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 :ملخصال

وينتهي ريات احلداثة يهدف البحث إىل استجالء مسارات النقد األديب يف القرن العشرين حيث يبدأ بشع 
بدايات القرن  والنقدية مع دبيةوتتبلور احلداثة األ. والغريببدا يف طريف العامل: الشرقي  الشكالين كما بالنقد

. ومن هنا، كانت حلياة والنقدواإلنسان واألدب وا وتصوراته للكونالعشرين متأثرة باملذهب الليربايل اإلنساين 
جلمالية عن االهتمامات معينة تقوم على عزل ا صوب مساراتاحلركات النقدية يف أوائل القرن العشرين تسري 

املنفعية  من القيم ما مثلهو مواضعات الفكر الربجوازي  اجلمالية كرتك متجيدوتنحو جتاه األخالقية والدينية، 
االهتمام  وبذا ظهرة. من اإلنساني ورأمسايل وجمرددفاع أخري ضد عامل مريكنتايل  وذلك كخطوالرباغماتية 

والعامل روسيا تناقضني: يف باالجتاهات الشكالنية لتحليل األدب، فعرفته الساحات النقدية يف طريف العامل امل
البحث  ويتميز هذااجلديد.  ويعرف بالنقدفيما عرف  ويف أمريكا بريطانياإبان التحول إىل االشرتاكية  الشرقي

ن هذه املسارات النقدية املتباعدة أطلقت بالتزام واملعرفية والفلسفية اليتاخللفيات الثقافية  واحلفر يفبالتنقيب 
وميخائيل ات بوريس إخينباوم نفسه. ومن هنا يعرض البحث بشكل موجز ألسهام يف اآلن واملتقاربة معرفياجغرافيا 
ومونرو م وميسات جوم كرو رانسومو كل من الناقد وليا وكذلك جلهودمن جانب  ورومان جاكبسون باختني

 (رتجم)امللنقدية العاملية. اغري اخلايف أن كل ذلك أسهم إسهاما بارزا وكبريا يف النظرية  ولعله من. بريدسلي
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 تمهيد 
الذاتية والنقد التارخيي  ريةعلى السمع هناية القرن التاسع عشر، كان النقد األديب يف أوروبا وأمريكا يركز 

لرتا، توىل العديد من النقاد اللغة اإلجنليزية كتخصص منفصل يف إنك ومع تأسيسوالنفسي واالنطباعي والتجرييب. 
إي. سي.  وقد كانية. املؤثرين، مثل جورج سينتسبريي، وآي. سي. براديل، وآرثر كويلر كوتش مناصب أكادمي

لشكسبريية . ففي كتابه املأساة اتأثريا من هذا اجليل األول من النقاد األكادمييني النقاد األكثرضمن  براديل من
كان   ديالكتيكا بهة بوصفها رأى املأساة الشكسبريي هبيجل، حيثاملركزية، متأثرا  براديل فرضيته(، وضع 1904)

 د تأسيسه.مهدد )من قبل البطل املأساوي( مث أعي والتوافق العامليمهددا النظام واألخالقي 

ويلز، هاملني جارالند، وفرانك ويليام دين ه للواقعية والطبيعية من قبل النظريات امللهمةيف أمريكا، مت طرح 
رن وفان ويك بروكس هو نوريس. كان أحد االهتمامات املهمة للنقاد األمريكيني مثل جون ميسي وراندولف بو 

 .اخلصوصية األمريكية الرتاث األديب ذيتأسيس شعور باهلوية الوطنية من خالل تتبع 

ت قريبة تعتمد على مصادر قراءا ويستند إىليف فرنسا، كان األسلوب النقدي األكثر انتشارًا هو شرح النص، 
منعطف  النقد، يفعترب الكثري من هذا السرية الذاتية والسياق التارخيي. يف الرتاث النقدي اإلنساين ملاثيو أرنولد، ا

 ديثة.القرن، األدب ملجأ من أو عالجاً ألمراض احلضارة احل

ات مثل ماثيو أرنولد، كان اإلرث ذو الطابع اإلنساين يف أواخر القرن التاسع عشر، كما عربت عنه شخصي
رث وتكثف يف حجاج رد فعل صاخًبا ضد النزعة التجارية والتزمت يف اجملتمع الربجوازي. استمر هذا اإل

بابيت،  بقيادة إيرفينغو د والشكليني. "اإلنسانيني اجلدد"، وكذلك على أيدي بعض النقاد الرومانسيني اجلد
مان، مضى وستيوارت شري  أخرى مثل بول إملر مور، ونورمان فورسرت، ومعه شخصياتاألستاذ يف جامعة هارفارد 

لسائدة النابعة من اإلرث ااإلنسانيون اجلدد حمافظني يف نظرهتم الثقافية والسياسية، وكانوا ضد االجتاهات 
يف اجملاالت السياسية  ملطلقةواحلرية ارتكيز على احلاضر على حساب املاضي والتقاليد؛ الربجوازي الليربايل: ال
 ري مدروسة للعلم.التعددية ومتجيد ميكانيكي للحقائق وعبادة غ واإلفراط يفواألخالقية واجلمالية؛ 

سيني اجلدد يف كما جاءت ردة فعل أخرى ضد النزعة التصنيعية والعقالنية الربجوازيتني من النقاد الرومان
إنكلرتا، مبن فيهم دي. هـ. لورانس، و ج. ويلسون نايت، وجون ميدلتون موري، وهربرت ريد، وسي. إس. 

 احلديث قامعالصناعي  أن العامل وقد رأىذائع الصيت،  ( العقالنيا1930-1885لويس. كان لورانس )



 

                                    2120 يوليو( 2العدد ) )5(المجلد                                                                  مجلة المنتدى األكاديمي 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

[99] 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

4478-ISSN  2710  (Online)                                                 SSN 2710I  -446× (Print) 

والفردانية،  1(vitalismيوي)جنسًيا وأنه قد قّزم من قدرة اإلنسان. دافع لورنس عن املذهب احل
لورانس النقَد املعاصر يف الرتكيز  وقد استبقكان هلذا  يف كثري من األحيان أوجه تشابه مع آراء  نيتشه وفرويد. و 

 على الالوعي وعلى اجلسد وعلى الدوافع غري العقالنية يف خمتلف اجملاالت.

عامل  اآلخرين، وهورومانسيني اجلدد (، من بني النقاد ال1985-1897نايت ) جورج ويلسونوكان   
كسبري من حيث (، الذي فسر مسرحيات ش1930)، اشتهر بكتابه النقدي ))عربة الناريف شكسبريمتخصص 

لديين الواسع هو سي. إس. ابعض الرموز والزخارف املتكررة. كان نقًدا مهًما آخر يف هذا التقليد الرومانسي 
 (، يف مهمته املتمثلة يف1936نقدي الرئيسي أمثولة احلب )ذي أسهم عمله ال( ال1963-1898لويس )

 الشكلية والتعليمية ألدب العصور الوسطى وعصر النهضة. فهم الطبيعةتعزيز 

(، 1962-1889يليارد )ت أخريًا، تنبغي اإلشارة إىل املتخصص يف أدب ميلتون وشكسبري، الناقد إي. إم.  
ان أكثر أعماله تأثريًا (، والذي ك1939كتابه اهلرطقة الشخصية )الذي دخل يف مناظرة مع سي. إس. لويس يف  

 أمريكا حيث حاول و. س. يف اجلديد أيًضا(. مت ظهرت اجتاهات النقد 1943هو الصورة اإلليزابيثية العاملية )
. لـ. منكني وهـكر غريه، وحيث أصر جيمس جيبونز هن ومستقل عنبرونيل تأسيس النقد األديب كنشاط جاد 

 خالقية.معاجلة العناصر اجلمالية يف الفن باعتبارها شيئا منفصال عن االعتبارات األ على

ت حمددة: عزل اجلمالية عن ومن هنا، كانت احلركات النقدية يف أوائل القرن العشرين تتحرك سلفا يف اجتاها
ات الفكر الربجوازي مثل قيم اضعاالهتمامات األخالقية والدينية، وحنو متجيد اجلمالية حبق )مثل جتاوز العقل ومو 
حماولة مرتابطة لتأسيس  حنو وكذلكاملنفعية والرباغماتية( كخط دفاع أخري ضد عامل جتاري وجمرد من اإلنسانية؛ 

البعد عن املألوف؛  ( الواسع بعيد كلhumanistالنقد كنشاط جاد و "علمي". إن هذا االجتاه اإلنسانوي)
األحيان ببناء تلك  مثل إف. ر. ليفز، ولكنه أيًضا قام يف كثري منفهو مل يستمر فقط من خالل شخصيات 

 األشكال بالذات من احملاوالت النقدية اليت رفضته.

 خلفيات الحداثة
تألفت احلداثة من سلسلة واسعة من احلركات يف أوروبا وأمريكا وهي اليت اكتمل نضجها تقريًبا بني عامي 

. باوند، ويتا وممارسيها مارسيل بروست، وجيمس جويس، وعزرا . وكان من بني أبرز مؤيديه1930و 1910
بريانديلو، وفرانز كافكا. كانت هذه احلداثات املختلفة  وولف، ولوجيي فولكنرن وفريجينياإس. إليوت، وويليام 

 بلغت  نتيجة للعديد من التطورات االقتصادية والسياسية والعلمية والدينية املعقدة طوال القرن التاسع عشر، وقد

                                 
 املرتجم()البحتة. االعتقاد بأن أصل وظواهر احلياة تعتمد على قوة أو مبدأ خيتلف عن القوى الكيميائية أو الفيزيائية  1



 أحمد محمد الشالبي                                                  النقد األدبي من الليبرالية اإلنسانية إلى الشكلية  
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 (.1918-1914ذروهتا يف احلرب العاملية األوىل )

أدى الدمار اهلائل واإلحباط النفسي والكساد االقتصادي الذي خلفته احلرب إىل تكثيف ردود الفعل املوجودة 
خضعت العقالنية هلجمات متجددة من و  مسبقا ضد أمناط الفكر الربجوازي واملمارسة االقتصادية الربجوازية.

من قبل الكالسيكيني اجلدد مثل يت إي و  اهات: من فالسفة مثل برغسون، من جمال التحليل النفسي،عدة اجت
 مثل جاك ماريتني.1(Thomists-neoهومل، واإلنسانيني اجلدد يف أمريكا، والتومانيني اجلدد )

. احتل الكاتب وفاومألخييا غالًبا ما كانت ردود الفعل هذه مبنية على فهم جديد للغة، باعتبارها بناء تار 
لربجوازية القدمية للعقالنية والعلم احلداثي عاملاً كان يُنظر إليه غالًبا على أنه جمزأ، حيث كانت األيديولوجيات ا

عن العامل االجتماعي  الفنان وحيث اغرتبوالتقدم واحلضارة واإلمربيالية قد فقدت مصداقيتها إىل حد ما؛ 
تعد الفلسفة  ث ملوحيالسكان لعمليات التنميط الشامل؛  وحيث خضعالفن واألدب؛  ومت هتميشوالسياسي، 

 ري كافية للتعبري والفهم.قادرة على تقدمي رؤى للتوحيد، وحيث كان يُنظر إىل اللغة نفسها على أهنا أداة غ

ة شديدة التمرد على  باحلداثمتميزة من الفنانني والنقاد املرتبطني وهي مجاعةجمموعة بلومزبري" هناك "كانت 
سوف الالأدري ليزيل ستيفن، املواضعات. ضمت هذه الدائرة فرجينيا وولف وشقيقتها فانيسا، بنات الناقد والفيل
لسري ليتون سرتاشي، والروائي والناقدين الفنيني روجر فراي وكليف بيل، واالقتصادي جون ماينارد كينز، وكاتب ا

عنوانه املبادئ  ور الذيمفيلسوف كامربيدج جي إي  تأثري كتابموعة حتت إي إم فورسرت. وقع معظم أعضاء اجمل
 ".Principia Ethicaاألخالقية "

الت الوعي اليت يُزعم أهنا لقد رأوا أن هذا النص يؤكد النهج "اجلمايل" للحياة بقدر ما يشدد على قيمة حا
يف تشكيل  هلا دوراليت كان  د من التأثرياتخالدة واليت تسهل التمتع باجلمال. وقعت اجملموعة قسرا حتت العدي

 النقد الجديدًضا وضع أسس خالل هذه الفرتة أي وقد متاحلداثة، مثل فكرة الوقت اليت قدمتها فلسفة برجسون. 
( والنقد 1924ألديب )النقد ا وكان لكتابيه مبادئمن قبل شخصيات مثل ويليام إمبسون وإي. أ. ريتشاردز؛ 

 واسع ودائم. ري( تأث1929التطبيقي )

هنا أيًضا، مت التعامل مع األداة األدبية على أهنا بنية لفظية مستقلة وقائمة بذاهتا، معزولة عن عامل النثر، كما 
شخصيات مؤثرة مثل  أيًضا، قامت. يف فرنسا واللغة املرجعيةهو احلال يف متييز ريتشاردز بني اللغة االنفعالية 

 explication deالنص ) وهو تفسريلنقد الذي يوصف بالوضعي، بريغسون مبعارضة النمط السابق ل
                                 

على أصحاهبا  وهلذا يطلقاألكويين  بكتابات توماحركة فلسفية نشأت يف القرن التاسع عشر يف الغرب إلعادة إحياء فلسفة العصور الوسطى متأثرة  1
 يني اجلدد. )املرتجم( لفظ التومان
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texte ،)مفاهيم برغسون اجلديدة للوقت والذاكرة، واليت تتخطى نظرهتا للفن بشكل  وقد كانت
واحلداثيني اآلخرين.  كما صاغ بول فالريي  يف بروست أثرت بعمقفريد املفاهيم اآللية للمجتمع الربجوازي، قد 

ا ميتح من على الرموز الفرنسية األقدم، وهو نقد أعطى األولوية للبنية اللفظية اجلمالية ( نقدً 1871-1945)
 على العناصر التارخيية والسياقية.

 ، و ت. إس. إليوت.وعزرا باوندشعرية الحداثة: و. ب.  ييتس، 
ما يكمن وراء األشكال األدبية احلديثة هو اإلدراك بأن تعريف الواقع معقد وإشكايل. توصل احلداثيون إىل 

واخلرافة األسطورة  الطبيعة واألساطري، منمما وراء  خمتلفة: متح ييتسهذا الوعي املشرتك من خالل مسارات 
وولف  برغسون؛ واعتمدت فرجينياعلى رؤى  ستوبنا برو ، وكذلك الرومانسيني والرمزيني الفرنسيني. األيرلندية

باوند على العديد من اآلداب غري األوروبية وكذلك  واعتمد عزراإي مور، وآخرين؛  وعلى جيعلى برغسون، 
اعتمد على دانيت  بعمق، فقدعلى الكتاب الفرنسيني.  أما ت. إس. إليوت، الذي كانت رؤيته الشعرية انتقائية 

 ني والفورغ وبودلري وعدد من الفالسفة.والشعراء امليتافيزيقي

( تأكيد وجود استمرارية بني الذات والعامل، 1بشكل عام، متيزت احلداثة األدبية بعدد من اخلصائص: )
املعقدة للوقت والذاكرة والتاريخ  وتفهم األدوار( 2إليهما على أهنما يشكالن كل منهما اآلخر؛ ) واللذين يُنظر

ات والعامل.  كما ال يتم تصور الوقت يف منوذج ثابت يفصل بني املاضي واحلاضر واملستقبل يف البناء املتبادل للذ
 العناصر يفكعناصر منفصلة يف عالقة خطية؛ بداًل من ذلك، يُنظر إليه على أنه ديناميكي، حيث تؤثر هذه 

، مما خيلق التشظي إىل حلداثيا الشعر مييلخطية: وعندها بنية سردية  واهنيار أي( 3بعضها وتغري بعضها بعضا؛ )
(  وجود وعي ذايت فيما يتعلق بعملية 4للعاطفة والصورة والصوت والرمز واملزاج. ) الداخلي اخلاص"منطقه" 

املوقف  وحيتوي أيًضاالتكوين األديب. يشمل هذا كالً من الوعي بكيفية ارتباط عمل الفرد بالتقاليد األدبية ككل، 
، واألهم من ذلك، إدراك الطبيعة اإلشكالية للغة.  يُظهر احلداثيون وأخريًا( 5فرد؛ )الساخر جتاه حمتوى عمل ال

 ويعتمد الشعرنفورًا مما يسمى باللغة "احلرفية" اليت قد تفرتض وجود توافق واحد لواحد بني الكلمات واألشياء؛ 
 احلداثي أكثر على اإلحياء واإلشارة، هبدف بناء رؤى بديلة للواقع.

(، 1939-1865حداثة القرن العشرين، كما جتلت يف أعمال الشاعر والناقد األيرلندي و. ب. ييتس )
والناقد األنكلو أمريكي ت. إس. إليوت، تأثرت بالرمزية على حنو  وكذلك الشاعروالشاعر األمريكي عزرا باوند، 

، وشيلي، أو ووردزورث، وكولرييدج اخلاصة بالرومانسيني اإلنكليز مثل بليك، تلك الرمزيةكبري، سواء كانت 
. لقد قدمت الرمزية الفرنسية للجماهري ورامبو، وفريلني، وماالرميهالرمزية الفرنسية كما مت تطويرها يف عمل بودلري، 

 رأى ( الذي 1899الرمزية يف األدب ) كتابه احلركة  سيمونز يفاإلنكليزية واألمريكية إىل حد كبري من خالل آرثر 
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، روحي وأعلىية الفرنسية كرد فعل ضد النزعة العلمية واملادية يف القرن التاسع عشر، وكتأكيد حلقيقة عامل الرمز  يف
ميكن أن يكون مقدسا ليس بفكر عقالين ولكن فقط يف تلميحات من خالل لغة شاعرية خالصة مت جتريدها 

 (.representationalمن أي ادعاء بالتمثيل)

الذي كانت إسهاماته النقدية    (1965–1888) رمبا كان أهم ناقد حداثي هو الشاعر ت. إس. إليوت  
( للدفاع، يف 2( حماربة اإلقليمية من خالل توسيع مفهوم "الرتاث" ليشمل أوروبا. و )1يف: ) الرئيسية تتمثل

ضع األعمال األدبية جنًبا إىل جنب مقابل االنطباعية النقدية السائدة، عن نقد حتليلي فاحص وحىت موضوعي ي
النقاد يف السياق األوسع للرتاث. يف هذا، ساهم يف تطوير مفاهيم االستقاللية الفنية اليت تبناها الحقا بعض 

، من خالل إعادة تقييمه للرتاث األديب )الرد على الرومانسيني، على سبيل املثال، وتسليط مث القيام( 3؛ )الجدد
مفهوم ديناميكي للرتاث كما هو احلال دائًما يف سريورة التغيري.  (، بتعزيزلشعراء امليتافيزيقينيالضوء على فضائل ا

 األدبية، خمتلطا بشكل مميز مع نزعة احملافظة السياسية. منه، إعالنا للحداثةجزء  إليوت، يفلقد كان نقد 

 االتجاه الشكالني
ليس فقط يف احلداثة األوروبية ولكن أيًضا يف وصل الرتكيز على الشكل الشعري إىل شدة غري معهودة 

 النقد الجديديف روسيا، وامتداده الحًقا إىل  الحركة الشكليةالنظريات النقدية يف أوائل القرن العشرين، بدًءا من 
يف إجنلرتا وأمريكا واملدارس الالحقة مثل األرسطيني اجلدد.بشكل عام، الرتكيز على الشكل حييد االهتمام باجلوانب 
التمثيلية والتقليدية واملعرفية لألدب. مل يعد يُنظر إىل األدب على أنه يهدف إىل متثيل الواقع أو الشخصية أو نقل 

 موضوعا يف حد ذاته، ومستقاًل )أي ميتلك قوانينه اخلاصة(، وغائيا الدروس األخالقية أو الفكرية، ولكنه يعترب
)له أهدافه الداخلية لذاته(. يف وجهة النظر الشكلية هذه، ال ينقل األدب أي رسالة واضحة أو قابلة إلعادة 

ب النقاد، طريقة فريدة للتعبري.  فيذه واعترب األدبما يعجز عنه الوصف بطريقة مغايرة.  هو ينقلالصياغة. بل 
، إىل التنظري بأن االنشغال بالشكل عالمة على االغرتاب االجتماعي، واالنسحاب من العامل، بطرق خمتلفة

 اجلمايل كمالذ لإلحساس والقيم اإلنسانية. والرتاجع إىلواالعرتاف بالعجز السياسي، 

 الشكلية الروسية
ة، كان الشكالنيون الروس جمموعة من الكتاب الذين إىل جانب احلركات النقدية   يف النزعة املستقبلية والرمزي

. كان الشكالنيون واملستقبليون نشيطني يف النقاشات احلادة يف هذه 1917برزوا خالل فرتة الثورة الروسية عام 
)جبهة  LEFاحلقبة حول الفن وارتباطاته باإليديولوجيا. وجد الشكالنيون واملستقبليون منصة مشرتكة يف جملة 

، الذين ركزوا على األشكال والتقنيات الفنية على أساس من الدراسات اللغوية، وكان الشكالنيونالفين(. اليسار 
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سياسية، جتعلهم  التقليدي بادرةقد نشأوا يف روسيا ما قبل الثورة، لكنهم اآلن رأوا معارضتهم للفن 
 يف حتالف إىل حد ما مع الثورة.

م من قبل أبرز املنظرين السوفييت، مثل تروتسكي ونيكوالي ومع ذلك، تعرضت كل هذه اجملموعات للهجو 
(، وفورونسكي، الذين شجبوا حماولة 1933-1875( وأناتويل لوناشارسكي )1937-1888بوخارين )

وحاول الناقدان للجوانب االجتماعية واملعرفية للفن.   نكران مبتسراالنفصال متاًما عن املاضي وما قد رأوا أنه 
 والتأكيد علىوقت الحق التوفيق بني طريف النقاش، أي التحليل اللغوي الرمسي  وباختني يفوف . ن. فولوسينيف

من خالل التعامل مع اللغة نفسها على أهنا الظاهرة األيديولوجية العليا، باعتبارها  االجتماعي، وذلكاحملتوى 
 باختني"، حول هذا املشروع.جمموعات أخرى، تسمى "دوائر  وقد التفتموقع الصراع األيديولوجي نفسه.  

، بقيادة رومان جاكوبسون، يف عام موسكو اللغويةكانت هناك مدرستان للشكلية الروسية. تشكلت حلقة 
؛ ضمت هذه اجملموعة أيًضا أوسيب بريك وبوريس توماشيفسكي. أما اجملموعة الثانية، وهي مجاعة 1915

، وضمت شخصياهتا 1916يف عام  فقد تأسست( Opoyazباسم أوبياز ) الشعرية املعرويفدراسة اللغة 
البارزة فيكتور شكلوفسكي، بوريس إخيننباوم، ويوري تينيانوف. وكان من بني النقاد املهمني اآلخرين املرتبطني 

 من ليو جاكوبنسكي والفلكلوري فالدميري بروب. احلركات كلهبذه 

من تركيز النقاد اجلدد الالحقني  أكثر بكثريو على حن واألسلوب نظرياكان تركيز الشكلني الروس على الشكل 
من أن الشكلية الروسية كمدرسة  وعلى الرغمالذين كانوا أكثر اهتماًما مبمارسة القراءة الدقيقة للنصوص الفردية. 

قد طغى عليها صعود ستالني واجلمالية السوفيتية الرمسية للواقعية االشرتاكية، فقد انتقل تأثريها من خالل 
 الت البنيوية لشخصيات مثل جاكوبسون، وتزفيتان تودوروف إىل كتاب مثل روالند بارت وجريار جينيت.التحلي

( عضًوا مؤسًسا إلحدى مدرسيت الشكلية الروسية، وهي مجاعة 1984-1893أصبح شكلوفسكي)    
( مفهوم 1917) . وهو يقدم يف مقالته "الفن بوصفه تكنيكا"1916دراسة اللغة الشعرية، اليت تشكلت يف عام 

للشكلية الروسية: فعندما تصبح إدراكاتنا  املفاهيم املركزية وهو أحد defamiliarization)حمو األلف( 
 العادية ثابتة، فإهنا تصبح آلية وغري واعية.

وفًقا لشكلوفسكي، ميكن للتعود أن يلتهم العمل، واملالبس، واألثاث، والزوجة، واخلوف من احلرب. يف 
مقابل هذه اخللفية من اإلدراك العادي بشكل عام، يفرتض الفن أمهيته: الفن موجود حبيث ميكن للمرء أن 

حلجر صلداً. . . يتمثل تكنيك الفن يستعيد اإلحساس باحلياة؛ إنه موجود ليجعل املرء يشعر باألشياء، وجلعل ا
يف جعل األشياء "غري مألوفة"، جلعل األشكال صعبة، وزيادة صعوبة اإلدراك ومدته ألن عملية اإلدراك هي غاية 
 مجالية يف حد ذاهتا وجيب إطالة أمدها. الفن طريق للشعور بفنية الشيء؛ أما اشيء نفسه فليس مهًما 
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(Shklovsky, 1965:5, 11-12 ) . 

 (1959–1886بوريس آيخنباوم )
مثل شكلوفسكي، كان أيشنباوم أحد قادة اجملموعة الشكلية الروسية املعروفة باسم مجاعة دراسة اللغة الشعرية، 

( أن الشكلية" تتميز فقط 1927، 1926نظرية املنهج الشكلي ") .و يوضح مقاله "1916اليت تأسست عام 
 ,Eichenbaum يدرس على وجه التحديد املواد األدبية ".) الذي مستقل لألدببـمحاولة خلق علم 

1965, 103.) 

يف أوائل القرن العشرين، حيث كان هناك ضغط كبري على األدب ليكون ثوريًا، يرى أخنباوم  أحوال روسيايف 
سياسية. ، ك ألهنا حماولة لتحرير الفن من خدمة الغايات األيديولوجية والنفسها ثوريةأن هذه   اإلسرتاتيجية 

أيًضا إىل أن الشعر يستخدم الكلمات بشكل خمتلف عن وظيفتها يف الكالم العادي، مما يعطل  ذهب أخينباوم
 (.129"االرتباطات اللفظية العادية" )نفسه، 

حنو تراكمي  ذلك علىتطوير  قد متما يقرتح هنا هو أن الشعر ينطوي على نوع من الكالم خاص به هو، 
فهماً جديداً للتاريخ األديب يقوم على رفض فكرة بعض  الشكالنيون أيضاء. كما اعتمد من خالل تراث الشعرا

ذلك، يتضمن التقليد األديب اجلديد املقاومة، وتدمري القيم القدمية، والتنافس  وبداًل منالتقاليد املألوفة املوحدة. 
جنًبا إىل جنب مع اجلماعات املهيمنة حديثًا. احلركات املتوارية  والتغلب علىبني املدارس املختلفة يف حقبة معينة، 

 اجلوانب األخرىأصر الشكالنيون على أن التطور األديب ذو طبيعة مميزة وأنه "يقف وحيًدا، ومستقاًل متاًما عن 
الالحقة مثل تلك النظريات  استبق النظريات(. مثل هذا النموذج من التاريخ األديب 135-134للثقافة ")نفسه، 
 . إس. إليوت.باوند، ويتاليت قدمها عزرا 

 (1975 -1895ميخائل باختين )
 مبفاهيم مثل "احلوار"،  الرواية املدعومةاشتهر باختني بفلسفته الراديكالية يف اللغة، إضافة إىل نظريته عن 

املفهوم األكثر جوهرية لـ  واية يستندان إىلالر  ونظريته يفاللغة  وفلسفته يفو"تعدد األصوات"، و"الكرنفال"، 
حرٌب أهلية  1917كتاباته يف وقت االضطرابات اخلطرية يف روسيا: أعقب ثورة   قدم باختني"التباين اللغوي". " 

باختني  ومل يكن(، وجماعٌة، وسنواٌت قامتة من الدكتاتورية القمعية يف عهد جوزيف ستالني. 1921 1918)
ب الشيوعي، لكن اعترب البعض عمله ماركسًيا يف التوجه، يسعى إىل تصحيح جتريد الشكلية نفسه عضًوا يف احلز 

 املتطرفة.

(، 1990واملساءلة: مقاالت فلسفية مبكرة ) كتابه الفنتشمل أعمال باختني الرئيسية املرتمجة إىل اإلجنليزية   
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؛ ترجم 1929ي )دوستويفسك (، وإشكاليات شعرية1968عام ؛ ترجم 1965) ورابليه وعامله
(، وأنواع الكالم 1981من القرن العشرين؛ ترجم.  )الثالثينات تأربعة مقاال: والتخيل احلواري(، 1973عام 

(. ال يزال هناك خالف حول تأليف بعض املنشورات األخرى، مثل املاركسية 1986واملقاالت املتأخرة األخرى )
 ف. ن. فولونسينوف. (، واليت ُنشرت حتت اسم1930، 1929وفلسفة اللغة )

اخلطاب “تشمل إجنازات باختني الرئيسية صياغة مبتكرة لفلسفة اللغة و "نظرية" للرواية.  وتقدم مقالته    
 وشرحا مبتكراجذريًا لتاريخ الفلسفة  أيضا نقًدا النص يقدم، هذا وحبقيف الرواية،" بيانا متكامال لكال اجملالني. 

الرواية على أهنا "تنوع يف أنواع الكالم  ويعرف باختني.  عملية الفهموضوعية وسري لطبيعة مفاهيم مثل الذاتية وامل
 (262  ,1981األصوات الفردية، منظم تنظيما فنيا. " وتنوع يفاالجتماعي )يف بعض األحيان تنوع اللغات( 

Bakhtin, ) 

تعتمد نظرة باختني للرواية على نظرته األوسع لطبيعة اللغة بوصفها "حوارية" وتتألف من "التنوع الكالمي". 
احلالة من أجل شرح مفهوم احلوار، حنتاج أواًل إىل فهم املصطلح األخري: يشري مصطلح " التنوع الكالمي " إىل 

يف الواقع من عدد من اللغات اليت تتفاعل مع بعضها،  أحادية متحدة تتكونما نعتقده عادة أنه لغة  فيها أن اليت
يف الواقع إىل  يتم تراكمهاوغالًبا ما تتنافس أيديولوجيا مع بعضها بعضا. وفًقا لعبارات باختني، فإن أي "لغة" 

عدة "لغات أخرى" )ميكن ترمجة "التغاير اللغوي" على أهنا "تنوع لغوي آخر"(. يقول باختني إن هذا التباين 
 (.263لغوي هو "الشرط األساسي الذي ال غىن عنه للرواية كنوع أديب" )نفسه، ال

حوار  هي يفيشري مصطلح "احلوار" إىل حقيقة أن اللغات املختلفة اليت تكوِّن تراكميا أي منها لغة "واحدة" 
 مع بعضها البعض. يسمي باختني هذا "احلوار البدائي للخطاب، "حيث يكون لكل خطاب توجه جواري

" ذلك باستخدام املثال التايل: ال توجد لغة للخطاب الديين يف حالة من "احليادية وقد نوضح(. 275)نفسه، 
. على العكس من ذلك، قد يكون مثل هذا اخلطاب مبثابة "رد حاد " أو "جواب" على واللغوية األيديولوجية

لة وااللتزام املادي الطموحات، يف قد يشجع على الوالء للدو  واخلطاب السياسيعناصر اخلطاب السياسي.  
السعي وراء األهداف الروحية. حىت العمل الفين ال  تلك الوالءات معحني أن اخلطاب الديين قد حياول إزاحة 

، ورد تلقائي، إنه إجابةأحادية اخلطاب:  بلغة واحدةيأيت، فخما رفيعا، كامل التكوين يف دماغ مؤلفه، يتحدث 
. (274من احلوارات املتقاطعة )نفسه، داخل تيار، وهو يضع نفسها ليد معينةتقاعلى أعمال أخرى، على 

 حوارية. وغري أديب( عالقةالفنية األخرى واللغات األخرى )األدبية  وعالقته باألعمال

 يوضح أنه ال توجد عالقة مباشرة وغري وسيطة بني  عمقا ملفهوم احلوار. فهو آخر أكثرلدى باختني شرٌح 
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: "ال توجد كلمة حية تتعلق بشيئها بطريقة مقتصرة". يف مسارها جتاه الشيء، تصادف الكلمة والشيءالكلمة 
(. 277-276"معارضة أساسية ومتنوعة بشكل كبري لـ  ...  كلمات غريبة أخرى عن نفس الشيء ")دي، 

بقات املعىن، وجيب أن حىت قبل أن نلفظ الكلمة بداللتنا اخلاصة، فقد مت استثمارها بالفعل مع العديد من ط
يتالءم استخدامنا للكلمة مع تلك املعاين األخرى ويف بعض احلاالت يتنافس معها. إن كالمنا سيكون بطبيعته 

التحدث بشكل ذايت احلوار، باعتباره  وال ميكنهحواًريا: فهو يولد كصوت واحد يف حوار مت تشكيله مسبقا؛ 
وتصبح ن مجيع السياقات االجتماعية والتارخيية واأليديولوجية. ع لغوي ما معزوالالصوت الوحيد، يف مستوي 

بالذات  إهنا هينفسها موقًعا للصراع األيديولوجي: إن اللغة ليست على حنو من األحناء حمايدة وشفافة:  الكلمة
 .واحلكموسيلة الصراع وموضعه فهي اخلصم 

ًضا نقدا عميقا ليس فقط لعلم اللغة وعلم يف صياغة هذا الفكرة الراديكالية للغة، كان باختني حيدث أي
، 64–263نفسه، مشرتكة )األسلوب التقليدي ولكن أيًضا لتاريخ الفلسفة: فالكل يسلم بوجود لغة واحدة 

(.  لقد كان مشروعهم التارخيي إيديولوجًيا بعمق، فهو ميجد اليقني اللغات على اآلخرين، ويدمج "الربابرة 269
بعيًدا عن  ويصرف االنتباهاأليديولوجية  ويقدس األنظمة، " متوحدة للثقافةدنيا يف لغة والطبقات االجتماعية ال

"التعددية اللغوية إىل لغة أولية واحدة". ومع ذلك، يصر باختني على أن قوى اجلذب حنو املركز هذه ملزمة "على 
من احملاوالت لتوىل مشروع املركزية بالعديد  القيام اآلن وحىت مع(. 271العمل يف وسط التغاير اللساين ")نفسه، 

 (.272والتوحيدية، فإن عمليات الالمركزية والتفكيك تستمر )نفسه، 

وتكوِّن (. 289-288نفسه، والتمكن ) النوع األديبمقسمة بطرقها اخلاصة، حسب  األدبية نفسهااللغة 
، هو بالضبط(. هذا 294)نفسه،  املختلفة ووجهات النظر املتباينة اليت تدخل األدب "حوارا للغات" اللهجات

. معظم الشعر يقوم على فكرة والروايةباختصار، الذي بالنسبة لباختني، حيدد العالمات الفارقة بني نوعي الشعر 
)نفسه،  ومقاصد اآلخرينمن نوايا  اللغوي؛ وجيرد الكلمةفعال التباين  يزيل بشكللغة واحدة موحدة؛ فالشعر 

 الطريقة اليتاللغة "خترتق من الداخل  أن حتاوريةفعلى العكس من ذلك، ذلك  (. أما يف الرواية،297-298
 (.284)نفسه، بالذات "تتصور هبا الكلمة أشياءها 

أيديولوجيني عريضني، أحدمها مركزي وحمافظ واآلخر  والرواية شعاران الجتاهني نوعي الشعرأن  ويرى باختني
"الـ"عامل )بوصفه  وتقر بأنالعامل املوحد؛  املوحدة أومبعثر وراديكايل. "فالرواية" ترفض أي مفهوم عن الذات 

يف الواقع كمحادثة، حوار ال هناية له، من خالل سلسلة من اللغات املتنافسة واملتعايشة. بل  حنوياًّ( يتكونمعرفة 
. ومن هنا، يتم إعادة تعريف احلقيقة ليس فقط على أهنا إمجاع نفسها حواريةإهنا، أي الرواية، تقرتح أن "احلقيقة" 

متيز  لفظية، وهي صراعاتاعات إيديولوجية )وهو أمر شائع اآلن يف النظرية الثقافية( ولكن باعتبارها نتاج صر 
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 (.  300بالذات طبيعة اللغة نفسها )نفسه، 

 (1982–1896) رومان جاكوبسون

حيتل عمل رومان جاكوبسون مكانا مهما يف الشكلية والبنيوية. كان جاكوبسون لغويًا يف األساس، وقد 
روسية ثانية، وهي  مجاعة شكالنيةا يف .كما شارك أيضً 1915شارك يف تأسيس حلقة موسكو اللغوية يف عام 

. وكان الشكالنيون من بعض النواحي طالئع للبنيوية: 1916مجعية دراسة اللغة الشعرية، اليت تشكلت يف عام 
أسس جاكوبسون حلقة براغ اللغوية اليت اخنرطت بشكل ناقد يف أعمال سوسور. وهربًا من  1926ففي عام 

 ويف عامحيث تعرف على كلود ليفي شرتاوس.  1941إىل أمريكا عام  انتقل جاكبسوناالحتالل النازي، 
كان هلا التأثري األكرب أواًل يف فرنسا مث   أن أفكاره ولقد ثبتيورك اللغوية.   دائرة نيوشارك يف تأسيس  1943

 يف أمريكا.

يتجزأ من علم  ( يذهب جاكوبسون إىل أن الشعرية جزء ال1958بـ"اللغويات والشعرية" ) ويف حبثه املعنون
( كما يذهب إىل  أنه يف حني أن معظم اللغة هتتم بنقل األفكار، فإن Jakobsom،1987 ،63 اللغة. )

(. يقول  حبث جلاكوبسون بعنوان  69الوظيفة الشعرية للغة تركز على "الرسالة" ألجل اسالة نفسها )نفسه، 
ة هلا بنية ثنائية القطب، تتأرجح بني قطيب ( أن اللغ1956"جانبان للغة ونوعان من اضطرابات احلُبسة" )

لكل السلوك اللفظي  ونتيجة مهمةاالستعارة والكناية.  ويذهب على أن هذه الثنائية "تبدو ذات أمهية أساسية 
 (.112والسلوك البشري بشكل عام" )نفسه، 

إىل اآلخر من يتم تطوير أي خطاب على طول خطني دالليني خمتلفني: أحدمها جمازي، حيث يؤدي موضوع 
خالل التشابه أو االستبدال. ـما ثانيهما فهو الكناية، حيث يؤدي أحد املوضوعات إىل املوضوع اآلخر عرب 

إنه يف السلوك الطبيعي، تعمل  ويقول جاكوبسونالتواصل )االقرتاب يف املكان أو الزمان أو االرتباط النفسي(. 
(. يف 111-110وفًقا لألحوال الثقافية والشخصية )نفسه،  كلتا العمليتني، ولكن يتم تفضيل إحدامها عادة،

العمليتان بشكل غين، فإنه غالًبا ما يتم إعطاء الغلبة لعملية واحدة؛ وعلى  وبينما تتفاعل، وأيًضاالفن اللفظي، 
 جاكوبسونويالحظ سبيل املثال، مت االقرار على نطاق واسع بأولوية االستعارة يف الرومانسية والرمزية األدبيتني. 

أن التنافس بني األدوات االستعارية والكنائية حيدث يف أي عملية رمزية، يف األحالم مثال. هنا يسبق جاكوبسون 
 حتليل الكان لتفريق فرويد بني التكثيف واإلزاحة من حيث االستعارة والكناية.
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 النقد الجديد

. بعض امليزات املهمة الجديد مسي النقد وضوًحا فيماالشكلية أكثر  تبدت النزعاتيف العامل األجنلو أمريكي، 
ت. إس. إليوت وعزرا باوند،  القرن العشرين يف عمل العشرينيات منإنكلرتا خالل  النقدية ظهرت يفهلذه النظرة 

ساعدوا يف جتديد دراسة األدب اإلنكليزي.  و كان أكثر البارزين  احملرتفني الذين من النقادوكذلك يف جيل آخر 
أ.ريتشاردز وتلميذه  مها: آيبني هؤالء، من ذوي االرتباط مبنهج اللغة اإلنكليزية اجلديد يف جامعة كامربيدج  من

 ويليام إمبسون.

(، إىل وضع أساس منهجي 1926) والشعروالعلم ( 1924) النقد األدبي كتابيه مبادئسعى ريتشاردز يف  
 للتخصصات غري األدبية.  واللغة اإلشاريةلدراسة األدب. لقد ميز، بشكل أساسي، بني اللغة االنفعالية للشعر 

حماوالت من  وبتوظيف عيناتتأثريه قائًما.  وال يزالنشر كتابًا بعنوان "النقد التطبيقي"،  1929 ويف عام
حتليل الشعر، كان يهدف إىل تعزيز املهارات والتقنيات الالزمة لقراءة األدب عن  املشوبة عادة باخلطأ يف الطالب

قرب. كان ملمارسة القراءة الفاحصة، احلساسة للغة األدبية التصويرية، كما حددها ريتشاردز الحًقا، تأثري عميق 
 على النقاد اجلدد الذين سّهلوا إضفاء الطابع املؤسسي األكادميي عليها.

(، 1930) سبعة أنواع من الغموض، لكنه أنتج كتابًا بعنوان النقاد الجدديليام إمبسون نفسه من  يكن و مل
حبكم القراءة الدقيقة للنصوص األدبية والتأكيد على الغموض بوصفه خاصية  النقد الجديدكان له تأثري على 

ية مثل السخرية والتوتري والتوازن، مفاهيم أدبية نقد مبادئ النقد األدبيأساسية يف الشعر. دفع كتاب ريتشاردز 
باإلضافة إىل التمييز بني االستخدامات الشعرية وغريها من استخدامات اللغة. عرب احمليط األطلسي، كان هناك 

 الصعاليك والزراع الجنوبيينباسم  ، وهم املعروفونالجديدةالنقدية نقاد أمريكيون أيًضا يرودون املمارسات 
 األمريكي الشمالاملزعوم للعلم والتكنولوجيا يف  التجريد اإلنساينكرد فعل ضد   القديم الجنوبروجوا لقيم  وقد

 الصناعي.

كان من بني هؤالء الرواد جون كرو رانسوم وألني تيت، االذان طورا بعض أفكار إليوت وريتشاردز. رأس   
مع جمموعة من  1925إىل عام  1922عام  من (The Fugitive)رانسوم حترير جملة الشعر املسماة 

. تضمنت اجملالت األخرى املرتبطة بالنقد اجلديد وارن ودونالد ديفيدسون وروبرت بنالكتاب كانت تشمل تيت 
(، اليت يديرها  Kenyon(، وجملة كينيون )1942-1935اجمللة اجلنوبية، اليت حررها بن وارن وكليث بروكس )

 من القرن  وخالل األربعينياتما زالت موجودة.  ( اليتSewanee(، وجملة سيواين )1959-1938رانسوم )
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العشرين، أصبح النقد اجلديد مؤسسًيا باعتباره النهج السائد يف األوساط األكادميية وتأثريه ال يزال 
 قائماً حىت اآلن، رغم تقويضه على نطاق واسع منذ مخسينيات من القرن العشرين.

ومونرو كتبها أتباع للمنهج متأخرون نسبًيا: فمقاالت و. ك. وميسات   للنقد الجديدبعض الوثائق الرئيسية 
ألوسنت وارين  ونظرية األدب(؛ 1949( و "املغالطة الوجدانية" )1946"املغالطة املتعمدة" ) بريدسلي

ائل (. وجتدر اإلشارة أيًضا إىل التأثري اهل1954بـ " األيقونة اللفظية" ) وميسات املعنون(؛ وكتاب و. ك. 1949)
 (، الذي ساوى بني معىن النص ونية مؤلفه.1967التفسري" ) الصدق يفلكتاب إي دي هريش "

 (1974–1888) جون كرو رانسوم

يف وقت سابق من قبل رانسوم، الذي نشر  للنقد الجديدلقد مت عموما اإلعالن عن البيانات األساسية    
 مؤثر بعنوان النقد مندجما، ُنشر يف كتابه جسم العامل ( ومقاال1941اجلديد ) بعنوان النقدسلسلة من املقاالت 

"، النقاد الجددالكامنة وراء ممارسة معظم " النقدية الجديدة(. يعرب هذا املقال بإجياز عن جوهر املبادئ 1938)
يف  تستحثها الرغبةالذين غالًبا ما اختلفت وجهات نظرهم يف جماالت أخرى. و كما يقر رانسوم، فإن مقالته 

  ,Ransom )عمالً جاًدا".النقد "عل النقد األديب "أكثر علمية، أو أكثر دقة ومنهجية"؛ فيجب أن يصبح ج
 . ويشجع على أن ينتقل تركيز    من البحث التارخيي إىل التذوق اجلمايل والفهم. (32 ,1968

نفسه. ومن  دبيدرس األأن  ولكن عليهاألدب  أال يدرس عنباختصار، موقف رانسوم هو أن الناقد جيب 
( االنطباعات الشخصية، ألن النشاط النقدي جيب أن "يشري إىل طبيعة الشيء 1مث جيب أن يستبعد النقد: )

( التلخيص وإعادة الصياغة، ألن احلبكة أو القصة هي جتريد 2(؛ )342بدالً من تأثريه على املوضوع" )نفسه، 
اليت قد تشمل اخللفيات األدبية والسرية الذاتية واملصادر ( الدراسات التارخيية 3من احملتوى احلقيقي للنص؛ )

( احملتوى 5( الدراسات اللغوية اليت تشمل التعرف على إشارات ومعاين الكلمات. )4األدبية وما مياثلها. )
( "أي دراسات خاصة أخرى تتناول بعض احملتوى 6األخالقي، حيث أن هذا ليس هو احملتوى الكامل للنص؛ )

 (.345-343النثرى املأخوذ من املصنف" )نفسه، امللخص أو 

احلقيقي يهتم بالدراسات الفنية للشعر، واألوزان،  الذي جمالهيطالب رانسوم بأنه جيب على النقد، 
(. أخريًا، 346بشكل مستقل" )نفسه،  وأن يعملواالستعارات، واخليال، أن "حيصل على ميثاق حقوقه اخلاصة 

نطولوجي الفريد للشعر، باعتباره متميزًا عن النثر. وحيث على "أن ينظر الناقد إىل يؤكد رانسوم على الطابع األ
-347القصيدة على أهنا ليست أقل من مناورة وجودية أو ميتافيزيقية يائسة" ال ميكن اختزاهلا يف النثر )نفسه، 

أن كال من األدب والنقد األديب جيب أن يتمتعا باالستقاللية على الصعيدين  رانسوم إىل وكليا يذهب(. 349
 بالرتكيز على "النص نفسه"  النقد الجديدالوجودي واملؤسسي. غالًبا ما يتم تلخيص حجاجه يف وصف 



 أحمد محمد الشالبي                                                  النقد األدبي من الليبرالية اإلنسانية إلى الشكلية  
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 أو "الكلمات املوجودة على الصفحة".

 (1985-1915بيردسلي )( ومونرو سي. 1975-1907الناقدان ويليام ك. ويمسات االبن )
للنقد كتب الناقد وميسات والفيلسوف بريدسلي ورقتني مؤثرتني ومثريتني للجدل قدمتا املواقف املركزية 

(. يف أوهلما، يرفضان قبول فكرة 1949( و "املغالطة الوجدانية" )1946املغالطة املتعمدة" )ومها "، الجديد
تقوم و  (Wimsatt and Beardsley, 1967, 4)قدي. التصميم أو النية كمعيار للتفسري األديب الن

إذا جنح الشاعر يف عمله، فإن القصيدة نفسها تظهر ما كان حياول القيام به.أما  يلي:حجتهما الرئيسية على ما 
إذا مل ينجح الشاعر، فإن القصيدة ال تعد دلياًل كافياً على ذلك، و هنا جيب على الناقد أن خيرج من القصيدة 

 ماكليش الذيعلى وجود نية مل تصبح فعالة يف القصيدة. إهنما يكرران بيان الشاعر األمريكي أرشيبالد كدليل   -
فحواه أن "القصيدة ال ينبغي أن تعين بل أن تكون". يشرح وميسات وبريدسلي هذا البيان على النحو التايل: 

يف  . . .."القصيدة. . . هي ببساطة أن تكون، مبعىن أنه ليس لدينا عذر لالستفسار عن جزء مقصود أو مراد
 منها بشكلالنية  ا وإذا فقط استنتجناناجحة إذهذا الصدد، خيتلف الشعر عن الرسائل العملية اليت تكون 

بأن القصيدة هي بنية لفظية مستقلة هلا غايتها  النقدي الجديد(. هذا بيان فعال للوضع 5-4نفسه، )” صحيح
يف حد ذاهتا، وليس هلا أي غرض يتجاوز وجودها كموضوع مجايل. ال ختضع ملعايري احلقيقة أو دقة التمثيل أو 

 (.5ه، احملاكاة أو األخالق )نفس

( مدفوعة باالفرتاض نفسه، بأن األدب أو 1949مقالة وميسات وبريدسلي الالحقة "املغالطة الوجدانية" )
ليس فقط عن نفسية املؤلف وسريته الذاتية والتاريخ ولكن أيًضا عن القارئ أو  مستقل، منفصلالشعر هو كائن 

 ارة إىل العاطفة أو احلالة العقلية أو النزعة.كلمة "وجدان" لإلش  ويستخدم الفالسفةاجلمهور الذي يستهلكه. 

ومن هنا، فإن "املغالطة الوجدانية" حتدث، وفًقا للناقد وميسات والفيلسوف بريدسلي، عندما حناول تفسري أو 
أو املستمع. فكما أن املغالطة  يف القارئتأويل قصيدة من خالل اللجوء إىل املشاعر أو احلالة العقلية الناجتة 

أيضا " خلط بني القصيدة  الوجدانية هي هي املغالطةة هي "خلط بني القصيدة وأصوهلا"، فكذلك املتعمد
، هي أن القصيدة نفسها، كموضوع للحكم النقدي على الوجدانية المقصودة أوونتائجها. . . نتيجة املغالطة، 

 (.21وجه التحديد، ستميل إىل التالشي ")نفسه، 
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Literary Criticism from Liberal  

Humanism to Formalism 

Ahmed M. Shalabi 
Abstract:                                                                                                                          

The research aims to shed some light on literary criticism in the 
twentieth century, as it begins with the poetics of modernity and ends 
with formal criticism as appeared on both sides of the world: Eastern 
and Western. Literary and critical modernity is crystallized at the 
beginning of the twentieth century, influenced by the liberal humanist 
currents and their conceptions of the universe, man, literature, life and, 
consequently, criticism. Hence, the critical movements in the early 
twentieth century were moving towards certain paths based on isolating 
aesthetics from ethical and religious concerns.  These movements were 
tending towards the glorification of aesthetics by abandoning the 
arguments of bourgeois thought and its representations of utilitarian 
and pragmatic values, as a last line of defense against a mercantile, 
capitalist and a world free of humanity values. Thus, the interest in the 
formalist tendencies of literary analysis emerged, and the critical arenas 
on the two opposite sides of the world simultaneously came to know 
it.  It emerged In Russia and the Eastern world during the transition to 
socialism and in America and Britain in what is known as the new 
criticism. This research is hopefully characterized by excavating and 
digging into the cultural, cognitive and philosophical backgrounds that 
simultaneously launched these critical paths that are geographically 
divergent and cognitively convergent at the same time. Hence, the 
research briefly presents the contributions of Boris Eichenbaum, 
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Mikhail Bakhtin and Roman Jacobson on the one hand, as well 
as the efforts of John Crow Ransomou, both the critic William Wimsat 
and Monroe Beardsley. Perhaps it is obvious that all of this has made an 
outstanding and significant contribution to international critical theory. 

Key words: Poetics, Modernism, Russian formalism, New criticism. 

 

 

 

 

 

 

 

 


