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بسم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة
النقد نشا ٌط و ٍاع يقود األعمال اإلبداعية ،اليت ىي أعمال معقدة ،حتمل يف
قيمها االنفعالية والتعبَتية ،قيماً مجالية ومعرفية ،اجتماعية ونفسية؛ األمر الذي يفضي
إىل دائرة مؤطرة ،يصعب على ادلتلقي االعتيادي أن يدركها بسهولة.
وعلى ىذا األساس ،ال بد من مهزة وصل ـ ثقة ـ تقوم بتسليط الضوء على عوامل
النص ادلعلنة وادلغيبة مبستوياهتا ادلختلفة ،وتقريبها إىل ادلتلقي .والناقد األديب ،ىو مهزة
الوصل ىذه ،والعمل الذي ديثل النشاط الواعي ،ىو النقد األديب.
من أجل ذلك ،تعددت ادلناىج والدراسات اليت حتاول أن حتلل النصوص؛
فظهرت ادلناىج اليت تعاجل النصوص معاجلة خارجية ،كادلنهج :االجتماعي ،النفسي،
التارخيي ،االنطباعي .وظهرت ادلناىج اليت تعاجل النصوص معاجلة داخلية ،كادلنهج:
البنيوي ،اجلمايل ،األسلويب...
وقد آثرت ،يف ىذا البحث ،دراسة ادلنهج االنطباعي ،استناداً إىل ما تداركو
ليكون لو منهجاً خاصاً بو ،ومستو
الناقد عبد اجلبار عباس على ىذا ادلنهج النقدي؛ ِّ
بـ(االنطباعية اجلديدة) .وعملت على إيضاح ذلك نظرياً ،وتطبيقاً ،يف مبحثُت ،اختص
أوذلما باجلانب النظري ،واآلخر باجلانب التطبيقي.
ويل التوفيق
واهلل ُّ
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المبحث األول:

االنطباعية في النقد
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النقد االنطباعي:
ىو االنطباع ـ أو األثر ،الذي يعيده الناقد؛ نتيجة لقراءة نص إنشائي من
قصيدة أو قصة أو مسرحية أو كتاب ،كما ىو يف حالة حدوثو ،ويف الساعة اليت كان
فيها الناقد ،من دون إضافة أو اىتمام بأمر سواه  .1فنحن ـ من أجل ذلك ـ ال نقرأ
نقداً عن النص األديب ،وإمنا نقرأ عن انفعال الناقد بالنص.2
يزن الناقد ،االنطباعي ،النص على وفق وقعو يف نفسو ،وما يثَته العمل يف ذىنو
من ٍ
معان ،ويف قلبو من إحساسات؛ فلكأنو يقوم ـ أو ىو قائم فعالً ـ على ((لذة
احلواس)).3
ت .وىم ال يرون
وعلى قدر ىذا األثر ،يكون حكم الناقد ،وىو حكم ذااٌّيت ٌ
عيباً يف ذلك؛ ألن العمل األديب نفسو ،يف نظرىم ،إمنا ىو تعبَت مباشر عن الذات ،ال
ديكن أن خيضع لقواعد أو قوانُت بعينها ،بل ال ديكن تفسَته إال بتعبَت آخر ال يقل
ذاتية عنو ،ىو انطباعات الناقد.4
هبذا ادلفهوم ،حطمت االنطباعية األسس والقواعد النقدية ،ورفضت احلكم
على الفن بالقوانُت وادلعايَت اليت تعتمد آلية اإلدراك؛ وعلى وفق ىذا التأسيس ،تعٍت
كلمة (انطباع) :اللقاء ادلباشر ،الساذج ،بُت النص والقارئ؛ فال نعثر على تقوديات أو
حتليالت مجالية للمفردات ،والًتاكيب ،والصور ،والبناء ،واللغة ،وال نعثر على مفهوم
أديب ينبثق من خالل التعامل ،وال نقف على وظيفية الرمز ومعطياتو ،إىل آخر ذلك
 1ينظر :مقدمة يف النقد األديب.415 :
 2ينظر :النقد والناقد األديب (رشاد رشدي).84 :
 3النقد األديب (كارلوين وفيللو):
 4ادلذاىب النقدية (د.عمر زلمد الطالب).42 :
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من مهمات النقد .فإذا أشاح الناقد نظراتو عنها؛ جة أنو يقدم انطباعات شخصية
من جراء تأثره بالنص ،وإحساسو بو؛ فإنو يكون ،بعملو ىذا ،قد انتبذ بالنص ،واىتم
بنفسو ىو متلقياً للنص.5
يعمل الناقد االنطباعي على إسكات النص؛ ليتكلم ىو؛ فمن ىنا ،إن مادة
الناقد االنطباعي قراءات ،أو ذكريات من قراءات سلزونة لدى متلق مثقف .وإن منهج
ىذه ادلادة ،ىو (الال منهج)؛ ذلك أن النقد االنطباعي يَـتَـ َقَّرى االستجابات الذاتية؛
صرر .بيد أن النقد
ليحتفف بفرديتو مستنداً إىل انطباعات الناقد نفسو؛ فهو نق ٌد ذااٌّيت ٌ
األديب ادلدرك ألغوار النص األديب ـ لكي يؤدي مهامو السليمة الصحيحة ـ ينبغي أن
يقوم ،كما ىو معلوم ،على ركيزتُت:
ادلوضوعية :لدراسة النتاج الفٍت على وفق آليات وإجراءات منضبطة.
والذاتية :اليت تعتمد على ذوق الناقد ومًتاكمو ادلعريف.
إن النجاح يف وظيفة النقد يرجع إىل طبيعة ادلادة ادلدروسة ادلتمثلة يف اإلنتاج
الفٍت الذي ىو عكس اإلنتاج اآليل؛ خلضوعو حلقائق علمية مثبتة ،تصح واقعيتها إذا
صحت فكرهتا الذىنية ،يف مجيع احلاالت ،وعند مجيع الناس .يف حُت أن األثر الفٍت
ىو انعكاس لألحداث والتجارب على شخص بعينو ،أو ىو صدى النفعال إنسان ما
لتجربة ما .وبذلك يتبٌت النقد األديب موقفاً وسطاً بُت العلم والفن.
على وفق ذلك ،فالنقد ىو الصهر التام بُت ادلوضوعي والذاا ،ويف ىذا فهم
للنص ادلبدع أو كشف عن قدرات الناقد ،ومنهج االلتفاتات الذكية.
وقد أدرك الناقد عبد اجلبار عباس طريف ىذه ادلعادلة برىافة حسو ،وعمق نظره،
فضالً عن امتالكو القدرة على إدراك العالقات العميقة بُت الظواىر؛ فذىنو يقف مرن،
 5ادلذاىب النقدية.54 :
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ديكنو من حتليل أحكامو ادلبنية على ثقافة مًتاكمة ،مع أسلوب ،يف الكتابة ،واضح ال
لبس فيو ،خيفف من حدة العلمية اليت يقتضيها النقد ،وتستدعيها األمانة يف العرض
والتفسَت ،ويكبح من مجاح الذاتية.
فالذاتية ،اليت تؤدي إىل اإلسقاط واإلسراع ،عمل أناين(( أريد شيئاً يف عمل؛
فالعمل جيد ،وإن غاب عنو؛ فهو رديء)) ..أبداً؛ فهذا ليس نقداً انطباعياً؛ إنو لون
ضيق من التعامل األناين يف األدب والنقد.6
إنو ،هبذا ،يتجاوز التعامل االنطباعي يف اختالر رؤيتو ومفهومو للذات؛
فالذات ،عنده ،ىي اليت تفسح اجملال إىل أقصى قدر شلكن من التعامل (الدديقراطي)
مع اآلثار األدبية؛ فأنت إذ جتعل من االستجابة الذاتية منطلقاً ،ال يعٍت ،بالضرورة ،أن
تكون ىذه الذات معزولة عما حوذلا من تيارات العصر ومعارفو .إن الذات ديكن أن
تلخص عصراً ،وحتتوي مرحلة .وىكذا ،ال تكون الذاتية منقصة يف النقد األديب إال إذا
كانت ذاتية ضيقة ال يعنيها معرفة مكاهنا من العصر.7
على وفق ذلك ،يكون التعامل االنطباعي ،يف تقديره ،أنسب السبل إىل فحص
اآلثار األدبية وتقوديها ،لكن ذلك ال ينفي أن يف ادلستطاع االستفادة من ألوان التعامل
اليت تطرحها ادلناىج النقدية .8وإىل جانب ىذه النـزعة الذاتية اليت ينـزع إليها يف التعامل
االنطباعي ادلرن ،فقد أغناىا بنـزعتو األكادديية اليت حترص على الدقة ،وادلوضوعية،
واإلحاطة الشاملة بتفاصيل ادلوضوع كلها ،وتقليبو على وجوىو حىت يصل إىل نتائج أو
قناعات يطمئن إليها اطمئناناً كامالً.9
 6ينظر :احلبكة ادلنغمة.305 :
 7ينظر :ادلصدر نفسو 305 :ـ .308
 8ينظر :ادلصدر نفسو.312 :
 9ينظر :ادلصدر نفسو.315 :
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وبذلك يتحول التعامل االنطباعي ،بعد تفاعلو وبلورتو واىتمامات الناقد ،إىل
تعامل (موضوعي) يتجاوز مفهوم االنطباع األناين ،حُت يتمكن الناقد ،برؤيتو ادلتعددة
وخربتو ومعرفتو ،من حتقيق ((التناسب ادلوضوعي بُت الفنان والناقد)).10
نقد َى ًوى شخصياً،
إن النقد االنطباعي الذي يقدمو عبد اجلبار عباس ،ليس َ
وال الرأي ادلفروض ،وال احلكم ادلستعجل ،إمنا ىو ،على حد تعبَت الدكتور علي جواد
الطاىر عن نفسو(( :إخراج ادلوضوعي إخراجاً انطباعياً ،أو ىو انطباعي من خالل
ادلوضوعية)).11
وتأسيساً على ىذا ،يتضاد الناقد ،يف سياق ىذا الفهم ،مع الناقد االنطباعي
(الرمسي) ،الذي ال يصدر إال من حالتو اخلاصة بو ،ويتضاد ،أيضاً ،مع ادلقصود البارز
يف ادلصطلح الذي يشَت إىل اتساق القراءة مع حالة االنطباع النفسية .وبذلك يصبح
النقد االنطباعي إبداعاً على إبداع ،يث ال نرى صوت النص عالياً ،بقدر ما نرى
صوت الناقد عالياً ،من ىنا بدأ عبد اجلبار عباس متجاوزاً ادلصطلح الرمسي للنقد
االنطباعي ،الذي يلح على إسكات النص؛ ليتكلم الناقد ،سب حالتو ادلزاجية،
ليكون نقداً يقبض على النصوص ،ومفهماً دلشكالت اإلنسان ،وإحاطة شاملة
لألسرار اجلميلة اليت دتنحها القيمة التعبَتية.
وعلى وفق ذلك ،يرفض عبد اجلبار عباس حبس نفسو يف منهج واحد ،أو زاوية
صغَتة ضيقة للنظر إىل النص ،وأدرك إدراكاً واعياً ،أن النقد االنطباعي ،مبفهومو
(الرمسي) ،حُت يعتمد الذوق األديب ،سينتهي إىل فقدان ادلنهج؛ ألن النص ،لديو،
ينطوي على أبعاد فكرية ،ومسات تارخيية ،وإضافات مجالية معينة ،وجذور
 10الفن خربة.513 :
 11ج  .س.209 :
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(سيكولوجية) خاصة أو عامة؛ فهو ،لذلك ،ينظر إىل النص من الدائرة الرحبة ،وقد
وسم الدكتور علي جواد الطاىر ذلك باألدبية .األمر الذي جيعل من الناقد االنطباعي
اجلديد ،يستعُت بعلوم النفس ،واالجتماع ،واجلمال ،والفلسفة؛ من أجل االستنطاق
احلر للنصوص.
وهبذا يصبح النقد االنطباعي ،بادلعٌت الذي أشرت إليو ،إبداعاً يوازي النص،
ويف الوقت نفسو ،يصبح جتاوزاً حلدود القراءة االعتيادية من خالل توجو توظيف ىذا
اخلطاب النقدي جلماليات وسيط ،ىو الكتابة؛ وهبذا يصَت ىذا النقد ،ببساطة ،لغة
ثانية ،وخطاباً على خطاب ،وإبداعاً من طراز خاص ،يسد فجوات النص .وىذا ما
سنلقي عليو الضوء اآلن.
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المبحث الثاني:
فحص منهجه النقدي

أيها األرق ـ مثاالً
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سلفت اإلشارة إىل منهج الناقد عبد اجلبار عباس ،الذي جهر بو ،ورأينا ومسو
بـ(النقد االنطباعي اجلديد) .وقد آثرت ،ىاىنا ،أن أمتحن تلفظاتو ومقوالتو اليت خص
هبا منهجو؛ للوقور على نصاعة آلياتو النقدية ،واإلجراءات اليت دير هبا على ادلادة
األدبية؛ من ىنا وقع االختيار على مقالتو األدبية (أيها األرق)؛ لتكون مادة لفحص
مقوالت الناقد اليت كان جيهر هبا.
يبتدئ الناقد ادلقالة بوصف طبعة الديوان باألناقة ،وأهنا صادرة من وزارة
اإلعالم ،للشاعر الكبَت زلمد مهدي اجلواىري .وكان عبد اجلبار عباس يف ،وصفو
الديوان ،ناثراً يلحف األوضاع السياسية واالجتماعية واالقتصادية ،بلغة قاص مبدع،
يقول ((إضمامة صغَتة متعددة األلوان والظالل ...نداء حي ،واستدعاء صارخ،
مشوبان بًتحيب تلمس يف كل حرر منو حرارة الصدق ،وقوة اإلديان)).12
ويتحول الناقد إىل احلديث عن إدراك اجلواىري لتلك ادلرحلة ،وتفهمو إياىا،
وجتاوزه ادلراحل األوىل من الكتابة؛ فجاءت ىذه القصيدة على نار ىادئة ،ختفق على
وجدان الشاعر بألطف شلا كانت ،بظالل أرق ،وموحيات أكثر طالقة وانبعاثاً.13
فينتقل الناقد إىل موضوعات القصائد؛ ليتناوذلا باجتاىُت أو منهجُت متمازجُت،
الفٍت والنفسي ،إذ يقرر أن الطول الذي امتازت بو تلك القصائد ،ال يكمن يف النهج
الفٍت ،وإمنا يرجع إىل جتارب خاصة باجلواىري؛ ألن القصيدة ـ كما يرى الناقد ـ تقوم
خلجات النفس مثقلةً بتجارب عمر
على ىذا التفايض واالسًتسال ،تتدفق ،عربه،
ُ
مديد.

 12مرايا جديدة.15 :
 13ادلصدر نفسو.
135

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

مث أشار الناقد إىل ظاىرة أسلوبية ىي التكرار ،وداللة التكرار ادلعنوية ،بقولو
((خيتص كل مقطع بفكرة أو ىاجس أو خاطرة تبدأ بنداء (يا ندديي) ،الذي ديثل
الزمة متكررة ،أو مدخالً موسيقياً لدورات متعاقبة يف نشيد واحد)).14
بعد ذلك ،يتصدى الناقد إىل مرحلة اجلواىري ،فيسردىا بلغة قاص مبدع ،قادر
على تصوير تلك ادلرحلة من دون فائض؛ ليأا شعر اجلواىري شلثالً لتلك ادلرحلة ،بكل
مضامينها ،ويف ىذا احتواء للمنهج االجتماعي الذي أساسو :أن األديب ابن بيئتو؛
ليضع مالمح للشاعر الكبَت أن يكون ((صوت رلتمعو ،وصوت ذاتو يف آن ،يصنع من
تناقضهما وحدة ،ومن تنازعهما رؤيا منسجمة موحدة ،تتخللها ،أحياناً ،آثار احلَتة
واخليبة .وال تناقض بُت أن تكون أمهية شعر اجلواىري ،وشهرتو على تعبَته عن واقع
مرحلتو تعبَتاً ثورياً تقدمياً ،وبُت أن يرى اجلواىري ،يف ىذا التعبَت ،استجابة لطبيعتو
ىو ،ال ارتباطاً ياة اجلموع اليت كرس ذلا أىم شعره)).15
ومن خالل ادلنهج الفٍت ،يناقش الناقد مسألة مهمة ،ىي نظم القصائد على
وفق نظام الشطرين ،والشعر احلر؛ مستنتجاً أن الشعر العمودي أمسى متخلفاً؛ ألن
صغار شعرائو ادلقلدين عجزوا عن تقاليده ،أو ألن ىذه التقاليد بلغت ادلرحلة اليت
كفت فيها أن تكون مالئمة للتطور؛ فلم تعد تستطيع مالحقة العصر ،والتقاط
حساسيتو ادلعاصرة ادلعقدة ،وإن كان من بُت ىؤالء الشعراء ،من واكب العصر فكرياً،
لكنهم مل يواكبوه شعرياً.16
بعده ينتقل ليحدد أمهية شعر اجلواىري بأنو حقق ىذا التوفيق ىو احلفاظ على
األمناط ادلوروثة والسعي إىل التعبَت عن جوىر اللحظة بلغة شعرية معاصرة يكلفهم
 14ادلصدر نفسو 15 :ـ .16
 15ادلصدر نفسو.18 :
 16ينظر :ادلصدر نفسو 18 :ـ .19
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التضحية ببعض ما استهدفوا حتقيقو يف شعرىم كسروا نطاق الشطرين وابتكروا
األشكال والقيم احلرة اجلديدة ،وىذا ما أراده رواد الشعر احلر؛ لكن اجلواىري استطاع
أن حيقق ذلك بطريقتو اخلاصة اليت مل يستطعها أحد من عموديي جيلو الذين مل
يطاولو أحد منهم ضخامة شاعرية وعلو قامة؛ فحقق ـ لذلك ـ بقدر ما يسمح
تكوينو الثقايف ومؤثرات البيئة ،أىم ما حققو رواد الشعر احلر :االستجابة حلساسية
العصر ،ولكن يف نطاق التقاليد ادلوروثة .فأعلن موقفو ـ الناقد ـ من ىذه ادلسألة بأنو ال
يدعو إىل التعبَت عن حساسية عصر جديد بقيم شعرية موروثة ،لكن ذلك امتياز حققو
اجلواىري يف شعره.
يطرح الناقد مسألة فنية مرتبطة باالنعطافة الشعرية اليت يرى حتقيقها مقياساً
للشاعرية ،ترتبط بظرور ادلرحلة .فالشعر احلر مل يكن انعطافة تارخيية مهمة إال ألنو
ظهر يف ادلرحلة اليت حتمت ىذه االنعطافة ومهدت ذلا ،واستجاب ذلا الشعر احلر؛
فاكتسب أمهيتو من تعبَته عنها.17
إن تلك النظرات اليت تتوزع بُت ادلناىج اخلارجية ،وادلناىج الداخلية ،ىي
إجراءات نقدية ،جيريها الناقد عبد اجلبار عباس على مادتو األدبية.
يعمد عباس إىل عقد موازنة بُت الشاعرين الكبَتين ،اجلواىري ،مع ادلتنيب ،إذ
ديثل كالمها األصالة داخل تقاليد سائدة يطوعها ألغراضو؛ فال تعود قيداً أو سوراً
حيجب أضواء الفكر اجلديد .فقد استطاعا أن يطبعا القيم الشعرية السائدة بطابع
األصالة.18

 17ينظر :مرايا جديدة.21 20 :
 18ينظر :ادلصدر نفسو.20 :
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وىكذا ،خيتم مقالتو بتقييمو اجلواىري بأنو شاعر اجلدة يف قلب ادلوروث،
ورلسد ادلرحلة اليت عاش فيها.
هبذا ،صلد الناقد يتحول من منهج إىل آخر ،سب طبيعتو وثقافتو ،وطبيعة
ادلادة األدبية؛ فهو يتحدث عن البنية الفنية ـ وال سيَّما اإليقاع ـ جبانب حديثو عن
لتكو َن
ادلضمون ،وأثر البيئة يف إنتاج النص ،والظرور التارخيية واالجتماعية والسياسيةِّ ،
أساساً يف آلياتو النقدية اليت كان جيهر هبا ،وعدىا آلية حرة ،ال ختضع لقوالب مهيمنة،
تضيق هبا نفس الناقد ،ويضيق هبا النص؛ فكان ىذا النقد االنطباعي اجلديد ،الذي
يشَت إىل صَتورة ادلوضوعي ذاتياً ،والذاا موضوعياً؛ ليكون إبداعاً على إبداع ـ من
وجهة نظر الناقد عبد اجلبار عباس.
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