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والنقد»  األدب  في  «جتارب  كتابه  مقدمة  في   
ا  دائمً شأنه  هو  وكما   - قارئه  عياد  شكري  يخاطب 
 ،« هاوٍ بأنه «ناقد  نفسه  ا  واصفً ًا،  معتذر ا،  متواضعً  –
في  نفسه  هو  قال  كما  «ماكر»  وصف  أنه  واحلقيقة 

تقدميه لطبعة جديدة من الكتاب.
أولى سمات هذا الناقد الهاوي أنه ال يتخذ من النقد حرفة 
أو مهنة، وإمنا يسعى بكتابة النقد إلى إمتاع نفسه وإمتاع 
ما  األدب، أو  أنواع  من  ا» آخر  يكتب «نوعً وكأنه  اآلخرين 
يسميه هو «مذكرات نقدية»، كأنه ال يكتب نقدًا أكادمييًّا 
بقدر ما يسعى إلى كتابة ما يسميه «أدب حر». نعم إن 
لكل من «األكادميية والتعليم والتخصص دوره في حياتنا 
كما يقول، ولكن رمبا كان دور األدب احلر أهم. واألدب احلر هو 
األدب احلي، هو األدب الذي يكون جزءًا من ثقافة كل إنسان. 
ميكن  ال  احلياة  في  مكان  له  لألدب، كالهما  مالزم  والنقد 
ًا  االستغناء عنه، وال شغله بغيره، وليس مكانه محصور
عندما  اجلامعة  تكون  ما  فأعظم  اجلامعة؛  جدران  داخل 
ثقافة  إلى  عندها  مبا  احلياة، وتدفع  لثقافة  أبوابها  تفتح 

احلياة..(شكري عياد: مدخل إلى علم األسلوب، ص 9.)
الناقد  أن  هي  ثانية،  سمة  األولى  السمة  بهذه  ويرتبط 
يطيق  وال  جافة،  ومناهج  نظريات  من  ينطلق  ال  الهاوي 
االنضواء حتت اجتاهات أيديولوجية محددة، ألنه يبدو وكأمنا 
عن  اإلجابة  إلى  نفسه» يسعى  مع  دائم  حوار  هو «في 
أسئلة ذاتية متوالية ال ينتهي أحدها إال ليظهر آخر. أما 
من  يكتبه  فيما  يعتني  أنه  فهي  واألهم  الثالثة  السمة 
نقد باحلياة، باألعمال اإلبداعية ومببدعيها وقرائها قبل كل 

شيء آخر. 
الرجل  ا، الزمت ما كتبه  السمات جميعً أن هذه  احلقيقة 
ومتنوع، وممتد على  تعرفون كثير  نقد كما  نقد، وهو  من 
األدب  إلى «جتارب» في  واسعة، فحوّلته  زمنية  مساحة 
والنقد، أو جتارب في البحث؛ ففي ختام تلك املقدمة املوجزة 
نفسها يقول شكري عياد لقارئه: «..لم أكتب سطرًا من 
هذا الكتاب إال ألستوضح فكرة، ولم أنشر سطرًا إال ألني 
الذين  الكُتَّاب  كان  بوقتك. وإذا  جديرة  الفكرة  هذه  رأيت 
واملسرح  الشعر  في  قد خاضوا جتارب  هنا  حدثتُك عنهم 
قد  املقاالت  بهذه  كنتُ  وإذا  والرواية،  القصيرة  والقصة 
خضتُ مثلهم جتارب في النقد، فلماذا ال تأخذ نصيبك من 
التجربة؟» (شكري عياد: جتارب في األدب والنقد،  1967، 

ص 8).
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 قراءة في نقد شكري عياد

والنقد، كان  األدب  في  املتوالية  التجارب  هذه  غمار  وفي 
الرجل يلقي بأفكاره وانطباعاته الثمينة، بعضها ظل في 
العابرة، التي  النقدية  املذكرات  أو  الصغيرة  املقاالت  إطار 
ضمتها كتبه املقالية (مثل األدب في عالم متغير، وجتارب 
النقد)،  هامش  وعلى  املقيدة،  والرؤيا  والنقد،  األدب  في 
بينما حتول بعض هذه األفكار فيما بعد إلى كتاب كامل 
الشعر  موسيقى  كتاب  في  (كما  ا  نوعً يدرس  أحيانًا 
مشروع  مصر)، أو  في  القصيرة  القصة  العربي، وكتاب 
أعم مكون من مجموعة كتب (كما في كتبه عن علم 

األسلوب).
مبراجعة جتارب شكري عياد املتنوعة هذه، يبدو أن السؤال 
 ً األساس الذي حرك عمله النقدي في مجمله ظل سؤاال
ً نقديًّا في الوقت نفسه. إنه - من ناحية –  إبداعيًّا وسؤاال
سؤالُ مبدعٍ عن «السر» الكامن وراء تأثير العمل األدبي 
في قارئه، سؤال «األدبية» املتكرر الذي طرحته النظرية 
يجعل  الذي  ما  قطاعاتها:  معظم  في  املعاصرة  األدبية 
والقصة  رواية  الرواية  من  يجعل  الذي  أدبًا؟ ما  األدب  من 
ا ومن ناحية أخرى –  قصة والشعر شعرًا؟ ولكنه - أيضً
سؤالُ ناقدٍ عن السبيل إلى دراسة هذا «السر» الغامض، 
الناقد «العلمية»  صياغة  إلى  األديب  انطباع  يتجاوز  مبا 

املنضبطة التي يسهل نقلها وتعميمها. 
من املؤكد أن سؤال النوع األدبي سؤال أساس وقدمي في نقد 
شكري عياد؛ إذ لم تكن دراسته العلمية األولى عن «يوم 
الدين واحلساب في القرآن الكرمي»، وال دراسته الثانية عن 
تأثير كتاب الشعر ألرسطوطاليس في البالغة العربية، إال 
ا أوليًّا في محاولة للبحث عن هذا السؤال األساس:  جسًّ
  - النوع  أدبيًّا - أيًّا كان هذا  ا  نوعً يخلق  أن  الذي ميكن  ما 
ويرسم له خصائص مميِّزة؟ لم تكن ترجمته املدققة لكتاب 
الشعر  اآلرسطي، ودراسته املستفيضة لترجماته القدمية 
في  بحث  مجرد  تكن  العربية، لم  البالغة  على  وتأثيرها 
بتأمالت  ا  مدفوعً بحثًا  ا  أيضً كانت  العربية، وإمنا  البالغة 
قصة  اجلديدة  وأنواعه  احلديث  العربي  أدبنا  في  خاصة 
ا وعالقة هذه األنواع باملوروث األدبي والنقدي  ورواية ومسرحً
الغربي؛ ففي التمهيد الذي كتبه الرجل لترجمته وحتقيقه 
ودراسته لكتاب الشعر اآلرسطي يتحدث عن «صلة األدب 
املعاصر  األوروبية»فيقول: «فأدبنا  باآلداب  احلديث  العربي 
األدب،  في  العاملية  التأثيرات  على  األمثلة  أوضح  من  مثل 
أدباؤنا املعاصرون لم يكد يفلت واحد منهم من تأثير أدب أو 
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آداب أجنبية، واألشكال األدبية الكبرى التي نعرفها اليوم 
ناظرة إلى مناذج أجنبية، فعقليتنا إذن متشبعة بالتفكير 
إلى  رجعنا  إذا  عجب  فال  والتأثر،  التأثير  موضوع  في 
باآلداب  ليتصلوا  أسالفنا  حاولها  التي  القدمية  احملاوالت 
نبعت  الذي  بالذات  األجنبي  األدب  بذلك  بل  األجنبية، 
منه كل اآلداب األوروبية املعاصرة..»( شكري عياد: كتاب 
حديثة  ترجمة  مع  حققه  الشعر،  في  أرسطوطاليس 
عياد،  محمد  شكري  العربية  البالغة  في  لتأثيره  ودراسة 

الهيئة املصرية العامة للكتاب 1993، ص 4).
ومثيالتها  العربي  األدب  أنواع  بني  العالقة  طبيعة  ما 
األوروبية؟ وما طبيعة العالقة بني أنواع األدب العربي القدمي 
األدبي؟ وما  النوع  العربي احلديث؟ ما وظيفة  وأنواع األدب 
الذي يعطيه خصائصه املميزة؟ وكيف ميكن دراسة هذه 
اخلصائص؟ كل هذه أسئلة محورية في رحلة شكري عياد. 
ووظيفة  العلم،  وسائل  من  أساسية  وسيلة  التصنيف 
وظيفة  األدب، لكنها  دارس  لدى  األدبي  النوع  وظائف  من 
هامشية بالنسبة للمبدع وللقارئ. أما الوظيفة األساس 
للعمل  احلياة  فهي كامنة هناك في «السر» الذي مينح 

األدبي:
ولو  احلياة،  هذه  ك  متسّ أن  فالبد  حيًّا  النص  كان  «إذا 

كنتَ عابرًا بجانبه.
أصنِّفه؟ مع  نفسك: أين  تسال  فلن  حيًّا  النص  كان  إذا 

القصص القصيرة أم مع الروايات أم مع التأمالت..؟
مع الشعر أم مع النثر؟

التصنيف للمتحفيني».(شكري عياد: اللغة واإلبداع،   دع 
ص 132)

في جتاربه النقدية املتوالية واملتنوعة، سعى شكري عياد 
للبحث عن «السر» الذي مينح احلياة للعمل األدبي، وقدم 
االجتماعية  بالوظيفة  يتصل  بعضها  متنوعة،  إجابات 
لألدب،  احلضاري  بالتفسير  يتصل  األدبي، وبعضها  للنوع 
ركز عليها كانت كامنة فيما  التي  اإلجابة األساس  لكن 

أسماه «األسلوب».
و»األسلوب» عند شكري عياد مصطلح يكاد يتوازى في 
معناه  في  األدبي»  مصطلح «النوع  مع  كثيرة  مواضع 
بعنوان  مبكرة  مقالة  ففي  اخلارجي.  معناه  ال  العميق 

عام 1958، يقول: املازني» نشرها  «درس 
بها  نقصد  مطاطة، ولكننا  واسعة  كلمة  «..واألسلوب 
اجلمل،  في  األلفاظ  وتركيب  األلفاظ  اختيار  طريقة  هنا 
لألفكار.  اللحظية  احلركة  عن  لتعبر  اجلمل  وتسلسل 
الكتابة  إلى  بالنسبة  األسلوب  إن  القياس  من  بنوع  أو 
إلى احلركات اجلسمية قد تعنف  بالنسبة  القلب  كنبض 

موجود  القلب  ونبض  تبطئ  وقد  تسرع  وقد  تهدأ  وقد 
ا وسرعة  ا، يساير هذه احلركات اجلسمية هدوءًا وعنفً دائمً
وبطئًا، ويظل له مع ذلك اطراده وانتظامه وصفاته اخلاصة 
من قوة أو ضعف، وسالمة أو مرض -، فكذلك األسلوب، 
ا، يساير  تتنوع أغراض الكالم وفنونه واألسلوب هناك دائمً
املناسبة لها،  والفنون، ويتشكل باألشكال  هذه األغراض 
ويظل له مع ذلك نظامه واطراده وصفاته اخلاصة املميزة . 
وأسلوب املازني يتحقق فيه هذا القياس على أمت ما يكون، 
ا،  حً ا أو ملمِّ ً، مصرِّحً فاملازني يجول حيثما شاء جادًّا أو هازال
ًا، وأسلوبه ميده بالقوة املوازية لهذه احلركة  ا أو متندِّر حكيمً
موجود، ألن  األسلوب  هذا  بان  تشعر  أن  دون  حال  في كل 
أن  دون  احلركة  يدفع  الذي  السليم  القلب  كشأن  شأنه 
يسمعك حركته».(شكري عياد:«درس املازني»(1958)، 

ضمن كتاب  «جتارب في األدب والنقد» ص 32.)
في  القصيرة  «القصة  الرائدة  النوعية  دراسته  في  أما 
مصر: دراسة في تأصيل فن أدبي»، وفي سياق متييزه بني 

الرواية والقصة القصيرة، فيقول:
الرواية  بني   ً فاصال حدًّا  نضع  أن  نستطيع  ال  «..إننا 
حدًّا  يكون  أن  إال  الطول  حيث  من  القصيرة  والقصة 
اخلصائص  عن  البحث  من  لنا  مفر  فال  وإذن  حتكميًّا. 
حتى  النوعني،  من  لكل  الداخلية  اخلصائص  الفنية، 
القصر  ا، ويكون  صحيحً متييزًا  بينهما  التمييز  نستطيع 
فني في  أسلوب  اتخاذ  إلى  داعيًا  احلالة  النسبي في هذه 
ونحن  الرواية.  أسلوب  عن  يختلف  القصيرة  القصة 
مبعنى  ا  واسعً  ً استعماال هنا  أسلوب  كلمة  نستعمل 
الصنعة األدبية بوجه عام ال الصنعة اللغوية فحسب». 

مصر، ص 32.) القصيرةفي  عياد: القصة  (شكري 
في «سر  بحثه  من  جوهريًّا  جزءًا  كان «األسلوب» إذن 
األدبي هو  النوع  إن سر  القول  األدبي، بحيث ميكن  «النوع 
امللموسة  غير  روحه  أو  الغامضة،  الداخلية  خصائصه 
في اإلطار اخلارجي. ولم تكن كتبه املتعددة عن األسلوب 
وراء هذا  إال سعيًا  عمله  من  كبيرًا  جزءًا  استغرقت  التي 
السر وحتويله من سر غامض إلى أداة علمية ميكن ملسها 

ودرسها.
العالقة بني  اكتشاف هذه  بضرورة  ا  متامً يصرح  يكاد  وهو 
اللغة  دراسته»  في  يقول  حني  األدبي؛  والنوع  األسلوب 
النقاد  أن  يبدو  العربي»:  األسلوب  علم  مبادئ  واإلبداع، 
العرب – وال سيما املتأثرين منهم بعلم الكالم – نظروا 
إلى «األسلوب» نظرة تقرب مما يسمى في النقد احلديث 
حديث  في  اخلصوص  على  ظاهر  األدبي»، وهذا  «النوع 
بقي  املفهوم  هذا  ولكن  «األساليب».   عن  الباقالني 
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طرق  من  معينة  «طريقة  وهو  آخر  مبفهوم  ا  مختلطً
أنهم  نعرف  وال  قتيبة.  ابن  كالم  يدل  كما  الصياغة» 
وطرق  األدبي  النوع   – الطرفني  بني  العالقة  في  بحثوا 
من  اجلاحظ  عند  خاطفة  حملات  سوى   – الصياغة 
في  توجز  كانت  العرب  إن  قوله  نحو  من  املتقدمني، 
شاعرهم  الصلح، وإن  خطب  في  النكاح، وتطيل  خطب 
كالب  مع  وصراعه  الوحشي  الثور  لوصف  عرض  إذا  كان 
الكالب،  يقهر  مدحية جعله  مقدمة قصيدة  في  الصيد 
جعله  رثاء  قصيدة  في  نفسه  املوضوع  لهذا  عرض  وإذا 
األسلوب  علم  واإلبداع، مبادئ  عياد:اللغة  يُقتل»(شكري 

العربي ، ص 18).
ً – شأن معظم نقادنا الكبار  لقد توقف شكري عياد طويال
احلديثة، وهي  األدبية  مشكلة «تأصيل» األنواع  – أمام 
الكلمة التي جعلها عنوانًا إحدى مقاالته القصيرة التي 
ً عن ورودها  ضمها كتاب «األدب في عالم متغير»، فضال
األنواع  وتأصيل  القصيرة.  القصة  عن  كتابه  عنوان  في 
تتصالن  لهما  أساسيتني  دعامتني  على  ينهض  عنده 
بطبيعة العالقة مع التراث من ناحية وطبيعة العالقة مع 
 ً التأصيل سيكون سؤاال أخرى. إن سؤال  ناحية  أوروبا من 
ا إذا انطلق من شعور بالنقص؛ إذ األمر الطبيعي  مغلوطً
تقطع  أن  دون  البعض،  بعضها  من  اآلداب  تستعير  أن 
القصة  لدراسة  في مقدمته  ماضيها. يقول  مع  سلتها 
القصيرة: «.. وال نرى من املفيد أن نواصل البحث في كون 
ا من الغرب،  ً في عروبته أو مقتبسً الفن القصصي أصيال
ا من الدفاع عن األدب العربي حني  فهذا البحث يبدو لنا نوعً
احلديث،  أدبنا  في  القصصية  الفنون  بدراسة  األمر  يتعلق 
وإن كنا ال نشك في أن دراسة اآلداب القصصية عند العرب 
مبحث يجب أن يتجه إليه دارسو األدب القدمي كما يتجه 
إليه دارسو األدب احلديث. أما الباحث في  القصص العربي 
ً، وهي أن مناء  احلديث فأمامه حقيقة تاريخية ال تقبل جدال
ا – إمنا جاء على أثر حركة  ا وكيفً ها النوع من األدب – كمًّ
ترجمة واسعة للقصص األوروبي، مهما يكن حكمنا على 
كذلك  فيه  جدال  ال  ومما  نفسها.  الترجمات  هذه  قيمة 
عندنا  القصة  كتاب  من  كثيرًا  تاريخيًّا – أن  ثابت  –ألنه 
إنشاء قصص  يقدموا على  أن  قبل  واقتبسوا  ترجموا  قد 
مبتكر، أو جمعوا بني الترجمة واإلنشاء، فهم إذن قد تأثروا  
تأثروه.  لم يكونوا قد  الغربي، إن  بالقصص  إنشائهم  في 
لقد وفد إلينا الكثير من مظاهر  احلضارة املادية واملعنوية، 
ولكن هذا ال يعني أن الوافد اجلديد قد صادف مكانًا خاليًا، 
أن  لنا حضارتنا. صحيح  لنا قصصنا، وكانت  فقد كانت 
ا في تاريخنا، ولكن  ً هامًّ اتصالنا باحلضارة الغربية ميثل حتوال

من السذاجة أن نتصور أن هذا التحول معناه أننا قطعنا 
عياد:القصة  باملاضي.(شكري  تصلنا  التي  الوشائج 

القصيرة في مصر، ص 10)
وهذه الصلة باملاضي أو ما يسميه «الشعور باالستمرار» 
ملا  الثانية  األساسية  الدعامة  هو  االنقطاع  من   ً بدال
يسميه «التأصيل»؛ ففي مقالته ردًا على صيحة «جيل 
الشعور  ..هذا   » عياد:  شكري  سيقول  أساتذة»  بال 
احلديث، وهو عامل  أدبنا  نفتقده في  الذي  باالستمرار هو 
اليوم.  حتى  شخصيته  ضعفه، وفقدان  عوامل  من  هام 
ا،  وأبادر فأقول إن شباب األدباء اليوم لم يأتوا في ذلك بدعً
أن عدة مدارس  يقرر  احلديث  أدبنا  تدان، فتاريخ  تدين  كما 
في النقد والشعر والرواية ظهرت في أوائل العقد الثاني 
من هذا القرن، أي قبيل احلرب العاملية األولى، حرصت كلها 
على أن تقطع صلتها باجليل السابق لها، بقدر ما حرصت 
على أن تصل حبالها بالغرب. العقاد قال بكبريائه املعهودة 
إنه وأصحابه لم يتعلموا شيئًا من مطران، وهيكل لم يقل 
شيئًا عن «حديث عيسى بن هشام»، ولكنه حني كتب 
«زينب» لم يكن وراءه شيء من «حديث عيسى». وبئس 
أن  وأصحابه  العقاد  شاء  فلو  وهيكل.  العقاد  فعل  ما 
هيكل  أفاد  ولو  الكثير،  لتعلموا  مطران  من  يتعلموا 
من جتربة املويلحي الختلف تاريخ الرواية العربية.(شكري 
عالم  في  األدب  كتاب  ضمن  أساتذة»،  بال  عياد: «جيل 
متغير، الهيئة املصرية العامة للكتاب 1971، ص 189).

وبناء على هاتني الدعامتني يدرس شكري عياد نوع القصة 
ومؤسسوه  أساتذته  له  غربيًّا  ا  نوعً بصفته  القصيرة 
القصيرة  القصة  بني هذه  الصلة  يقطع  ال  الكبار، لكنه 
التي كتبها العرب احملدثون وبني املوروث القصصي العربي 
بأشكاله اخملتلفة. وهو ما يؤدي في النهاية إلى حتول نوع 
القصة القصيرة العربية إلى صيغة جديدة خاصة صبت 
والصورة  املقامة  ا  وخصوصً متعددة،  روافد  وذابت  فيها 
يقول  كما   – األدبي  الشكل  يوشك  وهكذا،  واملقالة. 
شكري عياد - إذا نظرنا إليه من وجهة الفنان اخلالق، «أن 
ا إلى مجموعة من الوسائل، وسائل يختار منها  ينحل دائمً
ويؤلف بينها على النحو الذي يجده أكثر إرضاء له، أو إن 
اختياره  في  الفنان  أن  ملوضوعه. إال  مناسبة  أكثر  شئت 
لوسائله وتأليفه بينها ال يستغني قط عن اخلبرة السابقة 
في ذلك، ال خبرته وحده بل خبرة كل األجيال التي سبقته 
إال  األمر  نهاية  في  األدبي  الشكل  الكالم. وما  صناع  من 
تركيبة خاصة من هذه الوسائل تناسب كيفية معينة من 
على  اجلديدة  معركته  في  األخير  الفنان  الوعي، وتساعد 

اختيار التركيبة األنسب له»
مصر،  ص 72). في  القصيرة  (القصة 


