ؿ بحثهػا فػي بنيػة الػنص مػف موضػوع تشػكمه إلػى البحػث فػي ماهيتػه دوف
التخمػػي عػػف حضػػوري المػػادي المحسػػوة "()22ب هػػفي التعالقيػػة مػػابيف آليػػات تشػػكؿ الػػنص
وماهيته وداللته يمكف تمور وجودها في كؿ النمػوص ب وكػفا الحػاؿ لمعالتقػة مػابيف الػنص
المنتج والنص النقدي ب كونهما يخضعاف لممعطيات نفسها ب ويت فياف مف المرجعية الفكريػة

عينهػػا ب فػػالنص كمػػا يقػػوؿ عبػػد الممػػؾ مرتػػاض  " :شػػبكة مػػف المعطيػػات المسػػانية والبنيويػػة
وااليديولوجيػػة ب تتضػػافر فيمػػا بينهػػا لتكػ يػوف خطابػػا ب فػػطفا اسػػتوى مػػارة تػ ثي ار عجيبػػا ب مػػف
اجؿ إنتاج نموص أخرى ب فالنص تقائـ عمى التجديد بحكـ مقروئيتػه ب وتقػائـ عمػى التعدديػة
بحكـ خمومية عطائيته ب تبعا لكؿ حالة يتعرض لها في مجهر الق ار ة ب فالنص مػف حيػث

هػػو ب فو تقابميػػة لمعطػػا المتجػػدد بتعػػدد تعرضػػه لمق ػ ار ة "( )21ب هػػفي التعدديػػة التػػي يقػػوـ
عميهػػا الػػنص تسػ يػيرها العالتقػػة القائمػػة بػػيف الم ػػة مػػف جهػػة ومحركهػػا االيػػديولوجي المتمثػػؿ
باإلنساف (المنتج) مف جهة أخرى ب وعمى وفؽ هفا المفهوـ تتحدد الفمسفة التي يحممها كػؿ
مػػف الناتقػػد ونمػػه ب عممػػا أنهػػا مت ػ ثرة بحكػػـ العالتقػػة الم ويػػة والفكريػػة بمػػا حولهػػا ب فػػالقوؿ

الخطابي ب أو فعػؿ المػتكمـ –كمػا يقػوؿ ( :اوسػتيف)" لػية مجػرد نقػؿ المعمومػات أو االخبػار
إلى المخاطبيف ب بؿ هو عالـ يتفاعؿ فيه الناةب وتبره فيه العالتقات البشرية ب بكػؿ هخمهػا

وحمولتهػا االجتماعيػة والنفسػية ب كف اكمػؿ فػي الم ػة – بحسػب هػفا الػوعي -إنهػا ليسػت
مجػػرد سػػنف ب أو مجػػرد أداة لمتوامػػؿ ب كمػػا كػػاف تقػػد عرفهػػا سوسػػير ب بػػؿ هػػي لعػػب ب كمػػا

يعرفها ديكروب فهػي تضػل تقواعػد المعػب بتمتػهج بمػورة كبيػرة مػل حيػاة النػاة ب وهػفا البعػد
التػػداولي فػػي الم ػػة يجػػب استحضػػاري خػػالؿ عمميػػة تحميػػؿ المفػػظ لفهػػـ الكثيػػر مػػف القضػػايا
المرتبطة بالنشاط التمفظي الم وي " ()23

هناؾ مبادئ يقوـ عميها الخطاب عمى نحو عػاـ ب هػفي المبػادئ يسػميها (غػراية)

(حكػػػـ الحػػػديث)ب والػػػبعض يسػػػميها ( مسػػػممات الحػػػديث )بأمػػػا (ديكػػػرو) فيسػػػميها (تقػػػوانيف
الخطاب )ب وهي تقواعد مت يػرة بت يػر الثقافػاتب التػي يفتػرض كػؿ مشػارؾ أف اقخػر يحترمهػا
عنػػدما تكػػوف هنػػاؾ عمميػػة تبػػادؿ ل ػػويب أو تفاعػػؿ ل ػػوي ب وبمػػا أف التفاعػػؿ الم ػػوي سػػموؾ
اجتمػػاعي فهػػو يخضػػل لعػػدد مػػف المعػػايير التػػي تت يػػر فػػي الهمػػاف والمكػػاف ب وهػػفي الق ػوانيف

ليسػػت حكػ ار عمػػى أي نػػوع مػػف أنػواع الخطابػػات ب بػػؿ هػػي تشػػمؿ جميػػل الخطابػػات ب ولكنهػػا
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تخضل لمتخميص عمى وفؽ أنواع الخطاب( )24ب وعمى الرغـ مما ط أر عمى النقد في بحثه
عػػف العالتقػػات الداخميػػة التػػي تحكػػـ اكثػػر اكدبػػي ب فانػػه " يمحػػو مػػف برنػػامج بحػػث المشػػاكؿ

المعقدة ب والمتممة أساسػا بالعالتقػة بػيف الفػف اكدبػي والقطاعػات الثقافيػة اكخػرى ب والواتقػل
االجتمػاعي والنفسػي " ( )25ب فشخمػػية الناتقػد بتوجههػػا المعرفػي عميهػػا أف تتجنػب الفاتيػػة
المفرطػػة أو الفرديػػة فػػي تمػػوراتها ب بػػؿ عميهػػا – بحكػػـ نشػػاطها المعرفػػي – أف " تنفػػف إلػػى
ب ػواطف المطمػػب الجمعػػي لتحقيػػؽ أهػػداؼ روحيػػة مشػػتركة " ( .)26وبهػػفا يكػػوف الخطػػاب
النقػػدي يخضػػل لمػػا يحتويػػه الحقػػؿ المعرفػػي ب فيكػػوف غيػػر ثابػػت ب تحكمػػه فمسػػفة المنطػػؽ

والمجتمػػل والظػػروؼ الهمانيػػة والمكانيػػة ب كف الحقػػؿ المعرفػػي " لػػية بنيػػة تقػػارة ب بػػؿ هػػو

بػاكحرى لعبػػة مػػف التواهنػػات غيػػر المسػػتقرة بػػيف تقػػوى مختمفػػة ب يحػػدث أحيانػػا أف تهتػػه هػػفي

المعبة لتتخف شكال جديدا" ()27ب وما ت ثيري عمى المدونة الكالمية ب إال كنه محكوـ بفمسفة

الوجػػود الم ػػوي اإلنسػػاني وت يراتػػه الحياتيػػة والفكريػػة ب فضػػال عػػف أف المعرفػػة البشػػرية –

بحسػػب رأي أمػػحاب االتجػػاي الحسػػي –"ترجػػل أساسػػا إلػػى الح ػواة أو اكحاسػػية ب وهػػي

عنػػدهـ تنبثػػؽ لحظػػة تمػػاة إحػػدى الح ػواة البشػػرية بالعػػالـ الخػػارجي ب ولػػية ضػػرورة أف
يكوف العالـ أشيا مادية ب فاستقباؿ اكشيا المعنوية يضارع تمؾ اكشيا " ()28ب لفا نجػد

( بنيفيست ) يربط " بيف الكالـ والجممة ب كنشػاط إنسػاني أو كطنتػاج خػاص بمػتكمـ خػاص ب

فهي – الجممة  -تعبير الداللة ب وال تكوف إال خامة ب فالبعالمة نمؿ إلى الحقيقة الباطنية
لم ة ب وبالجممة نظؿ مرتبطيف باكشيا خػارج الم ػة ب وبينمػا يكػوف لمعالمػة  -كجػه مكػوف

 -المػػدلوؿ المػػالهـ لهػػا ب يقتضػػي معنػػى الجممػػة إحالػػة عمػػى مقػػاـ الخطػػاب وحالػػة المػػتكمـ

"( . )29اف االرتباط المتكوف خارج الجممة  -بحكػـ داللتهػا –ومػا تقتضػيه هػفي الداللػة هػو
مف يحيمنا -بحكـ خطابية الجممة  -إلى النظر مػوب مرجعيػات اكمػور داخمهػا ب فمفهػوـ
الخطاب تقػد " يعػود بنػا أدراجػا إلػى مػا هػو أعػـ مػف اعتبػاري مجػرد مفهػوـ إجرائػي فػي تفكيػؾ

سنف النموص ومرجعياتها ب وفلؾ مف خالؿ اعػادة النظػر فػي أنسػاؽ المعرفػة النقديػة التػي

اتخفت مػف النمػوص التراثيػة سػندا لهػا " ( )10ب عممػا أف هػفي اكنسػاؽ يمكػف معرفتهػا –
والسػػػيما عنػػػد الناتقػػػد االيػػػديولوجي ولػػػية القواعػػػدي -مػػػف عبػػػارات وجمػػػؿ خطابػػػهب شػػػكال
ومضػموناب فهػي تحيمنػا إلػى المدونػة الفمسػفية التػي تحكػـ نقػدي ب كف العبػارات تحػدد طرائػؽ

تعبيػػري ب ونقػػاط رمػػدي فػػي تحميػػؿ الػػنص ب فضػػال عػػف كػػوف " العبػػارات تحيػػؿ هػػي أيضػػا إلػػى
وسط مؤسسي ب بدونه يتعفر عمى الموضوعات  -التي تحتؿ هفا المكاف أو فاؾ مف العبػارة
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 أف تظهر "()12ب وهفا الوسط المؤسسي يؤثر بنحو أو بآخر عمػى اكدا اإلبػداعي ب كفالفكػػػػر عامػػػػة والػػػػفوؽ خامػػػػة يتػػػػ ثراف بفعػػػػؿ المؤسسػػػػات واكنسػػػػاؽ المعرفيػػػػة ب والسػػػػيما
االجتماعية والثقافية والتاريخيةب فيمبح لمعرض الخطابي فمسفته الخامة المتمثمة بشػخص

الناتقػػدب فتكػػوف هػػفي الفمسػػفة " حركػػة عمػػو اواعػػال

فاتػػي ب أو تمقػػائي ب يعمػػو خاللهػػا الكػػائف

الناص بفاتػه ب فػي سػبيؿ تجػاوه فاتػه ب وهػو يعمػو بفاتػه عبػر إمكاناتػه الخامػة ب أي عبػر

وسػػاطة الم ػػة والفكػػر " ( )11ب والناتقػػد بومػػفه نامػػا جديػػدا تقػػاـ عمػػى أفكػػار نػػاص آخػػر -
متمثال بالنص المقرو  -ي خف فمسفة بنا نمه النقدي عف طريؽ محوري :الم ػة ب بومػفها
عممػػػػػا ب والفكػػػػػر بومػػػػػفه مدونػػػػػة مكتسػػػػػبة بأتقيمػػػػػت عػػػػػف خبػػػػػرة متراكمػػػػػة ب بايولوجيػػػػػة

وايديولوجية.وهػػفا اكخػػف ربمػػا ال يكػػوف ثابتػػا ب ففػػي الفمسػػفة القرائيػػة " يجػػب عمػػى القػػارئ أف
يعيد بنا شبكات مف اإلحاالت أو استرداد التحديدات لفهـ داللة فقرة ما "(.)13كوف اكبعػاد

الم ويػػة واالجتماعيػػة والثقافيػػة والشخمػػية والفوتقيػػة التػػي تشػػكؿ الجهػػاه المعرفػػي بمرجعياتػػه
النسقية تكوف مؤثرة ومت ثرة ب فاالتجاي النقدي بومفه جه ا مف الجهاه المعرفػي ال غنػى لػه
عف هفي اكبعاد التي تتشكؿ بها أدواته النقدية ب كف الخبرة النقديػة " خبػرة خامػة باكشػيا

التي نجربها ب وهػي خبػرة نكتسػبها خػالؿ عالتقتنػا المباشػرة الخامػة والعامػة بتمػؾ اكشػيا ب

نبني نظامها الخاصب ونؤسة خاللها لمنظورنا الخاص ب وهو ما يتطمب منػا القيػاـ بعمميػة
مراجعة دائمة كدواتنا اوامكاناتنا – لجهاهنػا اكدواتػي المفهومػاتي المعرفػي – كممػا شػعرنا انػه
تقد حمؿ تطور في داللػة تمػؾ اكدوات والمفػاهيـ التػي ينطػوي عميهػا الحقػؿ المعرفػي لعممنػا"

()14ب فػالت يرات االجتماعيػػة والتحػوالت الثقافيػة تؤديػػاف دو ار بػػار اه فػي اختفػػا تجػػارب وتقػػيـ
وعالتقات وت ويالت بعينها في حقبة معينة ب وظهػور بديمػة عنهػا ب لتترسػب هػفي القػيـ داخػؿ
الثقافة في مور ثيمات تحتفظ بقيمتها التاريخيػة والثقافيػة ب ال تمبػث – مػل مػرور الػهمف –

أف تتحوؿ إلػى رمػوه ثقافيػة ومرجعيػة ب أو شػفرات تتعػدد التػ ويالت بشػ نها وتحػؿ محمهػا -

بحكػػـ التطػػور الطبيعػػي لمثقافػػات  -عنامػػر ثقافيػػة جديػػدة تقػػاوـ القديمػػة بلتؤسػػة لنفسػػها
مكانة جديدة داخؿ هفي الثقافة ب وهفا مػا يفسػر المػراع القػائـ بػيف القػديـ والحػديث ب ولكػف

بالمقابػػؿ تكتسػػب الثيمػػات المختهلػػة فػػي الثقافػػة تقػػوة معرفيػػة هائمػػة بحكػػـ تقيمتهػػا التاريخيػػة
واإليديولوجيػػػػػة ب وتمػػػػػبح ممػػػػػد ار لمت مػػػػػؿ المعرفػػػػػي ب ورمػػػػػ اه يعبػػػػػر عػػػػػف عالتقػػػػػة الػػػػػوعي

بااليدولوجيا( . )15فعمى الناتقد أف يحكـ نفسه بفمسفة عامة ب ال تمتهـ بمنهج فكػري ثابػت ب
بؿ عميه أف " ينطمؽ مف نقطة الثقافػة كػ ثر مختػهؿ عمػى نحػو مػا فػي الػنص ب فيهػتـ دائمػا
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بتوسػيل حقولػه المعرفيػة ب وتطػوير أدواتػه ووسػائمه المنهجيػة ب وال يهػتـ باتجػاي نقػدي دوف

سػواي ب بػػؿ يهػػتـ بكػػؿ نتػػاج عقمػػي أو معطػى ثقػػافي "()16ب ويعتمػػد هػػفا عمػػى الػػفات الناتقػػدة
وشخميتهاب ومدى حضورها وتعالقها مل النص ببومفها " منتجا لممعرفة (خالقة )ب ال فاتػا

عارفة فقط " ()17ب كوف الفات كما يراها (فوكو) هي " عبارة عػف موضػل أو مكػاف يت يػر ب
تبعػا لنوعيػػة العبػػارة وعتبتهػػا ب والمؤلػػؼ فاتػػه لػػية سػػوى موتقػػل مػػف تمػػؾ المواتقػػل الممكنػػة ب

بالنسػػبة لػػبعض الحػػاالت ب لػػفلؾ فمػػف الممكػػف أف تكػػوف لمعبػػارة الواحػػدة نفسػػها مواتقػػل عػػدة

"()18ب هفي التعددية في الداللة ت تي بسبب التعدد فػي اكفكػار التػي تكػوف عمػى تمػاة مػل
الفات العارفة ب"فاكشيا واكفكار لية لها وجود مستقؿ ب أو بتعبير آخر ب ال توجػد بنفسػها
مستقمة ب إنما تكتسب وجودهػا مػف عالتقػة الػفات بهػا شػعوريا ب فالػفات هػي المسػؤولة عػف

تشكيؿ مورة اكشيا الحقيقية والواتقعية "( .)19وتقد تنعكة فات المبدع عػف طريػؽ ثقافتػه
داخؿ نمه ب فكما لمنص سمطته كفلؾ الثقافة لهػا سػمطتها وفمسػفتها ب فهػي تمتمػؾ سػمطة "
تعادؿ في تقوتها سمطة النص نفسه ب وط ياف المعنى الثقافي يكتسب شرعيته نتيجة انتمائػه

إلػػى الكتػػؿ الثقافيػػة السػػائدة ب اف تمثػػؿ عنم ػ ار طاغيػػا عمػػى النشػػاط الفكػػري لمجماعػػة ب التػػي
تنتمي إلى الثقافات نفسها ب ومل مرور الهمف تتحوؿ هفي العنامر إلى تقوالػب فكريػة جػاههة

بمسميـ بها في معظـ اكحياف " ()30ب وما تعكسه الثقافة مف نتاج فكري في الخطاب اكدبي
مسػػموعا كػػاف أو مقػػرو ا مػػا هػػو إال انعكػػاة لنشػػاط اجتمػػاعي .والسػػبب فػػي هػػفا كمػػا يقػػوؿ
تودروؼ  :كوف الفات المتمفظة واف بدا أنها مجفوبة مف الػداخؿ مػوب فعػؿ الػتمفظ إال إنهػا

تعػػد – بمػػورة كميػػة – نتاجػػا لعالتقػػات اجتماعيػػة متداخمػػة ب فميسػػت الخبػػرة الخارجيػػة هػػي
الوحيػدة التػي تنتمػي إلػى حػدود اكرض االجتماعيػة ب بػؿ حتػى الداخميػة ب لػفا يمكػف أف نعػد

بنية الخطاب بنية اجتماعية (.)32

مػػا نستخممػػه مػػف هػػفا المػػدخؿ النظػػري الخػػاص بػػالبنى الفكريػػة لمناتقػػد ب أف الفكػػر

النقػػدي لػػدى الناتقػػد يتكػػوف ضػػمف مرحمتػػي التطػػور الثقػػافي بشػػطريه اإلنسػػاني والعممػػي ب اف

يتمثػؿ التطػور اإلنسػاني بػالخبرات التػي يتعممهػا الناتقػد طبيعيػا مػف خػالؿ تعاممػه مػل ظػػروؼ
الحيػػاة ومبادئهػػا وطرائػػؽ عيشػػها ب ومػػا ينػػتج عػػف فلػػؾ مػػف وعػػي اجتمػػاعي وثقػػافي ب أمػػا
التطور العممي فهػو الخبػرات التػي يكتسػبها عمػى وفػؽ مػا يتعممػه عػف اكدب عامػة ب والنقػد

خامػػة .فالمعرفػػة اإلنسػػانية تػػؤثر وتتػ ثر بمػػا حولهػػا ب والناتقػػد بومػػفه موظفػػا لهػػفي المعرفػػة
بجميل اتجاهاتها يكوف خاضعا لهفا الت ثر والت ثير بلفا نجد أف الفكر النقدي عندي فػي حالػة
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تحوؿ وميرورة ب كنه – الناتقد – محكوـ بظروؼ اجتماعية وبايولوجية وثقافية ب وهػو جػه

مػػػف الوجػػػود اإلنسػػػاني الػػػفي يمػػػدر هػػػفي الظػػػروؼ ويتعامػػػؿ معهػػػا بومػػػفه فاتػػػا مدركػػػة

وموجوداتب فالبعد الفاتي لمتوجه اإلنسػاني " ال يتجمػى مػف خػالؿ عالتقتػه بالعػالـ الخػارجي ب
ولكنه يت تى مف إدراكه البػاطني (الروحي)لحقيقػة فاتػه وحقيقػة الكػوف ب ويبػدو انػه يػرى بػ ف
عالتقته بالكوف والوجود ليست عالتقة مادية تتوتقؼ عمى اسػتثماري واسػتعماله ل شػيا حسػب

ب اوانما يعطي اكهمية لوجودي االنفعالي بالموجودات "(.)31
ومف منطمؽ التعالقية ما بيف الخطاب والنقد والنص ومػا بينهػا مػف تقواعػد مشػتركة
نجػػػد أنفسػػػنا أمػػػاـ مدونػػػة فكريػػػة تبػػػدأ بالػػػفهف لتنطمػػػؽ إلػػػى االتجاهػػػات اكخػػػرى المتمثمػػػة
باالتجاهػػات الموضػػوعية المحيطػػة بالناتقػػد مػػف مجتمػػل وثقافػػة ب واالتجاهػػات الفنيػػة المتعمقػػة
بالنقد نفسه ب مف شكمية نمية وسياتقية ب فضال عف الم ة الخطابية النقدية وما تحممػه مػف

رمػػوه اجتماعيػػة ودالليػػة عمػػى وفػػؽ تمػػور كػػؿ مػػف ( جوليػػا كريسػػتيفيا ) لمػػنص ب وتمػػور
(سوسير ) لمجممة .واف المبادئ التي يقوـ عميها أي خطاب – كمػا ينظػر إليهػا د (ديكػرو )

و( غراية) ال يمكف أف تكوف ثابتة ب بؿ تت ير بت ير الظروؼ التي اشرنا إليهػا بكػوف الم ػة

تضل لنفسها تقواعد تتعامؿ بها مل حياة الناة ب فيكػوف لهػا بعػد تػداولي ب يػؤدي دو ار بػار اه

فػػي فهػػـ الرسػػالة التػػي يحممهػػا الػػنص النقػػدي بواف الخطػػاب النقػػدي يخضػػل بنحػػو أو بػػآخر
ل نساؽ المعرفية الناتجة عف تق ار ة النموص اكدبية النقدية .

إف الخبرة النقدية وفمسفتها ما هي إال نتاج الخبرة الطبيعية والمكتسبة ب التي عمى

وفقها يبني الناتقد منظوري النقدي الخاص .لفا البد مف إعادة النظر بكؿ ما يممكػه مػف أدوات

وأسػػاليب ضػػمف الجهػػاه المعرفػػي النقػػدي ب الف هػػفي اكدوات واكفكػػار تت يػػر بت يػػر الظػػروؼ
المحيطة.واف الفات المبدعة لها سمطتها في فرض تمورها وفكرهػا عمػى الػنص ب مػف خػالؿ

تقدرتها عمػى حػؿ شػفرات الػنص وتػفويبها عمػى وفػؽ مػا تريػدي ب ليتضػح لنػا اتجاههػا الفكػري
والمػػفهبي مػػف خػػالؿ طرائػػؽ تحميمهػػا وأسػػاليبها ب وكػػفلؾ أحكامهػػا النقديػػة ب ومػػا تمػػدري مػػف

نتائج بش ف النص اكدبي .

تتشػػكؿ الفمسػػفة النقديػػة عنػػد البسػػتاني بمػػورة مركبػػة ب بحكػػـ إمكاناتهػػا النقديػػة

والشػػعرية فضػػال عػػف إمكاناتهػػا كمتخممػػة ( أكاديميػػة ) ب ممػػا دفػػل بفمسػػفتها النقديػػة أف

تكػػوف متنوعػػة وعميقػػة ب تبحػػث فػػي حقيقػػة اكدب وماهيتػػه ب وأدواتػػه وغايتػػه ب وفػػي حقيقػػة
الشعر نفسه ب وما يجب أف يكوف عميه فنيا وموضوعيا ب وما الرسالة التي يجب أف يحممها
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ب وما عالتقته بالفنوف اكخرى ب ومدى التهامه فنيا وواتقعيا واجتماعيػا ووطنيػا وفاتيػا ب فضػال

عف فمسفتها المتعمقة بالحداثة الشعرية خامة واكدبية عامػة ب والػى أي مػدى يمكػف لمػنص

أف يمتثؿ لمحداثػة ،ب ومػا هػي الوسػائؿ المتاحػة لػه  . ،ومػا هػي أهػـ المنػاهج النقديػة التػي
يمكف لها أف تمكننا مف دراسة الشعر واكدب بمورة موضػوعية ناجحػة .،ولػـ تخػؿ فمسػفتها
مف أهـ تقضيتيف أدبيتيف ب وهما الفمسفة الجمالية ل دب ب واكجناة اكدبية ب ومدى ت ثيرها

في الواتقل الشعري ب والسيما الحديث منه .

تختمؼ المفاهيـ والتمورات مػف شػخص قخػر ب وهػفا االخػتالؼ يتوتقػؼ عمػى الخمفيػة

الثقافيػػة والفكريػػة واالجتماعيػػة ب ومػػف هػػفي المفػػاهيـ مػػا يتعمػػؽ بالشػػعر ب عممػػا أف مفهػػوـ
الشعر بنظر المختميف والمفكريف هو غير ما عند القارئ العادي ب وهفا يرجػل إلػى الفمسػفة

التػػي يحممهػػا ه ػؤال ب فالشػػاعر أو الناتقػػد يكػػوف تمػػوري خامػػا عػػف الشػػعر ب وهػػفا التمػػور

ينطمػػؽ مػػف فهمػػه العميػػؽ لػػه ب بومػػفه منتجػػا كشػػاعر ومحمػػال كناتقػػد ب و لمبسػػتاني رأي
وتمػور عػػف مفهػػوـ الشػػعر نػػابل مػػف خمفيتهػا الشػػعرية والنقديػػة كمبدعػػةب لػػفا نجػػدها تجمػػل

برأيهػػا هػػفا بػػيف المفهػػوـ الشػػعري والنقػػدي ب فيكػػوف كػػؿ مػػف ل تهػػا وتمػػويرها لهػػفا المفهػػوـ
متداخميف مل التموؼ الشعري والتقرير النقدي ب وعمى وفؽ هفا ي خف مفهػوـ الشػعر عنػدها

بعدا فمسفيا فاتيا حينا ب وي خف مفهوما ديناميكيا امطالحيا حينا آخر ب لفا تقوؿ ب ف الشػعر
" ضمير الحياة النبيؿ ب وجمالها الم امر "()33ب وبهفا يكوف الشعر حاضنا لمفات بضػميرها
الحي ب الفي ي تي مف أعمى درجات اإلنسانية ب وفلؾ الجماؿ الناتج عف فلؾ البحث القيمػي

ل نساف مف أجؿ إثبات كينونته ووجودي ب وبما انػه يػنعكة عػف فلػؾ الضػمير الحػي ب فهػو

يتمثؿ بالفات وعالتقتها مػل نفسػها ومػل اقخػر ب وهػي بهػفا تمتقػي مػل مػف يػروف أف الشػعر
منبعه الفات والمشاعر كما عند ( وردهورث ) الػفي يؤكػد عمػى أف الشػعر " فػيض المشػاعر

القوية " ( .)34وما يعهه تفسيرنا لرأيها ما تقوله عف الشعر مػف أنػه " فعػؿ فاتػي بامتيػاه ب
فضاؤي الفات ب والرؤى التي يطمقها إنما تنطمؽ مف الفات بعد اسػتالمها واسػتمهامها إشػارات
الواتقل ليكوف الفف نتاج هفا التفاعؿ الخالؽ بيف الفات وواتقعها ب وبيف الػفات وظروفهػا ب إف

ترشح الرؤيا الشعرية المحركػة تمػؾ اإلشػارات عبػر آلياتهػا الفػفة لتشػكؿ الموهبػة المثقفػة مػا

ستؤوؿ إليه التجربػة مػف بنػى فنيػةب ولػفلؾ فػاف هراعػة البػفور الموضػوعية معرفيػة كانػت أـ
وطنيػػػة أـ إنسػػػانية سػػػتؤدي إلػػػى أجمػػػؿ النتػػػائج ب إف كػػػاف تمقػػػي اإلشػػػارات سػػػميما " ()35ب

وتسػػتمر فػػي فمسػػفتها بشػ ف تمػػورها لمفهػػوـ الشػػعر ب لتمػػؿ إلػػى الجمػػل مػػا بػػيف الشػػعرية
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والتقريرية ب كما في تقولها " والشػعر لػية وثيقػة تاريخيػة ب لكنػه تقػد يحتػوي التػاري بنبضػه

أمدؽ مف احتوا كثير ممف يكتبوف التاري ب دلجة وفرائل ب الشعر لية نما جماليػا نينشػد

في جو مترؼ حسػب أو نيقػ أر فػي سػاعة تػرويح – مػل أهميػة متعتػه الفنيػة  -بػؿ هػو حػدث
ثقافي جمالي بكؿ ما ينبض في الحدث مػف وجػل ومكابػدات"()36ب فالشػعر كمػا تػرى الناتقػدة
لية الن ي بالفات عف الواتقل وما ينتج عنه مف ظمـ لمفات واإلنساف ب كف مادة الشػعر هػي
" المشػػاعر االنسػػانية التػػي يحركهػػا االنفعػػاؿ بعوامػػؿ الحيػػاة " ()37ب وعمػػى الػػرغـ مػػف البعػػد
التمػػوفي لمشػػعر ب فػػاف الرومانسػػية واإلحسػػاة العػػالي الػػفي يعتػػري الشػػاعر البػػد أف يكػػوف

نقطة انطالؽ ل حساة بالواتقل ومكابدات اإلنساف ب والعمؿ مػف أجػؿ إثبػات القػيـ اإلنسػانية
فاتية كانت أو جماعية ب وبهفا يكوف الشعر " لػية تنػهيال جػاه اه ب ولػية هػو هبػة خالمػة

لكنه الكد والعفاب وال ياب الفي يسعى الشػاعر إلحضػاري بجهػد ونمػب ب ولػفلؾ ال يقػيف فػي

الشعر ب ال يقيف في الفف ب ال يقيف في الكتابة اكدبية كنها اليقيف الجوهري ل شيا كمهػا ب
ولالحتماالت التي يمكف إجراؤهػا عمػى المعنػى ومػا فيػه مػف مشػروعية االنفتػاح ب ولػية لمػا

نيستسػهؿ مػػف الداللػػة ومػا يقػػر مػػف المباشػػرة فػي وعػػي المتمقػػي منهػا ب الف الشػػعر هػػو فػػف
الفنػػوف الػػفي ال تؤديػػه المػػفة وال يقػػر تقػرٌار لتعريػػؼ جػػامل مػانل لػػه ب أو إلعػػالف عػػف مػػدى
رحابتػػه ب فالشػػعر ال نيػػدرؾ إال بتحققػػه فػػي القمػػيدة ب ال يقػػيف مػػل الشػػعر ولػػفلؾ ال وجػػود
لمكتابة مل السكينة والنوـ المطمئف"()38ب فيمػبح الشػعر جػدليا ومحػاو ار ل شػيا والػفات ب
ليتال ـ والطبيعة اإلنسانية التي تعمػؿ فػي حػوار مسػتمر مػل اكشػيا مػف حولهػا ب لمومػوؿ
إلػػى الحقػػائؽ التػػي يحتاجهػػا ب لػػفا البػػد أف يكػػوف الشػػعر راتقيػػا عاليػػا يسػػمو لمرتبػػة الوجػػود

اإلنساني ب وهفا ما دفل بالناتقدة إلى وضػل تمػور يؤكػد عمػى " أف الشػعر الجيػد يعمػؿ عمػى
خمؽ الحوارية والحث عمى فعؿ ما ب لعمه فعؿ اإليماف بشي ب بقضية أو بفكرة مػا ب بتوامػؿ

يعمػؿ عمػػى رفػػل مسػػتوى الػػفوؽ التقػػدمي والحػػداثي والجمػػالي والحضػػاري لقرائػػه ب فضػػال عػػف
إثارة اكسئمة وتحريض رؤاهـ المعرفية والوجودية معػا " ()39ب وهػفا يفسػر لنػا أف الشػعر ال

بػػد أف يػػؤمف بقضػػيته ب ممػػا يعػػهه مػػف رتقيػػه وسػػموي ب ومػػف ثمػػة يحػػدث فيػػه تقػػدما عمػػى
المستوى الفني والموضوعي ب بحيث يخاطػب اقخػر ب ويكػوف وسػيمة إتقنػاع ومعرفػة ب يمكػف
مف خاللها بث كؿ ما هو لمالح البنا اإلنساني والحضاري .

إف البسػػػتاني بومػػػفها شػػػاعرة حرمػػػت عمػػػى أف تثيػػػر موضػػػوعا مهمػػػا يتعمػػػؽ بالشػػػعر

ومستقبمه ب والسيما مس لة انتهػا عػالـ الشػعر بومػفه جنسػا مػف اكجنػاة اكدبيػة وحمػوؿ
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جػنة آخػر مكانػػه ب كالروايػة أو غيرهػػا ب نافيػة هػفا االدعػػا ب ومنطمقػة مػػف فمسػفة الوجػػود
الضروري والحقيقػي لمفنػوف ب ومػدى عالتقتهػا باإلنسػاف بومػفه الكػائف الػفي يعػي مػا حولػه

فاتا وطبيعة ب وكوف هفي الفنوف تتعامؿ والميػؿ النفسػي والثقػافي لشخمػيته ب بحيػث تحقػؽ
له نوع مف االستقرار عمى المستوى الفاتي والموضوعي ب فتقوؿ " سيظؿ لفف الشعر أهميتػه
في حياة اإلنساف بالرغـ مف كؿ الدعاوى التي تعمف عف موته ب وحموؿ الرواية سيدة لمعمر

بدله ب ثـ تعود لتعمف هفي الدعاوى إف الرواية هػي اكخػرى تحػث الخطػى نحػو نهايتهػا ب فػي

حيف يؤكد االتقتػراب مػف الموضػوعية أف ال هػفي وال فاؾ آيػالف إلػى الػهواؿ ب فلػؾ إف المحظػة
المعامػػرة هػػي لحظػػة دراميػػة كثيفػػة مػػف جهػػة بمػػا يػػهدحـ فػػي غورهػػا مػػف تناتقضػػات ورؤى
وانثياالت ب وهي شاسعة اكحػداث مػف جهػة أخػرى ب فالمحظػة اكولػى ال يمكػف التعبيػر عنهػا

بحميمة إال بم ة الكينونة التي هي ل ة الشعر ب أما الثانية فتحتػاج إلػى ل ػة المػيرورة التػي
هي ل ة الرواية ب والتػي يحتاجهػا إنسػاف العمػر كمػا يحتػاج ل ػة الكينونػة " ( .)40وحكمهػا

هفا ي تي مف فمسفتها الشػعرية التػي تػرى أف ارتبػاط الفنػوف عامػة والشػعر خامػة باإلنسػاف

هو ارتباط فاتي وشعوري ب نتج عف إدراكه لمػور وحركػات اكشػيا اوايقاعاتهػا ب فضػال عػف
بحثه الدؤوب عف الحقائؽ ب وميؿ فاته إلػى كشػؼ مػا يػدور حولهػا ب لتجػد فػي تمػؾ الفنػوف
ضالتها وطريقها ب ف مبحت هفي الفنوف مرافقة له منف القدـ واف لـ تكف عمى مػا هػي عميػه

اقف ب والتمػػقت بفاتػػه .فالػػدعوة إلػػى إل ػػا بعػػض الفنػػوف والشػػعر عمػػى رأسػػها – كمػػا ت ػرى

البستاني  " -إنما هػي محاولػة إلبعػاد اإلنسػاف عػف فاتػه وعػف النظػر عميقػا فػي خوالجهػا ب
عػػف ت ممػػه فيهػػا والكشػػؼ عػػف حدوسػػها ودواخمهػػا المتمػػمة بمػػف مػػا حولهػػا ب والمتواشػػجة
بػػالمجهوؿ ب الناهعػػة نحػػو كسػػر الحػػدود واإلطاحػػة باكس ػوار التػػي تحجػػب عنػػه تمػػؾ الع ػوالـ

الرحبة وما خفي فيها "( .)42ونفهب معها في هفا الرأي في أف وجود الفنوف عامة والشعر

خامة هو وجود لمفات ب كوف هفي الػفات ال تػدرؾ بالسػموؾ العػادي ل نسػاف ب اوانمػا تحتػاج
إلى طرؽ خامة ب تعد الفنوف في أولها ب كنها تسمو بػالتفكير العقمػي إلػى نػوع مػف العمػؽ
اإلدراكي ب بحيث يتماهى الشعور مل عمؽ تمؾ الػفات فيػدرؾ حقيقتهػا ب لػفا نمجػ بعػض مػف
اكدياف وعدد مػف طػرؽ التعبػد إلػى الموسػيقى كونهػا تسػمو بهػـ إلػى إدراؾ الػفات اإلنسػانية

لحقيقة الوجػود اإللهػي ب ومعرفػة مػدى عظمتػه  .لػفا نجػد البسػتاني تقػوؿ إف محاولػة إل ػا

عدد مف الفنوف ما هو اال " جه ال يتج أه مف العمػؿ عمػى ت ييػب إنسػانية اإلنسػاف واإلمػرار
عمػػى جػػري إلػػى عػػالـ الخطػػر اليػػوـ ب عػػالـ المػػادة االسػػتهالكي المحظػػوي السػػاعي إلػػى إل ػػا
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الػػفاكرة والخمومػػية والمرجعيػػات والهويػػات ب وهػػدـ جهػػد اإلنسػػاف المت ػراكـ فػػي كػػؿ مػػا هػػو

تاريخي أميؿ "(.)41وتػفهب البسػتاني إلػى تحديػد ممػدر هػفي الػدعوة وأهػدافهاب فتػرى بػاف
إل ا مهمة الشعر لية بدافل العولمة فقط ب بؿ كفلؾ بدافل أمركػة العػالـ ب فتقػوؿ  " :ولمػا

كػػاف الشػػعر واحػػدا مػػف المرجعيػػات اإلنسػػانية اكمػػيمة والمهمػػة كونػػه ممػػاحبا لمبشػػرية مػػف
أهماف موغمػة بالقػدـ ب فػاف العمػؿ عمػى نسػفه والػدعوة إلػى إل ائػه وت ييبػه بحجػة حمػوؿ فػف

آخر ( جديد ) همنيا محمه هو عمؿ لية مف مرامي العولمة حسب ب بؿ ومف أهػداؼ أمركػة
العالـ عمى اكمػح ب كنػه يجػري بمقمػدية اوالحػاح كػفلؾ ب فضػال عػف كونػه يتنػافى وطبيعػة
الحاجة اإلنسانية لمبوح وجدانيا ب والى اختهاف جوهر الفف وألؽ المعرفػة ب وأريػج تػراث اكمػـ

وههػػو حضػػارتها فػػي تقػػارورة القمػػيدة التػػي ظمػػت عبػػر العمػػور تفػػوح بعبيػػر الجمػػاؿ وسػػمو
الوظيفػة معػا"(. )43وتقػػؼ البسػتاني عمػػى دليػؿ آخػػر تػرى فيػػه أثبػات هويػػة الشػعر وضػػرورة
وجودي ب وعدـ تهميشه ب فضال عف الهوية الفاتيػة لػه ب وهػفا الػدليؿ يتمثػؿ بطمكانيػة الشػعر

عمى إث ار الفنوف واكجناة اكدبيةب والسيما الرواية ب فما " سعي الفنوف إلػى االرتقػا نحػو
فضا الشعرية الرحب وتقدرة الشعرية عمى احتوا مياديف مهمة مػف ميػاديف الفنػوف والحيػاة
وأولها الرواية ب إال دليؿ تقاطل عمى أهمية هفا الفف اكمؿ ( الشعر ) مف هنا كانػت الروايػة

الجديدة تسعى إلى دمج الم تيف معا بسػرد تقػادر عمػى البػوح بم ػة الكينونػة ماهجػا إياهػا بم ػة
الميرورة ب فالفنوف تسعى إلى الشعرية في سعيها نحو التحقيؽ " (.)44

أخف الموتقؼ اإلنساني اهتماما واضحا عمى المستوى الشعري ب والسيما فػي الشػعر

العربي الحديث ب عمى وفؽ تناوله تقضػايا اإلنسػاف ب واتضػح هػفا االتجػاي فػي آ ار كثيػر مػف

الشػػع ار ب امػػا عػػف طريػػؽ شػػعرهـ ب أو فػػي كالمهػػـ عػػف مفهػػوـ الشػػعر ومهمتػػه ب فوضػػعوا
الموتقؼ اإلنساني بجميل مستوياته عمى تقمة الهرـ الشعري ب بومػؼ الشػعر ممػثال لمػفات ب

والػػفات هػػي الشػػاعر واقخػػر ب مػػف خػػالؿ تمػػؾ العالتقػػة البايولوجيػػة والوجوديػػة والثقافيػػة التػػي

تحرؾ اإلنساف ليشكؿ وجودي وكيانه ب ومف ثمة تتشكؿ تمػؾ المنظومػة اإلنسػانية التػي يػتعمـ
منها اإلنساف إنسانيته ب ليعطي القيمة لفاته ولمف حولػه ب وهػفي مهمػة اإلنسػاف عمػى نحػو

عاـ ب واكدب عمى نحو خاص ب وبهفا يكوف الشعر مف أهـ الوسػائؿ التػي تسػاعد فػي بنػا

تمؾ المنظومة ب كف اكديب " ال يمكف أف يعي

بضميريف ب ضمير مػل نفسػه وضػمير مػل

الناة ب اوانما يواجه اكديب الحؽ نفسه ومجتمعه بضمير واحد ب كنه يحة أف مشكالته ال
تنفمػػؿ عػػف مشػػكالت النػػاة ب بػػؿ ربمػػا كانػػت مشػػكالت النػػاة بالنسػػبة إليػػه هػػي محػػور
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مشكالته " ( .)45فمـ ي ب عف فهػف البسػتاني وهػي الناتقػدة والشػاعرة مػا يمكػف أف يحممػه
اكدب عامة والشعر خامة مف مهػاـ تسػاعد فػي تحقيػؽ الوجػود اإلنسػاني ب لػفا نجػدها فػي

آرائها النقدية تثيػر مثػؿ تمػؾ القضػايا بومػفها مهمػة الشػعر وأسػاة نجاحػه وتقبولػه ب وتبػدأ
بعرض أسئمة تسمط الضو عمػى مػا يمكػف أف يتبنػاي الشػعر مػف تقضػايا فتقػوؿ  ":مػافا يفعػؿ
الشعر في المحف ب كيؼ يتحرؾ وسط اكهمة ب وكيؼ يدافل عف وجودي اإلنسػاني والكيفػي ب

وهؿ ستكوف ردة فعمه مخبا انفعاليا يحاكي مخب الحياة ب لـ يفعؿ شيئا إفف ب فاالنفعػاالت
ما تمبث أف تطويها سكونية الخمػود وينتهػي كػؿ شػي ب وهنػاؾ يعجػه الػػػػػػػػػػػػػػفف عػف انجػاه

مهمتػػه "( .)46ويتضػػح فػػي عرضػػها االسػػتفهامي هػػفا انهػػا تقػػر بمهمػػة الشػػعر الكبيػػرة التػػي
تتجاوه اقنية والمحظية واالنفعالية ب فتختمط تمػؾ المهمػة وتطػوؿ بمػدى الوجػود اإلنسػاني ب

وتدخؿ بعالتقة جدلية مػل فلػؾ الوجػود ب ليمػبح الشػعر جػه ا مػف منظومػة اإلنسػاف الواتقعيػة

في مراعه مل الحيػاة ب والتػي تثبػت وجػودي فػي أمػعب المحظػات ب وكنػه يحتػاج إلػى الم ػة
التي تعكة رغباته وميولػه " فسػيبقى الشػعر حاجػة مػف حاجاتػه الروحيػة ب كنػه فػي الشػعر

يجسـ أحالمه عف الجماؿ والعدؿ والحؽ والخير" (.)47ثـ تحػدد فمسػفتها بشػ ف تمػؾ العالتقػة
( الشػػعرية اإلنسػػانية ) بقولهػػا  :إف " فػػي الشػػعر اكمػػيؿ في الجػػفور التاريخيػػة الحيػػة ال

تتوتقػػؼ مهمػػة الفػػف عنػػد لػػوف واحػػد مػػف أل ػواف دفػػل الشػػر عػػف الحيػػاة ب فالشػػعر حتػػى فػػي
المحنةب وحتى في أشد لحظات المحنة جرحا ال ينسى الينػابيل ب انػه يتػفكر دومػا أف مهمتػه

اإلنسػانية هػي االنبثػػاؽ مػف هنػػاؾ ب وأف مهمتػه اكساسػية هػػي حمايػة نػبض الحيػاة والعمػػؿ

عمػػى توامػػمها واسػػتمرارها فػػي أحمػػؾ الظػػروؼ شراسػػة " ( .)48فعمػػى مختمػػؼ الظػػروؼ ال
يتخمػػػى الشػػػعر عػػػف تمػػػؾ المهمػػػة ب واف اختمفػػػت التوجهػػػات وت يػػػرت الثقافػػػات ب فالمهمػػػة
اإلنسػػانية تبقػػى واحػػدة وغايػػة رئيسػػة ب والشػػاعر بومػػفه إنسػػانا فو رؤيػػة خامػػة البػػد أف

يحػػاور تمػػؾ القضػػية ويثيرهػػا ب ويبحػػث عنهػػا ليضػػل الحمػػوؿ لتحقيقهػػا ب ومػػا االلت ػهاـ بتمػػؾ
القضية إال سمو بالشػعر إلػى أعمػى درجػات اإلنسػانية ب والرفػل مػف شػ نه ب وتحقيػؽ وجػودي
وأهدافه السامية .وهفا االلتهاـ ال ي تي إال " عندما ينظر اكديب إلى هفي القضايا مف منظػور
عمري ومجتمعه ب فاف هو لػـ يمػنل هػفا دؿ فلػؾ عمػى غفمػة منػه ب وكػاف أدبػه حريػا أف ال

يمقى االستجابة المنشودة "()49

يعد الموتقؼ الوطني مف أهـ القضايا عمى المػعيد اكدبػي ب اف يعكػة العالتقػة القائمػة
ي
بيف الفرد ووطنه ب عف طريؽ اإلحساة باالنتما لهفا الوطف بما موجود مف احسػاة لػدى
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اكديػػب ب وهػػفي العالتقػػات تتمثػػؿ بواتقػػل الوجػػود ب والػػروابط اإلنسػػانية واالجتماعيػػة بفمكػػؿ فػػرد
فكري ومفهومه الخاص بش ف هفي العالتقة ب لفا نجد أف درجتها تتفاوت بػيف فػرد وآخػر ب ولػـ
يكف اكدبا بعيديف عف هػفا الموتقػؼ الػوطني ب اف نجػد كثيػ ار مػف القمػائد التػي ت نػت بحػب

الوطف ودعت لمعمؿ مف أجمه والدفاع عنػه ب وكف اكدبػا

يتميػهوف بشػعور خػاص نجػد أف

فمسػػفتهـ الوطنيػػة تكػػوف خامػػةب تػػنعكة عػػف طريػػؽ نتاجػػاتهـ أو آرائهػػـ المتعمقػػة بػػاكدب .

والمتػػػابل لكتابػػػات البسػػػتاني  -نقػػػدا وشػػػع ار  -يجػػػد عنػػػدها اتجاهػػػا خامػػػا يمثػػػؿ القضػػػية
تعد هفي المس لة مف أهـ المعايير التػي تقػاة عميهػا القمػيدة
الوطنية ب فعمى مستوى النقد ي
ب وعمػػى مسػػتوى اإلنتػػاج الشػػعري فػػال يكػػاد يخمػػو أي ديػواف مػػف دواوينهػػا مػػف القمػػائد التػػي
تحدثت عف هفا االتجاي ب ودافعت عف تقضاياي وتحدياته ب وهػي تػرى أف هػفي القضػية ال بػد

أف تكوف أهـ القضايا ب وتقوؿ " لية غريبا عمى الشع ار الفيف ينتموف لقضػايا أوطػانهـ أو
الختيارات إنسانية هادفة اهتمامهـ بالهـ السياسي عبر مشروعهـ اإلبػداعي ب وسػيكوف هػفا
الهػـ رافػدا مػف روافػد المشػػروع الفنػي مػا داـ متػوف ار عمػى شػػرطه الحمػيـ فػي نػبض االنتمػػا

المػػادؽ ل نسػػاف وتقضػػيته العادلػػة " ()50ب لكنهػػا تؤكػػد عمػػى ضػػرورة فنيػػة الػػنص ب كػػي
يخاطػػب الوجػػداف بػػفلؾ النػػبض الػػوطني الػػفي يميػػهي ب وهػػفا " اكمػػر يتطمػػب هيمنػػة الشػػعري

والجمالي عمى السياسي بحيث يكوف تقاد ار عمى احتوائه والسيطرة عمى موته الػفي يجػب إال
يعمو عمى موت الشعر ليظؿ الكالـ شع ار ولػية تقػوال سياسػيا ب شػع ار يمنحػه الهػـ السياسػي

الوطني والقومي نبضا يهيدي حركة وحيوية " ( .)52وترى أف االختالؼ بيف محاولة السيطرة
عمى فنية النص وموضوعه ال يعظـ مف إمكانية ضعؼ النص ب الف هفا يتوتقؼ عمػى مهػارة
المبدع ب وتقدرته عمى مقؿ تمؾ التجربة باسموب يجعػؿ منػه نمػا مميػ اه ومػؤث ار ب وهػي تقمػؿ

مف خطورة هفا الجمل بقولها " إف ما يموح مػف تنػاتقض بػيف التجػربتيف اإليديولوجيػة والفنيػة
هو تناتقض له ما يبرري ب فاكولى تجربة محددة بخطوط وأطر وأنظمة ضابطة ال تتعداها إلػى

الخارج ب أما الثانية فهي تجربة تنهع دومػا إلػى كسػر اكطػر واكسػوار التػي تعمػؿ عمػى الحػد

مف انطالتقها ب إنها تجربة فات نهوع دائػـ نحػو المطمػؽ والالمحػدود ب لكػف هػفا التنػاتقض مػا
يمبث أف يهوؿ حينما تحركػه موهبػة متمكنػة مػف إدراج االيػديولوجي فػي مػميـ الفنػي القػادر

عمى االحتوا والهيمنة " ()51

تتشكؿ الرؤية النقدية عند الناتقد عمى وفؽ الفكر والم ة ب بومؼ الم ػة أداة تمثيػؿ

تعػػد الم ػػة عػػامال أساسػػا فػػي هػػفا االتجػػاي كونهػػا المػػادة والوسػػيمة ب فهػػي مػػادة
لمفكػػر ب لػػفا ي
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النص المدروة ووسيمة الناتقد فػي إيمػاؿ أفكػاري وآرائػه ب ولكػؿ نػوع منهمػا ل تػه الخامػة ب
واف كنػػا نؤيػػد ال ػرأي الػػفي يشػػير إلػػى إبداعيػػة الم ػػة النقديػػة ب والسػػيما فػػي المنػػاهج النقديػػة

الحديثة ب التي عههت دور المتمقي بمورة أكبر ب لكف ل ة النقد تبقى ل ة أكثر جدية وتقري ار
ومباشرة ب عمى العكة مف ل ة الشعر التي تتميه بالشعرية لما فيها مف تقدرة عمػى المفارتقػة

واالنهيػػاح ب ومػػف هػػفا المنطمػػؽ المهػػـ لم ػػة كػػاف لمبسػػتاني رأيهػػا ب عممػػا أف فمسػػفتها التػػي

تػػنعكة عػػف هػػفي الرؤيػػة مػػا هػػي إال نتػػاج تجربتهػػا اكدبيػػة بشػػطريها النقػػدي والشػػعري ب لػػفا
نجدها جا ت تحمؿ الفكريف معا ب ففي كالمها عف الم ة تقوؿ  ":إفا كانت الم ة هػي حاممػة

فكػػر اكمػػة وضػػابطة إيقػػاع اشػػت االته بفطنهػػا تشػػكؿ لػػدى بعػػض المفكػػريف الحقيقػػة المرجعيػػة
اكولػػى فػػي تكػػويف الخطػػاب اكدبػػي ب ممػػا يشػػكؿ جػػدال بػػيف الم ػػة بومػػفها مرجعػػا أو حاممػػة
لمرجل سوسيولوجي في اإلنتاج اكدبي وبيف الم ة بومفها طاتقة تعبيرية كامنة يشػ مها هػفا
اإلنتاج ويتبيف مف خاللها ب بيد اكدب لية ل ة حسب ب ولية هو فلػؾ الفكػر الػفي تحممػه

تعػوؿ عمػى الم ػة بومػفها تمثػؿ
الم ة فقط ب بؿ هو الم ة وما تحممه مم ينعيف "()53ب فهػي ي
االتجاي الفكري ب فمػية لم ػة أف تتجػرد بومػفها ل ػة مػف دوف أف تػنعكة عنهػا تمػؾ الرؤيػة
الفكرية ب ولية باإلمكاف لمفكر أف يثبت وجودي دوف تمؾ الم ة ب فهمػا متالهمػاف مػف ناحيػة

ال ايػػة ب ويكمػػالف بعضػػهما ب لػػػفا نجػػد أف الم ػػة تعكػػة أفكػػػار الشػػعوب وثقافػػاتهـ بجميػػػل
توجهاتها.فالفوات اإلنسانية كما يرى ( الكاف ) " تدخؿ نظاما سابؽ الوجػود مػف الػدواؿ التػي
ال تكتسب معانيهػا إال فػي داخػؿ نظػاـ ل ػوي محػدد ب ويمكننػا الػدخوؿ إلػى الم ػة مػف العثػور

عمى موتقل لمفات في نظػاـ عالئقػي معػيف (فكر/أنثػى/أب/أـ /ابنػة)" ( .)54وتعػود البسػتاني

لتعطي الم ة دورها اككبر عمى المستوى اكدبي بفتمرح " إف ندخؿ عالـ الشػعر فطنمػا نػدخؿ
في عتمة الم ة التي تختهف كنوه اإلبداع ب وعمى تقدر ما في الممابيح التي بػيف أيػدينا مػف

طاتقة عمى الرؤية تكمف تقيمة الكنوه التي نعثر عميها فيه "()55ب فث ار الم ة كما يتضح في

رؤيتها هفي يكمف في القدرة الثقافية والنقديػة لػدى المتمقػي بعػد المنػتج ب والتػي تسػاعدي فػي
الكشؼ عف فلؾ الث ار ب فم ة الشعر كما يرى عدد مف المهتمػيف ال تكتمػؿ تقيمتهػا بنفسػها "

بؿ الفي يعطيها تقيمتها ويهيد مف هيبتها هو المنشئ لمخطاب الػفي يجػب أف يكػوف متمرسػا

في استعماؿ الم ة " ( .)56وهفا يوممنا إلى مفهوـ آخر نستشفه مػف رأي البسػتانيب وهػو
أف النموص اكدبية عمى اكغمب تمتمؾ ل ة خامةب لكف ربما ال تكوف مكتشفة لمقارئ العاـ
أو غير المختص ب كنه ال يمتمؾ اإلمكانية في معرفة تمؾ الم ػة ومػا تحممػه فػي طياتهػا مػف
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معبرة ب ولهفا نجد البستاني تحاور ما تقيؿ عف ل ة اكدب القديـ عند عدد مف النقاد
دالالت ي
مف كونها ل ة مباشرة ب وتبيف إمكانية تمؾ الم ة بقولها  ":مف هنا فاف ما تقيػؿ عػف الخطػاب
الشعري القديـ مف كوف ل ته ليست إال أداة لمتعبير عف الواتقل وتشكيؿ مفاهيمػه وأفكػاري عػف

طريؽ االخبار مف خالؿ وظائفه الثالث  :المرجل والفاكرة التاريخية ب والوظيفػة واالفهاميػة ب

ثـ الوظيفػة االنفعاليػة التػي تحمػؿ بعػد تحقػؽ الػوظيفتيف السػابقتيفب مػا هػو إال حكػـ مجتػ أه

ينظر إلى الخطاب الشعري القػديـ بمنظػار الخطػاب النقػدي المقػارب لمخطػاب الشػعري الجديػد

وطرؽ تشكمه ب ولية بآليات الخطاب النقدي المعامر وحدي مف حيث الرؤية وتقػدرة التقنيػة
عمػػى ولػػوج العػػالـ الفنػػي لػػفلؾ الخطػػاب "()57ب فهػػي تشػػير إلػػى مهمػػة النقػػد فػػي مثػػؿ هػػفي
الدراسػػة لمنمػػوص القديمػػة ب وتؤكػػد عمػػى مقػػدرة النقػػد المعامػػر عمػػى إث ػ ار تمػػؾ النمػػوص

يقيػد الناتقػػد بػالرجوع إلػػى
وتحميػؿ ل تهػا والوتقػػوؼ عمػى دالالتهػػا ب فاالهتمػاـ بػاكدب القػػديـ ال ي
المناهج النقدية القديمة بومفها االتجاي اكنسػب ب أو الف الػنص القػديـ يمتمػؾ ل ػة مباشػرة
وواضػػحة ال تتناسػػب مػػل توجهػػات المنػػاهج النقديػػة الحديثػػة .ويتضػػح مػػف هػػفا أف البسػػتاني

تريد الت كيد عمى فهـ ل ة النص اكدبي بمرؼ النظر عف كونه تقديما أو حديثا ب وأف الػنص
القديـ ال يمكف عهله عػف توجػه النقػد الحػديث ب واكمػر يتوتقػؼ عمػى المعرفػة الكاممػة بالم ػة

اكدبية ب وتقػدرة تشػظي هػفي الم ػة بتمػؾ الػدالالت المعبػرة .وهػفا مػا دفعهػا إلػى الوتقػوؼ عمػى

إمكانيات ل ة النص القديـ ب فتقوؿ اف" تقمائد تمػؾ الحقبػة المهمػة إف كػاف بعضػها ال يتسػـ

ب مػػوض يحجبهػػا عػػف القػػارئ المعامػػر ب فػػفلؾ ال يعنػػي إنهػػا ال تمتمػػؾ ثػػ ار دالليػػا ورؤى
مضمرة تؤهمها لمدخوؿ في فضا الت ويؿ ب وتضعها فػي مػميـ السػؤاؿ واالسػتفهاـ ومحاولػة

الكشؼ المشروعة "()58

والبسػػػتاني ال تختمػػػؼ عػػػف غيرهػػػا فػػػي بيػػػاف وظيفػػػة اكدب ومػػػدى عالتقتػػػه بػػػالقيـ

اإلنسانية ب لتمؼ هفي العالتقة بيف اإلنسػاف وتقضػاياي والشػعر عمػى وفػؽ الوظيفػة الرئيسػة
التي يعمؿ مف أجمها اكدب ب وتنطمؽ في رسـ فمسفتها بش ف هفي القضية مف رأي عدد مػف
الفالسفة ب تقائمة  " :فاكدب /الفف لدى الكثيػر مػف الفالسػفة والمفكػريف وفضػال عػف وظيفتػه

الجماليػػة هػػو حاضػػف القػػيـ اإلنسػػانية وحامػػؿ جػػوهر رؤاهػػا ب ويعػ يػد اكدب العربػػي فػػي طميعػػة
اقداب التػػػي اهتمػػػت بت سػػػية المعنػػػى اوارسػػػا القػػػيـ فػػػي حػػػالتي اإلرسػػػاؿ والتمقػػػي والشػػػعر

الجاهمي خير شاهد عمػى فلػؾ "()59ب ويتضػح مػف رأيهػا أف مهمػة كشػؼ مػا يحممػه الػنص
مػػف تقػػيـ ال يقػػؼ عمػػى دور المرسػػؿ أو المبػػدع ب بػػؿ يتعػػداي إلػػى المتمقػػي ب اوافا مػػا أردنػػا أف
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نفسػػر هػػفي الرؤيػػة ب فطننػػا نشػػير إلػػى دور المؤسسػػات المعرفيػػة فػػي رسػػـ تمػػؾ القػػيـ اواعػػال

مفهومهػػا ب بػػد ا مػػف الػػفات بومػػفها المؤسسػػة اكولػػى المسػػؤولة عػػف مػػقؿ تمػػؾ القػػيـ ب

ومػوال إلػػى المؤسسػػات العامػػة كػػالمجتمل والثقافػػة وغيرهػػا ب ومػػف ثمػػة يمػػبح مفهػػوـ القػػيـ
منطمقا لرؤية وتفسير جميل اكفكار ب ومف ضػمنها الشػعر ب لػفا نجػد أنفسػنا أمػاـ مسػؤولية

إثبات اوايماؿ تمؾ القيـ كمبدعيف ب والكشؼ عنها كمسػتقبميف ب لتمػبح تمػؾ القضػية معيػا ار
لمعرفة جودة اكدب .وترى البستاني أف تقيمة اكدب ال تنتج مف كونه أدبا فقط ب بؿ بما يثار

بش نه مف تقضايا واهتماـ ب فال يكفي أف يتناوؿ اكدب عدد مف الموضوعات والقضػايا إف لػـ
تكف فات تقيمة ب واف تقيمة اكدب تنتج مف تقيمة مػا يثيػري ويمتهمػه ب ويتضػح هػفا بقولهػا " :

يعد الشي تقيما بالمعنى اكممي الجوهري الجػامح حػيف يكػوف موضػل اهتمػاـ مػا ب فالقيمػة

تعػػرؼ بمػػدى االهتمػػاـ الػفي يحظػػى بػػه إنسػػاف أو أمػػر أو شػػي مػػا ب ويتوتقػػؼ معناهػػا عمػػى
معنػػى االهتمػػاـ الػػفي كممػػا هاد هادت القيمػػة ب فكػػؿ موضػػوع يكتسػػب تقيمػػة عنػػدما يسػػتوعب

اهتماما أيا كاف فلؾ االهتماـ " ( .)60لـ ي ب عف تمػور الناتقػدة البسػتاني إمكانيػة أف يقػل
اكدب والقائموف عميه في إشكالية ط ياف موضوعة القيـ والجانػب الموضػوعي عمػى الجانػب
الفني ب لتؤكد عمػى دور الم ػة فػي إمكانيػة الجمػل بػيف االتجػاهيف معػا ب واف تقيمػة الجانػب

الموضوعي ت تي مف تقيمة الجانب الجمالي ب فالفني كما تقوؿ هػو " تقيمػة تنمػي الخمػائص
الباطنيػػة لمعمػػؿ المتجػػه نحػػو متمػػؽ فػػي همكػػاف معػػيف مػػف اجػػؿ أف يحقػػؽ الجمػػالي الممػػتحـ
بموضوعه اإلنساني هدفا آخر فضال عف وظيفته الجمالية ب والم ة الشعرية تقػادرة عمػى أدا

هفي المهمة المهدوجة في آف واحد ب فالنهوع اإلنساني واكخالتقي والوطني ل دب هو تشػكيؿ

عضػػوي فػػي طبيعتػػه لػػـ يكػػف اسػػتثنا طارئػػا يومػػا مػػا ب لكػػف اسػػت راؽ اكدب بػػالتعبير عػػف
اهتمامات القيمة بحيث تط ى عمى الشروط الجمالية وعمى هيمنة الشعري فيها أمر مرفوض
كنػػه يم ػػي شػػعرية الػػنص ويحولػػه إلػػى حقػػؿ آخػػر ب هػػو الحقػػؿ السياسػػي أو االجتمػػاعي أو

الوعظي "()62

تقػؼ البسػػتاني عمػى موضػػوع مهػـ وجػػدلي يخػص اكدب عمػػى نحػو عػػاـ والشػعر عمػػى

نحػػو خػػاص ب وهػػو موضػػوع المرجعيػػات ب لتتسػػا ؿ مػػف أيػػف تنطمػػؽ ب وكيػػؼ لنػػا أف نفهمهػػا
ونحددها ،بوهفا االهتماـ ي تي مف دور المرجعيػات فػي رسػـ خارطػة اكدب ب وتحديػد ميػوؿ

واتجاهػات المبػدع ب والف تمػؾ المرجعيػات متداخمػة وعميقػة فهػي تختمػؼ وتتعػدد ب فمنهػا مػا
هو شخمي يدخؿ ضػمف الجانػب الشخمػي والسػيكولوجي لمفػرد ب ومنهػا مػا هػو خػارجي أو
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موضوعي يتعمؽ بت ثير الواتقل والثقافػات التػي تحػيط بالعمػؿ والمبػدع .ومػف هنػا نجػدها تقػؼ
عمى تحديد مفهوـ المرجل برؤية أدبية ب فتقوؿ هو مػا "يػدؿ عمػى مػا ترجػل أو تحيػؿ عميػه

العالمة المسانية سوا في العالـ الحقيقي ( الواتقل غير المساني ) أو في عالـ متخيؿ ب وهو
يدؿ عمى الشي المسمى أو ما تستعمؿ العالمة كجمػه ب وهػفا الشػي الحقيقػي أو الخيػالي

يسمى أيضا المرجوع إليه " ( .)61وكف الفات تعد منطمقا أوليا لطرح اكفكػار نجػد البسػتاني

تنطمػػؽ مػػف محورهػػا ب لتقػػؼ عمػػى موضػػوع المرجعيػػات السػػايكولوجية ب وتعػ يػد الوتقػػوؼ عميهػػا
وتحديػػدها أم ػ ار لػػية بالسػػهؿ ب وربمػػا جػػا رأيهػػا هػػفي مػػف منطمػػؽ مػػعوبة الجانػػب النفسػػي
ل نساف وعدـ استقراري ب كوف الشخمية وميولها أم ار في غاية التعقيد ب واف وضل الحقائؽ
بش نها ال يمكف ثباته ب كنها تت ثر بما حولها ب فطفا " كانت عممية تشكيؿ المرجعيات حسػب

المعادؿ الموضوعي في فاعمية التجربة الفنية ما تهاؿ غامضة بالرغـ مف التقدـ العممي عمى

المػػعيد السػػايكولوجي ب إال إف طرائػػؽ اشػػت اؿ الخاليػػا الخامػػة باإلبػػداع فػػي الم ػ مػػا ت ػهاؿ
محاطة بال موض ب كما أف عمؿ المرجعيات وكيفية تعالقها بالنص اكدبي ما يهاؿ هو اقخر

أكثر غموضا ب وكؿ ما يتسنى لنا الخوض فيه هػو الحفػر فػي الػنص اللتقػاط اإلشػارات التػي
عمقػػت فيػػه مػػف مكونػػات نمػػية أو وتقػػائل سػػابقة أو معامػػرة ونسػػجت طبقاتػػه العميقػػة فػػي

الػػػنص المحكػػػـ ب أو طفػػػت عمػػػى سػػػطحه فػػػي النمػػػوص االعتياديػػػة "(.)63تريػػػد البسػػػتاني
الوموؿ إلى نقطة مهمة ب وهي أف المرجعيات التي تدخؿ ضمف الجانب النفسي والشخمي
ال يمكػػف تحديػػدها ب واننػػا نسػػتطيل تحديػػد مرجعيػػات الػػنص عمػػى وفػػؽ الػػنص نفسػػه ب وهػػفا

التحديػػد يتعمػػؽ بدالالتػػه ب ومػػا يربطػػه مػػف عالتقػػات بالنمػػوص اكخػػرى ب ومػػدى ت ػ ثري بهػػا ب

فمعرفػػة خمفيػػة الػػنص عمػػى المسػػتوى المعجمػػي والػػداللي والموضػػوعي يسػػاعدنا ف ػي تحديػػد
هويتػػػه ومرجعيتػػػه .وهػػػفا التحديػػػد يتمثػػػؿ بآليػػػات الم ػػػة فػػػي الػػػنص اكدبػػػي ب وتوظيػػػؼ أهػػػـ
الدراسػػات التػػي تمتػػهـ الجانػػب الػػداللي فيهػػا ب بمػػا يمكػػف معرفتػػه عػػف عالتقػػة الػػداؿ والمػػدلوؿ

والداللة ب والسيما في الدراسػات واالتجاهػات الحديثػة ب نتاجػا ونقػدا  .فهػي تػرى أف" المرجػل

في اكدب لية هو الواتقل بحفافيري ب بؿ هو في تحوالت الواتقل في المخيمة التػي يػنجـ عنهػا
تشكيؿ المور الشعرية بالم ة ب وهفا المرجل كمما تخفى وغابت معالمه فػي الػنص اكدبػي ب

كاف النص أتقرب إلى اكدبية ب وأكثؼ في اشتباؾ مستوياته ب ولفلؾ تقاـ النص الحػديث عمػى
ستراتيجية غياب يمعب عمى المؤوؿ الوموؿ إلى دالالتها واإلمساؾ بمقامدها إال بعد بػفؿ

جهود في البحث والحفر ب فالنظر إلى النص اكدبي يتـ اليوـ مف خالؿ كونه عالمػة تشػتمؿ
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عمػػى ثالثػػة عنامػػرب اكوؿ هػػو رمػػه محسػػوة يشػػكمه الفنػػافب والعنمػػر الثػػاني هػػو معنػػى
الموضػػوع الجمػػالي بوهػػو المعنػػى المػػودع فػػي الػػوعي الجمػػاعي الػػفي تثيػػري البنيػػة الخامػػة

بالعمؿ اكدبيب أما العنمر الثالث فهو العػػػػػػػػػػػػػػػػػالتقة التي تربط بيف العالمة والشي المشػار
إليػػػه " ( )64ب وهػػػفا الػػػرأي يومػػػمنا إلػػػى حقيقػػػة مفادهػػػا أف اكدب يتكػػػوف بفعػػػؿ مرجعيػػػات
ومؤثرات يمنعها التوامػؿ والتعػالؽ الجػدلي بػيف شخمػية الفػرد والعػالـ المحػيط بػه ب ومػدى

ت ثيرهما ببعض ب لفا تقوؿ البسػتاني عػف القمػيدة انهػا " حػدث سػري أو مػرخة من ومػة أو
شػػي ينطمػػؽ بعيػػدا فػػي الظػػالـ ب لكػػف الحقيقػػة إف مػػيالد القمػػيدة ال يتضػػمف تقطبػػا كهربائيػػا
واحد م رو اه في أعمػاؽ الػفات ب بػؿ تقطبػيف أثنػيف همػا اإلنسػاف والعػالـ إ اه ي ب فالقمػيدة ال

تبػػدأ فػػي العهلػػة بػػؿ فػػي نطػػاؽ مػػف العالتقػػات بػػيف الشػػاعر وسػػر الكػػوف  :الفمػػوؿ اكربعػػة
ومالييف اكشيا الممتبسة بتعقيد العالـ ب فالقميدة تتحقؽ في المدى ما بػيف أنفسػنا والعػالـ

ب حيث يتخف الشاعر وضعه عمى محور اكشيا "()65ب وهفا العالـ الفي تعنيػه هػو عالمنػا
الػواتقعي بكػػؿ عنامػػري واشػػكالياته وثقافاتػػه ب واف مقياسػػنا ووسػيمتنا فػػي كشػػؼ تػ ثير وتػػدخؿ
المرجعيات هو الم ة ب بومفها أداة التوامؿ البشرية ب وأداة النص الفي ينتجه المبدع بم ة

الواتقػػػل ب كف الم ػػػة عمػػػى المسػػػتوى الشػػػعري " تقائمػػػة عمػػػى أسػػػاة إف الشػػػعر يتكػػػوف وفقػػػا

لعواطؼ الشاعر ب واف ما يعبر به مف آ ار وأفكار هو مرآة داخمية لنفسيته لية إال " ()66

ب وهفي النفسػية هػي نتػاج البيئػة المحيطػة بالمبػدع ب لػفا تشػير البسػتاني إلػى أف " الثقافػة

تعد مرجعيات اكديب وهو
والتاري وأحداثه واكدياف وأفكارها ومنظومات تقيـ الشعوب جميعها ي
يشكؿ نمومه ب لفلؾ كانت عممية التوامؿ مل اكدب والفنوف تتسـ بشي مػف المػعوبة ب
عػد ل ػة الػنص هػي المرجػل أوال وأخيػ ار ب وأف مػا
مما دفل ببعض مػف المنػاهج الحديثػة إلػى ي
تضمنته مف مرجعيات ثقافيػة وسوسػيولوجية إنمػا هػو منػدمج فػي كيانهػا وممػتحـ بهػا ب واف
العالتقة التواممية إنما تنش بينها وبيف القارئ حاؿ دخوله عالـ النص "(.)67

تمث يؿ الرؤية إمكانية كشؼ كنه اكشيا وتقيمتها وتحميمها ب وعمى ضوئها يبني
الشخص أفكاري وتموراته ب ويحدد انطباعاته تجاي العالـ وما حوله ب بنظرة عميقة تنتج
عف إمكانية هفي الرؤية ب بحسب تقدرة وثقافة ماحبها.وهفي الرؤية مف أدوات المبدع

المهمة عمى الجانب اكدبي  -منتجا أو ناتقدا  -ب يستطيل أف يرسـ بها موري وتخيالته ب

ويحدد مكامف الجماؿ اكدبي في النص ب وتعطيه هفي الرؤية القدرة عمى عكة العالـ
بحقائقه .وكنها أداة اكدب فالبد أف تكوف محو ار مف المحاور التي وتقفت عميها البستاني
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في آرائها النقدية ب فتعرفها بقولها " هي القدرة عمى اتقتناص نبض اكشيا والكشؼ عف
سرها ال امض الخفي بالرغـ مف ضجيج العالـ وفوضاي ب بها يرى الشاعر كؿ ما هو كامف

و ار سطح الحياة وطم نينتها الخادعة مف موضوعات ال حمر لها "()68ب وتؤكد عمى
الرؤية مف منطمؽ أدبي ب لكنها تطمؽ حكما ربما يميؿ لالنطباعية والفاتية ب كونها أديبة

وناتقدة ومهتمة باكدب بجميل توجهاته ب وهفا اإلطالؽ يتمثؿ بحكمها عمى أف الرؤية
الشعرية هي أوسل مف الرؤى اكخر ب وانها الجوهر النابض لباتقي العموـ ب ونحف نتفؽ

معها ب ف الرؤية الشعرية تمد عدد مف الرؤى ب لكنها ليست اكساة ب فعمى مستوى الفنوف

نعد ها الرؤية اكولى ب لكننا في العموـ اكخرى ومنها التجريبية ال يمكنها
واكدب يمكف أف ي
ومفها بهفا الحاؿ ب ونقمد هنا الرؤية الشعرية ب فهي تقوؿ إف " الرؤية الشعرية هي
أوسل مدى وأثرى مف كؿ الرؤى اكخرى ب معرفية كانت أو اجتماعية أو ثقافية ب فلؾ اف

الرؤية الشعرية هي حاضنة كؿ تمؾ الرؤى ب كنها المرشح اكرتقى واكدؽ حساسية لجوهر
ما في الرؤى اكخرى ب وهي الجوهر النابض لعمارة كؿ العموـ والفنوف والخبرات " (. )69

والدليؿ عمى رأينا هفا هو كالمها في المدد نفسه ب وتفريقها ما بيف الرؤية العامة

والشعرية بقولها " اوافا كانت كؿ الرؤى الحياتية وتراكـ خبراتها تترشح عبر الرؤية المعرفية
ب فاف هفي لدى المبدع تترشح أخي ار مف خالؿ رؤيته الشعرية اككثر نفافا وجمالية ب كنها
تنفعؿ بموهبة الفناف وأحاسيسه وفكا مشاعري "( )70ب وهي بهفا ترجل وتحدد ب ف الرؤية
الشعرية هي أساة اإلبداع عمى المستوى الفني واكدبي ب وتعد الرؤية المعرفية مشاركا
مهما في دعـ رؤى الحياة اكخرى .وتكمؿ حديثها عف دور الرؤية الشعرية في اإلبداع

وتعدها أداة تحفيه الم ة التي تم يكف الشاعر مف رسـ موري وأفكاري لتمبح ل ة
الشعري ب ي
ثرية بدالالتها و ديناميكيتها  .وفي رأي آخر لها نجدها تعد الم ة مبدعة الشعر ب وتؤكد

عمى ضرورة أف يكوف لهفي الم ة محرؾ " يبث فيها الروح ويشعؿ نبضها الحميـ كي

تنهض بالحيوية التي تمنحها االستمرار والديمومة ب وهفا المحرؾ المهـ الفي يجعؿ مف
الم ة شع ار ويمونها باكلؽ والحياة والتوهج إنما هو الرؤية وعمؽ التجربة ب إف كمما توهجت

الرؤية هادت حركية الم ة وتنوعت آلياتها وفعمها ب وتعددت مجاالت اشت الها وفضا ات
أدائها ونتاجها الداللي " (. )72

ما يراي االتجاي الحديث في اكدب هو ضرورة أف يعكة الشعر الواتقل والمعاناة

والتجربة ب وهفا يتمثؿ بالحقيقة التي تشارؾ في منل اإلبداع الشعري ب مف خالؿ تمثيؿ
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فلؾ الواتقل ب ومف ثمة عمى القارئ أو المتمقي فهـ هفي الحقيقة عمى وفؽ الق ار ة النقدية

الخامة بكؿ شخص ب اف ترى البستاني  -بحسب رؤيتها النقدية  -أف مهمة هفي الق ار ة

" هي اتقتحاـ هفي الحقيقة في محاولة الكتشاؼ تقوانينها الداخمية ومالمسة سمتها الفنية

التي نهضت فاعميتها في دواخؿ النص ب لتشكؿ منه كيفية ل وية خامة تهخر باالنحرافات

وتكسر اكنساؽ وكموف القيمة الجمالية بحيث تمير العالتقات البنائية فيها بيف الداؿ
والمدلوؿ عالتقات تنافرية أو تجاورية تتحكـ في طرفيها دالئؿ تراسمية تدعو إلى االلتباة ب

فهي تعتمد في أجوائها عمى تشكيالت فنية يمعب عمى المتمقي إدراؾ أبعادها الواتقعية بيسر
ب ولفلؾ فهي تترؾ في مشاعري مجاال رحبا لمت ويؿ والتخميف البعيديف عف اإلدراؾ المفهومي

الواتقعي " ()71ب وتقمد في هفا أف القميدة تقد تمج إلى غير المباشرة بفعؿ إمكانية الم ة

ب واف ما يترتب بيف الداؿ والمدلوؿ يحكمه السياؽ وال اية الشعرية ب فيترؾ المجاؿ لمخياؿ
والتمور لرسـ المشهد وفهـ المعنى والداللة واف تعددت الرؤى بحكـ إمكانية الت ويؿ

والتخميف.وهفا ي تي مف فعالية تمؾ الق ار ة وتعاممها مل الحقيقة الشعرية التي يعمؿ مف

أجمها الشعر  .وكما تؤكد عمى عدـ مباشرة النص ب فالمعنى اكدبي لية بالضرورة أف
تكوف داللته محددة وواضحة لكي يكوف في معنى ب بؿ بما فيه مف بعد في الدالالت

بفتقوؿ " إف إنتاج المعنى اكدبي ال يكوف بتقرير الدواؿ بمدلوالتها ب اوانما يتولد مف
تعارضاتها المتواممة ب ومف تنافر عالتقاتها الظاهري ب وتناتقضها لية عمى المستوى
النحوي البنائي ولكف عمى المستوى الوظيفي ب وكمما ابتعدت الدواؿ عف مرجعيتها في
ب وفتح باب

سياتقاتها اكدبية المنهاحة ب تمكنت مف تحقيؽ أدبية النص اواثارة اإلدها
الت ويؿ ب حيث ال يمكف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوموؿ إلى معنى محدد أو الوتقوؼ النهائي عمى تقمد
تقطعي "()73

تختمؼ البستاني مل ( كورسوف ) الفي يرى إف ( الرسـ والكتابة فف واحد ب واف

الشاعر يستطيل أف يرسـ الشعر كما يستطيل الرساـ أف يكتب تقمائد بال موت )بوتعترض

بقولها :إننا نختمؼ مل ( كورسوف ) في أف القمائد التي يكتبها الرساـ – الموحات –
ليست عديمة الموت واف كانت ألوانا ب كف لكؿ شي في الكوف ل ته الخامة نحسها
ونفقهها حيف تشؼ أرواحنا ب والكممات المكتوبة واكلواف المرسومة ال تفتقد إلى جرة

كنها تمتمؾ موتا داخميا هو الفي يشيل فيها اإليقاع ويشكؿ موسيقى القميدة /الموحة ب

فما دامت أدوات البنا مختمفة بيف القميدة والموحة ف ف طرائؽ التفسير والت ويؿ تقد تمتقي
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وتقد تتبايف حسب طرائؽ اشت اؿ كؿ فف وأموؿ نقدي كفلؾ ب إف ألواف النجمة تتجمى في
الم ة مرة بيضا وأخرى خض ار وثالثة حم ار حسب تخيالت الشاعر /المتمقي (.)74ونحف

نرى أف االختالؼ ما بيف البستاني و(كورسوف) يكمف في عدـ تحديد الممطمح مف تقبمهب
ونختمؼ معها في كونه تقمد بالموت المعنى الداللي له ب فهو لـ يقمد بالموت هفا
المعنىب بؿ تقمد الموت المنطوؽ أو المسموع ب فما يميه الشاعر عف الرساـ هو طريقة

اإللقا اواخراج المور والكممات بالموت ب أما الرساـ فال يمتمؾ هفي المقدرة ب وهفا ما
تقمدي ( كورسوف ) ب فمية مف المنطؽ انه ال يفهـ إف لموحات واكلواف ل ة خامة هي
ل ة الداللة والت ويؿ ب ونتفؽ معها في كوف اكلواف تحمؿ ل ة ب لكننا يمكف أف نسميها ل ة

الداللة أو اإليحا ب اف يثير كؿ لوف في داخمنا إحساسا خاما ب كف اكلواف لها أثر خاص

في النفوة " وهفا اكثر يختمؼ مف لوف إلى لوف ب وت ثيري مف فرد إلى فرد ب إف يدخؿ مهاج
الفرد وتجاربه وخبراته الشخمية ب وما يتمتل به مف عوامؿ فاتية خامة في رغبته لموف ما

ب وتفضيمه إياي ب فضال عف ما يمتاه به كؿ لوف مف اكلواف مف روح ومعاف ب تمتهج مل

انفعاالت الفرد وعواطفه ب فهناؾ ألواف حارة وألواف باردة ب ألواف مبهجة مرحة منطمقة تنع

النفة بمعاني الفرح والسرورب وهناؾ أخرى تقاتمة بائسة تبعث لمنفة غيوما مف الهدو

والخموؿ بأو الحهف أو الكدر"( )75ب فاكحمر يستنطؽ ل ة الخطر والثورة ب أو ربما الحب
ب الوتقوؼ واالنقطاع ب واكخضر يستنطؽ ل ة الخير واكسود ل ة الحهف والتشاؤـ

واالن الؽ.وتقد تختمؼ الدالالت المونية باختالؼ ثقافة المبدع أو المتمقي ب ويعود هفا

بالدرجة اكساة إلى الثقافة والتربية والمحيط ب لفا نرى أف اكلواف اختمفت دالالتها عمى مر

العمور .

إف ناتقدة مثؿ البستاني تتمتل بالموهبة الشعرية فضال عف دورها النقدي اككاديمي

ب جعػؿ منهػا ناتقػدة متعػػددة اكفكػار ب تخػط فمسػفتها ب سػػموب يتناسػب وتقضػايا الشػعر العربػػي
والسيما الحديث منه ب وتقؼ عمى أهـ النقاط والمشاكؿ والظواهر التي يعيشها هػفا الشػعر ب

محممة ومبينة كحكامها ورؤيتها بخمومها  .واالتجاي الفكري لها يت تى مػف خبرتهػا اكدبيػة
ب لػػفا نجػػد أف أفكارهػػا ناتجػػة عػػف تجربػػة وممارسػػة وتمػػور خػػاص لقضػػايا الشػػعر العربػػي

المعامػػر ب وهكػػفا كػػاف لهػػا فمسػػفتها الخامػػة بشػ ف مفهػػوـ الشػػعر وأهػػـ مكوناتػػه ب وطرائػػؽ

تشكيمه وعالتقته بالفنوف اكخرى ب عمى وفؽ تمور يػ تي مػف عمػؽ التجربػة اإلبداعيػة التػي
تتميه بها بجامعة بيف النقد والشعر  .ومف آرائها ما بتعمؽ بالشعر وتداخؿ الفنوف معه ب اف
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تقوؿ " إف ما يحدث بيف الشعر والفنوف اكخرى هو نوع مف التداخؿ الفي مػف شػ نه اإلبقػا

عمى إشارات مف الهوية اكممية لمفف المتداخؿ ب لكف بهيئة شعرية ب ولفلؾ فمػا يحػدث هػو
عمميػػة مػػهج فنيػػة تحػػوؿ الفػػف المتػػداخؿ مػػف حقمػػه الخػػالص إلػػى حقػػؿ فنػػي جديػػد " ( )76ب

وتقمػػد بهػػفا أف الفػػف الػػفي تعػػالؽ مػػل الشػػعر عمػػى الػػرغـ مػػف تماهيػػه يبقػػي عمػػى هويتػػه
اكممية كفف خاص ب وت تي إمكانيػة تحديػد مػا لػية مػف أمػؿ الشػعر يػ تي مػف خمومػية

الشعر نفسه ب إف يمتػد الشػعر إلػى أتقػدـ العمػور ب لػفا فهػي تػرى أف الفنػوف اكخػرى تحػافظ

عمػػى هويتهػػا ب ولكػػف بمػػب ة شػػعرية ب فالسػػرد " فػػي الشػػعر ال يبقػػى سػػردا اعتياديػػا ب كنػػه
غػػادر افقيتػػه إلػػى التكثيػػؼ الشػػعري ب وال ػرتقص فػػي الشػػعر ال يبقػػى فلػػؾ الػرتقص الػػفي يؤثػػث

الفراغ فػي الحركػة المموسػقة ب كنػه يتحػوؿ مػف حركيػة الجسػد إلػى حركيػة الم ػة التػي يقػوـ
الشػػاعر فيهػػا بتنسػػيؽ مبػػدع بػػيف الحركػػة واإليقػػاع ب والفػػف التشػػكيمي ال يحضػػر بعدتػػه بػػؿ
يتحوؿ إلى شعر ترسمه الم ة مف خالؿ تقدرتها عمػى تشػكيؿ المػور ب ومػا أفػادي الشػعر مػف

فنػػوف التمػػوير بالكػػامي ار والسػػيناريو واإلضػػا ة والظػػؿ وغيرهػػا مػػف الفنػػوف السػػينمائية كمهػػا
كانت إشاراتها تقائمة فيه مف تقبؿ ب كنه فف التموير بجدارة ب إال انه مل تطور هػفي الفنػوف

الجديػػدة اسػػتطاع أف يوظػػؼ تطورهػػا لت فيػػة تقمػػيدته اواثرائهػػا بتحويػػؿ تمػػؾ المنج ػهات شػػع ار

"( .)77وما يميه الشعر في هفا هي الم ة ب التي تمكف الشاعر مف التعامؿ مل تمؾ الفنػوف
بتقنية عالية ب فمميهات الم ة مف تكثيؼ واختػهاؿ وداللػة وتمػوير وحركػة وموسػيقى أمػوات

الحػػروؼ تؤهمهػػا ب ػ ف تعكػػة تمػػؾ الفنػػوف بمػػور شػػعرية فات طاتقػػة تعبيريػػة عاليػػة .وتبػػيف
البسػػتاني فػػي تفسػػير آخػػر لهػػا عمميػػة التػػداخؿ بػػيف الشػػعر وبػػاتقي الفنػػوف ب اف تقػػوؿ  " :مػػا

يحدث في التداخؿ هو نوع مف تحويؿ الجػنة السػابؽ إلػى عػالـ الشػعر ب بحيػث يمػير فلػؾ
الجػػنة شػػع ار فيػػه أشػػارات داخميػػة وامضػػة تشػػير إلػػى الجػػنة المسػػتحوف عميػػه ب وهػػو يمػػوف

الشػػعر الجديػػد بػػتالويف جديػػدة ب ويمنحػػه مػػف طاتقتػػه مػػا يثريػػه ويضػػفي عميػػه مػػا يحػػرؾ فػػي

داخمه روحا لعوبػا " ( . )78وعػف سػبب تػداخؿ الفنػوف فيمػا بينهػا وت ثيرهػا بػبعض كػاف لهػا
رؤيتهػػا الخامػػة بش ػ ف فلػػؾ بفتقػػوؿ " إف لجػػو الشػػعر إلػػى الفنػػوف اكخػػرى كػػاف واحػػدا مػػف

وسائؿ التعبير عف ضرورة تطوير الشػكؿ الشػعري اواثػ ار مضػامينه ب فممشػكؿ وظػائؼ تقتػرف
بػػه وتتحػػوؿ بتحوالتػػه ...ومػػا نظػػر الفنػػوف بعضػػها إلػػى بعضػػها وت ثرهػػا وت ثيرهػػا إال محاولػػة
لدمج التجربػة اإلنسػانية فػي كميػة مخمػبة ب حركيػة ونابضػة بحيويػة الثػ ار والتمػوف الطػافح
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بمواعج الروح اإلنسانية وتوتقهػا المشػتعؿ الختػراؽ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمجهوؿ ورفػل سػدوؿ الظػالـ عػف

كوامنه "(.)79

دأبػػػت البسػػػتاني كبػػػاتقي المهتمػػػيف بػػػاكدب مػػػف نقػػػاد وشػػػع ار عمػػػى أف يكػػػوف لهػػػا

محطػػات نقديػػة مهمػػة ب تنطمػػؽ فيهػػا مػػف أهػػـ القضػػايا النقديػػة المتعمقػػة بالشػػعرب والسػػيما
الحديث منه ب فتبنت آ ار وأحكامػا وفمسػفة تجمػل بهػا بػيف الرؤيػة النقديػة والشػعرية ب ومػف

أهـ هفا القضايا ما يتعمػؽ بقمػيدة النثػر ب التػي أثيػر حولهػا جػدال طػويال ومػا هاؿ مسػتم ار ب

لنجػدها تقػػوؿ  " :إف تقمػيدة النثػػر التػي افتقػػدت عنمػ ار مهمػا مػػف عنامػر الشػػعرية العربيػػة
الػػفي هػػو الػػوهف العروضػػي عبػػر عمػػورها التاريخيػػة ب كانػػت بحاجػػة ماسػػة إلػػى أف تمػػنل
معاييرها الخامة بها ب وكانت مثابرة الموهوبيف مف الفيف تحمسوا لها جديرة ب ف تكرة هػفا
الموف جنسا مهما في عممية تطوير اكشكاؿ ب جنسػا يشػت ؿ فػي حقػؿ الشػعرية ب كف وجػود

شكؿ جديد ال يهيح اكشكاؿ اكخرى ب بؿ يعمؿ معها بانفتاح تعددي يؤكػد رحابػة الفػف وسػعة
أفػػؽ اإلبػػداع وخمػػبه " ( .)80ويتضػػح فػػي مفهومهػػا هػػفا أنهػػا لػػـ تقػػؼ موتقفػػا مضػػادا مػػف

لتعدها تقميدة ب واف فقدت أهـ
تقميدة النثر ب بؿ تنطمؽ مف رؤية موضوعية غير متطرفة ب ي
مكونات الشعرية وهو الوهف ب وتبرر هفا في كوف القائميف عمى هفا االتجاي الشعري تمكنوا
مػػف جعمػػه اتجاهػػا تقائمػػا بفاتػػه ب واتجاهػػا أثبػػت وجػػودي ب وتؤكػػد عمػػى أف هػػفا الشػػكؿ الجديػػد

لمشعر لـ يمغ الشكؿ القػديـ بػؿ سػار معػه بلمػا تمتمكػه تمػؾ االتجاهػات مػف مرونػة ب وتقػؼ
عمػػػى السػػػبب و ار نجػػػاح تمػػػؾ القمػػػيدة وديمومتهػػػا ب فتقػػػوؿ إف " الشػػػعرية العربيػػػة تتسػػػـ
بالمرونػػة والتوثػػب ب ولػػفلؾ تعايشػػت فيهػػا اكشػػكاؿ الشػػعرية مػػف الجػػاهمي وعبػػر الموشػػحات

حتى اليػوـ ب ولػـ يعمػؿ شػكؿ عمػى إهاحػة شػكؿ آخػر ب فالم ػة العربيػة بثرائهػا وغناهػا وسػعة
مجاهاتها وتقػدرتها الترميهيػة العاليػة تقػادرة عمػى مػنح الموهػوبيف الفػرص كػي يحققػوا إيقاعػات

يعػد غريبػا عػف
خامة لقميدة النثر مػف خػالؿ إتقػاف المعبػة الم ويػة " (. )82وهػفا الػرأي ال ي
رأي ( نهار تقباني ) في تقميدة النثر ب والسيما بعالتقة الم ة معها ب فهو يقوؿ  ":أنا شخمػيا
ال أجػػد تقمػػيدة النثػػر غريبػػة عػػف ميراثنػػا ب وال عػػف ديناميكيػػة الم ػػة العربيػػة ب التػػي تتفجػػر

بمالييف االحتماالت "( )81فالم ة تتمتل بطمكانات التكثيؼ واالختهاؿ والتمػوير ب فضػال عػف
الحركات المموسقة لمحروؼ ب وهفا ما يعطي تقميدة النثر شعريتها ب وفي تعميػؽ لهػا بشػ ف

تقميدة النثر تقوؿ " أنا مف أنمار كؿ نص جيد يمدر عف موهبة يؤاهرها الوعي والمعرفيػة
اكمػػيمة والػػرؤى المعمقػػة ب فػػالتوتقؼ عنػػد محطػػة واحػػدة هػػو مػػوت وتحنػػيط لحركيػػة اإلبػػداع
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والحياة ب أما أف يعتػرؼ اقخػروف بهػفا الجػنة أـ ال ب فمػية مػف حػؽ رأينػا أف يحجػب آ ار

اقخريفب ولية لنا مل المختمؼ غير الحوار ب وأعتقد أف االختالؼ لـ يكػف حػوؿ تقبػوؿ هػفا

الجػػنة أو رفضػػه تقػػدر رفػػض النمػػافج الرديئػػة التػػي أسػػا ت كثي ػ ار لكػػؿ جػػنة كتبتػػه وتكتبػػه
والسيما في تقميدة النثػر الف تمػؾ النمػوص لػـ تمتمػؾ شػروط اكدب الحػؽ التػي بػدونها لػف

يكوف أدب وال نص أدبي ب فال تجربة وال تراكيب ل وية سميمة وال وعي بفف الكتابػة " ()83

ب فهي تقؼ مل تحرر القميدة وتطورهػا ب وتجػد فػي هػفا ضػرورة ثقافيػة وحياتيػة ب تتطمبهػا

روح العمػػر وطبيعػػة اإلنسػػاف ب فقمػػيدة النثػػر كمػػا يقػػوؿ محمػػد مػػابر عبيػػد هػػي " تطػػوير
لمقمػيدة العربيػة ب جػا مواهيػا لحركػة شػعر التفعيمػػة فػي مرحمتهػا اكولػى ب ثػـ تطػور تطػػو ار
ضػػروريا لمشػػكؿ فػػي مرحمتػػه الثانيػػة "( .)84وعػػف التسػػمية أو الممػػطمح الػػفي يخػػص تمػػؾ
القمػػػيدة تقػػػوؿ البسػػػتاني  " :أمػػػا أف تعػػػد تقمػػػيدة النثػػػر شػػػع ار أو جنسػػػا أدبيػػػا تقائمػػػا بفاتػػػه

فالتسميات في رأيي ال تمثؿ إشكالية مستعمية حيف يتوفر النص عمػى شػروطه اإلبداعيػة ب
وتقد تعػاي

منػف عقػود ممػطمحا الشػعر الحػر وشػعر التفعيمػة دوف أي مػراع مػل أننػا نػدرؾ

الفػػرؽ القػػائـ بػػيف الممػػطمحيف ب فمػػا نيعػػدي بعضػػهـ إرباكػػا ممػػطمحيا يجػػدي اقخػػروف ث ػ ار
ممػطمحيا ب ومػا أراي أنػا جنسػا أدبيػا تعػدي أنػت شػع ار ولنختمػؼ حػوؿ شػروط الشػعر وحػدودي
وعمى ممطمح اإليقاع الداخمي أهو موسيقى حقػا أـ ال ب لنتفػؽ فػي النهايػة عمػى سػعة أفػؽ

الشعرية ورحابتها وانفتاحها بحيػث مػار كػؿ شػي جميػؿ يمكػف أف يػدخؿ فػي حيههػا حسػب
بوؿ فاليري ب عمى أف جودة النص تكمف في تقدرته عمى احتوا القيمػة الفنيػة ب تقيمػة الفعػؿ

والت ثير" (.)85

كػػاف لمبسػػتاني تمػػور فكػػري بمػػا يتعمػػؽ بالحضػػارة ومػػدى ت ثيرهػػا عمػػى اكدب ب اف

تنطمؽ بفمسفتها مف فكرة ( هيدجر ) التي مفادها " إف تػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري الكممات هو نفسه تاري

الم ة "()86ب وهػفي الفكػرة تحمػؿ مفهومػا يتمحػور عمػى مػدى التعػالؽ بػيف الكممػات والوجػود
اإلنساني ب فما داـ هناؾ وجود ل نساف بحضػارته وأفكػاري وتطػوري يكػوف هنػاؾ وجػود لػ دب
والكممة ب وهفا الوجود يؤثر في بعضه ب وما اكدب إال نتاج فلػؾ الوجػود اإلنسػاني ب فػاكدب

جه مف التاري اإلنساني ب لفا نجد البستاني تتحػدث عػف تمػؾ العالتقػة بفمسػفتها الخامػة ب

موجهة كالمها نحو الشعر بومفه جه ا مف فلؾ اكدب فتقوؿ  " :فشعرنا إفف تاري وجودنػا
ب هفا الوجود العمي اإلشكالي المشػتبؾ بػالوجل والوجػد والعنػؼ والتحػدي ب فػاكدب والفنػوف

عامة هو نتاج مخاضات نعيشػها ونكتػوي بعػفاباتها " ( .)87ونحػف نختمػؼ معهػا بجػه مػف
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رؤيتها هفي ب فقد يكوف ل لػـ والوجػل نتاجػه الخػاص ب فيتحػوؿ إلػى أدب أو إبػداع يػنعكة
مػػف خػػالؿ اكعمػػاؿ اكدبيػػة ب لكننػػا ال نسػػتطيل اإلطػػالؽ أو التعمػػيـ مػػف أف اكدب عمػػى نحػػو

عاـ هو نتاج فلؾ اكلـ ب فقد يدفل فرح شخص ما إلى أف يومػؼ تمػؾ المحظػات بشػعريب أو
ربمػػا هنػػاؾ أدب خػػاص ب مػػة مػػف اكمػػـ احتفػػؿ بههوهػػا ونتاجهػػا واهدهارهػػا ولػػية ألمهػػا بومػػا
يالحظ عمى فكرة ( هيدجر ) انها تخص الوجود اإلنساني ولية اكلـ تحديدا ب ب ض النظر
عف نػوع هػفا الوجػود ب مفرحػا كػاف أـ محهنػا ب حػافال باالنتمػارات أو الخسػائر ب النجػاح أو

الفشؿ ب وربما الفي دفل البستاني إلى الت كيد عمى الجانػب المظمػـ أنهػا أرادت أف تمػؿ إلػى
اإلنساف المعامر بحاضري المؤلـ والكئيب ب اوالى حقيقة التشػاؤـ الػفي لحػؽ بػاكدب الحػديث
نتيجة فلؾ الواتقل والوجود المضطرب ل نساف وسط تمؾ الحضارة المربكة بوهفا الرأي واضػح
في توجهات اكدب الحديث نقدا وشع ار ب ويعهو ( عه الديف إسماعيؿ ) إلػى اف السػبب و ار

وتقوؼ الشع ار المعامريف هفا الموتقؼ مف الحضارة هو نتيجة ت ثرهـ " بنمػافج مػف الشػعر
ال ربػػي ب وبقمػػيدة ( اكرض الخػراب ) الليػػوت عمػػى وجػػه الخمػػوص ب بمػػا يشػػيل فيهػػا مػػف

نقمػػة عمػػى وجػػه الحضػػارة الحديثػػة ب ومػػا أحدثتػػه مػػف تمػػهؽ لمػػنفة اإلنسػػانية والعالتقػػات

اإلنسػػانية التػػي تػػربط بػػيف النػػاة "()88ب لكنػػه يضػػيؼ تقػػائال اف هػػفا الموتقػػؼ مػػف الحضػػارة
لية بفعؿ الت ثير فقط " فمو لـ يكف لهفا الموضوع وتقل معيف في نفوسهـ ب وما لػـ يكػف لػه

كيانػه البػاره فػي واتقػل الحيػػاة التػي يمارسػونها مػا ظفػػر مػنهـ بهػفي العنايػة الفائقػػة " ()89

وهػفا مػػا نتفػػؽ بػه مػػل الناتقػػديفب فالحضػػارة كممػا تطػػورت وابتعػػدت عػف بسػػاطتها كممػػا فهبػػت
باإلنسػاف بعيػػدا عػػف حقيقتػه الطبيعيػػة المتواضػػعة ب فيبتعػػد عػف إحساسػػه وشػػعوري اإلنسػػاني
بوهفا ما أكدت عميه البستاني بقولها  " :إف الحضارة المعامػرة كػفبت عمػى اإلنسػاف كػفبتها

التاريخيػػة يػػوـ وعدتػػه بالسػػعادة وفػػرح الممػػالحة مػػل الػػفات واقخػػر ب ومػػل الػػهمف والعػػالـ ب
لكنها أعطته في الواتقل ما ال يمدؽ مف العفاب والخوؼ والكوارث ب وجعمته يعي

ألوانا مف

اإلحبػػاط والمكابػػدة ب فجػػا ت آدابػػه وفنونػػه نتيجػػة فلػػؾ طافحػػة بػػالرفض والم ػرارة ب وراحػػت

نمومه تستسػمـ أمػاـ طوفػاف الهمجيػة القػادـ مػف ادعػا ات التحػرر والسػعادة مػرة وتوامػؿ
المجابهػػة م ػرات وهػػي تحمػػـ بحيػػاة أكثػػر رأفػػة باإلنسػػاف " (.)90لكنهػػا تػػرى أف هػػفا العػػفاب

والخوؼ هو مػف دفػل بػاكدب بػاف يتفاعػؿ ويػنهض ب فبمجػرد أف يبقػى يػتكمـ ويبػوح ويومػؿ

فهػو موجػػود ب وينطمػؽ مػػف تمػؾ الػػدوافل ليكػوف ممػػثال شػرعيا عػػف فلػؾ الوجػػود ب لػفا نجػػدها
تقوؿ  ":فكاف عمى هػفي النمػوص التػي تػرفض المػوت أف تتسػـ بالحيويػة والحركػة والتفػاؤؿ
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بطاتقة اإلنساف المحامر ب وهي فػي أكثػر اكحيػاف تنطمػؽ عبػر ضػمير المػتكمـ ( أنػا ) الػفي

يضػػمر فػػي داخمػػه كػػؿ عػػفاب المجمػػوع ب وينػػبض بمكابػػاداتهـ ب كنػػه برحابػػة الشػػعر والرؤيػػا

تقػادر عمػػى احتػوائهـ وعػػي

ألمهػػـ والبػػوح بمعانػاتهـ فػػي تجربػػة موحػػدة " ()92ب وهػػي بهػػفا

إنما تريػد الومػوؿ إلػى فمسػفة أف يكػوف لمشػاعر نمػيب فيمػا يكابػدي اإلنسػاف مػف ويػالت ب

وتؤمف ب ف النص ال يتشكؿ بعيدا عف مشاكؿ اقخر ب واف اكدب الحؽ هو مف أمطبغ بتمؾ

المػػب ة اإلنسػػانية ب وهػػفا مػػا يتبنػػاي أغمػػب المفكػػريف والنقػػاد ب الػػفيف يػػروف ضػػرورة أف ال
يتخمى الشعر " عف عمارته الكالسيكية فػي البنػا والموضػوع ب وأف ال يبػ أر مػف امػتالؾ دوري
التبشيري أو التنفيري ب أو الخطابي عمى اكتقؿ ب وأف ال يتخمى عػف منبريتػه فػي الػدعوة إلػى

تقضايا الفرد والجماعة " ( )91ب وهػي فمسػفة ( أف يكػوف الفػف لممجتمػل ) ولخخػر ب واف لػـ
يكػػف معظمػػه اوانمػػا أغمبػػه ب وهػػفا مػػا أرادتػػه البسػػتاني بتمػػورها الػػفي تقػػوؿ فيػػه " فػػالمرض
والجػوع اإلنسػاني واحػد ب وجػرح اإلنسػاف وفؿ تشػردي واحػد ب والػفعر مػف المػواري والمػػوت
واحػػد بكػػؿ مػػا يػػنجـ عػػف تمػػؾ الك ػوارث مػػف محػػف ولوعػػات ب والمعادلػػة بػػيف القاتػػؿ والمقتػػوؿ
مختمة ب فكيؼ لتجربة الشاعر الداخمية أف تتشكؿ نما بعيدا عف هفي النكبات . )93( "!،

وتػػرى البسػػتاني أف الشػػعر ال يفقػػد جماليتػػه إفا مػػا أهػػتـ بتمػػؾ القضػػايا ب بػػؿ عمػػى

العكػة يثبػػت تقدرتػه وسػػعته عمػػى احتػوا اإلنسػػاف ومشػاكمه ب وهػػفا يػ تي مػف عمقػػه اكدبػػي
ومدى عالتقته باإلنساف ب واف هفي القضايا بمرارتها تتحوؿ إلػى شػي جميػؿ نتفوتقػه ونحػة
به إفا ما احتواها وعكسها الشعرب فالشعر كما تقوؿ " ضمير الحياة النبيؿ وجمالهػا الم ػامر
ب وكنه بجماله ونبمه تقادر عمى دمج وظائؼ أخرى مضػافة لوظيفتػه الشػعرية الرحبػة ب التػي

تؤكػػد دومػػا انهػػا تمتمػػؾ الطاتقػػة عمػػى االحت ػوا ب وتنػػبض بمػػا تحتويػػه جماليػػا ب حتػػى القػػبح
يتحوؿ إلى جماؿ حيف تقبؿ عميػه الشػعرية ب فتحيمػه بالتشػكيؿ عمػى نػص فنػي حػيف تنتهعػه
مػػف تقبحػػه ومػػف واتقعػػه المتػػردي ب لي ػػدو بعمميػػة التفريػػغ اإلبػػداعي شػػع ار ب مطهػػرة اإلنسػػاف

المبدع مف ادراف مػا حولػه وتقػيح مآلػه " (. )94وهػفي الرؤيػة التػي تتبناهػا البسػتاني تتمثػؿ
في كوننا شعوبا نتفوؽ الفف والجماؿ ب فحتى في العفاب والقهر وما يعانيػه اإلنسػاف العربػي

مػػف ظمػػـ واسػػتبداد ب نجػػد أنفسػػنا أمػػاـ رغبػػة فػػي رؤيػػة الفنػػوف مػػف حولنػػا وهػػي تعكػػة فلػػؾ

الواتقل بموري المريرة ب كف هفي الفنوف  -كما ترى هي  -تشكؿ " بؤرة ينضوي في ثناياهػا

تقدمه الفنػاف
المراع اإلنساني الداخمي والخارجي ب ولعؿ التعبير عف هفا المراع يسمو كمما ي
فػي تشػكيالت جماليػة عاليػة ب والمالحػظ اف اشػػتداد تقبضػة القهػر والقمػل وأشػكاؿ االضػػطهاد
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ضد اإلنساف المعامر هاد مف ضراوة التعبير الفني الفي يديف فلػؾ القهػر ويحػاكـ االضػطهاد
يشدنا أكثر
ب ويشير ب مابل االتهاـ إلى جفور المكابدة اإلنسانية"()95ب وهفا التعبير الفني ي
إلى أف نعي ما حولنا بمورة أكثر عمقا وواتقعا ب وهػفا مػا يػدفل بػاكدب أف يعكػة مػا حولنػا
مػػف واتقػػل بطريقتػػه الشػػعرية ب لنسػػتطيل موامػػمة تقػ ار ة العػػفاب الػػفي يمثمػػه الواتقػػل المريػػر ب

فتويكػػؿ المهمػػة عمػػى الػػنص اكدبػػي بمػػا يحممػػه مػػف رسػػائؿ باسػػموب شػػعري وجمػػالي يخاطػػب

النفة ويحرؾ الوجداف ويناجي العقؿ ب فهي ترى أننا " ال نػتمكف مػف موامػمة تقػ ار ة العػفاب

العربػػي وتقػػبح أنظمتػػه المخاتمػػة وأنانيتهػػا اواجرامهػػا بحػػؽ شػػعوبها إال حػػيف يحولػػه الفػػف إلػػى

تشكيؿ جمػالي ب وهكػفا يكػوف الشػعر تقػاد ار عمػى التػوهج بهمػوـ المجمػوع حػيف تسػتطيل تمػؾ
الهمػػوـ أف تتحػػوؿ إلػػى بػػوح فاتػػي " ( )96ب فالشػػعر كنػػوع مػػف الكتابػػة ب يعكػػة لنػػا حالنػػا
ويتكمـ بمسانهاب ويػدعو إلػى وجودنػا اإلنسػاني ويمثػؿ حياتنػا التػي نحياهػا ب كونػه كمػا يػرى

(روبرت لوية ) " يقترب أكثر مف اإل نساف العادي ب مف رجؿ الشارع ب فلؾ اف مػادة الشػعر
هي الكممػات ب وهػفي الكممػات هػي ل ػة الحيػاة الحقيقيػة " ( )97ب وبهػفا يكػوف الشػعر باحثػا

تعػد فػفي الكتابػة " مظهػر مػف مظػػاهر
عػف تمػؾ القيمػة التػي تتحقػؽ بػفلؾ الوجػود ب لػػفا فهػي ي
التحرر االيجابي ب فالحرية أساة اإلبداع وشرطه وجوهري ب واإلنساف ال يمكػف أف يبػدع فػي
أجػوا التبعيػػة واكميػػة الحضػػارية والقهػػر "( . )98وهػػفي الرؤيػػة فيهػػا كثيػػر مػػف الموضػػوعية
والعمػػؽ الفكػػري بالنسػػبة لمبسػػتاني ب فالكتابػػة واإلبػػداع والحريػػة يتوامػػالف ويػػؤثراف بػػبعض ب

ومف ثـ يشكالف تحديا واحدا يتكفؿ بػه اإلنسػاف عمػى نحػو عػاـ والكاتػب عمػى نحػو خػاص ب
مف أجؿ الومػوؿ إلػى الحيػاة الحػؽ التػي يجػب أف نعيشػهاب وهػفا مػا تؤكػدي بقولهػا " كانػت

الكتابة مف أسمى عوامؿ مقاومة العػدـ ب لقػدرتها الفائقػة عمػى االمػطراع مػل كػؿ مػا يعػادي
اإلنساف ب وينفي الوجود ب ويحاوؿ دحر الحياة " (.)99

إف الكتابة بجميل توجهاتها ما هي إال تمبية لندا الروح والعقؿ بوهػي إثبػات لموجػود وتفريػغ
لالنفعاالت ب بحيث يحدث نوع مف االسػتقرار النفسػي ب وهػي اإلفمػاح عػف مكنونػات الػنفة
وميولها ب والت مؿ انطالتقا مف النفة ثـ الكوف بتشكيالته الحية وغير الحية .والكتابػة وجػود

لمفات والنص ليشكال نوعا مف البوح الفاتي ب وأحيانا هي كشؼ عف هػفي النمػوص ومعرفػة
ل اياتهاب وهي دفاع عف النفة مف النفة ب ودفاع عف اقخريف مػف اقخػريف ب هػي مدونػة
تشارؾ عمى نحو رئية في تشػكيؿ منظومػة القػيـ اإلنسػانية المسػؤولة عػف سػعادة اإلنسػاف

ووجودي .
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نمهػػد
ال نريػػد إف نسػػهب فػػي مفهػػوـ الكتابػػة أو رؤيتنػػا لمكتابػػة بقػػدر مػػا نريػػد إف ي

لمدخوؿ إلى فمسػفة البسػتاني بخمومػهاب عممػا أف رؤيتهػا المتعمقػة بالكتابػة رؤيػة مهمػة ب

وهػػفي اكهميػػة ت ػ تي مػػف كونهػػا شػػاعرة وناتقػػدة وأكاديميػػة ب ممػػا يعكػػة لنػػا تمػػورها العميػػؽ
والموضوعي لمفهوـ الكتابة وفعمها ب فرؤيتها هفي تنطمؽ مف بعد شػعري يػرى العػالـ بمنظػار

واسل ب وبعد نقدي يقتنص حقائؽ اكشيا بحفافيرها ب فيحممها ويعيد بنا ها مػف جديػد بتمػؾ
الوجهػػة النقديػػة ب وال ننسػػى مػػا ل كاديميػػة مػػف دور فػػي تعهيػػه تمػػورها عػػف فعػػؿ الكتابػػة

تعد الكتابة " وجػود يعبػر عػف
وكينونتها ب بحكـ خبرتها وممارستها القرائية والنقدية .لفا هي ي
عفاب ب وحيف يكوف هفا العفاب سكينا تثرـ أمابل الياتقوت الفي يتسـ بالمالبة  /الكالـ /
الكتابة عمى الورؽ ب فانه سي دو أتقسى أنواع الوجل ب كنه وجل يبحػث عػف حمػـ مطمػوب
غائب ب إنها بحث عػف حقيقػة الوحػدة المنسػجمة والمطمػورة و ار امػطراع التناتقضػات وهػي

لتهيف مف جديػد ب والشػاعر يعػاني
تنقص اكرض مف أطرافها ب وتعود لتمنحها هخرفها العارـ ي
كؿ تمؾ التوترات ليكوف جدي ار بالكتابة  /الوجود ب ولفلؾ فهو يدرؾ أسباب حهنه ويعيهػا حػيف
يعرؼ أنه يقػاوـ العػدـ سػاعيا إلػى ت ثيػث الوجػود المػ هوـ والمهػدد بالفنػا "()200ب فمحػور

هفي التمورات مف عفاب ووجل وحمػـ وحقيقػة ومػراع واثبػات لموجػود هػو الحمػـ باإلنسػانية
او القضية اإلنسػانية التػي تهػتـ بقيمػة الػفات واقخػر ب بحيػث يتشػكؿ فلػؾ الوجػود الحقيقػي

ل نسػػاف ب والشػػاعر أو الكاتػػب بومػػفه إنسػػانا في رؤيػػة خامػػة يعػػي هػػفي اكشػػيا ويتحمػػؿ

عػػب إثباتهػػا والػػدفاع مػػف اجمهػػا ب فيكػػوف مسػػؤوال أمػػاـ فاتػػه واقخػػر بواإلحسػػاة بهػػفي
المسؤولية ي تي مف مبدئيته وغايته اإلنسانية  .لفا نجدها تؤكد عمى أف الكتابة " وجل وكد

وجهد مف اجؿ التقاط اكشيا الم يرة المعتادة التػي فقػدت حيويتهػا بفعػؿ تكرارهػا الػفي غػدا
رتيبا ب والعودة بها إلى منابتها اكولى كي تستعيد الحياة العارمة مف جديػد ب فمهمػة الكتابػة
إفف هي إضفا الحياة عمى ما ال حياة فيه مف أجػؿ تفعيػؿٍ أكبػر لمحيػاة نفسػها وهػي تقػاوـ

اإلبادة واالنفماؿ والتشتت كشفا عف طرائؽ جديدة تضػفي حركيػة الخمػب والتػ لؽ عميهػا ب

اواحكػػاـ طرائػػؽ تحقػػؽ الوجػػود فيهػػا ب والعمػػؿ عمػػى معالجػػة التػػوترات الحػػادة فػػي الطريػػؽ إلػػى

تحقػػؽ الوجػػود" ()202ب ونالحػػظ أنهػػا ال تقييػػد نفسػػها فػػي تحميمهػػا لمكتابػػة ب فتخرجهػػا مػػف

ػػدها تفعػػػيال وتكمػػػيال لمحيػػػاة ب وفعػػػال لمحفػػػاظ عمػػػى ديمومتهػػػا ب
الفاتيػػػة والبػػػوح النفسػػػي لتعػ ي
وحمايتها مف االن الؽ وعدـ الت لؽ ب لفا تقوؿ  :الكتابة " مف أنجح سبؿ الخالص اإلنساني
ب إنها المقاومة التي تقؼ بوجه الم هوـ مف حيػاة اإلنسػاف والمفػهع فػي مجهػوؿ مسػتقبمه ب
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إنها دليؿ استمراري وتواممه ب وهي إف ترتبط مل الق ار ة ارتباطا وجوديػا لتالهمهمػا معػا ب الف

الكتابة كمها تق ار ة في نموص ب والقػ ار ة كمهػا كتابػة فػي نمػوص ب فػالق ار ة تقػوؿ والكتابػة

تدوف ب"()201ب وعمى وفؽ هفا التمورات التي تطرحها البستاني يتضح لنػا مفهومػا خامػا
بها أرادت الوموؿ إليه واإلتقرار به ب انه ال نهاية لفعػؿ الكتابػة وال لعػفاباتها ب فهػي متجػددة

بتجدد ظروؼ الحياة ومعوبتها ب واختالؼ تمورات اإلنساف ووعيه ب ومف ثمة يترتػب عمػى

هفا التجدد لمكتابة اوامرارها عمػى التوامػؿ ديمومػة لعػفابات وتقمػؽ المبػدع ب وهػفا مػا عنتػه

بقولهػػا إف الكتابػػة " تقمػػؽ يقينػػه الوحيػػد هػػو موامػػمة البحػػث عػػف تق ػرار يػػركف إليػػه ب لكػػف
معضمته ولفته معا غائرتػاف فػي التػوهـ ب تػوهـ الومػوؿ إلػى المػ موؿ ب لكػف الومػوؿ دومػا

هو فاته بؤرة لحركية جديدة ب اشتعاؿ فانطفا يؤوؿ إلى اشتعاؿ عند الكبار مف المبػدعيف ب
كالحب العظيـ تماما ب ال ينطفئ إال ليشتعؿ مف جديد ب فهو معاناة توليدية تتناسؿ مف كػوف

الومػػوؿ لػػية هػػو الم ػ موؿ ب أو انػػه فػػي حالػػة حضػػور وغيػػاب "()203ب وهػػفا الحضػػور
وال يػػاب يتمثػػؿ بمقػػدار المسػػؤولية التػػي تحممهػػا عمػػى عاتقهػػا تمػػؾ الكتابػػة ب وبمػػدى جديػػة
الكاتب بتناوؿ تقضاياي ب وتوجهات الحياة وظروفها ب كنهػا هػي مػف تثيػر وتػدفل الكاتػب إلػى

الوتقػػوؼ عمػػى مػػا فيهػػا مػػف أمػػور تمػػة اإلنسػػاف وحياتػػه  .وفضػػال عػػف مػػا نستخممػػه مػػف

تعػدها
فمسفتها بش ف الكتابة ب والمتمثمة بكونها تقمقا وعػفابا وتنفيسػا اوادراكػا لمحيػاة ب نجػدها ي
سالحا مف أسمحة الكاتب ووسػائؿ دفاعػه ب فعمػى مسػتوى الشػعر يعػد كػالـ الشػاعر المتمثػؿ
بكتابتػػه وآرائػػه أداة البػػوح والػػدفاع واإلفمػػاح ب لػػفا فهػػي تومػػؼ هػػفا التوجػػه ب نػػه " فئػػب
الشاعر ب كنه أداة مقاومتػه ب إنػه النشػاط الخػاص المعبػر عػف موتقػؼ خػاص ب فهػو منجػه

الحريػػة اكبهػػى ب ومػػا دامػػت الحريػػة ممػػدر خػػوؼ القػػائميف عمػػى اسػػتمرار القهػػر وهيمنػػة
االسػػتالب فكػػالـ المبػػدع تهديػػد ب إنػػه كػػالـ ينطمػػؽ مػػف خػػالؿ القيػػود  -تقفػػص اكمػػابل  -ال

تعيقػػه العوائػػؽ عػػف أدا مسػػؤوليته "()204ب فالكتابػػة والكػػالـ أداة التحػػدي لمػػفات والحيػػاة

والظروؼ والظالميف ب وأداة لمدفاع ب ولمبوح والنشاط اإلنساني .

حرمػػت البسػػتاني عمػػى أف تمسػػؾ بجميػػل أطػراؼ المعادلػػة اإلبداعيػػة فػػي فمسػػفتها

النقدية ب فضال عف طبيعة اإلبػداع وتقضػاياي وتوجهاتػه ب لػفا لػـ تتػرؾ المبػدع وعالتقتػه بهػفي

العممية ب لتقؼ عمى مهمته في إنتاج عممه ب وكيؼ لمبيئة أف تػؤثر بتوجهػه واختيػار نتاجػه
ب فهي تؤمف ب ف المبدع وحركة الحياة مف حوله في حالة تعالؽ وت ثر وديمومة ب اف تقوؿ "
إف المبدع نتاج ما حوله مف حركة مجتمعية وثقافية ومعرفية ب فهو وهفي الحركة يظالف في
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حالة تطور مستمر ب فلؾ أف اإلبداع الحؽ ال يبقى عمػى حػاؿ واحػدة ب كنػه محكػوـ بحيويػة
التطور الفي يكتنؼ الحياة مف حوله "()205ب ويتضح مػف هػفا الػرأي أنهػا تػرى ضػرورة أف

يتوامػػؿ المبػػدع مػػل مػػا حولػػه ب بيئػػة وحضػػارة وتطػػو ار ب كػػي يحػػافظ عمػػى وجػػودي ب فاإلبػػداع
مرهوف ببقائه واستمراري عمى مختمؼ الظروؼ ب واإلبداع الحؽ يثبت وجػودي وسػط أي ظػرؼ

 .وتقؼ البستاني عمى عالتقة المبدع بعممه ب وكيؼ له أف يختار هويته عمػى وفػؽ االختيػار
وتحديػػد المسػػار اكدبػػي النقػػدي فتقػػوؿ " إف المبػػدع إف يضػػل ممػػطمحا لمػػا يكتػػب مػػف إبػػداع

فطنما هو يعمؿ في حقؿ نظرية الممطمح والنظرية النقدية كنه يدرة المقدمات والمفاهيـ و
يحدد اكسة و االفتراضػات و يتمػور النتػائج بعػد فهػـ دتقيػؽ لمعنامػر المبدئيػة التػي تحكػـ
الممطمح ب ولما كاف العمػر الحػديث هػو حاضػف ثقافػات عػدة فػاف فلػؾ يجعػؿ الحاجػة إلػى

تحديد الممطمحات ماسػة و ضػرورية "( .)206و تسػت نؼ فمسػفتها التػي تػرى فيهػا ضػرورة
أف يتوامؿ العمؿ اإلبػداعي بممػطمحاته ومسػاري مػل متطمبػات الحيػاة ب ال أف يتقيػد بالرؤيػة
الضيقة التي ترى بقولبة اكدب ب بؿ ي خف المبدع عمى عاتقه مهمة مراجعة نمه ب كي يقؼ

الوتقفة المحيحة برؤيته والخروج به بحميػة تػتال ـ وظػروؼ الحيػاة والثقافػة المعروضػة فكػ ار

وأدبػػا ب فهػػي تقػػوؿ " إف الممػػطمح إف يضػػعه مبػػدع فعػ ٍػؿ ويطمقػػه اسػػما لػػفلؾ الفعػػؿ إنمػػا هػػو

يضػػل رمػ اه ينبثػػؽ مػػف عنفػواف الحيػػاة ب والحيػػاة هػػي الوحيػػدة المؤتمنػػة عمػػى الػػفوؽ السػػميـ
ب لفلؾ فنحف ال يمكف أف نتواط ب سموب ل وي مرؼ عمػى وضػل الممػطمحات ب بػؿ نتػرؾ
اإلنساف  /المبدع يعايشها بالفعؿ حينها ت تي المفردات بمػي تها المفظيػة امتػداداً لمحيػاة ب
فالممػػطمحات تؤخػػف مػػف العمػػؿ فاتػػه ب منطقهػػا منطػػؽ اكعمػػاؽ بػػالنفة ال منطػػؽ مػػا تتفػػؽ

عميه المجامل الم وية أو النقدية ")207(.
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 .48تق ار ات في النص الشعري الحديث ٍ. 55:
 .49الشعر العربي المعامر .374 :
 .50في الريادة والفف .45 :
 .52الممدر نفسه .45 :

 .51في الريادة والفف .46 :
 .53الممدر نفسه .46 :

 .54النظريػػة اكدبيػػة المعامػػرة ب رامػػاف سػػموف ب ترجمػػة :سػػعيد ال ػػانمي ب المؤسسػػة العربيػػة لمدراسػػات
والنشر ب بيروت ب ط 2ب .214 : 2996

 .55جماليات الفاكرة وجدلية الحضور ب تقػ ار ة ت ويميػة فػي عينيػة القشػيري ب د.بشػرى البسػتاني ب ألػؼ ب
مجمة البالغة المقارنة ب العدد الحادي والعشروف ب .72 : 1002

 .56ومضػػات نقديػػة فػػي تحميػػؿ الخطػػابيف اكدبػػي والنقػػدي  :د .سػػامي شػػهاب أحمػػد ب دار غيػػدا لمنشػػر
والتوهيل بعماف ب ط 2ب. 10 : 1021

 .57جماليات الفاكرة وجدلية الحضور ب تقػ ار ة ت ويميػة فػي عينيػة القشػيري ب د.بشػرى البسػتاني ب ألػؼ ب
مجمة البالغة المقارنة ب العدد الحادي والعشروف ب .72 : 1002

 .58الممدر نفسه .72 :

 .59في الريادة والفف .49-48:
 .60في الريادة والفف .49 :
 .62الممدر نفسه .49 :
 .61الممدر نفسه . 58 :
 .63الداللي في اإليقاعي . 7-6 :
 .64في الريادة والفف . 59-58 :
 .65في الريادة والفف . 57 :
 .66ومضات نقدية في تحميؿ الخطابيف اكدبي والنقدي . 13 :
 .67في الريادة والفف . 59 :
 .68الممدر نفسه . 87 :

 .69في الريادة والفف . 87 :
 .70الممدر نفسه .203 :
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 .72الممدر نفسه . 87 :

 .71تق ار ات في النص الشعري الحديث .66 :
 .73تق ار ات في النص الشعري الحديث .80 :
 .74ينظر  :في الريادة والفف .209 :

 .75المورة الشعرية عند البردوني ب وليد مشوح ب منشورات اتحاد الكتاب العرب ب .282 : 2996
 .76في الريادة والفف .221 :

 .77الممدر نفسه .223-221:
 .78الممدر نفسه .223 :

 .79في الريادة والفف .223 :
 .80الممدر نفسه .247-246 :
 .82الممدر نفسه .247 :

 .81اكعماؿ الكاممة ب نهار تقباني بمنشورات نهار تقباني ب بيروت – بارية ب ج1ب ط. 811 :25

 .83لقػػا مػػل د .بشػػرى البسػػتانيب اجػػرى الح ػوار :احمػػد العبيػػدي .موتقػػل  :الح ػوار المتمػػدف ب المحػػور :
.84

اكدب والفنوف بع1021/6/21-3756 :
 الفضا التشكيمي لقميدة النثر الكتابػة بالجسػد ومػراع العالمػات ب تقػ ار ة فػي االنمػوفج العراتقػيبأ.د محمد مابر عبيدب دار الشؤوف الثقافية العامة ب ب داد ب ط 2ب . 25: 1020

 .85لقػػا مػػل د .بشػػرى البسػػتانيب أجػػرى الح ػوار :احمػػد العبيػػدي .موتقػػل  :الح ػوار المتمػػدف ب المحػػور :
اكدب والفنوف بع1021/6/21-3756 :

 .86الداللي في اإليقاعي . 5 :
 .87الممدر نفسه . 5 :

 .88الشعر العربي المعامر . 316 :
 .89الممدر نفسه . 316 :
 .90الداللي في اإليقاعي. 5 :
 .92الممدر نفسه .6 -5 :

 .91المفكػػرة النقديةبد.بشػػرى موسػػى مػػالح ب دار الشػػؤوف الثقافيػػة العامػػة ب ب ػػداد ب ط 2ب : 1008
.70
 .93الداللي في اإليقاعي .6 :
 .94الممدر نفسه .7 :

 .95دراسات في شعر المرأة العربية .58 :
 .96الداللي في اإليقاعي.8-7 :
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 .97مػػنعة الشػػعر ب خػػورخي لػػوية بػػورخية ب ترجمػػة  :مػػالح عممػػاني بدار المػػدى لمثقافػػة والنشػػر ب
دمشؽ ب ط2ب .220 : 1007

.98

 دراسات في شعر المرأة العربية د .بشرى البستاني ب مؤسسػة البمسػـ لمنشػر والتوهيػل ب عمػاف ب.93: 2998

 .99محنة الكتابة في مخطوطة المحنة
.200

الممدر نفسه .

.202

محنة الكتابة في مخطوطة المحنة .

.203

الممدر نفسه .

.201
.204

الممدر نفسه .

محنة الكتابة في مخطوطة المحنة بتقرا ة في ابجديات رعد فاضؿ ب أ.د بشرى البستاني

ب موتقل تق ار ات ب .. 1020- 8 -11 /2462

.205

في الريادة والفف . 12 :

.206

الروايػػػة الشػػػعرية و إشػػػكالية التجنػػػية(.مف يسػػػكب الهػػػوا فػػػي رئػػػة )نموفجابد.بشػػػرى

.207

الممدر نفسه .

البستانيبموتقل انترنت  :تق ار اتب. 1020-8-11/ 2379

الممادر والمراجل :

 -2اكعماؿ الكاممة ب نهار تقباني بمنشورات نهار تقباني ب بيروت – بارية ب ج1ب ط. 25
 -1بالغة الخطاب وعمـ النص ب د.مالح فضؿ ب الشركة الممرية العالمية لمنشر ب القاهرة ب2996

-3تحميػؿ الخطػػاب اكدبػػي وتقضػػايا الػػنص ب د .عبػػد القػػادر شرشػػار ب منشػػورات اتحػػاد الكتػػاب العػػربب دمشػػؽ ب
. 1006
-4التنظيػػر النقػػدي والممارسػػة النقديػػة ب دراسػػة كعمػػاؿ سػػتة شػػع ار معامػػريف ب د .محمػػد بػػف عبػػد -5الحػػي
بمنش ة المعارؼ ب االسكندرية بد.ط ب 1002

-6الثابػت والمتحػوؿ ب دراسػة فػي اإلبػػداع واإلتبػاع عنػد العػرب بأدونية(عمػػي أحمػد سػعيد)ج3بمطبعػة السػػاتقي
ببيروتب1001.

 -7جماليات الفاكرة وجدليػة الحضػور ب تقػ ار ة ت ويميػة فػي عينيػة القشػيري ب د.بشػرى البسػتاني ب ألػؼ ب مجمػة
البالغة المقارنة ب العدد الحادي والعشروف ب 1002.
 -8دراسات في شعر المرأة العربية د .بشرى البستاني ب مؤسسة البمسـ لمنشر والتوهيل ب عماف ب 2998.

 -9دراسػػة سػػيميائية تفكيكيػػة لقمػػيدة " ايػػف لػػيالي "لمحمػػد العيػػد آؿ خميفػػة بدي ػواف المطبوع ػات الجامعيػػة ب
الجهائر بد.ت .

 -20الداللي في اإليقاعي بأ.د.بشرى البستاني ب سمسمة تمدرها المديرية العامة لتربية نينوى ب1020
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 -22الرواية الشعرية و إشكالية التجنية(.مف يسكب الهوا في رئة )نموفجابد.بشػرى البسػتانيبموتقل انترنػت

 :تق ار اتب. 1020-8-11/ 2379

 -21الشػػعر العربػػي المعامػػر ب تقضػػاياي وظػػواهري الفنيػػة والمعنويػػة ب د.عػػه الػػديف إسػػماعيؿ ب دار العػػودة ب
بيروت بد.طب1007

 -23منعة الشعر ب خورخي لوية بورخية ب ترجمػة  :مػالح عممػاني بدار المػدى لمثقافػة والنشػر ب دمشػؽ

ب ط2ب 1007.

 -24المورة الشعرية عند البردوني ب وليد مشوح ب منشورات اتحاد الكتاب العرب ب 2996.
 -25الفضػػا التشػػكيمي لقمػػيدة النثػػر الكتابػػة بالجسػػد وم ػراع العالمػػات ب تق ػ ار ة فػػي االنمػػوفج العراتقػػي بأ.د
محمد مابر عبيدب دار الشؤوف الثقافية العامة ب ب داد ب ط 2ب . 1020

 -26فػػي الريػػادة والفػػف تق ػ ار ة فػػي شػػعر شػػافؿ طاتقػػة ب د .بشػػرى البسػػتاني ب دار مجػػدالوي لمنشػػر والتوهيػػل ب
عماف ب ط 2ب 1022.

 -27في الطريؽ إلى النصب د .عبد الواسل الحميري بالمؤسسة الجامعية لمدراسات والنشػر والتوهيػل ب بيػروت

ب ط 2ب 1008.

 -28في فمسفة النقد ب د .هكي نجيب محمود ب دار الشروؽب 2980.

 -29تق ار ات في النص الشعري الحديث ب أ.د .بشرى البستاني ب دار الكتاب العربي بالجهائر ب . 1001
 -10تقػػػ ار ة الػػػنص وسػػػؤاؿ الثقافػػػة باسػػػتبداد الثقافػػػة ووعػػػي القػػػارئ بتحػػػوالت المعنىبد.عبػػػد الفتػػػاح أحمػػػد
يوسؼبعالـ الكتب الحديثباكردفبط2ب 1009.

 -12القيمػػة المعرفيػػة فػػي الخطػػاب النقػػدي ب مقاربػػة ابسػػتيمولوجية فػػي نقػػد النقػػد الحػػديث ب د.محمػػود عايػػد
عطية ب عالـ الكتب الحديث باربد بط 2ب 1022.

 -11لقػػا مػػل د .بشػػرى البسػػتانيب اجػػرى الحػوار :احمػػد العبيػػدي .موتقػػل  :الحػوار المتمػػدف ب المحػػور  :اكدب
والفنوف بع1021/6/21-3756 :

 -13ما الخطاب وكيؼ نحممه ب د .عبد الواسل الحميري ب مجػد الؤسسػة الجامعيػة لمدراسػات والنشػر والتوهيػل

ب بيروت ب ط 2ب 1009.
 -14المبػػػدأ الحػػػواري ب دراسػػػة فػػػي فكػػػر ميخائيػػػؿ بػػػاختيف ب تهيفتػػػاف تػػػودروؼ ب ترجمػػػة فخػػػري مػػػالح ب دار
الشؤوف الثقافية ب ب داد بط2ب 2991.

 -15محنة الكتابة في مخطوطة المحنة بتق ار ة في ابجديات رعد فاضؿ ب أ.د بشرى البستاني ب موتقل تق ار ات
ب . 1020- 8 -11 /2462
 -16مدخؿ إلى االبستومولوجيا ومقاالت في الفكر والحياة ب لطفي العربي بالدار العربيػة لمكتػاب بتػونة ب ط2

ب . 2985

 -17مػػدخؿ إلػػى فمسػػفة العمػػوـ ب العقالنيػػة المعامػػرة وتطػػور الفكػػر العممػػي ب محمػػد عابػػد الجػػابري ب مركػػه

دراسات الوحدة العربية ب بيروت ب ط 5ب. 1001
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محمػد بحيػاتيف ب الػدار العربيػة لمعمػوـ:  الممطمحات المفاتيح لتحميؿ الخطاب ب دومينيؾ مان ونوب ترجمة-18
1008 ب2ناشروف ب بيروت ب ط

1000  ب3 عبد المنعـ الحفني ب مكتبة مدبولي ب القاهرة ب ط. المعجـ الشامؿ لممطمحات الفمسفة ب د-19
. 1008  ب2بشرى موسى مالح ب دار الشؤوف الثقافية العامة ب ب داد ب ط. المفكرة النقدية بد-30

سعيد ال انمي ب المؤسسػة العربيػة لمدراسػات والنشػر ب:  النظرية اكدبية المعامرة ب راماف سموف ب ترجمة-32
.2996  ب2بيروت ب ط

 سػػػامي شػػػهاب أحمػػػد ب دار غيػػػدا لمنشػػػر. د:  ومضػػػات نقديػػػة فػػػي تحميػػػؿ الخطػػػابيف اكدبػػػي والنقػػػدي-31
.1021 ب2والتوهيل بعماف ب ط

Abstract
The philosophy of AL- Bustani represented by opening
comprehensiveness and consideration of different know ledges
That has refluxed on her critical ability and poetic talent . Her
philosophy has set out from the fact of literature , intention , goals ,
what should technically and objectively be on , and its relation with
modern trend . She believed at the necessity of literary modernism but
in one condition that literature must not be far of its historical depth .
AL-Bustani in her critical philosophy hasn't been far of the two issues
of literature , they are : aesthetic philosophy and the relation of
literature with the otherliteraryarts.
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