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كلمة شكر
نحمددهللا ا ذيددن

مد

علينددب

قاليإل عليإل ذيص ة ال ذيس ا " م

ضددلإل مامددبا اددنذ ذي حددض ذيماالذض د العم د
يا يشكر ذينبس يا يشكر ا " .أاقدهللاا بيشد كر

ذيجزيل إيى ذألسابنة " ندالرة عيدال " ذياد

كبندل ي دب ذييد طهللا ذي داليى معدهللاذهللا ادنذ

ذي حض فقهللا االيل صهللا ر رحب ذمشرذف علدى ادن ذيمدنكرة ال رغدا حرصد
أ يكددال اددنذ ذي حددض فد

غ بيددة ذماقددب

نبقصدددددب ال هللاال ذيمكبندددددة ذياددددد
إيي ددب  .ال أشددكر شددهللاة عددبللا
أخ ا
ف

ذيعزيزة ذيا

سبعهللاان

أعلددا ددم اددنذ ذيعمددل سدديكال

كبندددددل أسدددددابنانب ذي بضدددددلة ا ا ينددددد
ذيكريمددة ذياد
كثيرذ ال ذ يا

ذيالقل ذيمحهللاهللا  .الإيى كل م سبعهللان
" ال ا ف

إ ن ط أنند

عال ذيع هللا مب هللاذا ذيع هللا ف

أ أ صدددددل

كبنددل هللاذلمددب إ يددى جبن يال بيخصددال
م

م

علدى

هللاالن ب يدا أكد
قريب أال م
عال أخيإل "

ألن د

ادنذ ذيعمدل

عيهللا على إامبمإل .

اإلهداء
ي الكريمين،
أهدي عملي هذا إلى العزيزين حبّا وعرفانا :والد ّ
إلى منبع سروري ووجودي ،والتي أحيا بها و من أجلها  ،إلى التي سهرت على
راحتي و ض يّ عت عمرها من أجلي إليك أمي الغالية .
ب و االحترام و النجاح
إلى ال ذي أوصلني إلى هذا المكان و فتح لي أبواب الح ّ
إلى الراحل جسدا والباقي أبدا ،إلى روح أبي الغالي ة الذي طالما ساندني
وشجعني في مشاريعي  ،والذي فارقني ببضعة أيام قبل أن يراني أنجح،
أهدي إليك هذا العمل وأتمنى أن تكون فخورا بابنتك .
إلى إخوتي الثالثة " يعمار ،موسى ،حمو " الذين كانوا دائما إلى جانبي في
األوقات الصعبة .
إلى أختي العزيزة و الوحيدة " فطة " التي دونها لم أكن ألنهي هذا العمل .
إلى زوجي الذي شاركني معاناة هذا ا لعمل ،و ساند ن ي دائما و كان صبورا
معي طيلة هذا البحث .
إلى الث لة الرائعة ،أصدقاء العمر  :شهرزاد ،سليمان ،زينة ،عزيز ،كريم ،
أكلي و بالخصوص محمد سعيد .
إلى زمالئي وأصدقائي في الدراسة ،وإلى ك ل ّ األقارب و األصدقاء .
أنو ه بجهود كل ّ من م ّد لي يد المساعدة من قريب أو من بعيد  ،إليكم
كما ّ
جميعا أهدي ثمرة جهدي ،و عملي المتواضع .

تسعديت

مقدمة :
عرف األدب العربي منذ القديم ألوانا مختل فة مةا اا تاا اةاا النقد ية األدب ية  ،ح ية
اات مةةا مةةا خه ل ة اةةذ األب حةةا

عام .

النقد ي ة بد را ة الخ اةةاب األد بةةي وال ظةةاا را ال لو يوي ة ب ش ة

ولةةذل فالحر ة النقد ي ة األدب ي ة لةةم ت عةةرف تو فةةا و ةةد شةةتدا ت اة وةو راا ب ي ة را ب صةةف م ةةتم را
مةةا تم ية ا فةةي ة مرح لة بت فةةوه مةةنت ن قةةدر ع لةةذ خةةر  ،واةةذا مةةا ةةاا ي ةةما ل تةةا ت لة

الدو ينام ية ة ال ت ةةي تتم ية ة ب ت ةةا ا ةةذ الدو را ةةاا النقد ية ة المعا صة ة را  .وم ةةا ب ةةيا ال ظ ةةواار ال ت ةةي
أصبحا مح و نقاش واد بيا الباحثيا العرب ،ظاا را تااو ال من ت التقل يةدر الم عةروف

ف ةةي الد را ةةاا النو قد ية ة األدب ية ة  ،وخا صة ة ف ةةي الع ق ةةود األخ ية ة را  .وذ لة ة
العميه الذر ا رأ علذ ذاا معنذ األدب والنقد .

يرا ةةت و ل ةةذ الت ح ة وةو

ع ةةا

ألا أدب ال ي ةةوم ا ةةو ب ي ةةر األدب ا ل ةةذر عرف ن ةةا ب ةةاألم  ،ف ت ةةذا ي ةةدفعنا و ل ةةذ الت ةةا
و و
األ ةةباب والم بة وةر راا ال تةةي اعل ت ة يتييو ة ر ،وا ذا حاول نةةا اااا ب ة ع لةةذ ذ ل ة  ،فإن نةةا ن اةةد اةةذ

الت اة وةو راا النقد ية لةةم ت ةةا و او نتي اة لت اة وةو ر الع لةةوم والم عةةارف فةةي ام يةةت الم اةةااا ،ف عةةالم
ال ي ة ة ةةوم ة ة ةةذل ل ة ة ةةي ا ل ة ة ةةذر ة ة ةةاا ة ة ةةابقا ،فاألب ح ة ة ةةا العلم ية ة ة ة  ،واا ت ش ة ة ةةافاا المختل فة ة ة ة
والت نولوا ية  ،ومف تة وم العول مة ةد أوثوةرا ل تةةا أيو مةا تةيثير ع لةةذ الدو را ةا ا األدب ية العالم ية
باألخص .
بصف عام  ،والعربي المياربي بصف خاص  ،وفي ماا النو قد
و
ال ث يةةر مةةا ااتاا اةةاا وال مةةدار

وال مةةذااب فةةي م اةةا

أا انا ل ة
وع لةةذ ا لة وةربم مةةا و
الدو را ةةا ا النو قد ي ة  ،فإنو تةةا تةةدخ لو تةةا وتت عةةايش فةةي و اةةار مةةا أ صةةبحنا نعرف ة فةةي ال و ةةا
الحا ر بة " نظرية النو قةد "  ،واب عةا فةإا اةذ ا لنو ظرية ا تم ثة اتاا اةا وا حةدا ،وا تعبوة ر عةا
ةةا ر اا تاا اةةاا ب ة و مةةا في تةةا مةةا و اة را اا
مدر ة م حةةدو دا ،أو ر ية وا حةةدا ،وا نو مةةا تم ثة
ع لةةم

ةإا اةةذ الن ظرية النو قد ية
وم بةةاد  ،وب ة و ن قةةاا وت تةةا و ةةعفتا  .وفةةي حقي قة األ مةةر ،فة و
بذا تة ةةد عرف تة الدو را ةةاا اليرب ية م نةةذ بدايا ت ة  ،ألنو تةةا اةةي ال تةةي ا ةةتااعا أا تا عة مةةا
الدو را ةةاا األدب ي ة والنو قد ي ة علم ة ا ي تةةتمو أ ا ة ا ب ة و م اةةااا الح يةةاا ،باعتباراةةا ن صةةا ب ي ة را
أا
يق بة ة و الدو را ةةاا ،والم نةاا بإا را ات تةا العلم ية المختل فة  .ول ةا اةةذا ا يع نةي أي ةةا و
المف و ة ريا أو الن قةةاد فةةي الثقا فةةاا األ خةةرا لةةم ي ةةتموا فةةي ذ ل ة  ،ب ة ا نةةا ع بةةا را عةةا ة و

موح د ما الاتود ال بي را .
و
وا ذا أشرنا انا ولذ الدو را اا اليربي بصف خاص  ،فألنو تا انا ال بو ا ولذ ذل .
وا ةةذا ب عةةد أا ةةاا النو قةةد العربةةي يت م ثة فةةي عمل ية تق يةةيم وت قةةويم ،يم ية ف ية النو ا ةةد مةةوااا
الاما

الرد ا ا ،وال او بةت مةا الت لوة ف ،وال صةن ع مةا الت صةنو ت
ما القبح ،ويفر الاودا ما و
أ

ي عت مةةد في تةةا ب صةةف

ب ية را ع لةةذ ذو ة وميوا ت ة الخا صة  .أ صةةبح الن قةةد العربةةي ال حةةدي

ب خةةواص أب عةةد مةةا ذ ل ة  ،ح ي ة

ي تةةتم

أ صةةبحا العمل ي ة النقد ي ة  ،ع بةةا را عةةا عمل ي ة وصةةفي ت بةةدأ

مبا ش ة را ب عةةد عمل ي ة اا بةةداف ،وت ةةتتدف ة را ا األ ثةةر األد بةةي ومقارب ت ة

صةةد الوصةةو و لةةذ

ال اةةوار والحقي قة ال تةةي يت ةةمنو تا اةةذا اا بةةداف ،في شةةف ف ية النو ا ةةد عة ا ة و مةةا اةةو أ صةةي
ةإا النو قةةد المعا صةةر يخ ةةت لماموعة
وف نةةي ومعرفةةي وث قةةافي فةةي ا لةةنص األد بةةي  .ولةةذل  ،فة و
م ةةا الخ ا ةةواا واا اة ة را اا ال و ة روري ال ت ةةي تتا و ة د ف ةةي ة ة را ا النص ،ومهحظ تة ة وتحلي لة ة

م مونا وش ه .

ولةذل

ف قةةد عرفةةا ال ةةاح النو قد ية ماموعة مةةا ااتاا اةةاا ،والنظريةةاا ال تةةي ت تةةتم بد را ة

األدب ،هو بإا را اتتا ومباد تا .

وا ذا ا نةةا ب عةةا الم نةةاا النقد ي ة ت ت فةةي بعمل ي ة الوصةةف ال ظةةاارر ،أو ا لةةدو اخلي ل لةةنو ص
ةإا ا نةةا م نةةاا أ خةةرا تت عةةدو ا
مةةا اةةو شةةيا ال مةةنت البن يةةور ،وال لو ةةاني ،وال ةةميوايقي فة و
الوصةةف و لةةذ التف ةةير والتيوية

مةةا اةةو شةةيا ال مةةنت

التيويلي ( الترمينوايقي ) وامالي التلقي .

النو ف ةةي والبنيوية الت وين ية وا ل مةةنت

وف ةةي خ ة ة مو أ م ةةواال ااتاا ا ةةاا النقد ية ة المت باي نة ة  ،ح ةةاو الن ق ةةد األد بة ة ي الم ي ةةاربي أا ي ا ةةد
ل ة ك م ا ن ة بةةي ا اةةذ الم نةةاا النقد ي ة الحدي ث ة والمعا ص ة را ،التي ا ن ة ا بابي ع ة األ مةةر نتي ا ة
للمثا ف ة ة وااحت ة ةةا

مة ةةت ال ية ةةرب ،واا اة ةةهف ع لة ةةذ ف ة ةةر ار خة ةةر عة ةةا ارية ةةه عة ةةدا و ة ةةا

ال تَّ ل َم ة ذَ ا والترا مة ة  ،و ةةد أ ة ة تم ا ةةذا ال ح ةةوار الث ق ةةافي ع ل ةةذ م ةةتوا الممار ة ة ال نقد ية ة ف ةةي
ظ تة ةةور و ش ة ة الي األ صة ةةال والمعا ص ة ة را ،أو ثنا ي ة ة التارية ةةب والتي صة ةةي فة ةةي الن قة ةةد العربة ةةي

و بالتالي ظاا را ااختهف في الخااب النقدر المياربي .

وا ذا م نةةا بعمل ي ة ح صةةر أل اةةمو ااتاا اةةاا ال تةةي أثو ة را فةةي الن قةةد العربةةي عا م ة  ،وفةةي الن قةةد
الم يةةا ربي ب صةةف خا ص ة  ،ن اةةداا وا ةةح بةةد بالن قةةد ال تةةاريخي ،ث ة م ا لةةوا عي ال اةةدلي ،ثةةم
تفرع ة ا ع ةةا
البن يةةور ،والبن يةةور ا لت ةةويني ،ثةةم البن يةةور ا ل ةةدو الي ،ومع ظةةم ااتاا اةةاا ال ت ةةي و
البنيوي ال م يا ياا ،والتف ي ي  ،وامالي التلقي  ،والتداولي  ....الخ .
ومةةت تةةوفو ر شةةروا الم بةةاد را ،لةةم ي صةةبح الن قةةد الم يةةاربي ي تةةيثور ويتل قةةذ ف قةةا مةةا ا ة ذ
ةةير المف تةةوم الخ اةةي ل تةةداو األف ةةار األدب ي ة  ،ف حةةاو

ااتاا اةةاا اليرب ي ة  ،وا نو مةةا حةةاو ت
وذا أا ي ة ثور فةةي ال تَّ َراتي ب ي ة المعرف ي ة والنقد ي ة من تةةا ب ش ة

خةةاص ،وال تةةي ت ش ة

ال ةةيرورا

األدب ية ة ف ةةي الم ي ةةرب العرب ةةي ،بح ةةم ارت ب ةةاا النو ت ة ة األ دب ية ة النقد ية ة الميارب ية ة ب ةةاألدب
والحر النقدي المشر ي  ،ااتصا الذر ي حةد بةيا األ ةاتذا ،وتةوفو ر ال تةب والم اة هو ا
المتخص ص ة فةةي الن قةةد ،باا ةةاف و لةةذ البع ثةةاا العلم ي ة المتباد ل ة فةةي اةةذا الم اةةا  .اةةذا
و
ب

باا ةةاف و ل ةةذ مخت ل ةةف العوا مة ة

ال و ةةيوتاريخي وال و ةةيوثقافي ال ت ةةي ت ةةربا ب ةةيا ا لة ة دو

المي ا رب ي بالعالم األوروبة ي ،واألمري ةي ،وال عةالم العربةي ،واةذا مةا أ ة تم فةي و ةوف ت ح وةواا
وتييو راا ثي را في ماا النو قد األدبي بش عام .
ولذل نهحظ ظتور عدو ا محاواا نقد ية ت ةعذ ا ت شةاف األن ةاه الف رية الحدي ثة
ب ية ةةر ع لة ةةذ الاا نة ةةب الف ة ةةرر واا ية ةةديولواي واألد بة ةةي الم ي ة ة ا رب ي  .وذ ل ة ة

ال تة ةةي ت ة ة ثر ب ش ة ة

تصو راا اديدا ومختلف للعالم ومن تا ال تةاريخ األد بةي الم يةاربي ،ون قةد  ،و ةذا
بالبح عا
و
محاول ة و عةةادا ا ت شةةاف ا لةةذاا الميارب ي ة وال تةةي عبو ة را ع ن تةةا ال ث يةةر مةةا الم ظةةاار الفنو ي ة
والف ري واااتماعي مت بداي ال بعيناا .

وبتذا وفي ماا النقد األد بةي ،نه حةظ بةرو ف ةاا مت عةدو دا مة ا النو قةاد والمف وة ريا ،اناه ةا
مةةا ماا ي ة النو ا ةةد ال تةةي تتم ث ة فةةي أنو ة ال شو ة خص ا لةةذر ي مةةار عمل ي ة ت ت ة دف و لةةذ ا ةةتق را
ح م ما ،بو ا و لياا مختلف  ،ما وا را منتاي معيو ا .

وبخ ص ةةوص ا لنو ا ةةد المياربي ،م ةةا ي ص ةةف الن ق ةةاد ب شة ة ع ةةام ،فة ة ه ي ةةعنا و او أا ن ق ةةو و نوة ة
ا ت ةةب مة ةةا الدو را ة ة األولة ةةذ ،ي م ةةار الخ اة ةةاب الن قة ةةدر مة ةةا مو ةةت المث قة ةةف ،واة ةةذا ال ا تة ةةب
متنوع ة تت خةةذ أ ش ة اا مختل ف ة  ،يم ةةا ترتيب تةةا ح ةةب ف ةةاا مت باي ن ة
الم ث قةةف ل ة ااتما مةةاا
و
أامو تا :

تتخص ة ص ف ي ة
 الف ة األولةةذ  :يه حةةظ عل ي تةةا أنو تةةا مار ةةا الخ اةةاب الن قةةدر و ةةادا أاو
منتم  :وب راايم الخايب  ،أحمد اليابورر ،وعبد الفتاح الحامرر ،ومخلوف عامر  ...و لخ .

 الف ة الثان ي ة  :ت مةةار اا بةةداف والنو قةةد م عةةا ،ب صةةورا متوا ي ة  ،مةةا ب يةةنتم  :محمو ة د ةةارروعبد الابار ال حيني ،وأحمد المديني  ...و لخ .
 الف ة الث ال ثة  :ن اةةداا ت مةةار اا بةةداف وت ة تم فةةي ون تة اال النو قةةد ل ةةا فةةي منا ةةباا معيو نةأمثا  :محمو د ف اف ،ومحمو د الت رابي  ...و لخ .
الراب ع ة  :ت مةةار الن قةةد ومخت لةةف األ ش ة ا الفن ي ة األ خةةرا مةةنتم  :محمو ة د ب ة رادا ،وع بةةد
 الف والقادر شاور  ...و لخ .

 الف ة الخام ة ة واألخ ي ة را  :ن ا ةةد أ صةةحابتا ةةد بةةدأ وا ف ةةي م حةةاواا نقد ية ة  ،ل ةةا ل ةةم ت ا ةةدمو ع تةةا ب عةةد دا خ ة

ا ل مةةتا الن قةةدر الم يةةاربي المعا صةةر ،ومةةا ب يةةنتم ن اةةد  :الب شةةير الق مةةرر

و ةةعيد ب ةةا ة ة راد ،و ةةعيد يق ا ةةيا ،وع ب ةةد ال ةةهم الم ةةدر ،وع ب ةةد ال ما لة ة
لحمداني  ....وبيرام .

مرت ةةاا ،وحم ي ةةد

فإا ح وراا في م اةا النو قةد حا صة ب شة أو بةخخر ،ألنو تةا مةا
وربم تبايا اذ الف اا  ،و
ا ت ة ت تةةتمو ب ة  ،وم ة ا ا ت ة أ خةةرا ت حةةاو أا ت نةةت ف ي ة ؛ في اةةذا ال صةةدو د با لةةذاا ،ةةنحاو
ج

ال خةةوا فةةي م ةةيل الن قةةد األد بةةي الم يةةاربي لل شةةف عةةا الموا ة ي ت النو قد ي ة ا ل تةةي ي تةةتم ب تةةا

نتعرف علذ ونتاااتتم في ماا النو قد األدبي .
النقاد الميارب  ،و ذا
و
و مةةا احظ نةةا  ،ف قةةد عة رف الن قةةد األد بةةي الم يةةاربي ت اةةورا ملحوظةةا ع لةةذ م ةةتوا ال ةةمو والنوة وف
خاص منذ منتصف القرا المنصرم .
فظ ت ةةرا ف ية ة أ ةةما را ةةدا ذ ةةرا بع ةةتا ف ةةي ال ص ةةفح ال ةةابق  .ح ية ة

المياربة ة

ةةد تب ن ةةوا ع ةةددا م ةةا الم ن ةةا ا

نه ح ةةظ أا الن ق ةةاد

الق را ية ة والتحليل ية ة الحدي ثة ة ف ةةي معال اة ة ال ظ ةةاا را

األدب ية ود را ةةتتا  .وأ اةةم شةي أ ثةةار انتباا نةةا فةي مع ظةةم اةةذ الدو را ةاا اة و اا خةةتهف ا لةةذر
نل م ة ة فة ةةي ال خ اة ةةاب الن قة ةةدر ع نة ةةد ا ة ة ا النو قة ةةاد والدو ار ة ةةيا  .ف تة ةةو يعت بة ةةر فاعل ي ة ة نقد ي ة ة
ا ةةتااع ا أا ت ل ة

م يةةداا الن قةةد الم يةةاربي والعربةةي ب ص ة ف عا م ة  .وذ ل ة

بف ة

و ب ة مةةا

الن قةةاد المرمةةو يا ا لةةذيا انفت حةةوا ع لةةذ الم شةةتد الن قةةدر اليربةةي ،فا ةةتفادوا مةةا مناا ا ة فةةي

الدو را ة ا ألدب ية  ،مةةا راا عةةوا المدونة ا لنقد ي ة الت راث ية في ةةافوا ولي تةةا ودعو مواةةا بالد را ةةاا
المعاص را ما ا تفادوا منتا بش خاص ،وذل منذ أوا ا ال بعيناا .
م ةةا خ ةةه

ا ةةذا اا خ ةةتهف ،ةةنحاو ا ةةرح ام لة ة مة ة ا اا شة ة ااا وع ل ةةذ أ ث ةةر م ةةا

صع ي د  .منتا ما يتع لو ه بالخلفياا والمراع يةا ا المت عةدو دا للنو قةاد المياربة  ،ومن تةا مةا يتع لوة ه
بعه النقد المياربي بالنقد اليربي والعربي  .ومنتا مةا يةرتبا بالخ اةاب ا لن قةدر الم يةاربي
المناا

و يفي ا تثمار اذا ااختهف الملحوظ في ا تيه

النقد ية المعا صة را مةا خةه

ة را ا الن صةةوص العرب ية المتنوعة ب تةةا  .و ةةذا ةةنتعرا و لةةذ مةةدا ام تة اال اة ا الن قةةاد فةةي

مف تة ة وم الحدا ثة ة م ة وةو ا ن ق ةةدر معا ص ةةر ،و يف ية ة الوص ةةو و ل ةةذ تحق ي ةةه بي ة ة مث ل ةةذ ت ةةما
التفاع واامت اال بينتا وبيا مفتوم الت را ومحاول التيصي والتاريب في الو ا نف .
و نحاو ااااب علذ اذ الت ا اا أو علذ األ

خةةاص ،وذ ل ة

مةةا خةةه

اةةذا الب ح ة

و ثارتتا في م اةا

ن قةدر ب شة

المو ةةوم  " :اال ختتف ف تتن ا اقتتد ا ماتتعاصن ا م ع تتا

حميد حمداان ،عصد ا س م ا مسدي ،عصد ا مع ت

مافتع

أاموذجًت ع " ح ية

ةنعال

ةي

النو قةةد الم يةةاربي ا لةةذر يخت لةةف مةةا نا ةةد ر خةةر ،ةةعيا لتي يةةد الا تةةود ال تةةي ي بةةذلونتا فةةي اةةذا
ال ماا  ،ولتبرير ااختهف الذر نل م في اتااااتتم ود را اتتم النقدي .
ة ة نعتمد فة ةةي اة ةةذا الب ح ة ة

ع ل ةةذ ال لو ي ة ة وال مة ةةنت

الوا صة ةةفيا ،ح ية ة

المقارب ة والمقارن ة بةةيا مخت لةةف الدو را ةةاا واألب حةةا

واذا ما ي مح لنا بعرا را تم النقدي المختلف بش
ة ةةمنا اة ةةذا الب ح ة ة

ن حة ةةاو ااعت مة ةةاد ع لة ةةذ

ال ت ة ي ةةام ب تةةا ا ة ا الن قةةاد الميارب ة
وا ح .

و لة ةةذ ف صة ةةو أرب ع ة ة ؛ تفادي نة ةةا مة ةةا خهل تة ةةا الت عة ةةرا أل اة ةةم المراع ية ةةاا

األ ا ة ةةي للن قة ةةاد الثه ث ة ة ا لة ةةذيا

ندر ة ة تم ،ألن تة ةةا تتم ث ة ة
د

فة ةةي مراع ية ةةاا بي ي ة ة  ،وثقاف ي ة ة

وتاريخي مشتر  ،نت
ولذ الت را

عنتا تفا عة

وا عادا را ت .

معرفةي وث قةافي را ت ،ول نوة لةم يم نة ت الن قةاد مةا ال عةودا

و م ةةا أ ش ةةرنا ةةابق ا ،ف ةةإا ال ا ةةد ةةاا ا م ة ا ب ةةيا الن قوة ة اد وال ب ةةاحثيا المياربة ة حة ة و
ةةيو
التوي ةةي والتاريةةب بخ صةةوص اةةذ النو ظريةةاا النقد ية ة المعا ص ة را ،مةةا أنو تةةم وا عةةوا ف ةةي
خص صةةنا
و

فةةي ف ص ة و اةةذا البح  ،ح ي ة

ةنتعرا ول ي ة
ثنا ي ة التوةةيث ر والتوي ص ة ي  .اةةذا مةةا ة و
الفص ا ألو للحدي عا ااخ تهفاا التوي ي ي فةي الن قةد الم يةاربي المعا صةر ،وذ لة

مةا

خةه الت عة وةرا و لةةذ مب ا حة ن عةةال في تة ا النو ظريةةاا النو صةةي فةةي النو قةةد الم يةةاربي المعا صةةر
و ةةد تناول نةةا فةةي المب ح ة األو النظري ة األ ةةلوبي ح ي ة تةةيثر النا ةةد الم ةةدر باأل ةةلوبي
ال لو ةةاني وخةةاا فةةي اةةذا الم اةةا  .مةةا أ شةةرنا فةةي المب ح ة

ال ثةةاني و لةةذ النظري ة البنيوي ة

وروا ف ةةداا اليرب ية ة ال ت ةةي أ ث ةةرا ع ل ةةذ الد را ةةاا البنيوية ة الميارب ية ة  ،فيتي ن ةةا بن م ةةوذال النا ةةد
لحمداني فةي اةذا الم اةا  ،ومب حة

ثا لة

أ يةا تناول نةا النظرية ال ةميا ي ع نةد ال عةرب وع نةد

ال ي ةةرب ،و يف ية ة ا ةةتثمار النا ةةد ع ب ةةد الما لة ة

ال رد .

أ مةةا فةةي الف ص ة

مرت ةةاا ل ت ةةذا المف ت ةةوم ف ةةي و ا ةةار ةةيميا ي

ال ثةةاني ف قةةد تعر ةةنا و لةةذ اا خةةتهف فةةي التي ةةي

لنظري ة ال ق ة را ا والتيوي ة

فحاول نةةا شةةرح م ف تةةوم نظري ة ال ق ة را ا وامال ي ة التل قةةي ع نةةد ال عةةرب وع نةةد ال يةةرب مةةا خةةه
المب ح ة

مةةا خةةه

األو للف ص ة  ،و تناول نةةا التال يةةاا التي ي ةةي لنظري ة ال ق ة را ا ع نةةد الن قةةاد الميارب ة
المب ح ة

ال ثةةاني ،ح ي ة

لحمداني ،والق را ا عند الم در .

واة ةةذا مة ةةا يقود نة ةةا لل حة ةةدي

ن اةةد نظري ة ال ق ة را ا ع نةةد مرتةةاا ،وتول يةةد الدا ل ة ع نةةد

عة ةةا ااخته فة ةةاا التاريب ي ة ة بة ةةيا ا ة ة ا الن قة ةةاد فة ةةي ممار ة ةةات تم

للنظرياا النقدي المعاص را ،وذل

م ا مبحثيا ما الف صة

الث ا لة  ،مب حة

أو

يت نةاو

اا خةةتهف فةةي التاب يةةه ع ل ة ذ الن صةةوص النثري ة { فةةي الروا ي ة وال ةةرد والن صةةوص النقد ي ة }

ومب ح ة ة

ثة ةةاا يت نة ةةاو اا خة ةةتهف فة ةةي التاب ية ةةه ع لة ةةذ الن صة ةةوص ال شة ةةعري { القدي م ة ة من تة ةةا

والحديث } .
أ مةةا الف ص ة

ال را بةةت فن عةةال

ف ي ة م ظةةاار ا لتفا ع ة

ال م يةةا ربي مةةت الن قةةد اليربةةي واةةذا

ةةما

تعر ة نا
مبحثيا  ،ييتي أولتما للحدي عا اذا التفاع علذ صعيد التابيه والممار ة ف و
و ل ةةذ ا ةةتيه اة ة ا النو ق ةةاد ل ت ةةذ الم ن ةةاا النقد ية ة الحدي ثة ة  ،و يف ية ة التفا عة ة مع ت ةةا ةةوا

بإ ةةقاا مباد تةةا ب ص ة ف مبا ش ة را ع لةةذ الن صةةوص العرب ي ة  ،ةةوا با ةةتيهلتا وترامت تةةا لف تةةم

وا ةةتثمار مةةا اةةا في ت ة ا ،مةةت األ خةةذ ب عةةيا ااعت بةةار خصوصةةي ا لةةنص العربةةي ب ش ة
اة ةةذا بالن ة ةةب للمب ح ة ة

األو  .أ مة ةةا المب ح ة ة

خص صة ةةنا لل حة ةةدي
ال ثة ةةاني ف قة ةةد
و
ه

عةةام،

عة ةةا مف تة ةةوم

" الحدا ثة " وال عةةودا و لةةذ ال تة را

ومو ةةف الن قةةاد المياربة م نة  ،باا ةةاف و لةةذ ت شةةتا را تةةم

واختهف تةةا ب ةةيا ع ةةودتتم لل تة ة را

العرب ةةي ال ق ةةديم بإ عةةاد ا را تة ة  ،وب ةةيا الحدا ثة ة ال ت ةةي ت ية ة و

الد را اا النقدي األدبي وت ثر عليتا بش

تمرا .
وا ح وبصف م
و

متنوع ة  ،وبالدو را ة األولةةذ ع لةةذ أ اةةم
وا عةةداد اةةذا الب ح ة  ،ف قةةد ا عت مةةدنا ع لةةذ تةةب نقد ي ة
و
ال ت ةةب ال ت ةةي أ لو ف ت ةةا الن قوة ة اد الثه ثة ة ف ةةي م ا ةةا الدو را ةةاا النقد ية ة المختل فة ة  ،ن ةةذ ر من ت ةةا :
" نظري النص األدبي " لعبد المال مرتاا ،و تاب " في نظري النقد " ل لنا د نف ة  ،و تةاب
" األ ةةلوب واأل ةةلوبي "  ،و ت ةةاب " الن ق ةةد والحدا ثة ة " ل ل ةةد تور ع ب ةةد ال ةةهم الم ةةدر  ،و ت ةةاب

الر واي "  ،و " بني النص ال ردر " الد تور حميد لحمداني وبيراا .
" أ لوبي
و
الصة عوباا ال تةي ةت دو ر حت مةا و لةذ ب عةا
و ير بح أ اديمي  ،فقد اعترا اريقنا ب عةا
و
الن قةةا ص فةةي اةةذا الب حة  ،وال تةةي مةةا أام تةةا صةةعوب الح صةةو ع لةةذ ب عةةا ال تةةب النقد ية .

بة  ،ولأل ةف فة ربم اتود نةا المبذولة فةي ذ لة  ،فإن نةا

فامت الماد ا د أخذ منو ا و تا ا بةي
لة ةةم ن ة ةةتات الح صة ةةو ع لة ةةذ ب عة ةةا ال تة ةةب نة ةةذ ر من تة ةةا ع لة ةةذ ة ةةبي

الم ثة ةةا

تة ةةاب " ة ةةحر

المو ةةوف ( د را ة نقد ي ة ) " ل ل ةةد تور لح مةةداني ،و تةةاب " فةةي التنظ ي ةةر والممار ة ( د را ة ف ةةي
الرواي الميربي )"  ،و تةاب " ا لةوا عي والخ يةالي فةي ال شةعر العربةي ال قةديم ( د را ة نقد ية فةي
.

العصر الااالي )" دا ما ل ل نو ا د نف
وفي األخير نت قةدو م بال شة ر الا ية لأل ةتاذا الم شةرف ال تةي ا نةا ل نةا خ يةر عةوا اي لة اةذا
ا نةةا تتبو ة ت ب صةةف دا م ة م ةةيرا اةةذا الع م ة  ،ومخت لةةف م راح ل ة  ،مةةا ا نةةا
الب ح ة  ،ح ي ة
صبورا في اا تماف ر را نا ،وتقب

وا ةةذا ني م ة
النتا

أا ي ةةوا اةةذا الع م ة

مرا أخرا .
منا شتتا باريق علمي  ،فش را و
ةةد أ صةةاب فةةي اةةرح مو ةةوف اا خةةتهف  ،وشةةرح ب عةةا

التي توصلنا ول ي تا .

و

المفهوم النقدي المعاصر لالختالف:
تمهيد:
عن د ددتحد نعن د ددت

ن د ددت حعدص د ددد ن ص د ددت د د د

عد د د

حعد دددال د ع د ددتر ا ن د ددت ند ددت ذي تد ددا ن د ددت د د ر

ا كشد ددل ا د د

ععح د ددت ف د ددي ع د د د

حند دددت

ا دد

ىعح د ددد

جت د ددتي عد ددي عاص د د

د ددععح ح ع د ددل

د ددد

عن د د ا عع د د

لد ددد ت د د دا ف عد ددت ن كد ددد

ىت د د د ع د ددن د د د اا اح ددند د د ىعح د ددد ف ح د ددد نل د ددد نصد د د

ععح د ددت ع د ددن حن د دددت ع ح د د د احا د دداع ف د ددي
عجده عد ح

ن د ددت ن د ددت ذي د د د ر ل د ددد ح د ددد د ن د ددت

دالععحدت ع ن حدجع د

ند د ددت
د ددا

عد د ده ا د د د ف د ددي د د د ذ دفد د د جت د ددتي عنن د ددا

احعددل حع ادي اح د دي حد كد

دئت .

ا ن دند د ددد د د ددن حهلاحند د ددد د د د ر تد د ددا حن د د د تد د د ددعند نال اتد د ددا ال د د ددع ل فنجد د ددته فد د ددي جد د دداتد
احدت د د نر شد ددين كد ددد
عنت ت حدت عه

ا د ددنندا

ا ا الص

ن .

دد

ع د دددا د ددن د د ح د د

ندد

تدد

حعا د د

د ددتن

أ -المفهوم اللّغوي لالختالف:
د د ددهعي حهلد د ددا ال د د ددع ل فد د ددي حعد د دددج
حنلد:
-1

ل اع د ا ت

ىد

ا حعدد

ا ع دت ا ع د

.

ل:
د  :ن ل ّدج

د د ددد

عد د د د ع د د ددن عد د ددتي حعد د ددد اتالال

حع د ن د د د احعناع د د د

ّن د د دددني :تد د ددا

دتتد ن
ته نر ّ
ع هند د ددي نص د د د ن نر

تحند.

نر ن دند ا

هه
هن د د دي افد د ددي ند د ددت

د د ددعت :ف ّهند د ددد فكن د د دد

د د ددد

د دددئد ح د د ّدد جن د د ددعك فح د ددد هلد د د نر ع د د ّدت ع د د د ل ا ع د دددكل
ا ن د ددت
د ددد :نع د ددن ّ
ادنه احند دده ند ددت  :د د ّاا صد ددهافك اال ع ع هد ددا فع ع د دل د ددا ك نر ع د ددت ع د ددل ع د دن
ل.
صهال عهذد ا ل انشه نل
عض في ّ
اف د د د د د د د ددي ن د د د د د د د ددت  :ع د د د د د د د د داا ص د د د د د د د ددهافك نا
د ددد ا ا د د د ددنل
ك د د ا حد ددنل صد دددل اجلد دده ع د د
حاتي ا ى ه .
ح نذد
ّ

1

12

د د د د د د د ددد ه

هلل د د د د د د د د د

ع د ددداض ف د د ّ

اجد د د د د د د د داتك د د د د د د د د ددت ن ّ
د ددد اجد دده ع د ددن اجد دده

 -2التغيير:
د د د ندت ل د ددد عنا ل د ددد د ددن ىت د دددد ا د د د ع د ددد ص د ددادتد د ددن ص د دداد ن د ددد

صد د ي :ذد د ن د دد ل ف ددي دج ددد فد ددهندا ع د د ل

ن ددت

ح ددد ن لد دد حد د

ص ي حعد عل .

2

دحد د

صد د ي اندجد د

د د ل ف د د ت ع ددن اه د د

د دل احند دده :اند ددا

ا اف د د ان د ددل :ع ّد ددد د د فد ددي
ّن دددني :د دل ّعد ددد ا هد د احد ددد نشد د للحد

ف د دده

دئنعه

هد د د فع د د دد ف د ددده ات د ددا د د د ر

.3

ادار عد د د

هلل ح د

د دل

ى د ددند

د ددن د د د

ل فحه

ل

ن ددد

ه ا افد.

د دال ع ّد ددد ع د د
د ددد ن د ددا ع د ددتي:
ل افد ف لحد :ع ّد عحه اد نه 4.اع د د
-1

عدب ت د صدتد

د

دا

حج ت ذدني

 -3نه ه ص .332
 -4نه ه ص .333
 -5نه ه

افد دد

حعن ددن نع ّ ددل عد د

ه د د نر

ع د دد انكد د

ا د د د ل فد د د

ص د دددئ
ّ

هد د د فد د د

ّعد ددد  .ا د ددد :

ىش دن:

 -2حدج نه ه ص . 319

حج ت

د دنن ح ه د د

هلد د نا ن د دد ل

د دده ا د ددد

عدحد ددد ف د د

فد ددي

افد د دد نر ع ّ د ددد

ص د دددئ ن د د دب عن د ددت
ّ

شد د ددين عد د ددت شد د ددين ى ّ دئن د د د نت ذ د د د عد د ددت دئن د د د
ه د د عد دده د

حن اد

ا ك ددا

ص د دددئ اف د ددي دا د د د :
ن د ددي (ص) :ا د د دال فد د د
ّ
ح  .ه د ك د :ع د د ه .

د د ددد  :انص د د د لد فد د ددي ن د د ددد  :ن

ىا ن ا

دداعل نر عد د ل حد د

اف د ددي

دحس ص .113

13

عه .

5

 1991 1ص .313

د دل ّ د د

اا ده ا د دل

-3البدل:
ان د ددل فد د د

هد د دد حد د د

د د دل ص د ددتا ف د ددي احد د ده نر :ع د ددد فد د د ل ع د د دد انع د د ده تد د د

حح د ددد
ىحد د د
د ددد ه ّ
ىنل د ددد د ددت ّ
تد د د نر د ددتال ا د هد د د  :ىحد د د د د د د ع د ددت ّ
ن د :ن هعي كد صد جت ت .نكده ن ا نن ه ا ه ذّحد :شين عت شين.

ل د ددد .ا

د ددعع ب حد دددن ا د ددع ل ا ع د ددل ان د ددل نر د د ده .ا د ددد

ا د ددع ل ّدج د د :
فدد ه ع ن نحد فصن ش ئد
ع ي
ا ددد

ع ددل  :ند دده ا ن ددت اجحع دده نا د دددد اا د دده

ح دت د د ىنل ددد ددت حد د
د

د.

1

د د دات ت د د د

د د دات ف د د دد

انصد د لد ح د د

نع د ددده ّت د د

هد د د

د ددد ل ف د د
ح ددد دي اتد ددي

عد د  .ا ددد ن ددا ع ددتي :ا ّنح ددد ددحي ت ّد د ا ددد ف ح ددد ند ك ددد
ت د د د ا د ددد انصد د د ه حد د د ع د ددد ااد د دد ده ح د د دد دي عدد د د ده
ف د ددح

ا دت ه ا دد :ت .

ج ددب

2

-4التضاد:
د د ده ا ّ د د ددا ت

ددت ش د د د ئد
د د د ّدت ك د د د ّ شد د ددين د د د ّ
ج دددن ت د د ت ددب د د  .د د
ددت نل دددد

ا ّ دد

فه نكن ند ن ا عحدا:

ّ ت حذ

شين ا ّ ت
د هد د د

د د ته

د د ددت

فه.

د د ّدت ش ددين ا ددت ت تد دا

-1

حن اد

ه.

د

 -2حدج نه ه
 -3نه ه

د د داال اندت ص د ددد اندت

د ددت تعه

ددتني فد د د
ا د ددا ن د ددا ل د ددذ  :د ددد
دد ّ
د ه د د فد ددهدت اجلد ددد ع د د تب ف د دده اند دددي فد ددي
اندت ند دداد فلد ددا د د ّدت ا د ددت ت ا د ددت د ددد
د د ّدته 4.اف د د ند د ّدتر انت د ددتر :د د ّ ر د د ددت د د ل اجد دده د د ر عد د ددته اتد ددا ح د ددع ح د د د د
حذ حد ع ع

ف د ددهدت

3

د د دددض ا حد د ددا

د د ددت ن د د دددي

حجّت ّد

عدب ت د صدتد
حج ت

دا

حج ت ذدني

 1991 1ص .329
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حد د د

د د د ّدت ا شد د د د ه ا جع د د ددا د د دده نن د د ددت ت نر :ن د د ددت ت انشد د د د دتد .د د د د
ا د د ددا ى هد د د د  :ن د د د ّدت
1
نت شين حذ ه ا ّته فه.
ىعد يّ :
ا صد دداص ع د د

ح د د حهد دددت ن د ددد حدتف د د د دده فد ددي

حص د د

ا ى ند

ععحد لد في ح ع ل تد د

-1التبااااااي  :عح د ددد ي ىشد د د دن
ان ا
ا ع د ددد

نجت:

د ددتتد ا ع د ددد

ي عش د ددك ي عن د ددي ع د ددد

عنتت ن عدت صد

حا د ددل ع د ددن ن د دددال

حععدد د د د عد د د تر د ددن ح د ددد دي

تدحي.

تا ك

ننت ا ن

عد

ى د

اند حا ع

 -2المعارضاااا :عش د د د حعدد د د فد ددي حعندتد ددد عد ددد
حعدد د د د د ددد حعنن

حع دا

في

ت .

2

د ددن حهلد ددا جدئد ددي فد ددي ع عد دده اند ددتع

ك هحد د دد كدنع د ددد ع د ددن ن ع د ددح تد د د ه ع د د د ع دد ل د ددد تا
ان د ددت

ى د ددا ا د د د

في صادي ا ان .
ف د ددي ىتب د ددت ع د ددن ش د ددعحد

اعد

صد د د

دد

عد د د

ا عد ددي شد ددد

د ددتدي ع د ددن عنت د ددت تا عل د ددد اعن د ددا

د د د ا ع د ددن ع د د د حد د د نحد د د (نا/نا) اع د ددا ع د د دن حن د دداد ن د ددا د د د

ص د ددنل نه د دده ا عح د ددي (حن د دداد حعدد د د د ) احن د دداد ه د دددي عن د ددت ( دك د ددا ) عد د د

حناد عند

احناد عدك ب.

د

3

ب-المفهوم االصطالحي لالختالف:
صااااااالي بو ااااااريف :نجد د ددته فد د ددي كعد د د دده" ح د د ددد دي ا ال د د ددع ل فد د ددي شد د ددعد ح د د د ددي حعدصد د ددد"
ن ا اج د د ددد ال د د ددع ل فد د ددي شد د ددعد ح د د د ددي اع د د د نشد د ددكد ه انا د د دددعه ح ع ه د د د

عند د ددت

عد د د

فعع د د

حش د ددلت ش د ددعدر حعدصد ددد حد د د

عع د د ا د دددي نت د د
هعد ددي ا د د

دددد

عن د داال

ا ال د ددت ال

دد د

نصد دداص ج د د د

عد ددي د د ند ع د ددن شد ددعد ح د د ددي حعدصد ددد فد ددي ع د د

ف ددت نش دددد ف ددي ح تحد د كعد دده ددن حع

د د د د ب تعحدح د د دده د ش د د ددعد حعدص د د ددد ح ن د د ددد ن

ا عنا ا نت

في ا

نه ه ا

ذحدن ن د ددد

فد ددي ح د دددب ان د دددا

ددد

د ددني تد د ه نص دداص حعدصد ددي ن د د

ه دددد

حعدص د د ددد عن د د ددي ل د د ددد ال د د ددع ل

نجته ت ع دا ن

 -1المرجع السابق ،المجلد الرابع ،ص .11
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حهلا حجد (حهلا ج ) نا حعدصدي ف
تد عه ا هنه في ن

ا شعد ج

ىحد ععت ع فص ج

ذحدن ند

اعنا عع

في عض ح دتئ عن

ت ه نصاص شعد

دنعند ع ك نشكد

ند ت

ننه ت د ف

ح عدي د اصا

ن فد

اتا

ح

عدج

ع لت

عحدد شعد ا

ان

نت د د ددد ا ك د د د

ا حه دددت ا د د

ع هد د ددد فد د ددي د د د د

صن

د ددع

د ددح

حعلد اتي ن
ن ب

ع ل ىج د

شعدر ك

ات حد

ال د ددع ل عند ددت ص د د ي ا د ددد ل عند ددي

نج ددته ال هصد د

كعد د د د اك ه د د د ن د د د

دد

ج د د ا ددد د د

شد د ددعد اعند د دددا

ا ح ع هد د د  .ا د ع د ددد ي كد د د ا ن د ددت عجد ع د دده ع د ددي ع ع د ددل عد د د
د ددعحدد ن د د

د كحد

ح

شعد

افي دندح

ح عنا ن ئ عه ا دنعه.1"..

ع ل

نحد ند ت عدت

ع ن ن دب ج

ا حهدت ا ن د د

ا نت في ك ت ه ححكند

د ددد ح د د ت د د ه د د د حكنند ددد

ال ددع ل ف ددي ددد

ن

ن عدي فلحد كل

عصن ل ح عدي ع ن

ح د ي حعدصد تا شعد عنا ا ع ل د
ج

د ا ش د ن ننه دا عندت

عي ع لد النعصدد ج
دت

د

شعد في ح دب ال ننه حس حا

ف ا  ... " :نند

حندكحد

ا

ع ج

نتات

عنت ت حجد

جع لح ددد حعصد د

حا د د د

حععد د ددتتي

د ددد اععح د ددي عن د دده اتد د د ح د ددد
صد دده حع د ددي ن د د

شد ددعد ات د د ه ت ندح د د فد ددي كعد د د ا عد ددي عكد ددا

ععن د ددا اعع د دداد ف د ددي كد د د حد د ددي ا ن د ددب ىج د ددد ت د ددي ع د ددي ع د ددح عن د ددا ى د ددئ

حعع د د د

كعد اك ع د دن عه في ك حدي ات حد جع حنلد ح ع ه احع دي ت ئحد.
ا ددد
ددد

ف د د ددت ند د دددا

اعدحد د د

د ددتكعاد ا د د ددد ل شد د دددي حجحاعد د د ح د د د ن د د د دب تد د د
عح د د د

نش د ددد  )...اد د د د تد د د ه عا حد د د

عهذ دت د ددد ع ل د ددد كح د ددد عن د دددا ن د د د د د ن د ددد د ددت
ح د د ددتع ( حدج د د د

دإل د دددف

د ددن حدج د د

د د دده نص د د دداص كد د د د

عدذد د ددي

حدج د د د

ص د ددلد ف د ددي

ش د ددعدر ف د ددي ح د دددب اك ه د د د

د ددع ل حدجد د د

جدند ددب ن د ددتر د عد ددت ى د د ادر د د ر عدحد ددي

اح د د دددعهدعلد ا عنص د د ددد

د د ددد

جت د ددت ا ح ع هد ددد فد ددي نصد دداص عد د د )كحد ددد نشد دددد د ددن صد ددعا
حددد

ع ح

كعد د د د

حعدص د د ددي كد د ددا

نهعدي نص ىت ي.

حعدف د ددي لد د د الن

صد د ددافي إل د د د حي عد د د ددي ا هدد د د ددي ا د د ددنص د د ددت ني

عد دددد ي) كحد ددد د د د

د دد د د

نع د ددد

ال د د ددع ل(كعدح د د د

دعلد د ددد عد د ددهعي حشد د ددنان د د د د

دعع د د دددده ح د د ددد دي ( نر شد د د د ئد

عد د ددد

عد ددي عح د ددي لد ددد ت د د

ند ددا

اععد د ددتت د د دددن

عد د ددي
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طه عبد الرحم :
فد ددي كعد د دده" ند ددا عد د ددي فد ددي ال د ددع ل ه د ددهي" نجد ددته عند دددا فد ددي هص د د

كعد دددب حا د ددا ال د ددع ل انص د د ه فد ددي ه د دده كحد ددادا
د دده ىادا د د

ه

ع د ددن" ...نند دده ال

ند ددت ذ

دد

د ددت شد ددعلدا د د د

د د حلحد ددد كدن د د

ه دد

ا عن ا ح عحد صت لد حعا
ا لدد ه

في

د د د ش د د د د ددن ن

نا كدئن د د نعد ددن

انتتد.1"...

ى د ددد ع د د

د ددحي د ددد  13د ددد

عح د د د

ن د ددت ن د د حا د د عه

د د ددعهنص عاص د د د

عاص

ن نع ج ا

ا كد د

ع ددت د د اكح ددد ن ددت

حد د د

ن د ددت عج د ددداد ىش د ددكد
د ددد حد د

هن ددص نا ناعد ددد

د د ددن ن د د دددئا حعدف د د د
دن ننت

دف

حد د جح د د

ت حد د د

دد

ن د ددا

ا دد

د د د ا " ك د دددن " ك د دددنا ععح د ددتا ع د ددن
د ).

حذ ف ه

ددن ش ددك

ع د ددي ععح د ددتانلد ف د ددي تد د دددعل ف د ددد عكدا ناع د ددد

د ددد حد د د

ن د ددت د دحي د ن د ددت ح د د ا ا د د ر ععحد ددت ع ددن ححدد د د
دددا ع دده حد د ن ددت ا د د

ددد

ن د ددت ح د د

ع ددي ععح ددت ع ل ددد

.

ن ددت ع د د

جت د ددت حد د د

ال ع ددي ح د د ا

نجد ددت ت د د

عن د ددا حعدف د د

ع ددا اج ددت ع ح دددن ننه ددل ندجد د

ات د د حد ددد ش د د د د دده د دده ع د ددت د دددنح ف د ددا

عج د ددداي ع د د د

د ه د ددال "كد دددن " ن د د

ا دد

ا عد د ددي ععحذ د د د فد د ددي د د ددت ا فد د ددي ند د ددا د

حع دئ

دددل كدع ددب ع ددن نه دده ناال كح ددد حدد دده

ا عي تي ع

لد ددد ع د ددن اجاتلد ددد ح ع ه د د

د د د عععحد ددت ع د ددن ع د د

ن د د دت( حد د د إلش د ددددي د ددن ن حد د د
د

نجد ددته عد دددل ن د ددت

ن د ددت تد ددا د د ر د ددعحع ا اجد ددب ن د ددد فد ددي حعدف د د

د ددد ا ال ع د ددن ند ددتات ع د د ا د دددب ند ددد حذد دددال ع د ددن د د
د دد

ن د دددني فهشد دددد فد ددي ح تحعد دده د ددن ن

ه د ددهي ن د ددتر ا د د

حعد د ع

ىا ح د د

حع دددال

د دددي ن د ددئ ح د د ا

ددن ن ددت ن ددت نه دده ا د ع ددد ي عك ددا عن ددتند " ع د د

ه د دددنص ا ع د د د

ا ع ع ا د عد ي فع

تد د

ن د ددت

ند د ددت ا لد د د نج د ددت ن

ه د دده فه د ددنن ت د ددا

إلجد د د عنل ددد اتد د ح ددد ددح
فدا جت تي إل ت

ف ه. 2

ح دد ا " دد ر

ه د ددال عد د ددي د ددت ع د دده

د ددد ح د د د اال ع د ددن حا د د د
دده عند ددد ددا

حد د د تد د د

ع د ددي عدنل د ددد حد د د

ه ددهي عد ددي حد د
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ف ععد ددت

ع ددت

ا كدد

ش د د د د دده ع د ددت د دددنح

ه د د ددال عد د د ددي ا د د د ر

د ددن شد ددين

د د ددح ه" عشد د ددكد

د ددد د ددا علت د ددت ت د د ه

هكد د ددد ا ند د ددت" ن د د د

عنح ل ددد ه ددال عد ددي ت ددا هك ددد ا ن ددت د د ر عع د دده

اتد ددا حد ددد

د ددح ه حندا د د

ذ دف د د

ع د ددا

ند دددا ا اد د ددلد فد ددي حجعحعدعند ددد فد ددي ن د د

ته ه ه
ف د د د ددا

جت تي تا" ال ع ل".

ح دددد ا

(ن د د د د

ن

عه د ددل

د د د ددد عح د د د د ددي اال د د د د ددت

دإل د دددف

عد ددي ا د ددح ه "

هك د ددد ا ن د ددت" د د د ر

نشد ه ك ند اع ح ).

شد د د د" د دده ع د ددت د دددنح " د ددن ع د دددئا

عشد ددكد

د د ددا ن ح د د د ح د د ددتن

ل د ددد ف د ددي ال د ددع ل نكذ د ددد ا د د د س ف د ددي ا نت د د د

عد نا ه ال عد ي ا حنعه ح ححدد
د ددن د د د

د د د د ددد

د د د دداي ا د عد د د ددد ي ا د د د دددب ال ع د د د دددد) نا ح د د د د ح د د د ددتن

هدت ن د د د اتد د د ح د ددد د ددت ش د دددي د دده د دده ع د ددت د دددنح حهلاح د دده" ال عش د ددكد

عصت

عد د د

ح د ددتن ىا ا ى د ددد د د ر ععا د ددل ع د دده

هكد د ددد ا ند د ددت ععد د ددددض اح د د دددتئ ه د د دده

عحد د د ددددس ع د د د د ل ذ دف د د د د

ح ص د ددات ( ص د ددت ) ن د د د

د د ددد ن

عد د ددي

د دددب( ا صد ددت لد ددد عا ح د د ن د د

د د د د دده ع د د د د ددت د د د دددنح فد د د د ددي ح تحعد د د د دده"...ال ع د د د د دددن

صاص د د د  1"...حش د د د د د د ددن ن

ح ددد ا

ددععحدد ع د د ف ددي ذ دفد د

عد ددي د ددا لد ددد
نجد ددت ن

فد دددا جت د ددتي حعدن د د

د ددد عصد د دت

ىحد ددد ا د د " د د ر صد ددت د دده ت حند د

د د ددا ه د ددال

د د د ع د ددن ه د دده ات د د

حد ددد د د تر لد ددد د ددن حد ددا ا صد دددي د ددتكعاد د دده ع د ددت دنحد ددد " د ددن ن ت د د حد ددد ععد دددض د دده
ه د ددال عد د ددي ت ئحد ددد ا د عد ددد ي ت د د حد ددد حنعد دده ح د د

ا اعه ن ت .

اتد د د ى تد د د

ىح د ددد ا د د د

د د د ر ه د دددض ع د ددن ه
حج ددد

فح ددتن " العع دددض" ح ددذ نج ددته حنع ددتحد ف ددي تد د

نلد دداض ا عع د ددد ا نعد ددي حند دده دتعد دده
د دده عن د دددفن اح د دددتئ ه د دده نه د ددلد
ا د ع ددد ي فلد د

ه د ددال" فد ددي ال د ددع ل ا ع د دددن دنر ح د ددد د ىند دده نص د د ال

ال ذ د ددد

ال حك ن

 -1حدج

ن عد دده حعدف د د
ع

حد

كحد ددد نند دده -ه د ددال -د د ح

د دده

دد

ا دد

ىح ددد ا د د

د ددهر حا د ددا حلحد ددد كد ددد

ع د ددد د د ددعحدد ا د عد ددد ي

حانه ب" ىحد ا " دص ان ت " ىحد ا "

د ا ص .11
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عد د "ن ددا

د د دده ه

د د ددد ل ح د د ددتن ند د ددا ال د د ددع ل د د د ر د د ددتعا

د د دده ا ن د د دددت شد د ددك عد د ددد

د د د فد ددي ننكدحلد ددد عععحد ددت د تدج د د ىا د ددن ع د ددن نك د د

ع ددد ف ددي ىح ددد ا د د

حص ن عععددض ح
ا دد د د

حهل د دداح

د ددف

د د ر ععح ددت ع ددن دداي نن ددت

نا.

نج د د ددت" د د دده ع د د ددت د د دددنح " ك د د ددت ع د د ددن
" هك د ددد ا ن د ددت"ا" ىح د ددد ا د د د " ا د د د

ح د د ا د د ال د ددع ل د د ر عن ند ددي ع د دده ه د دده .

حص د د ن

دص د د د ان

ا د د س ع د ددن ند ددا ات د د

اف ددي اد ددب ىن ددد نج ددت ن تد د ه

د د دددادي عص د د ددتر ه د د ددال عد د د ددي لد د د د

ا د د دد

1

ن د ددت ى تد د د ه حه د دددت ععع د ددددض

اتك د د ند ددتد حا د د

حهكد ددد

د د دددتدي " ال د د ددع ل" ف جع د د ددا حنلد د ددد ح د د ددتن ن د د د د د عن ن د د ددي ع د د دده تد د د ددد

ا ن ت د د د ص د دده عدحد د د ف عع دانل د ددد ن د دددس ت ندح د د د اندك د د د

تد د ددد

ا ى ن د ددد

عد دددب ح د د

هكد د د د ا ىت د د د د
ع د ددي اح د ددا

لد.
كد د

ص د ّدد دده ع ددت دددنح
ا دد
ال ع ل ى ذ دفعه ح ع ه ا ك ح شد الععدل
تد د د

دداي ع ددن ن

ص د دداص " ال د ددع ل" حهلاح د دده ه د ددهي ك د ددا

ن ع د ددح ىنه د ددند دإلش د ددددي د ددن ن

حدد

كد د حجعحد د

دد

نا

ن ددا ف ددي عه ددل ا ن ددا ف ددي
ده.2

ه د دده ن

ع د ددا حند د د

ن د ددت ىت د ددي عع د ددحنه تد د د ه ه د دده

كعد دددب" د دده ع د ددت د دددنح " ن د د

د ددت

ف نن د ددد

اتد د د ح د ددد ن د ددعنعجه

نجد ددته ععد دددض د ددن حهلد ددا " ال د ددع ل" فد ددي ن د ددت

ىت د ددي اد د دده د ددد حهلا ال ع فد ددي د د ر نج د دته فد ددي ند ددا د ن د ددتر( د د ر نشد دده فد ددي جحدع د د

ن ددد

نج د ددته نه د ددي حنديعد د د
نفدته).

ر نت

ع د ددي عنش د دده ف د ددي جحدعد د د ىنل د ددد عهد ل د ددد هعد د د

اتكد د د ف د ددت عع د دددض د ددن نصد د د

نصد د د ع د ددن

د ددع ل

دن د د د

ال د ددع ل د د د ر نج د ددته ف د ددي تد د ددد
ن د دددت ا د د د

دن عنكح د د د فد د د

ن د د د ددد ع د د ددن
ح نن عع

عد د ددد

د د ددت

د د ل تد ددا ن

ددد

حهل د دداحي

كد ددا عنديعد ددد ف د ددي

دن ح د ددتي فل د ددا عن د دددي ال جعل د دددت ف د دده ى ح ن د ددي الجعل د دددت

ا كد د ددد فد د ددي

ن د د ع ن النش د

ن ت د د د ا د د د ر ن ن د ددي

ف د ددت ف د دددا د دده ع د ددت د دددنح

د د ل ا ال د ددع ل فد ددي ن د ددت ىت د ددي فهشد دددد د ددن ن "...
ك د ددد ف د ددي

ع د دددت ا عن د ددد ض

د ت .3"...

دن حعشد د ددل ف ند د دده عند د دددي ال عع د د د حعد د دده ى
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د ددتكعاد نه د ددي ص د ددهعي الجعل د دددت ا عع د د د حد د د حهل د ددا

ا د ع د ددد ي فد د د

حهل د ددا ال د ددع ل ف د ددا  ":ح ع د ددن ال د ددع ل ت د ددا ن
ع د د ددد ال عشد د ددلي ف د د دده اال ع د د ددت ف ذ د د د

ا د د ددنر حد د ددت

كد ددد

اع د ددن ت د د ف د د

دد

د د ل نص د د

ع ن ا حجعلت .1"..

نص
ان

نج د د ددت د د دده ع د د ددت د د دددنح

ن د د دداع

ه د د دددا د د د د

ال ع ف د د ددي د د د د ر نش د د دده ف د د ددي جحدعد د د د

اع د دددتد نحد ددد تد ددي عند دددي
ا نهعلد د ددد ن حد د ددد حنهع د د د
ع دد

حد د د د

دن حت د د د

ع د ددد

ال د ددع ل ع د ددن ن

د دده

د د ده اصد د ددهد حعد د ددد :عع د د د ا الجعلد د دددت

جل د د ن ا ح د ددت

د ددد حد د د ح د ددتن ال د ددع ل ا د د د ل ف د ددي

د د د ل .نحد د دد

ك د ددا عنديع د ددد ف د ددي
فدد

دن ا د د د ر ك د ددا نصد د د

عن د د دددي اتح د د ددد عن د د دددي

ا ن د د ددتي ف د د ددا " ...حنديعد د د د

اجد د ددب ن ع د د ددا ع د د ددد

نتا دتد د احد د جلد د ذدن د د ع ددن ح ع د د د

الجعل دددت ع ددي ع ددح

ا لدد ه

ت ندح د د

د ددح

احجدال

ن ت د د صد دده

حا ف د د

ععدح د د د ف لد د ددد ح د د د جل د د د ع د د ددن ح ع د د د د

د د د ذ د د " د دده ع د ددت د دددنح " نتح د د ال د ددع ل فد ددي عنص د د

جحدعد د د

ف د د ددي ا عن د د دددي

ع د د ددي ع د د دددت جحدعد د د د

ل حا جل ن ا د ن دعل .2"...

ع د د صد دده عدح د د

دص د د ا د عد ددد ي ف د ددال ع ل ن د ددتر حذ د د حد دددتي صد ددن ع د ددح

ن د ددت ا د ددعحدد النعدجد ددد
ا ند د ددتي ا د د د

ال د ددع ل ن د ددتر

فد ددي نحد ددد عند دددي ال ع فد ددي ف ند دده افد ددا جحدع د د ك د د

ع ددي عن ددتت حعن ددديع

افد ددي تد د ددد

ص د دداص

جحدعد د ددد

ىت د د ات د د حد ددد

ا إل د ددت عد

ح ع ه د د د ات د د د

دد

عا ص د د

ح د د ددتن كد د ددا صد د ددد ند فد د ددي جح د د د

نفد دددت

ع د د ددا

ن دي صه عدح .

عبد ال الم بنعبد العالي:
نجد د ددته عند د دددا حهل د د ددا ال د د ددع ل ف د د ددي هص د د د
حعدص د ددد( حج د دددايي ح عدف ي د ددد) " ن د د د

ن ددد

عن د دددا تد د د

ى د ددد عند د د

ا ال ددع ل ف ددي ا دده"...
عي تي

 -1حدج

ع ل اع د د حن

كدند د

حذد

د ددد

د د دددحس حد د د د كعد د د دده" ن د د ددس هكد د ددد ه د د ددهي

د ددد

ن د دددا

دد د

حهل د ددا

ه د دده فهش د دددد د ددن ع د د د

لا د د ع دددت ددن ان ددتي ف نل ددد
ى حدن " ات ج ع ن

د ا ص .35

 -2حدج نه ه ص .33
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صاص

لا د د د احهل د ددا ال د ددع ل

دد

ع د ددي ع د ددد

ددد

ح ددد ت ددي ع دده
عت ه

لا د د د

ان ددتي

د دددي ح د دده

إلحك د ددد

ال د ددع ل 1"...ا د ددت ش د دددي كدع د ددب حهل د ددا

لا د د د ع د ددت عد د د ح د دده

د د ددع ل د د ددحده " د د ددد حا ل ال ع د د ددددر" حعح د د ددذ ف د د ددي ال د د ددع ل

د د د د ر نع د د ددن د د دده "ت جد د د د "

حاج د دات فد ددي جد دداتد ىش د د دن ات د د حد ددد جع د د حنلد ددد فد ددي ععد ددددض ت ئ د د ح د د ا دتد ددد ف د ددا  ":ت د د
عنا

النع د ح

ع ن ننا :

ن ععددض حك ن

فح د د جل د د د ددنعكس عند ددا فد ددي د د
كحد ددي

عند ددا

عد ددي ص د د

عددف د د

د ددددجي ع د دداد فد ددي ال د ددع ل د ددد ني ات د د
د دده د ددت ي" 2ف د ددت جعد د د

ععد ددددض ش د ددين اعند

ع د د جاتد د د ع د د تر د ددن النع د ددد ح د د ند د د

ا د عد ددد ي ت د د حد ددد
"ت ج د د "

د ددح

ال د ددع ل د ددد ني ص د د

د ددن ن د ددد ات د د حد ددد د د تر لد ددد د ددن ععد ددددض
كد ددت كدعد ددب ند د دده ت د د ا تعحد دده د ددا

عد ددي ":ال د ددع ل فد ددي عد دده تد ددا ال د ددع ل جد دداتدر ند دده إلذ د ددد

ا دد ب ن دد

د دده ال اج د ددات

د ددد" 3ا د د د

فل ددا ح ددد ل حد د نجد د

ع دده ف د د س ت ددا

صهعي حا اع ا ع ح

ع

ات د د د حد د ددد د د ددات كدعد د ددب د د ددد

ص د دددتفند ف د ددي ح ع د ددل تد د ددد
حهل ددا – ال ددع ل -د د

ع ددد ا حد د

ا ددد

ال د د ددع ل ال ع د د ددددر حج د د دددت

تد ددا

كدع د ددب حد د د عن د ددا اعع د ددتت ىشد د د دن ا ح د دددئ

ال د ددع ل ف لد ددد ا نلد ددد اتك د د

إل ج دددب ت ددا ع د د

تد د

ن د دددس ععد ددددض اح ت ند دده ذ د د

دد

حعن ددن نن دده د د س د د د نح ددد

ددد ا كد د كد د حنلح ددد

ن د ددد ن تد د د

ا نهد ددي إل جد دددب

ل ددد ف ددي

دد ب

ددد اال اج ددات

عع د ددددض ا عن د ددا تح د ددد د د د

حنن د ددد

عع حنلحد دتدي ال ع ل.
ددد

حهلد د ددا ال د د ددع ل احهلد د ددا النعكد د دددس ا ععد د ددددض د د د ر

ا ى ن د ددد

نه ددي ا ذ ددد

حعع د د د د

ا دد

د ددد د ا ح د دددئ

ج دددب ا د د ب ا د د

د د ددع ل كح د د ددي ال ح د د ددس ال د د د د

ل ج ددي ددت د ددء ج دداتد ىشد د دن ىند دده ا د د ت د د

ا عنا ".4

ن ت دد د ن دد د

لا د د

فهصد د

ك د د دددئ

دددئ  ":ف نح ددد كد ددد

ن د د ددد ال د د ددع ل

ععد ددددض ان ددتي ع د ددد ا

-1عبد السالم بنعبد العالي :أسس الفكر الفلسفي المعاصر ،دار توبقال للنشر  ،المغرب ،ط ،2111 ،2ص .81
 -2المرجع نفسه ،ص .81
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ع د ددداي

دح

ان

شدي دن

عحعي ف ه حجحاع ح

ن

حكاند

لا ال ع ا ال حعدد علد آل د كانلد ع ددي ع عدك ب
حعناع ف ععت

نص ع ن ح تن ال ع ل ا د عد ي فل

كدن

ح

ا

حد عند

ح دد علد

ر ع ي ح ع ل ىش دن تا علد حلحد

لد نا ععدد لد نا عناعلد ا ع فلد ح ا دتد فل

لد صاص علد
د

ال ع ل تا

ع " حهلا انتي" ا ع د ا ىنه ا

ك

س حهدد د

حاجات ا

اعشك

ع ح احا اع حلحد عناع

ىش دن ا

اععتت .

ال ع ل تا

د د حععتتي ف ح

ر

د /عبد اهلل محمد الغذامي:
عند دددا

د ددتكعاد حهلد ددا ال د ددع ل فد ددي كعد د دده حعند ددا " حشد دددك ا ال د ددع ل" د د ر عحذ د د فد ددي

د دددني ن د د د

عد د د

ن ت دد

ا ندد

فد ددي ش د د ه ح ع د ددل عند دددا

ال ددع ل" ع ددن نن دده حهل ددا حعع ددا ددد نص ىت ددي ن د د
دع ددتي ال ددع ل فهش دددد ددن ع ددض ن دددت ا حهك ددد
جدج د د د دددني" ا د د د ددت حهك د د د ددد اح د د د ددتع
د ددتا ...اا د دددت ا د ددت ا د د
ا تد د د د د ددد

ى ن د د د د ددد

حص د د ند

حذ د د

ن تد د

د د حي فد ددي ت د د

ى ددد عه ددس نصد د ع ددن
عن دددا ا تد د

ع دددب د د

د د د ددد كد ج د د د دددن ا د د د دده ن د د د د د

د د حي نند دده دا د د عند ددا اععد ددتت حص د د ند

ن ت د د د د د د ال ن

حعحد ددي ا شد دددات

حهل ددا حذد د "

ا ه د د د دددد ي ا د د د د د

عد ددي نجد ددتتد فد ددي

حهل د د د د ددا

د د د د ددن ا ن د د د د ددت (حهل د د د د ددا ال د د د د ددع ل) فنج د د د د ددت

عد ددي كدتد ددد

د د د حي فد ددي كعد د ده ان د ددد هنلد ددد ععد دددتت ف د ددي

لد دددجس إل د ددت عي ا هنلد ددد ك لد ددد علد ددتل د ددن كعد د د ا ص د د دت د ددنص ح ع د ددل ا ن

ت د د ه هك د ددي د ددت ند ددد
دد د ر
دد ت

دئد ددي اع د ددعذ ده د ددت

ش د ددكد

ننلد ددد ك د د

فلد ددي حد دددتي

ععه د ددع ع د ددن حكدن د ددد

شد د د ئد د د د ن ن د دده حد د د

ح

ن دد د

ح كعدب ن د د

عد ددهح ي كعشد ددل د ددددئ ف د دده ن
حكدن د ددد

تال د د د ا ح د ددد

د ددع ل حعد ددد ننلد ددد ح ع ه د د ع د د ك د د حد ددد تد ددا

لد ددد اتد ددي ع ع د ددل

ددد

د د د ر عل د ددتنده ف د ددي

ح د داال

عشد ددلت لد ددد

فكهنن د ددد نح د ددد ن د ددص جت د ددت

دددني نكعش ددل ن
ع د ددل عد د د

د ددد 1"...ا د ددت ف د ددد ععد هد دده ت د د اد د دده حجحاع د د ح د د
ا

عها د د د ا نه د ددي فعنه د ددي

احنهعند د د حد د د ن د د د

ددع د ف ددي د د ت عنل ددد احد د عج ددتت كد د
ددد

د د د حد د د

د ددنص ا عند ددداد حعد دده حص د د

د ددنص شد د د ك تال د د د حع نحد د د حد د د ن د د د

د دددن

د ددد ح د د

د د حي ععد هد دده د ددنص ح ع د ددل د دددئ  ...":ا د ددنص ح ع د ددل تد ددا د د

د ددس د ددتالال

عح ددد ع ن دده ددت

ح د ددد "

دن ا ىفكدد في هص

جدجدني فعدض ت ه
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ددنص ىت ددي ددا
عد ددي

ىا

ا ذدني ح ت

ن ن ه ح عنا
حص

كعدب كحد عدض ح اال

كعدب " حشدك ا ال ع ل " ف

د اتا" حشدك " ن

تد

ن د ن دت ا دنذ

نشدد ن ن ت

فندا ع دن ععد ل ه دئ " ...افي ح د

د في هص

ذد

حي ت د حهلا ال ع ل

حهلا ى د

ت نجت حهلاحد

ات ت عتت ك د ح
د ين حهلا

ال ع ل ا د ه النعا ن نص في عصاد افي إلنشدن اتا حهلا ( حشدك )

عتت ك د ح

اتا لتل ن جع

تد

ح ىش دن اصهلد ا عد ح دد
حن اد.1"...

ن

ا صد ددت د د

ن د ددد ا ع د د

هد ا كا

إل ت

ن دحد ن

د ددنص فد ددي ت د د ه ند د د كد ددا ذدنا د دد

د ددنص ا د ع د ددد ي ج د ددب ع د ددن ّهد د د ن

عح د د نعدج د د

ت ع دد

ا ند دده ح د د نع د د هلل ن ت د د

ى

ال حك د د د د ن

د د د ددددجي عند د د ددا

ح ددتع

د ددتدكا

ت د د ه حشد دددك

ع دد

د ددع ت ف د د

ا الععد دددض
دف د د د

ان

ددد ل تد د

ا د دده...":

اصد د د دددد

دئ ددي فد ددهذد

ا عجت د ددت ن د د

حعد د د

د ددت
دد

ا د د د ددا شد د د دددك

د د د ددنص ا عد د د دده

د د د د ددد ع ح د د د ددد نا عدد د د د ددد اال د د د د ددب ن
2

ف د ددت ش دددي

د د حي

د ددادي

حهكد ددد ا ن د دددت فهشد دددد د ددن ننلد ددد د ددت

ع ددن ع د د

ددددئ ددد نص كح ددد د د د

نجد ددت ن ت د د ه حشد دددك تد ددي عد ددي فد د د

ع د ددن

دفد ددض ك د د حد ددد تد ددا ند ددت ذي اجت د ددت ا د دددب ند ددد حذد دددال ع د ددن

د د ددفض عد د ددي عدفلد د ددد لد د دداد شد د ددعد ند د ددت

د ددت عند ددت

دده

د ددنص ىت د ددي ع د ددددي عد د د

عه د د د ددس ع د د د ددن ح د د د د د ا حشد د د دددك

د د ع دئ د ددد ا د د فلد د دعهعد ددا عن دده ع دئ د ددد"...

عند ددت

د ددنر

دئد د

ع ددد ن د د ا

حهلد ددا د د ع د د فد ددي عجد د د إل ت ع د د اصد ددهلد عكد دددد ا نشد دددن

د د د ددن اذ د د د د اصد د د دده

عد ددض ى تد ددد ا ع د ددا
ددد

د د د د حي تد د د د ه هكد د د ددي انش د د دددد د د ددن

د ددد ا حعن د ددن ى

عد ددي نجد ددتتد فد ددي نا د ددب ىن د ددد

د ددد ح د دده

د د ددتعا

عع د ددد ا حندكد دددي نش د د دن

د ددا لد ددد كدعد ددب نا ند د ددت شد ددك عد ددد ف كد ددت ع د ددن د د

ف ددي ف دددت اف دددت نش ددد

دد ن

نص اصهه

ف د ددتتد ا د عد ددد ي فلد ددا ال د ددهعي د ددهر شد ددين جت د ددت اال د ددت نا ن د دع ش د د ئد د د

عصد د ددتد ددتاد ددنص ىت ددي ص دده عدحد د فل ددا

إل د د د ددت

د د عشدك

ر دت ت

نص ذدنا د عد عد احندك د ا نك ع ه ح ت

عحذد د د د تاده ف د د ددي حج د د دددت د د د د ا ص د د دده ف د د د د  .ا د د ددت ن د د ددد

حد د د

حنه.اكحد

فد د دده د د د ددن ن ت د د د

عصد د ددتر

شد ددعد عد د ددي ال عد ددات ال د ددن ا د د حهلد ددا حشد دددك ع د ددن ع د ددا

د ددد حد د د عا د د د ندعه تد د د ه ع د ددي د ددتحلد

ا ال ع ل فت ندا عدتي ن د ف لد كحهدت
 -1المرجع السابق ،ص.10
 -2المرجع نفسه ،ص.10
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د د د حي

ص د دداص حهل د دداحي حش د دددك

ن ت حعدصدي ن د لد ع ن ننلد حهدت

أاحص ند

عجع حنه ش ئد جت ت ت ع د
ند ع

د د دددئتي

دعه

نع د ددده ف د ددي تد د د ه تد د د د

د د ددععح لد حع د د د

ال ع ت

عنا عندا ه في ن ندذند اتد دعند ن ت

د ح ن دده عي نح لد في

ا ش د ددين حذ د ددد

جد

د ددد

حهكد د ددد

دص كانه

ع د ددي د ددد ل د ددد
ددد

نص ىت ي ا نحد
ىنه في ك حدي كشل

د د نت د ت ع د افن د جح .

د د د حي ت د ددا عندا د دده حه د دددت ن ت د د د

فلد د ددا د د ددد هل ان لد د ددد جدند د ددب ال جد د ددد ي

حهل د دداحي" حش د دددك " ا" ال د ددع ل" اكهن د دده د ددت نع د دددت لح د ددد العع د دددد فد د ددععح لحد ف د ددي عندا د دده
د دددب ن د ددتر عد د ددي ا كد د د

ن ت ددد

ت حد د د

ص د د ددد

ذ ددد

تد د د د ددد

د د د د نت ذد د د احعدصد د ددي حد د د

ا كد د ددت ع د د ددن حكدن د د د ع د دددتي د د دددني ت د د د ه نصد د دداص عدذ د د د

ن ت دددد

د دددئ  ...":احصد د د

نت ذ د د د د

دددد

فد د د ددد

ا د د جت ددت عا ددت عد د
ان

ن ت ددد

ددنص اتد د

ت

نص."...

د ددد ح د د ت د د

د ددا

1

ن ندد ن

ا د د عد ح ددد صد د

ع ت دد د

ن ددد تا ن

فها د د د ن

د د ذد د د ع ددن

د د ددا عا د د ددت ند د ددص جت د د ددت

ىفكد دددد عد ددي نع د د
د د د ر د ددا

ال د ددع ل عن د ددي عن د ددا
دددب ىت ددي اتد د

ع د د ددل ع د د د

ف د دده اعشد ددك

د ددد

ال د ددع د

د دددن

نصد ددد جت د ددت اح ع ه د دد ع د د

ىت د ددي اص د د ن عه حلحد ددد

ع د ددل يح د د

إل د ددت

د ددد

 -المرجع السابق ،الصفحة نفسها.
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دد

د د ر ن ددع عد د عح د د

عن ددا

د د ددد ا تا إل د د د

عا يند د دده اتا

عكد ددس ف د د

ف د ددي عح د د د عش د دددك حد د د
ىا

حهد دددت

تال د د د حد د د ش د ددين نا فكد د ددي ح د ددد د ددن

ات د د حد ددد

ع د د يح د د

د ددح

دددني
د د ددد

حعند ددن جت د ددت

د ددتالال

ا حع د دددني

د ددعحدد

د دددب

إل د ددت

ىت د ددي

د دددني ىند دده كد ددا حنهعند ددد ت ئحد ددد

جت د ددتي ع د دعن ه اعكشد ددل ع د د ح د دددح نه عد ددي نح لد ددد ت د د

دعه.

ددن

ن ت د د د حن د ددا ي ف د ددي تد د ددد

د ددت ند فد ددي د دددني ىا د ددن د د

د ددددئ نعدج د دده ف د ددي كد د د حد د ددي د ددت

ف ا د ددت د د

ن د حععددف ددد ع دده

د د حي د ددتد عحدحد ددد نتح د د عح د د

د د ددنص

د دده ع د ددن عند د داال

ددع ل ه ددي ددن ئ ددع ل ا ن ددع عد د ع دديا

ت حد د د ا نت ذد د د  .فل د ددا ع د ددت ن د ددد ف د ددي حصد د د ند

ا ى ن د ددد

في

عا ددت ت ددا

عد د د د

حهلد د د دداحي حشد د د دددك ا ال د د د ددع ل فه د د د دددل

ال د ددع ل ع د دددتت عن د ددت ع د ددت د دددتد جدج د دددني د ددت

تال د د ىت د د حد د ا عل ددد حع ددن اص ددل تد د
ح ع هد

ند د د

ف د ددي جد د د اد نص د دداص

االختالف عند جاك دريدا:
حهل د ددا ال د ددع ل د د د ر د ددنعنت

حص د د د د
حص

عن د دده ف د ددي تد د د

" ال د د ددع ل" انتدج د د دده ف د د ددي تد د د د ه تد د د د د

ف دددد

ل د د ددتل ع د د دددن عا د د د د

نكذ د د ددد

.

لد ددد حص د د

ال د ددع ل ح د د ع د دددد عهك ك د د نا ع ا

ه د ددال هدن د ددي " ج د ددد تد د ددت " اك د ددد
 . 1931ل د ددد
كدن د د

حا د د د

عحذد د د ف د ددي حهل د ددا

ه د ددهي

ن د ددد

د د د عد د د

د د كحد ددد

د د ددا ذد د د

د ددح لد د د عض ع د ددن د ددت
كع د ددب تدحد د د نص د ددتدتد د ددن
د دددئت ند د د

عهك ك د د د كن د د ددت هك د ددد ن د ددار د د د ر كد د ددد

ا د عد د ددد ي

دت ع د ددن حع د د د ىفك د دددد ع د ددي نع د ددن ل د ددد ن د ددت ن د ددار عع د ددد تد د ددت دنع د دده عهك ك د د د

د د د دددن حيتاج د د د د ع د د د ددعن د د د ددن تد د د د د

د د د ددنص تد د د د د ع ت د د د د ناال إلذ د د د ددد
د دده حد د د حع د ددد اتالال

ا ص د ددد ن ذد د د ع د ددعن د ددن ع د ددا ض ح د ددد عصد د د

حعدن د د د دده

دددد

ف د ددي د دددني حعدك د د د

عععحد ددت ع د ددن حد ددد ن د ددار ع د دده د ددنص ح د د حعد ددد ععند ددد ض ح د د حد ددد صد دددي د دده نر ننلد ددد علد ددتل

ا د ددن جد د دددت شد د دددي نا ع د د د د د د
عهك ك د د د ( ع ا

د د د ) ك د د د حد د ددد كد د ددد

د د د د ددي د د د دددئ ع د د د د ددن ذندئ د د د د د

ع  /عد ه
ان

حد د ددد صد د دددي د د دده د د ددنص اح د ددد

ج ت /داي

د د دددئت فد د ددي ه د د دده

ه د د دده ا ل د د د ع د د ددب د د دددني

حدادئ د د د  .ا د د ددد تد د د ددت ن

هكد د ددد

د د د ددت عت ئ د د د د د عه د د د ددس ع ل د د د ددد اال اجد د د د ددت ال ل د د د ددد حذ د د د د د :
/

د

حشدفل  /كعد

دج  /حدني.1

ددد حد د ت د د ه هكد ددي ن ن د د ن تد ددت فد ددي حندا ع دده عجد ددداي هك ددد ن د ددار ددت ع د دددا ناال

د ددن د دددني ع ت د د د ذد د د عج د دده د ددن حهل د ددا إلند د د د نا عها د د د

عع حنلد ى هد

حشك

اص د ددا

دب ه هي نا ىت ي شك عد .

ا ندا ن د ددد ع د دددا د ددن عهك ك د د د كح د ددنل ن د ددتر ل د ددع تد د د د

د ددن حع د دددني ع د ددي

د دددب ىت د ددي ن ند د د ن

تد د ددت فد ددي دنعد دده د ددأتب د ددا د د حص د د ند شد ددع لد ح ّح د دد تد ددا د ددت تد د د اال د ددهعي فل د د
ن د د د د ال ح د د د د د د حعد ع د د د ت د د د ه حص د د د ند ا ك ه د د د عد د ددي ععح د د د لد د ددد ت د د د د د ددنص
حتداس اجح علد ع ععصي ع ن اجات ال نع ج عهدع لد ت

نصلد انت ت ه

–1ميجان الرويلي ،سعد البازغي :دليل الناقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط ،3ص .119
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حص د د د ند

كحد د ددد صد د دددالد تد د د ددت نجد د ددت النعشد د دددد نا عشد د ددع ( ) differenceىذد د ددد()trace

ال ع ل نا إلدجدن ()differance

1

ا د ددا جد ددد تد د ددت ع د ددن ت د د ه حص د د ند
حصد د د ند

تد د د ه ن د د د

ال اج د ددات ل د ددد حدت د ددد د د د

دد " ن دد

ل د ددد ع د ددن حد د د تب حددك د ددي ف د ددد ن

دإلحك د ددد ع

عنع د د د ال حكد د د ن عش د ددك ن د ددت حدت د ددد ذد ذ د ددد كح د ددد ننل د ددد ال ععحعد د د

ا ع ددي ع د ددن عكد ددس

عنع د د

ن دد

عنع د د ان ددب ا نح ددد ن د د

عد ددي عجع د د ح د د

حددك د د

ها د د ا ع دددد

عح د ددي د د ر نجد ددته فد ددي ذندئ د د  :فا د د اعنع د د

ن د د ال د ددع ل د د ر تد ددا

تد د د د ه حصد د د د ند

ا ىذ د ددد  )traceال
عد ددي ":ت د د

عنع د د " 2ا ش د د د د ددن ن حذ د د ت د د ه

حص د د

ح دددتي ن د د ددد د دددد د د س ن د د

د د ت ددي عند دت تد ددت "ال ش ددين" د د تر د د
ا ع د د نف د د

عد دده د د س ش د د ئد حدت د ددد

دد

ددن

ىحذ د د ع د ددن ت د د ه ن د د تد ددي

كن د ده ا إلتد

3

ا د د نععد دددض د ددن

ع د د ددي نع د د ددن ل د د ددد تد د د ددت ( إلدج د د دددن  differanceا عش د د ددع

difference

جد د دددي فنج د ددته د د ددت ع د دددل ال د د ددع ل د د د ر د د د دده دالدج د دددن ع د د ددن نند د ددا
د د ب حشد ددك

د د د د عض ال د د ددع ل ا إلدج د د دددن4اعدجح د د دده

ح د د دددر فعد د دددج ت د د د

اج د ددات ن د ددي

الص د د د

عدجح د د

د د ب ال ع د دددس نعحد ددي ح د ددع

د دده فعدجحد دده

د د دددا ( الخ( )الل 5نح د د ددد د د ددتكعاد ع د د ددت ات د د دددب

ي د د ددن" ال عد د دددج ل" اتد د ددي ك ح د د د د د ددد ننعلد د ددد ح د د د ك حعد د ددي
 )laع د ددي ننعل د ددد تد د ددت حد د د

" د ددع ل" ا" دج د دددن" ع د ددن ا د دددد ك حد د د (differance

ك حد د د

هدن د د د د ( )differاحعندتد د د ددد ندجد د د دده ا ك ح د د د د  differanceحعند د د ددن ال د د د ددع ل اعنح د د د د حعند د د ددن

ال د د ددع ل فد د ددي حكد د ددد ا إلدجد د دددن فد د ددي يحد د ددد .3ا د د ددد تد د د ددت ن
د د ددع ل ت

ا عصد

عددد

نلحد اك ت

د د ددد فك د د د ت

عنتت حعنده ت

حعح د د ددي ع د د د
شك

د د ددتا

ع د

ح

ى د د ددد
تا

حعند د ددن عا د د ددت ح د د د
اح د د د

ددد

د د د فلند د ددد عد د ددد

ى د ك

 -1ممدوح الشيخ :التفكيكية من الفلسفة إلى النقد األدبي ،مجلة اآلطام ،نادي المدينة المنورة األدبي ،العدد  ،19شعبان
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حعنن ك ت

ال اجت شك كدح في ن

ن ( فلا ت ئحد ادئب دا ن اده) اتك

فدال عدج ل عكس ن اد ا دب
النعشدد نا عشع
تددد

(: (difference

حص د د د

د د ددع ل د د د

لحد

1

.

انص د د د ه إلنج د د ددير" "disseminationكدن د د د
ن د د دددت عد د دددب ف نحد د ددد

عدجحع د د ده تد د ددا

عد د دددد دا د د ددي ا د د دددياي عدجحعد د دده " النعشد د دددد ا عش د د دع "

ع د دددد ح د د د در عدجحع د دده "عن د دددذد حعن د ددن" ا ك حد د د

ات د ددي حد د د فعد د د "  "disseminateحعن د ددن د د د

د ددع تحلد "تد د ددت " ف د ددي ح د ددد ك حد د د "تال د د د "

نا نذ د ددد ن د دداب ا ك حد د د حع د ددد نتحل د ددد :ن

حعن د ددن د ددنص حنعش د ددد ف د دده اح عذ د ددد ف د دده ك د د د اد عنذ د ددد ف د ددي كد د د
إلح د ددد

د دده اح د د حعدن د دده ن

د ددتا عه د د د

د ددد :عش د دع

ك حد د د حعن د ددن اك د دده

تد د د ه

نت د د د

دص د ددد عن د ددت تد د ددت د د د ر دك د ددي ع د ددن

عدح .3

ع ت

ن د ددتر ا صد ددل د ددن ص د دده تد د دعند فد ددي ت د د

كذ د ا ن ل عنت ت

شد د د حنح ددت ن

حهلا

دددض ف ددي ععد ه دده

عهك كي ه هي.

دددتدي ىت د د ف ددا  ":حد د

صاص د د دعه ا د ددحدعه د ددتف ت د د

فد د ددي ى ند د ددد

دتدي فكد ععدفلد ذ دف

دد

دددتدي

د د د دددتدي كك د د د ددد ندحد د د د د

دتي د ددت دس نند ددا هع د د  "4ات د د حد ددد ن عح د دده دص د د

اكد د ددا ىتب عد د د ددي ك د د د حكاندعد د دده شد د ددعد كد د ددد ن نذد فلد د ددي ععع د د دد
عد

دددتدي ن ددت ىت ددي ددت عدفد د

حعع د ح ه

عشد ددك

ند د

ا دد

ددت لي ن تد د د ن د د

فكد د د د د د نا نت د د د د د ال حكد د د د د ن عك د د د ددا ال ع د د د ددت ن ععش د د د ددك تد د د د د ه
عد د د د

نذ د ددد

عد د ددي نعد د ددن لد د ددد تد د د ددت فد د ددي حهلد د ددا ال د د ددع ل ا د د د كا ح د د ددد د

حهلد ددا ال د ددع ل كحص د د

نعا

حعند ددن عد ددب ند ددد ال حعند ددده ىك د ددد عد ددتت ححك د د ح د د

عن د دددذد حعن د ددن ع د ددت

ه اتا ح عصل

حص د د د ند

العجدت د ددد

احد د د ذد د د ال حكد د د

ل د ددد تال د د د تا ن عك د ددا ل د ددد تال د د د نر ننل د ددد عن د ددت

تال د د د ان د ددب 2ا ه د د د حصد د د

فدئض حعنن اعه

د د ددد حا د د ددا

دفض ا ا

دص.

شك عد ا ن ت ىت ي شك

ع د داد ح ددعحد حند د ىي ف ددت ك ددد

نصاص ىت

اك

عح

ال عجد

1عبد الوهاب المسيري ،موسوعة اليهود و اليهودية والصهيونية ،نموذج تفسيري
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نا نه د دداد ين د د د

صد

هنلد ععح ي عت

عحد د د

ع صد اعت

ف لد د د نج د ددت ن د ددت ىت د ددي
ىعح د ددد

ىت د ددي

د ددت

د د د د عش د ددا ئ احيج د د د ع د ددا عنل د ددد ت /ش د ددد حا د ددن
ع ح .1

هدع

عح د ددي د ددد حنل

ىت د د د حلح د ددد ك د ددد ناعل د ددد فل د ددي كدند د د

حعع د د د د ددعجد

عح د د

ند د ددت د د

كعح د ددات ش د ددعد ح د ددذ

ى د د ددد

حعد د دده حجد د دددال

حعناع د د

عع د د دددا تد د د د

حجد د دددال

د ددح ه د د عض " ن د ددت
دن ا حا د ددل

ال د د د دع ل " د د ددد" د د د د ر عن د د ددا حن د د دده
ا ندد

فد ددي ن دح د د

د د ددعا ت ئحد د ددد د د دن عن د د ددا د د دددني ع ح د د د ل د د د ه

نص دداص

نح ددد نج ددت ن ددت ددت

ن فل ت

ال ع ل ان دب ت ه ح د دي عي عنشه

اش د دددح

د د دد ح د د د

ن د ددت ىت د ددي د د ر

فد دددال ع ل تد ددا د د ر د ددتعا د ددن ع د ددد

د د ددنص ىت د د ددي ا ل د د د فد ن د د دددت حعدصد د ددد

ن

ن

تد د د ددد

ن د ه كحجد ع حي افكدر جت د د تد .

ع د دداد حجد ددد

د ددفض الحعد ددي

ددد

د ا جعد د

دد

داج ددد عد د

ا ن د ددت حعدصد ددد عع د ددد ال د ددع ل ش د د ئد حح د ددي اعدت د ددد د د ك د د شد ددين فلد ددا

ددد ح د د ح د ددتن ال د ددع ل

ع حدن ا ن دت.2

د ددعن ن د ددت ىت د ددي حعدصد ددد د ددن ن د د

ح د ددس ع د ددتي جا ن د ددب اع د ددتي حا د ددل ا دن ف د ددي عن د دددا

حعدص ددد عع ددد

دد

جت ددت ددن

عح ي حد ن ح ه " حنل " فلا

ددعع

د د هد

ا كد د د حد د د ع د دداد هك د ددد ش د دددر ع د دداد

ى د ددد ععح د ددت د تدجد د د ىا د ددن ع د ددن ح د ددتن ال د ددع ل ف د ددي

ا ىفك د د دددد ى ع ح د د دددن ن د د ددت ن د د ددت

حعداف د د

حعد ددد د حعداف د د

اع د د دداد حعلد د ددد ن د د ددت ىت د د ددي ا جدن عد د دده اعا د د ددع

ا ل د د ف د ددت عد دددل عصد ددد ند ددت

تد د دددعل ان ند دددذل

ند ددتس فد ددد نك حد ددذ

حععد د ددتتي ا ع د د ددا ح ع ه د د د ات د د د حد د ددد ند د ددت

ه فدا جت تي فهص

حعدص د ددد" اتد د د

ن دع د د د عععح د ددت ع د ددن عح د د د عد د د اا ع د د د

د دددس د ددن حجحاع د د ح د د

نص د دداص ش د ددعد

ا د د د ا ىت د د د صد د دده عدح د د د

تعحدحه افعن

ا ن د ددتي ف د ددي

ىت د ددي د د ر تد د دده اع د ددن ند د د

د ددد جاتي ع د ددن نر عح د د نت د ددي ععحد ددت ع د ددن
د ن ددد

ا ن د ددت ا د د د د

تد د د د كد د د

دده ن دددت ا حهك دددا

عن ن عن ا شين جت ت ا س ن عهك ته.3

 -1بشرى موسى صالح :نظرية التلقي أصول وتطبيقات ،المركز الثقافي العربي ،المغرب،ط ،2111،1ص.13
 -2المرجع نفسه ،ص.10
 -3نفسه ،ص .10
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د ددعن

ع د د شد ددين حعكدح د د

نص د دداص ىت د د د
اص ددا

ا عد ددت

ا دد د

فد ن د ددت

ددن حعدفد د ىن دده

ل د ددد ف د ددي ح ع د ددل حن د دددت

ا دد د
ا ن عنت

ع د ددي ع د ددتدس ل د ددد نص د دداص ىت د د د

حعدصد د ددي ا ح ع هد د د

دب نا عدب حشد د اح د د اك ع اد ت ه حندت
ع د ددي تد د د د

حن د دددت

ل د ددد نص د دداص ىت د د د حعع د ددتتي ا كد د د

نصد د د دداص ىت د د د د ع د د د ددن ننلد د د ددد د د د دددتدي نت د د د د حك د د د د
ا د د ددع ت حهد دددت احص د د ند
حعدف د ددي حعد د د

د د د عن د د

د د تني نشد ددد

د ددت ح د ددنل ف د ددا .... " :

عن د ددا تد ددتل ا د د د حند ددتتي عن د د
نشد ددد

نشد ددد

ان
ن

ح د ددنل ت د ددا د د د د ك د ددي نكد د د تد د د د

ع

حد ددنل

ح د ددنل ف د ددي نعد د د

ند دددن ا د د

ن د ددتر د د د د

د دد

ععدحد د د حد د د

ن عد د دددت فكد د د د اف د د دده ا شد د ددعد فد د ددي

ند ددتت نتا عد دده إلجدئ د د ت د د اا د دداي د ددعحك ح د د عن د د

د ددد ح د د تند ددد نهل د د د دده

ك د ددد

ه د د فكد د د نا ن د ددد

د ددعنت د ددن ح د دديا فكد دددر حعكدح د د

د د دددتدي ىت د د د اتد د ددا ععحد د ددت ن د د د ددد ع د د ددن ن د د د د

حعن د ددن فد د د

د ددن

د دددد ع ح دددد

هكد دددر ف ند دده فد ددي ن د ددت ىت د ددي

ح د ددعحك حد د د نتا ع د دده ع ح د د د ان عدتت د ددد حعدف د د د  ...ا ن د ددتت ح د ددنل
حد ددنل ن

د عد د ده ف د ددي ععدحد د د حد د د

د د د دددعلد تد د د د د

ن ت د د ع د ددعنت فد ددي نا د ددب ىن د ددد

ا ع د دددل ت /ن د دداد د ددت

حعدن د دده ا د د

صه ح عحدي.

د دددتدي حد د د

د دددتدي حتدا د د ا ل د د

د ددت علد د ددن نلد عل د ددد"....

عح د ددي د ع ح د د ا عن د د ا حع د د

د ددعع

جد دددن

1

لد ددد

ه ع ن نصاص ىت .

ا ع ددتند ددن ن ددت ن ددت
دددتدي ىت د د ع ددن ن ددتي

حد د د ددي ن د د د د

ف نن ددد نج ددته عح ددي

د د د ا ج دددن

ل د د ددد ن د د ددا حد د د د

عد د ددي تعح د د د

حد د ددت دس ا العجدتد د ددد

ح ع هد د اتد د ح ددد ل ددد حند د

ع د د ددد ع د د ددن حع د د د د حج د د دددال

اصد د ددا

لد د ددد ح د د د

هجند د ددلد حعناعد د د  .ا عد د د نتد د د ح د ددد عاصد د د ند د ددن
د ددا ن ف د ددي عش د ددك

انع د ددن ف د ددي ك ه د د د

د ددار أعح د ددد

ىت د د د

ب ال ع ل ا عنا

ن د ددد د ددن عهك د ددد

ر ن د اف ه ىنه تا

ددد

ىتب ف ل د د ددد ح ع د د ددل
ددد ر

ه دعد دده عد ددي ن د ددا حنلد ددد ان د ددب ىتد ددت ل
ددد

تد د د ددعه ح ع د د ددل ىعحد د ددد

د ددعن د ه ت د ددا النهع د دددي ف د ددي جح د د د

نا ف د ددي د دديح نا ف د ددي د د د د

د دددني اعن د دددا تد د د ه ىعح د ددد

ن دعن د ددد د ددن د ددنص اتفعد د د

ددع ند

حد د

تد د د د حدت د د د ىتب اشد د ددك ه اح د د ددحانه ا ح د د ددت

ننعجد دده ا حع د ددي د د ر د ددد ه ن د ددب حدجع دعد دده ا
عد د ددي د د د دتد ح د د د د ا د د د

ل دداد ع ددتي حن دددت تد د د

كد د ا ن ددتي حنل ددد

ىت د د د

جا ن د ددب

كعد د د د ا إل د ددت

ىت د د د ف د ددت ا د ددد تد د د ه حن د دددت

جت د ددتي

د د د د نكذد د دد ت د د د اعدك د ددي اع ح د د د اتد د د ك د دده
ر اجه

دند ن ىحد .

 -1نوووور الووودين السووود :األسووولوبية وتحليووول الخطووواب( دراسوووة فوووي النقووود العربوووي الحووودي  ،تحليووول الخطووواب الشوووعري و السوووردي )،
دار هومة للنشر والتوزيع ،بوزريعة ،الجزائر،ج،1ط ، 2111،1ص.11
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المبحث األول  :النظرية األسلوبية .
تمهيد :
خاص ة عند العرب
لقد حظي الدّ رس النقدي بصفة عامة ،والدّ رس البالغي بصفة
ّ
الن منذ القديم كان اإلنس ان العربي يهتم بحسن القول دائما
باهتمام كبير ،وذلك ّ

ويحاول أن يجيده  ،ويهتم بالتلقي ك ذلك وهذا يعود طبعا إلي خصائص ال لّ غة ال عربية

من جهة واهتمام العرب بهذا الجانب البالغي من جهة أ خرى  ،ولهذا نجدهم يحسنون
اإلبداع والكتابة  ،فقد أدرك العرب منذ القديم أهمية الدّ رس البالغي ،من حيث كشفه
عن أس رار بنية الخطاب وأث ره  ،في الم تلقي  ،واكتشفوا قد رة الكلمة عل ى التأثير

والتّعبير وا يصال
جيّ دة وواضحة .

لرسال ة  ،باعتبار البالغة في األصل هي إيصال المعن ى بصورة
ا ّ

وا ذا تحدثنا عن األسلوب فهو من أهم القضايا البالغية العربية ا لّ تي تجسّ دت في
الدّ راسات العربية ،بالقد رة البالغية للكاتب أو المبدع العربي  ،فمنذ القديم تف طّ ن

سر جمالية الخطاب األدبي مرتبطة باألسلوب البالغي لمنتجه  ،فنجد
العرب إلى أن ّ
أنّ هم قد ربطوا في نظرتهم إلى األسلوب بين الدّ رس ا لنحوي الذي يهتمّ بد راسة آليات

أن
ومكو نات الجملة  ،وبين توليد ذلك األسلوب للدّ اللة داخل النّ ص ،وبذلك نجد ّ
ّ
العرب قد تجاوزوا من ذ القديم الكثير من اإلشكاليات والقضايا البالغ ي ة ،كإشكالية ال لّ فظ
والمعن ى  ...وغير ذلك .

أ  -األسلوب في الت راث البالغي العربي :
اهتم الدّ رس العربي منذ القرن الثّاني للهج رة بد راسة األسلوب ،وذلك ضمن
ألن العرب يهتمّ ون ب تفسير الق رآن
مباحث اإلعجاز الق رآني ا لّ تي استدعت ذلك
ّ
أن
فنجدهم اهتموا بلفظة أسلوب وذلك عندما حاول وا إثبات إعجاز الق رآن  ،وتبيين ّ
أسلوبه هو غير أسلوب الكالم العادي الذي يعرفه العرب .

ومن بين العلماء ال ذين اهتموا بذلك نجد  " :أبو عبيدة "(  012هـ ) و " األخ فش سعيد

الفراء "(  022هـ )  ،ولهم ا لفضل الكبير كما يشهد الدّ ارسـون
بن مسعدة "(  022هـ )  ،و " ّ
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في إث راء مفهوم األ سلوب في الشعر  ،رغم تباين األهداف ا لّ تي سعوا إل يها ،بين بالغة
الخطاب الق رآني وا عجا زه ،أو دفع طعون الملحدين في الق رآن وعربيت ه. 1

وا ذا انتقلن ا إلى المعاجم القديمة فإنّ نا نجد عدّ ة تعريفات لهذه ال لّ فظة ،فهم
أن :
يعرفون األسلوب بالطريقة
والفن  ،فنجد ّ
ّ
ّ

عرف " األسلوب " كما يلي  ":السّ طر من النّ خيل وال طّ ريق يأخذ فيه
 الزبيدي ي ّوك ّل طريق ممتد فهو أسلوب،واألسلوب = الوج ه والمذهب ،يقال هم في أسلوب سوء
ويجمع على أساليب ،وقد سلك أسلوبه  :طريقته وكالمه على أساليب حسنة ،واألسلوب
بالضم " الفن "  ،يقال أخذ فالن في أساليب من القول أي أفانين منه "

2

أن " األسلوب " ال طّ ريق .
 ويذهب الفيروز أبادي نفس المذهب إلى ّ4
الرازي بـ  ":الفن "
 -وينعته ّ

3

أمّ ا مفهوم األسلوب عند البالغيين ،فنجد من بينهم ابن طباطبا العلوي (  200هـ )
الذي يعتبر من األوائل الذين أعطوا مفهوم اً لألسلوب رغم عدم تسميته لفظ اً

ب " األسلوب " كما يشير الدكتور محمد بلوحي  * "...حيث نجده يشير إلى ذلك عند
حديثه عن طريقة الشاعر إذا رغب النّ ظم "

5

وأيض اً قول ابن طباطبا " ...المعن ى الذي

نثرا ،وأعدّ له ما يلبسه إيّ اه من األلفاظ التي تطابقه
يريد بناء الشعر عليه فكره ًّ
وال ق وافي التي توافقه والوزن الذي يس لس له القول علي ه ،فإذا اتفق له بيت يشاكل
المعن ى الذي يرومه أثبته ،وأعمل فِ ك ره في شغل القوافي بما تقتضيه م ن المعاني على
غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه  ،بل يتع لّ ق كل بيت يتفق نظمه ،على

تفاوت ما بينه وبين ما قبله ،فإذا كملت له المعاني ،وكَ ثُرت األبي ات وفق بينها
محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي واألسلوبية الحداثية ،مقال نشر في موقع موسوعة دهشة االلكترونية:
ّ -1
www.dahsha.com/article 28699
 -2المرتضي الزبيدي ،تاج العروس ،دار ليبيا للنشر و التوزيع ،بنغازي،مج،10ص.220

 -3أبو طاهر مجد الدين الفيروزأبادي ،القاموس المحيط ،المؤسسة العربية للطباعة و النشر ،بيروت(لبنان)،ج،6ص.242

4
الرازي ،مختار الصحاح ،مكتبة لبنان ،بيروت(لبنان)1822 ،م ،ص .122
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ّ* -محمد بلوحي ،أستاذ في كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية في جامعة سيدي بلعباس ،الجزائر.

محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية ،مقال نشر في موقع موسوعة دهشة االلكترونية:
ّ -5
www.dahsha.com/article 28699
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ت ِم ن هَ ا " 1من هنا ندرك أ ن األسلوب
بأبيات تكون
نظم ا لها وسل كً ا جامعً ا لِ َم ا تش تَّ َ
ً
هو أساس تشكيل و صناعة الشعر ،حيث يجمع بين أفكار ورؤية الشاعر ،وبين

الجانب ال لّ غوي البالغي ،اإلبداعي ا لّ ذي يتميّ ز به الشاعر .
وبالتالي فمفهوم األسلوب قائم بالدرجة األولى -في اعتماد ابن طباطبا -على
األصول الفنية والبالغية ل لّ غة ،كالمطابقة بين ا ل لّ فظ والمعن ى  ،والتوفيق في األبيات

َّ
الشعر،وكأن شأن الشاعر في ذلك
الشعرية والقوافي ،والتي يسميها بخصائص نظم

هو شأن " ...النساج الحاذق الذي يوفق ويشبه بأحسن التوفيق ويسديه ويني ره . 2"...

الص دق في
ويربط ابن طباطبا خاصية التالؤم هذه بين مواد الشعر بخاصية
ّ
التجربة الشعرية واإل صابة في تركيب الصور البالغية ونسجها ،وكذلك ضرورة
الم راجعة واالنتقاد لتوضيح و إيصال الفكرة ل لسامع. 3

بعد ابن طباطبا ،ت ع مَّ ق النّ ظر إل ى األسلوب في ا لت راث البالغي مع نظرية
الجرجاني عبد القاهر (  421هـ ) في الن ظم ،حيث يجده العلماء أنّ ه قد سوى بين
ألن األسلوب عنده ال ينفصل عن رؤيت ه للنّ ظم ،بل نجده
األسلوب والنّ ظم ،وذلك ّ
ألن هذا األخير يقوم بعملية
يماثل بينهما ،ويعتبرهما كتنوع لغوي خاص لك ّل مبدعّ ،
اختيار األلفاظ عن وعي ،وبالتالي فاألسلوب عنده ضرب من النّ ظم وطريقة فيه وبهذا

الش كل فقد أضاف الجرجاني شي ئ اً آخر إل ى نظرية األسلوب في البالغة العربية

القديمة ،ألنّ ه جعل األ سلوب يقوم على األصول العربية وقواعدها ،وذلك بربطه
أن
بالنّ حو ،وهذا مانجده بشكل صريح في كتابه " دالئل اإلعجاز " بقول ه " ...واعلم ّ
ليس النّ ظم إ الّ أن تضع كالمك ا لّ ذي يقتضيه علم النحو ،وتعمل على قوانينه
اه ج ه التي نُ هِ ج ت فال تزي غ ع نها ،وتحفظ الرسوم التي ِ
ِ
رس مت
َ
وأصوله ،وتعرف َم نَ َ ُ
ّ
4
لك ،فال تخ ّل بشيء منها "...
وبهذا فالجرجاني قد أ كّ د على ضرورة االلت زام بالنّ حو في اإلبد اع والتأليف ،كما شدد
ٍ
شاعر آخر
شاعرا عن
في ضرورة النس ج على طريقة مخصوصة تميّ ز
ً

-1محمد بن إبراهيم ابن طباطبا العلوي ،عيار الشعر ،تحقيق عباس عبد الستار ،دار الكتب العلمية،بيروت ،ط1822 ،1م
ص .11

 -2محمد بن ابراهيم طباطبا العلوي ،عيار الشعر  ،ص .11

 -3محمد بلوحي  ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية،مقال إلكتروني.
 -4عبد القاهر الجرجاني ،دالئل اإلعجاز  ،دار الكتب العلمية ،بيروت(لبنان) ،ص .64
33

الفصل األول:

االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر

أن عبد القاه ر الجرجاني يمي ز األسلوب بتَ َم يُّ ز صاحبه في نظ مه عن
وبذلك نجد ّ
غي ره من أهل النّ ظم واألدب ،وهذه النّ ظ رة ال تخرج عن نظريته في النظم ،كما أنّ ه
ربط ذلك بالمفهوم الدّ اللي لإلع راب الذي تقت ضيه فصاحة المخاطب وبداهة البليغ وما
هذا إ الّ دليل عل ى استعماله ا لعقلي والمنطقي للُّ غة ،فأشار إل ى أهمية الترتيب الذهني
قوة
واإل خ راج الفنّ ي للجمل بم راعاة مقتض ى الحال ،و ّ
أن هذا الجانب من دواعي ّ
األسلوب ورصانته وبالغته. 1

أن الوظيفة الشعرية أ و الصناعية
أما ابن خلدون (  222هـ )  ،ف قد أكد في مقدمته على ّ
وأن النّ حو والبالغة والعروض هي
الشعرية كما يقول هي التي تخلق أهمية األسلوبّ ،

اآلليات التي تبرز سلوك األسلوب كما يسمّ يه ،فتبيّ ن له أن األسلوب " ...عبا رة عن
المنوال ا لّ ذي تنسج فيه الت راكيب أو القوال ب ا لّ ت ي يفرغ فيها ،وال يرجع عن الكالم
باعتبار إفادته كمال المعن ى ا لّ ذي هو وظيفة البالغة والبيان ،وال باعتبار -الوزن كما
استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروض ،فهذه العلوم الثالثة -النحو  ،البالغة

الص ناعة الشعرية
الص ناعة الشعرية  2"...وقوله عن
والعروض -خارجة عن هذه
ّ
ّ
" ...ترجع إل ى صورة ذهنية للت راك يب المنتظمة باعتبار انطباقها عل ى تركيب خاص
وتلك الصورة ين تزعها الذهن من أعيان الت راكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال

كالقالب أ والمنوال ،ثمّ ينتقي الت راكيب الصحيحة عند العرب باعتبار اإلع را ب والبناء
فيرصها فيه رص ا كما يفعله البن اء في القا لب أو النساج في المنوال حتى يتسع القالب
بحصول الت راكيب الوافية بمقصود الكالم "...

3

فإن الوظيفة الشعرية لألسلوب هي إد راك العلوم واستيعابها ثمّ اختيار
وبالتالي،
ّ
والص ور التي توصل رؤى وأفكار الشاعر وهذا األ خير هو ما يمثل األسلوب
الت راكيب
ّ
الذي بوس ا طت ه يتم التوفيق بين الت راكيب النحوية والبالغية من جانب ،وبينها وال ذّ وق
من جانب آخر .

 -1محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية ،مقال إلكتروني.
2
المقدمة ،دار الكتاب الّلبناني ،بيروت1862 ،م ،ص .250
 ابن خلدون ّ ،- 3المرجع نفسه ،ص ص .254-252
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أن
وهذا المفهوم يقترب ج دًّ ا من المفهوم الحديث والمعاصر لألسلوب ،حيث نجد ّ
يعرفونه على أنّ ه " إسقاط محور االختيار على محور
األسلوبي ي ن المعاصرين
ّ

التوزيع  1"...وهذا ما يجسد مبدأ ا لتركيب واالنزياح الذي نعرفه .
ب-

األسلوبية عند الحداثيين :

إن
يذهب معظم الباحثين الم عاصرين المهتمين بحقل الدّ راسات ا ألدبية إل ى القول ّ
ل لّ سانيات " دي س وس ي ر " األثر الواضح في نشأة المناهج النقدية النسقية الجديدة
منهج ا في مقارب ة النّ صوص األ دبية ،وبذلك تخ لّ يها عن
واتخاذه ا للوصف والتحليل
ً
ألن النقاد
المناهج المعيارية وا صدار األحكام غير ال موضوعية في غالب األحيان ّ
يتأثرون بسياقات خارجية مختلفة سواءً كانت تاريخية أو اجتماع ية أو نفسية
أو أنتروبولوجية أو غيرها .

ظهرت هذه النّ قلة النوعية في الدّ راسات النقدية المعاص رة مع مطلع القرن العشرين
ٍ
بشكل عام .
وفي شت ى المناهج النقدية التي تتعامل مع النّ صوص األدبية
عندما نعود إل ى مصطلح " أسلوب " "  " styleنجده قد سبق مصطلح األسلوبية

األو ل مرتبط ا بالبال غة ال غ ربية القديمة
)  ) stylistiqueفي الظهور ،حيث نجد
ّ
ويرتبط الثاني بالثورة التي أ حدثتها لسانيات " دي س وس ي ر " في بداية ال ق رن العشرين
التي أثرت على الدّ راسات النقدية األدبية .
إذ ا مف هوم " األسلوبية " الحديث النّ شأة ق د انتقل من مفهوم األسلوب المتع لّ ق

بالد راسات البالغية إل ى مفهوم متع لّ ق بالدّ راسات ال لّ غوية .
نص ا عن آخر ،أو
تبحث األسلوبية عن الخصائص الفنية والج ما لية التي تميّ ز
ًّ
كاتبً ا عن آخر ،وذلك من خال ل د راسة ال لّ غة بطريقة تحليلية وبوس ا طة االستق راء
للتمكن من دخول عالم النّ ص أو الخطاب األدبي الذي ندرسه ،وهذا ما يسمح
باستخ راج المميّ زات والخصائص الفنية التي يتضمنها النّ ص ،وهذه الخواص هي التي
تسمح لنا بتمييز إبداع عن إبداع آخر انطالقا من ال لّ غة التي يستعملها ا لكاتب .

ألن القارئ يدرس النّ ص انطالقا من ال لّ غة التي أنتج بها ،وباإلطالع على ما
ّ
يحمله ذلك ال نّ ص من جمالية تجعل منه فريدً ا ومميّ ًزا  .واألسلوبية من المناهج التي

تبنت الطرح ا لنسقي انطالقا من مؤسس ها " شارل بالي " كما يشير إليه المسدي :

" ...فمنذ سنة  1820كدنا نجزم مع شارل بالي أن علم األسلوب قد تأسست قواع ده
1

محمد عبد المطلب ،البالغة و األسلوب ،الهيئة العامة للكتاب  ،مصر ،ط1824 ،1م ،ص .122
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" ،1

فقام بوضع

النّ هائية مثلما أرس ى أستاذه  " ،دي س وس ي ر " أصول ال لّ سانيات الحديثة ...
مبادئها ،وبالتالي هذا ما ساعد عل ى تغيير الدّ راسات النقدية لنمط وطريقة تعاملها مع

النّ صوص األدبية ،وذلك باعتمادها عل النّ سق المغلق الذي يتج لّ ي في النّ ص نفسه
وا خضاعه للدّ راسة والتّحليل واالستق راء ضمن منهج علمي موضوعي  ،ومن خالل لغته
فقط ،أي بعيدً ا عن السياقات الخارجية للنّ ص ودون إصد ار األحكام المعيارية عليه
إن األسلوبية بشكل عام
أو عل ى مبدعه ،وي عرف ها ( األسلوبية ) حسن غ زالة قائ الً ّ ...":
منهج يدرس النّ ص ويقرؤه من خالل لغته وما تعرضه من خيا رات أسلوبية على شتى
مستوياتها  :نحويً ا ،ولفظيً ا ،وصوتيً ا ،وشكليً ا ،وما تفرده من وظائف ومضامين
2
يمت المؤلف بص لبه مبا ش رة لها عل ى أق ّل تقدير "...
ومدل والت وق راءات أسلوبية ال
ّ

وبالتالي ،فاألسلوبية تبحث في النّ ص عن مواضع اإلبداع والجم ال التي تؤثر في
أن هذه األسلوبية تدرس أساليب الكتابة ال لّ غوية للمبدع ،فإنّ ها
نفسية القارئ ،وبما ّ
تقوم ب عملية تمايز تبيّ ن من خاللها قد رات ك ّل كاتب وتميّ زه عن غي ره سواءً في
توظيفه المعجمي ل لّ غة بط ريقة فنيّ ة أو في نسبة تأثي ره على المتلقي بواسطة لغته التي
يمارس عليها طبعً ا مختلف اإلنزياحات الم عجمية أو الداللية أو النحوية أو العرفية أو

الصوتية  ...الخ .

بأن الدّ راسات األسلوبية تهتم بد راسة األسلوب كظاه رة لغوية ،تحاول من
وعليه نقول ّ
ٍ
عمل أدبي وكذا إب راز اختالفه مع غي ره من
خاللها تبيين الخصائص المميّ زة لك ّل
النّ صوص األدبية األخرى ،وبالتالي إظهار قيمته الفنيّ ة والجمالية وهذا ما تؤكّ ده
إن األسلوبية مجال درسها
" رجاء عيد " في قولها  ... ":قد ال نعدو الحقيقة ،إذا قلنا ّ

ا ألسلوب ،كظاه رة لغوية ف نّ ية ،تسعى جاهدة إل ى الوقوف على نسبية اختالفها من
فإن البحث األسلوبي إنّ ما يعنى بتلك المالمح أو
كاتب إلى كاتب ،وبصورة مجمل ة ّ
السّ مات المت ميّ زة في تكوينات العمل األدبي وبواس طتها يكتسب تميّ زه الفردي أو قيم ه
نتاج ا إبداعيً ا لفرد بعينه ،أو ما يت جاوزه إل ى تحديد سمات معينة
الفنّ ية ،بصفته
ً
لجنس أدبي بعينه  . 3"...وانطالقا ممّ ا سبق ،فاألسلوبية منهج نقدي يسع ى لد راسة
1

عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،ط1820 ،0م ،ص .02

 -2حسن غزالة ،لمن النص اليوم ،للكاتب أم القارئ؟ ،مجلّة عالمات  ،عدد  ،280مج  ،12مارس 0221م
ص ص .120-122

-2رجاء عيد ،البحث األسلوبي معاصرة وتراث ،دار المعارف ،مصر ،ط1882 ،1م ،ص.05
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النّ صوص من خالل سياقها ال لّ غوي والذي يتم ثل في النّ ص ا ألدبي ،باإلضافة إلى
د راسة مدى وكيفية تأثي ره على المتلقي .

وهكذا فقد أخذ األسلوب يون يدرسون النصوص األدب ية بطرق مختلفة ،فنجد من قارب
الظاه رة األسلوبية بد راسة عالقة ا لمبدع بالنّ ص ،وهنا يتم إظهار مدى انعكاس شخصية
نص ه ،وبالتالي يصبح هذا الخطاب ال لّ غوي كمي زة للتّعريف ب شخصية
المبدع في
ّ

الكاتب ،وهذا ما يدخل في إ طار علم النّ فس ال لّ غوي .
وهناك بعض الدّ ارسين قد ركّ زوا اهتمامهم على د راسة النّ صوص وع القتها
ألن المتلقي يعتبر من
بمتلقيها ،إذ يهتمّ ون بمد ى استجابة القارئ لتلك النّ صوصّ ،

خالل مالحظاته منطلقً ا لد راسة ذلك النّ ص الذي تحمله ال لّ غة  .كما أننا نجد فريق ا آخرا
قد أقص ى ال مبدع والمتلقي ف ي د راساته للنّ صوص األدبية ،وأبقى عل ى النّ ص وحده .

أن النّ ص هو الوحيد الذي يستطيع الكشف عن مضمونه الدّ اللي وذلك من
حيث يرى ّ
نص آخر ،أو ي تميز ب ها الكاتب عن
خالل خواصه ال لّ غوية وت راكيبه التي تم يّ زه عن
ّ
كاتب آخر .

ولكن المالحظ في ك ّل هذه المق اربات للظاه رة األسلوبية ،سواءً ا رت بط النّ ص
فإن ج ّل هذه الدّ راسات تستعين بالمنهج
بالمبدع أو ا لمتلقي أو نبقي على النّ ص وحدهّ ،

اإلحصائي لرصد الظواهر األسلوبية الكامنة في النّ صوص ،وتعتمد على تحليل مق والت
ثالث تتمثل في  :االختيار ،والتركيب ،واالنزياح  .وهذا ما أدّ ى إلى عدّ ة تقسيمات
لألسلوبية ،أو على األحرى عدّ ة تسميا ت .
فإذا كان " دي س وس ي ر " قد ميّ ز بين الكالم "  " paroleوال لّ غة ” " langageوال لّ سان

خاص ة = أسلوبية
فإن " شارل بالي " قد استثمر هذا التمييز لينتج أ سلوبية
( ّ ، ) langue
ّ
وصفية ) (stylistique descriptiveتركّ ز عل ى العالقة التي تصل من جهة الكالم
ا لّ ذي هو خاص بال لّ غة التي هي عامة ومشاع عند كافة النّ اس هذا باإلضافة إلى
ظاه رة االختيار عند المؤلّ ف ،والتي ت قوم بتوجيه الدّ ارس نحو م راعاتها في د راسة
األد ب ،وقد اعتمدت هذه األسلوبية على مفهوم " ا النزياح " كأساس لكشف شعرية األدب

وبالت الي تمييز المبدعين ومستوى نتاجهم في درجات متفاوتة ت بعً ا ل لّ غة المستعملة
وكيفيات تمظه رها في الخطاب ، 1وقد أ كّ د " ميخائيل ريفاتير " على هذه العالمة والط رائق
الكفيلة بتحقيق وصف منتج ،بالقول التالي  ..." :وب حكم الق رابة بين ال لّ غة واألسلوب
 -1تزفتان تودروف  :ترجمة شكري المبخوت و رجاء سالمة :الشعرية ،دار توبقال ،المغرب ،ط1882 ، 0م ،ص.02
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فإنّ ه من الم مكن  ،استخدام المناهج ال لّ سانية في الوصف الدّ قيق الموضوعي لمسألة
ا الستعمال األدبي ل لّ غة ،وال يم كن لهذا االستعمال ،باعتباره الوظ يفة ال لّ سانية األكثر
1

ص ا وتعقيدً ا ،أن يهمل من قبل ال لّ سانيين "...
ّ
تخص ً
ولكن نالحظ أن الباحثين ميّ زوا بين عدّ ة أسلوبيات ،فمنها مايؤكّ د على المؤلّ ف من

خال ل أسلوبه الفردي الخاص ،ومنها من يمزج بين أس لوب المؤلّ ف والسياق ،دون
إهمال دور المتلقي ،وهذه األخيرة هي التي يشتهر بها " ريفاتير "  ،مع اإلشا رة إلى أنّ ه

أن اال خ ت الف بين األسلوبيات ال لّ سانية واألسلوبيات األدبية هو فقط ا خ ت الف
كان يعتبر ّ
وأن
أن األسلوبيات ال لّ س ا ني ة تمثّل الجانب الن ظّ ري لها ،
ّ
س طحي ،ظا هري ،حيث ّ
األسلوبيات األدبية تمثل المادة التطبيقية في نقد األسلوب وبالتالي فاألسلوبيات

ال لّ سانية تعتمد على النّ صوص األدبية من أجل استنباط الخصائص األسلوبية ل لّ غة
موضوع ا ل لّ سانيات الحديثة ،أمّ ا األسلوبيات األدبية فتعتمد في
التي تعتبر هي األخرى
ً
تعريفاتها ومق وال تها ومبادئها على ال لّ سانيات لكي تكون أكثر منهجية و موضوعية .

2

وهذا ما يدفعنا ل لحديث عن األسلوبية البنائية الت ي تقابل السابقة ،والتي تعتمد

على اإلحصاء والجدولة كأسس محورية في عملية التحليل ،واستخالص النتائج كما
3
نوع ا آخر من األسلوبية قد
هو الحال عند " بيير كيرو " (  (Guiraud Pierreكم ا نجد ً
استفاد أصحابه من ال لّ سانيات التوليدية ل " تشو مسكي "  ،حيث تمّ توظيف النحو

التوليدي في تحليل األدب وهذا ما ظهر بشكل واضح في أعمال " غريماس " من

خالل توظيفه لمفاهيم لسانية مثل  :البنية العميقة والبنية السّ طحية والعالقات
والتحويل ،باإلضافة إلى المفاهيم السابقة في ال لّ سانيات الوصفية مثل  :البنية

والدّ راسة الت زامنية والتعاقبية .
 -أمّ ا األسلوبية التكوينية ( : ) génétique

فهي تحاول أن تستفيد من الجوانب النّ فسية واالجتماعية والتاريخية لفهم وتحليل
األدب ،ولذلك فهي تجاوزت أسلوبية " روالن بارث " التي تؤكّ د عل ى الجانب الفردي
في األسلوب ،وخاصة في تميي زه بي ن " الكتابة " التي هي جماعية ،ودرجتها " صفر "
1

-ميكائيل ريفاتير ،ترجمة /تقديم وتعليقات  :د ،حميد لحمداني :معايير تحليل األسلوب ،دراسات سال ،المغرب،

ط1،1882م،ص16

 -2تزفتان تودر وف ،ترجمة شكري المبخوت و رجاء سالمة :الشعرية  ،ص.25
3

أهم المؤلّفات في هذا المجال (pierre guiraud) la stylistique 1963 :
من ّ
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واألسلوب الذي هو خ اص من إنتاج مبدع متميّ ز بلغته وأسلوبه وعالمه الجمالي
الفردي الذي لم تتح كّ م فيه قضايا وهموم الجماعة ،ما دام األهمّ عند " بارث " هو :
1

أي مضمون يعبّ ر .
ك يف وبأيّ ة أداة يعبر المؤلّ ف وليس عن ّ
التصو رات الخاصة به ؤالء
وا ذا ما حاولنا تتبع بعض االختالفات الناتجة بين هذه
ّ
المح لّ لين والباحثين ،فإنّ نا نجد أنّ ها لم تقف عند مستوى اآلليات فقط ،بل توسعت
التصو رات التي كانت تمس مفهوم النّ ص كذل ك ،ف إذا كان مث الً " تودروف "
لتشمل
ّ
2
فإن " ج رار جينيت " 3يعتب ره نصا مفتوحا
و " ي اكبسون " يعتب ران " النّ ص " وحدة مغلقةّ ،

متنوع ة من حيث الجنس والشكل والمحتوى وهو ما يسم يه
ألن مزيجا من " نصوص "
ّ
ّ
4
حيث تعتبر
" جامع النّ ص "  ،استنادا إلى ما تسميه " ج وليا كريستي فا " بـ " التناص "
نص يستمد وجوده وحياته من نصوص أخرى .
النّ ص نتا ًج ا لعدّ ة تداخالت نصية ،ك ّل ّ
وهذا ما حاولت د راسات تحليلية ،نقدية أخرى أن تستثم ره إلنتاج مقاربات خصب ة

للنّ ص ،وذلك باالستفادة ممّ ا انتهت إليه ا لمناهج التداولية،والسياقية ،ومناهج التلقي
أن " النّ ص " نتاج مشترك بين
مع " إ ي زار ،و " ي ا وس " و " ريفاتير " وغيرهم ممّ ن اعتبروا ّ
المؤلّ ف والقارئ ،لذلك نجدهم قد دعوا إلى تجاوز التحديد الضيق لألثر األدبي ،ومن
جهة أخرى إلى االستناد لتحليل لساني ،تداولي وسياقي يتجاوز داللة الجملة إلى

داللة الخطاب بك ّل مكوناته من لغة ومقاصد،مؤلّ ف وسياق  ،وتداول وتلق ي .
ويمكن القول إن د راسات  :غريماس ،وديكور ،وبورس ،وا يكو ،من أهمّ ما أنتج في
نوع ا آخر من التحليل
هذا الفرع من الدّ راسات النقدية المنهجية ،والتي أثمرت بدورها ً
1

 -ينظر مؤلّفات بارث اآلتية:

Critique et vérité 1966
1970

S /z

Le plaisir du texte 1973

Le degré zéro de l’écriture 1979

2

رومان ياكبسون:ترجمة محمد الولي و مبارك حنون :قضايا الشعرية ،دار توبقال ،المغرب ط ،1822 ،1ص22. -18

أهمها:
 - 2يمكن العودة إلى أعمال "جرار جينيت" في هذا المجال و ّ

G Genette ; introduction à l’architexte (1979) ,ed le seuil.
)Palimpsestes, seuil ( 1982

4

ينظر كتاب كريستيفا:

Julia Kristeva ,Recherche pour une sémanalyse ::p :92- 93
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الرمزية والعالماتية ،سواءً ك انت لغوية أ و
يهتمّ أساسً ا بشكل ا لمعن ى  ،وكافة األشكال ّ
سمعية أ و بصرية أ و ا شارية أ و ذوقية. 1

فإذن  ،نجحت دع وى ك ّل من ( دي كور ،وبورس ،وغريماس وجنيت ،وت ودوروف

وكريستيفا ،وا يكو ) القائلة بضرورة تحليل أشكال أخرى غير لغوية مثل  :الشكل
البصري واإلشاري

2

والذوقي والبحث في دالالت هذه األشكال ،وبذلك اتسع مجال

البحث والتحليل من أسل وبية ال لّ غة التي كانت مهيمنة إلى أسلوب ية العالمات على

اختالفها أي في ك ّل رسالة (  ( messageتحدث تواص الً ( . (communication
أن غريماس قد أفاد المح لّ لين بما يعرفه بـ  :علم داللة الم عن ى  :خاصة في
كما ّ
مجال السّ رد حيث يرى أنّ ه من الضروري االستناد إلى ما سمّ اه بـ العوامل )) actant

وهي  :الفاعل والموضوع والمساعد والمعارض ،والتي اتضحت فيما عرف بالب رامج
السردية  . 3كما أك د ( أم بي رتو إيكو ) بما سماه بـ  ":العمل المفتوح " بحيث اعتبر ك ّل
عم ل منسجم ومحكم هو " عمل مفتوح عل ى ق راءات عديدة منتجة " ألنّ ه قا ئم على
وأن المؤلّ ف حسب
عناصر فنّ ية ،رمزية تتيح إمك انية تنوع الق راءات والمقاربات،
ّ
4

يتوج ب عل ى المتلقي إتمامه وسدّ ف راغاته .
ناقص ا ولذلك
نص ا
" إيكو " يقدّ م ًّ
ّ
ً
وا ذا تحدّ ثنا عن األسلوبية في النقد الع ربي المعاصر ،ن الحظ أن ها مثل األسلوبية
ألن النقاد والبا حثين العرب سايروا هذا التغيير وه ذه النّ قلة النوعية التي
الغرب ية ّ ،
أحدثها الغرب في مجال الدّ راسات ال لّ غوية بصفة عامة ،واألسلوبية بصفة خاصة فنجد
الناقد محمد بلوحي قد قسّ م هذه األسلوبية إ لى :

1

 -ينظر:

3

ينظر مؤلّفات غريماس :

cours de linguistique général .f. De saussure 1974

محمد نظيف (1884م)
وكتاب :ما هي السيميولوجيا :بيرنار توسان  ،ترجمة ّ
 2حسن مسكين ،الشكل البصري في الشعر الحديث ،مجلّة فكر ونقد المغربية ،ع ،22السنة الرابعة  ،مارس .0221
)Sémantique structurale (1966

)Les acquis et le projet : introduction à la sémiotique narrative et discursive (1976
4

ينظر مؤلّفي إيكو:

L’œuvre ouverte (seuil ) 1965
La structure absente ( mercure de France ) 1972
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 -األسلوبية التعبيرية ( الوصفية ):

ويقصد بها أسلوبية " شارل بالي "(  1265ـ  ، ) 1842الذي استفاد من د راسات " دي

سوس ي ر " فاهتم بالطابع التعبيري ل ل نّ صوص من خالل عملية التواصل بين المرسل
للرسالة ،كما أنّ ه قد حصر أسلوبيته في ال لّ غة العادية
والمتلقي ضمن اإلطار ال لّ غوي ّ
كثيرا بالوصف ال لّ غوي و د راسة أسلوب الكالم ،وهذا ما ساعد من أتي
اليومية ،واشتغل
ً
بعده مثل  " :شارل برينو "  ،و " مارسي ل كريسو " في تحقيق قف زة نوعية في مجال الدّ راسات
األدبية ،فأصبحت لغة النص وسيلة لد راسة األدوات التعبيرية من أجل غايات أدبية
أسلوبية .

1

أمّ ا بالنسبة لألسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر ،فقد تج لّ ت في ترجمة جزء
أن الباحث " ش كري محمّ د عيّ اد " قد ضمّ ن في كتابه
من أعمال " شارل بالي "  ،حيث نجد ّ

اتجاهات البحث األسلوبي  :ترجمة لف صل من كتاب " شارل بالي " " ال لّ غة والحياة "

بعنوان " علم األسلوب وعلم ال لّ غة العام "

وكذلك من ال ذين اهتموا باألسلوبية التعبيرية في النقد العربي المعاصر ،نجد " صالح
فضل " في مؤلّ فه " علم األسلوب مبادئه وا ج راءاته ،و " حمادي صمود " في كتابه " الوجه
والقفا في تالزم الت راث والحداثة " . 1822

وك ّل ه ؤالء الباحثين والنقاد حاولوا فهم األسلوبية التعبيري ة التي جاء بها " شارل
إبداع ا ون قدً ا وذلك
بالي "  ،ثم سعوا إلى تطبيق مق والتها وا ج راءاتها على ال لّ غة العربية
ً
ضمن حركة الحدا ثة التي يعرفها النقد العربي المعاصر .
 -األسلوبية النفسية :

رواد هذا االتجاه ا ألسلوبي ،نجد األلماني " ليو سبيت زر " (  1222ـ ) 1862
من ّ
في مؤلّ فه " د راسة في األ سلوب " حيث يهتم بالذات المبدعة وخصوصية أسلوبها
تفردها في الكتابة  2.حيث يتميّ ز باحتفاله بخصوصية ال ذّ ات ا لكاتبة  ...وأثر
انطالقا من ّ
ذلك عل ى خصوصية استعماالتها األسلوبية  ...ومن ث مَّ يكاد " سب ي تزر " ينجح إلى تالمس
واضح بين الجان ب النفسي ،لتلك الذات المنتجة ،وبين ما أنتجته من كتابة

معيّ نة "...
1
2
3

3

محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي واألسلوبية الحداثية {مقال إلكتروني}.
المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
رجاء عيد ،البحث األسلوبي معاصرة و تراث ،دار المعرفة ،االسكندرية ،ط1882 ،1م ،ص ص.52 – 50
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أن " سب ي تزر " ينظر إلى األسلوب من خالل الذات
انطالقا من هنا ،ن الحظ ّ
المبدعة لل ع مل األدبي الذي يخضعه للد راسة ،ويهتم بمي زا تها مقارنة مع الذوات

األخرى وبالتالي فهي تهتم بتتبّ ع التّ ح والت ال لّ غوية التي أحدثها المبدع في خصوصيته
وفرديته المتميّ زة  ...فاألسلوبية النفسية أشبه بد راسة السير الذاتية للمبدعين
والكتاب "...

1

أم اّ بالنسبة للنقد الع ربي ،فلقد تجلت األسلوبية النفسية فيه كباقي االتجاهات

األسلوبية األخرى ،فنجد هناك باحثون قد سعوا لترجمة أعالم هذا االتجاه ،من أجل

فهم وكشف ما تح مله هذه الدّ راسات األسلوبية النّ فسية التي تعتم د على المبدع
بالدرجة األولى ،والذي يتميّ ز من خالل ن ص ه ،ومن النقاد العرب الذين اهتموا بهذا
ال طّ رح األسلوبي نجد :

ع زة آغا ملك في بحث لها بعنوان " منهجية ليوسب ي تزر " في د راسة األس لوب

األدبي في مجلة الفكر العربي  ،عدد  ، 1825 ، 26و " حمادي صمود " في كتابه "

الوجه والقفا في تالزم الت راث والحداثة "  1822وأيضا " عبد الفتاح المصري " في ب حثه
" أسلوبية الفرد " في مجلة عالمات وكما نجد  " :صالح فضل "
األسلوب مبادئه وا ج راءاته " . 1825

في مؤلفه " علم

من ه ن ا نالحظ اهتمام العرب بالبحث في األسلوبية النفسية ،سواء على شكل

ترجمات ،أو على شكل محا وال ت فهم ود راسة ،ثم التطبيق والنقد في أغلب األحيان .
 -األسلوب ية اإلحصائية :

الرياضي لدخول عالم النّ ص ،والكتشاف خصائصه
تعتمد هذه األسلوبية على المنهج ّ
وأدواته البالغية والفنية ،حيث نجده " ي هدف التشخيص األسلوبي اإلحصائي إلى
تحقيق الوصف اإلحصائي األسلوبي للنّ ص ،لبيان ما يميّ زه من خصائص أسلوبية "...

2

إذن تناول الباحثون ه ذ ا النوع من األسلوبية وطبّ قوها على األعمال األدبية ،وذل ك من
خالل بنياتها المشكلة لها وم راعاة ع دم تك رارها ،والبحث عن الصيّ غ والمفردات التي

يركّ ز عليها المبدع دون غيرها ،وذل ك للوقوف على المعجم

االف رادي والتركيبي

واإليقاعي للمبدع ذاته ،كما سعت إلى تبيان خصائ ص ال لّ غة التي اعتمدها الكاتب
1

محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحداثية  ،مقال إلكتروني.

2
محمد عبد العزيز الوافي ،حول األسلوبية اإلحصائية  ،مجلّة عالمات  ،ج  / 40مج  11ديسمبر 0221م ،ص ،100
ّ
على موقع االلكترونيawu-dam.org/trath/95/tnath95-005.htm. :
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أن المقاربة اإلحصائية لألسلوب يقصد منها المالمح ال لّ غوية
محاولة منها لتأكيد ّ
للنّ ص . 1وبالتالي هذا النوع من الدّ راسة يستطيع إب راز الفرق بين كاتب وكاتب آخر
وكذا تظهر مميّ زات ك ّل واحد عن اآلخر .
من رواد المنهج األسلوبي اإلحصائي ن جد في الغرب مثال :

 " برنا رد سبلز " في مؤلفه " علم ال لّ غة والد راسات األدبية " د راسة األسلوبوالبالغة ".

 " ك راهم هاف " في كتابه " األس لوب واألسلوبية " و " جون كوهن " في كتاب " بنيةال لّ غة الشعرية ".

وقد تج لّ ى المنهج األسلوبي اإلحصائ ي في النقد العربي المعاصر حيث تركّ ز

بين الترجمة والنقد ومحا والت التطبيق على النصوص األدبية

العربية  ،ومن بين

الباحثين الذين عمدوا إلى استعمال هذا المنهج في د راساتهم نجد  " :صالح فضل "

علم األسلوب مبادئه وا ج راءاته " محمّ د العمري " " تحليل الخطاب الشعري "  ،محمّ د
الهادي الط رابلسي في مقالة نشرت له بعنوان " في منهجية الدّ راسة األسلوبية " في

مج لّ ة الجامعة التونسية ،نوفمبر  ، 1822ونجد أيضا " سعد مصلوح " في مقالتين "

األسلوب د راسة لغوية إحصائية " و " الد راسة اإلحص ائية لألسلوب ،بحث في المفهوم

واألج زاء والوظيفة "  ،مجلة عالم الفكر ،العدد  22أكتوبر ،نوفمبر ،ديسمبر . 1828 ،
 -األسلوبية الوظيفية البنيوية :

ينطلق البح ث األسلوبي البنيوي في د راساته وأبحاثه من النص كونه نسق ا ونظا م ا

لغوي ا هام ا  ،يعتمد فيه على تحليل البن ى وال ت راكيب المشكلة لذلك النّ ص ،والعالقات
التي تربط فيما بينها في إطار البنية الكلية للنّ ص .

أي " ...هذه الدّ راسة األسلوبية ا لبنيوية تمكننا من مدارسة النصوص األدبية انطالقا
من لغتها الحاملة ل ها ،ومدى تفاعل الشكل المت مثل في المفردات والت راكيب في سياق

نحوي ما ،ناهيك عن تفاعل هذا الشكل بما ت ولده هذه المفردات والت راكيب واألصوات
2

لتكو ن النّ ص في شكله العام " ...
من دالالت تكتسبها ضمن عالقاتها جنبا إل ى جنب
ّ
و يقصد بذلك أن النقاد األسلوبيين البنيويي ن يبحثون عن مالمح أصالة النص األدبي
1
2

 محمد بلوحي ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحديثة  ،مقال إلكتروني.محمد بلوحي  ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحديثة ،مقال إلكتروني.
ّ
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بد راسة م ختلف األسيقة التي يأتي فيها ،ويركّ زون عل ى مقاربة بنياته إلب راز جمالية
وث راء دالالته وذلك من خالل التناسق واالنسجام الذي نجده فيه  .كان " رومان

أن " ...األدب أبعد
جاكب سون " من أهّ م ّر واد هذا المنهج  ،حيث كان منطلقه في ذلك ّ
من المعنى ،والعمل األدبي يمثل ك ّل ط رائق األسلوب هو البطل الوحيد في األدب ". 1
كما نجد أيضا اهتمام " ميشال ريفاتير " بهذا النوع من األسلوبية ،في كتابه "
مقاالت في األسلوبي ة البن يوية " حيث ركّ ز على مقاربة المعالم الكبرى ل أل سلوب الفني
للطرح النقدي ،مع اإلد راك الواعي بما تحققه تلك المعالم من غايات وظائفية سواء

أن النّ ص بنية خاصة تشكل منظورا أسلوبيا
كانت أسلوبية أ و جمالية ،انطالقا من ّ
وهذا الطرح هو الذي أسس للتحليل الشكالني الذي أت ى فيما بعد .

2

وهذا االتجاه قد جذب الباحثين والنقاد العرب الذين تأثروا بهذا النوع من الد راسات

التحليلي ة ،فحاول البعض تبني أطروحاتها وبالتال ي التأسيس ألسلوبية بنيوية عربية

تسمح بد راسة األعمال األدبية العربية الحديثة أو الت راثية .

ونذكر من بين ه ؤالء

النق اد  " :فؤاد أبو منصور " في كتابه " النقد البنيوي الحديث  ،و " محمّ د العمري " في كتا به
" تحليل الخطاب الشعري "  ،و " شكري محمّ د عياد "  ،في كتا به " اتجاهات البحث
األسلوبي "  ،وعبد السالم المسدي " مح ا والت في األسلوبية الهيكلية "  ،و " النقد والحداثة "

الر واية " و " عبد المالك
و " األ سلوب واألسلوبية "  ،و " حميد لحم د اني " في كتابه " أسلوبية ّ
الر واية " و " بنية الخطاب ال سرد ي " وغيرها ،ووفقا
مرتاض " في كتابه " في نظرية ّ
التعرض إلى الدّ راسات التي قام بها أحد النقاد الثالثة
لموضوعنا األساسي ،سنحاول
ّ
المذكورين في األخير ،سعيا إلب راز الجانب التأسيسي للنظريا ت الحديثة في النقد

المغاربي المعاصر ،وذلك باالعتماد على المؤلفات الت ي أبدعوها كنماذج يتم د راستها
بطريقة تحليلية ووصفية .

ج -األسلوبية اللسانية عند المسدي :

لقد عرف النقد األدبي في المغرب العربي تطورا ملحوظا منذ منتصف القرن

الماضي  ،فظهرت فيه أسماء رائدة كثي رة  ،حيث تبنى كل واحد منهم منهجا أو عددا

1
2

رجا ء عيد  ،البحث األسلوبي  ،ص 42
محمد بلوحي  ،األسلوب بين التراث البالغي العربي و األسلوبية الحديثة ،المرجع السابق.
ّ
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من المناهج النقدية الحداثية في معال جة الظاهرة األدبية ود راستها ،ويهمّ نا في هذا
تعرض لها النقاد المغاربة .
الموضوع قضية " التحليل األسلوبي " باعتباره مسألة نق دية ّ

والدرس األسلوب ي الحديث يطرح جملة من األسئلة وعلى أص عدة متباينة ،منها ما
يتعلق بالمرجع أو ال رابط المعرفي الذي تستند إليه ،كال ل سانيات وعالقتها باألسلوبية

ومنها ما يرتب ط بالتفكير البالغي الذي سبقه ،ومنها ما يرتبط بكيفية استثمار هذا
المنهج في الق راءة النقدية للنصوص األ دبية المختلف ة  ...إلى غير ذلك من التسا ؤالت

و سنحاول في هذا الجزء إب راز عالقة الدكتور عبد السالم المسدي باألسلوبية .

يعدّ ال ناقد عبد السالم المسدي واحدا من النقاد الم غاربة ا لذين اهتموا باألسلوبية
تنظي را و تطبيقا ،حيث نجده قد كرس جزءا من د راساته النقدية لمعالجة قضايا التفكير

األسلوب ي الحديث ومشكالته ،وكذا تجريب اإلجرا ء األسلوبي في مقاربة نصوص عربية

مختلفة .

ت مثل تجربة عبد السالم المسدي  ،وبشهادة الكثير من الدّ ارسين  ،قف زة نوعية للنقد
المغاربي المعاصر ،خاصة وأنّ ها حاولت الربط بين األسلوبية البالغية القديمة
واألسلوبية الحديثة .

من بين الدّ راسات التي قام ب ها المسدي في مجال األ سلوبية ،واختبارها في المعالجة
النصية ن جد كتابه القيّ م بعنوان " النقد والحداثة " الذي ال ت زال أهميته النّ ظرية

والمنهاجية قائمة بالرغم من مرور أزيد من عشرين عاما على صدوره ( ،دجنبر
.) 1822

في الطبعة األولى من الكتاب  ،قسم المسدي بحث ه إلى خمس ة فصول ولكن في

الطبعة الثاني ة التي تتوفّ ر عندنا نجده قد اكتف ى بأربعة فصول وهي  :الحداثة بين
األدب والنقد ،اللسانيات ولغة األدب ،التضافر األسلوبي وا بداعية الشعر نموذج "

ولد

الهدى " وأخي را األدب العربي ومقولة األجناس األدبية  ،نموذج " السي رة الذاتية "

في كتاب " األيام " و بالتالي فالفصل الذي حذفه في هذه الطبعة الثانية هو  " :الخطاب
األدبي "  ،ولعل سبب ذلك هو إد راج هذا الفصل في كتاب آخر ال يقل قيمة عن األول
وهو كتاب " األدب وخطاب النقد " في طبعته األولى ( بيروت .) 0224

فإذا عدنا إلى ال فصل األول من الكتاب ،الموسوم ب " الح داثة بين األدب والنقد " ،

ن الحظ أن المسدي يعالج فيه مفهوم الحداثة الذي شغل الكثير من الباحثين والدارسين
والنقاد العرب منذ ظهوره .
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وفي خضم تضارب اآل راء واختالف وجهات النظر حول مفهوم الحداثة ،نجد

عرفها بقوله " .. .الحداثة م قولة  ،والمق والت
" المسد ي " يعطي رأيه حول هذا الموضوع ،وي ّ
تصنيفات تستقر في الذهن فيستخدمها العقل في سعيه اإلد راكي لحقائق األشياء
والوقائع والظواهر  ،وشأن المق والت أال ي راع ى فيها أمر األل فاظ الدّ الة عليها ،ألنها
تصورات ل وال تعذر مناجاة الناس بعضهم بعضا بغير قنا ة اصطالحية  ،لكانت

مدل والتها مركزة في ا لنفس بغير أدواته اإلد راكية  ،و بعد أن يصوغها يتخذها آالت
تصنيفيه يس لّ طها ع لى ما هو ساع إلى إد راكه  1"...ولكنه يشير كم في هذا المصطلح

من لبس أل نّ ه يتميّ ز بتعدّ د المدل والت و لهذا يتعذر على النقاد تناول هذا الموضوع من
موقع التنظير 2ثم يشرح كيفية تناول الغرب لهذا المفهوم ،وعالقته باألدب باإلضافة

إلى المبادئ األس اسية التي ترتكز عليها الحداثة والتي تتمثل في الدّ اللة األدبية
المق والت النقدية والخطاب النقدي ،بيّ ن العالقات التي تربط بينها بفضل عاملي
الترتيب واالنتظ ام وحصر االحتماالت ال ممكنة انطالقا من هذه العالقات وحص ل على

 16مرتبة سمّ اها " سلم م راتب الحداثة " وشرح ك ّل واحدة على حدة. 3
ثم انتقل إلى الفص ل الثاني بعنوان  :اللسانيات ولّ غة ا ألدب ،حيث درس العالقة التي
مقو مات
تربط بين العلمينّ ،
فعرفها كمايلي  ... " :اللسانيات العامة تختص بالبحث عن ّ
الكالم كظاه رة بشرية مطلقة بغية تحسس النواميس المشتركة ،ا ل رابطة بين مختلف
بنية الخطاب ،و في هذا المجال ،تحاول النظريات النقدية استلهام خصائص الظاه رة

تحوالتها حسب م راتب الكالم ،وقد كان تفاعل
ال لّ غوية في موضوعها ومادتها و ّ
اللسانيات مع مشاغل النقد خصيبا إلى الحدّ الذي تحدى فيه عالم اللسا ن التصنيف
الثنائي الذي كان لدى النقاد مسلمة بديهية ،والقائم على حصر الكالم في
مرتبتين  ، 4"...كما شرح عالقة اللسانيات بمختل ف أنواع الخطابات  :الخطاب الديني

الخطاب القضائي ،الخطاب األدبي  ...إلخ  .كما بيّ ن كيفية استثمار النقد الحديث
بمقو مات جديدة كعلم الدّ اللة وعلم العالمات
لمكتسبات اللسانيات العامة الت ي أتت
ّ
أو السميائية ،باإلضافة إلى شرح أهمّ المتع لّ قات التي تستند إليها النظرية النقدية
 -1عبد السالم المسدي  ،النقد و الحداثة ،دار أمية ،دار العهد الجديد ،تونس ،ط1828 ،0م ،ص .2
 -2المصدر نفسه ،ص .8

 -3نفسه ،ص ص .25-12
4

نفسه  ،ص .42
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المتصلة بالخطاب األدبي ، 1وانته ى إلى الوظيفة الشعرية ل لّ غة  ،ونظرية التواصل

التي اهتم بها ال ل سانيون خاصة المهتمون منهم بعلم ا لدّ اللة ،فشرح كيفية تحديد أدبية

الخطاب التي يعتمد عليها الباحث في تحديد هوية النّ ص األدبي .
أمّ ا الفصل الثالث فيحمل عنوان " التضافر األسلوبي وا بداعية الشعر نموذج ولد
الهدى "  ،والذي يعتبر تطبيقا أو د راسة تطبيقية قام بها أحمد شوقي ثم صرح بأنّ ه

أن هناك نوع ين من األسلوبية
سيقوم بد راسة أس لوبي ة ل هذه القصيدة بعد أن ب يَّ ن ّ
وهما  :األسلوبية النظرية ،واألسلوبية التطبيقية ،ثم حسب نوع التحليل نتجت أسلوبية
التحليل األكبر واألصغر  ،ال لّ ت ي ن اعتبرهما نمطين من ضروب العمل الميداني أي

يتعامالن مع النّ ص تطبيقيا ولكن على المست وى التأل ي في فهما تعودان بثمار متجددة
2
الربط بين الجانب
على األسلوبية النظرية وانطالقا من هذه النقطة بيّ ن كيفية ّ
النظري و الجانب التطبيقي لألسلوبية  ...الخ .

ثم اختار " المسدي " معالجة قصيدة شوقي بما سمّ اه بـ  :التضافر األسلوبي الذي
يعرفه كما يلي  ... " :نعني به أن تنتظم العناصر انتظاما مخصوصا يسمح
ّ
باستكشافها طبق معايير مختلفة بحيث ك لّ ما تنوعت مقاييس االستكشاف حافظت
العناصر على مبدأ التداخل "...

3

وهذه المعايير تتمثل في  :معيار المفاصل  ،وم عيار المضامين ،ومعيار

القنوات ،ومعي ار البن ى النحوية ،وبعد معالجته لنص القصيدة  ،خلص المسدي إلى
الرابع  ،الذي يتميّ ز بالتضافر على مستوى المفاصل
أنّ ها أتت على النمط االنتظامي ّ
والمضامين 4ـ كما تحدث الناقد عن تضافر القنوات التي يعني بها "  ...مجاري األداء
5

اإلبالغي ممّ ا يتخذه الشاع ر مرتك زا حواريا يصنع به التواصل ؛ حيث ال تواصل "...
ف يشرح كيفية حدوث ذلك بالتفصيل ،ثم ينتقل ليبيّ ن تضافر األدبية النحوية والتركيبية
ليشرح طريق بناء النص الشعري على نمط التضافر األسلوبي .

1
2
3
4

المصدر السابق  ،ص ص .46 – 42
نفسه  ،ص ص .68 – 62
نفسه ،ص .24
 -نفسه ،ص ص .22 – 26

 -5نفسه  ،ص .22
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وفي األخير يخرج المسدي بمجموعة من الخالصات أهمّ ها فعالية أسلوبية
النماذج  ،ال تي انتهجها فيقول " ...لقد رأينا كيف ان بنت قصيدة " ولد الهدى " على

نموذج أسلوبي مدا ره ظا هرة التضافر  :تحققت في المفاصل والمضامين وأجريت في

القنوات األدائية  .ثم تشكلت في البناء التركيبي ،فجاء النّ ص نسيجا لحمته االئتالف
وسداه االختالف  ...فإذا بالتضافر صورة للتعدّ د في صلب الوحدة وا ذا به مفتاح
الر وائع  ،التي خطتها ريشة أمير
تنكشف به إبداعية الشع ر في إحدى ال لّ وحات ّ
الشعر "...

1

يوض ح المس دي المنطلقات النظرية
أمّ ا في الفصل ال رابع من هذا البحث ف ّ
والمنهاجية  ،التي سيسير وفقها في ق راءته لكتاب " األيام " لطه حسين ؛ حيث نجده
توص ل ت إليه اللسانيات في ت حليل
يدعو ويطالب النقد والنقاد الحداثيين باستغالل ما
ّ
ود راسة األعمال األدبية ،والسبب في ذلك يعود إلى كون علم اللسانيات يعتمد في
توص ل
د راساته على عمليتي التركيب والتفكيك ،وك ّل المبادئ اللسانية األخرى التي
ّ
إليها " دي سوسور " في د راساته ،و كذا من أتى بعده من الباحثين المختصين في هذا

تحوالت عديد ة منذ نشأته مع " دي
المج ال ،ألنّ ه في الحقيقة ،شهد علم اللسانيات
ّ
سوس ي ر " الذي يعتبر رائدا لعلم ال لّ غ ة الحديث ،فنجد أن البنيوي ي ن قد عادوا إلى نظريته

في ال لّ غة  ،لكي يؤسسوا مفهومهم لل نقد البنيوي  ،الذي اهتم ب د راسة ال لّ غة وعالقاته
المختلفة ضمن النص األدبي  ،وبذلك فقد استن د إلى علم ال ل سانيات هو اآلخر من

الدّ راسات األخرى ،كالنحو التوليدي ،والمنهج التحويلي  ...الخ .
الرابع من كتابه " النقد والحداثة " نجد المسدي يعالج قضية
وا ذً ا في ا لفصل ّ
األدب ال عربي ومقولة األجناس األدبية ،وذلك من خال ل نموذج " السي رة الذاتية " ال ذي

ن جده في كتاب " األيام " لطه حسين .

يوض ح منطلقا ته النقدية النظرية في بداية هذا الفصل ،حيث ذكر أنّ ه سينطلق
و ّ
في د راسته هذه من موقع عالم اللسان الذي يهتم بك ّل تجليات الظاه رة ال لّ غوية مهما

تنوعت ال صيغ التي تأتي بها وهيئات التشكل وصور الوظيفة ،فيقول " ...وأول م ا

نفضي به في هذا المقام هو إننا نواجه النص األدبي والعمل ا لنقدي من موقع

مخصوص هو غير مَ وقِ ع األديب وغير موقع الناقد ،وا نما هو موقع عالم اللسان الذي
يهتم بكل تجليات الظاهرة ا للغوية مهما تنوعت صيغ اإلفضاء وهيئات التشكل وصور
 -1المصدر السابق  ،ص .122
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الوظيفة  ،ليس النّ ص األدبي في منطوق ه وداللته إ الّ مرتبة من م راتب التجلي ال لّ غوي
عموما . 1"...

أن الفرق بين الثالثة ( األديب  ،والناقد ،وعالم اللسان )
ويشير ا لمسدي إلى ّ
يكمن في وجهات النظر التي ينطلق منها ك ّل واحد ،فاألديب مهمته تتمثل في عملية

اإلنتاج واإلبداع األدبي ،بينما الناقد فمهمته د راس ة صورة هذه المادة األدبية ،فيعالج

مضمونها ال داللي وتحديد صياغة الفعل الشعري في ذلك النّ ص األدبي مع األخذ
بعين االعتبار السياقات الخارجية لعملية إنتاج النص ،ويوضح " المسدي " ذلك فيقول :

تصو راته الم ختلفة
أن النقد األدبي في
" ...والفارق العميق بين منطلقات النظر هو ّ
ّ
ال يعني بالملفوظ النّ صي ( ال من حيث هو صورة للمادة األدبية  ،أمّ ا غاياته من
أو لها المضمون الداللي في النص وآخرها تحديد
ال فحص والنظر
ّ
فتتنزل على م راتب ّ
الظاه رة األدبية نفسها بوص فها صياغة للفعل الشعري عامة ،وبين المرتبتين م راتب
أخرى فيها البعد النفسي وال بعد االجتماعي وغيرهما كثير . 2" ) ...

أمّ ا عالم اللسان ،فهو يهتم بك ّل ذلك  ،باإلضافة إ لى د راسة الحدث اللساني في
فإن ك ّل ذلك من مشاغله بداهة ولكن وراءه مطمحا
ذاته فيقول  ... " :أمّ ا عالم اللسان ّ
آخر يصبو إليه أال وهو تحس س نواميس الظاه رة ال لّ غوية ذاتها  ،فتكون د راسة للملفوظ
األدبي عونا له على د راسة الحدث اللساني في ذاته . 3"...

أن الدّ راسة التي سيمارسها " المسدي " على كتاب " األيام " تتمثل في
ونالحظ ّ
حقيقة األمر في تطبيق ما يسمى بالنقد اإلنشائي مع امت زاجه بالتحليل اللساني الذي

يعتبر أكثر علمنة وموضوعية وبالتالي نجد " المس دي " يحدّ د قواعد المنهج الذي ينحو
نحوه ،التي تتمثل في معايير هي :
-

انطالق العمل ية النقدية من البسيط إلى المركب  ،أي من االستق راء إلى التأليف
ومن التفسير إلى ا لتأويل ،ويقصد بذلك إرساء قواعد النقد على معيار النّ ص
من حيث هو نقطة التقاء ك ّل من الكاتب والقارئ. 4

 -1عبد السالم المسدي  ،النقد والحداثة  ،ص .122
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3نفسه ،ص .124

 -4عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة  ،ص.124
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 -الع مل بمبدأ ت ما زج االختصاصات في المعرفة اإلنسانية ك لّ ية كما يصرح الناقد أنّ ه

سيستند إلى علم " النفس اللغوي " ( أو اللسانيات النفسية ) الذي يدرس ك يف تطفو

مقاصد المتك لّ م ونواياه على سطح الخط اب ،في شكل إشا رات لسانية تنصهر في
ال لّ غة التي تتواضع على أنماطها ،وسنن تأل يفها مجموعة بشرية معيّ نة فيحولها
توص ل الملتقي لذلك الخطاب
ال رابط ا لّ ل غوي إلى مجموعة ثقافية  ،كما يدرس سبل
ّ
وا لى تأويل تلك اإلشا رات . 1

ولذلك ،وانطالقا من هذه الرؤية ،يضيف " المسدي " فيقول  ..." :فبديهي إ ذً ا ومنطلقاتنا

على ما هي عليه ال أ ن يت زاوج مفهوم البنية الن فسية مع مفهوم البناء الفني إذ يكون

صوغ ا شعريً ا
ل ألول منهما بعد نفساني يقيّ ده ما في ثانيها من بعد لساني صاغه
ً
فتكون حصيلة التعامل بين االستبطان النّ فسي واالستق راء ا لّ ل غوي ق راءة متوحدة
تستكشف هويّ ة الخطاب األدبي من حيث هو مادة للبحث وموضوعا له في آن
سر الجاذبية الشعرية للت راجم الذ اتية "...
واحد ،وفي ذلك كما سنزعمه ّ

2

من هنا ،يشرع " المسدي " في معا لجة كتاب " األيام " لطه حسين ،وبدأ ذلك بمهمّ ة

ألن لقضية األجناس األدبية اليوم
تحديد الجنس األدبي  ،الذي ينتمي إليه هذا الكتابّ ،
شأن ا كبيرا في حقول النقد ومنا هجه ،فوجه ات النظر فيها تتباين وذلك حسب المعيار
الذي يحتكم إليه الناقد في ضبط نوعية الجنس األدبي ،كما أ نّ ه تتباين بحسب تحديد
المقو مات الفنية التي تميّ ز ذلك الج نس عن األنواع األدبية األخرى وبذلك تتولّ د
ّ

القضايا اإلشكالية حسب " المسدي " في دائرتين أولهما دائرة ضبط الجنس وحده

والثانية دائ رة تحليل عناص ره بقصد تأويل دالالتها. 3

كان هذا إ ذً ا المنهج الذي سار حسبه " المسدي " في تناوله لكتاب « األيّ ام " الذي صنفه
فن السي رة الذاتية  ،وهو
ضمن الجنس " السيرة الذاتية " الذي يقول عنه  ..." :هو ّ
غرض أدبي عريق في حضارتنا العربية اإلسالمية ،ول ئن لم يتبلور متصوره الذ هني
بما ي تيح له االنف راد بمصطلح نقدي مخصوص  ،فإنّ ه قد صيغ على نماذج تكاد تصل
4
به منزلة االكتمال في المضمون والغرض واألسلوب "...
 -1المصدر نفسه  ،ص .126
2
3
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وهكذا عمد " المسدي " إلى تط بيق ال منهج اللساني على بناء هذا النص األدبي

للنص  ،وذلك من خالل أسلوب الكاتب ،ويصل ذلك
فنجده يعالج البناء الشعري
ّ
بالجانب النفسي الذي نتجت عنه إبداعية الكاتب فأشار إلى االتحاد الفني الذي
ومقو مات المضمون وحوافز النفس " التي صاغها في
خ لقه الكاتب بين " بنية التعبير
ّ
ذلك النص اإلبداعي بب راعة .
نص
فشرح " المسدي " كيفية ذوبان الذات الحاكية ضمن الذ ات المحكي عنها في ّ
كتاب " األيام "  ،واعتمد في ذلك على تحليل بنيات النص ،بوصفها وتصنيفها حسب
مبدأ الثنائيات القطبية ( السعادة  الشقاء ،المشرقة  المظلم  السعادة المشرقة

 الشقاء المظلم ) وربط ذلك بشخصية الكاتب فح لّ لها تحليال لسانيا نفسانيا من خالل

ب ني ات النّ ص دائما فاستطاع الوصول إلى تحليل التجربة الوجدانية لطه حسين من
خالل البنية اللسانية لنّ ص كتابه .

وأخي را يشير الناقد " ال مسدي " إلى موقع حداثة طه حسين ،وأنّ ه با لّ ل غة الشعرية
التي يكتب بها نقده ،قد أثبت مستواه المرموق سواءً على صعيد النقد أ و على صعيد
األ دب ،فيقول  ..." :يكتب األدب وفي أدبه النقد ،ويكتب النقد وصياغة نقده
أدب  1"...وبهذا التحليل ،يبرز " المسدي " نجاعة المنهج ال لّ ساني في تحليل البنى

النصية مهما كان الجنس األدبي الذي ينتمي إليه النص المعالج ،وبذلك فاألسلوبية
اللسانية من أهم المناهج النقدية ا لحد يثة التي تسمح بتطبيق آليات وا ج راءات علمية
لتحليل النصوص األدبية دون التأثير على جانبها الشعري .

كما نجد أيضا كتاب األسلوب واألسلوبية " للمسدي " والمتوفر عندنا هو الطبعة

الخامسة (  ، ) 0225وسنحاول إعطاء لمحة عن هذا الكتاب .

إ ذً ا يتمتع هذا الكتاب بمقدمتين  ،مقد مة ل لطبعة الخامسة  ،ومقدمة للطبعة الثانية

التي كتبها المؤلف في ( جانفي  ، ) 1820ث م تقديم تفضل به األ ستاذ عبد القادر
المهيري (  ، ) 1822ثم تمهيد للمؤلف شرح فيه م راحل إ نجاز هذا العمل  ،فقسم الكتاب
إلى قسمين ،قدم في األول عصا رة مخاض فكري ، 2كما يقول تمثل في تتبع ال مسار

ال ذي سلكه علم األسلوب  ،بدءً ا من الصعوبات  ،التي القوها لتحديد أو لوضع تعريف
كامل و شامل لمفهوم األ سلوبية فاقترح تعريفات متعددة وأ راء للنقاد الغربيين انطالقا
1
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من الزوايا التي ينظر منها كل واحد  ،فقد كان األسلوب قض ية مهمة في النقد األدبي

الحديث  ،فيعد أن انطلقت ال د راسات حول هذا الموضوع منذ أواخر القرن  ، 18وبداية

القرن  ، 02تطورت بشكل ملحوظ  ،خاصة وأن النقاد أقروا بأن د راسة ال لّ غة ال تقتصر

الر وابط ب ين التعبير اللغوي
على معاينة العالقات بين المفردات بل تمتد إلى اكتشاف ّ
والتفكير ،وبالتالي عرفت األسلوبية تطورا ت مهمّ ة  ،فاتسع قطاعها واتجاهاتها ،وكثُر
الدارس ون المشتغل ون بها  ،ح تى أصبحت تستقل كباقي العلوم  ،وانطالقا من هنا نجد

أ ن المسدي حاول المرور على أهم المح طّ ات ال تي صادفت هذا العلم في تح والته
رواده ،ولخص نظ راتهم وآ را ء هم حول موضوع األس لوبية كما
وتطوره ،فوقف عند ّ
تخ لّ لت هذا الفصل أ راء المسدي  ،فحا ول عقد صالت بين علم األسلوبية والعلوم
األخرى كاللسانيات  1والنقد األدبي  2،والبالغة  ... 3الخ  .وت خ لّ لت هذه الدّ راسة آ راء
غربية وأخرى عربية متعددة .
أما القسم الثاني ،فقد قسمه إلى مالحق هي :

 كشف المصطلحات المتعلقة بالموضوع المعالج ( األسل وبية ) هنا ك ما ورد منهافي صلب الموضوع ،وهناك ما توسع في شرحها .

 -ثبت األلف اظ األجنبية من مصطلحات مترجمة وشرح ورودها في البحث .

 وأخي را ت راجم األعالم التي أتت في البحث من أعالم األسلوبية ،واللسانياتوالفلسفة  ،واألدب .

ولكن إذا حاولنا تد قيق النّ ظر في مدى خوض " ال مسدي " في مجال اللسانيات ،نالحظ
أنّ ه من أه م النقاد المغاربة النّ اشطين في هذا الميدان ،وخير دليل على ذلك مجموعة

مؤلّ فاته ا لمختصة بعلم اللسان  ،فنجد من بي نها على سبيل التمثيل :
 التفكير اللساني في الحضا رة (  1826م ). -اللسانيات وأسسها المعرفية (  1826م ).

 قاموس اللسانيات ( عربي فرنسي – فرنسي عربي ) مع مقدّ مة في علمالمصطلح ( .) 24
 -اللسانيات من خالل النصوص (  1824م ) ط  1826 ( ، 1م ) ط . 0

1
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االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر

 -النظرية اللسانية والشعرية في الت راث العربي من خالل النصوص (  1822م ).

وغيرها من الكتب ال متنوعة التي تنحصر بين التنظير وا لتطب يق ،فالمسدي حاول
إرساء مبادئ وأس س لسانيات عربية كمنهج نقدي حديث  ،يصلح لد راسة األعمال

ا ألدبية العربية ،الحديثة والت راثية منها  ،الشعرية منها وال ن ثرية  ،وقد أ ثبت ذلك من
خالل مؤلفاته الكثي رة  ،وبشهادة نقاد مغاربة وعرب  ،فالدكتور المسدي من بين النقاد

المرموقي ن في مجال ا لنقد األدبي الحديث .

المبحث الثاني  :النظرية البنيوية .
أ  -البنيوية و روافدها الغربية :
تميّ ز ال ق رن  02م  ،بكونه عصر النقد ،ألن هذا األخير وصل فيه إلى درجة
جديدة وعالية من الوعي بالذات ومكانة أعظم في المجتمع ،فجاء ف ي العقود األخي رة
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بمن اهج جديدة وبـأحكام مستحدثة ،فبعد أن كان النق د منتش را في الغرب خالل

أن العالم كان
القرن  18م  ،ذ اع صيته في القرن  02م ،ليغزو البلدان األخرى ،خاصة و ّ
ينحو نحو التوحيد والعولمة ،ف مع بداية الستينات ،شهد العالم العربي ظاه رة االمت زا ج
باآلخر والتي تعرف بالمثاقفة  ،ف ظهرت الترجمة واالطالع على المناهج النقدية ال لّ غوية

الحداثية ؛ التي ظهرت عند الغرب ،كالشكالنية ،والب نيوية ،والتكوينية ،والسميوطيقية

وا لتفكيكية والتأوي لية  ...وغيرها .

أمّ ا البنيوية ف هي اتجاه نقدي نشأ في فرنسا منذ منتصف الستين ي ات من القرن
العشرين ،وهذا ا الت جاه لم يولد من ف راغ ،بل كان نات ج ا عن ت راك مات الممارس ات
النقدية الغربية عبر الزمن ،والتي ال يمكن حصرها  ،ولكن سنشير إلى أهم رافدين

أساسيين است ق ت منه ما هذه المدرسة معظم أطروحاتها ومنطلقاتها الفكرية وهما :
-1

اللسانيات المعاصرة لدى " د ي سوسير ":

إن أول من أسس منهج البنيوية هو اللغوي السويسري " فردينا ن دي سوسير " من
ّ
خالل عمله ال رائد المعروف بـ  " :دروس في اللسانيات العامة " والذي نش ره طالبه بعد
وفاته سنة  1812م ،استطاع هذا العالم أن يأتي بجديد مخالف تماما للدّ را سات

ال لّ غوية القديمة ،فقد عرض أل ول م رة مجموعة من المفاهيم وا آلليا ت الجديدة ( مثل
ثنائية اللغة ،والكالم ،وثن ائية المحور التاريخي التطوري ،والمحور الت زامني

الوصفي  ...وغيرها ) ؛ ا لتي أثبتت كفاءتها ف ي الدرس اللغوي خصوصا والدّ رس

ال لّ ساني عموما ،وبال تالي كانت أساسا قويا للسانيات ال بنيوية التي أتت بعد " دي

سوسير " مثل  :لسانيا ت هلمساليف ،وجاك ب سون وما رتني  ،وغيرهم من المخ تصين

والدّ ارسين باإلضافة إلى االتجاهات التي قامت على أنقاض اللسانيات البنيوية .
ومن أهم منج زاته نجد اإلشا رة إلى الطبيعة االعتباطية للغة ،ودعوته الى د راسة
اللغة في ذاتها وبذاتها ،وتفريقه بين مجموعة من الثنائيات ذ ا ت األهمية القصوى في
الد راسة التقليدية ،ومن أ برز هذه الثنا ئيات  :اللغة والكالم ،القد رة واإل نجاز  ،اآلنية

والزمانية ...

1

وبالتالي فقد ساهم " دي سوسير " بالفع ل من خالل المثال الذي قدّ مه  ،واألفكار

التنب ي ه ي ة التي طرحها في إخ راج السميوطيقا إلى الوجود ،أي العلم الع ام للعالمات
1

الدار العربية للكتاب ،طرابلس( ليبيا) 1825 ،م.
فردينان دي سوسير ،دروس في اللسانيات العامة ،ترجمة صالح قرماديّ ،
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العالمات،

ونظم

االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر
وعلى

ظهور

البنيوية

وهي

تيار

مهم

في

علم

( األنتروبولوجيا ) المعاصر وفي النقد األدب ي ،والعلوم اإلنسانية بشكل عام .
-2

1

اإلنسان

الر وس :
الشكال ني و ن ّ

نشر الشكالنيون د راستهم ما بين  1815م –  1822م ،وهي نصوص أعاد لفت

االنتباه إليها الناقد " ت زفتان تودوروف " المَ َج ِري ،و ذلك من خالل ترجمته لتلك األعمال
إلى اللغة الفرنسية سنة  1865م  2تعَ امل الشكالنيون مع النّ صوص التي درسوها على

أساس ؛ أنها مشبع ة وحاملة للشكل الفني ل لّ غة ،وبحثوا فيها بما سمّ وه ب " أدبية األدب "
الر وس نجد
وحاولوا خلق ع لم خاص يهتم بد راسة هذه األد بية ،ومن أشهرالشكالنيين ّ

توماتشفسك ي ،وا يخنباوم ،وشكلوفسكي ،وبروب ،وتي ني انوف ،وباختين  ...الخ  .ورغم
أن تأثير
الر وس ( في الستينات )  ،إ الّ ّ
تأخر الفرنسيين في استقبال أعمال الشكالنيين ّ
أعمالهم كان قويا ،و لذلك فقد عرف تطوير الكثير من أفكارهم على يد جي ل من
النقاد الفرنسيين والمقيمين أمثال  :روالن بارث ،وجي رار جنيت وتودوروف ،وامتد

تأثيرهم إلى مختلف تيا رات الن قد الجديد من سيميائية أسلوبية وتفكيكية وغيرها ،وهذا
التأثر قد دفعهم إلى الكشف عن أنساق األدب وأنظمته وبنياته  ،فتم تطبيق هذا

المنهج

على عدة نصوص مختل فة  ،ك تحليل القص ة وأنواع السرد ،واألنتروبولوجيا

وعلم االجتماع ( ليفي ستروس )  ،وعلم النفس ( جاك الكان )  ...الخ .

وبالتال ي فالبنيوية حملت لواء العلمية والموضوعية بحكم استناد ها إلى علوم
البنيوية كما ساهمت أيضا هذه ال دّ راسات

دقيقة كاللسانيات ،والتي تدعى باأللسن ي ة

في ممارسة نقد علمي سردي  ،يسميه الباحثون  :بالبنيوية السردية ،التي اعتمدها
الباحثون في د راسة ميادين عديدة كاألساطير ،وال قصص ،والشعر .

الرجوع
وعندما اقتص رت البنيوية الشكلية على د راسة وتحليل النّ ص وحده ،دون ّ
إلى مختلف السياقات التي يأتي فيها ذلك النص ،كنفسية ال مبدع الذي أنتجه أو

ل ظروفه االجتماعية ،وجدت نفسها أمام طريق مسدود ،فجاءت البنيوية التكوينية
لتكون انفتاحا على اآلفاق الثقافية
1

واالجتماعية والتاريخية ولقد ظهرت البنيوية

جوناتان كللر ،فردينان دي سوسير وأصول اللسانيات الحديثة و علم العالمات ،ترجمة د .عز الدين إسماعيل ،المكتبة

األكاديمية  ،القاهرة 0222 ،م ،ص .58
2

تزفتان تودوروف ،نقد النقد ،ترجمة سامي سويدان ،مركز االنماء العربي ،بيروت(لبنان) ،ط ،1826 ،1ص .20
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لكتابه " نظرية

التكوينية على يد الفيلسوف المَ َج ري " جورج لوكا ت ش " الذي كان
الر واية " األث ر الكبير في ظهور هذا االتجا ه ،فقد ربط بين التطور االجتماعي
ّ
والتطور األدبي في مضامينه وأشكاله  ،ثم ظهر إ لى جانبه ،ك ّل من " جون بياجي "

موحد وشامل
الذي يرى أن البنية توجد عند ما تتمثل العناصر المجتمعة في كل ّ
فأعطى تصورا نظريا متكامال عن البنية في كتابه " الب نيوية "  ،ونجد أيضا " ،لوسيان

غ ولد مان " الذي أرسى أسس البنيوية التكوينية ،فقد قدّ م منذ سنة  1842م فرضي ة
أن األدب وال فلسفة تعبي ران عن رؤية للعالم ،وأن هذه
أصبحت أساس منهجه ،وهي ّ

األخيرة ليست وقائع فردية بل ه ي اجتماعية تعبّ ر عن وجهة نظر ،ومنظومة فكر
مجموع ة بشرية تعيش في ظروف اقتصادية واجتماعية متماثل ة ،يعبر عنها الكاتب
التصو ر البنيوي التكويني على
بصفة فنية وجميلة ،وبالتالي " فغولدمان " قد طبق
ّ
مجال الد راسة االجتماعية لألدب .
ب-

البنيوية في الوطن العربي :

ل قد هاجمت على بالد العرب مجموعة من المناهج النقدية الجديدة دفعة واحدة في
أواخر ال ق رن العشرين  ،فنجد النقد األلسني واأل سلوبي ،والبنيوي ،والسيميائي

أن هذه المناهج النقدية قد ظهرت أ وال في المغرب
والتفك ي كي  ...وغيرها ،ومن المالحظ ّ
العربي ،قبل المشرق ،ويعود ذلك إلى إ طّ ال ع مث ق في المغرب مباش رة على الثقافة
األوروبي ة وشيوع الثقاف ة الفرنسية في بلدان المغرب العربي ،ثم أخذت به بلدان
المشرق  .ف نشر النقاد المغاربة كتبهم في عوا صم البلدان العربية المشرقية ،وأيضا
البنيوية لم

فإن
نشروا د راساتهم في الصحف والمجالت المشرقية ،ولكن رغم ذلكّ ،
تنتشر في العالم العربي كما حدث في الغرب ،حيث توزعت لت شمل ك ّل المجاالت

سواء العلوم اإلنسانية أو غيرها  ،فقد تمركز المنهج البنيوي عند العرب في النقد
األدبي دون غي ره من المجاالت .

عندما و صلت البنيوية إلى الوطن العربي متأخ رة ،نظر لها وكتب فيها باحثون ونقاد

كثر  ،ت راوحت كتاباتهم بين االلت زام الدقي ق بمق والتها مثل  :ص الح فض ل ،أو الخروج
على أطروحاتها ،أو تركيب أكثر من منهج نقد ي كما فعل " عبد اهلل الغذامي "  ،وذلك

ألن البنيوية
تبعا ال ست ي عاب ه ؤال ء النقاد للمق والت البنيوية ،وتبعا لمتابعتهم لجديدهاّ ،
تتغير وتتطور بصفة مستم رة ،وبالتا لي فقد ظهرت عدة محا والت عربية ،سعت للحاق
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توزع االستقبال العربي للبنيوية على ثالث ة
بما
توص ل إليه النقد الغربي ،ولذلك فقد ّ
ّ
مشارب مختلفة وهي :
الترج مة من النظريات النقدية الغربية إ لى ال لّ غة العربية .

-

م راجعة الموروث العربي ،للخروج بأوجه االتصال والتقابل بينه

-

التطبيق ،وتناول النص وص العربية القديمة والحديثة ،وا سقاط

وبين ما لدى النقد ال غ ربي .
النظريات النقدية عليها

1

و قد بدأت البنيوية العربية في أواسط الستينات ؛ حيث نشر محمود أمين

مقالة في

2
الزحف حتى
مجلة "
المصو ر " مطلقا على هذه المناهج اسم " الهيكلية " وبعدها توقف ّ
ّ
نهاية السبعين ات ،فقد نشر العديد من النقاد وا ألدباء العرب د راساتهم التي اتجهت

سواء البنيوية الشك النية ،أو البنيوية التكوينية ،ولكن كان لهذه األخي رة النصيب

األكبر من االنتشار أمّ ا " أوزياس " فقد كان من أوائل الذين ع ربت مؤلفاتهم فقد تمّ
تع ريب كتابه " البنيوية " سنة  1820م  ،وهو أول د راسة شاملة عن البنيوية ترجمت

إلى ال لّ غة العربية

3

وهكذا كتب مفكرون وباحثون ونقاد عرب في الفكر والنقد

البنيويين ،منهم  :زكرياء اب راهيم ،صالح فضل من مصر ،وعبد الفتاح كليطو  ،صدوق

نور الدين ،محمّ د ب رادة ونجيب ا لعوفي ،وحميد لحم داني من المغرب وعبد المالك
مرتاض من الج زائر ،وفؤاد أبو منص ور من لبن ان،و عبد السالم المسدي من تونس
وعبد اهلل اب راهيم من الع راق ،وعبد اهلل الغ ذ امي من السعودية  ...و غيرهم .

و طبعا نجد ق راءات تنظيرية عربية للبنيوية الشكالنية مثل " زكريا اب راهيم "

كتابه " مشكلة

في

البنية "  ، 1826وصالح فضل في كتابه " نظرية البنائية في ا لنقد

األدبي "  ، 1822وعبد السالم المسدي في كتابه " ا ألسلوب واألسلوبية "  :نحو بديل
ألسني في نقد األدب "  1822م  . ..وغيرهم  . 4أمّ ا الق راءات التطبيقية للبنيوية الشكلية
-1محمد ناصر ،البنيوية العربية 0222،م ،الموقع االلكتروني:

www.alfaseeh.com/vb/archive/indexphp/t-14619.html
 -2مصطفى أحمد  ،النقد البنيوي عند العرب 0211 ،م ،الموقع االلكتروني:
www.al-jazirah.com/culture/18092006/fadaat14.html
محمد عزام ،تحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،اتحاد الكتاب العرب ،دمشق 0222 ،م ،ص.14
ّ -3
محمد عزام ،تحليل الخطاب في ضوء المناهج النقدية المعاصرة  ،ص . 24
ّ -4
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نجد  :كمال أب و ديب في كتابه " جدلية الخفاء والتجلي  :د راسات بنيوية في الشعر

"  ، 1828ونجد " خالد ة سع ي د " باحثة وناقدة ،وهي زوجة " أدونيس " في كتابين  " :حركية
اإل ب داع  :د راسات في األدب العربي الحديث "  1828م  ،و " ا لبحث عن الجذور "

 1862م ، 1وعبد الما ل ك مرتاض " ،الناقد الحداثي في ا لج زائر الذي ظهر في ميدان
النقد في منتصف الثمانيات ،ثم استم ر مخ لصا له ،فوضع فيه عدة كتب مثل  " :تحليل
الخطاب السردي "  " ،معالجة تفكيكية سميائية " سنة  1885م .

أما البنيوية التكوينية ،فقد ظهرت عدة ق راءات وكانت أكثر المذاهب النقدية الغربية

أو ل تنظير عرب ي في المنهج البنيوي التكويني ،نجد كتاب
انتشا را في العالم العربي  .و ّ
" البنيوية التركيبية  :د راسة في من هج " لوسيان كولدمان " لجمال سعيد " سنة  1820م .
وهو ناقد حداثي سوري ،وأ ستاذ جامعي ،ترجم ال عديد من الكتب الفرنسية ،و " محمّ د

بنيس " شاعر وناقد مغربي معاصر ،في كتابه " ظاه رة الشعر المعاصر في المغرب :

مقاربة بنيوية تكوينية "  1828م  ،والناقدة المعاص رة من لبنان " يمنى ال عيد " التي

ظهرت في ميدان النقد في منتصف السبعينات ،زا وجت فيها بين المنهج االجتماعي
والبنيوي ،ود راستها " في معرفة النص "  1822م ق راءة بنيوية تكوينية ونجد كتاب :

الر واية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي  :د راسة بنيوية تكوينية " للناقد المغربي
" ّ
حميد لحمداني والتي ت عتبر من أ برز الق راءات النقدية العربية التي تبنت المنهج
البنيوي التكويني .

التعرض إلى هذا الموضوع من خالل تسليط
ول لتّعمق أكثر فيما سبق ،سنحاول
ّ
الضوء على نم وذج من النقاد المغاربة الذين اهتم وا بد راسة وتطبيق المنهج البنيوي

وهو ال ناقد حميد لحمداني ،من المغرب .

ج -البنيوية عند حميد لحمداني:

يعتبر " حميد لحمداني " من أهم النقاد المغاربة  ،الذين خاضوا في مجال النقد

األدبي عامة ،والدّ راسات البنيوية بصفة خاصة ،وخير دليل على ذلك كتاباته
المختلفة والمتعددة في هذا المجال ،وسنحاول تقديم ق راءة وصفية ألحد مؤلفاته ،أين

ن جده قد طبّ ق د راسة نقدية بنيوية على نصوص عربية ،وذلك من خالل تحليل بنيوي
 1المرجع نفسه ،ص . 126
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سردي ،قدّ م فيه عرضا ألهمّ األصول التي يتبعها في منهجه هذا ،سواء التي است م دّ ها
من الد راسات النقدية الغربية ،أو تلك التي طبّ قها على النصوص السردية العربية

لتناسبها مع خصوصية هذه النصوص .
ويتمثل المؤلَّ ف الذي سنعرضه هنا في  :بنية النص السردي من منظور الن قد

األدبي للمؤلف " حميد لحمداني "  ،وهو مقسم إلى قسمين  ،قسم نظري عنوان ه  :أصول

الر وائي من منظور النقد
تحليل بنية النّ ص السردي ،وقسم ثان بعنوان  :بنية النّ ص ّ
العربي .

يبدأ لحمداني كتابه بـ " تقديم " يحدّ د من خالله الهدف من وضع كتاب " بنية
األو ل  ،تقديم معرفة منتظمة بالجهود
النّ ص السردي " وذلك في غاية ذات بعدين
ّ
المبذولة خارج العالم العربي ،والثاني يتمثل في محاولة  1اختبار المسي رة النقدية التي

قطعتها ا لتجربة العربية في هذا الميدان وذلك من خالل المنهج ال بنائي الذي يطبق

على النّ ص العربي ال سردي ،سواءً من جانبها النظري ،أ و من جانبها التطبيقي. 2
تطو رها وبالتالي بد أ
أن النظرية البنيوية
ّ
وقد أشار المؤلف إلى ّ
موزعة في نشأتها و ّ

في بحثه هذا باإلشارة إلى جهود نقدية يمكن اعتبارها ت مهيدا للمقاربة البنائية ،ويقصد
في النقد ،والذي يعرف عند العرب

توص ل إل يه األنجلوسكسوني ون
بهذه الجهود ،ما
ّ
بـ " النقد الفني " 3وكذا جهود النقد الشكالن ي التي درست النظرية البنيوية من خالل
مكو نات الحكي من بنيات صغرى وبنيات كبرى ،وكذلك
الحديث ع ن
ّ
أس رار النظام الدّ اخلي لألعمال اإلبداعية ا لسردية .

الكشف عن

الر واية ،التي
وقد قدّ م مقاربة بنائية عربية للنّ ص السردي كما يقول ،و ّ
خص بذلك ّ
ح اول أن يطبق عليها هذا المنهج ،و ذلك في القسم الثاني من الكتاب ،فدرس كتاب
الر واية " مستخدما طريقة " التحليل الفني "  ،مسبوقا بجانب
" سي زا قاسم " " بعنوان " بناء ّ
نظري لتوضيح الكي فية التي سيقيم بها المقاربة البنائية  ،فاتخذت د راسته هذه الطابع

الوصفي .

األو ل الذي هو مبحث نظري بعنوان  " :أصول تحليل بنية
ثم انتقل الكاتب إ لى القسم ّ
النّ ص السردي " تناول فيه مفهوم الحكي من وجه ة نظر النقد ال فني والشكالنية
الدار البيضاء ،ط0222 ،2م ،ص.5
النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربيّ ،
 -1حميد لحمداني ،بنية ّ
 -2المصدر نفسه ،ص .25
 -3نفسه  ،ص .6
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عرف فيه بأبحاث الشكالنية
والبنائية وعلم ال دّ اللة البنائي ،وبدأ هذا القسم بتم هيد ّ
وكيف است فاد منها البنائيون المعاصرون ،وأشار بأنّ ه سيعترض لهذا الموضوع بالذات

في هذا القسم النظري 1تحدث لحمداني في مبحث المقاربة الفنّ ية لل س رد عن النقد
الر وائي االنجليزي ،فتك لّ م عن ظهوره خالل العشرينات من هذا القرن إلى جانب
ّ
بأن " بيرسي لبوك " كان
الدّ راسات الشكالنية ،وأشار إلى أنّ ه كان يسمى نقدا فنيا ،و ّ
رائد هذ ا االتجاه ،وتميّ ز باستثما ره ل ألصول األرسطية للدّ راما في فهم العنصر الدّ رامي
الر واية  ،ثم أتى بعده " فوس ت ر " ليتجاوز ذلك ويربط أبحاثه بالدّ راسات الشكال نية
في ّ

الر وا ية والدّ راما ،وانتقل الكاتب إ لى ناقد آخر هو " إدوين
مبرزا الفرق الجوهري بين ّ
م وير " ) (Edwin Muirالذي اص طلح مفاهيم اإليقاع ،والنموذج و ِوجهة النظر ،مع
يتصو رها مثل  :رواية الحدث  ،ورواية الشخصية ،
للر واية كما
تقديم أنماط ش كلية ّ
ّ
2
الر واية التسجيلية .
الر واية الد رامية  ،و ّ
و ّ

ثم ين تقل " لحمداني " لمبحث الشكالنية والبنائية وعلم الدّ اللة البنائي " حيث يقوم
بد راسة الحوافز ،الوظائف والعوامل ).

ففي الحوافز ) ( les motifsيشير لحمداني إلى ما ذهب إليه " توماتشفسك ي " في
تميي زه بين أغ راض ذات مبنى وأغ راض ال مبنى لها ،حيث األولى يقتضي الخضوع

الزمني والثانية ال تخضع ال للترتيب الزمني وال ل ل سببية  ،حيث
لمب دأ السببية وللنظام ّ
والر واية والملحمة إلى الصنف األول  ،ثم يضيف إلى أن للحواف ز
تنت م ي القصة
ّ
الحرة  ،فاألولى تكون أساسية إذا سقطت من
نوع ي ن  :الحوافز المشتركة والحوافز
ّ
الحكي تختل ال قصة ،والثانية إذا سقطت تب قى القصة محافظة على انسجامها  ،كما

يسمي األولى أيضا بـ " حوافز ديناميكية ،والثانية بـ  " :حوافز قا رة " .

أمّ ا التحفيز ،فيعني به " توما تشفسيكي " تهيّ ؤ الكاتب لحافز جديد ،ويكون على
ثالث ة أنواع  :التحفيز التأليفي ،والتحفيز الواقعي ،والتحفيز الجمالي 3،أمّ ا بخصوص

أن " لحم دا ني " يعود إلى االتجاه الشكالني وا لى أحد روا د ه وهو
الوظائف ،فنجد ّ
" بروب " الذي ك تب مؤلفه " مورفولوجيا الحكاية " وأين ينطلق أساسا من ضرورة د راسة
أن ما هو مهم في
الحكاية ،اعتمادا على بنا ئ ها الداخلي ،أي على دالئلها الخاصة  .و ّ

 -1المصدر السابق ،ص ص .10-11
 -2نفسه ،ص ص .18 – 16
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1
أن " بروب " قد حصر
د راسة ا لحكاية هو التساؤل عمّ ا تقوم به الشخصيات ؛ حيث نجد ّ
هذه الوظائف في  21وظيفة  ،ثم يشير إ لى هذه الوظائف عند " روالن بارث "  ،فهو

تكو ن كل أشكال الحكي إذا ما نظر إليها في سياقها
يعرف ها على أنّ ها وحدات
ّ
ّ
أن ك ّل
الخاص ،كما أنه ( بارث ) يلح على عالقة ك ل وظيفة ف ي مجموع العمل ،و ّ
وظيفة تأخذ مكانها ضمن مجموع العالقات ،وموقعها في الحكي هو الذي يحدّ د
دورها فيه. 2

أن " بارث " يميّ ز بين نوعين من الوحدا ت الوظيفية ،الوحدات
ثم يشير لحمداني إلى ّ
التوزيعية والوحدات اإلدماجية .

أمّ ا بالنسبة إلى ا لعوامل ،فنجد " لحمداني " يش ير إلى د راسات " غريماس " الذي
استفاد من الدّ راسات الميثولوجية في ت حديده لمفهوم العامل في الحكي ،وربط ذلك
بالشخصيات وأفعالها وعالقتها بصفاتها واألحداث التي تنتج عنها ،وبالتالي فحسب

للر واية .
" غريماس " ال ي وجد تعارض بين التحليل الوظيفي والوصفي ّ

وشرح كيفية استنت اجه لهذه الفك رة بالتفصيل  .ويم كن العودة إلى الكتاب لتوضيح ذلك
مع آ راء أخرى كمنطق الحكي عند " كلود بريمون " . 3

مكو نات الخطاب السردي "  ،حيث يقدّ م
ثم ينتقل " لحمداني " إلى مبحث بعنوان " ّ
تعريفا للسرد ،على أنّ ه الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق قناة تقتضي مرور

الرا وي إلى المروي له ،عبر القصة و ما يخضع له من مؤث رات بعضها متعلق بال راوي
ّ
4
والمروي له والبعض اآلخر م تعلق بالقصة ذاتها  ،وقد شرح لنا " لحمداني " رأي
توماتشفسكي " في هذه القضية ،حيث نجده قد ميّ ز بين نوعين من السرد  :سرد
موضوعي يكون فيه الكاتب مطلعا على ك ّل شيء في ا ل ّر واية ،ولكن يترك الحرية
الر واية الواقعية .
لل قارئ ليفسر ما يحكى له ،ليؤوله ونموذج هذا النوع هو ّ

الراوي
ونجد أيضا السرد الذاتي ،حيث ال تقدّ م األ حداث إ الّ من زاوية نظر ّ
فيخبرنا بها ويعطيها تأويال بنفسه ،ومثل ذلك  :الرواية الرومانسية ثم ينتقل لحمداني
إلى الش خصية الحكائية ،فيشرح استنادا إلى " بارث " مفهوم الشخصية في النموذج
1
2
3

 المصدر نفسه  ،ص .04 نفسه  ،ص. 08 -نفسه ،ص ص.44 – 21

 -4نفسه ،ص .45
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الع ا ملي ،فنجده يميّ ز بين مستويين ،وهما مستوى عاملي ومستوى ممثلي . 1ثم يتناول
أن الد راسات الموجودة حول هذا
" لحمد ا ني " مفهوم الفضاء الحكا ئي  ،فيشير إلى ّ
الموضوع ال تقدّ م مفهوما واحدا للفضاء ،ولكن ي مكن للباحث أن يحصر اآل راء
المختلفة في ثالثة وهي :
 الفضاء كمعادل للمكان  :ويطلق عليه اسم " الفضاء الجغ رافي " كما أشارت إليه" جوليا كريست ي فا " حيث لم تجعله منفصال عن داللته الحضارية ،فهو يتشكل من

خالل العالم القصصي ،ويحمل معه مختلف الدّ الالت التي تالزمه . 2
 ا لفضاء النصي  :ويقصد به الحيّ ز الذي تشغله ال كتابة ذاتها على مساحةالورقة ،ويشمل ذلك طريقة تصميم الغال ف ،تنظيم الفصول ،تغي رات الكتابة

تشكيل العناوين  ...الخ  ،ويشير إلى رأي " ميشال بوتور " في ذلك حيث نجده

يضيف أشياء أخرى كأنواع الكتابة ،مثل الكتابة األفقية  ،الكتاب ة العمودية .
التأطير ،البيا ض ،ألواح الكتابة ،التشكيل  ...الخ .

3

 -ثم انتقل لحمداني ،للبحث في " الفضاء " كمفهوم داللي ،وذلك استنادا إلى ما

أن الفضاء له صلة بالصور المجازية وما لها من أبعاد
توص ل إليه " ج رار جنيت " وهو ّ
ّ
وأن الفضاء الدّ ال لي يتأسس بين المدلول المجازي والمدلول
الر واية،
ّ
داللية في ّ

الحقيقي ل لّ غة .

4

 -الفضاء كمنظور أو كرؤية  :هنا يستند " لحمداني " إلى رأي " كريس ت يفا " حول

الراوي
تعرفه على أنه يشبه زاوية النّ ظر التي يقدّ م لها الكتاب أو ّ
الموضوع ،حيث ّ
5
الر واية .
الر وائي من أبطال ،ومشاهد وأحداث في ّ
عالمه ّ

الر وائي،
ثم يشرح أهمّ ية ا لمكان
الر وائي ،ولِ يبيّ ن عالقته بالمضمون ّ
كمكو ن للفضاء ّ
ّ
حيث نج ده يفسّ ر آ راءه بأمثلة مختلفة ،ويم يّ ز بين األماكن من حيث طابعها ونوعية
6
األشياء التي توجد فيها  ...الخ .
1

 -المصدر السابق ،ص .50

3

 -نفسه ،ص ص 58-55

2

4

 -نفسه ،ص ص 55 - 52

 -نفسه ،ص ص .61 – 62

5
النص السردي من منظور النقد األدبي  ،ص ص . 64 – 61
 حميد لحمداني  ،بنية ّ - 6المصدر نفسه  ،ص ص . 20 – 65
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الزمن الحكائي " ؛ حيث يعطي رأيه استنادا
بعد ذلك ينتقل " لحمداني " إلى موضوع " ّ
الر واية وهما  :زمن
إلى رأي " جي رار ج نيت " الذي يميّ ز بي ن نوعين من الزمّ ن في ّ
الر واية
السرد وزمن القصة حيث نجد ّ
أن زمن السرد ال يتقي د بأي تتابع منطقي في ّ
أن زمن القصة يخضع بالض رورة ل ل تتابع المنطقي لألحداث ،وبيّ ن هذه
بينما نجد ّ
الفروق بأشكال بيانية ليوضح مفارقة زمن السرد مع زمن القصة .

الر واية
وي ش ي ر إلى أن " جي رار جنيت " اقترح تقنيات حكائية لد راس ة اإليقاع الزمني في ّ
وهي  :الخالصة ،االست راحة ،القطع ،والمشهد

1

وتناول " لحمداني " في آخر الفصل

األول ،مفهوم الوصف في " الحكي " فشرح طبيعة الوصف ،دائما مدعما ب رأي " جي رار

أن هناك وظيفتين أساسيتين للوصف الحكائي وهما  :الوظيفة
جنيت " وأ شار إلى ّ
الجمالية التي يقوم فيها الوصف بعمل تزييني ،وهو يشكل اس ت راحة في وسط األحداث
السردية ،والوظيفة التوضيحية ( أو تفسيرية ) ؛ التي تجعل للوصف وظيفة رمزية دالة

على معنى معيّ ن في إطار سياق الحكي .
كما ي ش ي ر أيضا إلى رأي " جان ريكاردو " في الموضوع ،حيث عدّ د أربعة أشكال
2
للوصف .

وبهذا ينتقل " لحمداني " إلى القسم الثاني من الكتاب بعنوان " بنية النص الروائي

من منظور النقد العربي " ويقسم هذا الفصل إلى مباحث  ،فالمبحث األول بع نوان " النقد

الر وائي الفني ف ي العالم العربي ،من النظرية إلى التطبيق " حاول فيه كما يقول ،تقديم
ّ
للر واية كما يتصوره بعض النقاد العرب وذلك من خال ل
صورة مرك زة عن النقد الفني ّ

التعرض إلى الجانب النظري ،و باالستفادة من بعض الجوانب التطبيقية له. 3
ّ
ومثل لهذه الفئة من النقاد العرب بد راسات " نبيل راغب " في كتابه " قضية ا لشكل
الر واية عند يوسف السباعي ".
الفني عند نجيب محفوظ "  ،وكتاب " فن ّ
األو ل ،فقد الحظ " ل حمداني " أن " نبيل راغب " يبدو شديد الحي رة
أمّ ا في الكتاب
ّ

بين األخذ بالمعطيات النظرية التي وضعها النّ قاد االنجليز  ،وبين محاولة تجاوزها .
الر وائية المدروسة
كما أنّ ه أكدّ ّ
أن د راسته لم تحاول أن تفرض على األعمال ّ
يتحر ر من أية
الر واية نفسها ،وبذلك فهو
ّ
نظرية معيّ نة ،بل احتكمت دائما لطبيعة ّ
 -1نفسه  ،ص ص . 22 – 22
 -2نفسه  ،ص ص .21 – 22

3
النص السردي من منظور النقد األدبي  ،ص .25
 -حميد لحمداني  ،بنية ّ
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نظرية نقدية ،ثم يتساءل " لحمداني " إذا كان " نبيل راغب " وفيّ ا لتصوراته النّ ظرية
1
هذه؟

الر وائي اإلنجليزي
وبذلك نجد ّ
أن " لحمداني " ينتقد " نبيل راغب " في وصفه ل لنقد ّ
بأنه كان يخفي مصا د ره ،ولكنّ ه يقع هو اآلخر في الخطأ نفسه عندما ميّ ز بين أعمال
يص رح بكيفية الوصول إلى
نجيب محفوظ بين أربع م راحل تشكيلية أساسية دون أن ّ
استخ راج هذا التصنيف

2

يكو ن
لحمداني هل ا ستطاع نبيل راغب بالف عل أن
وانطالقا من هنا يتساءلٌ
ّ
ٌ
3
الر واية تتجاوز ما وضعه النقاد الغربيون؟
لنفسه نظرية فنّ ية لنقد ّ
لحمداني إلى كتاب " نبيل راغب " الثاني بعنوان
ولإلجابة على هذا السؤال  ،ينتق ًل
ً
الجواب ؛ حيث يحتفظ نبيل راغب

فن الرواية عند يوسف السباعي "  ،ونع ثر على
" ّ
بالمنهج الفني في د راسته  ،ولكنه يدعو إلى ضرورة التخ لّ ص من أحكام القيمة والنظر
إلى النّ ص على أنه يشكل وحد ة عضوية  ، 4وبالتالي يشير لحمداني إل ى التناقض
األو ل ،وت راجعه عن هذه
الذي وقع فيه نبيل راغب في نقده للنقاد ا إل نجليز في كتابه ّ

الفك رة في كتابه الثاني  .ولذلك ينتقل لحمداني إلى استخ راج أه مّ االنتقادات الت ي
وج هها نبيل راغب للنقاد ا إل نجليز والتي تتمثل في :
ّ
 ليست الحبكة هي البناء الدّ رامي وا نما هي جزء من هذا البناءالر واية فنً ا تابع اً للحياة و إنّ ما هي خلق جديد لها. 5
 ليست ّوحاول لحمداني إد راك مواضع بعض المناهج في د راسة

المنهج الموضوعاتي  ،المنهج االجتم اعي

" نبي ل راغ ب " هذه

مثل :

التاريخي ،المنهج النفسي ،والمنهج الفني

الذي استخدم في ه " راغب " " مصطلح البناء الدّ رامي " بنوع من اإلبهام . 6ودائما في
السيا ق نفسه ينتقل لحمداني إلى مثال آخر وهو " محمود أمين العالم " في كتابه :

1

-المصدر نفسه  ،ص .22

 -2نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3نفسه ،الصفحة نفسها.

-5

نفسه ،ص .22

 --5حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص .28
 -6المصدر نفسه ،ص ص .80-82
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تأمالت في عا لم " نجيب محفوظ " حاول " لحمداني " تسجيل مجموعة من المالحظات

ا لتي استخرجها حول هذا الكتاب ،والتي يمكن تلخيصها فيما ي ل ي :

 -الفصل األول من الكتاب عبا رة عن تأمالت فلسفية .

للر واية  ،وهذا الشيء هو الذي جعل
 خل ّو الكتاب من أ ي مرجع ف ي الدّ راسة الفنّ ية ّالجانب التطبيقي منه يعتمد ع لى ذكاء النّ اقد .
 لم يستطع النّ اقد التخ لّ ص من ثقافته الجدلية . في مجال التحليل الفنّ ي ،توصل الناقد إلى فك رة مهمّ ة متع لّ قة بطبيعة األسلوبالر وائي "
الر وائي ،وهي تعددّ ية األساليب ،والتي تسمى ب " سوسيولوجيا النص ّ
ّ
تنوعه .
 -تتميز كت ابة النّ اقد بازدواجية التعبير و ّ

 استخدام النّ اقد بعض المصطلحات التّي تنتمي إلى النّ قد الفنّ ي مع شيء منصرف ،كما استخدم مفاهيم ثالثية متقاربة الدّ اللة مثل  :الوحدة العضوية ،الوحدة
التّ ّ
التعبيري ة والوحدة الشعرية .
للر واي ة لم يكن خالصا
وفي األخير خلص لحمداني إلى ّ
أن النّ قد الفنّ ي العربي ّ
بل تخللته مناهج أخرى سواء على مستوى التّنظير أو التّطبيق. 1

الر وائي البنائي في العالم
وانطالقا من ذلك  ،دخل إلى المبحث الثاني بعنوان " النقد ّ
العربي "  ،حيث نجده قد قسّ م هذه الدّ راسة إلى جانب ت نظيري تطرق فيه إلى محا والت
التنظير في المجال،ثم جانب تطبيقي حاول من خال له التّطبيق على نص عربي. 2

كما الحظنا في الفصل السابق ؛ حاول لحمداني تطبيق المنهج البنائي في تحليله لتلك
النصوص ،مع م راعاة خصوصيتها العربية سواء على مستوى التركيب أو مستوى

تعرض إلى األهداف والمتن في هذه الدّ راسة ،وتحدّ ث عن الممارسة
الدّ اللة  ،فقد
ّ
النّ قدية لدى سي زا قاسم وذلك بالتع ّرض إلى قضايا  :الوصف والتنظيم والتّأويل  .وفي
نقده حاول استخ راج بعض األخطاء التي وقعت فيها النّ اقدة كأخطاء الترجمة
الص حة وخلص بمجموعة
واألخطاء ال لّ غوية ،وبالتالي فقد طبّ ق على ما سمّ اه باختبار
ّ
تو صل إليها من خال ل تطبيق المنهج البنيوي على كتاب " سي زا
من االستنتاجات التّ ي ّ

قاسم " التّ ي عهد ناها في تحليل النصوص ،وخاصة السردية منها ،فال نرى مثال
 -1نفسه ،ص ص.85-82

 -2نفسه ،ص ص .148-86
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يتعرض إلى التح ليل بالثنائيات الضديّ ة ،وال محاولة تأوي ل آل راء
" لحم داني "
ّ
تعرض إلى المنهج البنيوي في
الناقدة  ...أو غير ذلك  ،بل كان تحليله ق راءة واصفة ّ
الجزء التنظيري ،بينما ابتعد عنه في التطبيق .

من بين الدّ راسات البنيوية ال تي ذاع صيتها بين النقاد العرب والمغاربة نجد النقد
ا ألسلوبي البنيوي واألسلوبية البنيوية .
فكما سبق وأشرنا ،فالنقاد المغاربة اهتموا بالد راسات األسلوبية بشكل عام

التطو رات والتّح والت التي كانت تحدث في ساحة النقد األدبي في
وحاولت مساي رة
ّ
العالم  .من بين المتطلعين إلى هذه القض ية نجد ال ناقد المغربي حميد لحم داني الذي
قدّ م محاولته في ح ّل هذه المسألة فنجده أ وال وقبل كل شيء متش ب عا بالثقافة ا لغربية
كباقي النقاد المغاربة  .وطبعا تأثر وتفاعل مع المنه ج األسلوب ي الغربي بصفة عامة
وبد راسات وأبحاث " باختين " بصفة خاصة  .وسنحاول أن نتعرض لكيفية تناوله

الر وسي " باختين ".
لموضوع " األسلوبية البنيوية " انطالقا من تأث ره بنقد ّ
ولهذا وضعنا أمامنا كتابين للناقد " حميد لحم داني " حاولنا فيهما تتبع هذا المنهج
الر واية " الذي نعتب ره محاول ة له للتنظير ألسلوبية
األسلوبي عنده وهما  :كتاب " أسلوبية ّ

الر وائ ي واإليديولوجيا " في قسمه النظري حيث حاول
الر واية العربية ،وكتاب " النقد ّ
ّ
لحمداني ش رح المسار الذي يتبعه في د راسة وتحليل بعض النصوص التي نجدها في
القسم الثاني التطبيقي من الكتاب .

الر واية " بمقدّ مة  1822م حاول من خاللها
إ ذً ا بدأ " لحم داني " في كتابه " أسلوبية ّ
بالر واية .
طرح تساؤل حول إقامة أسلوبية خاصة ّ

ألن
ثم رفض أن تكون هناك صلة بين البالغة القديمة واألسلوبية الحديثة ،
ّ
األولى تتميّ ز بنظرتها التجزيئية لمكونات الخطاب ،وشرح أسباب ذلك ف لخ صها في
نقائص البالغة القديمة  ،كالنظ رة الكلية لمجموع النص سوا ء كان شع را أم نث را ،وعدم
م راعاة الفروق الج وهرية بين الفنون األدبية  .ويذكر ما للد راسات اللسانية ،والبنائية

للر واية بعيدا عن المفهوم
الغربية من فضل في إمكانية بناء بالغة ( أسلوبية ) جديدة ّ
التقليدي لل بالغة العربية .

أو ل محاولة في العالم العربي ل ل تأسيس ألسلوبية
وأشار إلى ّ
أن كتابه هذا يعتبر ّ
أن هذه الدّ راسة ال ترتمي كامل ة في أحضان النظريا ت النقدية الغربية
الر واية ،رغم ّ
ّ
الر وائي
الر واية بنظرة شمولية يهتم بشروط العمل ّ
حسب تعبي ره ،وبالتالي سيتناول ّ
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شكال وم ضمونا ،وهذا ما نجده في المبحث الثاني من الكتاب تحت عنوان " األسلوب
في نطاق الحوارية والمونولوجية ،بحث في الرؤية الشمولية واألحادية للواقع في

الر واية " .
ّ

الر وا ية ونقد
ويتضمن هذا الكتاب باإلضافة إلى المبحث األول بعنوان " أسلوب ّ
األسلوب " أفكا را جديدة كما يشير المؤلف  ،توصل إليها من خالل الحلقات التي عقدها
الر واية " بكلية اآلداب ب " ف اس " وكما يضيف
مع طال ب السلك الثالث حول " أسلوبية ّ
الر وا ية " ستفتح أمامه آفاق ا جديدة ستكشف عن أس رار
ب أنه يعتقد أن موضوع " أسلوبية ّ
الر وا ية " التي يعتبرها فنا متمي زا .
" ّ

الر واية ونقد
ينقسم الكتاب إذا إلى مجموعة من المباحث ،األول بعنوان  " :أسلوب ّ
الر وائي "  ،يليه مب حث " األسلوب في نطاق الحوارية والفونولوجية " الذي
األسلوب ّ
الر وا ية  ،والمبحث ال ثالث
يتمثل في بحث في الرؤية ا لشمولية واألحادية للواقع في ّ

الر وا ي ة " ثم مبحث اللغة واأل سلوب في ا لحكي  ،متبوعا
بعنوان " األسلوب وبالغة ّ

الر وا ية والمقومات البالغية ال الّ محدودة ،وينتهي بمبحث يعالج فيه الحوارية
بمبحث ّ
والتهجين  ،واألسلب ة  ،والحوار الخالص  ،وتحليل وجهة نظر " با خت ين " مرفقا بقائمة
الم راجع .

يشي ر " لحم داني " في

ال مبحث األول إلى تأث ره بد راسات " باخت ين " ويشير إلى

الر وائي "  ،ف يستخدم مصطلحات باختينية مثل التعدّ دية
مف هوم " التعددية األسلوبية للفن ّ

ال لّ غوية  ،وتعددية الصوت  ،والحوارية  ....الخ  . 1وينتقد " لحم داني " رأي " المسدي "

أن هدا األخير قد أخذ وساند رأي النظ رة الفردية
في موضوع األسلوبية ،حيث نجد ّ
لتحديد ا ألسلوب داخل النّ ص مهما كان نوعه ،فنجده يقول في كتابه " األسلوب

واألسلوبية "  .. ":إن األسلوب هو اإلنسان عينه  ، 2"...ويقول كذلك  ...":األسلوب

الفردي حقيقة  ، 3"...بينما يرفض " لحم داني بتات اً هذه الفك رة ،حيث يشير إلى أنّ ه ال
الر واية بذلك
يمكن تطبيق هذه الدّ راسة على
ّ
الر وائي ،أل نّ نا سنهمل خ صائص ّ
الفن ّ
الر وائي
فيقول  ...":على أنّ نا نالحظ هنا كي ف يتم تطبيق المقولة نفسها على
ّ
الفن ّ

1

الرواية(مدخل نظري) ،منشورات دراسات :سال ،الدار البيضاء ،ط1828 ،1م ،ص .8
 -حميد لحمداني ،أسلوبية ّ

األسلوبية،الدار العربية للكتاب  ،ط1820 ،0م ،ص .62
-2عبد السالم المسدي ،األسلوب و
ّ
 -3المصدر نفسه  ،ص.62
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والشعر على حدّ سواء دون أن تؤخذ الفروق الخاصة الممي زة لك ّل نوع على حدة . 1"...
أن األسلوب " هو المطابقة بين الذات واإلبداع " . 2وهذا دليل
إ ذ ا لحم داني يرفض فك رة ّ

أن لحم داني قد تأثر
قاطع على اتجاه النقد البنيوي الذي يتبعه في تحليله  .كما نجد ّ
بالدّ راسات األسلوبي ة المعاص رة ،وخاصة الغربية منها  . 3فن جده مؤيّ دا للتعدّ دية
4
أن
الر وسية  .ويشير إلى أنّ ه رغم ّ
األسلوبية استن ادا في آ را ئ ه إلى مبادئ الشكالنية ّ
بعض الدّ ارسين العرب قد ت نبّ هوا إلى أمر التعدّ دية األسلوبية " نظريا "  ،إال أنّ ه عند
التحليل والدّ راسة يقعون في خطأ األسلوب الفردي 5ويعطي أمثلة لذلك .
الر واية قديما ،وسعى إلى
إ ذً ا " لحم داني " نقد اإلرث البالغي العربي  ،وطريقة د راسة ّ

للر واية تعتمد على :
التأسيس " ألسلوبية جديدة ّ
لر واية يجب أن تكون متعدّ دة  ،فتستمدّ من الوض عية
 اللغة األسلوبية ل ّ
السوسيولسانية في الغالب  ,يتم فيها عملية تركيب األساليب للحصول عل ى تعدّ دية
أسلوبية ضمن أسلوب واحد  6.وهو مبدأ بنيوي محض ( د راسة اللغة في ذاتها ) .


أن " لحم داني " قد اهتم باستخدام اإلحصاء
المنهج اإلحصائي  ،حيث نجد ّ

حتى و لو لم يكن بطريقة مسرفة في كتاباته  ،فنجد منها  ":د راسة حول األسلوب
الر وائي في العالم العربي " ، 7ف يشير في هذا المبحث إلى طريقة تطبيق المدارسة
ّ
8
الر واية  ،والبنيوية تستعين بالمنهج اإلحصائي  .ويخلص في
اإلحصائية في ّ
أن زاوية نظر الكاتب تساوي رؤية العالم ( أي  :زاوية نظر
المبحث ال م والي إلى ّ
الر واية الحوارية  ،الكاتب
الكاتب = رؤية العالم  /الكاتب ) التي يعبّ ر عنها  ،وأنّ ه في ّ
يتخذ موقفا حياديا بينما المونولوج ال يمكن اكتشاف هذه العالقة رؤية العالم

 /الكاتب .

1
الرواية (مدخل نظري)  ،ص .12
حميد لحمداني  ،أسلوبية ّ -2المصدر نفسه ،ص .11
3
الرواية (مدخل نظري) ،ص .12
 حميد لحمداني  ،أسلوبية ّ -4المصدر نفسه ،ص .12

 - 5نفسه ،ص ص .18-12

 -6نفسه  ،ص ص .02، 02 ، 06

7
الرواية (مدخل نظري) ،ص .08
 حميد لحمداني ،أسلوبية ّ -8المصدر نفسه ،ص ص .21-22
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الر واية " فيبدأ بال نقد
ثم ينتقل " لحم داني " إلى مبحث " األسلوب هو وبالغة ّ

التقلي دي ومقولة " األسلوب هو الكاتب "  ،وهنا يشير " لحم داني " إلى وجود ما يسميه

تصو ر نقدي يحتفظ بمعطيات نقد الشعر  1.وهو
ب " النقد التقلي دي "  ،الذي هو ك ّل
ّ
الر واية  .وبالتالي فهي
نقد بالغي بالدّ رجة األولى ،يت م تطبيق ه فيما بعد على ّ
تعني د راسة أسلوب الكاتب ،وكذ ا جمالية ال لّ غة األدب ية فيها ( كيفية خلق الصور

أن أسلوب ال ّر واية الذي هو أسلوب
الفنية  ،االستعا رات  )...ويؤكّ د " لحم داني " ّ
الكاتب ،هو ذ لك النّ ظام الذي تنتظم عبره مختلف األساليب أي  :أسلوبية

لر وا ية
الر واية = مجموعة من األساليب المختلفة التي تميّ ز ك ّل شخصية في تلك ا ّ
ّ
وهذا مرتبط بتنظيم البنية في النص ،وهذا مبدأ بنيوي طبعا ..." ،ولهذا يمكن القول
2
الر واي ة مجموعة من
ّ
الر واية  ...ذو طبيعة مفهومية  . "...إذ تتضمّ ن ّ
بأن أسلوب ّ
األساليب المختلفة والمنتظمة في عمل واحد  ،مع اإلشا رة إلى أنّ ها تتضمّ ن

لر ؤى للعالم ومجموع العالقات التي تنشأ
مجموعة من
التصو را ت والمفاهيم وا ّ
ّ
بينهما .
انطالقا ممّ ا سبق  ،حاول " لحم داني " إعطاء نظ رة قريبة على هذا الوجه الب الغي
تعرض إلى ك ّل من الكناية واالستعا رة وكذا
الر وائية ،ولهذا
ّ
لمسألة األسلوبية ّ
مفهوم االنزياح  .فأشار إلى ا لكناية واالستعا رة في الحكي مدعما رأ ي " جاكبسون "

أن القدماء من العرب أو غيرهم لم يهتمّ وا
في ذلك  .فيشير الباحث " لحم داني " إلى ّ
ألن العرب قد حصروا أنفسهم في د راسة
بالكناية إال بعد د راسات " جاكبسون " ّ ،

النّ ثر وقليال من األ بيات الشعرية – حسب تعبي ره – التي تحتوي على صور كنائية .
أن
وهذا ما يدخل أيضا ف ي ت را كيب بنى النص وتنظيمها ولكن يضيف أيضا ّ

" جاكب سون " وقع في هذا الخطأ هو اآل خر ،لهذا بحث لحم داني عن ضرورة ربط
الر وائي عند " جاكب سون " ، 3ثم ت ناول االستعا رة
الكناي ة باإلطار العام للنص ّ
مكو ن أسلوبي فردي ،يعبّ ر ع ن فردية
التمثيلية والحكيّ ،
فعرف االستعارة على أنّ ها ّ
الكاتب وفردية أسلوبيته ،ولكن المبدع القصصي عندما يستخدم االستعا رات ،فهو

ال يلجأ إلى ملكيته األس لوبية الفردية ،ب ل يستعين ويقتبس من أساليب غيره
 -1نفسه ،ص .22
 -2نفسه ،ص .52
3

الرواية  ،ص ص .52-55
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تصو راتهم الجاه زة سلفا ،وبالتالي هذه االستعا رات تكون قائمة على مجموع
و ّ
النّ ص ،وليس على العبا رة الواحدة ،ون ستشهد على ذلك بقوله  ...":ال بدّ من التمييز
بين االستعا رات والكنايات الجزئية التي قد تنتمي إلى وحدة أو وحدات أسلوبية

كبرى في النّ ص ،وبين االستعا رة والكناية الناشئتين عن التفاعل بين هذه الوحدات
األسلوبية الكبرى نفسها  . 1"...وينهي هذا المبحث بمفهوم االنزياح ب ين الشعر
أن " االنزياح هو انح راف
الغنائي والنثر القصصي ،حيث يشير " لحم داني " إلى ّ
أسلوبي عن اللغة الم ألوفة ،وبذلك فاللغة العلمية أدنى درجة من اللغة الشعرية

الت ي يعتبرها النموذج األعلى للفنون ،وبالتالي فهو ي فضل االستعارة عن الكناية .
ويتهم " لحم داني " " جون كوهن " مرة أخرى بالبالغة التقليدية والمعيارية التي يتميز
بها هذا األخير .

الر واية تقنيات الشعر األسلوبية ب الدّ رجة نفسها
ثم يشير إلى أنّ ه لو استخدمت ّ
فإنها تظل متميّ زة عن الشعر بخصائص ذاتية أخرى تجعلها بالفعل رواية وليس
2
شع را .

الرابع ،حيث
ثم ي نتقل " لحم داني " لمعالجة موضوع ال لّ غة واألسلوب في المبحث ّ
3
يصرح بتأثره بالدّ راسات الغربية خاصة " باخت ين " في د راساته لسوسيولوجيا النّ ص .
ّ

الر واية حسب باخت ين -ال تكمن في اللغة التي يكتب بها
ويخلص إلى ّ
أن أسلوبية ّ
الر وائي ،ولكنّ ها تكمن في العالقات التي يقيمها بين مختلف ال لّ غات  .وا ذا أردن ا تمثيل
ّ
ذلك برسم توضيحي  .نحصل على ما يلي :

عالقات

عالقات

الر واية = أسلوبية شخصية   -------------أسلوبية شخصية
أسلوبية ّ
أساليب شخصيات
  ---------أسلوبية شخصية

تتمثل في العالقات التي يقيمها الكاتب

بين مختلف أساليب الشخصيات

الر واية " م ا يلي :
و ّ
كأن " باختين " يقصد بـ " صورة ال لّ غة في ّ
 -1المصدر نفسه ،ص .60
 -2نفسه ،ص .65

 -3نفسه ،ص ص .20-21-22
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الر واية ) = مجموع لغات مختلف الفئات والش رائح
الر واية ( لغة الكاتب في ّ
لغة ّ
الر واية وهذا امتداد ل ل مبدأ البنيوي الذي
االجتماعية التي ت شارك بها الشخصيات في ّ

ي قوم على العالقات التي تتخلل النص .

كما نجد لحمداني يؤيّ د الشكالني " بروب " في مفهومه للوظائف ال داللية عندما يتك لّ م
عن الوحدات األساسية في الحكي  .ويعتبر أن الوظيفة من أهم شيء ،وبالتالي فإن
1

الر واية وأسل وبها يكون ذ ا طبيعة مضمونية وحداث ية
لغة ّ
وهنا يتكلم لحم داني بصفة عامة عن اال ختالف الجوهري بين بناء الجملة وبناء
الخطاب الحكائي ،ونجده يخالف " تودوروف " ع ندما حاول تطبيق نحو ال لّ غة ل د راسة

الخطاب الحكائي .

2

وفي آخر المبحث يشير لحم داني إ لى الحكي وتحطيم قواعد ال لّ غة ؛ حيث الحظ بأن
الر واية
الر واية تح طّ م قواعد اللغة من النظ رة اللسانية ،ولكنّ ها في سياقها داخل ّ
لغة ّ
3
تكتسب مجموعة من الدّ الالت التي تتقبلها بصفة عادية .

والمقو مات البالغية ال الّ محدودة ،فعندما نتحد ث عن
الر واية
ثم ي نتقل إلى مبحث ّ
ّ
الر واية ؛ " ألننا  -كالم
الر واية ،يقول " لحم داني " إننا نقصد بها " أسلوبية ّ
بالغة ّ
" لحم داني " -قد ابتعدنا عن المفهوم التقليدي للبالغة .
المقو مات األسلوبية " أو
أن هناك ِح ي الً وتقنيات يسمي ها بـ "
يشير " لحم داني " إلى ّ
ّ
للر واية ،منها :
البالغية ّ
-

النظام الزمني  :يعتمد على إحداث تفاوت بين زمن السرد وزمن األحداث

وهذا ما يجذب القا رئ ،ألنّ ه يخالف أفق انتظا ره ( وهذا ما عرف قديما
باالنزياح  ،أيضا في األسلوب نجده في البالغة القديمة ). 4

ألن هذا
 اإلي قاع الزمني  :ن جده عند ك ّل كاتب ولكن بصفة مختلفة ب ينهمّ ،يعتمد بالدرجة األ ولى على قد راتهم في تنظيم الزمن بطريقة جيّ دة بين

أحداث مختلفة حيث تدفع القارئ إلى التفكير فيها ،ألنّ ها ال تأتي متسل سلة
ومن بين تلك الوسائل نجد :

1
الرواية  ،ص .20
 حميد لحمداني ،أسلوبية ّ - 2المصدر نفسه ،ص .24
3

4
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 الخالصة  :ت ستخدم عندما يريد السارد أن يطوي مراحل من الزمن ،ويفعل ذلك
1

مرت  02سنة ،حدث فيها  .. .إلخ
بطريقة مباش رة أو غير مباش رة ،مثل ّ :
 القطع  :هو تجاوز مدة زمنية دون اإلشا رة إلى ما حدث فيها ،ويشار إليها ببياض أو
نقاط ،أو تغيير صفحة ...

ألن الكاتب أمامه مجموعة ال متن اهية من
ولكن ما سبق ما هو إ الّ بعض من ال طّ رق ؛ ّ
اإلختيا رات  .وفي المبحث األخير من الكتاب بعنوان " الحوارية "  ،فنجد التهجين ،وأسلبة

الحوار الخالص وتحليل ِوجهة نظر باختين ؛ حيث يتحدّ ث " لحم داني " عن صورة ال لّ غة
فالر واية ال تقول شيئا مقصودا بواسطة لغ ة واحدة ،ولكن بواسطة صورة تشكيلية لعدد
ّ
من ال لّ غات ضمن نسق بنائي متكامل  ، 2وال يفرق " باختين " بين األشكال الثالثة
الر واية نفسها .
للحوارية ألنّ ها تتداخل عمليّ ا في ّ

3

الر وائي
وي ش ي ر إلى أنه هناك تهجي ن ا إ رادي ا  ،وتهجين ال إ رادي ،فاألول يستخدمه ّ

مباش رة ،أي عمدا ،أمّ ا التهجين ال ال إ رادي ،فعا دة ما يدخل في الكالم دون قصد  ،وذلك
للتبادل الذي يحدث بين ال لّ غات  ،التي تتعايش في حقل اجتماعي واحد ( تحاور

الر واية ،وهي تعبّ ر عنها
ال لّ غات )  ،كما أنّ ها متعلقة أيضا بوعي األف راد المشاركين ف ي ّ
وجهات نظر اجتماعية  ،وهو ما نسميه بـ " رؤى متباينة للعالم " كما يجب أن يكون
هناك صوتان يزدوجان في موقف واحد أي لغتان ، 4ثم ي نتقل " لحم داني " إلى شرح
العالقة المتداخلة ذات الطابع الحواري بين اللغات ( األسلبة ) هو تهجين ولكن بصفة

ضمنية أي لغة مباشرة ( أ ) من خالل لغة ضمنية ( ب ) في ملفوظ واحد ، 5ويشير إلى
الحوا رات الخالصة التي يقصد بها " باختين " المحاكاة المبا ش رة  ،ويقصد بذلك حوار

الر واية مندمج
الر واية )  ،وبذلك يقول إ ّن حوار ّ
الشخصيات فيما بينها داخل الحكي ( ّ
في حواريتها العامة 6ويخضع لنبش مقاييس التهجين واألسلبة ،ويعبّ ر عن تصارع في
 -1المصدر نفسه ،ص.21
2
3

 نفسه ،ص .24-نفسه ،ص .25

4
الرواية  ،ص ص .22-22
 حميد لحمداني ،أسلوبية ّ -5المصدر نفسه ،ص ص .28-22

 -6نفسه ،ص .81
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الر واية ويهدف ما سبق إلى خلق صورة ل لّ غة بدال من استخدام لغة
رؤى العالم داخل ّ
الر واية .
مباش رة في ّ

وهناك كتاب آخر لحميد لحم داني ن ل مس فيه موضوع األسلوبية البنيوية وهو

الر واية إ لى سوسيولوجيا النص
الر وائي واإلديولوجيا ( من سوسيولوجيا ّ
كتاب " النقد ّ
الر واية بين غولدما ن
الروائي )  ،وذلك في الفص ل الثاني بعنوان " اإلديولوجيا و ّ

أن " لحم داني " يتبع منهج األسلوبية االجتماعية  ،البنيوية فيقول :
وباختين "  ،حيث نجد ّ
" ...ولذلك فعندما نح لّ ل رواية ( باعتبارها تركيبية من الدالئل ) فنحن في الوقت
نفسه ،نتعامل مباشرة مع الواقع االجتماعي والثقافي ،واإليديولوج ي  ،ولسنا في حاجة

ألن
الر واية والواقع كما يذهب إليه " غولدمان " ّ
إلى أن نقيم عالقة تناظر بين عالم ّ
الر واية هي الواقع أيضا  1"...وي ت حدّ ث عن تعددية ال لّ غات  ،وتعددية األ صوات التي
ّ
الر واية " ويؤكد
الر واية ،ويؤكد ذل ك في كتابه " أسلوبية ّ
تعتبر تعددية األسلوب داخل ّ
ذلك أيضا مفهوم الحوارية عند باختين ،ويقول لحم داني بهذا الشأن " .. .الحوارية إ ذً ا

2
أن
الر واية  "...كما يشير لحم داني أيضا إلى ّ
هي المفتاح الحقيقي لتحليل بنية ّ
األسلوب يعكس الواقع  ،وذلك تأييدا ل رأي باخت ين الذي يقول إ ّن األدب في نظ ره هو

تصورات " با خت ين " فتكمن في
تجسيد ل ما يجري في المجتمع فيقول " ....أمّ ا خطورة
ّ
هذا األخير بال ذّ ات ؛ ألنّ ه في الواقع ال يقول  -أي " باختين " نفسه -بالحاجة إلى تفسير
األدب ما دام األدب في نظ ره هو تجسيد لم ا ِ
يجري في المجتمع "...

3

يوض ح أنّ ها تتك لّ م عن تعددّ ية
ثمّ يشرح رأي " كريستيفا " في هذا الموضوع و ّ
األصوات ،وتربط ذلك باالديولوجيا المتّعدّ دة ،وهذا ما ي قصد ه في كتابه " أسلوبية

4
الر وائي
ال ّر واية " ب " التّعدد األسلوبي "  ،ثمّ في القسم الثاني من الكتاب ( كتاب النقد ّ
توص ل
واإل ديولوجيا ) .يحاول " لحم داني " إج راء د راسة تطبيقية ألهم ا إل ج راء ات التّي
ّ

الر واية " حول قضية األسلوبية .
إليها في كتابه " أسلوبية ّ

انطالقا من هذ ه النظ رة الخفيفة على مؤلفات " لحم داني " نالحظ أنّ ه تأثر
فتعرض
بالمنهج البنيوي الغربي ،وحاول استغالله في د راسة النصوص األدبية العربية
ّ
1

 -حميد لحمداني ،النقد الروائي و اإلديولوجيا ،المركز الثقافي العربي ،بيروت(لبنان) ،ط1881 ،1م ،ص .48
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الر وائي ،والعالقات
إلى األسلوبية البنيوية التّي عالج من خاللها مختلف أبنية النّ ص ّ
الر واية والخطاب نفسه ؛ فتطرق إلى آ راء النقاد
التّي تربط بينها فتشكل ك ّل من لغة ّ
السرديين الغربيين ،ک " بروب " وتحديده للوظا ئف ،و " باختين " وحديثه عن الحوارية
والتهجين ،واألسلب ة وغيرها من العالقات التّي تدخل في تنظيم وترتيب البنى اللغوية
في النص السردي  .وفي معظم د راساته ،نالحظ أن " لحمداني " يميل دائما إلى المبادئ
البن يوية في مناقش ته آل راء النقاد ،ول كن في كل األحوال ،وكغيره من النقاد المغاربة

فرغم مبادئه البنيوية ،إ الّ أنه ي راعي دائما في د راساته خصوصية النصوص الع ربية
مهما كان جنسها أو نوعها ،وهذا ما يفسر استعانته الدائمة بالمناهج النق دية األخرى

كالمنهج اإل حصائي ،والنفسي ،واالجتماعي بصفة خاصة ،فهو يحاول دائما ربط
د راساته بالواقع وكأنه يريد خل ق منهج نقدي عربي يستمد مبادئه وا ج راءاته من النقد

الغربي ،ولكنه متأصل بخصوصيات وم مي زات النصوص العربية المتنوعة ،وخاصة
عند تعامله مع اإلبداعات الت راثية .

وفي حقيقة األمر هذ ا ما نالحظه عند معظم النقاد العرب ،فهم يسعون إلى

التحديث والتجديد في د راساتهم و لكن بطريقة عربية محضة .

المبحث الثالث :النظرية السميائية
أ  -السميائيات الغربية :
تطو رات سواءً على مستوى
مع عصر النّ هضة والحداثة ،عرف النّ قد األدبي عدّ ة
ّ
المواضيع ،أ و على مستوى المناهج واإلج راءات ،ظهور اهتمام شديد بموضوع

النظريات النقدية الجديدة ،كبديل عن النقد األدبي القديم ،أو التقليدي كما يسمّ يه

البعض ،فتعدّ دت هذه النظريات النقدية التي تمزج بين النظرية والتطبيق ،فنجد منها
الشكالنية ،والبنيوية واللسانية التكوي نية ،والسمي ائية ،والتفكيكية ،ونظرية التلقي
والتأويل  ....وغيرها .
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وهكذا اخت ل فت النظريات واختلف النقد ،باختالف المنهج واإلج راءات المطبّ قة في
د راسة وتحليل وق راءة النصوص األدبية  .من بين هذه المناهج النقدية الحديثة  ،نجد
المنهج السميائي أو النظرية السميائية التي تعتبر من أه م النظريات النّ صية التي
عرفتها ساحة النقد األدبي .
وا ذا عدنا إلى مصطلح " السميائية " في الدّ رس النقدي المعاصر ،نالحظ تعدّ د
المفاهيم والمصطلحات التي تحوم حول هذا المصطلح نفسه ،فنجد هذه التسميّ ة تتغيّ ر

من ناقد آل خر ،سواءً كان ذلك عند النّ قاد الغربيين أو عند النّ قاد العرب بصفة عامة
خاص ة .
والمغاربة بصفة
ّ

فإ ذً ا نجد هناك بعض النّ قاد يطلقون عليه " السميوطيقا  " Semioticaخاصة
النّ قاد اإلنجليز ،ومن بينهم جون لوك [  ] 1224 -1620الذي اقترح هذا المصطلح
ف ي قول في ذلك ال ناقد محمّ د عناني  .....":يفضلون استخدام جون لوك لها [ -1620
أن
أو ل األمر عن طريق استعارت ها مباش رة من اليونانية [  ، ] semiotikeكما ّ
ّ ] 1224
دارسي األدب اإلنجليزي يألفون قوله في د راسته الشهي رة عن " طبيعة الفهم " أنّ ها تعني

يعرفه بأنّ ه النشاط الذي يختص بالبحث
مذهب العالمات [  ، ] doct of Signsالذي ّ
في طبيعة العالمات التي يستخدمها ال ذّ هن للوصول إلى فهم األشياء أو في توصيل

معارفه إلى اآلخرين . 1"...

وفي المقابل ،نجد هناك نقاد ا آخرين يستعملون مصطلح " السميولوجيا

[  "] semiologyوخاصة النقاد الفرنسيون  .كما نجد نقادً ا آخرين يحاولون التوفيق بين
المصطلحين ،فيستخدمونهم ا معً ا ،وذلك استنادً ا إلى الق رار الذي اتّخذته الجمعّ ية
العامة للسميوطيقا ( ) semiotica

التي ان عقدت في فب راير عام  ، 1868بباريس

الرابطة الدّ ولية للد راسات السميوطيقية. 2
وقر رت تبني مصطلح السميوطيقا ،وتأسيس ّ
ّ
وانطالقا من هنا شاعت المصطلحات في الد راسات النقدية ،حاول البعض
التوفيق بين المصطلحين ،فهناك من يرى أن " السميولوجيا " تعن ى بد راسة الدّ الالت

والمعاني أينما وجدت ،وعلى الخصوص في النظام ال لّ غوي ،أمّ ا " السميوطيقا " فتهتم
بد راسة االتصال والدّ اللة عبر أ نظمة العالمات في علوم مختلفة ،وفي تطبيقا تها
 -1محمد عناني :المصطلحات األدبية الحديثة ،الشركة المصرية العالمية للنشر [لونجمان ] ،القاهرة 1886م

ص ص.154 -152
2

للدراسات والنشر ،القاهرة1882 ،م.
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الفصل األول:

وممارستها الخيالية ،فهي تخ ت ص في االت ص ال اآللي ،واالتصال الحيواني ،وتصل إلى

أكثر أ نظمة االتصال اإلنساني تعقيدً ا وتركيبً ا ،ك لغة األساطير ،واللغة الشعريّ ة مث الً
مستعملة في هذه المجاالت المختلفة علوم ال لّ غويات ،واألنتروبولوجيا ،والمنطق
والفلسفة واأللسنية .

1

وبالتالي فهذ ا ن المصطلح ا ن يعتب ران األشهر است عما الً في

الدّ راسات الغربية ،التي شهدت طبعً ا والدة هذا المنهج النقدي الجديد .
رواد هذا االتجاه ،وعلى سبيل ا لتمثيل وليس الحصر ،نجد
من بين أشهر ّ
الفيلسوف األم ريكي " شا رل ساندرس بيرس  ] 1814 -1228 [ " c.s.peiresوال لّ غوي
السويسري " فيردينا ن دي سوس ي ر " ] 1814 -1252 [ ferdinand de saussure

والنّ اقد الفرنسي " روالرث بارث . ] 1822 -1815 [ r.barthes
فعرف العالمة بأنّ ها
دع ا " بيرس " إ لى الوظيفة المنطقيّ ة للعالمة ال لّ غوية،
ّ
قادرا على توصيل بعض جوانبه أو
تمثيل [  ] représentationلشيء ما ،بحيث يكون
ً

طاقاته إلى شخص ما ، 2وبالتال ي " فبيرس " قد درس وقام بتحديد ماهية العالم ة ودرس

والمتنوعة .
مقو ماتها ،وطبيعة العالقة التي تربطها بغيرها ،من العالمات ال مختلفة
ّ
ّ
وهكذا فقد ق سَّ م العالمة اللغوية إلى  :أيقون ة [  ، ] Iconومؤشر [  ، ] Indexورمز [ ] symbol

أن :
فأشار إلى ّ

األيقونة [  :] Iconعالمة تحيل إلى الشي ء الذي تشير إليه ،بخصلة تمتلكه ا

خاصة
صف ةً ،

عالمة

بها وحدها ،فقد يكون أي شيء أيقونة ألي شيء آخر ،سواءً أ كان هذا الشيء
بمجرد أن تشبه األيقونة هذا الشيء وتستخدم
أ م كائنا ،أ م فردً ا ،أو قانونا
ّ
3
له .

أن هذه األيقونة تشبه الشيء الذي تشير إليه ،وتشترك م عه على األقل
ويعني ذلك ّ
في صفة واحدة ،ولكن بهذا الشأن تحديدا ،نالحظ ظهور آ راء أخرى وتعريفات متعدّ دة
حول مفهوم األيقونة الذي أ شار إليه " بيرس ".

ومن بين ا آل راء المختلفة نجد رأي " أمبرتو ايكو " الذي يختلف مع " بيرس " في

مفهومه للعالمات األيقونية ،حيث نجده يتجاوز العالقة الما دية التي ترتبط بين الشيء
1
الداللة ،منشورات و ازرة الثقافة السورية ،دمشق1886 ،م ،ص 28.
النقد و ّ
 محمد ّعزامّ :
محمد عناني ،المصطلحات األدبية الحديثة ،ص .155
ّ -2
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أن التشابه ال يقوم
وقرينه ،ألّنه يمكن إد راك هذ ه العالقة بوس ا طة الحواس ،خاصة و ّ
على القرينة المادية فقط ،بل ت سبقها في ذلك الق رائن الثقافية والفكرية .

الربط بين األيقونة وما تقترن به ،وال ت ق ف
وهكذا ن الحظ ّ
أن " ايكو " قد وسّ ع داللة ّ
ألن الفك رة غالبً ا ما تتجاوز المادة .
عند ا لملموس فحسب ،بل تتجاوزه إلى األفكارّ ،

الص دد بين ثالثة أنواع من األيقونا ت وهي  :الصورة والرسم
ويميّ ز " ايكو " في هذا
ّ
1
البياني ،واالستعارة ،وك لّ ها تنطوي على جوانب تشابه بينها وبين المشار إليه .
أن
ف على الرغم من فضل السبق " لبيرس " في اإلشارة إلى أقسام العال مة ،إ الّ ّ
بعض الدّ ارسين قد ا خت ل فوا معه حول ماهيتها وجوا نبها ،السيما السميوطقيين
أن " العالمة األيقونة
السوفي يت ،ومنهم على سبيل المثال  " : :يوري لوتمان " الذي رأى ّ

ال تقف عند حدّ التشابه بل تمتد إلى أبعاد ثقافية أخرى ،فيرى أنّ ه ع لى طول التاريخ
البشري وغالبا في الماضي ،ال نجد إ الّ نوعين من العالمات ،مستق لّ ين ومتماثلين
أن وجود
ثقافي اً  ،هذان النوعان هما ال كلمة والصورة ،لك ّل منهما تاريخه ولكن يبدو ّ
2
أن العالمة ال يمكن
كل من النظامين أمر ضروري
لتطو ر الثقافة  ...ويقصد بذلك ّ
ّ
أن تتمثل في نظام واحد ،بل تستوجب النظامين مع اّ لكي تتحقق العالمة األيقونة
بمفهومها الشمولي .

ولذلك ف النقاد السميوطيقي ون المعاصرون يرون ضرورة توسيع األفق الدّ اللي

للعالمة األيقونية حتى تتناسب مع مستويات التأويل وال تعدّ د الدّ اللي والتفجير ال لّ غوي
الذي ط رأ على النصوص اإلب دا عية المعاصرة  ،وهذا ال يتعارض مع مفهوم العالمة بل

يؤ دي إلى تعدّ د أبعادها فالقض بان عالمة مباش رة للقطار والعكس صحيح ،ومن
ّ
الممكن أن يكون القطار عالمة إ يحائية على بعد داللي آخر كاستم رارية الحياة

ود ي م وم تها و جريانها األبدي. 3

* المؤشر )  : ( Indexوهو على حد قول " ب يرس " عالمة تحيل إلى الشيء الذي

تشير إليه بفضل وقوع هذا الشيء عليها في الواقع .

4

 -1المرجع نفسه ،ص . 20
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الفصل األول:

والمؤش رات بهذا المفهوم عند " بيرس " هي عالمات طبيعية مث الً كنزول المطر

الذي يدل عليه مؤشر سقوط قط رات المياه من السماء ،أو مث الً سكب الدم وع من
العينين مؤشر على البكاء والحزن ،أو الض حك مؤشر على السعادة والفرح أو على

أن العالمة هي عالمة مجاورة بين اإلشارة والشيء المشار
حد رؤية بيرس نفسهّ ،
إليه ،م ثل ارتفاع الح را رة مؤشر للمرض ،والغيوم للمطر ،والدخان مؤشر للنار  ...الخ. 1

أن مفهوم المؤشر  :ال يكتمل إ الّ بتضافر ا لعال مات
كما يشير " بيرس "
أيض ا إلى ّ
ً
الطبيعية والعرفية معً ا ،ولذلك يقول إ ّن أسماء اإلشا رة [ هذا ،ذلك ] مؤش رات ألنّ ها
قوة مالحظته وأن يؤسس عالقة
تتطلب على المستمع أن يركّ ز انتب اهه ،وأن يستخدم ّ
حقيقية بينه وبين الشيء الذي تحيل ع ليه األسماء ،و تكمن فاعلية أسماء اإلشا رة في

أنّ ها تح فّ ز ا لمستمع إل ى هذا السلوك وا ن فشلت في هذا فال يفهم معناها ،وا ن قامت
أسماء اإلشا رة بهذه الوظيفة ،فإنّ ها تصبح في ج زاء ذلك مؤش رات. 2
وبالتالي فالمؤش رات ال تقت صر فقط على العالمات الطبيعية ،وا نّ ما نجد إلى
جانبها العالمات العرفية ،كأسماء اإلشا رة التي تعتبر عالما ت عرفية .

الرمز عند " بيرس " يعتبر " ...عالمة تحيل إلى ال شيء الذي
* ال ّرمز ) : (symbolو ّ
تشير إليه بفضل قانون – غالبا ما  -يعتمد على التداعي بين أفكا ره عامة ويحدّ د

بالرجوع إلى هذا الشيء ، 3والعالم ة في هذه الحالة تكون عرفية محضة
الرمز ّ
ترجمة ّ
ألّن الرمز يرب ط بين الدّ ال والمدلول ا إليحائي فيكون عالمة عرفية أكثر من ها طبيعية
ومثال ذلك المي زان الذي يرمز للعدل  ...الخ .


 ، (1914-1857) de saussure Ferdinandف دي سوسير :

جاءت محا والت " دي سوسير " ليبيّ ن " فعاليّ ة العالمة وتوظيفها في الحياة
العمل ية وفي عمليات االتصال ونقل المعلومات ؛ حيث عني بالمستوى ال برغمات ي
بأن ال لّ غة نسق أو
للسميولوجيا  .وذلك من خالل دعوته إلى علمية هذا الجانب  .فيقول ّ
أن ال لّ غة نظام اجتماعي إشاري [ سميولوجي ]
نظام من العالمات ،وي راد بهذا القول ّ

نظام ا
يعبّ ر عن المعاني واألفكار القائم ة في ذهن اإلنسان ويعني كون ال لّ غة
ً
1
2
3

 المرجع نفسه  ،ص .22نفسه ،ص .24 سي از قاسم ،بحث السميوطيقا-حول بعض المفاهيم و األبعاد -ضمن كتاب مدخل إلى السميوطيقا ،ص .2478

الفصل األول:

االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر

عالماتيً ا أنّ ها جزء من علم اإلشا رة العام [ ال سميولوجيا ] الذي يد رس األنظمة اإلشارية
المختلفة  .وهذه العالمات هي الوحدات األساسية في بنية ال لّ غة ،لكنّ ها ال تنتظم في
التعبير بصورة عشوائية  ،بل وفق أنساق أو أنظمة نحوية وتركيبية لتكون خطابً ا

لغويً ا. 1

أن ال لّ غة نظام من العالمات ،والذي يعبّ ر عن
فإن " دي سوسير " يشير إلى ّ
وب التالي ّ
األفكار ،ولذلك فهي تكون مشابه ة لنظام الكتابة األبجدية للصم والبكم ،للطقوس
يقر " سوسير "
الرمزية ،ولصنع المجاملة ،ولإلشا رات العسكرية ... ،الخ  .و ّ
والمذاهب ّ
بإمكانية وجود علم يدرس حي اة هذه العالمات داخل المجتمع ،وبالتالي سيك ون مرتبط ا

بعلم النفس االجتماعي وبعلم النفس العام ،ولهذا فقد سمّ اه ب " السميولوجيا "  ،وعلم
العالمات ،سيب يّ ن ما الذي يش كّ ل العالمات ،والقوانين التي تحكمها  ...وعلم ال لّ غة هو
جزء فقط من علم العالمات العام ،والقوانين المكتشفة ب وس ا طة علم العالمات

[ السميولوجيا ] تكون مالئمة لعلم ال لّ غة. 2

أن علم ال لّ غة هو جزء من علم العالمات العام
أن " سوسير " يرى ّ
ومن هنا يتضح ّ
مقو ماتها وطبيعتها وارتباطها
[ السميولوجيا ] .فإذا كان " بيرس " يدرس العال مة من حيث ّ
فإن " سوسير " يدرس عالقة العالمة وعلم ال لّ غة
بالموجودات األخرى التي تشبهها،
ّ
أن " الخصائص ا لتي
بفاعلية العالمة وتوظيفها في الدّ راسات ال لّ غوية ،حيث يالحظ ّ

تميّ ز السميولوجيا عن جميع أنظمة المؤسسات ا ألخرى ،تظهر بوضوح في
وأن التطورات استمدّ ت
أن مشكلة ال لّ غة هي سميولوجية بشكل رئيسي،
ّ
ال لّ غة  ...و ّ

أهميّ تها م ن تلك الحقيقة المهّ مة ،وا ذا كنّ ا سنكتشف الطبيعة الحقيقية ل لّ غة ،فعلينا أن
3
نعرف الجوانب المشتركة بينها ،وبين جميع األنظمة السميولوجية األخرى .

وتتمثّل العالمة ال لّ غوية عند " سوسير " في تركيب من الصورة الصوتية أو

الدّ ال ) (signifiantومن فكرتها أو التصور ال ذّ هن ي الذي يستدعيه الدّ ال للمرجع ،وهو
فرق بين النظام الوصفي ل لّ غة
المدلول ت ربط بينهما عالقة اعتباطية ،وخ طّ ية ،حيث ّ
 -1مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية حديثة و معاصرة ،منشورات جامعة دمشق0222/0224 ،م ،ص .022
2

 -ف .دي سوسير ،فصول في علم اللّغة العام .ترجمة د .أحمد نعيم الكراعين ،دار المعرفة الجامعية ،اإلسكندرية [مصر]،

1825م ،ص .42

للدراسات و النشر ،القاهرة [مصر]،
ينظر أيضا :رامان سلدن :النظرّية األدبية المعاصرة ،ترجمة د.جابر عصفور ،دار الفكر ّ
1882م ،ص ص.85-80
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فيسمّ يه بالت زامني ) (synchroniqueحيث تدرس ال لّ غة بمعزل عن محيطها ،والنظر
تطو رها التاريخي  .ومن النظام التاريخي أو التعاق بي أو
إليها كبنية مستقلة بعيدة عن
ّ
التطو ري ) (Diachroniqueحيث تخضع ا لظاه رة ال لّ غوية لد راسات تاريخية ،فنحصل
ّ
على

تطو رها
ّ

األدبي

واالستعا رات  ...الخ .

1

وال لّ غوي .

أي

تطو ر
ّ

والتركيب

األلفاظ

والصور

وبالتالي يميّ ز " دي سوسير " ب ي ن نوعين من العالقات التي تربط بين بنية
الخطاب األدبي ،وهي العالقات األفقية ) (syntagmatiqueالتي تتمثل في عالقات
التركيب والتأليف والتجاور ،حيث تقوم الكلمة بوظيفتها من خالل عالقتها مع

الوحدات المجاورة لها ،السابقة والالحقة ،أمّ ا الثانية فتتمثل في العالقات
العمودية ) (Pradigmatiqueوهي عال قات االستبدال أو االختي ار ،حيث إ ّن ك ّل وحدة
أو كلمة هي ا ختيار من مجموعة خيا رات ممكنة ،ولكن اختيار مفردة ما في جملة ما

هو بحث عن كلمة مناسبة تقوم بالدّ ور المنا سب لها في التركيب ال لّ غوي الذي ي بنيه
2
الكاتب .
وهكذا نستطيع القول إ ّن " دي سوسير " قد استطاع علمنة هذا المنهج الجديد في
فطو ر مفهوم " السميولوجيا " وذلك بنقله من اإلطار الفلسفي
د را سة األعمال األدب ية،
ّ
عند " بيرس " إلى اإلطار ال لّ غوي .

أم ا بالنس بة للد راسات السميائية عند رول ن بارث  : (1980-1915) :ف لقد حاول

هذا األخير في د راسته تجاوز البعد الفلسفي ل لسميولوجيا ،الذي قدّ مه " بيرس "  ،وكذلك

أن " السميولوجيا " هي :
البع د ال لّ غوي لهذا العلم كما قدّ مه " دي سوسير "  " ،فبارث " يرى ّ

أن ال لّ سانيات ذاتها
" ...علم الدّ الئل استمدّ ت مفاهيمها اإلج رائية من ال لّ سانيات ،إ الّ ّ
التمزق الذي ينجزها ...
شأنها شأن االقتصاد تقريبً ا في طريقها إلى االنفجار بفعل
ّ

فاللسان المجتمعي ذ اته على حدّ تعبير " بنفنيست " ) ... (Benvenisteوخالصة القول
جزرا،
فإن ص رح ال لّ سانيات أصبح يتف كّ ك اليوم بشدّ ة الشبع أ و بشدّ ة الجوع م دًّ ا أو
ّ
ً
وهذا التفويض للسانيات هو ما أدعوه من جهتي " سميولوجيا " . ..
1
2

3
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فإن السميولوجيا السوسورية هي الحقل الذي انبثقت فيه سم يولوجيا " بارث "
ولهذا ّ
وهي المرجعية التي اعتمد عليها في ال نّ قد  .ولكنّ ه خالف " سوسير " في تنا وله لموضوع
السميولوجيا ،أو باأل ح رى عَ كَ سَ ه ،حيث قلب " بارث " فك رة " سوسير " حول عالقة
اللسانيات بالسميولوجيا ،فبينما جعل " سوسير " األلسنية جزءً ا من علم العالمات

نجد " با رث " يعيد الن ظر في هذه القضية ،وذلك بتوسيع مجال علم اللسانيات ليشمل

األو ل  .حيث نجد بارث يقول في
ويتضمّ ن علم العالمات ف يصبح هذا األخير جزءً من ّ
فإن علم األد لّ ة
هذا الصدد  ..." :ورغم التقدّ م الكبير الذي أحرزته فك رة سوسور تلكّ ،
يبحث عن ذاته بِ تُ ؤدَ ةٍ  ،وربّ ما كان السبب بسي طّ ا ،فلقد اعقد سوسور ،الذي ردّ د
أن اللسانيات ليست سوى قسم في علم األدلة
الرئيسيون أفكاره ونقحوهاّ ،
الدّ الئليون ّ
العام ،إ الّ أنّ ه من غير األكيد ،قطعً ا ،أن توجد في الحياة المجتمعية المعاص رة أنظمة
1
أد لّ ة ،من غير ال لّ غة البشري ة ،لها ما لهذه األخي رة من سعة وأهمية ".. .

ألن
ومن هنا " فبارث " ينظر إلى السميائيات على أنّ ها جزء من اللسانيات،
ّ
أن " سوسير " عمل على توسيع دائ رة
اللسان عنده يشمل ك ّل األبنية االجتماعية ،أي ّ
السميائية بحيث تكون األنظمة ال لّ غوية جزء ا منها ،بينما " بارث " لجأ إلى العكس ؛

أن اللسانيات تش مل ك ّل األنظمة االجتماعية ،فتأتي السميائية جزء
حيث أشار إلى ّ
من هذا النظام الك لّ ي .

اهتم " بارث " في د راساته السميائية بمجموعة من المواضيع والقضايا المختلفة

وبصفة خاصة النقد السميائي لألدب ،خاصة وأنّ ه يعتب ره نظام ا من العالمات التي
ألن ال لّ غ ة هي التي تحتوي على مختلف الت راكيب
تستند في بنائها إلى نظام ال لّ غةّ ،
كثيرا بالنقد السميائي
والرموز األدبية ومختلف المعايير النقدية ،ولذلك اهتم بارث
ً
لألدب ،ويظهر ذلك في تناوله لمجموعة من اإلشكاليات النقدية المتعلقة بالممارسة

أن ال لّ غة من وجهة
األدبية ،ف مث الً يربط بين مفهوم ال لّ غة والخطاب يقول  ...":أعتقد ّ
النظر التي ن نظر من خاللها نحن اآلن ،ال تنفصل عن الخطاب  ...والشيء ال لّ غوي ال

يمكن أن يقوم عند حدود الجملة وال أن ينحصر ف يها ،فليست الفونيمات والكلمات

الص رفية هي التي تخضع وحدها لنظام حريّ ة مضبوطة ما دمنا ال نستطيع
والعالقات
ّ
أن الخطاب في مجموع ه هو الذي يخضع ل شبكة من القواعد
التركيب بينه ا كم ا اتفقّ ،
1
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واإلك راهات والضغوط التي تكون كثيفة ضبابية على المستوى البالغي ،دقيقة ،حادة
على المستوى النحوي ،فبين اللسان والخطاب مدّ وجزر  . 1...ودائما في هذا الصدد
حول اللسان والخطاب يضيف " ...السميولوجيا هي ذلك ا لعمل الذي يص فّ ي اللسان

الرغبات والمخاوف
ويطهّ ر اللسانيات ،وينقي الخطاب ممّ ا يعلق به ،أي من ّ
واإلغ راءات والعواطف واالحتجاجات واالعتذا رات واالعتداءات والنغمات وك ّل ما
تنطوي عليه ال لّ غة الحية  . 2"...وهكذا فقد تجاوز " بارث " في د راساته السم يائية النص
األدبي ليشمل قضايا ومسائل متعدّ دة أخضعها إلى الت حليل السميائي ،فعنى بالدعاية
واإلعالن ،واالحتفاالت والسينما ،والج رائم ،واإلذاعة والمسرح ،والسيا رات واألطعمة

والمصارعة ...

وغيرها .

فعدّ ها

كتابة " أساطير " )mythologies
العالمات

أسطورية

نماذج

تفكيك

فحاول

رموزها

في

 (1957وكتابه عن الياب ان بعنوان " إمب راطورية

) (l’empire des signesحيث حاول عرض المجتمع الياباني ،وعاداته

وسلوكه ومختلف األطعمة ،واأللوان ،واألواني وطريقة الحياة بصفة عامة ،وذلك

ألن " بارث " يطبّ ق
بطريقة تحليلية سميائية ،وباالعتماد على الداللة األسطورية لها ّ .
النظام الدّ ال لي على نظام األساطير المعاصر الذي يختلف عن معنى األسطورة
أن المظاهر الثقافية التي تقابل البشر ك ّل يوم ،تكون دائما
القديم ،حيث يرى " بارث " ّ
وراءها مجموعة من البنى األسطورية الداللية التي تعكس أفكار المجتمع ،أو الطبقة

التي تنتج هذه المظاهر ،لذلك

فهو يعتبر األ سطورة " كالم ا " يقابل ال لّ غة في الثنائية

السوسورية ،فيعالج إذن هذه األساطير -كما في النظ ام ال لّ غوي العام -وفق منظور

ثان يركّ ز على الدال والمدلول والعالمة الناشئة عن اجتماعهما .

3

وبعد اهتمام " بارث " بال لّ غة اهتم " بالنص " خاصة بعد أن ات سعت اهتماماته واتسع معه
نطاق السمي ولوجيا إلى الموضوعات السياسية واالجتماعية ،واالقتصادية [ الدّ عاية

واإلعالن ]  ،والفنية [ السينما ،الفن التشكيلي ] ...و غيرها  .ويقول بخصوص النّ ص ...":

فألن النص قد بد ا لها
إذا كانت السميولوجيا التي أتحدّ ث عنها قد عادت إلى النص،
ّ
خ الل مجموع أشكال الهيمنة ،هو العالمة على انعدام السّ لطة ،فالنص يحمل في
1
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طيّ اته قوة االنفالت ال الّ نهائي من الكالم ا ال تباعي ،حتى ولو أ راد هذا الكالم أن يعيد
خارج ا نحو
إن النص ال يفتأ يرمي بك بعيدً ا ،إنّ ه يلقي بك
بناء ذاته في حضنهّ ،
ً
إن النص يخلع شيئً ا فشيئً ا وبكيفية مؤقّ تة دواء
مكان ال موقع له ،نحو ال الّ م كان ّ .. .
العمومية واألخالقية وا الّ اال ختالف الذي يثقل كامل خطاب نا الجماعي ،وهكذا
تتضافر جهود ا ألدب والسميولوجيا ليكمل أحدهما نقص اآلخر. 1

أن هذا األخير يحمل في طياته مج موعة
ومن هنا نفهم موقف " بارث " من النص ،وهو ّ
من العوامل التي تساعد على الخروج من الدّ راسات النقدية التي تع تمد على تحليل
الكلمات والجم ل والمعاني التقليدية ،بل النص يتجاوز ذلك إلى أنّ ه ال يتقوقع حول
شيء جامد ،وحول المكان الطبيعي ،وموقع مألوف ،بل يمتد إلى ال الّ موقع وال الّ مكان

نص يم يل إلى التعدّ د واالختالف وكل ما هو النهائي .
ألنه في الحقيقة ّ
و بذلك وحسب رؤية بارث ،فالنص ال يقف عند مفاه يم الت راكيب والجمالية والمعاني
الفنيّ ة الجيّ دة والمباش رة على الطريقة ا لتقليدية ،بل يتجاوز ذلك إلى مستويات الخروج
عن األشكال الكالسيكية القديمة ويتجاوز مفاهيمها التي كانت سائدة  .وهذا ما يجعل
الن ص في حالة من التجدّ د المستمر ،وبذلك فعال مات النص ال تتفق عند رؤية واحدة
بل تتجاوز ذلك إلى عدّ ة رؤى  .وهذا ما يعرف حديثا في النقد المعاصر بانفتاح النص
األدبي ،وغير ذلك من المبادئ المختلفة التي أتى بها " بارث " في د راساته السميائية .

ب  -الدراسات السميائية عند العرب:
كان هذا الجزء السابق فيما يخص الد راسات ال سميائية الغربية ،أمّ ا عند العرب
فقد عرفوا هم أيضا هذا المنهج السميائ ي الحديث في الد راسات النقدية ،وبالنسبة

لمفهوم ال سميائية  :فقد تشعّ بت المصطلحات وتعدّ دت واختلفت تسمياتها عند ا لنقاد
وأن معظم الدّ راسات ،وخاصة التنظيرية منها ،كانت على شكل
الع رب  .خاصة
ّ
ترجمات سواءً من ال لّ غة اإلنجليزية بالنسبة للمشارقة ،أو من ال لّ غة الفرنسية بالنسبة
للمغاربة .

وبالتالي فهناك عدد كبير من الدّ ارسين العرب يستخدمون مصطلح " سيميا ء "

ومنهم محمّ د مفتاح ،وسا مي سويدان ،وعبد المالك مرتاض ،وعبد العالي بوطيب
1

روالن بارث ،درس السميولوجيا  ،ص.02
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عزام
ورض وان ظاظا ،وجوزيف ميشال شرم ،وحسن بح راوي ،وجمال شحيد ،ومحمّ د ّ
وعادل ف اخوري ،وأنطوان أبوزيد وغيرهم .

وفريق آخر يستخدم مصطلح " علم العالمات " أو " العالمية " أو " الدّ اللية " ومنهم  :مجدي
عز الدين إسماعيل  ،وعبد ال سالم المسدي ،وعبد
وهبة ،والدكتور زكرياء إ ب راهيم  ،و ّ
الكريم حسن ،وسمير المرزوقي  ...وغيرهم .

وفريق ثا لث يستخدم مصطلح " السميولوجيا " ومنهم صالح فضل ،وسعيد حسن بحيري
1

وحميد لحمداني ،ول طيف زيتوني ،وحياة جاسم محمّ د  ...وغيره م .
وهناك فريق رابع يستخدم مصطلح  :السميوطيقا  :ومنهم محمّ د عناني ،وأمينة رشيد
ومحمّ د الماكري ،وعبد المنعم تليمة وغيرهم .
و فريق خامس يستخدم المصطلحات في آن واحد ،دون تفضيل مصطلح على آخر

وم ن بينهم  :سي زا قاسم ،وسامي حنّ ا ،وحامد أبو زيد  ...وفِ رق عديدة أخرى في
ساحتنا النقدية العربية تستخدم تا رة علم ال دالالت ،وتا رة أخرى علم اإلشارة ،وأخرى
ع لم األدلة ،أو علم الدّ الئل  ...وغيرها .

2

وفي الحقيقة كل هذه التسميات لها م ا يبرزها من الناحيتين الفنّ ية والموضوعية
واختيار مصطلح " سيميائية " ال يعني تف ضيل مصطلح على آخر ،ولكن نظ را لكون

معظم الد راسات النقدية العربية المعا صرة استخدمت مصطلح " سيم ياء " استنادً ا إلى
كلمة " السيما " أي العالمة ،وهي تعبير قريب من مفهومي " السميولوجيا "

أو " السمي وطيقا "  .هكذا يفسّ ر الدكتور " محم د عبد الرحمن مبروك " استخدامه
لمصطلح " سيميائية "  ،ودائما في نفس السياق يقول  ...":وا ذا كان الدرس النقدي

يفض ل " السميولوجيا "
يفض ل مصطلح " السميوطيقا " والدرس النقدي الفرنسي
اإلنجليزي
ّ
ّ
فم ن الممكن في درسنا النقدي العربي استخد ا م مصطلح السيميائية وترسيخه لوجود
عش رات الد راسات النقدية العربية التي استخدمت هذا المصطلح في درسنا ا لنقدي

العربي المعاصر  .هذا فض الَ عن تط لّ عنا إلى توحيد المصطلح في نقدنا العربي . 3"...

وما يمكن اعتبار هذا إ الّ دعوة صريحة لالهتمام بعلم المصطلحات في النقد العربي
المعاصر ،من قِ بل ال ناقد  .وهي التفاتة حسنة ومثي رة لالهتمام ،خاصة في ميدان النقد
1
محمد عبد الرحمن مبروك ،السميائية في الدرس النقدي المعاصر،مقال إلكتروني.
 ّ -2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

3

المرجع السابق  ،الصفحة نفسها.84

الفصل األول:

االختالف في التأسيس للنظريات النصية في النقد المغاربي المعاصر

تطو رات مستم رة ،ودينامية مثي رة في ابتكار مصط لحات
األدبي المعا صر ،الذي يعرف
ّ
نقدية وعلمية جديدة  .ولذلك فمن المهمّ م حاولة توحيد مصطلحاتنا النقدية وتوحيد

معاييرها و مفاهيمها ،حتى ال تتداخل وتتشابك في وعي ال م تلقي للنص النقدي العربي .

أن معظم النقاد المعاصرين يسعون للتنظير في ميدان المناهج النقدية
وال س يما ّ
المعاص رة ،بصفة عامة ،وفي الد راسات السميائية بصفة خاصة ؛ حيث أصبح هذا
العلم راسخا في درسنا النقدي والثقافي للساحة العالمية وللخطاب النقدي المعاصر

بشكل خاص .

ج -سيميائية السرد عند مرتاض:

إذا كان النقاد العرب المعاصرون يستندون في د راسات هم الحديثة إلى منهج

أن معظمهم إن لم نقل كلهم ـ قد استندوا إلى الم ناهج
حداثي معيّ ن ،فإنّ نا نشير إلى ّ
النقدية الغربية الحديثة  .وكغيرهم من النقاد ،نجد المغارب ة قد استفادوا من الد راسات
النقدية المعاص رة ،وحذوا حذو غيرهم من العرب ،فنجدهم انطلقوا من التوجيهات

البنيوية واألسلوبية إلى داخل النص ،مترصدين تفاعال ت ال لّ غة مع عملية اإلبداع
اإلنساني ،ثم انتقلوا إلى االهتمام بالقارئ وجمالية التلقي ،والتأويل ،وغيرها .

ومن بين هذه المناهج الحديثة التي أغ رت النقاد المغاربة المعاصرين ،والتي

تنظر إلى النص من داخله ،نجد االتجاه السميائي ،حيث نالحظ اهتمام النقاد

توص ل إليه الغرب في هذا المجال ،فعملوا جاهدين على فهم هذا االتجاه
المغاربة بما
ّ
النقدي الحديث ،فترجموا الكثير من النقاد الغربيين أمثال " دي سوسير "  ،و " ب ارث "
و " جنيت " وغيرهم .

و في هذا الصدد سنحاول تناول هذا االتجاه السميائي عند أحد ه ؤالء النقاد

المغاربة ،وهو الدكتور عبد الما لك مرتاض الغني عن التعري ف في مجال مناهج النقد
تطو ًرا ملحوظً ا حيث نجده قد بدأ
األدبي المعاصر ،فقد شهد المسار النقدي " لمرتاض "
ّ
ممارسته النقدية انطباعيا تاريخيا ،ثم بنيويا أسلوبيا ،فسميائيا تفكيكيا  .وفي هذه

أن " مرتاض " قد رك ز في د راساته على " النص " بصفة كبي رة .
المرحلة األخي رة ،نالحظ ّ

وقد حاول في مجموعة معتب رة من كتبه النقدية التعري ف بهذا المنهج السميائي  ،ف طبقه

المتنوعة ،القديمة منها والحديثة فنجد
على مجموعة من النصوص واألعمال األ دبية
ّ
له عدّ ة مؤلّ فات في هذا المجال ،ي زاوج فيها بين التنظير والممارسة ،وهو عادة ما
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يبد أ بالتنظير ثم الممارسة أو التطبيق محا وال بذلك إثبات ما نظر له في معالجة

الن صوص العربية  .ومن أهم مؤلّ فاته الت ي تهتم بالدّ رس السميائي نجد  :بنية الخطاب
الشعري [  1826م ]  ،ألف ليلة وليلة  :تحليل سميائي لحكاية حمّ ال بغ داد [  ، ] 1882وكتاب
شعرية القصيدة ،قصيدة الق راءة [  1884م ]  ،وتحليل سردي  :معالجة تفكيكية

سميائية [  1885م ]  ،ومقامات السيوطي  :تحليل سميائي [  ، ] 1886وكتاب " في نظرية
النص "[  1882م ]  ،وكتاب في نظري ة ال ّر وا ية  :بحث في تقنيات السرد [  1882م ]...

وغيرها

من المقاالت

التي

نشرت

في

المج الّ ت

األدبية

والصحف

المختلفة

والمقاب الت التلفزيونية المتعدّ دة ،وغيرها .
وا ذا أخذنا على سبيل المثال كتابه المعنون ب ـ  ":شعرية القصيدة ،قصيدة الق راءة "

نص ا شعريا يتمثل في قصيدة " أشجان يمانية "
أن مرتاض قد تناول بالد راسة
ن الحظ ّ
ّ
لعبد العزيز المقالح  .فأخضع نص هذه القصيدة إلى تحل يل مركّ ب كما يشير في

ال عنوان ،و ذلك من خالل خمسة مستويات ،عالج في المستويات األربعة األولى قضايا
تتعلق أكثر بالنقد التقليدي أو البالغي كمسألة االنزياح مث الً  ،أمّ ا في المستوى
الخامس ،فقد حاول إخضاع النص لق راءة سميائية مركبّ ة ،فأشار قائ الً  ...":نحاول

تحلي ل هذا النص ،أو نعقد إلى نماذ ج مفاتيح منه ـ لتحليلها على األقل ،من مستويات
نو د وصلها بأربع فرعيات سيميائية متالزمة ومتداخلة ومتقاربة ،قَ َّل أن
أربعة ،داخلية ّ
تُعُ ومل معها ،على األقل في حدود ما انتهى إ ليه علمنا ،في تحليل النص العربي
ونحن نجتهد في هذا المجاز في أن نطبّ ق بعض المفاهيم الغ ربية لنتظاهر بها في
فهم الظاه رة الشعرية  ...ونودّ أن نتوقف لدى هذه المفاهيم السيميائية األربعة ،واحدً ا

أوالً  ،ثم نخلص من بعد ذلك إلى ممارسة التطبيقات عليها
لنعرف بها
واحدً ا،
ّ
ً
تنظيرا ّ
1
من حدّ نص " أشجان يمانية " "...
وبذلك وكما أشار " مرتاض " فقد حاول تناول أربع ة مفاهيم سيميائية هامة تتمثل في
كل من :

األيقون ة ) : (Iconحيث أشار إلى األصل الديني لهذا المصطلح ،ثم عرفه على أنه ":

الع القة الشبهية مع العالم الخارجي "  .ولكن في نفس الوقت حاول " مرتاض " إيجاد بديل
عربي نيابة عن مختلف المصطلحات المعروفة المترجمة ،فاقترح مصطلح  ":الم ماثل "
1

-عبد المالك مرتاض :شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة[تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية] ،دار المنتخب العربي
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فقال  ...":ذلك بأن السيمة التي تثير فينا أو من حولنا ،االنتباه ،تعتدي ذات داللة
سيمائية ال تستطيع أن تتخلص من العال قة التي تربطها بأصلها الفاعل والمؤثّر ومن
مرت
األمثلة على ذلك آثار أقدام في طبقة ثلجية ،فان تلك اآلثار ليست األ قدام التي ّ

من هناك فع الً  ،ولكنّ ها أ ثر منها أو مثل لها ،فالعالقة التي تربط بين ما انطلق علية
المما ثل و " المماثل له " عالقة مشابهة و مماثلة للعالم الخارجي ،أو للمظهر
الخارجي "...

1

تطرق إليه " مرتاض "  ،فأشار
القرينة ) : (Indiceوهو العنصر السيميائي الثاني الذي
ّ
أن القرينة هو ما يسمي ه [ بيرس ] ب ) (indiceوأنه يعرف في لغة النقد العربي
إلى ّ
المعاص ر بمصطلحات كثي رة ،منها  :القرينة  ،االستدالل ،المؤشر  . ..وغيرها  .ولكن

مصطلح ا آخر وهو " الع لّ ية "  ،حيث أخذ هذا االسم من مصطلحات
" مرتاض " اقترح له
ً
عرف
النحاة العرب على أساس أ ّن سمة الثوب هي عالمته ،أي علمه  .وبالتا لي فقد ّ

مرتاض القرينة قائ الً  ":تصطنع القرينة في النسوج الكالمية حيث إ رادة التعبير عن
موقف ،أو وص ف شيء ،بصورة غير مباش رة ،والقرينة عبا رة عن عالقة ع لّ ية توضع

بين حدث ليسا نيات ي والشيء المدلول عليه ،فيكون رفع صوت ما بصورة غير مألوفة

أن الدخان في مألوف العادة ... ،قرينة
قرينة للوقوع تحت وطأة عد وان ،كما ّ
2
للنّ ار "...
وقد حاول مرتاض تفسير االختالف الموجود بين األ يقونة والقرينة فأضاف ..." :
ويكون ال تمييز بين " المماثل "[ االيقونة ] والقرينة ،عادة ،بكون هذه ِع لّ ية وال تقبل

المشابهة ،بينما المماثل هو أص الً يقوم على ا لتماس التالؤم المماثل [ صور طبق

إن الدّ خان سمة
األصل ] بين السمة والعالم الخارجي  .وا ذن فال نستطيع أن نقول ّ :
ار،إن العالم الخارجي يختلف عن السمة الحاض رة ،على حين إنّ نا ،فيما
مماثلة للنّ
ّ

إن
يعود إلى القرينة ،ال نبحث عن المماثلة والتقارب ،وا نّ ما نبحث عن الع لّ ية حيث ّ
الدخان كان معل والً ب ع لّ ة النار ،فالدخان معلول ،والنار ع لّ ة ،فالعالقة إذن ع لّ ية .

أن هذه األخي رة تشكل
الرمز إل ى ّ
الرمز ) : (Symboleيشير " مرتاض " في ق ضيّ ة ّ
ّ
وغامض ا ،وذ لك بسبب ضئالة الشرح والتفسير والوضوح حول هذا
مزعج ا،
موضوع ا
ً
ً
ً
الرمز في حقل السيميائيات فمُ ز ِع ج لد ى
المفهوم ،فقال  ....":أمّ ا الح ديث عن مفهوم ّ
1

-المصدر نفسه ،ص .024

 -2المصدر السابق  ،ص .022
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فرسانه الكبار أنفسهم أمثال " شارل بيرس " ( (charles ,s, pierce

وجا لمسليف

(  (Hjelmslevو " دي سوسير " حيث إ نّ هم لم يستطيعوا قط إقناعنا بضرورة هذا
المعطي السيميائي  .....وقد انزعجنا نحن أشدّ االنزعاج من اقتصار ك ّل ا ل لّ سانيين

والس ميائيين علي ذكر مثال واحد هو " المي زان رمز للعدل دون محاولة التنويع بالتط لّ ع

إل ى اإلتيان بمثال آخر  1"....وبهذا المثال فقد أشار " م رتاض " إل ى أن السميائيين

الغرب يين بخصوص هذه القضيّ ة يميلون إل ى ما يحدث مع ال نحاة العرب فيقول " ...وقد
ي أن ا لس ميائيين الغربيين ال يختلفون فتي الً في هذه القضيّ ة بال ذّ ات عن قدماء
خيّ ل إل ّ
عمرا ،ورأيت
النحاة العرب ا لّ ذين كلفوا بمثل قولهم  :ضرب عمر زيدً ا ،وقتل زيدٌ
ً
ِ
ِ
يفر وا قط  ...ولكنّ ها محنة
مر ر ُ
ت بِ الهن دَ ات  ،وهم في الحقيقة لم يروا  ،ولم ّ
الهَ ندات  ،و َ
المهنة  2"....ولهذا فقد استنتج أمثلة أخرى كالمثال السابق ،فمثل بال ق لم للعلم أو
للقوة أو الشجاعة .... ،الخ وهذا عل ى أساس االتفاق الجما عي
رمزا
الكتابة ،واألسد
ً
ّ
3
للرمز
الرموز ودالالتها ،وانطالقا من تعريف " جان مارتيني " ّ
بين النّ اس عل ى هذه ّ

فالرمز يتخذ له أثوابً ا شت ى
استطاع " مرتاض " تقديم تعريف له ،فقال  ...":وا ذن
ّ
ويتشكل في أشكال مختلفة  :مجسّ دة حيّ ة ،أو ناطقة مسموعة  ،أو خ رساء منظورة
4
كالنّ ار العربية ،والكتابات اإلشهارية ،والكتابات الشعارية "....
اإلشارة (  :) Le signalهنا أشار مرتاض إل ى ج هود الجاحظ في هذه القضيّ ة

5

أن اإل شا رة كما كان تحدّ ث عنها أبو عثمان الجاحظ منذ القديم
فيقول  ...":ولقد نعتلم ّ
أو تحدث عن شيء يقترب ممّ ا نريد نحن عل ى األقل -كانت وال تبرح ،أداة للدّ اللة
بالرأس ،أم بالعين ،أم بإحد ى الشفتين
عل ى الحال ،وسواءً علينا أكانت هذه اإل شا رة
ّ

أم بالشفتين معً ا ومعهما مالمح الوجه ( إبتسا مة أ و تقطيبة  )...أم باليد أم ب ل فظ
6
ما  ....فإنّ ها في ك ّل ا ألطوار تد ّل عل ى حال ،و تقضي إل ى شيء  ،فهي س مة دا لّ ة "...
وبا ل تالي يقول مرتاض عن اإلشا رة " ...إ نّ ها م جال سيميائي شاسع الم ض طَ ر ِ
ب  ،ب عيد
َ
ُ
ٍ
ٍ
ألحد من مح لّ لي النّ صوص بالم قاربا ت
ألحد من الكتّاب ،وال
المأت ى  ،بحيث ال يمكن
 -1المصدر نفسه  ،ص.028
 -2نفسه  ،ص.042

 -3ينظر كتابjeanne martinet : clefs pour la sémiologie , seghers , paris 1975. P. 69:
 -4عبد المالك مرتاض :شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة ،ص041

 -5يمكن العودة إلى كتاب الجاحظ :البيان والتبيين ،تحقيق السندوبي القاهرة1842 ،م.81-82/1 ،
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السيميائية ،أن يستغنوا عنه ،وال أن يبلغوا من أم ره إل ى الغاية في الوقت ذاته ،فهو

باب مفتوح لك ّل الممارسين ا لّ ذين يتعاملون بال لّ غة ،أو معها  1"...وا نطال قً ا من هنا
أن اإلشا رة يمكن أ ن تكون لغة غير طبيعية اتفق ع ليها المجتمع
أ كّ د " مرتاض " عل ى ّ
كأضواء إشا رات المرور ود الالتها ،فهي تكون إشا رة بصرية ،وق د تكون صوتية تدرك

بالسّ مع ك مختلف األج راس ،وضرب ال طّ بول في الحفالت،أم أج راس الكنائس التي تد ّل
عل ى حدث ديني  ...وغيرها .

تطرق " مرتاض " إل ى الجمع بين هذه المفاهيم
ولكي يشرح أكثر ويوضح ،فقد
ّ
نص قصيدة " أشجان يمانية "
السّ يميائية األربعة ،وحاول تطب يق هذه اإلج راءات عل ى ّ
منهج ا غربيً ا ،بآليات
نص ا عربيً ا يدرسها " مرتاض " ويسقط عليها
وهي تعتبر
ًّ
ً
سيميائية غربية .

وهكذا حاول تحليل مجموعة من األلفاظ ،والكلمات ،والعبا رات بطريقة سميائية

رمزا أم إشا رة  ،فاعتبر مثال عبا رة " جرحهم "
سواءً باعتبارها قرينة ،أم أ يقونة ،أم
ً
تجوج الدّ م
قرينة ،فقال  ...":جرحهم ،في حدّ ذات ه ،وبدون التأثي رات التي يحدثها مثل
ّ
وتقا طُ ره فيما حوله محدثًا بقعً ا حم راء دالة عليه ،ومماثله له في الوقت نفسه ،فإنّ ه
ٍ
حادث  ...وا ذن ،فيغتدي الجرح ،من هذا المتطور من الق راءة
يكون قرينة ،العتداء أو
أن في عبارتي :
السيميائية ،قرينة  2"...وأ ثبت
أيض ا ّ
ً
 أمشي وراء صوته -أمشي وراء صوتي

رمزا ،وا شا رة ،ويشرح ذلك عل ى
يمكن أن نجد في لفظة " المماشاة " هذه قرينة ،و ً
التوالي فيقول :

الص وت ،وهي تبادل في الحركة يقوم عل ى
إن المماشاة هنا تمضي وراء
 ّّ
الرحلة هي
مماضاة ال ّ
الران ،فليست الغاية هنا من وراء ه ذه ّ
ص وت ،واِ لتماس صداه ّ

المشي في حدّ ذاته ،قدر ما كانت وسيلة من ال ذّ ات للتم كّ ن من الموضوع  ،أو عل ى
ِ
إن هذه الس مة الصوتية غنية
األقل معرفة اتجاه مأتاه ،و
مصدر مصدَ اه ّ ...

بالدّ الالت ... ،وا ذا كانت المماثلة تبدو ،هنا ،م ستبعدة إ الّ باصطناع التأ ويل والتخريج

رش عليه التحليل
إن القرينة وما بعدها ال شيء
منهن يمتنع إذا ما ّ
ّ
في النّ سج ،ف ّ
1
2
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مجرد معلول لع لّ ة غائبة هي صاحب
الص وت يصبح
فإن
فمن حيث القابلية للقرينةّ ،
ّ
ّ
الص وت أي الموضوع المقصود بال ذّ ات ،وت ع د العالقة القائمة في هذا المع ن ى إذن
ّ
ع لّ ة خالصة 1وبالتالي فالدّ الل ة هنا قرينة .
رمزا في الوقت نفسه ،ويشرح مرتاض ذلك
أيض ا
ويمكن اعتبار هذه الدّ ال لة
ً
ً

الرمز ،يمكن إذا وقع عقد اجتماعي بين الشع راء،أو بين
فيقول  ...":ومن حيث ّ
أي صوت ،وا نّ ما هو صوت ذو رم ٍز
الشاعر والمتلقي ،عل ى ّ
أن هذا الصوت ليس ّ
لشيء أو حي قد يكون اليما ني المنفي عن وطنه بمحض مشيئته وقد يكون وهو أهمّ
من ذلك ،صوتً ا دا الً عل ى حال لك أن تتمثلها بمقتض ى سياقها في النّ ص  :كأن يكون
2

والدّ اللة هنا رمز .
وهم ا وس رابً ا
ً
لص وت
أم اّ بخصوص العنصر السيميائي اآلخر ،فيقول مرتاض  ...":وال يمتنع هذا ا ّ
أيض ا أن يكون س مة صوتية إشارية ،ف تحل مح ّل أي صوت ،تجعله داللة عل ى حدوث
ً
ٍ
ٍ
سفر  ،أو
شيء  ،أو حركة ،أو
وصول  ،أو نو ٍم  ،وه لّ م ج را  ،فسماع األذان مث الً
بالقياس إل ى من ال ساعة له،أو إل ى من ال بصر له ،أو إل ى من ال معرفة له بالزمن

بأن وق ت صالة الظهر مث الً
في جزئياته اليومية  :يغدو إشا رة صوتية تخبر المتلقي ّ
قد أ نى  ،وله أن يؤدّ ي فريضته  3"...وقد فسّ ر مرتاض ذلك عل ى ما أت ى في سورة
الرحمن  4.وهكذا فقد حاول " مرتاض " إثب ات آ رائه التي جاءت في جزء كتاب ه
ّ
التنظ يري من كتاب " شعرية القصيدة ،قصيدة الق راءة " فشرح أهمية بعض العناصر

والرمز واإلشا رة ،وحاول تطبيق هذه المفاهيم عل ى
ا لسميائية كاأليقونة ،والقرينة،
ّ
نص عربي وهي قصيدة " أشجان يمانية " وأخضعها ل تحليل سيميائي مركّ ب .
ّ

أن
وبخصوص ه ذه القضيّ ة
بالض بط ،نجد ال ناقد " محمّ د ّ
ّ
عزام " يقول  ....":والواقع ّ
مرتاض يغري القارئ بعناوين كتبه ،فإذا ما ق رأها القارئ الحداثي خاب أمله ،ألنّ ه ال

أن معظم كتبه تحمل
يجد فيها ما كان يؤم له من نقد حداثي منهجي ،إضافة إل ى ّ
عناوين فرعية تجمع بين منهجين نق ديين هما عل ى األغلب  :السيميائي والتشريحي أو

التفكيكي لكن مضمونه يخالف عنوانه تمامً ا ،فهو بعيد حتى عن التوفيق أو ا لتلفيق
 -1المصدر نفسه ،ص.046
 -2نفسه ،ص.046
3

-المصدر السابق ،ص046

4
الرحمن،اآليتين .62-11
 -سورة ّ
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بين منهجين أو أكثر  . ..في كتابه " بنية الخطاب الشعري " د راسة تشريحية لقصيدة

" أشجان يمانية " عام  1826م  ،كنّ ا نتوقع أن يطلعنا الباحث عل ى نظرية المنهج
نو َن به كتابه لكنّ ه ما زاد عل ى أن عالج قصيدة الشاعر اليماني
التشريحي الذي َ
ع َ
" عبد العزيز المقالح " عبر مناق شته للعناصر التالية  :خصائص البنية ،الصورة
الزمن األدبي  ،الصوت واإليقاع ،المعجم الفنّ ي ،وك لّ ها
الفنّ ية ،الحيز الشعريّ ،
1
عناصر فنّ ية في النّ قد التقليدي ال الحداثي "...

أيض ا تطبيق المنهج السيميائي ،نجد
من بين كتب " مرتاض " التي حاول فيها
ً
المع لّ قات السّ بع ( مقاربة سيميائية أنت روبولوجية لنصوصها )  ،وهو كتاب حاول فيه
مرتاض إعادة ق راء ة الشعر الجاهلي بصف ة عامة ،وبالخصوص قصائد المع لّ قات

السبع ،التي تعتبر من أهم ال نّ صوص الت راثية األدبية للعرب ،وا عتبر " مرتاض " ه ذه
الدّ راسة ق راءة جديدة تنهض عل ى منهج مركب من األنتروبولوجيا والسيميائية ،حيث
ناقش فيه مجموعة من اآل راء واألفكار التي قيلت حول قص ائد المع لّ قات من حيث

مضامينها وأشكالها معً ا ،وذلك عبر عشرة فصول وتمهيد ،عرض من خاللها أهم
كالتعرض ألنتروبولوجيا المع لّ قات
القضايا التي يمكن أن تثار ،في هذا الموضوع
ّ

وبنية المطالع الطللية ،وجمالية الحيّ ز ،وطقوس الماء في المع لّ قات ون ظ ام النّ سيج
ال لّ غوي فيها ،والتناص في نصوصها ،وجمالية اإل يقاع ،والصورة األنثوية للم رأة

والخوض في المعتقدات عبرها ،وكذا تحليل الصناعات والحرف والمرتفقات

2
عزام ،فإنّ نا وم ن خالل فصول
الحضارية من خالل متنها  .ولكن وكما أشار محمّ د ّ
هذا الكتاب ال نلتمس الكثير من التحليل أو التفسير السيميائي لهذه النّ صوص فمثال

قضية الجمالية في ال نّ ص تعالجها النّ ظرية الجمالية وم وضوع التناص تهتم به
البنائية ،وجمالية اإليقاع نجده سائدا أكثر في النقد التقليدي  ...وغير ذلك ،ولكن

بالمرة الجهود التي يبذلها الدّ كتور في هذا المجال .
هذا ال ينفي وال يلغي
ّ
ومن بين أعمال مرتاض الهامة والتي قام فيها ب ال تطبيق والتحليل اعتمادا عل ى
إج راءات المنهج السيميائي نجد كتب ا أخرى من ها  :كتاب  ":تحليل الخطاب السردي

1
محمد ع ّزام ،تحليل الخطاب األدبي علي ضوء المناهج النقدية الحديثة ،منشورات إتحاد الكتاب العرب ،دمشق0222 ،م
 ّص.145
2
السبع المعلّقات(مقاربة سيميائية /أنتربولوجية لنصوصها) – دراسة منشورات إتحاد الكتاب العرب
 عبد المالك مرتاضّ :المقدمة).
دمشق1882،مّ (،
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تحليل س ميائ ي مركب لرواية

زقا ق المدق " لنجيب محفوظ ،وكتاب " أ -ي تحليل

أيض ا من أهم إصد ا راته األخيرة
سيميائي لقصيدة " أين ليالي " لمح مد العيد "  ،ونجد
ً
الكتاب التنظيري الهام بعنوان " نظرية النّ ص األدبي " حيث نجد مرتاض ،قد اهتم

الرابع من الكتاب المعنون بـ  " :النّ ص
بموضوع السيميائيات ،وذلك في الفصل ّ
والسيميائ يات األدبية " ف قسّ م هذا الفصل إل ى مبحثين تناول في األول مفهوم الس مة
والسيميائية ،وفي الثاني عالج سيميائية النّ ص األدبي .
لكن قبل الخوض في هذه القضايا ،أشار مرتاض إل ى ال لّ بس والغموض الذي
أصاب مصطلح " السيميائية " في الوطن العربي ،حيث نجد له عدّ ة مصطلحات
لمفهوم واحد ،فنجد م ثال  :السيميائية  ،والسيميائيات ،والسيميولوجيا ،والسيميوتيكا أو
السيميوطيقا ،والسيمائية ،وهذا المصطلح األخير هو الذي يستعمله مرتاض في

تعرض مرتاض إل ى هذه القضيّ ة
كتابه هذا ،وسعيً ا لت وضيح هذا المفهوم
ّ
قو م أط را فً ا من ا عوجاج
فقال  ....":ولذلك نحاول أن نبدّ د شيئً ا من هذا الغموض ،ون ّ
هذا االضط راب ف ي جزء من هذا الفصل آملين أن ن خ فف من غلواء االختالف  ،دون
ال طّ مع في القضاء عليه نهائيً ا ،إذ ذاك أمر عسير المنال ،شديد المحال ،وذلك
بإعادة هذه المصطلحات إل ى حافرتها الغربية والعربية األولى  1"....وانطالقا من
أن معظم األمم قد عرفت
هنا ،فقد حاول مرت اض تقديم مفهوم السّ مة ،فأشار إل ى ّ
مفهوم السّ مة منذ العصور القديمة ،فتعاملت مع هذا الموضوع في طائفة من
ح ضة
المظا هر التي ربّ ما أهمّ ها اإلشا رة ،واصطناع ال لّ ون ،وا قامة الطقوس المتم ّ
التوج ع لدى
لممارسة الشعائر الدينية ،والتعبير عن مناسبات األفراح وا بداء التأ لّ م و ّ

حدوث األت راح ،والسيما اإلغريق والعرب في ثقافتهما الكبيرتين ...

2

وبذلك فقد

خاض مرتاض في العودة إل ى أصل مفهوم السّ مة في ال لّ غة العربية ،وعند الغرب
القدماء والمحدثين ،فأشار إل ى جهود " بيرس " حول هذه القضية حيث قدّ م ثالثة أنواع

من ال سّ مات والتي تتم ثّ ل في :
 السمة الوصفي ة )(qualisigne -السمة الفردية )) sinsigne

1
النص األدبي ،دار هومة ،الجزائر،ط0212 ،0م ،ص.145
 عبد المالك مرتاض :نظرية ّ-2المصدر نفسه ،ص.142
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 السّ مة العرفية )) légisigneوأشار مرتاض إل ى أنّ ه ي فضل استعمال لفظ ة " السّ مة " عل ى " العالمة " وقد فسّ ر
ذلك في نقاط ثالث وهي :
 إ ّن العالمة استعملت في الفكر العربي النحوي بمعن ى الحقة تلحق ف ع الًأو اِ سما  ،وبالتالي استعمالها في مجال السيميا ئيات العربية قد يؤدي إل ى الوقوع في
االلتباس .

 اعتمد عل ى ذائقته ال لّ غوية ،ففضل مرتاض اصطناع " السّ مة " كمقابلألن " العالمة " لفظة تقترب داللتها إل ى المعن ى المادي
للمصطلح الغربي )ّ (signe

أكثر .

مفهوم ا غربيً ا آخر يعني " ا لعالمة "
أيض ا ألنّ ه وجد
فض ل ا ستعمال السّ مة
 و ًّ
ً
في الدّ راسات الغربية ،وبالخصوص عند بيرس الذي تك لّ م عن مفهومين مختلفين في
السيميائيات وهما signe :

" السّ مة "  ،و  " marqueالعالمة "  ،ولت فادي مشكلة هذا

المصطلح ،ا ختار مرتاض مفهوم " السّ مة ".

وانطالقا من هن ا ،عرض " مرتاض " مجموعة من اآل راء الغ ربية حول موضوع

" السّ مة "  ،مث الً عند " دي سو سير " و " جوليا كريستيفا " و " يالمسالف " ...و غيرهم .

ومن مفهوم " السّ مة " ينتقل " مرتا ض " من مفهوم " السيميائية " أو " ا لسيمائية " كما
يسمّ يه ،فأشار إل ى جهود كل من " دي سوسير " و " بيرس " في تعقيد هذا المصطلح
وهذا العلم بحدّ ذاته ،وأشار إل ى معضلة االزدواجية في هذا ا لمصطلح ،فشرح كيف
أن الباحثين وحتى السي ميائيين الغربيين بالدّ رجة األول ى ما زالوا يلهثون وراء تحديد
ّ
الفرق بين مفهومين يبدوان مختلفين من النّ احية ال لّ فظية ،وهما  ":السميولوجيا "
(  ) semiology ، sémiologieمن جهة و " السميوتيكا " ( ، sémiotiques
 ، ) semioticsمن جهة أخرى. 2

وقد سعى " مرتاض " في هذا الموضوع إل ى توضيح كيفية اِ نبناء وتفاعل هذه
المصطلحات الفرنسي ة واإلنجليزية والعربية ،فناقش " مرتاض " بذلك اضط راب

لخص ها
فتوص ل إل ى مجموعة من االستنتاجات ال تي
الدّ ارسين في تم ثّل هذ ا المفهوم،
ّ
ّ
في أربع نقاط مهمّ ة وهي :
1
2
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 -السّ يميائيات (  ، ) sémiotiques , semioticsبالق ياس إل ى السيميائية

متمح ضة لمعالجة خصوصيات الحقل
(  ) sémiologie, semiologyوبما هي
ّ
ال لّ ساني  ،بمثابة ال لّ غة من ال لّ سان .
خصوص ا
 ترتبط ال سّ يميا ئيات ،أساسً ا ،بالثقافة األنجلوأمريكية " لوك وبيرسً
حيث يرتبط مفهوم السّ يميائية ( السميولوجيا ) بالثقافة الفرنسية ( غريماس ،وبارث

أن غريما س عنون معجمه السّ ميائي بمصطلح
وكريستيفا )  ،على
الرغم من ّ
ّ
" السميوتيكا ".

 يبدو أن مصطلح " السّ ميوتيكا " أقدم وجودً ا وأع رق ميالدً ا (  1555م ) فيالثقافة األ روبي ة من مصطلح " السّ ميائية " أو " السميولوجيا " حتى نزيل ال لّ بس
الذي لم يتداوله " دي سو سير " إ الّ زهاءً سنة  1812م .
إن مفهوم السيميائية يرتبط أساسً ا ،بعلم ال لّ غة ،باللسانيات ،في حين يرتبط
ّ -

م فهوم " السّ ميائيات " بالفلسفة وال منطق في حال ،والتطبيقات األدبية والسردية
1
والثقافية في حال أخرى .
أن السيميائية قد بدأت طبية فلسفية ثمّ لغوية
وكذلك أشار " مرتاض " إل ى ّ
ولس انية  ،ثمّ لم تلبث أن تشعبّ ت إل ى أجناس أدبية ،وأشكال ثقافية ،مع احتفاظها
بوضعها ال لّ سانياتي ،ثمّ جاء بها المتعاملين مع النّ صوص األدبية والدّ ارسين
2

المعاصرين فاستخدموا مفهوم السّ ميائية لق راءة هذه النّ صوص األدبية .
أن
وهكذا انتقل مرتاض إل ى مفهوم " السيميا ئية " في الفكر العربي ،فأشار إل ى ّ
العرب لم يمارسوا التعامل مع السّ يميائية من حيث هي نظرية تسع ى إل ى التّحكم في

ض ا لم يعدموا شيئً ا من
السمات الطبيع ية واالصطناعية عل ى حدّ سواء ،ولكنّ هم أي ً
اإلشا رة إ ليها في كتاباتهم التنظيرية واإلبداعية معً ا ، 3وليفسّ ر هذا الموقف ،فقد
أشار " مرتاض " إل ى جهود بعض الدّ ا رسين العرب ،وع ل ى رأسهم الجاحظ ،وعبد

تعرضا إل ى بعض من الممارسات السيميا ئية المبك رة في
الق اهر الجرجاني ،ال لّ ذين ّ
الت راث النّ قدي وال لّ غوي العربي  4.ولكي يدخل أكثر في مجال الممارسة السيميائية
1
النص األدبي  ،ص.165
 عبد المالك مرتاض :نظرية ّ -2المصدر نفسه  ،ص.165
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عل ى النّ ص األدبي ،فقد تناول مرتاض سيميائية النّ ص األدبي عند الع رب  .فذكر
تعرض " سيبويه " مث الً إ ل ى قضيّ ة " االنزياح " في د راساته النحوية وال لّ غوية ،حيث
ّ
1

تحدّ ث عن إمكانية االستعمال الحقيقي ل لّ غة واالستعمال اال نزياحي لها .
وأشار " مرتاض " كذلك إل ى االنزياح األسلوبي عند ابن جنّ ي ، 2وا لى مفهوم
االنزياح عند عب د القاهر الجرجاني ،الذي يشير إل ى اتخاذ العبا رات واألساليب معاني

جديدة ،غير ال معاني المعجمية المباش رة ،وربط ذلك بالمصطلحات البالغية كالكتابة

3
دائم ا في الممارسات السيميائية
واالستعارة وداللتها اإليحائية في النّ ص األدبي  .و ً
تحدّ ث مرتاض عن ال س يما ئية األدبية عند الغرب ،فأشار إل ى جهود " ميشال أريفي "

) (Michel Arrivéفي مجال السيميائيات والتحليل النّ صي الذي ي قوم عليه لتحديد
مفهوم األدبية وماهيتها في النّ صوص  4،وأشار إل ى اختالف الدّ ارسين الغربيين في

إمكانية جعل الشعريات ضمن السيميائيات ،وأبرز " مرتاض " موقفه من ذلك

قائ الً  ...":وأمّ ا نحن فال نرى كيف يمكن إخ راج الشعريات من السيميائية ما دام الحقل
الص دد ق ائ ال  ...":إذا
المح لّ ل يظل واحدً ا وهو النّ ص أو ال خطاب  5"...وأ ض ا ف في هذا
ّ
نزعنا الشعريات من حقل النّ ص ،لن يوجد أدب ،فكذلك إذا نزعنا الشعريات من حقل
مالئم ا لها
ألن السيمائية لن تج د حقال
السيميائية فإنّ ها ستنتهي إل ى وضع قلقّ ،
ً

تشتغل به ،وتتمكن فيه خارج إطار النّ ص األدبي  ...وا ذن فازدهار ا لسّ ميائية
خصوص ا سيتوقف عل ى وجود نصوص أدبية وال أدب خارج وجود
والسيميائيات
ً
نصوص شعرية  6"...كما أضاف " مرتاض " أسماء غربية أخرى اهتمت بهذه ال قضيّ ة

أمثال غريماس ،وكورتس ،وتودروف ا لذي تح دّ ث عن السيميائية األدبية  ...الخ وخلص
أن هذه ال مسألة ال يمكن حسم البحث
" مرتاض " قائ الً في هذا الموضوع  ...":وواض ح ّ
فيها ،وال بلوغ النتائج النهائية عنها ،إ الّ بتضافر جهود باحثين آخرين ،لتوضيح
1

-نفسه  ،ص ص.125-121

3

-نفسه  ،ص ص.128-122

-2نفسه  ،ص.126
4

 -يمكن العودة إلى كتاب M ,Arrivé, la sémiotique litteraire , un sémiotique, l’ecole de paris, p

127, HACHETTE universitaire, paris 1982
النص األدبي ،ص122
أيضا  :عبد المالك مرتاض ،نظرية ّ
 ينظر ً - 5المصدر نفسه ،ص.121
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الغامض ،وتعميق ال بسيط ،و بلورة المشكل ،فالغربيون أنفسهم ،كما رأينا ف ي نهاية هذا

الفصل ،لم ينتهوا إل ى رأي يتفقون عليه ،فما القول في محاولتنا هذه ا لبسيطة التي

ربّ ما ت ثير األسئلة أكثر ممّ ا تجيب عنها ؟ . 1"...
و من بين المؤلفات التي تناول فيها مرتاض موضوع ال س يمائية نجد كتابه " في
نظرية الرواية " الذي يتميز في د راسة خصصها مرتاض للبحث في تقنيات الكتابة
الروائية فتناول في الفصل ال رابع من كتاب ه هذا موضوع ال لّ غة والفلسفة ،والسيميائية .

فأشار إلى جهود سق راط ) (Socrateوأفالطون ) (Platonفي تعريف ال لّ غة

إل ى ابن

جني الذي عرفها هو اآلخر وكذلك أشار إلى جهود علماء اللسان في فهم وتفسير
الظاه رة اللغوية ود راستها بطريقة سيميائية وذلك من خالل التعرف بين كل من السمى

الطبيعية وال سمى االصطنا عية كما ميز بين السمى البسيطة والسمى التركيبية أو
المركبة ،وانطالقا من هذه التقسيمات ربط بين السيميائية ودراسة النص الروائي

فقال  ...":ـ ول يكن النص الروائي بحذافيره هنا مركبا من عدد ضخم من الت راكيب
والصياغات التي يمكن أن تكون معاد الً تقريبً ا لما ي طلق عليه " الملفوظات "  ،أي أنه
ركب من التسسلسالت ال طويلة من السمات المتداخلة  2"...وهكذا فقد فسر مرتاض
أهمية اهتمام كاتب الرواية بلغته وبالخصوص بظاه رة االنزياح واألسلب ة إلى جانب
اهتمامه

بمستويات

اللغة

األخرى

كاالهتمام

بالت راكيب

النحوية

والمعجمية

أيض ا
والداللية  ...ا لخ فقال  ...":ونحن نهيب بالكاتب الذي ي حترم نفسه ،ويحترم لغته
ً

أ ن يع مد إلى د راسة مبادئ علم اللغة ،ومبادئ ال سيميائية ،وأن يق رأ قبل ذلك

وبعده  3"...ولذلك نجد مرتاض يدعو إلى تحسين لغة الرواية التي يجب أن تكون
شعرية ،وأنيقة ،ورشيقة ،وعقبة ،ومغرد ة ،ومختالة ،وم ترهيئة ،ومتزينة ،ومتغج رة -

4
ألن اللغة هي أساس الجم ال في العمل اإلبداعي مهما كان
حسب تعبير مرتاضّ . -
كثيرا من االمتيا زات الفنية التي
وخاصة بالنسبة للرواية التي فقدت فيها الشخصية
ً

اشتهرت بها فيما مض ى فلم يبق ل ل رواية شيء غير جمال لغتها وأناقة نسجها. 5
1

 -نفسه  ،ص.124

-2عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية[بحث في تقنيات الكتابة الروائية] ،دار الغرب للنشر والتوزيع ،و هران [الجزائر]
0225م ص.151
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ا ستنتاج :
إن االختالف في استغالل المناهج وا ج راءاتها واالختالف في األصول
ّ
التي استقى منها النقاد  ،يؤدّ ي حتما إلى االختالف في الممارسة ،وبالتالي يؤثر ذلك
في اختيار حقول الد راسة  .وهذا ما نل مسه من خالل كتابات النقاد الثالثة الذين
تعرضنا لق راءتهم .

فقد اتجه المسدي إ لى الد راسات األسلوبية ال لّ سانية فحاول إرساء مبادئ وأس س

لسانيات عربية بمنهج نقدي حديث  ،يصلح لد راسة األعمال األدبية الحديثة منها

والت راثية  .وقد أثبت ذ لك في أعماله المختلفة كما الحظنا في المبحث األول من
مر ب ها علم األسلوب سواء عند الغرب
الفصل؛ حيث قام برصد أهم المحطات التي ّ
أو عند العرب ،فتع ّرض إلى مختلف تعريفات هذا العلم  ،وكذا أهمية قضية األسلوب
في النقد العربي .

ومن خالل كتبه المختلفة حاول المسدي عقد صالت بين علم األسلوبية والعلوم
األخرى كال لّ سانيات والنقد األدبي والبالغة؛ و بالتالي التأسيس لنظ رية أسلوبية لسانية

عربية .

فنجد ال ناقد " حميد لحمداني " من أبرز النقاد المغاربة الذين تأثروا بالفكر

البنيوي ،الذي ظهر مع موجة الدّ راسات ا لنقدية الغربية خالل القرن  ، 02وأتى مع
تيار االتجاهات النقدية التي غزت الساحة النق دية المغاربية مع بداية الستينات حيث

شهد ا لعالم العربي االنفتاح على الغير ،وبالخصوص على الدّ راسات الغربية
واألوروبية على وجه الخصوص ،ولذلك وبالتحديد أتت الدّ راسات البنيوية مع هذا

االمت زاج الثقافي ،فحاول النقاد المغاربة فهم مبادئ هذا االتجاه  ،وا ج راءاته الجديدة
التي أتى بها ،وذلك سواء باإل طّ الع المب اشر ع لى هذا األبحاث في لغته ا األصلية

بوس ا طة التّ لمذة ،وسواء بوس ا طة الترجمة التي عمد إليها النّ قاد ،لنشر وفهم وتفسير
هذا االتجاه النقدي .
وكون " لحمداني " من بين المتأثرين بهذا المنهج ،فقد سعى جاهدا إلرساء قواعد

هذه النظرية النقدية البنائية ،ومؤلّ فاته الكثي رة دليل على ذلك ،فنجده قد اهتم بتحليل

النصوص العربية عامة ،والنصوص السردية المغاربية خاصة ،بطريقة بنيوية وعلمية

حاول من خاللها الكشف عن جمالية النّ ص السردي العربي انطالقا من تحليل بنياته
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الر واية وذلك من خ الل كتابه
وتفسير دالالتها التي تتضمّ نها ،كما حاول التنظير في ّ
الر واية " حيث نجده يعتمد على األسلوبية البنيوية للتأسيس ألسلوبية بنيوية
" أسلوبية ّ
الر وائي العربي مع م راعاة خصوصية النّ ص العربي
عربية ،تهتم بد راسة النّ ص ّ
المتنوعة .
بأشكاله
ّ

كما يقدّ م أيضا د راسة بنيوية كاملة يشرح من خاللها آ راء النّ اقد البنيوي " بارث "
مكو نات الخطاب السردي  .ولم يكتف بذلك فحسب  ،بل حاول
ومبادئه في تحليل
ّ
اقت راح مقابالت متعدّ دة للمفاهيم والمصطلحات السرد ية التي أتى بها النقاد الغربي ون .
وفي هذا الموضع بال ذّ ات ،نجده يخالف ما اتجه إليه ال ناقد " عبد السالم
المسدي " الذي اعتمد على الدّ راسات ال لّ سا نية في اتجاهه البنيوي ،ويخالف ال ناقد " عبد
المالك مرتاض " الذي اهتم بالت حليل ا لسميائي للنصوص السردية ولكي يعطي

الرواية " ربط النقد
" لحمداني " سمة عربية لد راساته ،فقد حاول في كتابه " أسلوبية
ّ
الر واية العربية ،وبخصائص ال لّ غة العربية التي
البنيوي أو األسلوبية البني وية ،ببالغة ّ
تتميّ ز عن باقي ال لّ غات ،كما ربط ذلك أيضا بمبدأ التناص أو الحوارية ا لذي أتى به
الر وسي " با خت ين "  ...وغير ذلك من الدّ راسات التي تحمل ال طّ ابع البنيوي في
النّ اقد ّ

طيّ اتها .

الر واية العربية اعتمادا على
ورغم سعي " لحمداني " للتنظير في مجال أسلوبية ّ
مبا دئ النظرية البنيوية الغربية ،إ الّ أننا نجد في د را ساته الميل نحو ثقافته العربية
واالهتمام بالبناء ال لّ غوي العربي على ضوء المناهج النقدية الجديدة ،مع محاولة

للتجديد أو التحديث في النّ قد العربي مع تجاوز ال نقد التقليدي الذي يكون ذاتيا وبعيدا
عن العلمية والموضوعية التي تفرضها العلوم في العصر الحاضر .

 أمّ ا بالنسبة للنّ اقد الج زائري " عبد المال ك مرتاض "  ،ف رغم اهتمامه بالدّ راساتالبنيوية كباقي النّ قاد المغاربة ،إ الّ أنّ ه هو األخر قد اتخذ له اتجاها خاصا في هذا
المجال .

فنجده يعود إلى السميائية في الدّ رس النقدي المعاصر  ،ليهتم بهذا االتجاه
ومبادئه ،ف ب عد هضمه إلج راءات هذه النظرية السميائية استعان به ا في تحليل نصوص
عربية مختلفة ،ولكن قبل ذلك ،فقد حاول " مرتاض " العودة إلى الت راث العربي القديم

ل ي جد مقابالت للمفاهيم والمصطلحات السميائية الغربية ،فاقترح مصطلحات بديلة
متعدّ دة ،ي عرفها النقاد والباحث ون العرب القدامى ،وبذلك فقد جمع " مرتاض " بي ن
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المفاهيم السميائية الحديثة و بين المفاهيم العربية القديمة ،فحاول بالتالي إيجاد جذور

عربية للنظرية السمي ائية التي أتى بها النقاد الغربي ون .

ومن بين أهمّ الدّ راسات التي قام بها في المجال ،نجد تحل يله للنّ ص الش عري
الجاهلي بطريقة سميائي ة في كتاب بع نوان " المع لّ قات السبع ،مقاربة

س ميائية  /أنترولوجية لنصوصها "  ،وفي الشعر الحديث نجد كتابه " شعرية القصيدة "
يتعرض
قصيدة الق راءة ،تحليل مركّ ب لقصيدة أشجا ن يمانية لعبد العزيز المقالح ،و ّ

أيضا لتحليل النصوص السردية ب اإلج راءات السميائية ،فنجد ه في النصوص الت راثية

يح لّ ل نصوص " ألف ليلة وليلة "  ،وكتاب تحليل النّ ص السردي " في النصوص
الحديثة  ....وغيرها  .وبالتال ي فالنّ اقد " عبد المالك مرتاض " وفي إتجاهه ال سميائي ،قد
خالف ك الّ من " المسدي " و " لحمداني " ؛ حيث نجده لم يختّص في د راسة نوع واحد من
النصوص ،وا نّ ما أثبتت إمكانية تحليل أي نوع من النصوص -شعرية كانت أم نثرية،
حديثة كانت أم ت راثية -باالعتماد على آليات وا ج راءات المنهج السميائي ،وكغي ره من
النقاد العرب ،نجد " مرتا ض " يهتم بد راسة الت راث العربي ،وكان يسعى دائما إلى إيجاد

جذور عربية للنظري ة السميائية وذلك بإيجاد مفاهيم ومصطلحات عربية تقابل

المفاهيم والمصطلحات النقدية الغربية .

ويحاول " مرتاض " التنظير في مجال آخر ،وهو " نظرية النّ ص األدبي " ؛ حيث
يتمثل هذا األخير في عنوان لكتابه ،حيث يسعى النّ اقد للتنظير في النّ ص األدبي

العربي  ،فقدم مفهوم النّ ص عند الغرب ،وعند العرب ،وعا لج هذا الموضوع في ضوء
المنهج السميائي الذي يعتبر النّ ص األدبي عبا رة عن مجموعة من العالمات بصفة
عامة ،كما أشار وربط بين مفهوم " التناص " الحديث ،ونظرية ا لتناص في الت راث

مكو نات أخرى لنظرية التناص فعالج ق ضية النص
عرج على
النقد ي العربي ،وهكذا ّ
ّ
المفت وح والنّ ص ال مغلق في مفهوم تداولية ال لّ غة ،ومن خالل هذه النظ رة الخاطفة على
أن المسار النقدي للدّ كتور " مرتاض " يتميّ ز بالدّ ي نامية ،فبعد
مؤلّ فاته ،نالحظ ّ
تخص صه في بعض المناهج النقدية لفترة ما ،ينتقل إلى منهج جديد ،حتى خ لّ ص

حاليا إلى ما يسميه بالم نهج المركّ ب في تحل يل النصوص األدبية أو هنا ك من يسميه

" بالمنهج الشمولي "  ،ويتمثل هذا األخير في المزج بين مجموعة من االتجاهات أو
المناهج النقدية المختلفة في تحليل النّ صوص العربية منها والت راثية ،ولذلك نجد مثال
الن اّ ق د يستعين في د راساته بالمنهج اإلحصائي ،أو با لمنهج النّ فسي ،أو بالمنهج
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االجتماعي  .....وغيرها  .وحسب " مرتاض " هذه هي الطريقة التي يض من بها الوصول

إلى جوهر النّ ص ،وحقيقة اإلبداع األ دبي ليكون صالحا في ك ّل زمان ،وبالخصوص
يكون قابال للتفسير ،والتأويل ،والشرح ،سواء كان القارئ متخصصا ناقدا ،أو كان
متذو ق ا .
قارئا
ّ

بأن االختالف في المناهج واألصول ،قد أدّ ى به ؤالء النّ قاد إلى
ولذلك قلناّ ،
التخص ص في مجال معيّ ن ،وهذا ما يساهم
االختالف في حقول الدّ راسة ،أو باأل ح رى
ّ

في تطوير الدّ راسات النقد ية العربية المعاص رة بشكل عام ،وب ال تالي ما يضمن
ديناميتها ونشاطها في الساحة النقد ية العالمية .
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المبحث األول  :مفهوم نظرية القراءة.
تمهيد:
عدة
بعدة جوانب وظهرت هناك ّ
لقد عرف النقد األدبي الكثير من المحطات اهتم من خاللها ّ
مناهج ،تناولناها من خالل دراساتها سواء المبدع ،أو النص ،أو المتلقي ،فنجد أن النقد القديم قد اهتم
بصورة خاصة بمبدع النص األدبي ،فيحكم على النص من خالل الجوانب الحياتية للمبدع (البيئة ،الحياة

األدبية ،الحركة الفكرية ،الحياة االجتماعية والسياسية للمبدع ...الخ) .وببداية القرن العشرين (ق )02

عدة مدارس اهتمت بدراسة النصوص
تحول االهتمام من منتج النص إلى اإلنتاج األدبي نفسه ،فظهرت ّ
ّ
األدبية من خالل شكلها وبنياتها كالمدرسة الشكالنية التي اهتمت بأدبية األدب ،والمدرسة البنيوية التي

حصرت اهتمامها في طريقة بناء النص والتوصل إلى جوهره من خاللها...الخ.

وفي ظل هذه التراكمات والدراسات النقدية ظهر هناك إهمال للطرف المقابل للمبدع ،وهو متلق أو

تحوالت في
قارئ ذلك النص األدبي ،وانطالقا من هذه النقطة ،جاءت نظريتا القراءة والتلقي ،فأحدثتا ّ
ميدان الدراسات األدبية ،وهو تحول ثنائية( :النص /القارئ) 1والتي سنتحدث ونفصل فيها الحقا.
أ-عند الغرب :
كباقي النظريات النقدية األدبية ،فإن لنظرية القراءة روادها الذين ساهموا بإنشائها فقد ظهرت في

أواخر الستينات وأوائل السبعينات من القرن العشرين (ق ،)02.وذلك على يد "ياوس" األستاذ األلماني

المتخصص في األدب الروماني .و كان هذا انطالقا من دراسة بعنوان "نحو جمالية للتلقي 6611 :م

(مترجمة إلى الفرنسية سنة 6696م) ،تناول "ياوس" من خالل كتابه هذا عالقة النص بالقارئ ،وبذلك
فقد أولى اهتماما كبي ار بمكانة القارئ (المتلقي) في عملية التواصل األدبي؛ ألن هذا األخير هو الذي
يعطي للنص معناه وقيمته وأهميته ،وذلك من خالل االعتماد على الخلفيات الثقافية واللغوية واالجتماعية
التي يمتلكها القارئ.
بعد هذه االنطالقة ظهرت محاوالت كبرى لتجديد دراسات النصوص على ضوء القراءة ،فظهرت

مدرسة "كونستانس" األلمانية بريادة "فولفانج إيزر" الذي أسس مع "ياوس" وزمالئه مجموعة بحث أدبي

 -1فيصل األحمر و نبيل داودة :الموسوعة األدبية ،دار المعرفة ،ج  ،6الجزائر 0222 ،م ،ص .022
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تفرع
عرفت بـ  " :مدرسة كونستانس" فحاولوا إذن الكشف عن الروابط القائمة بين النص و القارئ ،فظهر ّ
1
من هذه المدرسة اهتم من خاللها "ياوس" بـ " جمالية التلقي" واهتم "ايزر" بـ "القارئ الضمني".
مر العصور ،فقراءة أي نص هي بأي شكل من
ولإلشارة فإن نظرية التلقي كانت حاضرة على ّ
األشكال حدث في التلقي ،وسواء أدركنا طبيعة هذا الحدث أم لم ندركه ،فإن القراءة ال تعني

االستحضار والتلقي بين أفقين في إطار القراءة  :أفق القارئ بأحكامه المسبقة التي ترسبت وتشكلت بفعل

الزمن ،وأفق النص بوصفه انتماء إلى الماضي2.فنظرية التلقي ترى أن أهم شيء في األدب هي تلك

المشاركة الفعالة بين النص الذي ألفه المبدع والقارئ باعتباره متلقي هذا العمل.فالعمل األدبي ال تكتمل

حركته اإلبداعية إال عن طريق القراءة التي من خاللها يعيد المتلقي إنتاج ذلك النص من جديد.

ينطلق "ياوس" في دراسته بعنوان "نحو جمالية للتلقي" من سؤال عن وظيفة األدب وعالقتنا

بالنصوص السابقة وكيفية تناولنا للنصوص القديمة من منظور النقد الحداثي .ولذلك فقد كان "ياوس"

النص والقارئ ،وكذا عالقتهما بالتاريخ حاض ار ومستقبال ،مما يعطي
يسعى دائما إلى توطيد العالقة بين ّ
ويمنح للنظرية األدبية صفة "التاريخية"؛حيث يربط بين الماضي بما هو كائن ،وبين الحاضر بما هو

تجديد واضافة ،وهذا ما يخالف ما أتت به النظرية البنيوية التي تقر بمفهوم التطور التعاقبي لألدب
وانحيازها إلى جماليات اإلنتاج والوصف ،كما تخالف في الوقت نفسه تلك النظريات التي تؤمن بأن
مجرد انعكاس سلبي للتاريخ.3
األدب ّ

وبذلك فإن "ياوس" ومن وجهة نظر اتجاه القراءة ونظرية التلقي بشكل عام ال يعتبر األدب بحثا

تحليليا في النصوص اإلبداعية فقط ،وانما يتجاوز ذلك ،فيربط هذا التحليل األدبي بالجانب االجتماعي

وبالجانب التاريخي وبالجانب الجمالي ،وبذلك فقد استطاع التوفيق بين مجموعة من االتجاهات التي

كانت سائدة فيما مضى ،كل على حدة ،فجمع بينها وتجاوزها.

ولعل واحدا من األسباب الرئيسية لنجاح هذه النظرية ،أنها وافقت حجج المعترضين على الشكالنية
(التي تهتم بأدبية األدب) وخاصة فيما يتعلق بإقصائها التاريخ عن فضاء األدب ،وأرضت أولئك

 -1لمزيد من التوضيحات ،ينظر  :روبرت هولب ،ترجمة :د عز الدين إسماعيل :نظرية التلقي مقدمة نقدية ،المكتبة األكاديمية،
القاهرة0222 ،م.

2

 -مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة ،منشورات جامعة دمشق0222 ،م 0222 /م ،ص .224

 -3المرجع نفسه ،ص  ،224بتصرف.
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الفصل الثاني:

المحتجين على طغيان الفهم االجتماعي والتاريخي على األدب (الماركسية) ،فكانت جمالية التلقي طرحا

بديال يجمع بين الطرفين وينقضهما ويتجاوزهما.

1

اهتم "ياوس" في بداية دراسته هذه ،بالقارئ العادي أوال ،ألنه هو المقصود بالنص أكثر من المؤرخ
السبب الرئيس – ما هو واضح من كالمه–
أو الناقد ،وعند تجربة القراء األوائل ثانيا ،وينظر إليه بوصفه ّ
يعدل القيمة والمعنى فيها عبر األجيال والى الوقت
فعال ّ
لوجود هذه النظرية .ويرى أن التلقي ّ
تكيف ّ
الحالي الذي نوجد فيه ....وعليه فإننا نحاول دائما انطالقا من حاضرنا إعادة تشكيل عالقات العمل مع

مستقبليه المتتابعين ،2فيشير هذا القول إلى آفاق التجربة الجمالية السابقة والى آفاق التجربة الحالية

الراهنة.

3

إذن سعى "ياوس" في موقفه هذا إلبراز أهمية دور القارئ في عملية اإلبداع األدبية ،فدعا مع هذه

النظرية – نظرية التلقي -لالهتمام المطلق بالقارئ ،وأنشأ مع هذا االهتمام مصطلح أفق التوقعات .وفي
الحقيقة القارئ الذي اهتم به "ياوس" كان غير ذلك القارئ العادي ،ألنه كان يقصد به "القارئ الحقيقي"

يتوجه المؤلف إليه ،ويتمكن من إعادة تشكيل النص وذلك عبر "عالقة
كما يسميه ،وهو ذلك القارئ الذي ّ
حوارية بين ذاته وذات النص،4وانطالقا من هذه النقطة ،فقد توصل إلى استخراج ثالثة أصناف من
القارئ:
 قارئ بسيط تكون القراءة عنده فعال لتمضية الوقت ،فال يهتم بالتفسير والتحليل. -قارئ مهتم يحاول الوصول إلى فهم أبعاد جماليات العمل األدبي.

 وقارئ ناقد يحلّل النص ويربطه بإطاره العام ،ويعيد إنتاجه وذلك باالستناد إلى فهمه وثقافته.ولذلك فقد برر "ياوس" موقفه ،واهتمامه بالقارئ كونه متلقيا العمل األدبي ،فهو الذي يستطيع
تحديد معنى ذلك اإلبداع ،وذلك ضمن سياقه التاريخي ،وبالتالي فهو القادر على إعطاء قيمة تاريخية

للعمل األدبي ،وتوضيح مستواه الجمالي.

5

1

 -مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية حديثة ومعاصرة ،ص .229

3

 -مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية معاصرة  ،ص .226

- Hanz- Robert, Y. pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, 1978, p 120.
- Hanz- Robert, Y. pour une esthétique de la réception, p 118.

 -5مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية معاصرة  ،ص .266
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ولكن مقابل هذه الفكرة ،نجد البعض من المفسرين والباحثين ،من يشير إلى أن القارئ عند نظرية

التلقي نوعان:

 -القارئ المفترض :وهو ذلك القارئ الذي يكون من اختراع مخيلّة الناقد ،ويكون غالبا صورة لهذا

الناقد ،فهو عبارة عن آلية يشرح الناقد من خاللها النص ويفسره.

 -القارئ الحقيقي :وهو ذلك القارئ الذي يقوم بعملية القراءة الفعلية .ومعه يصبح اإلنسان الحقيقي

النقد معا على الثقافة العامة لهذا القارئ ،فيؤسس
هو المجال الجديد للنقد األدبي ،حيث ينفتح النص و ّ
عليها فعله ،معتمدا في ذلك على السياسة ،واإليديولوجية ،والتاريخ ،وعلم النفس ،وعلم االجتماع...

فيؤدي بذلك إلى صعوبة تحديد النص بمعزل عن غيره.1

 -وبالتالي فإن هذا القارئ الحقيقي هو الذي يجعل من اإلبداع األدبي ،نصا مفتوحا فيفسره

ويقرؤه ويؤوله كما يشاء ،وهذا هو الشيء الذي منح هذا القارئ السلطة التي يتمتع بها .ولهذا السبب تهتم
نظرية التلقي بالعملية التأويلية .وذلك ألن النص والقارئ هما اللذان يعمالن على إنتاج المعنى" .فالمعنى

مرهون بالنشاط العالماتي للنص والنشاط االستجابي للقارئ".

2

أما بالنسبة "إليزر"  ،فمفهوم القارئ الحقيقي ،يقابله "القارئ المضمر" أو "القارئ الضمني" ،الذي
يعطي المعنى الحقيقي للنص بعد قراءته أو عدة قراءات ،فهو يرى أن المعنى هو تأثير يتسلّم بصورة
معينة ،يجب معايشته واإلحساس به ،أنه واقع في منتصف المسافة بين الوجود العادي (المحسوس

المتخيلة) ،وهي حالة يدخل فيها القارئ في حوار مع النص 3فهو يسعى
العادي) والتفكير وملكته (الفكرة
ّ
حسب "إيزر" إلى فهم الفراغات التي يزخر بها النص .وتتمثل هذه الفراغات في نقاط اإلبهام التي يقدم
القارئ من خاللها إلى تأويالت و تفسيرات مختلفة سعيا لتكوين معنى النص األدبي.
يرى "إيزر" أن العمل األدبي له جانبان :جانب فني يكمن في النص الذي يخلقه المؤلف من

خالل البناء اللغوي أي أن هذا الجانب الغني يكون محمال بالدالالت المضمونة قصد تبليغ القارئ
بحموالت النص :معنى ،وداللة وبناء شكليا .أما الجانب الجمالي للنص ،فيظهر من خالل عملية القراءة
التي تخرج النص من حالته المجردة إلى حالته المعرفية واإليديولوجية ،وذلك بفضل عملية االستيعاب
والتفسير والفهم والتأويل التي يقوم بها القارئ ،أو المتلقي انطالقا من تجربته الواقعية والفكرية.

 -1فيصل األحمر ،ونبيل داودة  :الموسوعة األدبية  ،ص.029
2
3

 مجموعة من األساتذة ،اتجاهات نقدية معاصرة  ،ص .266 فيصل األحمر ،ونبيل داودة  :الموسوعة األدبية  ،ص .022105
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الفصل الثاني:

وبالتالي ال يكون هناك عمل أدبي إبداعي إالّ من خالل المشاركة التواصلية الفعالة بين كل من

المؤلف والنص والجمهور القارئ.

1

وهكذا فإن تعامل القارئ مع النص يتمثل في عملية مستمرة من التعديالت ،والتفسيرات والتأويالت
واالختيارات التي يقوم بها القارئ أثناء قراءاته للعمل األدبي ،وذلك كما أشار "إيزر" بملء الفراغات التي

النص األدبي ،وبذلك فكلما قام المتلقي بهذه العملية ،يقوم بعملية إنتاج لنص جديد بقراءة
يتضمنها ّ
النص األدبي وتتعدد القراءات باستمرار.
جديدة ،فينفتح ّ
وبالتالي ،فمفهوم النص ،ومفهوم المعنى ،في نظرية القراءة ،ال ينفصل عن مفهوم القارئ ،فهو ال

النص ،وداللته التي يزخر بهاويظل
يتحقق فعليا ّإال بقراءته  ،وكل قراءة تحقق إمكانا من إمكانات معاني ّ
النص ...وما دام كل أدب جديد حامال لشكل
مجرد احتمال وامكان من إمكانات معاني ّ
المعنى ّ
المتغيرات االجتماعية والثقافية ،فمن الطبيعي أن تقترن التجربة الجمالية بسياق التحوالت التي تط أر
على المجتمع  ...والقراءة أصال هي تجربة جمالية وليدة تلك الصفات الالصقة بذات القارئ والتي
تؤجج وتحرك سيال التساؤل المستمر الهادف إلى إحداث متعتين :متعة الفهم ،ومتعة االستكشاف.2

وهذه إذن نظرية القراءة و التلقي التي عرفها النقد األدبي الغربي المعاصر.
ب-عند العرب:

أما بالنسبة للعرب ،فلقد عرف النقد العربي الحديث والمعاصر منهج التلقي والتأويل الذي يركز

النص األدبي ،قصد فهمه ،وتأويله ،وتفسيره .إن أول عمل أدبي
اهتمامه على القارئ أثناء تفاعله مع ّ
عربي شهد أو تناول مفهوم " الهرمينوطيقا" أو التأويل ،يتمثل في الدراسات التي قام بها "" نصر حامد

أبو زيد في مصر* تناولت :الهرمينوطيقا/التأويل /تفسير النص .عالج من خالل هذه الدراسة التعريف
بنظرية التلقي ،وتقديم أبرز أصولها ومبادئها إلى النقاد العرب مع تتبع تشكيل هذه النظرية عند الغرب.

1

 -لمزيد من التوضيحات  ،ينظر دوبرت هولب ،ترجمة د.عز الدين إسماعيل ،نظرية التلقي مقدمة نقدية ،المكتبة األكاديمية،

القاهرة0222 ،م.

2

 -فيصل األحمر ،نبيل داودة :الموسوعة األدبية  ،ص .026

* --في كتاب بعنوان " الهرميوطيقا" ومعضلة تفسير النص" ،وقد نشرت هذه الدراسة أول مرة سنة  ،6626في مجلة فصول
المصرية.
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وهناك كتاب آخر "ألبي زيد" "بعنوان" إشكاليات القراءة وآليات التأويل سنة 6666م .عالج فيه

الكاتب إشكالية القراءة بعامة وقراءة التراث بخاصة .وقد رّكز على عالقة القراءة بالتأويل.

نجد أيضا األستاذ الدكتور المغربي "سعيد علوش" الذي اهتم بقضايا الحداثة وما بعد الحداثة
في األدب والنقد والترجمة ،ويبدو أن كتابه " هيرمينوتيك النثر األدبي" بطابعه التنظيري يمثل مقدمة
لمشروع نقدي في هذا المجال حيث يتناول في كتابه هذا مظاهر التنوع االصطالحي التي ظهر فيها

مفهوم "الهرمينوطيقا" عند الغرب ،كما نجده يتناول التنوع في المقابالت العربية لهذه المصطلحات مع
اإلشارة إلى أن هذا الناقد يتمتع بمرجعية فرنسية.

ويأتي في هذا اإلطار أيضا كتاب "نظرية التأويل" لمصطفى ناصف الذي اهتم فيه بقضية التأويل
في الثقافة الغربية المعاصرة ،وفي التراث العربي ،ونجده في هذه الدراسة يثير العديد من القضايا ويناقش

بعض المناهج والنظريات النقدية يدعو من خاللها إلى تبني المنهج التأويلي في قراءة تراثنا مستعمال تارة
مصطلح التأويل ،وتارة مصطلح "نظرية التأويل".

كما نجد أيضا في المغرب دراسات أخرى ،كدراسة "محمد مفتاح" الذي فرق بين نظرية التلقي

ونظرية التأويل ،وذلك من خالل كتابه "التلقي والتأويل" :مقاربة نسقية" والذي ألفه سنة 6662م ،حيث
مؤول بكيفية أو بأخرى .وأن أدنى درجات التأويل هي القراءة.
يرى أن كل مؤلف ّ
وتجدر اإلشارة إلى أن عمل كل من "أبو زيد" و"محمد مفتاح" هو مجرد مالمسة لنظريتي التلقي

والتأويل في النقد ،كما نجد من بين الذين تطرقوا للمفهوم اإلنشائي للقراءة " مفتاح المعماري " فعل القراءة

و التأويل سنة 6661م  ،وادريس المسماري في كتابه "حدود القراءة " سنة 6662مكما نجد أيضا من

المغرب دراسة في هذا المجال لـ "عبد العزيز بومسهولي" في كتاب بعنوان "الشعر والتأويل ،قراءة في

شعر أدونيس" وهي تعتبر قراءة تأويلية لشعر أدونيس.

أما أبرز الكتابات العربية بخصوص نظرية التلقي ،فما تزال مقاالت وأبحاث متناثرة في الدوريات

والمجالت الثقافية واألدبية والكتب في غالبيتها .فنجد عدة محاوالت في هذا الميدان ،مثل بحث "غسان
السيد" في كتابه بعنوان " :في نظرية التلقي"؛حيث نجده يتناول تعريفا لنظرية التلقي  ،ومارس النظرية
ّ
على بعض النصوص األدبية العربية ،وذلك بعد أن قدم نظرة نقدية الستخدام القراءة كما نجده أيضا
ُيركز على بعض المفاهيم الغربية ،كمفهوم أفق التوقعات الذي استمده من دراسات "ياوس" و"إيزر"
واستعان به "السيد" في دراسته هذه.
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كما نجد أيضا محاولة "بشرى موسى صالح" في كتاب بعنوان "نظرية التلقي :أصول وتطبيقات"

النص وفصل آخر عن نظرية التلقي في النقد الحديث .إضافة
والذي احتوى على فصلين ،فصل لعلم ّ
إلى ستة فصول أخرى عن تطبيقات منهج القراءة المتعاضد مع نظرية التلقي.
نجد أيضا دراسات أخرى ،مثل بحث "عبد اهلل إبراهيم" الذي استعان بعناصر التمثيل الثقافي في

فهم نظرية التلقي مقترنة بالتأويل .وذلك في كتابه "التلقي والسياقات الثقافية " بحث في تأويل الظاهرة

األدبية " سنة 0226م ،وقد أثار الناقد قضية عالقة نظرية التلقي باالتصال من خالل مستويات
االتصال والتلقي تبعا لنوع العالقة التي تربط المرسل والمتلقي.

كما نجد أيضا "بسام قطوس" في كتابه  " :تمنع النص متعة القارئ – .قراءة ما فوق النص –"
سنة 0220م ،والذي اهتم بقضية امتداد نظرية التلقي إلى ما وراء النص (أي ميتا نص) ،حيث أشار
إلى أن القارئ العارف ،المثقف هو المبدع الحقيقي للنص األدبي ،ألن النص يتشكل من مجموعة من

الرموز ويحتوي نسبة عالية من الغموض فال يصل إلى جوهره غير هذا القارئ العارف.

أما "سامي إسماعيل" فنجده يهتم بقضية البحث في جماليات التلقي عند "إيزر" و"ياوس" ،فنجده

يعالج عملية القراءة عند "إيزر" وأسسها المختلفة  ،ودور القارئ في هذه العملية ،وشروط االتصال بين
النص والقارئ ،ودور الخبرة الجمالية في هذا االتصال ،كما شرح مفهوم الفراغات في النص ....وغيرها

من الدراسات المختلفة والمتنوعة.

1

وانطالقا من هنا نالحظ أن هناك دراسات عديدة متفرقة حاولت تناول إشكالية التأويل في الخطاب النقدي

العربي بشكل عام  ،واذا دققنا في هذه القضية نالحظ اختالفا في كيفية تناول هذا المفهوم وفي استعمال
المقابل العربي المناسب والدقيق للمصطلح الغربي (الفرنسي أو االنجليزي) خاصة وأن حضور إشكالية
التأويل في الثقافة العربية في إطارها المعرفي والفكري والتاريخي حديث وجديد باإلضافة إلى حداثة

االهتمام في الدراسات العربية المعاصرة بالنظريات الغربية الجديدة والتي من بينها نجد نظرية التأويل

والتلقي ،ويصف بعض النقاد هذه النظرية عند العرب كالتالي " :أما ما يمكن مالحظته على التعامل

العربي في هذه النظرية أنه تعامل يشير إلى غلبة المؤثرات األجنبية ،بحيث ال نلمس اجتهادا شخصيا

للعرب ،بل أن جل اهتماماتهم تدور حول نقل مبادئ هذه النظرية من البيئة الغربية وتطبيقها على

النصوص العربية والقراء العرب.2
1

 -معظم المعلومات مستمدة من الموسوعة األدبية  ،ص ص .020 – 026

 -2المرجع نفسه ،ص .026

108

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

وفي هذا السياق سنحاول التعرض إلى نظرية التأويل أو القراءة في المغرب العربي وذلك من خالل

النقاد النماذج الذين تم اختيارهم.

المبحث الثاني :التجليات التأسيسية لنظرية القراءة و التلقي.
أ-نظرية القراءة عند مرتاض:
كما سبق وعرضنا نظرية القراءة والتلقي ،فإن النقاد العرب قد اهتموا بهذا الجانب من النظريات

المعاصرة  ،وال شك أن أهمية هذه النظرية المعاصرة ،تظهر في الكتابات المتعددة والمختلفة التي تنشر
في هذا المجال ،فنجد كتبا تنظيرية تسعى للتّأسيس لنظرية قراءة عربية ،ونجد كتبا تطبيقية تجتهد في
ممارسة إجراءات وآليات نظرية التلقي ،كما نجد أيضا كتبا أخرى تجمع بين الجانب النظري والممارسة
تسمح باستيعاب ما يأتي في التنظير مباشرة ،بعد تطبيقه على النصوص العربية.

ومن بين النقاد العرب المعاصرين الذين اهتموا واجتهدوا في البحث في نظرية القراءة والتلقي ،نجد

الدكتور الجزائري عبد المالك مرتاض الذي خاض في معظم النظريات النقدية المعاصرة بصفة عامة

وكتب في نظرية القراءة بصفة خاصة.

وفي هذا البحث سنحاول إعطاء فكرة ولو موجزة عن جهود هذا الناقد المغاربي في مجال "القراءة

القيم الموسوم بـ "نظرية القراءة" 1والذي يتمثل حسب
والتلقي" ،ولذلك سنتعرض إلى ما جاء في مؤلفه ّ
"مرتاض " في محاولة – تأسيس للنظرية العامة للقراءة األدبية.
قدمه الدكتور "عبد المالك مرتاض لتلبية دعوة مؤسسة
يتمثل هذا الكتاب في حقيقة األمر ،في بحث ّ
"جائزة عبد العزيز سعود البابطين لإلبداع الشعري" للمشاركة في ندوة حول "أبو القاسم الشابي" كموضوع
للندوة .ولقد كان هذا البحث في بدايته ال يتجاوز الخمسين صفحة .ولكن وبسبب شساعة الموضوع
واإلشكالية التي طرحها ذلك البحث ،فقد توسع "مرتاض" في الكتابة والبحث في موضوع القراءة والتأويل
والتلقي ،وكانت ثمرة هذه المجهودات ،هذا الكتاب الضخم والقيم حول "نظرية القراءة"
مر بها ،والعوائق التي صادفته خالل
وقد أشار "مرتاض" في مقدمة كتابه هذا إلى المراحل التي ّ
إنجازه لهذا العمل .فكان قد اضطر لقراءة المقاالت والدراسات التي تناولت "الشابي" موضوعا لها ،وهي
 -1عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة األدبية  ،دار الغرب للنشر و التوزيع ،وهران (الجزائر)،
0222م.
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في الواقع تتجاوز المئة ،هذا باإلضافة إلى اضطرار الناقد لقراءة بعض مما قرأه "الشابي" نفسه ،لمحاولة
فهم وتفسير آرائه وأفكاره التي أتت في كتاباته،هذا باإلضافة إلى قراءة ما كتبه النقاد العرب المعاصرون

حول "الشابي" ،ألن دراساتهم أتت مختلفة عن الدراسات التقليدية ،حيث نجد أن النقاد الحداثيين قد
عالجوا هذا الموضوع بأدوات واجراءات حديثة ،ومن أهم هؤالء النقاد نجد :الدكتور عبد السالم المسدي

في قراءته قصيدة "صلوات في هيكل الحب"  ،والدكتور "حماد صمود" في قراءته لنص "قلب الشاعر"
والدكتور عبد اهلل الغذامي " في قراءته للنص "إرادة الحياة" واألعمال اإلبداعية الثالثة كلّها "للشابي".

ونظ ار لشساعة الموضوع كما قلنا ،لم يستطع "مرتاض" تقديم كل عمله في تلك الندوة ،ولذلك فقد

قرر التعمق في البحث ونشره فيما بعد ،فأتى هذا المجهود على شكل كتاب يتضمن اثني عشرة فصال.
ّ
قسم "مرتاض" عمله هذا إلى قسمين كبيرين :فتناول في القسم األول "تأسيس النظرية العامة للقراءة "
وتناول في القسم الثاني ،الذي اعتبره ملحقا ،عرضا لتجارب تطبيقية في قراءة النص األدبي.

وكما عهدناه عند الناقد "مرتاض"  ،فإننا نجد دائما في كتاباته النقدية جزء نظريا  ،يفسر من

خالله أفكاره ومواقفه ،وجزء تطبيقيا يعرض من خالله ممارساته النقدية .وكما يشير في مقدمة كتابه هذا

فقد حاول اإلجابة عن مجموعة كبيرة من األسئلة المتعلقة بالقضايا المنهجية واإلجرائية حول موضوع
القراءة والتلقي بشكل عام.
ولذلك فقد أتى "مرتاض" في القسم األول من البحث على معالجة نظريات القراءة ،فتناول في

الفصل األول منه ،مفهوم "القراءة ،وقراءة القراءة" ،وعالج في الفصل الثاني "مفهوم القراءة بين اإلبداع

واالبتداع" ،في حين عرض في الفصل الثالث "نظرية القراءة بين التراث العربي والحداثة الغربية" أما في

الفصل الرابع ،فقد وقف عند اإلجراءات السيمائية للقراءة ،وانتهى إلى الفصل الخامس فتناول فيه قضية
جره لمعالجة إشكالية عالقة القراءة بالتأويل ،والتأويل بالقراءة في
العالقة بين اإلرسال واالستقبال ،وهذا ما ّ
الفصل السادس ،وبالتالي فقد ختم "مرتاض" هذا القسم األول من البحث ،بفصل سابع يعرض فيه
تأسيساته لنظرية القراءة.
أما في القسم الثاني من الكتاب ،فقد جعله "مرتاض" ملحقا عرض فيه تجارب تطبيقية مختلفة
للتعدد ،عرض فيه
في قراءة النص األدبي العربي ،فقد عرض في الفصل األول منه قابلية القراءة
ّ
التجارب الثالثة التي ذكرناها للنقاد المعاصرين الذين قرؤوا أعمال الشابي .ثم تناول في الفصول التالية
ثالثة أنواع من القراءات لنصوص "الشابي" فعرض في الفصل الثاني "القراءة بالدورة التوزيعية" وعرض
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في الفصل الثالث "القراءة واللّعب باللّغة" ،وعرض في الفصل األخير "،شعرية القراءة" طبق من خاللها
إجراءات سيميائية لقراءة نص "الشابي".

أما بخصوص طريقة عرض هذا الكتاب أو المنهجية التي يتبعها "مرتاض" فيه ،فهو
يقول...":ولع ّل القارئ الكريم أن يتبين الخطّة المنهجية التي سار عليها مسعانا في هذا الكتاب بيسر...
فالفصول األولى – وهي سبعة  -تخوض في النظرية العامة للقراءة ،فتناولت إشكالية القراءة األدبية من
حيث هي مفهوم ،والقراءة من حيث هي "قراءة القراءة" أو من حيث هي "قراءة حول القراءة"  ،ثم عالقة

هذه القراءة بالكتابة ،ثم عالقة القراءة في إجراءاتها النظرية بعلم التأويل ،أو"التأويلية" ،أو

"الهرمينوطيقا"" ...ولم تعدم هذه الفصول المعالجة على سيرة القراءة األدبية وتقاليدها في التراث العربي
إللقاء شيء من الضياء عليها ،وذلك ابتغاء ربط الحاضر بالماضي ،والتراث بالحداثة"...

1

وانطالقا من هذا القول ،ندرك أنه رغم غوص "مرتاض" وخوضه في بحر النظريات النقدية

المعاصرة بصفة عامة ،وفي موضوع نظرية القراءة والتأويل ،الغربية

المبادئ واإلجراءات ،إالّ أن

الدكتور ،يحتفظ دائما – وكما لمسناه في معظم كتاباته – بهويته العربية ،فنجده يربط بين النقد القديم
والنقد الحداثي ،ويحاول دراسة النصوص اإلبداعية التراثية بهذه المناهج الحديثة ،سعيا لتأسيس نظريات

نقدية معاصرة ،ولكن تتميز بالخصوصية العربية ،فتراعي مميزات اللغة العربية ،والهوية الثقافية ،لكل من
الناقد ،والمبدع ،والقارئ العربي.

أما إذا عدنا إلى القسم األول من الكتاب ،والذي يحتوي على أهم المبادئ النظرية التأسيسية للنظرية

العامة للقراءة ،فنجده كما أشرنا يتضمن عدة فصول.

في الفصل األول بعنوان " القراءة وقراءة القراء" ،نجد مرتاض يبحث أوال في ماهية القراءة

الداللة المعجمية للفظة "القراءة" ،والى معناها في القرآن الكريم ،ثم أشار إلى
ووظيفتها .فقد أشار إلى ّ
أنها وردت في النصوص القديمة بمعاني :المعرفة ،والعلم ،والخير ،والهدى واإليمان....الخ .وبالتالي فقد
أثبت أن "القراءة" قديمة في التعامل األدبي لدى العرب ،ومورست تحت أشكال مختلفة ،فأشار إلى أنه
وقبل كل شيء فالقراءة نشاط ،وهي تمارس على كل ما هو إبداع وتتمخض لكل ما هو فن جميل.2

ولكن فيما بعد توسع مفهوم "القراءة" ليشمل كل ما له صلة باإلبداع المصنف في الدرجة الثانية – حسب

-1عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة األدبية  ،ص .64
 -2المصدر نفسه  ،ص .64
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مرتاض – مثل القراءة التي يقرؤها إعالمي ما .كالتعليق على مختلف المواقف والخطابات المتنوعة.
ويضيف "مرتاض" إلى أنه يسميها "بالتعليق" وليست بـ"القراءة" ألنها ال ترقى إلى مستوى األدب والنقد.

الراقي يسميها
وبذلك ينتقل إلى مفهوم الكتابة التي تتميز بنوعين مختلفين ،كتابة تعني اإلبداع ّ
بـ"الكتببة" ويشير إلى أنها تتعلق بالكاتب الفعل وهو ( )Ecrivainبالمفهوم األجنبي.
وهناك كتابة متدنية ضعيفة يمارسها "الكتبوب" الضحل الخيال أو العديم الخيال وهو "1"Ecrivantوبذلك

مجرد خدمة إعالمية .ويقول في هذا الصدد:
فقد فرق بين المنتج المبدع والممتع ،وبين من يخبر ويقدم ّ
"....وال سواء كتابة تتخذ من وظيفتها اإلمتاع ،ومن عترها اإلبداع ،وكتابة أخراة تتخذ من سيرتها
كالدآدي!.2"....
اإلخبار ،وليس عفر الليالي ّ

وهكذا يفرق "مرتاض" بين "التعليق و"النقد" سواء عند القدماء من الغرب أو العرب ،أو عند

الحداثيين منهم ويخلص إلى أن القراءة في حقيقة األمر (ويقصد بها القراءة النقدية) تعني الكتابة ذاتها.
ألن الناقد عندما يكتب شيئا ما ،حول نص أدبي قد قرأه ،يعتمد في كتابته هذه على القراءة التي يق أر بها
ذلك النص ،وبذلك فإن الفضل في الكتابة النقدية يعود إلى تلك القراءة .ولذلك ومن هذه الوجهة ،فكأن

القراءة تعني الكتابة ذاتها.3

بعد هذه التوضيحات التي ينطلق منها "مرتاض" فيطرح سؤاال :ما القراءة ،وكيف نق أر نصا؟

ويحاول اإلجابة عنه في ظل المفاهيم الحديثة للقراءة  ،كمفهوم "األدبية الذي أتى به "جاكبسون" والذي

خلق تشاكال واختالفا حول أدبية األدب ،ونصية النص ،ونقدية النقد ،وقرائية القراءة ،وتحليلية التحليل

وتأويلية التأويل ...وغيرها من القضايا الشائكة التي تظل قائمة في منفعة التخاصب الفكري والثقافي بين
الناس.4

 -1ينظر كتب -:ر.بارث ،محاوالت نقدية ،ص .629
 ل .لورانس ،األدبية الجديدة ،ص .022)-Roland Barthes / essais critiques (P . 147
)-LéanToorens, la nouvelle literature (p. 248
 -2عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة  ،ص .61
 -3المصدر نفسه ،ص .66
 -4نفسه  ،ص .09
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الفصل الثاني:

ولذلك نجد "مرتاض" يربط هذه القضية بمسألة المنهج الذي من دونه ال نستطيع أن نق أر ،فحاول

استخرج ما في باطنها بما أن
ا
أن يعطي لنا نظرته حول موضوع القراءة ،فأشار إلى أنها إنطاق للذات و

الحرية المفترضة عند قراءة أي نص أو عمل إبداعي.
القارئ يتمتع بنوع من ّ

ٍ
لخاطر ما ،و هذه القراءة
وأشار إلى أن القراءة تناص يقع من نص آخر كان أصال قراءة بذاته

الثانية تمثل نتيجة للتفاعل مع نص سابق و بالتالي فهي قراءة تقوم على التناص وأعطى لنا أمثلة

بالقراءات القديمة مثل كتاب "الشعر أو شرح األبيات المشكلة اإلعراب " ألبي علي الفارسي ،وكتاب أبو

العالء المعري بعنوان "رسالة المالئكة "  ...وغيرها من القراءات وهكذا يخلص "مرتاض" إلى نتيجة

فيقول ..." :واذا كانت القراءة ال تخرج عن كونها شرحا أو تعليقا ،أو تفسيرا ،أو تأويال ،أو تحليال أو
تشريحا ،أو نقد ٍ
نقد ،أو نقدا  ...فإن هذه المظاهر بحكم تعددها وتنوعها تجعل من القراءة هي أيضا
نشاطا ذهنيا وابداعيا متعدد األشكال ،بحيث تراه قابال ألن يتخذ أي شكل من بعض هذه وقد توقع هذه
السيرة القراء في دائرة التصنيف الذي يحلو من خالله للتقليديين بين الفزع إلى إجراء المفاضلة دون أن

يكون ذلك لديهم مستنك ار ومستسمجا"...

1

وانطالقا من هنا ،يتعرض "مرتاض إلى مفهوم "قراءة القراءة" فيشير إلى أنه رغم كون هذا المفهوم
وشراح
من المفاهيم النقدية الجديدة ،إال أنه ليس جديدا بإطالقه االصطالحي عند قدماء النقاد العربّ ،
النصوص الشعرية والنثرية الذين كانوا يمارسون ما نعرفه اليوم ب"قراءة القراءة" ويربط "مرتاض" هذا
المفهوم بمفاهيم نقدية أخرى كالمفهوم السيميائي "لغة اللغة" ،و المفهوم النقدي الحداثي "نقد النقد" فحاول

حد ذاتها تناص مع
أن القراءة في ّ
شرح العالقة التي تربطهما ،حيث قدم النقد على أنه رصد للتناص ،و ّ
قراءة سبقتها ،تعتمد عليها وعلى آثارها لكي تحصل على قراءة جديدة .فكأنها تقويض وتطنيب  ،في حين
أن نقد النقد تنظير و تقرير حول تنظير وتقرير سبقاه.

2

أقر" مرتاض" أن "قراءة القراءة " تقترب اقترابا شديدا من مفهوم "نقد
وانطالقا من هذه النقطةّ ،
النقد" ،والشيء الذي يجعلهما مختلفان هو كون "النقد يرتبط في المفاهيم التقليدية للثقافة األدبية بضرورة
إصدار األحكام على نحو أو على آخر ،فيكون النقد المكتوب حوله مضط ار هو أيضا إلى االنسياق

في إصدار أحكام أخرى من حوله ،في حين أن القراءة تنصرف – حسب مرتاض  -إلى تحليل نص

عما في طياته من مظاهر فنية ،وبتعرية ما فيه من مالمح المتعة ،وعناصر الجمال
أدبي ما بالكشف ّ
-1عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة  ،ص .06
 -2المصدر نفسه  ،ص .26
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وبذلك فإن قراءة القراءة تنزع في الغالب إلى قراءة هذه القراءة بكل ما تشمل عليه من إبداع وجمال فني

مع تجنب إصدار األحكام االستعالئية  ،ألن هذه األخيرة تكون متعلقة بوضع النقد ووظيفته بصفة
عامة.

1

وهكذا ينتقل "مرتاض" إلى الفصل الثاني من القسم األول ،ليعالج مفهوم القراءة بين اإلبداع

واالبتداع  ،حيث أشار إلى أن هذه المسألة شائكة ألنها تتعلق بعدة جوانب  ،ولكنه حاول إعطاء نظرة

للتفريق بينهما فأشار إلى أن ثنائية "اإلبداع واالبتداع" يقصد بها "اإلبداع والنقد" ،أو اإلبداع األول
واإلبداع الثاني ،فأشار "مرتاض" إلى أن حركة الكتابة الحديثة تعطي أسماء غير مصطلح النقد في

الغالب ،وهو مصطلح "القراءة" ،رغم أن مفهوم القراءة ليس إال نقدا أو ضربا من النقد في منظور النقاد
التقليديين ،إالّ أن الحداثيين أرادوا التغيير في هذا المفهوم ،فبدءوا بالتنكر السمه ،وخاصة وأن القراءة هي

إعادة لكتابة اإلبداع بطريقة أخرى .أي أن اإلبداع يكون كتابة لقول ما ،وبالتالي فإن الكتابة األولى هي

قراءة لما قبل الكتابة (أي ألفكار الكاتب) ،والكتابة الثانية ،أو القراءة الثانية ،فهي نقد في الحقيقة.

وانطالقا من هذا المبدأ نجد "مرتاض" يحاول شرح منهجه في القراءة وذلك اعتمادا على ممارسة

شرح النص األدبي الذي يخضعه للتحليل ،وذلك على عدة مستويات وهي :المستوى األسلوبي ،والمستوى
اللغوي ،والمستوى النحوي ،ويحاول شرح هذه المستويات وكيفية التطبيق عليها في النصوص العربية  ،ثم
يحلل النص على ضوء القراءة األولى التي هي مستوى اإلبداع واالبتداع ،ثم القراءة الثانية التي يسميها

قراءة القراءة.

2

أما في الفصل الثالث من القسم التأسيسي ،فقد تناول مرتاض نظرية القراءة بين التراث والحداثة عند
العرب ،فتطرق أوال إلى تقديم بعض المظاهر المبكرة للقراءة في األدب العربي ،حيث أشار إلى أن

القدماء كانوا يحللون النص على ثالثة مستويات :المستوى اللغوي ،والنحوي ،واألسلوبي ،وبذلك فإن

النص" يقوم بشرح األلفاظ الغريبة ،وفك المعاني بالشرح والتفسير ،ثم ينتقل للكشف عن
القارئ أو محلّل ّ

بنية النص من خالل التحليل النحوي ،وكل هذه المظاهر تعتبر خطة أولى للقراءة األدبية التي نعرفها

اليوم.وبالتالي نجد "مرتاض" يشرح مفهوم "قراءة القراءة" لدى قدماء العرب ،ويصفها بالقراءة الغائبة حيث
نجد معظم القراءات القديمة تتمثل في قراءة الناقد لمن سبقه في أغلب األحيان ويعطي لنا أمثلة على

ذلك.
1
2

3

عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة  ،ص  ،26بتصرف. -المصدر نفسه  ،ص ص .91 – 26

 -3نفسه ،ص .20
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ثم يشرح "مرتاض" كيف تحول مفهوم "قراءة القراءة" من الهواية إلى االحتراف ،وهكذا فهو يتساءل

عن إمكانية وجود نظرية للقراءة ،فأشار إلى أن التطلع إلى تأسيس نظرية للقراءة ،ونظرية للشعر ونظرية
للكتابة ،ونظرية للنقد ،ونظرية للتناص ...وغيرها من المساعي التي كانت المدرسة الشكالنية قد بدأت
في التفكير فيها ،فقد حاولت إنشاء نظرية للشعر وحاولت تأسيس نظرية عامة لألدب ،كما أشار

"مرتاض" إلى المدارس الحداثية األخرى التي تنحو في نفس النهج ،ولذلك فقد تساءل هنا ،عن إمكانية
فيقر إذن بنسبية ذلك.
وجود نظرية تحكم قراءة النص األدبي حقاّ ،

فيقول ..." :إنه علينا االحتياط واالحتذار حين محاولة التنظير للقراءة ،أي التنظير للكتابة في

أشكالها المختلفة وأجناسها المتباينة  ...و ما نقرؤه من مثل "نظرية الرواية" ،و "نظرية الشعر" ،ومن باب
أولى "نظرية القراءة"...ال

يعني إال رغبة جامعة من النقاد المعاصرين في التوصل إلى أدوات

صارمة....النظرية بالمفهوم العلمي الصارم لهذا المصطلح ،وذلك على نحو يكون معه قابال للبرهنة على

صحته أو خطئه .ال !" 1وبالتالي فإن "مرتاض" ال ينكر جهود النقاد في محاولة التنظير ،ولكن مقابل
ّ
يقر بصعوبته وبنسبيته كباقي المجاالت العلمية األخرى.
ذلك ّ
وفي الصدد نفسه ،فقد تعرض "مرتاض" إلى إمكانية وجود قراءة واحدة ،أم قراءات متعددة ومختلفة
فأشار إلى مختلف المناهج  ،والى قراءاتهم األدبية المختلفة باختالف نقاط انطالقهم ومبادئهم.ثم يتناول
أمثلة لهذه القراءات الحديثة كقراءة " روالن بارث) "(Barthesلقصة "بالزاك" المعروفة تحت عنوان

"سا ارزين".

أتى به الحداثيون أمثال

بالتعرض إلى مفهوم "موت المؤلف" الذي
وينهي "مرتاض" هذا الفصل
ّ
فاليري) ،)p.Valeryوبارث ) ، (Barthesوفوكو) (Foucaultوتودوروف)(Todorov

وغيرهم،

ويحاول شرح الخلفيات اإليديولوجية لرفض المؤلف في الدراسات الحديثة .2ثم ينتقل "مرتاض" إلى

الفصل الرابع فيعالج فيه موضوع اإلجراء السيميائي وحدود القراءة ،فيفسر من خالله كيفية تطبيق
اإلجراءات السميائية كاالنزياح والتأويل وغيرها ،في قراءة النص األدبي باعتباره حقال للقراءة ،كما يشرح
المصطلحات السميائية المعاصرة كالقرينة ،والعالمة والمؤشر فيعطي مقابالتها بالعربية ،وكذا كيفية

التحليل بها.

 -1المصدر السابق ،ص .22

-2نفسه  ،ص ص .626 – 622
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أما في الفصل الخامس من هذه الدراسة  ،فنجد "مرتاض "يتعرض إلى العالقة بين اإلرسال

واالستقبال كإشكالية ،بين المرسل (الباث) والمتلقي وذلك من خالل شرح عالقة القراءة بالكتابة  ،وهذا

ما سمح له من استخراج نمطين من القراءة وهما:

أ -القراءة العقيم :وهي القراءة التي يطلق عليها في النقد الحداثي الفرنسي "القراءة االستهالكية" ويقصد
بها تلك القراءة التي يقوم بها عامة الناس حيث نجدهم يقرؤون األدب دون أن يكتبوا شيئا ،فهم يتلقون

مادة دون أن يقوموا بإنتاج مادة أخرى مقابل ذلك.
ب  -القراءة المنتجة :ويطلق عليها "مرتاض" اسم "القراءة المنجبة" ،ويقصد بها تلك القراءة التي يقوم
ص أدبي ،يقوم بالتعليق والتأويل
بها الناقد األدبي ،حيث نجد أن الناقد وعند ممارسته للقراءة على أي ن ّ
فينتج بذلك نصا آخر وكتابة أخرى ومثل هذه القراءة هي التي أنجبت ذلك العدد الضخم من الشروح
للنصوص األدبية العربية القديمة  ،وكذا مختلف تفاسير القرآن الكريم ،ومختلف التعاليق والتفاسير على

الحديث النبوي الشريف ...الخ (رغم أن هذه األخيرة ليست بنصوص أدبية).

1

ودائما في نفس الفصل ،وفي قضية عالقة القراءة بالكتابة ،نجد "مرتاض" يشرح آراء النقاد الغربيين

حول المسألة ،وذلك عند "غريماس" 2ويتناول قضية القراءة والقارئ لدى "تودوروف"

والقارئ لدى بارث ،و أخي ار يتعرض إلى القراءة لدى "موريس بالنشو" .4

3

وكذلك القراءة

أما الفصل السادس من البحث ،فقد خصصه "مرتاض" لموضوع القراءة والتأويل ،فأشار إلى أن

هذين المفهومين مرتبطين ومتداخلين ومتالزمين منذ القديم ،فنجد أن العرب قد مارسوا عملية التأويل
حتى ولو لم يتفطنوا لذلك ،ويعرف مرتاض التأويل قائال .... ":وليس التأويل مجرد شرح للّفظ ،وال

تفسير لعبارة ،وال فهم لمعنى بشيء من السطحية المتعجلة الواثقة ولكنه يحيل على مفهوم التأويلية

( )Herméneutiqueالتي هي بوساطته نستطيع التحكم في نظام التلقي بحيث ال نستعمل النص

5
أن الثقافة اإلسالمية قد عرفت مفهوم
المقروء ،ولكنا نؤوله تأويال "....ويضيف "مرتاض "إلى ذلك ّ
التأويل وذلك عن طريق تأويل النصوص التي جاءت في القرآن الكريم.

-1عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة  ،ص .642
 -2المصدر نفسه ،ص ص .619-644
 -3نفسه  ،ص ص .694 – 696
4
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هذا بالنسبة للعرب ،أما بالنسبة للغرب ،فقد تعرض إليها "مرتاض" تحت عنوان "ماهية التأويلية"

عدة
على أن هذا المصطلح مفهوم سيميائي عرفه الغربيون ضمن المناهج النقدية المعاصرة .وأعطوا لها ّ
تعريفات تتقارب وتتشابه فيما بينها ألنها تحوم حول مفهوم واحد ،وهي أن وظيفة التأويلية كانت غايتها

تأويل النصوص الفلسفية اإلغريقية من جهة ،والثقافة الدينية المنبثقة عن شروح التوراة وما أضفى عليها

اليهود من تعريفات وشعوذة وأساطير من جهة أخرى .1كما عرض "مرتاض" تعريفات أخرى للنقاد

الغربيين ،أمثال بول ريكور( )Paul Ricoeurويلهم دلتي ( ،)WilhelmDiltheyوادمون هسرل

( )Edmund Husserlوغيرهم ،...وبالتالي فهناك تأويالت مختلفة ،وتعريفات متعددة للتأويل والتأويلية.

وهكذا فقد تعرض "مرتاض" إلى حدود التأويل ،وجمالية التلقي ،فأشار إلى أن نظرية التلقي من حيث هي
فكرة قديمة قدم الفكر النقدي ،غير أنها من حيث هي نظرية مكتملة ،وقائمة على أصول تأسيسية ،لم

تنشأ إال في األعوام الستين من القرن العشرين ،وذلك نتيجة للتشدد المنهجي الذي تمسكت به النزعة

البنيوية التي عرفت شهرة كبيرة في ذلك العصر ،فظن الناس أنها الوحيدة التي تستطيع تحليل العمل
األدبي في موضوعيتها للسانياتية .2وانطالقا من هذه النقطة ،عرض "مرتاض" أهم رواد نظرية جمالية

التلقي ،كأمبرتو ايكو" ،و"جورج غادامير" وشرح مسألة القصدية وعالقتها بالقراءة.

ثم في آخر الفصل ،تساءل "مرتاض" عن إمكانية وجود "نظرية للتلقي"  ،فيشير إلى مفهوم علمنة

العلوم اإلنسانية وصعوبة الخوض في هذا الموضوع منذ األزل ويؤكد أن ظاهرة الكتابة أو القراءة

بمفهومها الواسع قد ظلت مسألة عصيبة ومعقدة منذ عهد أفالطون ( 222 – 209ق م ) إلى عصرنا

الحداثي  ،خاصة وأن العلوم اإلنسانية عامة ،واألدب بصفة خاصة ،يرتبط أشد االرتباط بحقل الفلسفة
التي ال يمكن علمتنها في حقيقة األمر ،فال يمكن إخضاعها ألي معيار من المعايير كالعلوم التجريبية

وال إصدار أحكام صارمة وقوانين واضحة نحتكم إليها.

تمردا على كل أنواع الفلسفة ،وأقر بتعددية الكتابة
وعلى هذا األساس يجعل "مرتاض" من القراءة ّ
تعددية
إن تعددية المعنى في الكتابة الواحدة ،أو النص الواحد ،بناء على ّ
وتعددية التأويل ،فقال ّ ...." :

التأويل ،وبناء على قابلية اللغة لما يسمى في اللسانيات والسميائيات المعاصرة "االنزياح" أو االنحراف"
( ، )l’écartال ينبغي أن يعني أن الكتابة بالغة السوء فيما يزعم أفالطون ،و أنها أصل الشر ،وبالغة
التفاهة ،فيما يزعم كوندياك.....ولكن يجب أن يعني أن الكتابة عظيمة العظمة وكبيرة الكبر ورفيعة

 -1المصدر السابق ،ص .622
 -2نفسه  ،ص .660
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الرفعة ،بحيث يظل الناس يقرؤونها عبر األزمنة المتنائية ،واألمكنة المتباعدة ،دون أن يضجروا هم
ّ
بقراءتها ودون أن تتوقف هي عن إنتاج المعنى ،واالفترار عن الدالالت ،وعن إفراز الجمال الفني البديع
الذي يهذب األذواق ،ويمتع النفوس ،ويسعد القلوب ،1"....وليس هذا فقط ،بل يذهب "مرتاض" في دفاعه
عن نظرية التلقي والتأويل إلى أبعد من ذلك ،فيصف عملية القراءة على أنها نعمة كريمة وهبها لنا اهلل

سبحانه وتعالى ،فيضيف .... ":وكل ذلك ما كان ليكون ،لو لم ُيقيض اهلل لإلنسان نعمة القراءة التي هي
األداة السحرية الستنباط المعنى ،والكتساب المعرفة ،ولتذوق الجمال الكريم ،ولو لم يقيض له أيضا إجراء
التأويل الذي به يفك الملغز ،ويتولّج إلى الغامض ،ويتساءل عن المحير"...

.2

ولكن في هذا الموضع ،وانطالقا من هذا الوصف ،نالحظ أن "مرتاض" قد بالغ في حديثه عن
الكتابة أو القراءة ووصفها بالنعمة ،وخير دليل على ذلك آباؤنا وأجدادنا الذين لم يعرفوا ال القراءة وال

الكتابة ،فكيف نفسر إذن قدرتهم على فهم األشياء وتأويلها بطريقة خارقة للعادة ،وانطالقا من هنا نشير
إلى أن هذا التعريف يكون متعلقا فقط بالدراسات النقدية األدبية ،وخاصة المتعلقة منها بالمناهج

والنظريات المعاصرة ،أما األشياء األخرى الخارجة عن األدب ،فيمكن االعتماد على أشياء أخرى غير
القراءة والكتابة لفهمها وتأويلها ،فنعتمد خاصة على الثقافة وكل ما يدخل في تشكيلها من بابها الواسع.

ولقد أثبت ذلك؛ الناقد الفرنسي "روالن بارث ( ")R. Barthesفي كتابه "إمبراطورية العالمات"

حيث استطاع دراسة الشعب الياباني ،وكل ما يتعلق بحياته اليومية ،من سلوك ،وأطعمة ،ولباس...وغير

ذلك دون االعتماد أساسا على الكتابة أو القراءة لفهم تأويل وشرح ما رآه والحظه في المجتمع الياباني.

واذا ربطنا ذلك بالجانب الفلسفي ،فنقول صحيح أن هذه القراءة ،وهذه التأويالت تسمح لنا باستنباط
المعاني واكتساب المعارف وتذوق الجمال وغير ذلك من األشياء ،ولكن تبقى كلها معارف مكتسبة

ونسبية ومتغيرة بصفة مستمرة على وجه الخصوص ،فهي إذن تمتعنا فقط لفترة ،نعتقد فيها أننا توصلنا

إلى الحقيقة ،وخاصة في دراسة النصوص األدبية  ،ولكن تبقى هذه الدراسات النقدية في حركة دينامية
مستمرة ،تم نعنا من أن نجزم أو نحسم في أي أمر يتعلق بماهية وجوهر وحقيقة أي إبداع أدبي مهما

كان.

-1عبد الملك مرتاض  :نظرية القراءة – تأسيس نظرية عامة للقراءة  ،ص .660
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أما في الفصلين السابع واألخير من القسم التنظيري لكتاب "نظرية القراءة" لمرتاض ،نجد الناقد

يعرض تأسيساته لنظرية القراءة ،وذلك بالتعرض لمفهوم القراءة باإلجراء المستوياتي .وبدأ "مرتاض" هذا

الهين أو السهل ،وأشار إلى أن القراءة ضرب
الفصل بالتصريح بأن القراءة األدبية ليست أبدا باألمر ّ
يقر بتعدد
من الكتابة ،وأنها إنتاج لنص جديد بغض النظر عن كونه مكتوبا أو غير مكتوب ،كما أنه ّ

القراءات وتنوع إجراءات القراءة ،ولكن يلخصها كلّها في نوعين كبيرين من القراءة وهما:
أ -قراءة النص الشعري.

ب-

قراءة النص السردي.

ويضيف قراءة أخرى يخصصها للمسلمين واإلسالم ،ويسميها "قراءة النص اإللهي" التي يجب أن
نخصصها لقراءة القرآن العظيم كونه ليس نصا عاديا كباقي النصوص األدبية ويعتبر "مرتاض" قراءته

جنسا شريفا من القراءة ،1ولكي يمهد "مرتاض" لقسمه الثاني من هذا البحث يحاول شرح وتفسير المنهج

الذي سيتبعه في تحليل وقراءة النصوص العربية اعتمادا على مختلف المبادئ النظرية التي سبق وشرح

كيفية إعمالها في الفصول األولى من هذا البحث.

ويخصص "مرتاض" دراسته هذه"النص الشعري" الذي سيقوم بتحليله ودراسته ،وذلك عبر نظام
ّ
القراءة المتعددة المستويات  ،ويقول في هذا الصدد  ...." :إن النص األدبي – كيفما يكن جنسه  -هو

بعرض أن يمنحك  ،ضمن المستويات المتعددة ،وجوها من الفن و الجمال والمتاع كلّها يسهم في إلقاء
الضياء على النص المطروح للتحليل  ،أو القراءة ،وكلّها يفضي إلى زيادة في الكشف والتعرية حتى ال

يكاد شيء يبقى فيه خفيا إالّ تجلّى ،وال معتاصا إال انقاد ،وال غاب ار إال حضر ،وال بعيدا إال اقترب ،وال

غامضا إالّ وضح ،وال مظلما إالّ أضاء 2".....وبذلك فقد حاول" ،مرتاض" عرض جملة من اإلجراءات
التي سيعتمد عليها في قراءته المركبة ،والتي تتمثل في مستويات مختلفة نلخصها فيما يلي:

 -1المستوى اللغوي:
في هذا المستوى يستعين "مرتاض" بمصطلح "التفكيك"  ،ولكن بعيدا عن مصطلح التفكيك الذي أتى به
"جاك دريدا" في النظرية التفكيكية – ويقصد به مرتاض تفكيك أجزاء لغة القصيدة لمعرفة طبائعها ،ثم
إعادة تركيبها كما كانت من ذي قبل في بنيتها النسجية األصلية ،وهذا ما سيفعله "مرتاض" ،في النص

 -1المصدر السابق ،ص .062
-2نفسه  ،نفس الصفحة
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الشعري ،حيث يقوم هذا اإلجراء الذي أتى به على تقسيم النص الشعري قطعا قطعا ،أو بيتا بيتا ،ثم يقوم

بإخضاعها لقراءة مجهريه شاملة حيث تكون لها القدرة القادرة على التسلط على معظم األجزاء والخفايا

ويشير "مرتاض" في هذا الصدد إلى أن هذه العملية تتوقف أيضا على ذوق القارئ المحترف ،وبراءته
اإلجرائية من جهة  ،وكذا على طبيعة النص وبنيته الفنية من جهة أخرى.

1

وبذلك وعلى المستوى اللغوي ،يقوم القارئ بتحليل طبيعة اللغة الفنية التي كتب بها النص ،وتفكيك
المعجم اللغوي داخله وذلك ليكتشف المواد اللغوية التي وظّفها الكاتب في نسج نصه األدبي.

 -2المستوى الحيزي:
الحيزية
ويقصد به "مرتاض" أن معظم العناصر اللغوية أو السمات اللفظية  ،تكون حاملة للمعاني ّ

بشكل أو بأخر ،ويعطي لنا مثاال على ذلك في لفظة "الشجرة" التي يمكن أن يكون فيها معان عجيبة

"للحيز" ،ويقوم بشرح ذلك ،خاصة وأن الشجرة في األصل تمنحنا حي از معلوما ثم نقوم بتحليل ذلك الحيز
بناء على استعمالها في النص المقروء ،فتُحيل لفظة "شجرة" على عدة معان مثال نجد شجرة مثمرة أو
شجرة عقيم؟ شجرة كبيرة أو صغيرة ؟ هل نقصد ظاللها أو أغصانها؟ هل كانت هناك ريح جعلت لها

حركة أم ال؟ هل هي شجرة عتيقة أم ناشئة؟ ...إلى غير ذلك إلى ما ال نهاية من األسئلة المتعلقة بهذه
الشجرة وحيزها ،الذي يتوسع في كل مرة وفي كل سؤال.

وبناء على ذلك يقول مرتاض ....":إن الحيز كما ترى ليس كامنا في مثل هذه السمات اللغوية

كمونا غنيا فحسب ،ولكننا ننفيه  ،يتنوع ويتجدد عطاؤه بناء على ذكاء القارئ وقدرة قريحته على اقتراع
الحيزية الكامنة فيه والماثلة حوله"... .
األبعاد ّ

2

الحيز يمتد بشكل واسع ،فيدل على الحجم والشكل والرسم والفضاء
وهكذا يشرح "مرتاض" كيف أن مفهوم ّ
المتعددة والمختلفة والتي تكون متعلقة بالخصوص بذكاء القارئ أو
الدالالت
ّ
 ...وغير ذلك من الحاالت و ّ
المتلقي.

1
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 -3المستوى الزمني:
الحيز ،حيث يشير إلى أنه ال يمكن الفصل بينهما ،فال حيز
يربط "مرتاض" هذا المستوى بمستوى ّ
الحيز.
خارج الزمن ،وال زمن خارج ّ
ولتفسير ذلك ،فقد رجع إلى التمثيل  ،ودائما للفظة "شجرة" التي رأينا اختالف وتعدد إحاالتها

ودالالتها على مستوى الحيز ،فأشار "مرتاض" إلى أن هذه اللفظة تتمتع بدالالت زمنية متعددة ،خاصة
وأننا لم نقل "فسال"  ،وال "شجيرة" ولتفسير المستوى الزمني الذي تحمله لفظة "شجرة" فقد استعان بآية من
سورة مريم ،تتضمن لفظة نخلة* وشرح كيف أن الزمن هنا يمتد إلى شبكة من الدالالت  ،وشرح ذلك
بطريقة مفصلة.

1

 -4المستوى االيقاعي:
يشير "مرتاض" إلى أنه يقصد بهذا المستوى من القراءة إلى التركيب اإليقاعي الذي يعني لديه
"شعرية اإليقاع وجماليته" ولذلك فقد أشار إلى أن اإليقاع يمثُل في جملة من المظاهر وكأن كل شيء
تكرر على سبيل االنسجام واالئتالف  ،بل إذا تكرر على
يشكل في نفسه ،ومع غيره أيضا إيقاعا ،إذا ّ
سبيل التناقض واالختالف ،كتعاقب الفصول مثال....فهو يشكل إيقاعا ويضيف مرتاض" إلى أن اإليقاع

وتحول ،يظل محتفظا ،أو يجب أن يظل محتفظا بالمقدار األدنى من التكرار
مهما اختلف وتغير
ّ
والتواتر ،والتعاقب ،وينطبق ذلك على اإليقاع السمعي ،كما ينطبق على اإليقاع البصري معا 2.ويعطي
ليوضح أفكاره.
لنا عدة أمثلة
ّ

مكونا أساسيا في شعرية الخطاب األدبي ثم
ثم يشرح معنى اإليقاع الشعري وكيفية تعدد دالالته ،كونه ّ
يفرق بين مستويين من اإليقاع ،المستوى الداخلي ،والمستوى الخارجي ،وبين المستوى العمقي والمستوى
ّ

السطحي ،ويشير "مرتاض" في هذا الصدد إلى أن "اإليقاع" يشمل العالقة الثنائية بين البيت الشعري
وسابقه من جهة ،والبيت الشعري والحقه من جهة أخرى ،وكذا العالقة العامة بين البيت األول من

*-القرآن الكريم" ،وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا" سورة مريم ،األية ".04
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القصيدة ،واألبيات التالية له...وهذه العناصر مجتمعة ومتواشجة هي التي تشكل جمالية البنية اإليقاعية

للقصيدة ، 1وبعد ذلك يعمد "مرتاض" للتّطبيق وشرح ما سبق بصفة مفصلة ودقيقة.2

وهكذا ينتقل الدكتور "مرتاض" إلى القسم الثاني من بحثه ،فيجعل منه ملحقا ،يعرض من خالله تجاربا
تطبيقية في قراءة النص فتناول في الفصل األول"قابلية القراءة للتعدد "؛ حيث قام بعرض قراءات كل من

"المسدي" و "صمود" "والغ ّذامي" للنصوص الشعرية التي أبدعها الشابي.

وتناول في الفصل الثاني موضوع " القراءة بالدورة التوزيعية"؛ حيث قام بقراءة لمقطوعة "قلب الشاعر"
للشابي ،فبدأ بإنشاء ال ّدورة التوزيعية وشرح أنسجتها ،ونظام اشتغالها  ،ثم أنشأ أربع دورات توزيعية ،قام
باالعتماد عليها في األخير إلنجاز تحليل تشاكلي للنص.
ثم انتقل إلى الفصل الثالث؛ حيث عالج موضوع "القراءة والّلعب بالّلغة" تناول من خاللها قراءة أبيات
ثالثة من قصيدة إرادة الحياة للشابي دائما وذلك بتحديد المستويات التوزيعية الكبرى فيها ،ثم تحليل نظام

الدورة التوزيعية باالعتماد على اإلجراء التشاكلي.

وأنهى "مرتاض" دراسته بالفصل الرابع ،حيث تناول موضوع "شعرية القراءة" فقام بممارسة قراءة

سميائية لبيتين للشابي واعتمد على نفس طريقة تحليل النصوص األولى  ،فقام بتحديد المستويات
التوزيعية الكبرى ،ثم دراسة المستوى التشاكلي فيها.
وهكذا فقد أنهى مرتاض دراسته المتعلقة بنظرية القراءة ولكن المالحظ من كل ذلك هو كثرة

التفاصيل ،وتشعبها ،خاصة في الجزء التطبيقي من الكتاب ،باإلضافة إلى أن مرتاض ،قام بمزج نظرية

التلقي والدراسات اللغوية ،والدراسة السيميائية ،ليشكل نظرية في القراءة ،ولربما لهذا السبب ،ولعدم التزامه
بمنهج واحد في دراسته ،يدعوه بعض الباحثين بالشمولي ،فنجد في كل كتاباته منهجا مركبا من اثنين أو

أكثر ،وهذا ما يعطي صفة مميزة لدراساته النقدية ،أما بخصوص نظرية التلقي ،فقد حاول المزج بين
اإلجراءات الحداثية التي أتت بها معظم الدراسات الغربية ،وربطها باإلجراءات النقدية العربية التراثية وهذا

ما سمح له بإنشاء نظرية قراءة عربية أغصانها ترتفع في سماء الحداثة ،وجذورها تضرب في عمق
التراث العربي األصيل .وهذا هو الشيء الذي يسعى إليه الناقد دائما وهو الحداثة أو التحديث مع الحفاظ

على الخصوصية العربية.
-1عبد الملك مرتاض ،نظرية القراءة ،ص.029
-2المصدر نفسه ،ص ص.012 – 022
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نظرية القراءة عند حميد لحمداني:

كباقي نقاد العرب المحدثين والمعاصرين نجد الدكتور "حميد لحمداني" قد اهتم بدراسة المناهج
النقدية الجديدة فقد تعرض خالل مساره النقدي إلى دراسات متنوعة حاول إثرها إما إسقاط المناهج

الغربية على النصوص األدبية العربية واما البحث والتأسيس لنظريات ومناهج جديدة تتوافق مع طبيعة
النص العربي جديدا كان أو قديما ،ونالحظ أن أعماله النقدية متنوعة المنهج من أسلوبية ،درس خاللها
المبدع العربي وكيفية إنتاجه للنصوص ،إلى بنيوية وبنيوية تكوينية تناول فيها كيفية اإلبداع عن طريق

بنيات النص ،فدرس هذا األخير في ذاته وبذاته ثم انتقل لالهتمام بالقارئ ومتلقي األعمال اإلبداعية،
بالدرجة األولى بمتلقي النص
وذلك من خالل دراسة نظرية القراءة أو نظرية التأويل والتلقي التي تهتم ّ
األدبي وتجعل منه محو ار أساسيا تُبنى عليه دراساتها .وفي هذا اإلطار سنحاول التعرف على كيفية
تناول لحمداني لهذه النظرية وذلك من خالل كتابه الموسوم "القراءة وتوليد الداللة  ،تغيير عاداتنا في

قراءة النص األدبي" ،يهتم هذا الكتاب بالدرجة األولى بالمشاكل النظرية لقراءة األدب وتأويله ،ويفسح
المجال في غير موضع ،للوقوف على بعض النصوص الشعرية والسردية من أجل فهم أكثر للقضايا

المطروحة في عملية القراءة كما يهدف إلى تغيير عاداتنا المألوفة في قراءة النصوص األدبية – حسب

تعبير لحمداني  -وهي عادات تلتزم بوثوقية صارمة ال تتناسب مع الطبيعة النسبية للنتائج المحصل
عليها عادة في الدراسات األدبية ،ويشير أيضا "لحمداني" إلى أن كل هذا من أجل ترك المجال مفتوحا

للحوار حول مضامين هذه النصوص األدبية وقيمها الجمالية لغاية تحصيل مردودية معرفية أكبر.1

ولهذا قدم لنا "لحمداني" كتابه في ثالثة فصول ومدخل تناول فيه اإلبداع العربي الحديث وعالقة جديدة

مع القارئ ،وتناول في الفصل األول النص والخطاب وتوليد المعاني وفي الفصل الثاني التأويل الحلمي
وتأويل الدالئل ،وانتهى بالفصل الثالث الموسوم بمستويات القراءة.

أشار "لحمداني" في تقديم كتابه إلى أن فعل القراءة قد ارتبط في التاريخ األدبي العربي وغير العربي
بفكرة التقاط مضمون الرسالة من النص وأول التأويالت منذ القديم كانت نتيجة لالهتمام بتفسير

النصوص ال ّدينية التي كانت عرضة للتأويالت المختلفة والتي يحتدم حولها النقاش في غالب األحيان
سواء كان ذلك عند الغربيين المسيحيين واليهود ،أو عند العرب في اهتمامهم بتفسير القرآن الكريم ،ثم
تطور هذا األمر ليصل إلى إنشاء نظرية تأويلية تدرس النصوص األدبية؛ حيث نجد أن فعل القراءة
-1حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة ،تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي ،المركز الثقافي العربي ،المغرب ،ط 0222 ،6ص
.22
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الفصل الثاني:

المتعاقبة على النصوص هو الذي أعطاها قيمتها األدبية والمضمونية ،وأشار "لحمداني" إلى أن هدفه

من هذا ا لكتاب هو محاولة إعادة النظر في عالقتنا وكيفية تعاملنا مع النصوص األدبية مهما كان نوعها
أوعصرها الذي أنتجت فيه وبالتالي فالقراءات المختلفة والسياقات االجتماعية والحضارية هي التي تسمح

لنا بتقديم تأويالت مختلفة للنصوص باإلضافة إلى مبحث التناص وخاصية التدليل المتولدة عن التفاعل
النصي الداخلي كما أشار إلى تأويل األحالم التي يمكن لدارس األدب دراستها لفهم طبيعة النصوص

الشعرية والقصصية.

1

ولهذا نجد "لحمداني" في كل مرة يدعو إلى االنفتاح وقبول التغيير الذي يحدث في مختلف

المجاالت بصفة عامة ،وفي الدراسات النقدية واألدبية بصفة خاصة .فيقول بهذا الصدد ...":ومن حسن
الزاهرة كان يترك المجال للحوار الفكري حول النصوص على
أن المجتمع العربي في عهود نهضته ّ
الحظّ ّ
المستوى الثقافي العام في الوقت الذي كان فيه كل فكر يتشبث في الغالب بفكرة أنه وحده صاحب
الحقيقة في النظر إلى النصوص ودالالتها 2"...ورّبما هذا ما يريد به "لحمداني" تفسير قبول الفكر النقدي
العربي لمختلف المناهج والنظريات النقدية الحديثة التي عرفها الغرب بسهولة ،حيث نجد أن النقاد
العرب قد تبنوا معظم هذه النظريات ،وحاولوا تطبيقها على مختلف النصوص العربية بأنواعها وأجناسها.

وتعدد دالالته ،وامكانية تأويله وتفسيره حسب
النص األدبي،
ّ
يقر بفكرة انفتاح ّ
وبذلك نجد "لحمداني" ّ
القراءة وحسب القارئ ،وكذا العصر الذي تق أر فيه ،فيقول ....":إن فكرة الداللة الثابتة للنص األدبي
تتعارض بشكل واضح مع واقع األمر الذي يشير إلى أن هذه النصوص لها خاصية جوهرية وهي

الدوام ألن تق أر في العصور من زوايا نظر مختلفة وجديدة ،وذلك في ضوء التطورات
قابليتها على ّ
3
قرر "لحمداني" استبدال العالقة التي
الحاصلة في ّ
تقدم الفكر بشكل عام ، "...وانطالقا من هذه الفكرة ّ ،
تربط بين القراءة والفهم ،بعالقة أخرى تربط بين القراءة والتأويل.

وهكذا يبدأ "لحمداني" دراسته هذه ،بمدخل عام ،يتناول فيه العالقة الجديدة التي تربط بين القارئ
تحول هذه العالقة ،فوضح أن من األسباب
واإلبداع العربي الحديث .فأشار في أول األمر إلى سبب ّ
التحول الذي ط أر في شكل و وظيفة األدب
األساسية لتغيير عالقة القارئ العربي بالنصوص األدبية ،هو
ّ

أن أشكال التعبير القديمة كانت متالئمة مع نوعية الوظيفة التي كانت منوطة لها ،4فقدم لنا مثاال
ذلك ّ
-1المصدر السابق ،ص .21
2

-نفسه ،نفس الصفحة.

4

-نفسه ،ص 26

-3نفسه  ،ص 29
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على ذلك بالنصوص الشعرية التي كانت متصلة دائما بالواقع العربي ،وتميزت بوظيفتها اإلنشائية
بالدرجة األولى ( أي االهتمام بالبناء الشعري واستخدام الكنايات واالستعارات ...الخ) ،ولكن الشعر

العربي الحديث ،ورغم احتفاظه بوظيفته التعبيرية ،وبالجانب البالغي له ،إالّ ّأنه يتجاوز أشكال التعبير
ميز بالعمق المعرفي والوجداني)
القديمة لكي يستطيع االستجابة لألفق الجديد للفكر العربي (الذي يت ّ

وذلك باستخدام وسائل تعبيرية جديدة كالرمز ،وتوظيف التاريخ واألسطورة ،وادراج البنيات التمثيلية

السردية في تضاعيف التعبير الشعري ،ولهذا نجد "لحمداني" يؤكد ضرورة التحديث سواء في النقد

والمناهج النقدية لدراسة وتحليل النصوص األدبية ،أو في طريقة القراءة والتعامل مع هذه النصوص
اإلبداعية ،سواء كانت حديثة أم تراثية ،فنجده يقول في هذا الصدد ...." :واذا كان الشعر قد نجح أمام

التكيف للحفاظ على بقائها ،إما بسبب
هذا التّحدي ،فإن كثي ار من األجناس األدبية لم تكن قادرة على ّ
عائد إلى طبيعتها التكوينية الداخلية ،أو ألسباب تتعلق بمزاحمة فنون جديدة لها" 1.وبالتالي وبسبب
مختلف هذه التطورات التي أصابت النص األدبي العربي ،سواء في الشعر أو النثر ،اضطر القارئ

تغيرت طريقة إبداع النصوص شكال ومضمونا
العربي هو اآلخر إلى مسايرة هذه التطورات .فبعد أن ّ
وأصبح البعد الرمزي والتاريخي واألسطوري ينافس الدور البالغي والنحوي والتركيبي في النصوص
العربية ،وجد القارئ العربي نفسه متورطا في صياغة هذه النصوص أثناء قراءته لها ،حيث أصبحت له

حرية أكبر في التأويل والتخييل والتفسير.

وبذلك يشير "لحمداني" إلى ضرورة االهتمام بفعل القراءة باعتباره فعال منتجا ،ال مستهلكا لألدب.

ولهذا فقد حاول توضيح أهم العناصر التي تجسد مفهوم الحداثة في النص العربي الحديث ،والتي يمكن
تلخيصها فيما يلي:
-1العناصر التخيلية:
يشير "لحمداني" هنا إلى ضرورة تضمين عناصر تخيلية في كل إبداع أدبي حديث ،حيث تقوم
هذه العناصر بتحويل انتباه القارئ ،وابعاده عن كل ما هو مألوف ويومي وعادي إلى كل ما هو جديد

ومثير .ولهذا فالخيال يلعب دو ار مهما في تقدير قيمة اإلنتاج األدبي ودرجة اتساع مجال تداوله
واستهالكه.

2

-1حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة ،تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي ،ص .62
-2المصدر نفسه  ،ص .66
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 -1أدوات التخيل:
يقصد بها "لحمداني" الوسائل واألدوات التي يستعين بها الكاتب لإليهام بواقعية الحدث الذي يكتبه
ولإليهام أشكاال مختلفة .فإما أن يقوم الكاتب بتكثيف وسائل التحفيز الواقعي بتناول مواد الواقع ودمجها
في عالم تخييلي جديد .واما أن يخلق عالقة مباشرة أو غير مباشرة بنصوص مختلفة يعرفها القارئ

مسبقا.

ويشير"لحمداني" إلى أن أكثر أشكال التمثيل شيوعا في الكتابة األدبية العربية الحديثة والمعاصرة

هي اإلجراءات الحوارية التي تعيد تشكيل الحوار االجتماعي واإليديولوجي والفكري في األعمال األدبية

الرواية التي تستعمل مختلف أشكال التخييل هذه ،وخاصة بتعدد أبطالها
وخير مثال على ذلك ،نجد ّ
1
ورؤاها.
ُ
 -2حضور القارئ في النص:
يشير "لحمداني" إلى أن السرد العربي المعاصر يتميز باستدعاء القارئ للمشاركة الفعلية في بناء

النص ،ذلك أن الكاتب يخاطب المتلقي مباشرة ويدعو لإلسهام معه في عملية تكوين النص ،ولكن يشير
إلى أن القارئ المعاصر غير معني بالقضية ،ألن مفهوم القارئ هنا ،وكما يوضح في هامش الموضوع

أن القارئ هو مجموع القراء الذين لهم هيمنة على ال ّذوق العام في العصر الحاضر وهذا يعني أن هناك

للقراء ولكن ليست لها هيمنة ذوقية 2.ولكن في هذا الموضع بال ّذات ،نالحظ أن
مستويات ّ
متعددة أخرى ّ
"لحمداني" يقوم بإصدار حكم قيمي على القارئ العربي المعاصر ،فوصفه بعدم امتالك ال ّذوق ،ولكن إذا

أن "لحمداني" يسقط في فخ النقد التقليدي ،دون الشعور
عدنا إلى هذا النوع من االحتكام إلى الذوق ،نجد ّ
بذلك.
ولذلك فإن النص العربي الحديث ،يقوم باستدعاء القارئ بواسطة العناصر واألدوات التخييلية
فتدعوه لفك رموزها وتتبع بنائها العضوي ،وكذا عقد عالقة بين أجزائها المبنية ،وربط مختلف دالالتها
بمختلف الجوانب األسطورية ،والتراثية ،والفكرية والثقافية ....وغيرها ،للوصول لفهم النص وتأويله.

-1المصدر السابق ،ص.60
 -2نفسه ،ص .62
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 -3داللة المعرفة المواكبة للنص اإلبداعي:
هنا يشير "لحمداني" إلى أن المبدعين لم يكتفوا بدعوة القارئ لمشاركته الوظيفة التعبيرية ،فاقتحم
عالم النقد األدبي وذلك بالكشف عن أسرار اإلبداع و تعرية "أدوات وميكانيزمات التعبير ومثل لذلك

الرؤية السردية وبناء
بالكتابة السردية التي يذهب فيها المبدع إلى طرح قضايا نقدية تهم ّ
1
الشخوص...الخ.
 -4االقتصاد وتشكيل الفضاء:
قد أصبح المبدعون يهتمون بقضية اقتصاد النص في الكتابات اإلبداعية ،ألن القارئ المعاصر

المهيمن بذوقه لم يعد يتقبل الحشو واإلفاضة  ...في الكتابة .ولذلك فقد اهتم المؤلفون بالفضاء النصي

( )L’espace textuelباعتباره جزءا من عملية اإلبداع.

2

وانطالقا من مميزات النص اإلبداعي العربي الحديث ،استطاع "لحمداني" استخراج مجموعة من

العناصر التي يعتمد عليها المبدع لضمان استقبال واستجابة القارئ له ،والتي تتمثل فيما يلي:

االختصار ،اإلغراء ،نوعية االستهالك األدبي ،والمواكبة األدبية ،حيث نجد أن القارئ المعاصر يميل
كثي ار إلى االختصار ويفضل النصوص القصيرة ،وهذا ما يفسر ربما رواج القصة القصيرة في األدب
الحديث ،كما أن اإلغراء بمختلف الوسائل يجذب القارئ بسهولة كما أن االستهالك األدبي المعاصر

تطور وتيرة اإلبداع العربي
مرتبط بالجانب االقتصادي للقارئ باإلضافة إلى العالقة التي تربط بين ّ
3
وتطور مستوى جمهور القراء ،حيث نجد أن القارئ العربي ال يكون دائما في مواكبة ومسايرة األدب
ّ

وهذه هي أهم القضايا التي أشار إليها "لحمداني" في مسألة االستقبال ونوعية الجمهور العربي ،حيث
نجد أن هذين العنصرين يلعبان دو ار مهما في عملية القراءة في األدب العربي.

تطور
ودائما في نفس السياق ،عمد "لحمداني" إلى اإلشارة إلى إمكانية اإلبداع العربي في سياق ّ

اإلبداع العالمي فأشار إلى أنه رغم المستوى األدبي ومستوى الدراسات النقدية التي وصل إليها النقاد

والباحثون العرب ،إال أن اإلبداع العربي يبقى مرتبطا بالقضايا المصيرية والحاجيات الملحة

1
2
3
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التغير الحاصل في المضامين وأدوات التعبير ،ال يزال – اإلبداع العربي–
فيقول...":رغم كل التطور و ّ
1
مهوسا بالحفاظ على الكيان الخاص ،بما في ذلك تماسك الذات والهوية في مواجهة اآلخر"....
جيد وكاف في العالم العربي فيقول:
تطور القراءة بشكل ّ
وهذا ما أدى في رأي "لحمداني" إلى عدم ّ
تطور تبعا للتغيرات التي لحقت نوعية
" ....من هنا يمكن القول بأن القراءة رغم ك ّل ما حصل فيها من ّ
يؤولون
الكتابة األدبية –ال تزال تميل إلى ذلك ّ
النمط التقليدي في الغالب ...وأن معظم ّ
القراءّ ....
النصوص أكثر من كونهم يفهمونها  .2" ....وهكذا فقد حكم "لحمداني" بضعف القارئ العربي مقارنة

ميز به اإلنسان العربي بصفة
تطورات ،وذلك يعود إلى الطابع المحافظ الذي يت ّ
بما ّ
توصل إليه الغرب من ّ
عامة.
وانطالقا من هذه اآلراء ،والمبادئ واألفكار ،حاول "لحمداني" معالجة مجموعة من األفكار والقضايا

النص والخطاب
المتنوعة ،وذلك في ثالثة فصول من الكتاب ،حيث تناول في الفصل األول موضوع ّ
وتوليد المعاني ،فتضمن هذا الفصل مسألة القراءة بين التواصل والتفاعل أين نجد "لحمداني " يتحدث
عن عملية التواصل ،فعرض مجموعة من التعريفات التي وردت لمفهوم "التواصل" في مختلف الكتب
والمعاجم ،فناقش بعض اآلراء والمواقف المتعلقة بهذه القضية ،فاقترح تعريفا يصفه ب"الدال" وهو

"....التواصل هو نقل خبر أو معرفة أو خبرة وبوساطة أية لغة أو إشارات مسننة بين فردين أو
للرسالة ،والثاني مستقبال ومفككا لسننها وتكون نتيجة ذلك التأثير في
مجموعتين  ،إحداهما يكون باثا ّ
المستقبل أو إجراء تغيير ما في حالته 3 "....حيث يشترط أن يكون هناك تفاهم تام بين المرسل

والمستقبل حول إشارات دالئل التسنين.

وبذلك فإن النصوص بشكل عام ،والنصوص األدبية بشكل خاص تعتبر أداة للحوار االجتماعي

حيث يتم من خاللها تبادل التأثير بين مرسل ومستقبل ،وبالتالي فإن الداللة في النصوص ال يمكن أن
تضبط بشكل تام إال بالرجوع إلى السياقات الخارجية ،مع اإلشارة إلى أن سياق كتابة النص ال يكون

النص وفهمه وتأويله كما يشاء ،وبالتالي فقد
بالضرورة سياق قراءته .ولهذا فإن القارئ يقوم باستقبال ّ
تعبر
فرق "لحمداني" بين أنواع الخطابات التي تأتي في النصوص فقسمها إلى نصوص إخبارية وأخرى ّ
عن وجهة نظر كاتبها ،ولتوضيح فكرته هذه قام بتقديم مثالين  4من الكتابات الصحفية.

1
2
3
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الفصل الثاني:

وانطالقا من هنا يشير "لحمداني" إلى أن قراءة النصوص األدبية سواء في العالم العربي أو

خارجه ت شير إلى وجود تفاوت حاصل بين طبيعة ممارسة القراءة وطبيعة التنظير للقراءة ،ويقصد بذلك
أن بخصوص ممارسة القراءة فإن دراسة النصوص عمل مشروع وأن االختالف حول معانيها يكون دائما

قائما ،وهذا شيء طبيعي .أما بخصوص التنظير فإن القراء والنقاد يقرؤون النصوص بغايات ودوافع
متباينة ،ولذلك فهم يؤولون األدب أكثر مما يفهمونه ،ويكون ذلك أيضا بشكل متباين.

قدم "لحمداني" أمثلة على نظرية القراءة العربية ،والتي تتمثل في نظرية
وانطالقا من ذلك ،فقد ّ
البالغة العربية عند الجاحظ 1حيث تحدث عن القصدية في الكالم  ،وعن تأويل هذا األخير خاصة في

تغير مفهوم التواصل في الدراسات الحديثة وذلك بما يتالءم
الدراسات الشعرية  ،ثم أشار "لحمداني" إلى ّ
2
النصية من جهة ،ومع طبيعة القراءة من جهة ثانية.
مع االكتشافات المتعلقة بالبنى
ّ
وانطالقا من هذه الفكرة ،فقد تناول "لحمداني" مفهوم التواصل عند "إيرز" فتحدث عن مفهوم الفراغ

النص اإلبداعي ،وكون هذا الفراغ هو الذي يدفع بالقارئ إلى السعي الكتشاف جوهر
أو اإلبهام في ّ
وحقيقة ذلك النص األدبي ،وذلك باالعتماد على التأويل .وبذلك فقد اعتبر "لحمداني" التواصل بهذا
المعنى بين المبدع والمتلقي و عن طريق النص – هو فعل منتج للداللة وليس مستهلكا لها.

ولذلك نجد "لحمداني" يقول بخصوص التواصل والفهم والتأويل .....":إن حياة اإلنسان اللغوية ال

تحرضه في كثير من الحاالت على أن ينفعل ويؤول ويقترح و يغير
تستدعي منه دائما أن يفهم ،بل ّ
متميز بتشغيل القدرة
والنصوص األدبية هي من أكثر النصوص اللغوية إثارة لهذه الملكات ،فهي حافز ّ
التفاعلية واإلنتاجية لحظة القراءة"...

3

ودائما في سياق التلقي والتأويل ،تعرض "لحمداني" إلى ماهية النص األدبي في ضوء نظرية

التلقي فأقر برأي النقاد الغربيين حول هذا الموضوع ،بأن الظاهرة األدبية تكون موجودة في عالقة النص

بالقارئ ،وليس كما كان سائدا في الماضي ،حيث هناك من يعتقد أنها موجودة عند الكاتب ،أو تكمن في
النص الذي يتضمنها في بناءاته .وهكذا فقد عرض "لحمداني" آراء بعض النقاد مثل "ريفاتير"( Michael

ميز بين الداللة والتدليل (4 )Signification et Signifianceحيث استنتج أن
 )Riffaterreالذي ّ

 -1المصدر السابق،ص ص .12 – 11
2

-نفسه ،ص .12

 -3نفسه ،ص .92
4

 ينظر Michael Riffaterre : l’illusion référentielle . in-littérature et réalité série 1982, p. 92 :129

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

القارئ مجبر على قراءة النص األدبي بعامة ،والنص الشعري بخاصة ،قراءتين :األولى استكشافية يصل
الداللية.
تعدد األبعاد ّ
فيها إلى الداللة ،والثانية هيرمينوطيقية يجد نفسه فيها أمام التدليل الذي يقصد به ّ

1

كما عرض "لحمداني" أيضا أري "أمبيرتو إيكو" في هذا الموضوع؛ حيث عالج العالقة بين النص
والقارئ ،وأقر بانفتاح النص األدبي وبتعددية القراءة مع األخذ بعين االعتبار في التأويالت بالبنيات
2
الصدد آراء األلماني "ياوس" الذي يدعو إلى
النصية األساسية .كما عرض "لحمداني" أيضا في هذا ّ
دمج ثالث مستويات مهمة لتحقيق التأويل األدبي ،وهي مستوى الفهم ،مستوى التأويل ومستوى

االستعمال.

تصور "روالن
وأشار "لحمداني" أيضا إلى جمالية التلقي كما رسمها "ياوس" وكيفية اختالفها عن
ّ
بارث" الذي ينظر إلى النص األدبي على ّأنه مولّد ال نهائي للداللة أي اعتباره كحقل غني بالتدليل

القراء واختالفها خالل العصور ،وأشار
( )Signifianceفي حين أن "ياوس" يتحدث عن آفاق انتظار ّ
النص األدبي صفة اإلنتاجية المستمرة للمعنى .3كما يعرض "لحمداني" أيضا آراء
أن ذلك ما يمنح ّ
إلى ّ
تكون المعنى ومفهوم رؤى العالم وعالقتها بجمالية التلقي.
"إيزر" وكيفية تعرضه إلى قضية ّ

وفي آخر هذا الجزء من البحث في الجذور الغربية لنظرية التلقي ،يشير "لحمداني" إلى أنها فتحت
أفقا جديدا في مجال النقد األدبي ،حيث أصبحت تدعو إلى السعي للوصول إلى معرفة المعرفة.

4

وانطالقا مما سبق ،تعرض "لحمداني" إلى البحث في موضوع دور السياق في تأويل الخطاب

األدبي فحاول البحث في إمكانية استغالل القراءة التأويلية – في ضوء نظرية التلقي والتأويل – لدراسة
بعض النصوص العربية  ،ولكي يقوم بإثبات دور السياق في تحديد إمكانيات التأويل المتاحة لدى

المتلقي قام "لحمداني" بدراسة "دليل" الوردة في سياق قصيدة للشاعر صالح عبد الصبور بعنوان "رسالة
الدالالت التي
تعدد ّ
سيدة طيبة (من ديوانه أحالم الفارس القديم .)6690 ،فبرهن "لحمداني على ّ
إلى ّ
أتى بها مفهوم "الوردة" في هذه القصيدة ،وكذا اختالف التأويالت التي أتت بها .وبنفس الطريقة قام

1

-حميد لحمداني :القراءة وتوليد الداللة ،ص .96

2

 -ينظر:

3

 -حميد لحمداني :القراءة وتوليد الداللة ،ص .94

Umberto Eco , Notes sur la sémiotique de la réception in actes sémiotiques. Documents

4

(I.N.L.F.) 1987 . p. 10
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"لحمداني" بإثبات دور السياق األسطوري والحكائي في عملية تأويل النصوص األدبية ،وبالتالي تفسيرها
وفهمها بالنسبة إلى هذه المرجعيات األسطورية .وكان هذا ضمن السياقات الداخلية التي يتضمنها النص

األدبي في طياته .وهذا ما أخذ "لحمداني" في هذا الصدد للحديث عن دور السياق الخارجي في عملية
وتتعدد مع القراءات المستمرة
التأويل وعالقته بسياق الحصر ،فأثبت أن التأويالت والتفسيرات تختلف
ّ
1
والمتعددة.
وهكذا انتقل "لحمداني" إلى معالجة موضوع "المقصدية ودور القارئ في توليد الداللة"؛ حيث أشار

في البداية إلى أن هذه الدراسة تتمثل في بحث عن مفهوم "المقصدية أو الغرض" عند "عبد القاهر

أن أهمية هذا البحث تكمن في مقصدية األدب كونه مفتاح فهم النظرية النقدية
الجرجاني" فأشار إلى ّ
العربية القديمة خاصة وأن مفهوم القصد أو الغرض يحتل مكانة محورية في نظرية النظم عند
الجرجاني" ،ولهذا فقد اعتبر "لحمداني" مفهوم "المقصدية" مفتاحا لفهم نظرية القراءة عند "الجرجاني".

ولكي يخوض "لحمداني" في صلب الموضوع فقد اعتمد على المؤلفين األساسيين لعبد القاهر

أفكار مهمة
ا
الجرجاني وهما  :أسرار البالغة ،ودالئل اإلعجاز وبالضبط في هذا األخير ،وجد "لحمداني"

األولي في الثقافة العربية القديمة .فأشار
ّ
تعبر عن مجال القراءة والقصد ،ودور القارئ بالنسبة للنص ّ
إلى أن هذه األفكار تمثل الفهم العربي لنوعية عالقة القارئ بالنصوص األدبية اإلبداعية والدينية على
الخصوص ،وما يتصل بذلك من كالم عن المقصدية .فتحدث "لحمداني" عن أهم فكرة يدافع عنها

الدفاع
ويكرر ّ
"الجرجاني فيقولّ ... ":أول فكرة أساسية يدافع عنها "الجرجاني" في كتابه دالئل اإلعجازّ ،
عنها في نفس الكتاب عشرات المرات ،هي مسألة أسبقية المعاني في النظم بجميع صوره ،فالمتكلّم ال
ينظم ألفاظا ليعبر بها عن معانيه بل يتصور المعاني لتجد لنفسها ألفاظا تتمظهر فيها"...

2

ولكن ال يقصد هنا بـ "األسبقية" المسافة الزمنية ،فالمعاني ،تتولد وتستدعي في نفس الوقت األلفاظ

المناسبة لها ،حيث ال تكون هناك حاجة للتّفريق بين اللفظ والمعنى كما كان سائدا في النقد التقليدي.
ومن هنا نلتمس وندرك حضور المتكلم وقصديته وذلك؛ ألنه هو الذي يحدد معاني كالمه سلفا ،وهكذا

أن المتلقي ليس له أي دور في الحقيقة – في الثقافة العربية القديمة دائما – في مسألة
يرى "لحمداني" ّ
إضفاء المعنى على األلفاظ؛ ألنها وليدة معان مسؤولة عن تمظهرها سابقا ،وما على القارئ إال أن

1
2

حميد لحمداني :القراءة وتوليد الداللة ،ص ص .622 – 22 المصدر نفسه ،ص .621131
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الفصل الثاني:

يبحث عنها من خالل األلفاظ ذاتها أو أن يجتهد لبلوغها إذا كانت مختفية وراء ألفاظها .1وهكذا فقد أثبت

الجرجاني الحضور الدائم للمقصدية في الكالم اإلبداعي  ،وما على القارئ إال االجتهاد ليصل إليها.
وهكذا

يخلص

"لحمداني"

في

قراءته

هذه

لكتاب

دالئل

اإلعجاز

لعبد

القاهر

الجرجاني،فيقول....":وها نحن نرى جوهر نظرية النظم يعتبر الخبر وجميع الكالم إنما ينشئه اإلنسان في

أن ما يتحدث عنه الجرجاني ليس سوى مقاصد المتكلم
نفسه ويعرضه على قلبه ويحاكمه في عقله .و ّ
يصور بالصور الكثيرة والصناعات
وأغراضه .والخبر في مفهومه يشمل التخييل وال يتعرض معه ،فهو
ّ
العجيبة وأن وجود هذه الصور ال يلغي أبدا القول بالمقاصد واألغراض"...

2

أما في كتاب أسرار البالغة ،فنجد "لحمداني يشير إلى وجود مجموعة من األلفاظ والمصطلحات التي
تدل إما على المقصدية ،وهي خاصة بالمتكلم واما على الفهم وهي خاصة بالقارئ.
 ألفاظ تدل على القصد مثل :أراد ،عمد ،المراد ،المقصود الفائدة ،الغرض ،التدقيق...الخ.التثبت
 ألفاظ تدل على الفهم مثل:صور ،التبيين ،،االنقيادّ ،
يتصور ،النظر ،اليقظة ،الفهم ،الت ّ
ّ
التروي ،التأويل....الخ.
ّ

ويشير "لحمداني" ويخلص في هذه الدراسة إلى أن المتكلم في الثقافة العربية القديمة ،يمتلك سلطة على
القارئ ،ألنه ال يتمتع بحرية توليد المعنى ،بل يفهم األلفاظ داخل نطاق مقصدية المتكلم.
كما يشير "لحمداني في نفس السياق ،إلى "الزمخشري" ورأيه الذي يؤكد ضرورة بحث القارئ عن

الداللية ،غير أنه قد خالف "الجرجاني"؛ كونه يسمح بالتوسع
مقصدية الكالم بالوسائل النحوية والتركيبية و ّ

في الشرح والتأويل باالعتماد على نصوص أخرى.3

الداللة عند
ويعود "لحمداني" ليربط مفهوم "المقصدية" في الكالم ،ودور القارئ في توليد ّ
أن هذا األخير ،وعندما تكلّم عن أضرب الكالم في كتاب "دالئل اإلعجاز" ،قد
"الجرجاني" ،فيشير إلى ّ
أشار إلى وجود معنى أول يصل إليه القارئ بصفة مباشرة ،ثم وجود معنى ثان يستنبطه القارئ من
المعنى األول وذلك عن طريق االستدالل.

1

-المصدر السابق ،ص .629

-2نفسه  ،ص .622

 -3يمكن العودة إلى مقال :سي از قاسم :توليد النصوص واشباع الداللة تطبيقا على تفسير القرآن .مجلة ألف ،عدد  ،2سنة ،6622
خاص عن الهيرمينوطيقا والتأويل ،ص.20
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وبالتالي ،وعلى هذا األساس ،فإن القارئ حين يتجاوز المعنى األول ،فإنه يتجاوز مستوى الفهم

لينتقل إلى التأويل ...وهذا ما يقود إلى تعددية التأويالت والدالالت والمعاني 1وهذا ما يدل على أهمية
دور القارئ في عملية تفسير وتأويل مختلف النصوص سواء تعلق األمر بالنصوص القرآنية ،أو

بالنصوص األدبية.
وهكذا ينتهي " لحمداني" باإلشارة إلى االختالف

األساسي الذي يوجد بين هذه النظرية العربية

وجمالية التلقي المعاصرة ،حيث يعتبر هذه األخيرة متصلة أساسا بالنصوص البشرية ،فاألفكار التي

يعبر عنها األفراد ليس من الضروري أن تنتقل كما هو مع ّبر عنها في الكالم إلى المتلقي؛ألن هناك
عوامل أخرى تتدخل في سيرورة اإلبالغ منها الشروط الزمانية والمكانية  ،ومنها مؤهالت المتلقي
وطبيعة خطاطاته الذهنية .وبالتالي ال يمكن أن تكون الرسالة محملة بداللة محددة ،ألن القارئ بدوره

سيعيش تجربة القراءة التي تسمح له بإعطاء دالالت متعددة للنص الواحد في كل مرة يعيد فيها قراءاته.

وهذا ما يفسر حسب "لحمداني" ضرورة اللجوء إلى الكتابة اإلبداعية التخييلية التي تعرفها الساحة األدبية

المعاصرة.

هذا إذن أهم ما أتى به "لحمداني" في الجانب النظري من كتابه ،وحول البحث عن مفاهيم القراءة
والتواصل ،والسياق ،وتوليد الداللة في ضوء نظرية التلقي والتأويل .أما في الفصلين الثاني والثالث من

الكتاب ،فقد حاول "لحمداني" تطبيق ما أتى به في الجانب النظري على بعض النصوص العربية فتناول

قضية تأويل األحالم وتأويل األدب وربط ذلك بالواقع وبالجانب األسطوري لألحالم ولإلبداعات

وتعرض في الفصل الثالث إلى مستويات القراءة،عالج فيها تلقي القصة العربية القصيرة واختالف
األدبيةّ .
التأويالت للقصة الواحدة ،كما تناول موضوع القراءة وتنمية خيال القارئ العربي.
ومن خالل هذه الدراسة ،نالحظ اهتمام "لحمداني" بهذه النظرية ،فرغم أنه انطلق من مبادئ نظرية
القراءة وجمالية التلقي الغربية ،إال أنه قد عاد إلى التراث العربي للبحث عن جذور هذه النظرية عند

الجرجاني .ثم في الفصول التطبيقية من كتابه حاول ممارسة ما توصل إليه في الجزء النظري على
نصوص عربية حديثة .وبذلك فقد استطاع بناء جسر بين النقد العربي القديم والنقد الجديد بطريقة ذكية

ومميزة ،تبين وعي الناقد وادراكه لمسعاه ،الذي يتمثل ولو بصفة غير مباشرة في التأسيس لنظرية قراءة
عربية ،تضرب جذورها في التراث العربي ،وتعلو تفرعاتها في النقد والنصوص اإلبداعية الحديثة

والمعاصرة .وهو مجهود كبير وقيم ُيشكر عليه الدكتور "لحمداني".
1
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ج –نظرية القراءة عند المسدي:
كما اهتم "مرتاض" و"لحمداني" بهاجس القراءة في ضوء النظرية النقدية الحديثة  ،والتي تعرف

بنظرية القراءة أو النظرية التأويلية ،أو جمالية التلقي ،نجد الدكتور التونسي "عبد السالم المسدي يخوض

هو اآلخر في هذا الواد من النظريات النقدية الحديثة.

فقد اهتم المسدي بمفهوم القراءة ،ولكن بصفة مخالفة عما تطرق إليه "مرتاض" في كتابته ،وبعيدا عن

مفهوم توليد الداللة الذي نجده عند "لحمداني" .ولكي نتعمق أكثر في مفهوم "القراءة" عند "المسدي" نضع
بين أيدينا مؤلفه القيم ،بعنوان "قراءات مع الشابي ،والمتنبي ،والجاحظ ،وابن خلدون" .

بمجرد النظر والتمعن في هذا العنوان ،نالحظ أنه يتعلق بفعل القراءة ،أما بخصوص النماذج التي
ّ
اختارها "المسدي" فهي تتنوع بين الشعر ،والنقد ،وبين الحديث والقديم ،فنجد المتنبي من الشعراء العرب
القدامى ،والشابي من الشعراء المحدثين ،نجد الجاحظ من النقاد العرب األولين ،وابن خلدون من الفالسفة

العرب األسبقين ،وبذلك ،فإن هذه الدراسة ستتميز حتما بالتعدد والتنوع سواء على مستوى النصوص
التي سيخضعها للدراسة ،أو على مستوى الكتاب الذين يبحث في نصوصهم [نقاد ،شعراء ،فالسفة] ،أو

على مستوى المنهج ،واإلجراءات التي سيأخذها ويستعين بها في قراءاته هذه.

يبدأ "المسدي" كتابه بمقدمة يشرح فيها فكرته إلنشاء هذا الكتاب وكيفية اختياره لهذه النماذج ،ثم

قسم هذا البحث إلى أربعة فصول وهي:
ينتقل إلى تقديم أهم الفصول التي تأتي فيه ،حيث ّ
 مع الشابي :بين المقول الشعري والملفوظ النفسي -مع المتنبي :بين األبنية اللغوية والمقاومات الشخصانية

 -مع الجاحظ :البيان والتبيين" بين منهج التأليف ومقاييس األسلوب.

 مع ابن خلدون :األسس االختبارية في نظرية المعرفة من خالل المقدمة.ومع هذه العناوين ،نالحظ مباشرة اختالف األدوات واإلجراءات التي يعتمد عليها "المسدي" في

قراءاته هذه ،كما تختلف القضايا التي يعالجها عند كل هؤالء المؤلفين [نفضل جمعهم هذا اللفظ

لتشاركهم في فعل الكتابة ،رغم اختالف مجاالتهم وأنواع كتاباتهم .

يشير "المسدي" في مقدمته إلى أن هذه القراءات التي أتت في هذا الكتاب ،تلزم صاحبها أكثر مما

تلزم القارئ ،ولكن في الحقيقة هذا التصريح الذي يقدمه الناقد في البداية ،يحيل بشكل أو بآخر إلى
إهمال دور القارئ في هذا البحث ،وفي هذه الحالة فإن "المسدي" يسقط في فخ الدراسات التقليدية التي

ترّكز اهتمامها على المبدع أو منتج النص مهما كان نوعه ،بالدرجة األولى.
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ولكن ما نالحظه مما يلي كالمه فيما بعد ،نرى أنه يحاول تبرير اتخاذه لهذا الموقف ،فيعطي

تعريفا للقراءة ،وذلك حسب نظريته ،وحسب فكرته التي أتى بها ليق أر بها مختلف أعمال هؤالء الكتاب.

نص،
يعرف هذه القراءة قائال....":هي تجاوز بالضرورة تتخطى المقروء من حيث هو ّ
وبذلك نجده ّ
بعد أن تتخطى ما حول النص من متراكمات فليس بدعا أن ترغب هذه القراءات عن استهوائك أو إغرائك

تقربك إلى ما هي عليه حتى
يجر النقد إلى
ّ
جرا ،ولكن من حقها أن ّ
المحاجة ّ
فضال عن االستدراج الذي ّ
1
تنزلها من نفسك منازلها التي هي بها خليقة"...

المسدي" يشير إلى أن "فعل القراءة" هذا ما هو إالّ نتاج عن حيرة فكرية
وانطالقا من ذلك ،فإن " ّ
الناقد ،فيضيف " ...كلّها صدرت عن حيرة فكرية استحالت على التدريج
ونابعة من قلق معرفي في نفس ّ

يشد اإلنسان إلى
النقد ،ومادته الفكر التواق ،إلى رصد مكامن المعقوالت في ما ّ
قلقا معرفيا مداره األدب و ّ
2
وجوده"....
ولكن يعمد "المسدي" إلى أن يطمئن قارئ هذا العمل ،وذلك بحصر نفسه في المجال العلمي

فيشير إلى أنه سيتناول هذا البحث من مقام عالم اللسان ،الذي يتميز – في الدراسات النقدية بصفة عامة

– باهتمامه بالظاهرة اللغوية ،وتناولها بموضوعية ،وبالتالي تتميز بعلمنة اللّغة.

فيؤكد "المسدي" ذلك بقوله  ..." :فلتطمئن إلى أنها قد صدرت جميعها عن حيرة عالم اللّسان الذي

تشد عن مقابض اإلدراك سوء كان محطتها القول األدبي أو الخطاب
يضيق بالظواهر اللغوية ساعة ّ
النقدي ،أو الكالم المعرفي .3"....وهكذا فقد أ ّكد "المسدي" مجال نشاط عالم اللسان كونه باحثا في
األدب ،والنقد والمعرفة بصفة عامة.

وانطالقا من موقعه هذا يتساءل "المسدي" عن الحق في إجراء هذا النوع من القراءة ،وعلى هذه

النصوص والكتاب المختلفين ،فيقول" :لم ال يكون أحق الناس بالقراءة في البدء علماء اللغة ،يقيمون

ومؤولين؟" .4
النص على حروفه ،وينهضون بشراعه في الداللة ثم ّ
يؤدونه أمانة إلى من سواهم من نقاد ّ

نالحظ هنا أن "المسدي" أعطى مشروعية البدء بالقراءة – ألي نص كان  -لعلماء اللغة ،حيث

المؤولين .ولكن إذا أسلمنا بهذا الرأي
يهتمون بمختلف أبنيته ،وبتقديم دالالته ،ثم يسلمونه إلى النقاد و ّ
المسدي :قراءات مع الشابي ،والمتنبي  ،والجاحظ وابن خلدون" الشركة التونسية للتوزيع  ،قرطاج (تونس) ،6622
- 1عبد السالم
ّ
ص ()24
2
3
4
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الذي أتى به "المسدي" نجده يخالف تماما المبادئ التي أتت بها نظرية القراءة التي نعرفها اليوم ،فرغم أن

أقر بدور علماء اللغة
"المسدي" أسلم بطريقة غير مباشرة ّ
بتعدد القراء ،وبتعدد القراءات ،إال أنه ّ
وبقراءاتهم األولى ،في حين نجد أن نظرية القراءة أو التأويل تقر بأنه لك ّل قارئ نمطه في القراءة ،وكأن

القراءة فردية ،والتأويل فردي ،وبالتالي هذا ما يضمن انفتاح النص األدبي ،ويسمح بتعدد تأويالت
الدالالت التي يحملها في طياته ،وبالتالي هذا ما يضمن تعدد القراءات ،ويمكن ربط ذلك بما قاله

"مرتاض" في كتابه ،حيث ربط بين القراءة (أو التأويل) بذوق القارئ ،فأشار إلى وجود قارئ محترف

1

متعددة فالقراءة
كما يمكن إلغاء فكرة "المسدي" أيضا ،باإلشارة إلى أنه بإمكان قارئ واحد أن ينتج قراءات ّ
األولى ،ال يمكن أن تكون نفسها القراءة الثانية ،وهذه األخيرة ال يمكن أن تساوي القراءة الثالثة ...وهكذا
أن فهمه وتأويله للدالالت التي تأتي في النص اإلبداعي تتوسع أكثر ،ويكبر
أن القارئ ال يتغير ،إال ّ
رغم ّ
حيزها بصفة مستمرة ،وهذا ما يضمن انفتاح العمل األدبي ،فيكون صالحا للدراسة والتأويل في أي زمان
ومكان ،وخير دليل على ذلك  ،عودة النقاد إلى األدب القديم ،واعادة قراءاتهم للتراث بصفة عامة وللتراث
النقدي بصفة خاصة ،وحتى "المسدي" نفسه يقوم بذلك في هذا الكتاب .وبالتالي فالقراءة مهما كانت

رتبتها (أولى ،ثانية ،أو ثالثة) تكون منتجة وحاملة لداللة ما بشكل أو بآخر.

وهكذا فقد بدأ "المسدي " بالتحليل  ،وذلك بالفصل األول من الكتاب ،وكما أشار إلى مقدمته

قدمها الدكتور للمدرسين المترشحين لمناظرة األستاذية ،وهو
فأصل هذا البحث كان عبارة عن محاضرات ّ
بحث في قراءة "أبي القاسم الشابي" درسه "المسدي" لصفوف اإلجازة في اللغة و اآلداب العربية في
الجامعة التونسية  ،وبعد جمعها محاضرات ،نشرها بعنوان"التمزق والصراع في أغاني الحياة" في مجلة

القلم (تونس ،العدد السابع.)6691 ،
بعد ذلك قرر "المسدي" التدقيق في هذا البحث ،وخاصة بعد أن برزت له معالم المنحى النقدي

الصراع في ديوان الشابي"
الذي سيأخذ ،فأعاد صياغة هذا البحث ،فأصبح "البعد النفسي بين ّ
التمزق و ّ
ونشرها في مجلة الطليعة األدبية التي تصدر عن دار الجاحظ ببغداد (فيفري  ،)6622كما نشرها أيضا

في صفحات "الشرق األوسط ،بتاريخ  .)6622/20/62ولما تأكد للناقد احتمال المزج بين النقد النفسي

وعلم النفس اللغوي ،وهكذا فقد وصف "المسدي" قراءته هذه بأنها "محاولة مستحدثة تماما أو

1
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تكاد1"...حيث ربط "المسدي" هنا بين مفهومي الممارسة النقدية التي يقصد بها "تحليل النصوص" ،وبين
القراءة النصية التي يقصد بها "التأويل".

وهكذا فقد شرح "المسدي" في مقدمته ،كيفية تناوله للنص األدبي ،بالتحليل وكذا المنحى الذي

يتبعه في ذلك (تحليل النص الشعري) .فأشار إلى أن ذات الشاعر وموضوع النص يشكالن وجهين
ٍ
أبيات مقطوعة من سياقاتها في القصائد ،وعمد إلى تصوير العملية
لصفيحة واحدة ،وطبق ذلك على

النقدية استنادا إلى بناء القصيدة كلّيا بعد بناء البيت أو األبيات ،وبهذه الطريقة وصف "المسدي" عمله

الحب ،ورسمنا معالم شرح
فقال ..." .فأنجزنا بهذا السعي تحليال متكامال لقصيدة "صلوات في هيكل ّ
قصائد أخرى من بينها "يا موت" و"االعتراف" و"الصباح الجديد"" ،تونس الجميلة" ،و"النبي
المجهول.2"...

أما إذا عدنا إلى تحليل "المسدي" لكل هذه النصوص الشعرية ،فنالحظ أنه وكما أشار في

مقدمته يعتمد على االستقراء الموضوعي لحياة الشابي ،وكذلك االستق ارء النقدي بتحليل شعره ،وربط ذلك
بالمق ّومات الشخصية للشابي ،كاإلرادة وقوة العزيمة التي يتميز بها الشاعر ،وكذلك الوعي الفني الذي
ربطه "المسدي" بالكيان النفسي للشاعر ،كما أشار إلى أن وصول الشاعر إلى بلوغ هذه الدرجة الراقية
من األدبية أو الشعرية في كتاباته ما هو إال ثمرة المتزاج المق ّومات اللغوية ،بالمق ّومات النفسية للشابي
الدينامية التي نلتمسها في البنيات والتراكيب التي تشكل تلك
والتفاعل بينهما هو ما أدى إلى تلك الحركة ّ
القصائد ،وكذلك طريقة توزيعها ،ووجود اإليقاع المالئم في الصوغ الشعري لهذه النصوص ،وهكذا فقد
عمد "المسدي" إلى تحليل هذه النصوص الشعرية مع ربطها بالحالة الوجدانية لكاتبها ،وشرح انعكاس هذا
الجانب على النتائج الفنية التي تظهر لنا في القصائد.

الدكتور
ولكن بخصوص هذه الدراسة ،نجد أن "مرتاض" يشير إليها في إحدى كتاباتهُ ،يشكر ّ
المسدي على جهوده في تحليل تلك األبيات الشعرية ،وخاصة بما حصل عليه من وظيفة االستنطاق
النصي ،ولكن في نفس الوقت يعيب عليه بعض األشياء فيقول ...":ومما الحظناه من خلل في منهجة

هذه الكتابة التحليلية أن المحلّل عزف عن ذكر الخطة التي يقفوها واألدوات اإلجرائية التي يصطنعها

كما سلفت اإلشارة إلى ذلك وهو يق أر هذا النص البديع .ولقد بدا لنا  ،حيث تقدمت بنا القراءة في فضاء
النص المكتوب ،أن الشأن منصرف إلى نظام اللوحات ،لكن هذا النظام لم يمكن المحلّل ،في تقديرنا

فوزعه توزيعا نخشى أنه لم
نحن على األقل ،من أن يق أر النص – المطروح للمعالجة – قراءة منسجمةّ ،

1
2

عبد السالم المسدي ،قراءات ،ص .29المصدر نفسه ،الصفحة نفسها,137

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

الفصل الثاني:

يخل من بعض االعتساف عبر هذه اللوحات التي هي في رأينا لوحة واحدة ،كان يجب قراءاتها في

كلياتها وجزيئاتها جملة واحدة".......

1

فضل قراءته على مستويات مختلفة (أسلوبية ،لغوية ،شكلية ...
أي أن "مرتاض" هنا قد ّ
وغيرها) ألنه وحسب رأيه هي التي تسمح له باإللمام بالموضوع ،وبالتالي هذا النوع من القراءة التي
وقيمة ،ولكنه تحليل ناقص يهتم فقط بالجانب اللغوي ،والنفسي
جيدةّ ،
مارسها "المسدي" تبقى محاولة ّ
للذات المبدعة.

كما نشير أيضا إلى أن هذه القراءة لم يذكر فيها الناقد مكانة القارئ من بين كل ذلك ،فقد أشار

فقط إلى فعل القراءة وكيفية تطبيق هذا المنهج المركب لتحليل نص شعري ،واكتفى بذلك.

أما في الفصل الثاني من الكتاب ،فقد تناول "المسدي" المتنبي ،تحت عنوان :بين األبنية اللغوية

والمقّومات الشخصانية ،وقد أشار في مقدمة بحثه هذا إلى أن أصل هذا الفصل ،كان بحثا شارك فيه
"المسدي" في مهرجان المتنبي الذي نظمته و ازرة اإلعالم العراقية ،وعقدته ببغداد خالل شهر نوفمبر
المسدي" في نفس الموضع ،أنه قد اعتمد في هذه الدراسة على منهج مرّكب ،زاوج
صرح "
ّ
6699م ،وقد ّ
من خالله بين االستنطاق النفسي والتحليل األسلوبي ،ولهذا السبب ،فقد جاء عنوانه" :مفاعالت األبنية

يوضح أكثر ،فقد أشار "المسدي" إلى أنه عمد
اللّغوية والمق ّومات الشخصانية في شعر المتنبي" ولكي
ّ
إلى التحليل الداللي ،واعتمد في تفسيراته على رسومات بيانية ،وظّفها الناقد لكي يتسنى له تحليل البنيات
اللسانية التي أتت في النصوص التي خضعها للدراسة .وبالتالي هذا ما ساعده في توضيح ما كان يقول

الصورية".
عنه "التشكيل الصوري
للمجردات ّ
ّ
ودائما في مقدمة كتابه ،نجد أن الناقد يشير إلى أن هذا البحث قد نشر للمرة األولى في مجلة

اآلداب الصادرة ببيروت (عدد نوفمبر  )6699ثم نشرته أيضا مجلة الفكر التونسية (عدد جانفي

 ،)6692وما أزعج الباحث ،هو نشر مجلة "األقالم" العراقية لهذا البحث (عدد جانفي  )6692ولكن
أن
بعد تجريده من تلك الرسوم البيانية التي تتخلّله ،ولكن ما الحظناه في هذا الموضوع بالذات ،هو ّ
جرده
الناقد "المسدي" قد أدرج نفسه في البحث الذي تكلّم عنه ضمن هذا الكتاب الذي ندرسه ،ولكن ّ

هو اآلخر من هذه الرسومات البيانية الشهيرة ،وبالتالي وحسب موقفه وآرائه -فهذا لم يغ ّير شيئا من
الدراسة ،إلى المجالّت
يوجه القارئ الذي يرغب
التعمق في هذه ّ
ّ
القيمة المعرفية لهذا البحث ،حيث نجده ّ
األولى التي نشرت هذا العمل ،فيقول .... " :وندرج بحثنا عن المتنبي ،ضمن هذه القراءات متجاوزين

1

 عبد المالك مرتاض ،نظرية القراءة ،ص .020138

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

الغرض التشكيلي ومحيلين القارئ الكريم :إذا ما هو رغب في استكمال تناسج التحليل المضموني بالرسم

البياني على إحدى المجلّتين اآلنفتي ال ّذكر :الفكر أو األقالم".....

1

غيرت
أن مقولة الحداثة قد ّ
أما إذا عدنا إلى مضمون البحث ،فنجد أن "المسدي" قد أشار إلى ّ
عدة مناهج نقدية حديثة
وحولت قواعد الخلق األدبي ،وأركان النقد والقراءة ،حيث أدخلت إلى األدب ّ
ّ

ساهمت في علمنته ،واهتمت بقضية التراث وبقراءته.

وبخصوص قراءة التراث ،يشير "المسدي" إلى أن قراءة التراث عند العرب تعني استعادته بوساطة

المناهج النقدية الجديدة ،وقراءته برؤى نقدية معاصرة بشكل عام ،ولكي يستطيع النقد العربي إعادة قراءة

المجددين ،أو قل بين
التراث العربي القديم ،يقول المسدي  ..." :هي ف ّ
الصراع بين المقلّدين و ّ
ك إشكالية ّ
نقر شاع ار معاص ار
الزمن  ،فقد أ
الديمومة إذ هي تك ّسر ّ
الكالسيكي والحديث ،فمقولة االستعادة تنفي ّ
الضبي للمعلّقات ،وقد نق أر المتنبي قراءة ال ننسبها إلى أحد من أعالم
قراءة الجاحظ لبشار ،والمفضل ّ
نما تنتسب إلى منظور قد يكون نفسانيا أو اجتماعيا ،أو بنيويا
التراث وال أحدا من أعالم الحاضر ،وا ّ
2
أو أسلوبيا أو ما شاء له "القارئ" أن يكون ".....
تعدد القراءات سواء طبقنا عليها إجراءات وآليات منهجية
وبالتالي ،نجد المسدي
يصرح بإمكانية ّ
ّ
متعددة ،ودائما
معينة ،أم طبقنا مجموعة منها ،كالمنهج المركب الذي يتمثل في الجمع بين آليات تحليل ّ
ّ
بحرية االختيار ،فيق أر أي
في نفس السياق ،يثير المسدي"" قضية "القارئ" ،فيشير إلى أن "القارئ" يتمتع ّ
نص أدبي ،بالطريقة التي يريدها وباإلجراء الذي يريده.
ّ

النص
أن "المسدي" يشير إلى أهمية القارئ في تحليل ّ
وبالتالي انطالقا من هذه النقطة ،نالحظ ّ
األدبي ،وبالخصوص فيما يتعلق بقراءة التراث العربي القديم ،واسقاط المناهج النقدية المعاصرة عليه.

وانطالقا من هذه الفكرة ،يطرح "المسدي" سؤاال عن إمكانية قراءة المتنبي اليوم ،قراءة غير قراءة

المعري معا .وبالتالي فهو يبحث عن قراءة جديدة
أبي العالء له ،وغير قراءة طه حسين للمتنبي و ّ
وبالخصوص مخالفة للقراءات السابقة للمتنبي.
ولتحقيق ذلك ،يقترح "المسدي" طريقة تمازج االختصاصات التي يراها أحسن الطرائق أو أحسن

المناهج التي تعتمدها المدارس النقدية المعاصرة في تحليل النصوص األدبية.ولذلك فهو سيعتمد في

دراسته هذه على التوفيق بين منهجين أو بين طريقتين وهما :االعتماد على علم النفس األدبي ،وعلم

النفس اللغوي.

1
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 عبد السالم المسدي ،قراءات ،ص .22المصدر نفسه  ،ص .12139

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

أن علم النفس األدبي هو ما يصطلح عليه بالنقد
ويشرح "المسدي" هذين األخيرين ،فيوضح ّ
يقر " أن الخلق الفني كثي ار ما يكون
النفسي ،أو التحليل النفساني للنصوص األدبية ،وهو اتجاه نقدي ّ
استجابة لمنبهات نفسية تتمخض عنها حاجة ما ،أو يكون ُمتنفسا يفرج فيه األديب عن غرائز أو رغبات

مكتوبة" ......

1

أما علم النفس اللغوي ،فيعتبره "المسدي" وليد حديث نسبيا ،ظهر مصطلحه سنة  ،6642وتعاون

على وضعه العالم النفساني "أسقود" ،وعالم اللسان "سابوك" ،وهذا الفن الجديد في المعرفة اإلنسانية

يدرس كيف تطفو مقاصد المتكلّم ونواياه على سطح الخطاب في شكل إشارات لسانية تنصهر في اللّغة

الرابط اللغوي إلى مجموعة
يحولها ّ
التي تتواضع على أنماطها وسنن تأليفها مجموعة بشرية معينةّ ،
2
ثقافية.
باإلضافة إلى ذلك  ،يدرس علم النفس اللغوي سبل توصل المتقبلين لذلك الخطاب إلى تأويل

تلك اإلشارات ،ولذلك يعتبره "المسدي" علما يعكف أساسا على عمليتي التركيب والتفكيك.

3

ولقد عرف هذا العلم خالل الستينات توسعا ملحوظا بعد أن غ ّذته مبادئ النحو التوليدي ،وبذلك

فقد تحدد موضوعه بدراسة ظاهرة الكالم ،كيف تنشأ عند المرسل (الباث) ،و كيف تتحقق ظاهرة
عما يسمى بـ  :علم نفس الكالم أو
اإلدراك لدى المرسل إليه (المستقبل) [لكن هذا العلم يختلف ّ
سيكولوجية اللغة].

وهكذا فقد عمد "المسدي" إلى إخضاع شخصية المتنبي ونصوصه إلى إجراءات وآليات هذين

مهمين هما:
المنهجين ،فاكتشف تقريرين ّ
أن شخصية المتنبي في أدبه شخصية اصطدامية يتجاذبها قطبان متباينان إيجابا وسلبا.
ّ -

تفجر في عالقات تقابلية على الصعيد اللغوي مما
 ّأن صراع القوى الشخصانية عند الشاعر قد ّ
أدى إلى بروز شبكة من الروابط الثنائية دالليا ،ونغميا في نفس الوقت .وبهذه الوتيرة ،حاول المسدي
ربط هذا الجانب النفسي المضطرب الذي يتميز به المتنبي ،بالبنية الشعرية للنصوص التي يدرسها.

معتمدا في ذلك على تحليل التراكيب الثنائية على المستوى اللغوي ،سواء على مستوى الدالالت ،أو على
مستوى اإليقاع ،وربط هذه المضامين الشعرية والصور الفنية ،بالحالة النفسية للشاعر ،فاستطاع بذلك

الداخل
بعدة دالالت مختلفة ،تتراوح بين اإليجاب والسلب ،وبين ّ
قراءة هذه النصوص وتأويلها ّ
والخارج ...وغير ذلك.
1
2
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 عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص .16 المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.نفسه  ،ص .92140

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

الفصل الثاني:

ويخلص "المسدي" في هذا البحث إلى نتيجة ،فيقول ..." :إن التركيبات البنائية في شعر المتنبي

سر شعريتها إال من موقع ،إن لم يكن لسانيا محضا ،فال أقل من أن يحتكم إلى
ال يمكن أن يحكم ّ
1
المنظور اللغوي بعناصره الموضوعية وتشكيالته العقالنية"
أما في الفصل

الثالث فعنوانه "مع الجاحظ البيان والتبيين بين منهج التأليف ومقاييس

األسلوب"نجد "المسدي" يحاول التأسيس لنظرية نقدية جديدة ،أو كما يشير هو " أسس تقييم جديد"،
ففي مقدمة الكتاب ،يصرح بأن هذا البحث يعود في منطلقه إلى ما أنجزه الناقد في نطاق قسم الدراسات
األدبية من مركز الدراسات واألبحاث االقتصادية واالجتماعية التابع للجامعة التونسية سنة 6692م،
بعنوان المقاييس األسلوبية في النقد األدبي من خالل البيان والتبيين ،وقد نشر هذا العمل في حوليات

الجامعة التونسية (عدد 6691 ،62م) ،حيث تضمن ثبتا عاما لتواتر أربعة مصطلحات أساسية هي:
البالغة واإلبداع ،الفصاحة واإلفصاح ،ولذلك حسب ما جاءت في سياقاتها من "البيان والتبيين" ثم

نشرته مجلة "األقالم" العراقية في عددها الخاص بالنقد األدبي (أوت  )6622ولكن دون إدراج ملحق

المصطلحات.

وبخصوص هذه الدراسة التي أتت في الكتاب الذي نتناوله ،يشير "المسدي" إلى محاولته لتأسيس

نظرية للقراءة مع الجاحظ ،ومع هذا األخير  ،نالحظ أن "المسدي" يتجه نحو العودة إلى التراث النقدي

تتحول عملية القراءة
العربي ،فيحاول استنطاقه بمختلف اإلجراءات النقدية الحديثة ،فيقول " :مع الجاحظ ّ
ومقوماته
من مقولة نقدية إلى مقولة تأسيسية ألنها بحث في بناء نقدي يسعى إلى استنباط نسقه المبدئي
ّ
التوليدية" ، 2ولذلك فقد قرر "المسدي" التحول عن دراساته السابقة ،خاصة بعد توسيع وجهة نظره؛ حيث
عمق البعد النقدي الذي
أتى بعدة تغيرات وقضايا جديدة تتعلق بالمنهج التصنيفي عند الجاحظ كما أنه ّ
النصية التي تكفل معاضدة الرؤية المعرفية التي انطلق منها الناقد،
يتخلله ،وكثّف كذلك من الشواهد
ّ

النهج التقليدي في معالجة النصوص األدبية،
حيث أشار إلى أنه من خالل هذه الدراسة سيحاول تجاوز ّ
فيقول " ...إننا في إخراجنا اليوم لهذا البحث قد تجاوزنا ثالثة أشياء :الثبت الذي ذكرنا أنفا ،وبعض
الرسوم البيانية ،ثم بعض اإلحاالت والهوامش مما يقتضيه التحري العلمي ،والضبط الموضوعي".

3

وبدأ "المسدي في فصله هذا بالعودة إلى المكانة التي يتمتع بها "الجاحظ" في تاريخ الحضارة

العربية اإلسالمية فأشار إلى أن هذا األخير يتب ّوأ منزلة مزدوجة:
 منزلة تاريخية شهد له بها معاصروه ومن تبعهم من أعالم الفكر العربي اإلسالمي.1
2
3

 عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص .62 المصدر نفسه  ،ص .2نفسه ،ص .26141

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

الدارسين المعاصرين بمعين من االستق ارءات
تمد ّ
 منزلة حضارية وثائقية إذ ما فتئت كتبه ّ1
عدة مسالك واختصاصات مختلفة في المعرفة البشرية.
والتحليالت واالستنباطات ،فهي تشمل ّ
وبالتالي نجد "المسدي" يصف "الجاحظ بممثل المنهج الشمولي" في تاريخ الحضارة العربية

فتعرض في مؤلفاته
اإلسالمية ،وذلك كون "الجاحظ" قد خاض في دراسة الظواهر المتصلة باإلنسانّ ،
إلى علم النفس ،علم االجتماع ،فعلم األجناس البشرية.....الخ.
أما في مجال األدب ،فقد عرف "الجاحظ" بكتابه "الحيوان" ،وكذلك " البيان والتبيين" الذي يصفه

"المسدي" بأنه ذو قيمة نوعية يتميز بها عن سائر مؤلفات الجاحظ ،فيقول  ":فهو حصاد عمر طويل
انقضى في البحث والتصنيف ،وهو ثمرة تمثل ثقافي طويل المدى ،وتجريد فكري بعيد األغوار....أما

البين ،أي في صناعة الكالم وما تمتاز به اللّغة من
موضوع الكتاب فهو بحث في خصائص التعبير ّ
طاقات اإلبالغ واإلفصاح ،والكتاب قد صنعته إلى جانب النوازع الفنية األدبية دوافع علمية مذهبية......
حركت الجاحظ إلى تأليفه ،و تتمثل في الرد على الشعوبية ردا صريحا
وللكتاب غاية لعلها هي التي ّ
2
وضمنيا في أغلب األحيان ،فقصد بذلك إلى إبراز الطابع الذي انفردت به حضارة العرب"....

وكما يشير "المسدي أيضا بخصوص مادة الكتاب ،فهو يالحظ بأنها تتمثل في نسخ مزدوج من

منتقيات عربية إسالمية تتخلّلها تعليقات واستطرادات شخصية ،كما أن الجاحظ في دراساته ينطلق من
نصوص أدبية شعرية منها ونثرية ،باإلضافة إلى النصوص الدينية.

أما بخصوص التحليل الذي عمد إليه "المسدي" حول هذا الموضوع ،فكما أشرنا سابقا ،فالناقد ال

غير في ذلك ليهتم بقضية المنهج
يعتمد على تحليل الجانب النفسي للجاحظ في هذه المرة ،وانما ّ
واألسلوب ،والمالحظ في ذلك هو استنتاج "المسدي" بأن الجاحظ قد أدرك منذ القديم ضرورة االتخاذ

إن أول ما يطالعنا به كتاب "البيان والتبيين" هو أن
بمنهج ّ
معين في طريقة تأليف كتابه ،فيقولّ ...." :
لصاحبه إحساسا واضحا بضرورة إدراك منهج محكم إحكاما نهائيا ،فهو فضال عن تقسيم كتابه إلى
أجزاء مقصودة الفواصل ،ثم إلى أبواب صريحة الحدود ،يضع لجل الفصول عناوين فيها من التجريد

والشمول ما يجعلها محركا دالليا لك ّل المادة.3 ".....
وهكذا نجد "المسدي" يتطرق إلى طريقة تصنيف "الجاحظ لمادة كتابه ،وكذا طريقة توزيعها،

محاوال بذلك استخراج المنهج الذي انبنت عليه هذه النصوص ،خاصة وأن الجاحظ كان مدركا بشكل
دقيق لهذا العمل ،الذي يقوم به ،فيؤكد  .......":ويطفو هذا الوعي المنهجي على سطح التأليف فيتجاوز

1
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المصدر السابق ،ص .69نفسه  ،ص .626 – 622نفسه ،ص .622142

الفصل الثاني:

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

مما كان الجاحظ بصدد تأليفه ليصبح وعي المقارنة بمادة بعض كتبه
مادة الكتاب الواحد ّ
األخرى1"....وال يتمثل ذلك إالّ باهتمام الجاحظ بقضية المنهج والنظام والترتيب في طريقة تأليفه وكتابته
بشكل عام.

ويتطرق "المسدي" في هذا الصدد لبعض األمثلة والشواهد التي تب ّين ذلك ،فيعرض لنا طريقة
تصنيف الجاحظ لمادته ،وكيفية تحليله للنصوص األدبية ،ولكن يشير إلى بعض الف ارغات التي قد تؤدي

إلى بعض من اإلزعاج لدى القارئ  ،كالتقاطع الذي يحدثه "الجاحظ" في كتاباته ،وذلك عن طريق

البسملة والدعاء ،فيقول في ذلك " المسدي"...":ومن مظاهر حدود الوعي المنهجي ما نالحظه من تباعد

ما حقّه التعاقب المباشر،ومما يتسنى االستدالل به على ذلك...والى ما ذكرنا ينضاف ضمن منهج
التأليف،نمط يعترضه القارئ من حين إلى آخر ويتمثل في تقطع حبل التأليف بضرب من االستئناف عن
الالحق.2"...
طريق بسملة أو افتتاح دعائي دون أن يكون في مضمون الكالم السابق منه و ّ

وانطالقا من هذه المالحظة ،نشير إلى أن "المسدي" قد أظهر اهتمامه بالقارئ ،من خالل عودته

إلى مثل هذه النصوص التراثية واعادة قراءاتها بطريقة أكثر وضوحا وسالمة ،وذلك مراعاة لمتطلبات

القارئ المعاصر وتلبية لحاجاته المعرفية ،خاصة وأن هذا األخير قد تغيرت عاداته في القراءة ،فأصبح
يميل إلى االختصار والجزالة والموضوعية ،والعلمية بشكل عام.

هذا بخصوص منهج التأليف ،أما فيما يخص األسلوب ،فقد أشار "المسدي" إلى أنه في معظم

المعارف ،نجد أن المناهج تتميز بمجموعة من المصطلحات النوعية واللغوية التي تضمن لها حدا أدنى

من أسس التقييم الموضوعي ،وهذا ما يحدث أيضا في العلوم النقدية ،كغيرها من العلوم اإلنسانية
المجردة
األخرى.ومجموعة هذه المصطلحات المعرفية التي تتميز بامتزاج المعاني المحسوسة والمعاني
ّ
فيها ،هي التي تشكل مجموع األسلوب.3

ولذلك فقد حاول "المسدي " التطرق إلى قضية األسلوب لدى الجاحظ ،فأشار إلى أن كلمة

"أسلوب" بذاتها لم ترد في كتاب "البيان والتبيين" ولكن هناك مصطلحات أخرى تدل على ذلك ،ولذلك

ضحا...":ومن تلقائية استعمال الجاحظ لها  ،سنحاول
فقد حاول "المسدي"
التعرض لها بشكل أدق ُمو ّ
ّ
تحسس دقائقها الفنية ،وهذه المجموعة من المصطلحات ذات الطّاقة المولدة ،تستقطب لفظة بالغة
وتلحق بها عبارة إبالغ ،ثم لفظة فصاحة وتلحق بها عبارة إفصاح.4"....

1

 -عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص .622

2

-المصدر نفسه  ،ص 626

4
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يتطرق إلى لفظتي "البيان والتبيين"؛ ألنهما قد تبلورتا
وقد أشار "المسدي" في الهامش إلى أنه لم
ّ
لدى الجاحظ من حيث المفهوم الذهني ،وهذا ما ينفي عنهما تلقائية االستعمال .فعزلهما "المسدي" ألنهما

مقصودتان لذاتهما انطالقا من العنوان.

1

وهكذا فقد تطرق المسدي إلى هذه المصطلحات األربعة بشكل مفصل كل منها على حدة.

التعرض إلى نوعية المقاييس التي نجدها في نقد األسلوب لدى
وانطالقا من ذلك ،حاول "المسدي" ّ
الجاحظ ،ويخلص إلى استخراج مجموعة من المقاييس التي انبنت عليها نظرية الجاحظ في تحديد

األسلوب وهي:

يصر "المسدي " على أهميته باعتباره صوغا لسانيا يعتمد عليه المؤلف
 مبدأ اختيار اللفظ وّ
الختيار اللفظ الذي يستعمله في عملية التعبير وتشكيل الحدث األدبي بطريقة فنية مالئمة ،وبصورة

واعية على وجه الخصوص.

2

 -وهناك مقاييس عملية أخرى اعتمدها الجاحظ  ،والتي تتمثل في :

تقسيم أقدار الكالم ،واتفاق أجزائه ،وقرانها وتالحمها ،ونظم الكالم وتنضيده ،وتأليفه ،وتنسيقه

وسبكه ونحته.3وقد حاول "المسدي " شرح هذه المعايير أو المقاييس بشكل مبسط ،وأضاف

بخصوص نظرية األسلوب عند الجاحظ قائال  ....":ولئن ظلت تقديرات الجاحظ في صياغة

نظريته األسلوبية العامة مصطبغة في مجملها بالطابع النظري فإن "البيان والتبيين" ال يخلو من

نفثات إن لم تكن تطبيقية بالمعنى الدقيق ،فهي على األقل تكشف بعض المحاوالت العملية التي
تمد الدارس بمقاييس أكثر إحكاما وبالتالي اقرب إلى الموضوعية"...

4

وبما أن موضوع هذا الكتاب "قراءات" ،فهذا يرتبط حتما بمسألة اإلحالة والتأويل ،ولذلك فقد تطرق

يقر بطاقات الظاهرة اللغوية على اإلبالغ ،واإلفصاح
"المسدي" إلى هذا الموضوع عند "الجاحظ" الذي ّ
الداللية التي تتميز بها اللغة ،وتجعل منها وظيفتها
أن هذه الطاقة ّ
واإلبانة ،وأشار "المسدي" إلى ّ

األساسية نلتمسها بشكل واضح في نصوص "الجاحظ" وبالخصوص الحتوائها على استطرادات كثيرة

تبرز ذلك فيقول  ....":اشتمل "البيان والتبيين" على إشارات عديدة تبرز الطاقة الداللية المباشرة في
اللغة ،مما يجعل وظيفتها األساسية متطابقة مع مبدأ اإلفصاح واإلبانة .كما أسلفناه فإنه يحوي

1

 -عبد السالم المسدي ،قراءات  ،نفس الصفحة.

 -2المصدر نفسه ،ص ص .620 – 626
 3-نفسه  ،ص ص .629 -621
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استطرادات كثيرة تبرز كلّها اعتبار الجاحظ أن من مميزات الخلق الفني – وبالتالي لغة األسلوب األدبي
– اعتمادها على الطاقات اإليحائية في الظاهرة اللغوية

التصريحية.1"...

أكثر من اقتصارها على طاقاتها

وانطالقا من ذلك ،وفي غير موضع يؤكد المسدي اهتمام الجاحظ بالجانب االيحائي للغة وبالتالي

اهتمامه ومعرفته بمكانة التأويل في الظاهرة اللغوية ،فيضيف قائال .... ":فإذا عدنا إلى الجاحظ وجدناه

يقر في أصرح عبارة بأن اللغة تقوم أساسا على غ ازرة الدالالت وهي الظاهرة التي يتخذها إطا ار للرد على
ّ
2
من اتخذ من اختالف المسلمين في تأويل النص القرآني مطية طعن في اإلسالم. "....
وبهذا ينهي "المسدي" دراسته على "الجاحظ " مع إبراز المنهج التأليفي الذي اتبعه في كتابه "البيان

والتبيين" ،وكذا مقاييس األسلوبية التي انبنت عليه تحليالته المختلفة في نصوصه النقدية ،وانتهى بقضية
القراءة والتأويل التي دافع عنها الجاحظ في الظاهرة اللغوية العربية ،وبالتالي وكما أشار في المقدمة ،فقد

استطاع "المسدي" قراءة الجاحظ بطريقة مغايرة للقراءات السابقة.

أما في الفصل الرابع واألخير في هذه القراءات ،فهي تتمثل في عودة الكتشاف وقراءة التراث

العربي ،وذلك من خالل المقدمة ،البن خلدون ،سعيا الكتشاف األسس االختبارية التي انبنت عليها
نظريته في المعرفة.

ولقد صرح المسدي بأن أصل هذا العمل  ،كان بحثا قد تقدم به في ندوة عقدتها المنظمة العربية

للتربية والثقافة والعلوم" بتونس ،في أفريل  ،6622وكان محور الندوة "ابن خلدون والفكر المعاصر" وقد
نشر هذا العمل في مجلة الفكر التونسية ضمن ثالثة أعداد متتالية (ماي ،جوان ،جويلية  .)6622كما

نشر في عدد خاص من "الحياة الثقافية" الصادرة عن و ازرة الثقافة التونسية ( عدد  ،6السنة 4

ماي/جوان  .)6622كما نشرته مجالت أدبية ونقدية أخرى كمجلة الفكر العربي (عدد  ،)61ومجلة
األقالم (أكتوبر .)6622

المقومات المعرفية
أما عن مضمون هذه القراءة فيقول عنها الناقد  .....":هي سعي إلى استنكاه
ّ
في منظومة ابن خلدون ،صدرنا فيها عن تساؤل عالم اللّسان المتطلّع إلى عقد مادة الفكر بموضوعه
عبر أداته التي هي اللغة.3"...

ونالحظ من خالل هذا التصريح بأن "المسدي" ومن خالل هذا العمل ،قد حاول اكتشاف المقومات

المعرفية التي اعتمدها ابن خلدون في نصوصه ونقده ،وذلك بالبحث والتحليل بطريقة لسانية ،أكثر علمنة
1

-المصدر السابق  ،ص .22

3

 -عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص ( 26المقدمة).

-2نفسه ،ص .626

145

االختالف في التأسيس لنظرية القراءة و التأويل

الفصل الثاني:

وموضوعية من الدراسات التقليدية السابقة التي حاولت قراءة ابن خلدون وقد أشار "المسدي" في مقدمة
كتابه هذا إلى أنه قد تعرض سابقا لفحص نص مقدمة ابن خلدون ،ولكن كان قد تناوله بطريقة أخرى

بحثا عن أسس النظرية اللسانية عند العرب ،ففحص هذه المقدمة ،في قضية أو موضوع االستقصاء.

أن هذه المقومات تعود أساسا عند
نص المقدمة ،خلص "المسدي" إلى ّ
وبعد التدقيق والتفحص في ّ
ابن خلدون إلى الفكر األصولي الذي يستقي منه الفيلسوف فكره ومعارفه ،ويشرح من خالل مبادئ هذا

الفكر الطابع االختباري الذي تتميز به

دراسات وتحليالت ابن

خلدون فيضعه في مجموعة من

االختصاصات التي خاض فيها أو كتب حولها ابن خلدون فيقول ...":فهو في المنزلة األولى مؤرخ

للعلوم و في المنزلة الثانية ناقد ألصول العلوم ومناهجها وثمارها ،ثم هو في الثالثة منقّب عن خصائص
1
المعرفة اإلنسانية وكليات اإلدراك البشري "....

ميز به ابن خلدون
وبالتالي فقد أشار "المسدي" إلى أهم مق ّومات الفكر األصولي ،االختباري الذي يت ّ
واختصرها فيما يلي :
 -المقوم البيولوجي

2

 المق ّوم العقالني (التجريدي).3 التشكيل الصوري .4إن مراودة ابن خلدون ومعالجة
ويشرح "المسدي" كل هذه المق ّومات بدقة ،قبل أن يخلص إلىّ ....":
نصوصه ،واستكشاف ثنايا منطلقاته والغوص على أغوار مظانه ،كل ذلك من شأنه أن يوقفنا على
القانون الكلي الذي ينظر به ابن خلدون فاعليه مبدأ التناسب بوعي قاطع.5".....

وبطريقة رياضية يشرح المسدي هذا المبدأ أو كيفية ممارسة ابن خلدون له ،بطريقة علمية ولسانية

رائعة ،ودون نسيان البعد االجتماعي لهذه الد ارسة ،فرغم هذا النمط االختباري الذي تتميز به دراسات ابن
وتحولها بموجب سلطان الزمن ،وكيفية تأثير ذلك
خلدون إال أنه اهتم باللغة ،وبتحليل الظاهرة اللغوية،
ّ
وضح خط الفصل بين الملكة اللغوية
على األلفاظ والمصطلحات ،فالحظ المسدي بأن "ابن خلدون" قد ّ
وفرق بينهما كفكرتين اخباريتين ،في عالقة اإلنسان بمعضلة االكتساب في الوجود
والصناعة في اللغةّ ،
عامة.

1

 -عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص .61

 -2المصدر نفسه  ،ص ص .611- 612
-3نفسه ،ص ص .690 – 611
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ويشرح المسدي هذه النقاط بصفة مفصلة في هذا البحث  ،1ويربط هذه القضية بموضوع اللسانيات

بحس اإلدراك والمنطق والعلمية
واللسان الذي نعرفه اليوم كعلم مستقل بذاته.وينهي " المسدي" تقريرهّ ،
تميز "ابن خلدون" وكتاباته.
والموضوعية ...التي ّ
وانطالقا من هذه الدراسة ككل ،نالحظ أن "المسدي" يخالف القراءات التي قام بها كل من "عبد المالك

مرتاض" الذي حاول التأسيس لنظرية قراءة عربية ،تعتمد على اإلجراءات واآلليات الغربية ،كما تختلف
عن دراسة "حميد لحمداني" الذي عالج الموضوع من نظرة توليد الداللة ،وقراءة النص السردي بينما نجد

عمق في موضوع القراءاتُ ،محاوال العودة إلى التراث الكتشافه واكتشاف
"المسدي" هنا يغوص أكثر ،ويت ّ
مبادئ القدماء ،وطرق تفكيرهم ،وبالتالي تمكين القارئ المعاصر من فهم التراث العربي ،وهذا ما يتمثل
لتمسك بأصوله ،واستقراء تراثه وفهمه بالطريقة
في دعوة غير مباشرة ،ولكن ذكية للقارئ العربي إلى ا ّ
الصحيحة ،والمنتجة بصفة خاصة .وهذا مجهود ُيشكر الناقد "المسدي" عليه كثي ار.
ّ
ا ستنتاج :
باإلضافة إلى محا والت النقاد العرب التأسيس للنظريات النصية التي تدخل ضمن

النظريات النقدية المعاص رة ،كما رأينا في الفصل السابق  .فإننا نجده م يسعون للبحث

والتنظير في مجال نظرية الق راءة والتأويل التي تعتبر من أحدث النظريات النقدية
المعاص رة التي تهتم بد راسة الخطاب األدبي .
ولذلك فقد استفاد النقاد العرب عامة والنقاد المغاربة بصفة خاصة من الد راسات

النقدية الغربية التي اهتمت ب نظرية الق راءة والتأويل ،فقد تعرف المغاربة على د راسة

الناقد األلماني " ياوس " الذي اهتم بنظرية التلقي في أواخر الستينات ،حيث تناول في
أبحاثه عالقة النص بالقارئ وأهم يتها في عملية التواصل األدبي ،وبالطبع وصلت إلينا
هذه الد راسات بفعل الترجمة من الفرنسية إلى العربية  .كما استفاد النقاد المغاربة أيضا
من الد راسات األلمانية التي ظهرت مع مدرسة " كونست اس " بريادة " إيزر "  ،حيث حاولت

هذه المدرسة الكش ف عن الروابط القائمة بين النص والقارئ ( المتلقي ) وبالتالي البحث
في مفهوم نظرية الق راءة .

وهكذا فقد ظهرت عدة د راس ات عربية تناولت مفهوم الق راءة والتأويل ؛ حيث حاول
النقاد العرب التأسيس ل نظرية ق راءة عربية تهتم باستق راء وق راءة النصوص العربية بشكل
 -1عبد السالم المسدي ،قراءات  ،ص ص .661 – 624
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عام  ،والنصوص الت راثية بصفة خاصة  .من بين ه ؤالء النقاد نجد " حميد لحمداني " الذي
حاول التأسيس ل نظري ة تهتم بق راءة النصوص العربية ،وذلك من خالل كتابه بعنوان

" الق راءة وتوليد الداللة ،تغيير عاداتنا في ق راءة النص األدبي "  ،سعي ا نحو تغيير عادات
القارئ العربي في تناوله ل ل نصوص التي يدرسها حيث تعرض إلى تطور اإلبداع األدب ي

العربي في عالقاته مع القارئ ،فنجد ه وفي كل م رة يدعو إلى االنفتاح وقبول التغير

إال أن يس ير وفق
الذي يحدث على مستوى هذه النصوص الحديثة وبأنه ما على القارئ ّ

هذا التغير ويتقبله  .وانطالقا من هذه الفكرة ربط لحمد اني بين النص أو الخطاب األدبي

و بين عملية توليد المعاني ،حيث أشار إلى أن هذه األخي رة ( توليد الداللة ) عملية تتعلق
ب ال درجة األول ى بالمتلقي أو قارئ العمل األدبي ،حيث تتغير وتختلف داللة النص كلما
تجد دت الق راءة وتغير القارئ ،فتسمح بذلك ممارسة الق راءة خلق وتوليد دالالت ومعان

جديدة ومتعددة ومختلفة في كل مرة ،وبالتالي هذا ما يضمن انفتاح اإلبداع األدبي

وصالحياته عبر مختلف العصور وخير دليل على ذلك عودة النقاد الع رب عامة وسعيهم
المستمر نحو إعادة ق راءة الت راث العربي ا لقديم من أجل الكشف عن خباياه ،وفهم

مضامينه لالستفادة منها واستغاللها لصالح األدب الحديث .
ومن بين النقاد ال ذين اهتموا بالتنظير والتأسيس ل نظرية الق راءة والتلقي نجد ال ناقد

" عبد المالك مرتاض " في كتابه " نظرية الق راءة "  ،حيث حاول اإلجابة على عدد من
األسئ لة المتعلقة بالقضايا المنهجية واإلج رائية حول موضوع الق راءة والتلقي بشكل ع ام .

فتناول مثال مفهوم الق راءة ونظرية الق راءة بين الت راث والحداثة وربط مفهوم الق راءة

باإلج راءات السميائية ،وكذا عالقة الق راءة بالتأويل وغير ذلك من المسائل المتعدد ة

والشيء الذي يميز هذه ال د راسة التي قام بها " مرتاض " هو أنه رغم تطبيقه وتناوله
لنظرية الق راءة بطريقة حديثة تعتمد على مبادئ وا ج راءات نظرية الق راءة الغربية ،إال أن ه

يربط دائما بين النقد القديم والنقد الحديث وذلك بالرجوع إلى النصوص اإلبداعية

الت راثية ،وهو يهتم دائما بالحفاظ على الخصوص ية العربية وعلى خالف " لحمداني " الذي

اهتم بعملية توليد الد اللة أثناء ق راءة النص األدبي يذهب " مرتاض " إلى أبعد من ذلك فهو
لم يكتف بشرح وتوضيح مفهوم الق راءة وعالقتها بالقا رئ بل اقترح مجموعة من األلفاظ

والمصطلحات التي تقابل المصطلحات النقدية الغربية كما رأينا عند تحليل كتابه " نظرية
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الق راءة -تأسيس النظرية العامة للق راءة األدبية " وطبعا بحث في الت راث العربي القديم

واجتهد في خلقه هذه المصطلحات .

وهكذا شرح " مرتاض " كيف يجب تناول النص األدبي بالق راءة واقترح منهجه في ذلك
حيث يعتمد على ممارسة شرح النص األدبي وتحليله على عدة مستويات ،ربط كُ الّ منها
باإلج راءات السميائية التي تساعده في تحليل النص ،في ك ل م رة يجدد فيها عملية
الق راءة و ربط ذلك بعملية التأويل التي يقوم بها القارئ أو المتلقي في كل م رة ،ف شرح
كيفية إنتاج ق راءات متعددة ومختلفة باالعتماد على عملية اإلحالة والتأويل وكذا عملية
التحليل التي يقوم بها القارئ على عدة م ستويات في النص معتمدا على ذكائه وكفاءاته
المعرفية للوصول إلى فهم جوهر اإلبداع األدبي الذي يتناوله ب ال د راسة .
أما ل لناقد التونسي " عبد السالم المسدي " فقد اهتم بمفهوم الق راءة ولكن بطريقة

تخالف ما أتى بها " مرتاض و " حميد لحمداني "  .فمن خالل د راساته في مفهوم الق راءة نجد

كتابه بعنوان " ق راءات مع الشا بي ،المتنبي ،الجاحظ ،ابن خلدون " نجده قد اهتم بفعل
الق راءة حيث حاول إثبات إمكانيات تعدد الق راءات مهما تنوعت النصوص المتناولة

بالد راسة ،و في هذا الكتاب بالضبط نجد المسدي يختار نماذج مختلفة ليطبق عليها

مفهومه الجديد للق راءة فهي تتنوع بين النصوص الشعرية والنقدية تت راوح ما بين النص

الت راثي والنص الحديث وبذلك يثبت الناقد فكرته بإعادة قراءة النصوص مهما تنوعت

أجناسها واختلفت القضايا التي تعالجها  .ومن خالل فصول هذا الكتاب – وكما يحدث
دائما بالنسبة ل لمقام أو الموقع الذي ينطلق منه " المسدي " في د راساته -فهو يبقى دائما

وفيا لمبادئه العلمية التي تفرض عليه تناول النصوص اإلبداعية العربية من موقع عالم

الل سان الذي يطبق إج راءات موضوعية وعلمية لسا نية في تحليل الظاه رة اللغوية،

وانطالقا من هذه الفك رة وخالل كتابه هذا ؛ يقترح " المسدي " نوعا من الق راء ة التي تسمح له

بتقديم تأويالت واستنتاجات متع ددة بتعدد الق راءات في كل م رة ،وطبعا بتعدد هذه
التأويالت يضمن الناقد انفتاح النص األدبي ولذلك نجده يؤكد مفهوم تعدد الق راءات رغم
يؤو ل
إمكانيات وجود نفس القارئ ( أي القارئ ال يت غير بل يق رأ نفس النص عدة م رات و ّ

دالالته عدة م رات فينتج في كل مرة مع اني مختلفة عن الق راءة السابقة والالحقة لق راءته

األساسية ) وهذا ما رأيناه في كتابه ق راءات .
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وانطالق ا من هذه الفك رة يدعو " المسدي " إلى إعادة ق راءة الت راث األدبي العربي ،ألن ه

كلما تعددت الق راءة تشك لت هناك نصوص جديدة تكون حاملة ل دالالت متعددة ومتغي رة .

ولكن ما الحظناه في د راسة " المسدي " هذه هو عدم إ خالصه لنظرية الق راءة
الغربية ،وعدم الت زامه بإج راءاتها ومبادئها بصفة مطلقة ،ويظهر ذلك في طريقة تناوله
لهذه النصوص العربية ف يستعين بإج راءات أخرى كإج راءات علم النفس  ،حين استق رائه

الموضوعي لحياة الشابي ،حيث نجده يربط بين االستق راء النقدي لتحليل الشع ر وبين

المقومات الشخصية للشابي ،وهذا ما فعله أيضا عندما تناول نصوص المتنبي ب ال د راسة

فربط

بين

األبنية

اللغوية

لها

وبي ن

المقومات

الشخصانية

للمتنبي،

ولذلك

يقترح " المسدي " في بحثه عن ق راءة جديدة تكون مخالفة للق راءات التقليدية ،طريقة تمازج

االختصاصات التي يعتبرها من أحسن المناهج النقدية المعاص رة التي تسمح بت حليل
النصوص األدبية بشكل اشمل وأدق ،وهذا ما يسمح للقارئ العربي بإعادة اكتشاف

النصوص الت راثية بالطريقة التي تخدم الد راسا ت المعاص رة وتساير تغي رات الحاجات

ال معرفية للقارئ العربي المعاصر  .وفي عودته هذه إ لى إعادة ق راءة الت راث العربي يسعى
ال ناقد لتأسيس نظرية للق راءة مع الجاحظ ،حيث حاول اكتشاف طريقة تأليف وكتابة
الجاحظ ،وكذ ا تنسيقه لمادته فشرح المقاييس والمعايير التي اعتمدها الجاحظ في كتابته

وربطها بقضية اإلحالة والتأويل التي تتميز بمكانة هامة في د راس اته النقدية منذ القديم

وعلى هذا المبدأ فقد حاول " المسدي " التنظير للقراءة على أنها موضوع نقدي معاصر
وحديث ،ولكنه يضرب بجذوره في عمق الت راث النقدي العربي ليخرج في آ خ ر المطاف
بأسس نقدية لنظرية الق راءة تكون مغاي رة ومختلفة لنظرية الق راءة الغربية  .ألنها تتميز

و تحمل دائما في طياتها خصوصية الخطاب األدبي العربي وليؤكد " المسدي " موقفه هذا
فهو يدعم مؤلفه ببحث آ خر من الت راث العربي فيق رأ مقدمة ابن خلدون ويحاول اكتشاف

المقومات المعرفية التي اعتمدها هذا ا ألخير في كتابة نصوصه النقدية ،وبذلك فهو
يثبت م رة أخرى إمكانيات إعادة ق راءة الت راث العربي ب اإل ج راءات النقدية ال حداثية كما

رأينا من خال ل تحليل كتابه " ق راءات " ( .مع اإلشا رة إلى ميول المسدي للد راسات اللس انية
التي تتمتع بصفتي العلمية والموضوعية وا لى المزج بين مجموعة من المناهج النقدية

المعاص رة المتعددة و ذل ك ليضمن نتائج تكون أكثر علمية وأكثر دقة ).
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وهذا ما يساع د القارئ الم بتدئ على العودة إلى ت راثه العربي وفهمه واستثما ره بطريقة
تسمح له بإرساء مبادئ وخصائص الثقافة ا لعربية كمقومات أساسية لشخصيته وبالتالي

ضمان استم رارية وجوده ضمن الثقافا ت العالمية المتعددة بصفة عامة وبالخصوص
تساعده في مواجهة ثقافة العولمة التي تسعى للقضاء على خصوصي ة الثقافات األخرى .
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المبحث األول  :االختالف في التطبيق على النصوص النثرية

تمهيد :

قسّ م العرب األدب– فيما يتعلق باألجناس األدبية– إلى شعر ونثر لكنهم اتفقوا
على أنها نصوص مهما اختلفت ممي زاتها وخصائصها  .ألن الغاية التي تسعى لتحقيقها
هذه النصوص  ،مهما كان جنسها أو نوعها تتمثل في عملية التعبير وا يصال الرسائل
من المبدع إلى المتلقي .

أن هذه القضية
أم ا فيما يتعلق ب قضية التمييز بين ك ّل من الشعر والنثر،
فأظن ّ
ّ
تهتم بها " نظرية األنواع األدبية " التي ت درس هذه المسألة ب شكل أكثر دقة وتركيزا .

بأن
ولإلشا رة فقط حول موضوع األ نواع األدبية في أدبنا العربي ،نعرف ك لّ نا
ّ
العرب قد اشتهروا بالشعر الوجداني ،وسمي هكذا ألنه في أغلبيته تعبير عن ال ذّ ات وعن

انطباعات وانفعاالت الشاعر ،بينما نجد ال غرب قد عرف أنواعا أخرى من الشعر كالشعر

الملحمي ،والشعر الد رامي  ....الخ  ،كما نجد عندهم أنواعا من النثر كالمسرحية والقصة
بفرعيها ،الرواية والقصة القصيرة ،وهذا بالذات ما لم يعرفه أدبنا العربي القديم .

بتطو ر األوضاع األدبية في ا لعالم ،وتفاعل المشرق مع الغرب ،استطاع
ولكن
ّ
أو ل رواية عربية ظ هرت
الع رب أن يستفيدوا من هذه األ ن وا ع األدبية الجديدة ،فَ ت نشر ّ
أو ل قصة
عندنا هي  :رواية " زينب " لمحم د ح سين هيكل التي ظهرت عام  9191م ،و ّ
قصي رة ظهرت هي  " :في القطار " لمحم د تيمور  9191م " وقد أبدى العرب وباألخص

الحداثي ون منهم ،اهتماما كبي را بهذه األ نواع األدبية الحديثة من رواية ومسرح ،وق صة
الحر "  ،وطبعا
قصي رة ،هذا في مجال النثر ،أم ا في ال شعر ،فقد ظه ر ما يسمى بـ " الشعر
ّ
كباقي األعمال األدبية ،فهذا التجديد قد لقي ردود أفعال مختلفة تجاهه وآ راء م تنوعة

حول الموضوع ،مما ال يسع المجال لذك ره .

انطال قا من هنا ،سنحاول د راسة التجلي ات التجريبية لالختالف في النقد المغاربي
بالتعرض إلى االختالف الذي الحظناه في كيفية استغالل أدبائ نا ل لُّ غة
المعاصر ،وذلك
ّ

وكذا اختالف األجناس األدبية التي عالج ها النقاد أو أخضعوها للدّ راسة ،ف هناك من اهتم
ب الشعر ،وهناك من اهتم ب النثر وال رواية ،وا ذ نتناول بالق راءة ذلك النقد ل لوصول إلى
نتيجة نستطيع من خاللها إظهار هذا االختالف على المستوى ا لتجريبي ألعمال ه ؤالء

الدّ ارسين ل ألدب والنقد المغاربي المعاصر .
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الر واية والسرد :
أ– ّ

كما أشرنا في المقدمة ،فق د عرف النقد العربي بصفة عامة ،والنقد المغاربي

بشكل خاص ،أنواعا مختلفة من النثر ،وقد اهتم النقاد المغاربة با لدّ راسات السردية
بشكل عام ،سنحاول إظهار ذلك من خال ل نماذ مختا رة وهي  :كتاب " الرواية المغربية
الر واية " ل عبد المالك مرتاض
ورؤية الواقع االجتماعي " ل حميد لحم داني  ،كتاب " نظرية ّ

وكتاب  " :النقد والحداثة " ل عبد السالم المسدي .
* حميد لحمداني :

بالر واية
يعتبر " لحمداني " من أهمّ البا حثين الحداثيين الذين اهتموا بالدّ راسات السردية و ّ
خاصة ،فنجد له عدّ ة كتب في هذا المجا ل ،حاول فيها تطبيق عدّ ة مناهج وعلى

نصوص روائية متعدّ دة ،ومن أهمّ المناهج التي طبق إج راءاته ا على النصوص العربية
نجد المنهج البنيوي ،وال بنيوي التكويني ،واألسلوبية  ،و تشير إلى ذلك عناوين كتبه ،التي

الر واية المغربية ورؤية الواقع
نذكر منها  " :بنية النّ ص السردي من منظور النقد األدبيّ ،
الر وائي واال يديولوجيا  ،من سوسيولوجيا
اال جتماعي ،د راسة بنيوية تكوينية ،وكتاب " النقد ّ
الر وائي " ....وغيرها .
الر واية إلى سوسيولوجيا النّ ص ّ
ّ
ومن خالل بعض التطبيقات التي قام بها " لحم داني " سنحاول تقديم نظ رة عامة ع ن

الر وائي العربي والمغربي ،كما في كتابه
أهمّ النقاط التي تناولها في دّ راسته للنّ ص ّ
يصرح
الر واية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي  :حيث يطبق المنهج البنيوي التكويني و ّ
" ّ
به في العنوان مباش رة .

بدأ " لحم داني " كتابه بتقديم ( للدكتور محم د الكتابي )  ،ومدخل عام تناول فيه

الر وائي بالمجتمع وهي عبارة
قضية الموضوع والمنهج كمقدّ مة ،ثم تناول عالقة
ّ
الفن ّ
عن نظ رة تاريخية ،وانتقل إلى د راسة الخلفيات التي انطلق منها شارحا كيفية اختياره
األو ل
ل  98رواية مغربية ،ليطبق أو يجري عليها هذه الدّ راسة ،ثم قس م د راسته إلى بابين ّ
األو ل
الر واية المغربية وموقف المصالحة مع الواقع ،وهذا القسم يحمل فصلين :
بعنوان ّ :
ّ
لر واي ة
بعنوان  :موقف المصالحة وال لّ حظة السعيدة ،تناول فيه مناقشة سوسيولوجية ّ

مغربية بعنوان " ،سبعة أبواب " وروايات أخرى ،ح ا ول من خاللها إب راز الجانب التاريخي

الص عب
والواقع االجتماعي للشعب المغربي في فت رة زمنية معينة ،ومدى تأثير ذلك الواقع
ّ
على األوضاع الفكرية للمجتمع .
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وفصلثان بعنوان  :موقف المصالحة بين التبرير واالنه زام والتسجيل ،تناول من

خالله  41روايات أخرى ،درس فيها ص راع األجيال ،واألزمة االجتماعية الت ي كان يعيشها
المجتمع المغربي ،وك ذلك الوعي الساذ

للواقع االجتماعي .

الذي يميّ زه ،وانتهى بإعطاء رؤية إثنوغ رافية

الر واية المغربية وموقف االنتقاد للمجتمع ،مقسم
أم ا الباب الثاني فيح مل عنوا ن ّ :
األو ل انتقاد الواقع االجتماعي وهاجس
هو اآلخر ،إلى ثالثة فصول ،درس في
ّ
الغرب وعالج من خال له الواقع االجتماعي المغربي ومستوى الحضا رة في ه ،مع تجربة الهروب
من الواقع ،ومجابهة الغرب ،وفي الفصل الثاني تناول انتقاد الواقع وال طّ ريق

المسدود أدان فيه ذلك الواقع االجتماعي واالختالل الواضح الذي يحدث فيه وانتقد

الص راع فقد
إيديولوجيا اليسار ،أمّ ا في الفصل الثالث بعنوان  :انتقاد الواقع وهاجس
ّ
تناول بداية ظهور الوعي اإلنتقادي في المجتمع المغربي ،ثم نضجه .

ونالحظ أن في ك ّل هذه الد راسات النقدية ؛ عالج الناقد من خالل النّ ص السرد ي
للر وايات المغربية التي اختارها  ،وانتهى بمجموعة من الخالصات واالستنتاجات أبرز
ّ

الر واية المغربية ،باإلضافة إلى قضية الشكل
فيها أهمّ القضايا االجتماعية التي أثارتها ّ
الر واية .
الفني في هذه ّ

ومن خالل هذه الدّ راسة يتضح لنا وجه اختالف النّ قد الذي يمارسه " حميد
لحم داني "  ،فقد اعتمد على المنهج البنيوي التكويني في د راسته هذه ،ولكن يتميز عمله

هذاب محاولة هامة وأساسية تتمثل في تسليط األضواء على الواقع االجتماعي ال مغربي
ومكانة الفكر والعلم فيه ،وكأنه يريد تغيير شيء من ه ذا الواقع وهذا ما نلمسه في لغته

وفي العناوين التي اختارها لمختلف الفصول التي تتخ لّ ل هذا العمل ،وكأنّ ها تتضمّ ن نوعا
من الدّ عوة إلى تغيير األشياء ،واالنتقال إلى شيء جديد يسميه بالوعي االنتقادي والذي
كأن " لحم داني " يدعو إلى ال لّ حاق بالحضا رات األخرى
ي تع لّ ق بما يسم يه النقاد بالحداثة ،و ّ
التي سب قتنا في العلم والمعرفة ،لكن دون التأثر بك ّل ما يعطيه لنا الغرب ،أي يحرس

دائما على الحفاظ على الخصائص العربية المغربية في األدب والثقافة والشخصية القومية

لر وا ئ ية ،فنجده يقول
المغربية ،وكان يشير إلى ذلك بافتخار في د راسة هذه النصوص ا ّ
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يلو ن رؤية الكاتب دون أن يغيب عن وعيه خطره
مثال ّ "... :
إن سحر الغرب كان ّ
1
الخاص "...

أم ا إذا انتق لنا إلى الجانب ال لّ غوي عند " لحم داني "  ،فنجد لغته سهلة الفهم ،وال

يعني ذلك ب البس ا طة ،فهو متم كّ ن ك ّل التمكن من ا ل لّ غة العربية ومن لغات أخرى أجنبية
ويظهر ذلك في استعماله ل لكلمات بشكل دقيق ومركّ ز ،وكأن ه ال يريد الوقوع فيما يقع فيه
بعض الدّ ارسين العرب ،حيث نجد هم يستعملون لفظ ا للتعبير ع ن مفهوم ما ،ثم
يستعملون نفس اللفظ للدّ اللة على شيء آخر في غير موضع .
ولذلك نقول إ ن الناقد يستعمل ل غة يمكن وصفها ب ال علم ية -فهو في د راساته اتخذ

مناهج تميل في تناولها ،ومعالجتها للمواضيع ،وللظاه رة ال لّ غوية بشكل خاص ،إلى

ال علمي ة ،كما هو شأن المنهج البنيوي التكويني الذي اتخذه في د راسته للواقع االجتماعي
الر واية المغربية ورؤية الواقع االجتماعي "  ،حيث تح كّ م ا لناقد في
المغربي في كتاب " ّ
الر وائية ،فاستطاع تركها ( ال لّ غة ) في إطارها
لغته رغم تناوله للكثير من النّ صوص ّ

النقدي والدّ راسي ،فكانت لغة تحليلية واصفة بعيدة عن أي تك لّ ف أو صنعة في األلفاظ
والت راكيب أو ما شابه ذلك .
أم ا بالنسبة إلى نوع النصوص التي تناوله ا ،وكما الحظنا  " ،فحميد لحم داني " قد

أبدى اهتماما بالنصوص السردية والنظرية السردية بشكل عام ،وبالتالي فالنصوص التي

الر واية المغربية ورؤية الواقع اال جتماعي "  ،هي نصوص
أخضعها للدّ راس ة في كتابه " ّ
الر واية المغربية " بشكل خاص ،فهو عمّ ق أكثر وكان أكثر
سردية عربية ،وتتمثل في " ّ
دقة وأكثر حص را لموضوعه ود راسته ؛التي شملت فقط روايات بلده المغرب وحتى في هذه
الر وايات ،وهي التي
الر وايات المغربية نفسها ،نجده قد تناول مج موعة معيّ نة فقط من ّ
ّ
تخدم الموضوع الذي يدرسه أكثر والتي استطاع من خاللها تطبيق النظ رة البنيوية
التكوينية ،فأبرز من خاللها رؤيته للواقع االجتماعي المغربيولألوضاع الفكرية في

مجتمعه .

فقد اختار الناقد  32رواية مغربية ،مكتوبة بال لّ غة العربية ،مع تمييز مادتها

الر وائية
ّ

أل نه

يمكن

تناولها

بالدّ راسة

بعيد ا

عمّ ا

يسم يه

الناقد

بـ :

الر وايات
" ّ

الببليوغ رافية "  .كما اختار روايات تتضمّ ن ق يم ا جمالية ذات قدرة على جذب المت لقي،

الر واية المغربية و رؤي ة الواقع اال جتماعي ( د راسة بني وية تكوينية )  ،دار الثقافة ،الدّ ار
 -9حميد لحمدانيّ ،
البيضاء ،المغرب ،ط  ، 9181 ، 9ص . 139
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أن هناك روايات  " :ال تحتوي على
( ولكن في هذا الموضوع بالذات ،أشار لحم داني  :إلى ّ
قيمة جمالية تستحق االهتمام  ، 1"...فهذا الحك م بال ذّ ات على روايات ،حتى ولو ل م

أظن أن ه تحقير لبعض األعمال األدبية ،فك ّل األعمال والنصوص
يذكرهاأو يذكر كتابها،
ّ
لها قيمتها الفنية واألدبية ،فكان فقط لو اكتفى بذكر أنّ ها ال تخدم موضوعه وكف ى ،

فالر وايات التي ال تجذب الق ارئ في نظ ره ال تستحق الدّ راسة وال تحوي قيمة جمالية،
ّ
تتدخ ل في
أن ك ّل قارئ له مي والته ،وله ذوقه ،وأشياء أخرى
ّ
متناسيا في حكمه هذ ا ّ
اختيار المتلقي لما يقرؤه ،وبالتالي فك ّل نص أدبي له قارئه ومتلقيه ،حتى ولو كان
بصفة قليلة ،و لهذا فالحكم الذي أصد ره في هذه المسألة يكون دون أساس .

الر وايات التي اختارها " لحم داني " في د راساته ،يشير إلى أنّ ها
وبالعودة إلى ّ
ت ستوفي مجموعة من مقاييس تتمثل في :
 ضرورة توفر سال مة التعبير والصياغة ال لّ غوية بصفة عامة . تماسك العمل النسبي ،واحتوائه على ارتباط منطقي داخلي . -ال ينبغي أن تكون درجة اهتمام النقد بالعمل معدومة .

الر وائي على بعد اجتماعي .
 احتواء العمل ّوبناء على هذه المقاييس اختار  32رواية قابلة للدّ راسة ،و ل كن اكتفى ب د راسة  98نصا
2
الر ؤى االجتماعية القريبة من بعضها
وذلك لتجنّ ب التك رار والمواقف المتشابهة و ّ

وانطالقا من هنا ،يمك ن اعتبار لغة لحم داني لغة علمية  ،دقيقة ليس فقط في

د راسته وطريقة تحليله ،بل و حتى في اختيا ره لمدّ ونته .

وقد كانت رؤيته واضحة في التحليل والتقييم  ،فاستعمل في غالب األحيان لغة

إقناعية مع الشرح وتبرير اآل راء  ،وهذا ما نعرفه طبعا عن المنهج البنيوي ،والبنيوي
التكويني ألن ه حاول إعطاء الصفة العلمية للدّ راسات األدبية منذ نشأت ه في الغرب ،وهذا

يبر ر تحكم " لحمداني " في ال لّ غة العلمية التي أسس عليها د راسته .
ما ّ

 -1حميد لحمداني  ،الرواية المغربية ورؤية الواقع اإلجتماعي ،ص .21
-2المصدر نفسه ،ص .28
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* عبد السالم المسدي :

نواصل في نفس موضوع تفاعل النقد العربي مع المناهج النقدية المعاص رة نشير

إلى اختالفات متعدّ دة رغم وحدة الموضوع  .وإلقامة أو إظهار هذه العالقة نستعين ب أحد
الكتب النقدية الهامة التي تتناول هذا الموضوع للناقد " عبد السالم المسدي " بعنوان " النقد
والحداثة "  .تناول فيه الحداثة النقدية التي عرفها المناخ النقدي العربي ،السيما تفاعل
النقد األدبي العربي مع المناهج النقدية الجديدة كاللسانيا ت ،والبنيوية ،والتفكيكية

أن " المسدي " قسم كتابه إلى أربعة (  ) 41فصول ،اثني ن من ها
وال سميائية وغيرها  .ونالحظ ّ
نظرية ،وآخرين تجريبيين .
األو ل عنوان  :الحداثة بين األدب والنقد ،والثاني متعل ق باللسانيات
يحمل الفصل
ّ
ولغة األدب ،أما الفصل الثالث ف تناول فيه التضافر األسلوبي وا بداعية الشعر من خالل
نموذ

" ولد الهدى " لشوقي "  ،والفصل األخير عالج فيه األدب العربي ومقولة األجناس

األدبي ة من خالل نموذ
الجزء من موضوعنا .

كتاب " األيام " لطه حسين ،وه ي الدّ راس ة التي تهمّ نا في هذا

نص هذا
في بداية هذه الدّ راسة التي قام بها " المسدي "  ،أشار إلى أن ه سيتناول ّ
العمل األدبي من منظور الدّ ا رس ال لّ ساني الذي يهتم بك ّل تجلي ات الظاه رة ال لّ غوية مهما
تنوعت صيغ اإلفضاء وهيئات التشكل وصور الوظيفة، 1وب ال تالي فطريق ته تكون لسانية

تنطلق من البسيط إلى المركّ ب أي من االستق راء إلى التأليف ،يت خل لّ ها ك ّل من الشرح
والتفسير والتأويل . 2موضحا كيفية معالجته لمادة " كتاب األيّ ام " لطه حسين .

لقد كان هذا الجزء من الكتاب ،عبا رة عن بحث شارك فيه " المسدي " في الملتقى

العلمي الذي ن ظّ مه المعهد المصري اإلسالمي بموفي ،بمناسبة ال ذّ كرى العاش رة لوفاة

مؤسسه طه حسين (  9881م 9112 -م ) وقد قدّ م فيه محاورة نقدية لكتاب " األيّ ام " بثالثة
أج زاء .
الرابع م ن
وفي كتاب " النقد والحداثة " { طبعته الثانية }  ،يوض ح " المسدي " في الجزء ّ
هذا البحث المنطلقات النظرية والمنهاجية التي سيسير وفقها في ق راءته لكتاب " األيّ ام "

" لطه حسين "  ،م طالب ا النقد الحديث باستغالل ما ت وصل إليه علم اللسانيات -كما أش رنا
أن علم اللسانيات ي عتمد أساسا على
سابقا -في معالجة النصوص األدبية ،حيث نجد ّ
-1عبد السالم المسدي  ،النقد و الحداثة  ،دار أمية  ،دار العهد الجديد ،تونس ،ط3،9181م ،ص .942
-2المصدرنفسه  ،ص .941
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توص ل إليه " دي سوس ي ر " ومن أتى
عمليتي التركيب والتفكيك ،وك ّل المبادئ اللسانية التي
ّ
تحوالت عديدة منذ نشأته ،واستفاد من من ا هج كثي رة .
بعدهّ ،
ألن هذا العلم قد شهد ّ

بعد ذلك انتقل " المسدي " لمعالجة ن ص " طه حسين " انطالقا من مسألة األجناس

األدبية ،التي كانت دخيلة على األدب الذي عرفته الحضا رة العربية اإلسالمية في

ألن العرب لم يعرفوا خالل تاريخهم مقولة  :األجناس "  ،فقد
مكو ناتها اإلبداعية ،ذلك ّ
ّ
أقاموا ك ّل أدبهم على الشعر أو النثر .
أن ا ألمر الذي دفع إلى ظهور هذه اإلشكالية ،هو اصطدام مفهوم
ويرى " الم سدي " ّ
أن هناك بعض
" األجناس األدبية " الحديث بمفهوم الت راث العربي القديم ،خاصة و ّ
الباحثين ال ذّ ين يسعون إليجاد جذور عربية في الت راث ألجناس أدبية لم تكن موجودة أو

معروفة عند العرب القدماء  .وقد سعى " المسدي " لتوضيح المع ايير الضابطة ل ألجناس

األدبية ،و بيان مستنداتها فحصر هذه المعايير في ثالثة :

الص ياغة ،من حيث هي تشكيل المادة الخام ،أي ال لّ غة .
 معيارّ
 معيار المضمون الذي يلتزم بالدّ اللة المقصودة من غير التفات إلى طبيعة الصوغالفني الذي احتواها .

 معيار التركيب الذي يختص بالسبل اإلبداعية التي يستعملها األديب لبلوغ غرض ه1

الدّ اللي والفني في نفس الوقت
أن المسدي يعطي تبري را لسبب اختياره لهذا النّ وع من النّ صوص
من هنا ،نالحظ ّ
أن " المس دي "
أن قضية " األجناس األدبية " تهتم بها " نظرية األنواع األدبية " إ الّ ّ
فرغم ّ
حاول الخوض في هذا المجال ،وسواء كان ذلك بشكل قصدي مباشر ،أو شكل غ ير
مباشر .

ولإلشارة ،فكتاب " األيام " يعتبر كتاب ا سردي ا يصنف ضمن الكتب النثرية  ،لكن ه ينتمي إلى

الر واية التي تناولها " حميد لحم داني "  ،وهنا بال ذّ ات تظهر نقطة
نوع آخر غير ّ
اختالفهما -لحمداني والمسدي -في اختيار النوع السردي الذي يتمّ التطبيق عليه ،فقد
صنف النقاد كتاب " األيام " ضمن نوع " السي رة الذاتية "  ،رغم الغموض واإلبهام الذي

نل مسه بخصوص هذا النّ وع األدبي ا لحديث على األدب العربي  .حيث نجد " محمد الباردي "
طرق في
الر واية العربية الحديثة " ف يت ّ
يتناول هذه القضية في كتابه " إنشائية الخط اب في ّ

د راست ه هذه ،في المبحث السابع بعنوان " الخطاب الواقعي وا شكالية التجنيس " إلى هذا
 -1عبد السالم المسدي ،النّ قد و ال حداثة ،ص . 99
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أن طه
الموضوع مشي را إلى غموض واختالف اآل راء حول هذا النّ وع األدبي ،فيقول ّ " :
األو ل لجنس السيرة الذاتية في
حسين عندما أ لّ ف كتاب " األيام " وهو النّ ص التأسيسي
ّ
هو يته ،قد كان " عبد المحسن طه بدر "
األدب العربي الحديث ،اختلف النقاد في تحديد ّ
أن
أو ل من أثار اإلشكالية المنهجية المتع لّ قة بجنس هذا الكتاب ،فهو من ناحية يرى ّ
ّ
الر واية الفنّ ية على الكتاب ،ثم
الباحث قد يظلم " طه حسين " واكتفى بأن يطب ق مقاييس ّ
ينفض يده بعد ذلك من األمر كل ه ،ف يالحظ من ناحية أخرى أنّ ن ا ال نستطيع أن نعتبر

مجرد ترجمة ذاتية للمؤلف ونقف عند هذا الحدّ  ،وفي ال حقيقة يظل الكتاب
كتاب " األي ام "
ّ
1
أن هذا الكتاب "  ،ينت م ي إلى صنف النّ ص
سجاليا إلى اآلن  . ...فالمسدي " يدرك جي دا ّ

الر وائي منه ،بل " السي رة ال ذّ اتية " م خالف ا " لحمداني " في ذلك ،كما
السردي ،ولكن ليس ّ
أن ه لم يتناول نصا لكاتب من المغرب أو من بلده تونس ،بل تناول كاتبا عربيا معروفا
في المشرق والمغرب ،وحتى في الغرب ،وهذا ما سيساعده أيضا على

المقارنة .

الت وسع و

إ ّن " المسدي " في د راسته هذه ،يدعو النقاد العرب المعاصرين للبحث الدّ قيق
الستنباط س لّ م األجناس األدبية في الت راث العربي ،مع تصنيفها وتحديد ضوابط ك ّل

منها ،ومباد رة منه ف ي هذا السياق ،فقد قدّ م لنا نموذجا من درجات التصنيف الس لمي
التعرض إ ليها بمقولة " األجناس األدبية "
ال تي عرفها األدب العربي القديم ،والتي يمكننا
ّ

فن
فن الخطبة ،وأدب األغاني ،وأدب التاريخ ،و ّ
ومنها على سبيل التمثيل ال اإلستقصاء ّ :
2
فن السي رة ال ذاتية الذي يقول عنه
المقامة ،وأدب
الرحلة ،وأدب الم رايا  ...ا لخ  .و ّ
ّ
فن السيرة الذاتية ،وهو غرض أدبي عريق في حضارتنا العربية
المسدي " ....هو ّ
تصو ره ال ذّ هني بما ينتج له االنف راد بمصطلح نقدي
اإلسالمية ،ولئن لم يتبلور م ّ
مخصوص ،فإن ه قد صيغ على نماذ تكاد تصل به منزلة االكتمال في المضمون

والغرض و األسلوب . 3"....

وللبرهنة على ذلك أعطى لنا أمثلة من الت راث العربي اإلسالمي ،أهمّ ها  :كتاب " أبو
حامد الغ زال ي " بعنوان " المنقذ من الضالل "  ،وكتاب " ابن خلدون " الذي ألف ه للتعريف
بنفسه وبرحلته شرقا وغربا .
1
الرواية العربية الحديثة (دراسة) ،منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق 3444م ،ص.332
محمدالباردي ،إنشائية الخطاب في ّ -2عبد السالم المسدي ،النقد الحداثة ،ص ص .991-993

 -3المصدر نفسه ،ص .991
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أن كتاب " األي ام " ترجمة ذاتية امتز فيها نمط ا ن من الكتابة :
ومنه خلص " المسدي " إلى ّ
ال تدوين التاريخي ،والحكاية الفنية ،فكتاب " األي ام " بأج زائه الثالثة يمتلك قيمة وثائقية

نتجت عن تضافر األحداث والوقائع في حياة طه حسي ن  ،كما أن ه في الوقت نفسه

" تصوير أدبي رائع "  ،ولذلك فهو يعتبر كتاب " األيام لطه حسين " م ن حيث التجنيس

" سيرة ذاتية " ألن ه يتحدث عن أطوار حياة صاحبه من الطفولة إلى الكهولة ،مرورا
الر ؤية ،عالج " المسدي "
بم راحل د راسته وعالقته بأساتذته  ....الخ  .وانطالقا من تلك ّ
" األيام " ل طه حسين التي تميزت فيها الذات وأدبها بفضل " أسلوبه " في القص والتصوير

صاغه صاحبه ( طه حسين ) على نمط من اإلنشاء ،تبدّ دت فيه حواجز الدّ اللة ،أصبح
داال و مدل وال ،حتى أنّ ك لتتخذ النّ ص منطلقا ،فيغدو لك مصبا . 1"...

وبهذه العبا رات ال ممي زة  ،يربط النّ اقد بين خصائص أسلوب " األيام " وبين خصائص
شخصية كاتبها " طه حسين " التي أهمّ ها  :الفضول وقوة الحساسية أو اإلحساس ،وبين

أهمّ حوافز تلك الشخصية وهي آفة العمى التي ط بعت بسماتها الذات بصفة عميقة
وطبعت تصوير الكاتب في كتابه ب الحدّ ة نفسها .
وأخي را يشير إلى موقع حداثة " طه حسين " وأنّ ه في ال لّ غة ال شعرية التي كان يكتب
بها نقده ،وهكذا فقد كان " ....يكتب األدب وفي أدّ به النّ قد ،ويكتب النّ قد وصياغة نقده
أدبا . 2"....
صرح بأن ه
وا ذا عدنا إلى د راسة " المسدي " وفي تحليله ك ّل اآل راء والمنطلقات التي ّ
سيعتمد عليها في د راسته هذه ،نالحظ أن لغته كانت علمية سليمة ،وسلس ة ال تتخل لّ ها

الص نعة وال الغريب من الكلمات ،فلغته تتمي ز بالبساطة والدّ قة ،ربّ ما يعود ذلك إلى
أصوله الفكرية اللسانية التي تقوم على د راسة ال لّ غة في أصغر وحدة دالة ،وهذا ما

يجعل كلماته ت ك ون مركزة ب د رجة كبي رة ألنّ ها تخدم كثي را ،وت وصل رسالته إلى الجميع
وبالخصوص إلى ال طّ لبة المبتدئين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذا النّ وع من
األسلوب الواضح ،وال لّ غة البليغة .

الص فاء في لغة " المسدي " إلى تجاربه في مجال
وربّ ما يعود هذا الوضوح و ّ
التعليم ،والدّ راسات وحتى في المناصب السياسية التي تلزم التحكم في ال لّ غة بصفة

-1عبد السالم المسدي ،النقد و الحداثة  ،ص .939
 -2المصدر نفسه ،ص .914
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المتنوعة ،حيث خاض في عدّ ة مجاالت أدبية وسياسية
كبي رة ،باإلضافة إ لى كتاباته
ّ
متنوعة .
واقتصادية
ّ
فكانت أفكا ره واضحة ،ومطروحة بشكل ومضمون بسيطين وراقيين في الوقت نفسه ف هو

يستعمل ألفاظا وأساليب علمية دقيق ة ،وحديثة تسمح بفهم ما هو حداثي ،دون أن تلغي

الجانب ال لّ غوي القديم ل لّ غة العربية ،وهذا ما يفس ر لغته اإلق ناعية ،وأسلوبه العقالني
والمنطقي في شرح وتفسير وتأويل النصوص المختلفة .

فرغم أن ه متشبع بالثقافة الغربية ،وبفكره ا و مناهجه ا  ،إ الّ أنّ ه يملك نوعا من التعص ب

والر وح القومية واالنتماء للحضا رة العربية اإلسالمية ،ويظهر ذاك جليا في أس لوبه
ّ
وألفاظه بصفة عامة ،حتى أن ه ،و كما أشرنا سابقا يعود دائما إلى الثقافة واألدب العربي
ليجد أسسا ونصوصا تضاهي ما توص ل إليه الغرب ،وخير مثال على ذلك ،وفي هذه
من

الدّ راسة التي تناولناها بال ذّ ات ،عودته إلى األدب العربي القديم للبحث عن نماذ
السي رة ال ذّ اتية ،ذلك النوع السردي الذي بدا أن العرب لم يعرفوه من قبل ف حاول المسدي
إثبات وجود ه  ،ولكن بأسماء ونماذ

مختلفة ،يمكن إ عادة إد راجها فيما يعرف حديثا

" ب األجناس األدبية " ويمكن تناولها ود راستها بهذه المناهج الحديثة .
* " عبد المالك مرتاض " :

دائما في اختالف األجناس األدبية ،نجد مرتاض يخالف " المسدي " و " لحم داني " في

اختيا ره لنوع سردي آخر ،يتمثل ف ي " القصة الج زائرية المعاص رة "  ،وهو العنوان الذي
يحمله كتابه الذي سنتناوله بالدّ راسة .

ولكن قبل الشروع في هذا الم وضوع سنحاول إعطاء نظ رة موج زة ع ن هذا الجنس األدبي
الذي عرفه العرب مؤخ را كباقي األنواع النثرية األخرى .

تعد القصة القصي رة " من أبرز ا لفنون األدبية التي عرفت رواجا وازدها را في األدب
الج زائري ،خاصة بعد ت راجع الشعر أل سباب تاريخية تعود إلى الحروب واألزمات الت ي
عاشتها الدول المغاربية عامة والج زائر خاصة .

لتطو ر أنواع أدبية أخرى ،ومن بينها القصة ومنذ سنة
لقد ترك الشعر ال مجال
ّ
تطو را ملحوظا ،خاصة بوجود مج لّ ة
فن القصة
 9111م ،وبالتحديد في الج زائر ،عرف ّ
ّ

" البصائر " الني حظيت بانضمام أحمد رضا حوحو بعد أن رجع من الحجاز في مطلع
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سنة  9111م ، 1ومن ذ ذلك الحين ظهرت د راسات كثي رة ومتعدّ دة ،وبال خ ص وص بعد
تطو رت فيها نظ رة الكتاب إلى
االستقالل { منذ سنة  } 9113حيث ظه رت عدّ ة د راسات
ّ

الر ؤية الفنيّ ة أو من حيث الموضوعات. 2
القصة بصفة ملحوظة ،سواء من حيث ّ
والمالحظ في أغل ب تلك البحوث -كما يقول أحمد شري ي ط في د راسته – هو أنّ ها
ركّ زت على بعض الجوانب فقط من القصة ،حيث يغلب على ه ذه الد راسات االهتمام
بالمضمون والجانب الفكري ،دون إعطاء الجانب الفني عناية كبي رة .

أن هذه الدّ راسات تناولت في نفس الوقت فنونا أدبية أخرى ،كالشعر
كما ّ
والر واية والخطابة ،حتى أنّ نا نجد من الدّ ارسين من مز بين األدب الجزائري
والمسرح ية ّ

المكتوب بال لّ غة العربية ،واأل دب المكتوب بال لّ غة الفرنسية ،ويعطي لنا األستاذ " شري ي ط

أحمد شري ي ط " أمثلة على ذلك منها  :الدّ راسة التي قامت بها الدّ كتورة  " :سعاد محمد
خضر " األدب الج زائري المعاصر " بجميع فنونه المكتوبة بال لّ غة الفرنسية ،وأيضا
األشعار الشعبية النّ اطقة بال لّ هجة القبائلية ،ودرس الدّ كتور " عبد اهلل ال ركيبي " القصة
الج زائرية القصي رة  9138م 9113 -م " ال مكتوبة بال لّ غة العربية ،والقصة القصي رة التي

كتبها أدباء ج زائريون بال لّ غة الفرنسية ،و درس ت الدّ كتورة " نور سلمان " " األدب الج زائري

الرفض والتحرير  9124م 9113 -م ،ت ناولت فيها الشعر ،والشعر العامي
في رحاب ّ
والمسرح والقصة "  ،أو درس " عبد الحفيظ حزري " صورة الج زائري في القصة ا لعربية
الج زائرية  9111 -9113م ،ونجد أيضا د راسة " محمّ د األخضر طالب " االلت زام في
القصة الج زائرية المعاص رة في فت رة ما بين  9129م 9111 -م ،باإلضافة إلى الدّ راسات

التي قام بها الدّ كتور عبد المالك مرتاض بعنوان  :فنون النثر األدبي في الج زائر
(  9129م 9111 -م ) درس فيها المقالة ،والقصة ،والمسرحية ،والخطابة ،والمذك رات

والسير الذاتية . 3وكتابه أيضا  :بع نوان " القصة الج زائرية المعاصرة  :المضمون الش خصية،
الحيّ ز ،ال لّ غة الفنية "  ،ومن خالل هذا الكتاب األخير ،نحاول إظهار رؤية الدّ كتور عبد
المالك مرتاض ونظرته إلى هذا النّ وع السردي األدبي المعاصر .

 -1شري ي ط أحمد شري ي ط ،تط ّو ر البنية الفنية في القصة الج زائري ة المعاصرة  9181 -9111م ،على الموقع
اإللكتروني http://ghilous.Hooxs.com/html6809.tapic
 -2المرجع نفسه ( ،المقدّ مة )  ،الصفحة نفسها .
 -3نفس ه ( ،المقدّ مة )  ،الصفحة نفسها .
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إن االختالف األول الذي نلحظه هو اختيار الدّ كتور " عبد المالك مرتاض " لنوع
الر واية ،و " المسدي " الذي تناول
سردي مخالف لما
تطرق إليه لحم داني الذي تناول ّ
ّ
" السي رة الذاتية ".
وقع اختيار " مرتاض " على القصة الج زائرية المعاص رة ،والكتاب المتوفّ ر عندنا هو

الطبعة الث انية ،التي يبتدئها المؤلف بمقدم ة خاصة ،شرح من خاللها أسباب ظهور
الطبعة الثانية من الكتاب ،نظ را لعدم توفّ ر ما نشر من الطبعة األولى ،باإلضافة إلى
فصح ح ما يجب تصحيحه وصياغته وا ن ت قاء ال لّ غة
أنّ ه قد أعاد النّ ظر في الطبعة األولى
ّ
المقر رة وكذا المصطلحات ،ومجموعة من التعليقات التي رأى فيها
المستعملة ،واألحكام
ّ
ضرورة بدافع الشرح للقضايا المطروحة في بعض األعمال القصصية. 1

أما في مقدمة الكتاب ،في طبعته األولى ،فقد تناول مسار ظهور القصة الج زائرية
فأشار إلى أن ميالد القصة الج زائرية كان على يد " محمد السعيد ال زاهري " الذي نشر في

 9131 / 41م ،في جريدة الج زائر ،أول محاولة قصصية في تاريخ القصة الج زائرية
الحديثة تحت عنوان  " :ف رانسوا و ا لرشيد "  ،ثم ب رز آخرون ،مثل  " :محمد العابد الجاللي "

الذي نشر محاولته األولى في سنتي  9121م ،و  9121بمج لّ ة الشهاب الباديسية

القسنطينية ،وكان يوقعها باسم مستعار هو " رشيد "  ،ثم ظهرت أيضا محاولة " أحمد بن

عاشور " الذي نشر مح ا والته في ج ريدة البصائر الثانية ،وبعده أحمد رضا حوحو وهو
يعتبر " مؤسس القصة الج زائرية الفنية " وذلك من خالل مج موعاته الثالثة  " :صاحبة الوحي

وقصص أخرى "  ،ونماذ

بشرية "  ،و " مع حمار الحكيم " وقد ظهرت هذه المجموعات سنتي

 9111م و  9111م  .ثم نشر " أبو القاسم سعد اهلل " الذي نشر قصة في جريدة البصائر
الثانية ،في أوائل الخمسينات بعنوان " سعفة خض راء . 2...

تطو ر القصة الج زائرية إلى
وهذا ما ساعد مرتاض في تقسيمه ل م راحل ظهور و ّ
مرحلتين هما :
 9131 م 9111 -م  :يسميها بمرحلة التأسيس التي تتميّ ز بالتفاوت في ال ّر ؤية
الخيالية بين المؤلّ فين ،والتفاوت في المعالجة الفنية أيضا فيما بينهم .

 -1عبد المالك مرتاض ،القصة الج زائري ة المعاصرة ( المضمون الشخصية ،الحيز ،ا للغة الفنية )  ،دار الغرب للنشر
والتوزيع ،وه ران ،ط  ، 3441 ، 3ص ص . 1 -1

 -2الم صدرنفس ه ،مقدمة ال طبع ة األولى ،ص ص . 8 -1
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 9111 م 9111 -م  :تتمي ز بظهور قصة " غاد ة أم القرى "  ،وتنتهي بظهور قصة
" سعفة خض راء " لسعد اهلل ،و " نماذ

بشرية " لحوحو .

بعد الثورة ،ظهرت مرحلة أخرى حاولت التعريف بالثورة الج زائرية و ذلك في
أشكال أدبية مختلفة ،كالمقالة والقصيدة والقصة القصي رة  ...وفي هذه األخيرة ،ظهر

كتاب مختلف ون نجد منهم  :أبو الع يد دودو ،عبد الحميد بن هدوقة ،وعبد اهلل ركيبي

وال طّ اهر وطار ،وعثمان سعدي ،وغيرهم ،ويصف مرتاض القصة التي ظهرت في تلك
الفت رة فيقول  ....":القصة القصي رة ،المعاص رة في الزمان ،العالية في التقنيات ،المشرئبة

إلى االلتصاق بالواقع االجتماعي األكثر يومية  ....وا ذا القصة القصي رة في الج زائر تتخذ

له ا مسا را نهائيا ،أو شبه نهائي ،وا ذ ا هي تترجم إلى بضع لغات عالمية ،وهذه هي
1

تتبو ؤها القصة القصيرة في الج زائر ...
المنزلة التي
ّ
من هنا يبدأ " مرتاض " في طرح األسئلة التي س يحاول اإلجابة عنها في كتابه هذا ويش رح
بأن ه سيتناول في د راسته القصة الج زائ رية المكتوبة بال لّ غة العربية ،وال ينفي تأثرها بما

كت ب في الشرق والغرب ،سواء كانت باللغة الفرنسية أو بغير الفرنسية ،بق راءة مباش رة أو
مترجمة  ...كما أثّ رت هي األخرى على األجانب .

أن " مرتاض " يصنّ ف القصة الج زائرية ضمن الت راث القصصي اإلنساني ،نظ را
كما ّ
لما تحمله من مضمون نبيل  ،ومن تطلع إلى الدّ فاع عن الحرية وحقوق اإلنسان  ،ولهذا

فه ي عالمية التأثير خاصة وأنها ترجمت إلى عدة لغات وبسبب استقاللها كجنس أدبي

له أعالمه وا نتاجه الغزير والمتنوع ،سعى مرتاض لد راسة القصة الج زائرية المعاص رة من
خالل كتابه هذا بعنوان " القصة الج زائرية المعاص رة ".

لقد كان كتاب " القصة الج زائرية المعاص رة " عبا رة عن فص ل واحد بعنوان

" المضمون االجتماعي في القصة الج زائرية " وكان ب حثا قدّ مه الكاتب في جامعة وه ران
أن
ثم بسبب أهميّ ة الموضوع أضاف إليه مسائل أخرى وجعل منه كتابا ،خاصة و ّ

أن معظم
موضوع القصة ال نجد فيه إ الّ أعماال نقدية وتحليلية قليلة العدد ،كما ّ
الدّ راسات لم تتناول م جموعة من القصص لكتاب ج زائريين في وقت واحد لك ي يسم ح

 -1الم صدر السابق  ،ص ص . 94 -1
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ذلك بإعطاء رأي عام أو إصدار حكم حول هذا الجنس األدبي ... 1باإلضافة إلى تسا ؤالت

أخرى حاول " مرتاض " تناولها في فصول كتابه .

أتى كتاب " مرتاض " في ثالثة أقسام كبي رة و هي كاآلتي :

األو ل بعنوان  :في مضمون القصة الج زائرية المعاصرة ،قسمه إلى فصلين  :يتناول
القسم ّ
األو ل المضمون االجتماعي في القصة الج زائرية المعاصرة ،وذلك من خالل تحليله
في
ّ
لستة مج موعات هي  :الكاتب وقصص أخرى البن هدوقة  ،األشعة السبعة البن هدوقة

الق رار للحبيب السائح  ،الصعود نحو األسفل للحبيب السائح  ،األضواء والفئ ران لمصطفى

منو ر .
فاسي  ،الصداع ألحمد ّ

أن مواضيع ومضام ين هذه القصص ينصب على األوضاع والوقائ ع
حيث وجد ّ
االجتماعية للج زائر ك موا ض ي ع  :الهج رة ،واألرض والسكن .
أمّ ا في الفصل الثاني بعنوان  :المضمون الوطني في القصة الج زائرية المعاص رة  ،فقد
الرموز كاأل م ،واألب ،وغيره ا .
تناول فيها ( القصص ) تأويل ّ
القسم الثان ي يحمل عنوان  :الشخصية وحيّ زها ،ومقسم هو اآلخر إلى فصلين ،حيث

تعرض في األول إلى مالمح الشخصية في القصة الج زائرية المعاص رة ،وذلك من خالل
ّ
بناء الشخصية والح دث في عدّ ة قصص منها  :قصة هال ،وقصة األضواء والفئ ران وقصة

إجا زة بين الثوار ،وقصة الرجل المزرعة ،وقصة تحت السقف .

تعرض إلى خصائص الحي ز في القصة الج زائرية المعاص رة
أم ا في الفصل ا لثاني ،فقد ّ
فبدأ بالخصائص الفنية المشتركة بين القصص السابقة ثم درس خصائص الحيّ ز فيها .

وفي القسم الثالث من الكتاب ،فقد تناول خص ائص ال لّ غة الفنيّ ة في القصة
األو ل  :المعجم الفنّ ي لدى
الج زائرية المعاص رة ،وذلك من خالل ثالثة فصول ،فدرس في
ّ
السائح ،وفي الفصل الثان ي المعجم الفني لدى ابن هدوقة ،وفي كال ال فصلين استعان
بالمنهج اإلحصائي وطريقة الجدولة لتحليل وتفسير نتائجه .

تعرض لتحليل القضايا الفنيّ ة المشتركة في القص ص
أما في الفصل ال ثالث واألخير فقد ّ
التي أخضعها للدّ راسة ،فبيّ ن ما يلتقي فيه القاصون الخمسة ،وبيّ ن خصائص النسيج

ال لّ غوي لدّ ى ك ّل من سعدي ،وفاسي ،ومنور ،وا نتهى بما يشترك فيه القاصون في مادة
الخطاب والتي هي ال لّ غة ،فيخضعها للدّ راسة .
 -9عبد المالك مرتاض ،القصة الج زائرية المعاصرة ،ص . 91
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وانطالقا من هنا ،وا ذا عدنا إلى لغة مرتاض في تحل يله  ،فإننا نجده في قمة الس لم

ال لّ غوي ،فلغته راقية ،ودقيقة ،ومستعملة بشكل مركّ ز ،وعلى درجة من العمل ية ،خاصة

الرموز وذلك
في د راسته اإلحصائية ،والتحليلية حيث قام بتحليل وتفسير وتأويل مختلف ّ
ضمن الواقع والعرف والمضمون الثقافي واالجتماع ي للشعب الج زائري ،وعلى غ رار

" لحم داني "  ،فقد تناول مرتاض " القصص الج زائرية "  ،فح لّ لها هو بطريقة علمية ،بنائية

يصرح بنوع المنهج الذي ي تخذه في تحليله  ،على
ولكن بطريقة غير مباش رة ،فهو لم
ّ
عكس " لحم داني " الذي ضمّ نه في عنوان الكتاب ،ولذلك ف مرتاض قد اصدر أحكا مه
انطالقا من بنية النصوص القصص ية التي أخضعها للدّ راسة ،وهذا ما ي ميّ ز د راسته
ويضمن فيها ال لّ غة العلمية المركّ زة ،والدّ قيقة .

إ الّ أننا نالحظ شيئا آخر مهمّ ا في لغة " مرتاض " وهي إمكانية إد راجها في مقام من
األدبية ووصفها ب ال شعرية كما يقال  ،فلغته أدبية بنسبة كبي رة جدّ ا ،على خالف ال لّ غات

النّ قدية الباردة التي نجدها عند بعض النّ قاد ،فهي حافلة باأللفاظ الجميلة والموحية .
قوة ،فقد كتب في عدّ ة مجاالت
ويعود ذلك بال شك إلى خوض ه مجال األدب بك ّل ّ

وتناول مواضيع متعدّ دة ومختلفة خالل مسا ره األدبي ،فنجد نقدا ،وأدبا ،وا بداعا  ...فهو
ناقد متمكن من الشعر والنثر والنقد وال لّ غة و يتميز بدرجة عالية من الثقافة واألدب .
وف ي بعض األحيان يصعب على ال طّ الب المبتدئ و البسيط فهم صلب الموضوع

أو األفكار التي يريد " مرتاض " إيصالها إلى المتلقي ب سبب تلك ال لّ غة الشعرية التي ت ميّ ز

كتاباته ،ف ن أخذ مثال في مقدّ مة كت ابه " القصة الج زائرية المعاص رة " حيث يقول  ....":وتشتت
المثقفون الج زائريون في أصقاع من األرض شذر مذر ،وكان لهم في الوطن العربي -
وا م ت شا ". 1"....

متبوأ ومقام ،وكان لهم من أهل ه امت زا
أساساّ -
وفي مقدّ مة كتابه " نظرية النّ ص " يقول في تعريف النّ ص  ...":النّ ص نتا الخيال ونتاجية
ال لّ غة ،وبثنية الجمال ،وثم رة الم راس الطويل  ...الخيال يغذوه ،والعقل يذكوه ،والم راس
يصقله ،الخيال مادته وماؤه وقوامه  ...والم راس هو الذي يجسد هذا الخيال في فعّ الية
تبليغية تنهض على الحيوية والحركية والعنفوان "....

2

ونجد أيض ا  ..." :النّ ص " نصنصة " حتمية ال م ح يد عنها. 3
-1عبد الملك مرتاض ،القصة الجزائرية المعاصرة ،ص .41

 -2عبد المالك مرتاض  ،نظرية النص األدبي  ،دار هومة للطباعة و النشر  ،الجزائر3441 ،م ،ص .41
 -3عبد المالك مرتاض  ،نظرية النص األدبي  ،ص .41
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وقوله  ..." :النص لعب بال لّ غة ،فال لّ غة مالعبته مع نفسها بألفاظها وهي تعبّ ر عن أدقّ
1
الدّ قائق ،وأنبل العواطف ،وأرق الهواجس ،وألطف الوساوس ".. .

ث على ال لّ غة وسكب على بنات ألفاظها
وكذلك قوله  "... :النّ ص إن ش ئت جمال ب ّ
فاختالت به مزدانة ،مزدهية ،مترهيئة ،فإذا هي تزعمها أنّ ها قوامه ،وعجينته ،وجوهره
2

األو ل "...
و ّ
سره ّ
أن " مرتاض " يستعمل هذا ا لنوع من ال لّ غة واألسلوب المتمي زين جدا على
ون الحظ ّ
الصعيد ال لّ غوي ،وعلى درجة من الشعرية ،يمكن وصفها بالم بَ الغ فيها ،كون الدّ راسات
التي أ تى ضمنها هذا األ سلوب ،هي د راسة تحليلية وصفية ،وعلمية بصفة خاصة ،فلم

ألن الكاتب هنا في حالة د راسة ونقد ال تستدعي هذا
يكن من داع لهذا التك لّ ف والتصنّ ع ّ
النّ وع من ال لّ غة ،وهذه الدّ رجة من األدبية ،أو الشعرية ،خاصة إذا كان المتلقي مبتدئا .

أمّ ا بالنسبة إلى آ راء " مرتاض " وأفكا ره ،فه ي واضحة ،صريحة تصل ب وضوح إلى القارئ
أن بعض المواضيع تكون لغتها حوارية تدعو إلى النقاش ،خاصة وأنّ ه يصدر
رغم ّ
أحكاما قيمية على الطريقة القديمة في بعض األحيان،ويدرك النّ ا قد ذلك ،ف يقول  ..." :مع
االعتذار عن سوق هذا التصنيف القائم على إصدار حكم قيمة على الطريقة
التقليدية "....

3

وهو موقف ال ي تناسب مع المواضيع التي يدرسها ،وال مع المنهج التحليلي الذي

يتوس ل به في أبحاثه بشكل عام ،حيث أ ن " مرتاض " يخالف " المسدي " ليس في النوع

السردي

الذي

أخضعه

للدّ راسة

فحسب ،

بل

حتى

في

كيفية

اختيا ره

لتلك

النّ صوص " فالمسدي " اختار نوع " السيرة الذاتية " لكاتب عربي ،ب ينما " مرتاض " نجده تناول

لمدو نته هذه ،مع
" القصة الج زائرية المعاص رة "  ،فكان أكثر دقة وتركي زا في اختيا ره
ّ
االستعانة في تحليله بالمنهج اإلحصائي ونظام الجدولة ،وهذا ما ال نجده في الدّ راسات
السابقة التي تناولناها " للمسدي " و " لحمداني "  ،ولع ّل هذا ما ساعده على ا إللمام
التوص ل إلى نتائج أكثر دقة وم وضوعية ،خاصة في
بالموضوع بطريقة علمية ،وبالتالي
ّ
الرموز إلى تأويالتها
كيفية التصنيف والتحليل ،وه و ما يفسّ ر سهولة انتقاله من ّ

 -1المصدر السابق  ،ص . 41

 -2عبد الملك مرتاض ،القصة الجزائرية المعاصرة ،ص .41
 -3المصدر نفسه  ،الصفحة نفسها.
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المختلفة من خالل نصوص م تعددة  ،ضمن مرجعيات ثقافية واجتماعية لل شعب الج زائري
بشكل عام .

ب  -النصوص النقدية :
لن نخوض كثي را ونعود إلى مفهوم النقد وكيفية نشأته سواء عند الغرب أو العرب

تطو رات كبيرة
ولكن نكتفي باإل ش ارة إل ى أن مجال النقد والدّ راسات النقدية قد عرفت
ّ
وكانت هذه األخي رة نتيجة للت ح ّوال ت التي حدثت في مجاالت فك رية أخرى ،كالدّ راسات
ال لّ غوية واألدبية والفلسفية بصفة عامة .

وقد عرف النقد العربي المعاصر عدّ ة اتجاهات نقدية ،تتابعت أو ت زامنت وعاشت في
الفت رة نفسها ،رغم اختالف مسالكها ومبادئها وطرق وا ج راءات وآليات د راستها ،كما
أش رنا في غير موضع .

في خضمّ ك ّل هذه الد راسات ،ظهر نقاد مغاربة اهتموا هم أيضا بهذا النّ وع من
الدّ راسات النقدية  .م ن بينهم " عبد السالم المسدي "  " ،ع بد المالك مرتاض " و " حميد
لحم دا ني "  ،وسنحاول من خالل بعض مؤلفاتهم إعطاء نظ رة مبسطة على كيفية
تناول همل بعض النصوص النقدية ،وا خضاعها للدّ راسة بالتوسل بهذه المناهج النقدية
المعاص رة .

* حميد لحمداني :

ك ما أش رنا سابقا " ،فحميد لحم داني " من بين النقاد المغاربة المشهورين بممارسة النقد
ا ألدبي باستعمال آليات وا ج راءات المناهج الغربية بصفة عامة  ،سواء كان ذلك على
نصوص عربية شعرية أ و نثرية .

ومن بين الدّ راسات التي قام بها " لحم داني " ن جد في كتابه " بنية النّ ص السردي "  ،حاول
الر وائي من منظور النقد العربي " ؛ د راسة النقد
في القسم الثاني منه بعنوان " بنية النّ ص ّ
حيث أ راد – كما يقول -تقديم صورة مرك زة عن النقد

الر وائي الفني في العالم العربي
ّ
التعرض إلى الجانب
يتصو ره بعض النقاد العرب ،وذلك من خال ل
للر واية كما
ّ
الفني ّ
ّ
النظري ،وباالستفادة من بعض الجوانب التطبيقية له ، 1و َم ثّ ل لهذه الفئة من النقاد العرب
فن
بد راسات " نبيل راغب " في كتابه " قضية الشكل الفني عند " نجيب محفوظ "  ،وكتاب " ّ
الر واية عند يوسف السباعي " لنفس المؤلّ ف .
ّ

-1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء ،ط3444 ،2م ،ص .81
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أن " لحم داني " ال يمارس النقد فقط ،وا نّ ما يقوم بما
ومن خالل هذه العناوين يتضح لنا ّ
نسميه اليوم " ،بنقد النّ قد " ألن هذه الكتب التي ي خض عها للد راسة هي نفسها كتبا نقدية .
فقد الحظ " لحم داني " أن " نبيل راغب " يبدو شديد الحي رة بين األخذ بالمعطيات النظرية
التي وضعها النقاد اإلنجل يز ،وبين محاولة تجاوزها كما أنه لم ي حاول أن ي فرض على

الر وائية المدروسة نظرية معيّ نة ،بل احتكمت دائما إلى طبيعة ال ّر واية نفسها،
األعمال ّ
يتحر ر من أية نظرية نقدية ،ثم يتساءل " لحم داني " إذا كان " نبيل راغب " وفيا
وبذلك فهو
ّ
لتصو راته النظرية هذه. 1
ّ
الر وائي اإل نجليزي بأنه كان يخفي
إ ّن " لحم داني " ينتقد " نبيل راغب " في وصفه للنّ قد ّ
مصاد ره ،ولكنه يقع هو اآل خر ف ي الخطأ نفسه عندما ي ميّ ز بين أعمال " نجيب محفوظ "
يصرح بكيفية الوصول إلى استخ را
بين أربعة م راحل شكلية أساسية دون أن
ّ
التصنيف. 2

مثل هذا

يكو ن لنفسه
أن
انطالقا من هنا يتساءل " لحم د اني " هل استطاع " نبيل راغب " بالفعل ّ
ّ
3
الر واية تتجاوز ما وضعه النقاد الغربيون؟
نظرية فنية لنقد ّ

فن
لإل جابة على هذا السؤال ،ينتقل " لحم داني " إلى كتاب " نبيل راغب " الثاني بعنوان " ّ
الر واية عند يوسف السباعي "  ،مالحظا أن " نبيل راغب " يحتفظ بالمنهج الفني في
ّ
د راسته ،ولكنّ ه يدعو إلى ضرورة التخ لّ ص من أحكام القيمة ،والنظر إلى النص على أنّ ه
يشكل وحدة عضوية. 4

ولذلك يشير " لحم داني " إلى التناقض الذي وقع فيه " نبيل راغب " في نقده للن قاد اإلنجليز

األو ل ،وت راجعه عن هذه الفك رة في كتابه الثاني ،ف ينتقل " لحم داني " إلى تحديد
في كتابه ّ
وج هها " نبيل راغب " للنقاد اإلنجليز وا لتي تتمثل فيما يلي :
أهمّ االنتقادات التي ّ

 ل يست الحبكة هي البناء الدّ رامي وا نّ ما هي جزء من هذا البناء ..5
الر واية فنّ ا تابعا للحياة وا نّ ما هي خلق جديد لها
 لي ست ّوحا ول " لحم داني " إد راك مواضع بعض المناهج في د راسة " نبيل راغب " هذه ،مثل :

المنهج الموضوعاتي ،والمنهج االجتماعي التاريخي ،والمنهج النفسي ،والمنهج الفني

 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص .81
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3نفسه ،ص .81
 -4نفسه ،ص .88
 -5نفسه ،ص .81
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الذي استخدم فيه " راغب " مصطلح " البناء الدّ رامي ،بنوع من اإلبهام . 1ودائما في نفس
السياق ينتقل " لحم داني " إلى مثال آخر وهو " محمود أمين العالم " في كتابه  :تأمّ الت في

عالم " نجيب محفوظ "  ،ح يث قام " لحم داني " ب تسجيل مجموعة من المالحظات التي
استخرجها حول هذا الكتاب ،والتي ي مكن تلخيصها فيما يلي :

للر واية ،وهذا الشيء هو الذي جعل
خلو الكتاب من أي مرجع في الدّ راسة الفنّ ية ّ
ّ
الجانب التطبيق ي منه يعتمد على ذكاء النّ اقد .
 -لم يستط ع النّ اقد التخ لّ ص من ثقافته الجدلية .

الر وائي
 في مجال الت حليل الفنّ ي،ّ
توص ل إلى فك رة مهم ة متع لّ قة بطبيعة األسلوب ّ
الر وائي ".
وهي تعدّ دية األساليب ،والتي تسمى بـ سوسيولوجيا النّ ص ّ

تنوعه .
 تتميّ ز كتابة النّ اقد بازدواجية التعبير و ّ -استخدام النّ اقد بعض المصطلحات التي تنتمي إلى النقد الفني مع شيء من

التصرف ،كما استخدم مفاهيم ثالثية متقاربة الدّ اللة مثل  :الوحدة العضوية ،والوحدة
ّ
التعبيرية ،والوحدة الشعرية .
للر واية لم يكن خالصا بل
في األخير خلص " لحم داني " إلى ّ
أن النقد الف ني العربي ّ
تخل لّ ته مناهج أخرى ،سواء على مستوى التنظير أو التطبيق. 2
الر وائي
انطالقا م ما سبق  ،دخل " لحم داني " إلى المبحث الثاني بعنوان النقد ّ

تطرق فيه
البنائي في العالم العربي  :حيث نجده قد قسم هذه الدّ راسة إلى جانب نظري
ّ
إلى محا والت التنظير في المجال ،ثم جانب تطبيقي حاول من خالله شرح آ رائه ومواقفه،

الر واية " د راسة مقارنة لثالثية نجيب
وذلك بد راسة كتاب " سي زا أحمد قاسم " بعنوان " بناء ّ
محفوظ "  ،ألنّ ه كتاب يتبنى المنهج البنيوي بشكل صريح في تحليل نص روائي عربي،
وقد تناوله " لحم داني " وتعامل معه ب نفس الطريقة التي عالج بها كتابي " نبيل راغب " ،

فدرس فيه أهداف البحث ،والمتن ،ونوع الممارسة النقدية التي ق امت بها الكاتبة من

وصف ،وتأويل ،وتنظيم ،وتقويم  ....وغيرها ،وخلص إلى استنتاجات وخالصة لهذه

الدّ راسة النقدية التي قام بها .
ف ب شكل عام ،نقول إن النقد الذي مارسه " لحم داني " في األمثلة السابقة ،تبيّ ن منهجه
العلمي في التحليل والوصف والتبرير ،فهو ال يعطي رأيا أو حكم ا إ الّ على ثقة منه
 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي  ،ص ص .13-14
 -2نفسه  ،ص .11
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فنجده ينطلق م ن أفكار واضحة مسبقا ،ثم يح لّ ل ويع لّ ل ،قبل أن يشير إذا كان يتفق أو
يعارض موق ف النّ اقد في فك رة من األفكار ،وهذه الطريقة التي يسير بها في معال جته
لهذه النصوص النقدية تتمي ز بالبساطة والوضوح ،ما يساعد المتلقي على فهم وتلقي

الرسالة التي يريد " لح م داني " اإلبالغ عنها .
ّ
لعل هذه الطريقة العلمية وهذه اإلج راءات واآلليات التي يسير وفقها " لحم داني "

تعود إلى مرجعياته وأصوله الفكرية التي ينطلق من ها ،فباإلضافة إلى أن ه متشبعّ بالثقافة
العرب ية األصلية ،نجده قد أخذ من األدب والنقد ا لغربيين ،خاصة المنهج البنيوي

والمنهج البنيوي التكوين ي ،حيث استمد منهما هذ ه ال طريقة العلمي ة في التحليل والدّ راسة

وليس ه ذ ا فحسب  ،بل نجده يستعين بمناهج أخرى ،كالمنهج االجتماعي والمنهج
اإلحصائي الذي نجده كثي را في د راساته .

تعص ب ،فهو في ك ّل
ونعثر أيضا عنده على نوع من النزعة القومية وال نقول ال ّ
توس له بالمناهج الغربية ،إ الّ أنّ ه يحاول عدم الخضوع لمبادئ ها
د راساته ،ورغم ا عتماده و ّ
بصفة مطلقة ،فقد طبّ ق آ راءه و معظم إج راءات هذه المناهج على النصوص الع ربية ،لكي

يبرز ما لهذه ال لّ غة والثقافة من غنى ،و عمق  ،راقيين ،وأنّ ه ال يتخذ إ الّ موقفا حياديا
ب ين المناهج الغربية ،والنصوص الع ربية ،ف هو في مقدّ مة كتابه " بنية النص السردي "

مث الَ يقول  ..." :لذلك آثرنا أن تكون الدّ راسة التي نقوم بها ذات طابع وصفي ،فهي ال
ت قف مع البنائية وال ضدّ ها  . 1" ...ومن خالل د راساته ا لتطبيقية المختلفة ،والتي مارسها

على عدّ ة أجناس أدبية عربية ( نصوص نقدية ،رواي ات  ، )...يحاول التنظير فيما بعد
الر وائي العربي ،ب ناء على معطيات النقد البنيوي ،وذلك كرد فعل على هيمنة
ل لنقد ّ

أن البنائية تتصف بالعلمية
األشكال النقدية الذاتية والتاريخية واإليديولوجية ،خاصة و ّ
والموضوعية ،كونها تستمد مبادئها من الع لوم الدّ قيقة كاللسانيات والمنط ق ،وسنتطرق
إلى ذلك في الفصل ال الّ حق .

* عبد السالم المسدي :
أن هذا النّ اقد قد خاض هو اآل خر م جاالت أدبية
يالحظ المتتبع لنقد " المسدي " ّ
متنوعة  ،وعرف في مسيرته النقدية الكثير من المح طّ ات النقدية الحافلة باألبحاث
والدّ راسات بمختلف أنواعها ،وخاصة الدّ راسات األسلوبية وال لّ سانية  ،وسنحاول في هذا
 -1الم صدر السابق ،المقدمة ،ص . 41
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ال جزء من البحث إعطاء صورة وصفية ولو بنسبة قليلة عن نقد هذا النّ اقد الكبير .
أو لها كتاب " األدب وخطاب النقد "  ،والثاني كتاب " ق راءات
سيكون ذلك من خال ل كتاباتهّ ،
مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون "

فبمجرد العودة إلى عنوانه ن الحظ أنّ ه كتاب نقدي يسعى
األو ل،
ّ
إذا بدأن ا بالكتاب ّ
تصو راته حول موض وع األدب والنقد بشكل عام ،وما يهمّ نا هنا
الكاتب من خالله إعطاء
ّ
أن
هو الفصل األخير من هذ ا الكتاب بعنوان " النّ ص النقدي وحيثيات كتابته "  ،حيث نجد ّ
المسدي قد تناول ك يف ية إنتا وكتابة النّ ص النقدي ،ودرس هذا الموضوع من خالل ما

وجده عند الغرب يين  ،وهذا ما يخالف فيه الدّ راسات ا لنقدية التي قام بها ك ّل من
" لحم داني " ،و " مرتاض "  ،فهما تنا وال هذا الجانب من خالل د راسات قاموا بها على نصوص
نقدية حديثة كما أشرنا سابقا .

تعرض لد راسة ال كتاب الذي أ لّ فه
وفي هذا الموضع إذن ،نالحظ أن " المسدي " ي ّ
" جاكبسون " بعنوان " ال لّ سانيات والشعرية "  ،ف يشير " المسدي " إلى أن هذا المفهوم الغربي
ألن العنوان الذي يحمله يلقي
الذي أتى به هذا الكتاب يثير تباينا أمام ال لّ غة العربيةّ ،
أمام ال ثقافة العربية إشكاال مفهوميا  ،وذل ك لالختالف الدّ اللي الذي يوجد بين ك ّل من

ال لّ غة العربية والفرنسية واإلنجليزية 1وانطالقا من هذه الفك رة ،ح اول المسدي شرح آ رائه
وأفكا ره حول هذا الموضوع ،و دعا القارئ العربي إلى إعادة إنتا

الق راءة لمختلف

النصوص النقد ية التي يتلقاها من بيئة أخرى ،وذلك لكي ي تس نى له الوصول إلى جوهر

المسائل وفهمها بصورة واضحة .

تطو ر المناهج النقدية
في السياق نفس ه  ،يعرض " المسد ي " في ذات الفصل مسار
ّ
والكتابات النقدية الغربية ،مشي را أنه يحاول التأريخ للمراحل التي ولدت الكتابة النقدية
الر واد الغربيين في هذا المجال ،وم ش ي را
تطرق ا إلى أهمّ ّ
والنص النقدي بصفة عامة ،م ّ
إلى بداياتهم وأهمّ األعمال التي قاموا بها في ميدان النقد ف ي شر إلى بدايات " ليف ي

ستروس " الذي أحدث ثورة علمية وقفزة نوعية في مجال الدّ راسات البن ي وية وخاصة بكتابة
مرت بها د راسات " ليفي ستروس "  ،وك يف ية
" األنتروبولوجيا " " البنيوية " ف ي شرح الم راحل التي ّ
وصوله إلى تحقيق تلك المكانة العلمية في مج ال الدّ راسات ال لّ غوية ،وي نتقل إلى

 -9عبد السالم المسدي ،األدب وخطاب النقد ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت ( لبنان )  ،ط 3441 ، 9
. 291
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يتطو ر بصفة
أن النقد األدب ي الحديث مجال
" دريدا " و " تودوروف " وغيرهم ،وي نتهى إلى ّ
ّ
سريعة ولكن ك ّل المناهج مت عالق ة فيما بينها بشكل أو بآخر ،سواء كان ذلك في
التطو ر يشكل لحظة تاريخية هامة
بأن هذا
المرجعي ات أو المواضيع التي تتناولها ،و ّ
ّ
نشهدها وهي " لحظة انفجار النظرية النقدية ". 1

أمّ ا في الكتاب الثاني ،ف قد قام " المسدي " ب عدّ ة ق راءات  ،وأهمّ هذه الق راءات النقدية،
د راسته المتعلقة بال جاحظ ،والدّ راسة المتعلقة " با بن خلدون " .

الد راس ة المتعلقة بالجاحظ ،في الفصل الثالث من الكتاب ب عنوان " بين التأليف ومقاييس

األسلوب " ؛ والتي تناولت " البيان والتبيين  ،ف نالح ظ من العنوان وفاء المسدي ،لمجال
اهتمامه ،والذي هو األسلوبية ،والشيء اآلخر الذي نالحظه هو عودته إلى التاريخ

العربي ،وتناوله في نقده هذا ألحد من أ عالم الفكر العربي اإلسالمي وهو الجاحظ ،الذي
خاض في معظم المجاالت والدّ راسات من علوم دينية وفلسفية ،وا يديولوجية وفكرية
وغيرها من مادة غنية ،وبدأ " المسد ي " فصله هذا بالحديث عن الجاحظ والتعريف به
وبإنجا زاته ال لّ غوي ة والعلمية ،وأشار إلى أنّ ه مؤسس ا لبالغة العربية. 2
أن محتواه
ثم تط ّرق إلى ما يحمله كتاب " البيان والتبيين " من علم وأفكار ،فأشار إلى ّ
كان مزيجا من منتقيات عربية إسالمية تتخل لّ ها تعليقات واستط رادات شخصية . 3حاول من

خاللها الجاحظ خلق نظرية في البالغة ،مع عرض رأي النقاد اآلخري ن في كتابات

الجاحظ،المحدث ون و القدماء منهم ،وا لى المنهج الذي اتبعه الجاحظ في تأليف كتاب

" البيان والتبيين " وك تاب " الحيوان " أيضا ،كما استعان " المسدي " في د راس ته هذه بالمنهج
اإلحصائي ك عادته في معظم كتبه وذلك لد راسة الجانب ال لّ غوي واالصطالحي لما جاء

الكتاب في من بالغة وب ال ت الي فقد سعى " المسدي " للكشف عن أهم األسس التي انطلق

منها ا لجاحظ لتشكيل نظرية في األسلوب والتي هي نظرية البالغة. 4

 -1الم صدر ال س ابق  ،ص . 214
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الرا بع من الكتاب ،ف تناول " المسدي " كتابات " ابن خلدون " بالنقد
أمّ ا في الجزء ّ
تحت عنوان " مع ابن خلدون ،األسس اإلخ ت بارية في نظرية المعرفة من خالل المقدّ مة ".
بدأ الناقد هذا البحث باقت راح مصطلح " علم األصول " بديال عن مصطلح

تطرق إلى الحركة التكوينية لت شكل مختلف العلوم ،كعلم
" اإل بستمولوجيا " الغربي ،ثم
ّ
أن مقدّ مة ابن خلدون قد جسدت
الفقه ،وعلم النحو ،وعلم الكالم  ....إلخ ،وخلص إلى ّ
األصولية في تاريخ الحضارة العربية ألنّ ها جمعت الشتات األصولية الفرعية واستوعبت
مجرد
مق والت الفكر النقدي 1وب ال تالي فقد حكم عل ى مقدّ مة " ابن خلدون " على أنّ ها ل م تكن
ّ

امتداد لخط أصولي ،وا نّ ما كانت تتويجا لعدّ ة فروع مثل علم ا لتاريخ ،وفروع أصولية
فإن منظومة " ابن خلدون " قد مثلت أصولية معرفية توليدية ناتجة عن
أخرى ،وبذلك ّ
الوعي الصريح له والتبصر المحكم. 2

وانطالقا م مّ ا سبق  ،عمد المسدي إلى إب راز خصائص الفكر العربي األصولي ف ع ا د
إلى النقد العربي القديم ش ا رح ا آراء نقاد ومف كّ رين آخرين ،م قارن ا إي اّ هم ب " ابن خلدون " ،

مع االستدالل من الكتب العربية األدبية القديمة منها ،والحديثة ،مع ال بحث عن عالقة
الفكر المعاصر ومناهجه بالجذور األصولية للف كر العربي ،وخاصة نجده يرب ط ذلك

ث عن جذور العلوم اللسانية في الفكر
بالعلوم اللسانية التي تخص ص فيها ،كأنّ ه بَ ح َ
العربي ،وهو ما سمّ ا ه بالطابع االختباري لهذا الفكر ،ومدى تميّ زه بالبعد العقالني وبعلم
3
الرياضيات وم ختلف المعادالت
المنطق  ،كما نجد المسدي في بحث ه هذا ا ستع ا ن بمنطق ّ

التي ظهرت على شكل رسوم بيانية ،ثم ا نت قل إلى ربط ذلك بالبعد اال جتماعي خاصة

وأن اللسان ومواضيع العلوم اللسانية تهتم بد راسة ال لّ غة التي هي ظاه رة اجتماعية
ّ
التحو ل ال لّ غوي وأسبابه وكيفية ق راءة ابن
بالدّ رجة األولى . 4وتناول في هذا السياق ظاه رة
ّ
خلدون لهذه الظاهرة . 5وحاول المسدي ربط هذا المفه وم ،بالمفهوم التوليدي ل لّ سان،

وكبقية التعامل مع هذه الملكة ال لّ غوي كشيء تجريبي اختباري ،وخلص في األخير إلى

 -1عبد السالم الم سدي ،ق راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وا بن خلد ون  ،ص ص . 913 -919
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تجريبية المنهج الذي تميّ ز به ابن خلدون ،وا لى الطابع التحليلي ،المنطقي العلمي الذي
ي ميّ ز د راساته. 1

ومن الدّ راسات النقدية التي قام بها " المسدي "  ،نالحظ أنّ ه قد تناول نوعين من الدّ راسات
النقدية ،فقد حاول فهم المناهج النقدية الغربية ،وسعى لق راءتها بطابع عربي لكي ال
يضيع أو يقع في اإلبهام أو عدم الفهم لجوهر هذه النظريات النقدية الحديثة ولكن

مقابل ذلك ،نجده عائدا إلى النقد العربي ا لقديم محا وال إيجاد جذور نظرية وتجريبية

لمختلف هذه ا لنظريات النقدية الحديثة ،فهو متشبّ ع بالت راث العربي األصيل رغم اعتماده
في د راساته وأبحاثه على المناهج الغربية الحديثة ،خاصة علم اللسانيات .

أمّ ا عن الجانب ال لّ غوي بشكل عام ،ف إن لغة المسدي غنيّ ة عن التعريف ،إذ جميع كتبه
نجدها واضحة ،وصريحة ،وسليمة وبليغة فهو يستعمل أسلوبا وصفيا في شروحه
وتفاسي ره ،ولغته علميّ ة ،حيث يحرص دائما على حسن استعمال األلفاظ والمصطلحات
و يشرع دائما بالتذكير بما يقصده من وراء استعماله لمصطلح ما أو ي ستبد ل ب ه آخر من
الثقافة العربية .

وب ال تالي فهو يهتم باألدب العرب ي القديم والحديث معا ،م ستعين ا بمختلف العلوم

تطو ر
باإلضافة إلى لغته الشارحة ،ومستعمال المنهج التاريخي الذي يتبّ ع من خالله
ّ
العلوم وتقدّ مها ،ونجد المنهج اإل حصائي لتبرير آ رائه ونتائجه  ....ا لخ ،وب ال تالي فالمنهج

الذي يتبعه " المسدي " في أبحاثه ،منهج أو أسلوب علمي يسمح للمتل قي باستيعاب

تطرق إلى
ا ألفكار بصفة سهلة ومباش رة  .وفي هذا الصدّ د نجده يخالف " لحم داني " الذي
ّ
نصوص عربية ف ي أبحاثه ،ولكنّ ها نصوص نقدية حديثة ،معظم مؤلّ فيها يتمتع بخلفية
نقدية غربية ،يح اول أغلبيتهم تبريرها بالحداثة والنقد الحديث .
يتمتع " المسدي " بالميل إلى التاريخ الثقافي ،واألدبي والنقدي للحضا رة العربية

فنجده دائما يميل إل ى تمجيد الماضي واألصول العربية ،فال يق لّ ل أبدا من شأن

الدّ راسات القديمة ،بل يسعى ل لعودة إلى نقد القدّ ماء وق راءته بطريقة وأسلوب معاصرين
ونلمس ذلك في معظم كتاباته وأفكاره وأسلوبه الذين ي دعوا من خاللهم إلى حف ض
الماضي وتمجيده .

 -9المصدر السابق  ،ص ص . 344 -918
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أن النقد الذي يمارسه المسدي ،نقد بنائي ،علمي ألنّ ه يعالج مواضيعه بطريقة
و ّ
مقو مات األدب العربي
علمية ،ويسعى لبناء نظرية حديثة عربية ولكن قا ئمة على
ّ

مقو مات الثقافة العربية اإلسالمية .
و ّ
* عبد المالك مرتاض :

كما أشرنا سابقا ،فالدّ كتور " عبد المالك مرتاض " من بين النقاد الالمعين في هذا
المجال في األدب العربي ،فقد اشتهر بد راساته النقدية المختلفة ،وبتعدّ د مناهجه وأسلوبه

الراقيين ،وبالجامع بين النصوص الم ختلفة ( النص األدبي ،والنص الصحفي
النقدي ّ
النّ ص الوعظي ،والنّ ص ا لتاريخي  ...ا لخ ) 1وهذا على خالف ما يفعله النقاد اآلخرين
كالمسدي الذي اختص بنسبة كبيرة في د راسة النصوص من خالل المنه ج اللساني

الر واية العربية
ويختلف عن " حميد لحم داني " ال ذي يركّ ز في د راساته على تحليل ود راسة ّ
الر واية المغربية بصفة خاصة .
عامة و ّ

ولهذا نجد العديد من الدّ راسات حول هذا النّ اقد الكبير ،منها د راسة " يوسف
وغليسي " ود راسة " علي خفيف " في كتاب ه " التجربة النقدية عند عبد المالك مرتاض " في
كتابه " الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض ،ود راسة " عبد العزيز المقالح " في كتابه

" تالقي األط راف ".

انطالقا من ك ّل هذه الدّ راسات ،يمكننا الحكم على أن التجربة األدبية لعبد المالك
مرتاض حافلة بالتجارب النقدية التي استفاد وال ي زال يستفيد منها الباحث ون الع رب

وخاصة الطلبة .

ولكن لن نت عمق في الح د ي ث عن المسار النقدي لهذا المعلم الكب ير ،وا نّ ما

سنحاول إعطاء نظ رة مبسطة عن كيفية تناوله لألعمال األدبية والنقدية بشكل عام ،من
خالل كتابه الذي يحمل عنوان في نظرية النّ قد 2والذي يعدّ متابعة ألهمّ المدارس النقدية
المعاص رة ،ورصد ا لنظرياتها ،ويدخ ل هذا الكتاب ضمن الدّ راسات الجديدة الهامة التي

قام بها الدّ كتور " مرتاض " في مجال النقد األدبي .

 -1يوسف وغليسي ،الخطاب النقدي عند عبد المالك مرتاض( نقد) ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة  ،الجزائر ،3443 ،ص .21

 -3عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد ( متابعة ألهمّ المدارس النقدية المع اصرة و رصد لنظرياتها )  ،دار هومة
ب وزريعة ،الج زائر. 3441 ،

177

الفصل ال ثالث  :التجليات التجريب ية لالختالف في استغالل ال ل ّ غة و األجناس األدبية
أتى كتاب " في نظرية النقد " لعبد المالك مرتاض ،في ثمانية فصول مختلفة ،مع

ت قديم تناول فيه موضوع الق راءة ،والكتابة ،والنقد .

وقد طرح عددا من التعاريف حول الكتابة والق راءة وا ستشهد بآ راء بعض النقاد الغربيين

تطو ره ،وأهم المسائل والقضايا التي يتناولها النقد
وتحدث عن النقد األدبي وم راحل
ّ
المعاصر ،والجهود التي بذلها النقاد العرب في إنشاء م دارس نقدية عربية خاصة بالنّ قد

واألدب العربيين. 1

األو ل ف هو بعنوان  :النّ قد والنقاد ،الماهية والمفهوم  :تناول فيه النقد في
أمّ ا الفصل
ّ
الثقافة الغربية ،وفي الثقافة العربية مستشهدا ومفسّ را لما جاء به ك ّل من " ابن سالم "

و " ابن قتيبة " من آ راء حول موضوع النقد ،مفهومه وماهيته ،فنجد مرتاض يستخر

األسس الكبرى والهامة التي يعتمد عليها " ابن سالم " في د راساته وتفاسي ره النقدية ،والتي
تتمثل في  :التجربة التي اكتسبها من ممارسة النقد على ك ّل من الشعر والنثر ،القد رة
على تمييز ال نصوص األدبية وتمحيصها خاصة بالنسبة للنصوص الشعرية ،وأخي را قد رة

" ابن سالم " على التفسير والتعليل ،وقد استخر " مرتاض " هذه المميّ زات ا ست ن ادا إلى آ راء
الجمحي أيضا. 2

أمّ ا بالنسبة إلى " البن قتيبة " فقد أشار " مرتاض " إلى أنّ ه شكالني المنهج ،ك ونه
يحتكم إلى معيار الجمال الفن ي في نقده ،وح كم ه على النّ صوص األدبية ،دون االهتمام

بزمن أو بصاحب ذلك اإلنتا  ،وحدث ذلك في زمن اتجه فيه النّ قاد إلى الحكم على
الشعر العربي القديم بالجودة ،دون النّ ظر إلى قيمته الجمالية والفنّ ية ،وذلك مع

المعارضة للشعر الجديد والمعاصر. 3

الر ؤية
كما تناول " مرتاض " موضوع " الحداثة " عند ابن قتيبة  :حيث اعتبر هذ ه ّ

السابقة ،نظ رة جديدة وحديثة إلى كيفية معالجة النصوص األدبية ،دون النظر أو

الزمن ،ولكنّ ه في الوقت نفس ه ي ع يب على  " :ابن قتيبة " رفضه للقديم من
االهتمام بعنصر ّ
ألن هذا األمر يؤدّ ي إل ى تالشي الشعر شيئا
الشعر بك ّل تقاليد ه وخصائصه وطقوسهّ ،
فشيئا ،وب ال تالي يفقد األدب العربي خصائصه ،وذوقه وتقاليده األدبية ،ولذلك ف رأي " ابن

 -1عبد المالك مرتاض ،في ن ظرية النقد ،ص ص . 32 -1
-2المصدر نفسه ،ص ص .13-21
 -3نفس ه ،ص ص . 11 -12
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قتيبة " في القديم ،مبالغ فيه  .ولكن أشار " مرتاض " إلى ما كان " البن قتيبة " من فضل في

الكتابة النقدية التنظيرية ،ألنّ ه قد أسس األوقات التي تكون أفضل للكتابة األدبية. 1
أمّ ا في الفصل الثاني فقد عالج " مرتاض " ماهية األدب ،وأزلية الص راع بين القديم
والجديد ،ومسألة النقد القديم في العصر الحديث ،وكذا النقد الجديد بين التحليل والق راءة

ف تناول أداته ومنطلقاته ومنهج هذا النقد الجديد .

وفي الفصل الثالث تناول " مرتاض " النقد والخلفيات الف لسفية للنقد األدبي ،أمّ ا في
الرابع فقد تناول النقد االج تماعي في ضوء النزعة الماركسية ،في الفصل
ا لفصل ّ
عرض إلى عالقة
الخامس ،ناقش النقد ونزعة التحليل النفسي ،وفي ال فصل السادس ت ّ
التمرد على
النّ قد بال لّ غة واللسانيات ،ليعالج في الفصل السابع قضية النّ قد البنيوي ة و ّ
القيم ،فشرح موقف البنيوي ة من ال تيا رات النقدية األخرى بعد أن فسر خ لفياتها التاريخية

والمعرفية وال لّ غوية ،كما شرح أهمّ المبادئ التي تأسست ودع ت إليه ا البنيوية .
خص صه " مرتاض " لنقد النّ قد ،نجده يتناول مفهوم
وأ خي را في الفصل الثامن الذي
ّ

يتعرض إلى تجربة ك ّل من " عبد العزيز الجرجاني "  ،و " طه
هذا المصطلح ( نقد النقد ) و ّ
حسين "  ،وكذا ممارسة نقد النقد لد ى النقاد الغربيين المعاصرين ،وذلك من خال ل نقد ك ّل

من  " :روالن بارث " و " ت ودوروف ".

بدأ " مرتا ض "  ،هذا الفصل بالحديث عن مفهوم مصطلح " نقد النّ قد " سواء عند
وتطو ره في النقد الغربي المعاصر
الغرب أو عند العرب ،فأشار إلى أصوله اإلغريقية،
ّ

أن
وأتى بمصطلحات مقابلة في ال لّ غة العربية لهذا المفهوم ،وخلص في األخير إلى ّ
هناك كثي را من الكتابات النّ قدية في الشرق وفي الغرب ،قديم ا وحديث ا  ،مارست وتمارس
موضوع نقد النّ قد ،ولكن دون أن تدر نشاطها تحت عنوان  " :نقد النّ قد " على الوجه
الصريح. 2

انطالقا من ذلك ،سعى " عبد المالك مرتاض " إلى ال تناول بالدّ راسة تجربتين من " نقد النّ قد
العربي " لك ّل من " علي بن عبد العزيز الجرجاني " من القدماء ،و " طه حسين " من
المعاصرين  .وتجربتين أخريين من " نقد النقد الغربي " لك ّل من " روالن بارث " و " تزفتان

تودورف ".

 -1المصدر السابق  ،ص ص .18-11
 -2نفسه  ،ص .338
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بالنسبة إلى تجربة نقد النّ قد لدى " علي بن عبد العزيز الجرجاني " أشار " مرتاض "
أن قدماء النّ قاد العرب مارسوا " نقد النقد " وأشار إلى مجموعة
من خالل هذا الجزء إلى ّ
من النقاد العرب القدامى الذين ع رفوا بممارستهم لمختلف أشكال النقد 1حيث أسهموا في
اإل ث راء واإلضافة إلى المعرفة النقدية العالمية ،كما أشار مرتاض إلى أصل هذا النّ قد

عند العرب ال قدامى ،وهو أنّ ه كان نتيجة لظاه رة السرقات الشعرية التي انتشرت بصفة
والرابع للهج رة ،م ما أدّ ى إلى ثورة النقاد واختالف
كبي رة في القرون الثاني ،والثالث
ّ

آ رائهم حول اإلشكال المطروح في قضية هذه السرقات الشعرية  .وقد أتى لنا الدّ كتور

" مرتاض " بمثال " عبد العزيز الجرج اني " في أحكامه ،حيث ينطلق من آ راء نقدية سابقة
الص ائبة .
فيعارضها أو يضيف إليها ويشرحها ،و غير ذلك من المنطلقات المنطقية و ّ
القدماء

مارس وا

" نقد

النّ قد " ،وبصورة

مباشرة

أن
وبذلك يؤكّ د ال باحث على
ّ
أن فك رة نقد النقد تبدو هنا متناولة بصورة مباش رة بحيث يقع االحتجا
فيقول  ... " :نالحظ ّ

الرأي النّ قدي السابق  ، 2"....ولكن نظن في هذا المقام
للرأي الجديد أثناء محاولة دفع ّ
ّ
ألن االحتجا
أن النّ قد الذي يقصده هنا " مرتاض " ليس " نقد النّ قد " الذي نعرفه اليومّ ،
ّ
عل ى رأي ما ،ال يعني بالضرورة في المفهوم المعاصر نقد النّ قد  ،ف هو كا ن غامضا وغير
واضح في استعماله لهذا المصطلح ،ف قد كان نقد القدماء مبنيا على موضوع السرقات
الشعرية  ،ف يختلف في اإلج راءات واألدوات والمناهج عن النقد المعاصر الذي يمارس
على النصوص األدبية في العصر الحديث .

األو ل
أمّ ا عن تجربة " نقد النّ قد " لدى " طه حسين "  ،فقد أعاب عليه " مرتاض " في
ّ
انحصار كتابته في األدب المصري ،معتب را أنه من العقوق الثقافي تناول قضية النقد
العربي المعاصر دون الحديث عن نقد طه حسين ،أل ّن األدب المصري ليس إ الّ امتداد
لألدب العربي ،ولذلك ال يمكن إنكار جهود " طه حسين " النقدية ،التي تت راوح بين النّ قد

ونقد النقد خار أعماله اإلبداعية الخالصة ،وهي ك لّ ها ذات قيمة كبي رة ،تعتبر من أكبر
األعمال في الساحة األدبية العربية ،سواء اإلبداعية أو النقدية بصفة عامة .

فإن أعمال " طه حسين " تلقى اهتماما كبي را من مختلف الدّ ارسين
ولإلشا رة فقطّ ،
تعرض لد راسته النّ اقد التونسي  " :عبد السالم المسدي "
أو ل الفصل ،فقد ّ
وكما رأينا في ّ
وذلك من خالل تحليله لكتاب " األيام "  ،وفي هذا الموضع ،نجد " مرتا ض " يتناول بالدّ راسة
 -1عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد المصدر  ،ص .331
 -2نفسه  ،ص .321
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تعرض به إليها " المسدي "
تجربة " طه حسين " في نقد النّ قد ،ولكن بطريقة مختل فة عمّ ا ّ
الذي اكتفى بد راسة نقدية .

وفي هذا المقام من البحث في تج ربة " نقد النّ قد " لدى " طه حسين " نجد " مرتاض "
يشير إلى النقد الذي كان قد وجهه " طه حسين " إلى ك ّل من " عبد العظيم أن يس "

أن " طه حسين " لم يفهم
و " محمود أمين العالم " و " عب اس العقاد "  .ويشرح " مرتاض " كيف ّ
األوالن ،ونشرته صحيفة " المصري "  ،وناقشه " العقاد " ،ول خ ص ها
ذ لك المقال الذي كتبه
ّ
" مرتاض " في خمسة نقاط هامة

1

خر

بها ط ه حسين على أنّ ها مواضع الغموض

واإلبهام  .ثم يشير مرتاض هو اآلخر م ؤي د ا رأ ي طه حسين إلى ثمانية نق اط أخرى

وم ن ت قد ا ل ك ّل من " أنيس " و " أمين العالم " في كتابتهما لذلك المقال .
في هذه المسألة بال ذّ ات ،فإ ن مرتاض يناقض نفس ه ،فهو من جهة يؤيّ د نقد " طه حسين "
لألفك ار التي جاءت في تلك المقالة ،وبال تالي فهو ينطلق من نفس أفكار وآ راء ومبادئ

" طه حسين " ، 2ولكن في الجهة األخرى ،نجده يتهّ م " طه حسين " نفسه بالغموض ألنّ ه لم
يستطيع تحديد األسس المعرفية النظرية التي تنهض عليها المدرسة النقدية الغير

قديمة -حسب تعبيره -بما أنّ ه يتهم أصحاب المقال بالمدرسة القديمة. 3
يوض ح م نطلقات حكمه هذا
نوج ه نقدا آخر " لمرتاض " وهو أنّ ه هو أيضا لم
ومن هن ا ،
ّ
ّ

يفص ل فيه ليبين موقفه من ذلك ك لّ ه .
على " طه حسين " ولم
ّ
كما نجد مرتاض ،في هذا المقام أيضا ،و رغم انطالقه من فك رة نقد النقد المعاص رة ،إ الّ

أنه يعالج مواقف لغوية تتعلق بالصرف الذي يصنّ فه أغلبية النقاد المعاصرين ضمن
الدّ راسات النقدية وال لّ غوية القديمة. 4

أن
بعد ذلك ينتقل إلى معالجة آ راء ك ّل من " بارث " و " تودوروف " حيث أشار إلى ّ
ويفص ل في ذلك مع
" نقد النّ قد " الذي يعرفه العرب ،ليس نفسه النقد الذي يعرفه الغرب،
ّ
المتنوعة التي ينطلق منها النّ اقدان ،فنجد المدارس
ذكر المبادئ والمنطلقات الغربية
ّ

الغربية النقدية والفلسفية المختلفة ،كالوجودية والماركسية ،والظاه راتية ،ونزعة التحليل

النفسي ،ودرجة التأثر واالهتمام باإليديولوجيا ت المختلفة ومدى االستناد إلى ك ّل هذه

 -1عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد  ،ص ص .314-321
-2المصدر نفسه،ص .321
 -3نفسه ،ص .319
-4نفسه ،ص .313
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المدارس المختلف ة و يخلص إلى ذكر نوع النقد الذي كان يسعى إليه بارث . 1ويشرح

الموضوعية التي يتميّ ز بها " تود وروف " في نقده لمختلف المواضيع ،ول بَ ارث بصفة
خاصة. 2

أن " نقد النقد " ليس إ الّ شكال معرفي ا
ويختم " مرتاض " فصله هذا ،باإلشا رة إلى ّ
أن نقد النّ قد شكل
مكمّ ال للنّ قد ،فيقول  ... " :والذي يمكن أن نخر به من هذا الفصلّ ،
معرفي مكمل للنّ قد ،ومهدئ من طوره ،وضابط لمسا راته ،فكما أنه كان للمبدعين من
الساردين والشع راء نقاد ينقدونهم ،فقد كان يجب أن يوجد نقاد كبار ينقدون أولئك الذين

ينقدون ".....

3

ولم يخ صص " مرتاض " لهذا الكتاب ،خاتمة يج مل فيها النتائج أو اآل راء واألفكار

أن " مرتاض " هنا قام بعملية ق راءة تحليلية واصفة يمكن
التي
توص ل إليها ،وبذلك فنقول ّ
ّ
إد راجها ض من الدّ راسات التحليلية  ،ألنه في أغلب األحيان كان يقدّ م عرضا تتخ لّ له
بعض األفكار واآل راء الخاصة به ،دون اإلطالة أو التفصيل في ذلك ،كما أننا نجده في
أحيان ا يصدر بعض األحكام القيمية سواء كان ذلك بصفة مباش رة أو غير مباش رة كما

سبق وأشرنا .

ورغم ذلك يبق هذا الكتاب ذ ا قيمة عالية ،حاول من خاللها الناقد متابعة أهمّ المدارس
النقدية المعاص رة ،مع تقديم شروح وتوضيحات لمعظم األفكار ا لتي أتت في كتابه هذا
مع تقديم أمثلة وآ راء مختلفة ح ول معظم القضايا التي تناولها  .وك انت لغته على غير
المرة
عادته ،بسيطة وواضحة ودقيقة ،غير مصطنعة وغير شعرية أو غير أدبية ،فهذه
ّ

يتصف بلغة نقدية علمية كبي رة ،تفيد الباحثين  ،ألنّ ها تسمح بتلقي الفكرة بشكل سهل
وجميل ومرتب .

 -1عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد  ،ص ص . 311 -311

 -1المصدر نفسه ،ص ص . 313 -318
 -3نفسه  ،ص . 312
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المبحث الثاني  :االختالف في التطبيق على النصوص الشعرية .
أ  -الشعر القديم :
تمهيد :
تطو ر منذ القديم ،فقد عرف أنواعا
نظ را لما كان قد ميّ ز الشعر العربي من
ّ
وأغ راضا مختلفة ،كالمدح ،والفخر والسخرية والغزل  ...وغيرها  .وبذلك كان الشعر مي زانا
ومعيا را لقياس أدبية النقاد والشع راء في األد ب العربي القديم  .لهذ ا فقد ظهرت معايير

تضبط الشاعر وشع ره والتي تتمثل في عمود الشعر الذي يعتمد عليه النقاد للحكم على
جودة أو رداءة الشعر .

انطالقا من هن ا نشأت عدّ ة طبقات من الشع راء ،وشع راء فحول ،وشع راء نقاد  ...وغيرهم .
مر الشعر العربي بعدّ ة م راحل ،منه الشعر الجاهلي ،والشعر المخضرم ،والشعر
وقد ّ
اإلسالمي ،والشعر األموي ،والشعر العباسي  ...وغيرها ،إلى أن انتهينا إلى الشعر
تطو ره
تحو ل الشعر من مرحلة إلى أخرى فحسب بل يعني
الحديث ،وهذا األمر ال يعني
ّ
ّ
أيضا .

والتعص ب والقومية ،أصبح في
فبعد أن كان الشعر العربي يتميّ ز بالبداوة والتقليد
ّ
أن النقاد يبحثون في هذا التغيير وأسبابه
العصر الحديث أكثر انفتاحا  ،وبذلك نجد ّ

وا يجابيات ه وسلبياته  ،وغير ذلك من األمور والمسائل الكثي رة م خضع ين هذه النصوص
العربية للدّ راسة سواء كان ذلك تحت مجهر البالغة وال لّ غة العربية القديمة { من نحو
وتركيب وبيان وبديع  ...ا لخ } أو كان ذلك تح ت ضوء المناهج النقدية الحديثة { وذلك
بالتوسل بالعلوم ال لّ غوية المعاص رة ك العلوم اللسانية ،والسيميائية ،والبنائية والتفكيكية

والتأويلية  ...ا لخ } .

والنقاد المغاربة  ،كغيرهم من النقاد العرب ،خاضوا أيضا في هذا المجال
وسنحاول إظهار كيفية تناولهم للشعر العربي القديم ،وماذا طبقوا عليه من ممارسات
مختلفة  .وذلك من خالل د راسات كل من  :عبد المالك مرتاض  ،عبد السالم المسدي

وحميد لحم داني .
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 المسدي والشعر القديم :

كما أش رنا سابقا ،فالناقد " عبد السالم المسدي "  ،حاول ق راءة الشعر العربي القديم

التعرض إليها من خال ل ما نجده في كتابه المعنون
في د راسة نقدية له ،سنحاول
ّ
بـ  ":ق راءات مع الشابي ،والمتنبي والجاحظ وابن خلدون "  .أمّ ا ا لفصل الذي سنهتم به في
هذا الجزء ،فهو الفصل الثاني من الكتاب ب عنوان " مع المتنبي بين األبنية والمقومات

الشخصانية ".

يبدأ " المسدي " بحثه باإلشا رة إلى أ ّن المنهج العلمي بصفة عامة يدعو إلى االهتمام
بقضية الت راث وا عادة قراءته ،م ش ي را إلى اختالف هذه الق راءات .

وب ال تالي فقد حاول " المسدي " ق راءة المتنبي بطريقة مخالفة عن ق راءة " أبو ال ع الء "

" للمتنبي "  ،وتختلف عن ق راءة " طه حسين " له ،وذلك باالعتماد على مزيج من المناهج
النقدية المعاصرة ،ولكن دائما ضمن العلوم اللسانية وفي مقام ال عالم اللساني مست عينا

في ذلك بعلم النفس األدبي وعلم النفس ال لّ غوي .

فقد أعطى تعريفا م وجزا لعلم النفس األدبي فيقول  " :هو ما يصطلح عليه بالنقد النفس ي

و كذلك بالتحليل النفساني للنصوص األدبية ،ف هي مدرسة نقدية استوحت مبادئها من

مدرسة التحليل النّ فسي ونظريات رائدها فرويد  ....أمّ ا ما انبثق عن هذه المدرسة من
أقر أن الخلق الفنّ ي كثي را ما يكون استجابة لمنبهات نفسية
اتجاه نقدي في األدب ،فقد ّ

تتمخ ض عنها حاجة ما  ...ل ذّ لك كان للخل ق الفن ي قيمة عالجية لحاالت مرضية  ....وهكذا
ّ
اعتبر النص األدبي وثيقة نفسية تقوم مقام لوحة اإلسق اط في عيادة التحليل
النفسي . 1" ...

ثم ينتقل المسدي إلى تعريف علم النّ فس ال لّ غوي فيشير إل ى أنه وليد حديث نسبيا
ظهر مصطلح ه سنة  9111م  ،على يد ك ّل من العالم النفساني " أسقود " وعالم اللسان

" سابوك "  ،وبأنه علم يدرس مقاصد المتكلم ونوا ياه التي تظهر في الخطاب األدبي وذلك
توص ل
على شكل إشا رات لسانية تدخل في ال لّ غة المتواضع عليها،كما يدرس أيض ا سبل
ّ

المتلقي لتأويل ذلك الخطاب وتحليل تلك اإلشا رات ،وهذا العلم يرتكز أساس ا على عمليتي

" التركيب والتفكيك ". 2

 -9عبد ال سالم المسدي ،ق راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلدون ،ص ص . 11 -18
 -2الم صدر نفسه ،ص . 11
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تطو ر هذا العلم بمبادئ النحو التوليدي فأصبح ي عن ى بد را سة ظاهرة
وفي الستينات
ّ
الكالم ،وكيفية نشأتها وظاه رة اإلد راك لدى المتلقي وأصبح يسمى بـ " علم نفس الكالم "
أو " سيكولوجية ال لّ غة " . 1من هنا استطاع " المسدي " إعطاء حكم يكشف فيه عن شخصية

" المتنبي " فيقول بأنّ ها شخصية اصطدامية يتجاذبها قطبان متباينان إيجابا وسلبا
الص راع في شخصيته هو الشيء الذي ساعد على تفجير إبداع ه على
وب ال تالي هذا
ّ

فيتعرض إلى طموح " المتنبي " ووعيه بهذه
الصعيد ال لّ غوي . 2ويشرح ذلك بالتفصيل،
ّ
الراق ية ،ف يشرع بعد ذلك في التحليل على مستوى نصوص " المت نبي "
الملكة ال لّ غوية ّ
ليعطي لنا شواهد لغوية،وثنائية التعارض التي يعتمد عل يها " المتنبي " في تشكيل

نصوصه ،والتي تتمثل في :

أ -المتنبي  /سيف الدّ ولة ،ب -المتنبي  /كافور. 3
ثم يدرس " المسدي " البنية الشعرية في نصوص " المتنبي " دائما من خالل المنهج الن فسي
الذي يح لّ ل به شخصية الشاعر ،وبالبعد السوسيولوجي لهذه النصوص .

كما يستعين في هذا الموضع بالمنهج اإلحصائي كالعادة ،لكي يستطيع تبرير مواقفه

4

الرياضي أيضا في د راسته للدّ الالت والت راكيب في نصوص
الرياضي ،والمنهج ّ
وبالمنطق ّ
المتنبي. 5
أن " المسدي " اكتفى بتطبيق المنهج البنيوي على هذه النصوص الشعرية
والمالحظ هنا ّ
القديمة مع االستعانة بالمناهج األخرى ،لكن دون أن يعطي نتائج نقدية واضحة وبالتالي

فهو يسقط بطريقة غير مباش رة في الدّ راسات ال بالغية القديمة حيث ندرس الدّ الل ة والنحو
والت راكيب دون إعطاء استنتاجات دقيقة يمكن وصفها بالع ل م ية مما يسمح ب تعميمها
بشكل شمولي .

فما قام به " المسدي " هو د راسة مجموع الثنائيات الم تعارضة أو المتماثلة بطريقة آلية

توص ل
جلي  ،ولم يحاول تأويل وتح ليل النتائج التي
لسّ انية ،ل م يَ ظهر فيه نقده بشكل
ّ
ّ
إليها  .وكأنّ ه قد خر من نطاق النّ قد األدبي ،ليغرق في مجال المنهج النّ فسي
واالجتماعي وما يدخل في سياقهما من أ بعاد تاريخيه بيئية ،لغوية  ....وغيرها .
 -1عبد ال سالم المسدي ،ق راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن خلد ون  ،ص 14
 -2المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 -3نفسه ،ص .19

-4نفسه ،ص ص .11-11
-5نفسه ،ص ص .11-84
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أن " المسدي " قد درس الشعر القديم ولكن بطريقة تجريبية آلية لم تسمح
وعليه نشير إلى ّ
له بالدّ خول في مجال النقد الجديد الذي يعتمد على تحليل ،وتفسير وتأويل ا لنتائج التي
نتوصل إليها ،خاصة وأنّ ه قد طبّ ق مزيجا من المناهج التي من المفروض أن تساعده

في عملية الق راءة هذه .

 عبد المالك م رتاض والشعر القديم :
اهتم النقاد المعاصرون بالعودة إلى الت راث العربي وا عادة ق راءته  .من بينهم الناقد

الج زائري  " :عبد المالك مرتاض " من خالل كتاباته المتعدّ دة ؛ حيث نالحظ اهتمامه
بالشعر العربي القديم ،فنجد له عدّ ة د راس ات وأبحاث حول هذا المجال ،وأح س ن مثال
على ذلك ،كتابه القيّ م حول الم ع لّ قات الشعرية ال عربية القديمة ب عنوان  " :السبع

المع لّ قات " :مقاربة سيميائية -أنتروبولوجية لنصوصها  ،وهي د راسة مبنية على المناهج

الحدي ثة كالسميائيات والتأويلية التي تعتمد على مبدأ الق راءة و ال شرح وال توضيح وتأويل
التطرق إلى مختلف السياقات التي تدخل في تركيبة هذه ا لنصوص
المحتوى ،مع
ّ
القديمة ،كموضوع البيئة ،والدّ ور التاريخي الذي لعبته هذه النصوص الشعرية ؛ التي

أوصلت إلينا رسائل عظيمة ت صف لنا األوضاع السياسية واالجتماعية ،وا القتصادية
للمجتمع العربي القديم  .باإلضافة إلى الجانب العلمي والفكري واألدبي له  ...وغير ذلك
من األمور والقضايا المختلفة .

وعليه فقد أتى كتاب " عبد المالك مرتاض " على شكل د راسة تعتمد بالدّ رجة األولى على
تحليل هذه المع لّ قات الشعرية العربية الشهي رة ،وذلك باالستناد إلى معرفة المؤث رات
االجتماعية وال لّ غوية التي تحيط بها ،وهذا ما ساعد الكاتب على اكتشاف األوضاع

ال فكرية واأل نتروبولوجية ،وال سوسيولوجية التي أنتجت فيها تلك النصوص ،فقام بتحليلها
بشكل دقيق ومركز بهدف توضيح ما جاء غامضا في هذه القصائد ،وكذا بيان ما خفي

ك الرموز وتفسير اإلحاالت  . ..ا لخ .
و لم يظهر ،أو المسكوت عنه كما يقال حديثا وذلك بف ّ
يتوزع الكتاب على شكل عش رة أقسام مهمّ ة تتمث ل فيما يلي :

األو ل  :بعنوان " إثنولوجية المع لّ قات "  ،تناول فيه الكاتب ،االنتماء القبلي ل " امرئ
القسم
ّ
القيس " ولبقية الشع راء ،ف شرح " مرتاض " نسبهم ثم ربط ذلك بالنصوص التي اشتهروا بها
حيث أن معظمها قد نشأت ع لى عدّ ة أحداث مختلفة كالحروب ،والموت ،واالنتقام
وغيرها من األوضاع الحربية والتاريخية ؛ التي تصفها هذه المع لّ قات  .وتنا ول الكاتب في

نف س الوقت قضية الت أ ريخ للشعر العربي ،واالختالف الذي صار حوله بسبب غياب
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التحديد الزمني بالترقيم الدّ قيق ،حول تقديم بعض اآل راء المختلفة حول أ مر تعليق هذه
القصائد وحقيقة تسميتها بـ " المع لّ قات "  ،ثم استبعاد فك رة تعليقها على جد ران الكعبة لعدّ ة
أسباب ،وا مكانية وجودها في مكتباتها .

القسم الثاني  :تناول فيه الكاتب بنية المطالع في المع لّ قات ،فعالج فكرة ال طّ لل ثم ا نتقل

إلى شعرية المكان في نصوص هذه القصائد ،وأ خضع ذلك الوسط إلى د راسة

أ ن ت روبولوجية ،كما تناول جمالية الحيّ ز ال طّ ل ل ي ورمزية األلوان فيه .
القسم الثالث  :تناول فيه مرتاض جمال ية الحيّ ز في المع لّ قات م قسمّ ا إلى قسمين  :الحيّ ز
السائل والحيّ ز الخصيب .
أم ا في القسم ال راّبع فقد تناول طقوس الماء في المع لّ قات كالمطر والغد ران والطقوس
المختلفة والمعتقدات في نصوص هذه المع لّ قات .

في القسم الخامس  :عالج " مرتاض " نظام النسيج ال لّ غوي في المع لّ قات ،فتناول مفهوم

ال لّ غة اإلف رادية ،والنّ سيج ال لّ غوي بال تشبيه  ،والنسيج ا ل لّ غوي بين نظام الفعل ونظام اال سم
وزخرفات نسيجية أخرى .

و انتقل إلى القسم السادس حيث تناول " الناصية والتناصية في المع لّ قات " حيث عالج
التناص ال لّ فظي كالط لّ ل والرسم والدّ ار والمنزل ،والماء والمطر ،ثم التناص ال لّ فظي
الحكي كالبكاء والدّ مع ،ثم التناص المضموني ،والتناص النّ سجي  ،وأخي را التناص الذاتي،

وطبعا شرح ك ّل على حدة مع إعطاء أمثلة للتوضيح والتفسير .
و في القسم السابع بعنوان " جمالية اإليقاع في المع لّ قات " تناول أثر الحميمية في تشكيل
اإليقاع الدّ اخلي للنّ ص ،وعال قة اإليقاع بالنسيج الشعري لدى ع نت رة ،وأخي را ضجيجية
اإليقاع .

أمّ ا القسم الثامن  ،فقد خصصه للم رأة بعنوان " الصورة األنثوية للم رأة في المع لّ قات "
تعرض إلى الحضور االجتماعي للم رأة في الجاهلية ،فتساءل عمّ ا إ ذا كانت نساء
حيث ّ
المع لّ قات رمزية ،و ماذا عن حقيقة الم رأة الجاهلية في هذه النصوص الشعرية ،فعال ج

جمالية الم رأة في المع لّ قات ،وذلك من خالل وصفها والقيمة الجمالية لذلك الوصف في

تلك النصوص باإلضافة إلى تحليل رمزية مالبسها وزينتها وحليّ ها وعطرها ،ك ّل ذلك من
خالل المع لّ قات .

وفي القسم التاسع تناول " مرتاض " الم ظاهر االعتقادية في المع لّ قات ،وذلك من خ الل
تعرض لتحليل الحيوان في المع لّ قات
المعتقدات المختلفة للعرب ،وفي السياق نفس ه
ّ
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بمختلف أصنافها كالطيور والحش رات ،وال ث ور والحمار ،وأتى لنا بمثال تفصيلي عن

البق رة والثور في مع لّ قة لبيد .

وأخي را في القسم العاشر بعنوان " الصناعات والحرف والمرتفقات الحضارية في

المع لّ قات " عالج " مرتاض " م وضوع الصناعات والحرف في مع لّ قات ك ّل من امرئ القيس
وطرفة ،ولبيد ،ثم انتقل إلى مرتف ق ات الحرب والسلطان حيث عالج المائدة ومرتفقاتها في
المع لّ قات ،وكذلك مرتفقات الفروسية والسفر .

يصرح
وهكذا لم يختم المسدي كتابه بخاتمة م ب ني ة بوضوح ل تد ّل على استنتاجاته  ،ولم
ّ

إذا كان قد ق رأ فعال هذه المع لّ ق ات بطريقة حديثة غير ما كان يقرؤها بها النقاد

اآلخرون .

أن هذا الكتاب سعي
أن م ؤلف الكتاب قد شرح بعض األشي اء الهامة ،وهي ّ
فبداية نجد ّ
جا د إلعاد ة ق راءة الشعر الجاهلي بصفة عامة وقصائد المع لّ قات بصفة خاصة ،فهي

ق راءة جديدة تعتمد على ك ّل من المنهج األنتروبولوجي والسميائي ،فناقش من خ الله
" مرتاض " كثي را من األفكار واآل راء التي قيلت حول قصائد المعلقات سواء من حيث
مضامينها أ و أشكالها ،و يظهر ذلك جليا من خالل الفصول العش رة التي أشرنا إليها

سابقا . 1وهذه الدّ راسة ش ك لت ق راءة جديدة ومستحدثة لقصائد هذه المع لّ قات العريقة
والقديمة للحضا رة العربية .

أن " مرتاض " ليس ناقدا حداثيا متشبعا بروح العصر فحسب  ،بل
وانطالقا من هنا ،ندرك ّ
هو ناقد يهتم بماضي وت راث حضارته ،فحاول إعطاء نظ رة ق راءة جديد تين لهذه
النصوص

الشعرية القديمة ،وذلك باالعتماد على ق راءة أد بية حديثة تستعمل بالدّ رجة

األولى عملية التأويل الهرمنيوطيقية ،وه ذ ا ضمن اإلج راءات األ نتروبولوجية والسميائية

ما جعل من هذه القصائد نص وصا مفتوحة ،تتميّ ز بحيّ ز واسع وممتد ،بعيد ا عن الق راءة
القديمة التي ت نغ لق في ذاتية وشكل النص األدبي .
ل ق د نظر " مرتاض " إلى الشعر الجاهلي نظ رة معاص رة تعتمد عل ى مرجعيات

مختلفة ،ثقافية منها واجتماعية  ،سعى من خاللها ل تحليل مختلف العالقات التي تدخل

الر وح القومية العربية التي
في المفهوم األنتروبولوجي لألدب ،ولعل هذا ما يشير إلى ّ
يحملها الكاتب في شخصيته رغم أنّ ه ناقد حداثي ومعاصر متش بّ ع بالثقافة الغربية
 -9عبد المالك مرتاض ،المعلّ قات السبع ( مقاربة سميائية _ أنتروبولوجية لنصوصها ) -إتحاد الكتاب العرب،
دمشق ، 9118 ،ص . 2
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ويظهر ذلك خاصة باستعانته بمجموعة من المناهج في تحليل وتفسي ر النصوص التي

تناولها ،ك المنهج التاريخي عندما حاول تحديد ع م ر هذه النصوص ،فعاد إلى كتب

التاريخي األدبي ،واستعان بالمن هج االجتماعي عندما حاول تفسير وتأويل بعض

المعتقدات ،وك ذا في حديثه عن مكانة الم رأ ة في المجتمع العربي القديم  ....وغير ذلك .

أن " مرتاض " رغم أنّ ه استعان بعدّ ة
ولكننا نجده يخالف " المسدي " في د راسته ،حيث ّ
المرة ال نجد أث را لل منهج اإلحصائي الذي اعتاد الناقد االستعانة
مناهج ،إ الّ أنّ ه في هذه
ّ

به في معظم د راساته ،باإلضافة إلى أنّ ه يخالف " المسدي " أيضا في نوع المنهج الذي

أن " المسدي " قد اعتمد على المنهج البنيوي التحليلي ،وال لّ غة العلمية
طبّ قه ،حيث نجد ّ
أن " مرتاض " كان عربيا أكثر في د راسته هذه ،حيث
الواصفة ،بينما نجد في هذا المقام ّ
أن
اعتمد على ال لّ غة العربية ،والمؤلّ فات العربية القديمة للشرح والتفسير والتأويل ،رغم ّ
منهجه كان أصال غربيا ،فالسميائيات منهج غربي ،بإج راءات ومبادئ غربية ،لكن

" مرتاض " استطاع تطبيق هذا المنهج على النصوص العربية القديمة دون أن يؤثر ذلك

على نوع لغته ،أو أن يخرجه عن هدفه وموضوعه الذي كان إعادة ق راءة نصوص هذه
القصائد بالمنهج األنتروبولوجي السميائي .

بالنسبة إلى ا لّ ل غة ،نج د " مرتاض " كعادته ،بلغة راقية ،ودقي قة في مجمل الكتاب

فت حليله كان في الوقت نفسه علميا وأدبيا ،خاصة ب عودته إلى الكتب األدبية القديمة

ويؤو لها في أحسن صورة ،فتعود ع لى قارئ
فنجده يشرح ويفسّ ر األلفاظ والمواقف،
ّ
الكتاب بكثير من الفائدة سواء على مستوى التحليل والدّ راسة ،أو على مستوى المعجم
ال لّ غوي ،الذي يسهم " مرتاض " دائما في إث رائه .

وهكذا ،فقد عاد " مرتاض " لالهتمام بالشعر العربي القديم ،فأبرز خصائصه الجمالية
الرسائل التي تحملها في
والفنية وال لّ غوية من خالل د راساته السميائية ،وأبرز قيمة ّ
بأن النّ ص
مضامينها م ن خالل التحليل األنتروبولوجي ،واألهم من ذلك ك لّ ه ،هو إثب اته ّ

الزمن يبقى نصا حداثيا ،ألن ه يستجيب ل لق راءات
مر به من ّ
العربي القديم ،وحتى ما ّ
المعاص رة التي يخضع ل ها من طرف النقاد ،وهذا ما يعطيه ميزته األدبي ة ،كونه يكون

دائما نصا مفتوحا وقابال للدّ راسة عبر العصور األزما ن  ،ومهما اختلفت المناهج
واإلج راءات التي ي درس بها .
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ب  -في الشعر الحديث  :عبد السالم المسدي والشعر الحديث :
اهتم " عبد ا لسالم المسدي " :بالت راث العربي  ،بالشعر العربي بصفة خاصة فق د ا هتم
أي ضا بد راسة الشعر الحديث وذ لك في كتابه " ق راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ وابن

األو ل بعنوان  " :مع الشابي بين المقول الشعري
خلدون "  ،يتحدّ ث " المسدي "  ،في الفصل
ّ
والملفوظ النّ فسي "  ،ون جد د راسة أخرى في كتابه النقد والحداثة ،في الفصل الثالث
بعنوان " التضافر األس لوبي وا بداعية الشعر ،نموذ

التطرق إلى
" ول د الهدى " .وسنحاول
ّ

هذه الدّ راسة األخي رة في بضعة أسطر .
في الحقيقة كانت تسمية هذا الفصل في الطبعة األولى للكتاب بعنوان " النص
الشعري والمقاربة األسلوبية "  ،ولكن ألسباب متعدّ دة شرحها المؤلّ ف في مقدّ مة كتابه في
الطبعة الثانية -التي تتوفّ ر عندنا – تغيّ رت ال ت سمية إلى عنوان  " :التضافر األسلوبي
وا بداعية الشعر " ؛حيث تنا ول " المسدي " قصيدة شوقي الموسومة " ولد الهدى " بنفس
األسلوب والتحليل مع تطوير وتوضيح وتفسير بعض األشياء ،وا ضافة بعض التعليقات

المفيدة والهامة ،وكان هذا العمل ( د راسة قصيدة ش وقي ) قد شارك فيه " المسدي " في
مهرجان الذكرى الخمسين لوفاة حاف ظ إب را هيم وأحمد شوقي ،الذي احتض نته القاه رة في

أكتوبر  9183م . 9

بدأ " المسدي " فصله هذا بكتابة نص ا لقصيدة التي سيخضعها للدّ راسة ،وهي
تتضمّ ن  929بيتا ،ثم انتقل ليشرح المنهج الذ ي سيسير وفقه لتحليل هذه القصيدة

صرح بأنّ ه سيتبع المنهج األسلوبي في د را سته هذه ،والتي تعتمد بالدّ رجة
وبالتالي فهو
ّ
نص القصيدة .
األولى على تحليل ّ

تطو رها سببين هما  :األسلوبية
أن األسلوبية سلكت في
ثم أشار " المسدي " إلى ّ
ّ
التطبيقية التي تعتمد على االستق راء  ،واألسلوبية النظرية التي تعت مد على االستنباط وأنّ ه

رغم الوحدة النسبية التي تتميّ ز بها األسلوبية النظرية ،إ الّ أنّ نا عندما نتجه إلى
ألن األسلوبية التطبيقية تتجاذبها عدّ ة مشارب ،وهذا ما
التطبيق ،فإنّ نا نجد اختالفا ّ ،
سمح للكاتب بأن يستخر نوعين من التحليل األسلوبي الذي يعتمد على التطبيق وهما :
أسلوبية التحليل األصغر وهي أسلوبية السياق ،وأسلوبية التحليل األكبر وهي أسلوبية

األثر . 3

 - 9عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة ،دار أمية ،دار العهد الجديد ،ت ونس ،ط  9181 ، 3م ،المقدمة .
 - 3المصدر نفسه ،ص ص . 18 -11
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بناء على ه ذ ا يتساءل " المسدي "  ..." :هل ح قّ قت إحداهم ا أوكلتاهما منج زات جوهرية
تقدّ مها إلى المشتغلين بالتنظير األسلوبي فت ع ين هم على تحديد هويّ ة األسلوب األ دبي وهو
1

رواد النقد النظري في تحديد أدبية األدب "...
ما به يسهمون مع ّ
أن الدّ ارسين ال يوفقون دائما في المز بين األسلوبيتين السابقتين ،استغل
وبما ّ
ا لمسدي هذه الفك رة لينطلق منها ،ف حاول اكتشاف أدبية األدب -في ن ص قصيدة شوقي
التي يدرسها -وذلك باالعتماد على كسر المس افة التي تفصل بين األسلوبيتين واالستفادة

منها ،بشكل يسمح بتأسيس أسلوبية تطبيقية تكفل إخصاب التنظير القائم على الفعل

اإلبداعي في الحدث األدبي. 2

أن مجا لها
وبهذا ينتقل " المسدي " ليفسّ ر أكثر في األسلوبية السياقية ،فيشير إلى ّ
الض يق ،لذا يسميها
هو الحدث الفردي في النّ ص ،ومناطها الوا قعة الفنّ ية في إطارها
ّ
أن األسلوبية األثرية تحرص على استكشاف
باصطالح " أسلوبية الوقائع "  ،في حين ّ
الظاه رة الفنّ ية من خالل المثال ال ذي يمثلها في األثر الذي ترد فيه ،ولهذا يسميها
بـ " أسلوبية الظواهر ". 3

إن منهج " األسلوبية التطبيقية " الذي يسير وفقه " المسدي " في د راسته هذه ،تحليل

تطبيقي يعالج النّ ص األدبي بحثا عمّ ا يخل ق الفعل الشعري في سياق النّ ص  .ويشرح
" المسدي " منهجه هذا بأنّ ه ال يعني بالشعرية نمط التركيب األدائي وا نّ ما يعني به
تحو لت مادته ال لّ غوية إلى نسيج فنّ ي  .ويخلص " المسدي " من ذلك ك لّ ه
الخطاب الذي
ّ
إلى خلق أو صوغ منهج شخصي ،يسميّ ه ب " أسلوبية النّ ماذ " ؛ التي تقوم على التوفيق بين
أسلوبي ة الوقائع وأسلوبية ال ظّ واهر ،وهي أسل وبية نصيّ ة ،تطبيقية يقول عنها
األسلوبي من خالل النموذ

أن م رامنا هو كشف النموذ
المسدي  ... ":وا ذ قد بان ّ
النّ صاني فلنس م ها " أسلوبية النّ ماذ " حيث تقوم معدال تطبيق ي ا بين أسلوبية الوقائع

وأسلوبية الظواهر فتكون بذلك " أسلوبية النص " مثلما كانت األخريات " أسل وبية السياق "
و " أسلوبية األثر "  ...وستعين المن ظّ رين على تجميع النماذ

اإلب داعية فيستكنهون حقائق

اإلبداع ويمسكون بزمام أدبية الخطاب الفني عسى أن يقبضوا يوما على أعنّ ة أدبية

 -1ع بد ال سال م ال مس د ي ،الن ق د وال حد اثة  ،ص .11
 -2المصدر نفسه ،ص .19
 -3نفسه ،الصفحة نفسها.
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األدب بإطالق " . 1وانطال قا من هذا التأسيس المنهجي ،عالج المسدي أسلوب نص قصيدة

شوقي .

أشار " المسدي " إلى أنّ ه سيعالج نص القصيدة انطال قا مم ا يسميه " التضافر األسلوبي "
الذي يعتمد على د راسة انتظام البن ى المحدّ دة للفعل اإلبداعي ،وذلك من خالل نمطين :

نمط نظامي للعناصر الدّ اخ لة في تركيب الظاه رة األسلوبية ويسميه " نمط التفا ص ل "

ونمط ا انتظامي ا آخر هو نمط " التداخل " تتوارد فيه األج زاء في تواتر دوري يمتز فيه
مكو نات جديدة . 2ويعطي لنا أم ثلة على شكل معادالت رياضية ي شرح من
السياق مع
ّ
الرمزية ،م حا وال الوصول إلى النمط الذي انب ن ت عليه
خاللها ما يقصده بال لّ غة الرياضية ّ
سرها الش عري ،وشرحها من خالل أربعة معايير
القصيدة ،فكشف " المسدي " بذلك مفتاح ّ
استكشافية هي  - :معيار المفاصل .
 معيار المضامين . -معيار القنوات .

 -معيار البنى النحوية .

ي جري " المسدي " تحليالته على النص الشعري انطالقا من تلك المعايير ،في حا وال إثبات

وجود ت ض افر على مستوى مفاصل وت راكيب ب نَ ى القصيدة ،وتضاف ر على مستوى
مضامينها وعلى مستوى القنوات . 3وبعد مجموعة من العمليات والتحليالت والتفسي رات

يخ لص المسدي إلى التأكيد على أهميّ ة هذا المنهج الذي اعتمده  ،وعلى فعالية إج راءاته
نص أدبي ال يفسّ رها إ الّ اإل ه ت داء إلى النموذ األسلوبي
إن إبداعية أي
فيقول ّ ... ":
ّ
الثا وي وراء بن يته الصياغية والذي يستصفى من خالل م راتب البناء بدء باألصوات
والمقاطع

واأللفاظ

المتعاقدة . 4"...

وختما

بالمضامين

الدّ اللية

بعد

المرور

بالت راكيب

النّ حوية

توص ل إليها ،فيقول :
ويخ تم " المسدي " د راسته بمجموعة من المالحظات والخالصات التي
ّ
" لقد رأينا كيف ا نبنت قصيدة " ولد الهدى " على ن موذ أسلوبي مدا ره ظاه رة التضافر

تح قّ قت في المفاصل والمضامين وأجريت في القنوات األدائية ثم تش كّ لت في البناء
التركيبي فجاء النّ ص نسيجا لحمته االئتالف وسداه االختالف ،فال التكثيف بم فض إلى

 -9عبد السالم المسدي ،النقد و الحداثة  ،ص . 12
 -2المصدر نفسه  ،الصفحة نفسها .
 -3نفس ه  ،ص ص . 18 -11
 -4نفسه ،ص .11
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الرتابة ،فإذا بالتضا فر صورة للتعدّ د في صلب الوحدة وا ذا
اإلشباع وال اال طّ راد ببالغ حدّ ّ
به مفتاح تنكشف به إبداعية الشعر . 1...

ي ل لمنهج األسلوبي أو اللسانيات
ومن هنا نالحظ ّ
أن " المسدي " في د راسته وف ّ
نص
األسلوبية التي يح لّ ل بها نصوصه في غالب ية األحيان ،وقد سم ح فيها لنا بد راسة ّ

عربي حديث بإحدى المناهج الغربية الم عاص رة  .لكن المثير لالهتمام هو أنّ ه لم يطبّ ق
المنهج ال لّ ساني بصفة مباش رة ،ولكنّ ه ابتكر نموذجا خاصا به ،وهو " أسلوبية النّ ماذ "

وبذلك فقد أتى بش كل جديد إلى النقد العربي ،والمالحظ أيضا في هذه الدّ راسة ،هو أنّ ها

حافلة بمجموعة من المصطلحات التي تحمل دالال ت ومضامين متعدّ دة وجديدة لم ي عرفها
النقد العربي من قبل  .وهذا ما يؤدّ ي إلى بعض من الغموض الذي يصعّ ب عملية الفهم

في بعض األحيان ( فنجد عدّ ة أسلوبيات مثال ،أسلوبية نظرية ،أسلوبية تطبيقية ،أس لوبية
سياقية ،أسلوبية األثر  .. .ا لخ ).

أمّ ا بالنسبة إلى ا ل لّ غة التي استعملها " المسدي " في هذه الدّ راسة ،ف قد كانت هذه
المرة مخالفة لما نعرفه عن لغته النقدية ،فهذا التحليل يتضمّ ن لغة إنشائية ال تخدم
ّ
كثي را الهدف المس طّ ر لهذه الدّ راسة ؛ التي تتمثل في التفسير والتحليل النّ قدي ا ن الذي
يجب أن يلتزم في ه م ا النّ اقد بلغة علمية واضحة وبسيطة .
أن
أمّ ا بالنسبة لالستعانة بالمناهج األخرى ،فهذه
المرة أيضا ،وعلى غير عادته  ،ن الحظ ّ
ّ
الرياضية حي ث
الرمزية ّ
المسدي لم يستعن بالمنهج اإلحصائي ،وا نّ ما استعان فقط بال لّ غة ّ

حاول تفسير وتوضيح آ رائه وأف كا ره بطريقة تجريدية رياضية  .ثم ع َم د إلى عملية
التطبيق على ب نَ ى نص القصيدة الشعرية و ت راكيبها من خالل مجموعة من العمليات
المختلفة ،ف يخلص ال ناقد إل ى مجموعة من النتائج التي يفسّ ر ب ها ما تحدّ ث عنه في ما
مرة أخرى قابل ية
يسميه بـ " األسلوبية النظرية "  .ومقابل ك ّل ذلكّ ،
فإن " المسدي " قد أثبت ّ

النصوص الشعرية لعدّ ة ق راءات ،قديم ة كانت أو حديث ة .
 عبد المالك مرتاض والشعر الحديث :

كما أشرنا في غير موضع ف إن ال مناهج النقد ية المختلفة ،ال قديم ة منها أو ال حديث ة
قد سعت وبطرق وا ج راءات مختلفة ل لكشف عن جماليات الخطاب األدبي وشعريته ؛ ف اهتم
النقاد المغاربة بهذه المسألة في د راسات هم ل لنّ صوص العربية المختلفة .

 -1المصدر السابق ،ص ص . 944 -11
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من بين ه ؤالء الدّ كتور " عب د المالك مرتاض " الذي يتميّ ز بتشب ع كبير بهذه المناهج
النقدية الحديثة ،فكما اهتم بد راسة النصوص العربية القديمة ،نجده يهتم أيضا
بالنصوص األدبية المعاص رة ،هذا بصفة عام ة ،وبالشعر الحديث بصفة خاصة  .ومن

نص قصيدة " عبد
بين أهمّ الدّ راسات ا لتي قام بها في هذا الميدان مؤلفَ ان في معالجة ّ
العزيز المقالح " ال تي نظمّ ها بعنوان " أشجان يمانية " ؛ تناول م ن خاللهما " عبد المالك

األو ل بعنوان " بنية
مرتاض " د راسة نص هذه القصيدة بطريقتين متباينتين  :الكتاب
ّ
الخطاب الشعري ،د راسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية "  ،والكتاب الثاني بعنوان " شعرية
القصيدة ،قصيدة الق راءة ،تحليل مركّ ب لقصيدة أشجان يمانية " .

األو ل ،فقد قسمه " مرتاض " إلى مجموعة من المباحث التي درس من
أمّ ا الكتاب
ّ
خاللها مجموعة من الخصائص المختلفة التي تتميّ ز بها هذه القصيدة ،ف بدأ هذا الكتاب

أن نقد الشعر في القديم كان
بتقديم نظ رة عامة حول نظرية الشعر ،حيث أشار إلى ّ
يعتمد على ال ذّ وق في الحكم على جودته أو رداء ت ه  ،ثم ا رتقى النقد العربي إلى ما
يسمّ يه بالتنظير المدرسي ،أي إلى تمثل الشعر في بنية قائمة على مالحظة ال لّ غة الفنيّ ة
المستخدمة في النص والحركة التي تتح كّ م في هذه ال لّ غة فتفضي بها إلى نحو غايتها. 1

توص ل إليه الجاحظ عندما حاول تأسيس نظرية شعرية قائمة بذاتها وشرح
واستشهد بما
ّ
أهمّ المبا دئ التي تنبني عليها هذه النظرية ؛ التي تتمثل في إقامة الوزن ،تغيّ ر ال لّ فظ،
أن الشعر ضرب من النّ س ج ،وأنّ ه جنس من
وسهولة المخر  ،وكون الشعر صناعة ،و ّ
التصوير .

التطو ر مقارنة مع التجديد الذي
أن الشعر العربي كان متأخ را في
ثم أشار مرتاض إلى ّ
ّ
حدث في الشعر الغربي ،خاصة مع ظهور البالغة الجديدة ،واختالف اتجاه الشع راء ،ثم
تطرق إلى حركة الشعر العربي الحديث الذ ي ظهر مع الشع راء العرب مثل بدر شاكر
ّ
السياب ،ونازك المالئكة وغيرهم  .وفي األخي ر نجده يتحدّ ث عن قضية التأثير والتأثر
الشرق والغرب ".

التي حدثت بي ن الشع راء الغربيين والشع راء ال ع رب والذي سمّ اه بـ " امت زا
وب ال تالي فقد شرح كيفية ترتيب كتابه ،حي ث قام بتناول بنية الخطاب الشعري فتناول
األو ل  ،والصورة الشعرية لدى المقالح في الفصل الثاني ،أمّ ا
البنية الخارجية في الفصل ّ
الزمن  ،أمّ ا
الرابع تناول التعامل مع ّ
في الفصل الثالث فقد عالج الحيّ ز األدبي ،وفي ّ
 -9عبد المالك مرتاض ،بني ة الخطاب الشعري " ،د راسة تشريحية لقصيدة أشجان يمنية ،دار الحداثة ،لبنان،
بيروت ،ط  ، 9183 ، 9ص . 41
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الص وت واإليقاع في تلك القصيدة ،وختم هذه
خص صه لد راسة
الفصل ا لخامس فقد
ّ
ّ
بأن هذه الدّ راسة قد تركّ زت بشكل
الدّ راسة بالنّ ظر في المعجم الفنّ ي ،ولكن نجده
يصرح ّ
ّ
خص صه للصورة الفنيّ ة الذي تناول فيه بعض النماذ من
كبير في الفصل الثاني الذي
ّ
قصيدة ثانية هي " الخرو من دوائر الساعة السليمانية "  ،وهو العنوان الذي كان الشاعر

اختا ره لديوانه هذا ،وب ال تالي فقد اعتبر " مرتاض " د راسته هذه عمال جديدا ،هدفه إثا رة
ال سؤال حول النظرية الشعرية .

أم ا الكتاب الثاني بعنوان  " :شعرية القصيدة ،قصيدة الق راء ة ،تحليل مركّ ب لقصيدة

أشجان يم ا نية "  ،فقد بدأه " مرتاض " بتقديم عام بعنوان " في منهج ة الكتابة التحليلية "

وبدء ا فإنّ نا نالحظ غ رابة هذا المصطلح ( منهجة )  ،فقد أشار إلى أنه قد اصطنع مجموعة
من األلفاظ ،وطرح مجموعة من األسئلة والقضايا التي يحاول اإل جابة عنها من خالل
أن هذه الدّ راسة التحليلية ال تي قام بها ليست نقدا تقليديا ،وال
هذه الدّ راسة  .وأشار إلى ّ
نقدا جديدا خالصا ،وال إبداعا ،وا نّ ما تقع د راسته هذه بين ك ّل ذلك .

وقوله هنا " نقدا تقليديا "  ،لعله أ راد هنا تجاوز ما قام به ف ي د راسته األولى لهذه القصيدة،

و لذلك فقد أشار حتى في العنوان إلى انه سيقوم بتحليل مركّ ب لهذه القصيدة حيث نجد
أن كال من النّ اقد والمبدع يشكالن طرف ي ن متكامل ي ن ،بخالف ما كان يتميّ ز به النّ قد
ّ
التقليدي من إجحاف بين اإلبد اع والنّ قد  .فهذا العمل يتمثل في ق راءة جد يدة لنّ ص قصيدة

" أشجان يمنية "  ،وهي ق راءة سيميائي ة تمتدّ على خمسة مستويات هي :
األو ل  :ق راءة تشاكلية انتقائية لنص " أشجان يمانية ".
 المستوى ّ -المستوى الثاني  :م قاربة تشاكلية تحت زاوية اإل ح تيا ز .

 -المستوى الثالث  :معالجة إنزياحية لنص " أشجان يمانية ".

 المستوى ال رابع  :ق راءة تحت زاوية الحيّ ز " لقصيدة أشجان يمانية ". -المستوى الخامس  :ق راءة سيميائي ة مركّ بة .

وا ذا حاولنا المقارنة بين هاتين الدّ ارستين لنفس القصيدة التي ح لّ لها " عبد المالك
أن الدّ راسة األولى التي قام بها لم تكن تحليلية بطريقة حديثة
مرتاض "  ،فإننا نالحظ ّ
كما أشار  ،ألن ه في الحقيقة أنجز د راسة ل لخصائص الفنّ ية لهذه القصيدة ،وب ال تالي فهي

د راسة تقليدية ،عهدنا هذا الن وع من التحاليل عند معظم النقاد  .ولعل لهذا السبب عمد

" مرتاض " لتح ليل آخر سمّ اه بـ " التحليل المرك ب " لنفس النّ ص الذي درسه سابقا  .وقبل
تعرض إلى شرح مجم وعة من المفاهيم التي س ي تناول من
الشروع في هذا التحليل،
ّ
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أن عملية
خاللها نّ ص القصيدة فيما بعد  .وبدأ بمفهوم " شرح النّ ص "  ،حيث أشار إلى ّ
األو ل محاولة تحويل نس ج
ش رح النّ ص يتمّ على ثالثة مستويات ؛ حيث نجد في المستوى
ّ
النص من الشعر إلى النثر دون أن يؤثر ذلك على شعريته ،والمستوى الثاني بشرح
األلفاظ التي تبدو غريبة والمستوى الثالث الذي تجسّ ده العناية بالتخري ج النّ حوي. 1
أن عملية التحليل تختلف عن عملية شرح
ثم انت قل إلى مفهوم " تحليل النص " فشرح ّ
ألن المح لّ ل ال يكتفي
النّ ص الت ي تعتمد على ق راءة النّ ص لغويا ونحويا ومضمونيا ،ذلك ّ

بهذا النّ وع من الق راءة ،بل يسعى إلى الق راءة الجمالية والفنية ،والتاريخية ،والبنيوية

والسم يائية واالجتماعية  ...وغيرها من الق راءات الت ي يمكن د راسة النّ ص اإلبداعي بها .
وك لّ ها تعتمد بالدّ رجة األولى على عملية التأويل التي تضمن انفتاح النّ ص األدبي .

من هنا تناول " مرتاض " عدّ ة مفاهيم منها  :اإلبداع واالبتداع "  ،و " الواحد المتعدد " و " ق راءة
صرح الناقد وشرح ك ّل هذه القضايا في مقدّ مة كتابه هذا ،ف أشار إلى أنّ ه
الق راءة "  ،وقد
ّ

للمرة الثانية ،لكن من مناظير جديدة كا نت قد فاتته في ق راءته األولى
يق رأ هذا النص
ّ
للمرة األولى في تحليل النّ ص
واعتمد في ذلك على أدوات سيميائي ة  ،استخدمت بعضها
ّ
األدبي العربي .

أن الدّ كتور " عبد المالك مرتاض " لم يهتم فقط بد راسة
من خالل هذين الكتابين نالحظ ّ
النّ ص الشعري العربي القديم ،بل تناول النص الشعري العربي المعا صر ،وبطريقة

للتطو ر الذي يحدث مع الحرك ة النقدية
تطو ر كتاباته ومسايرتها
مذهلة ،ويظهر ذلك في
ّ
ّ
العالمية بصفة عامة ،والع ربية بصفة خاصة ،وهذا دليل على مساي رة النقاد العرب
وا د راكهم للحركة النقدية األدبية العالمية .

والتطو ر ،ويظهر ذلك في
واختالف النّ اقد هنا يكمن في تميّ زه بروح اإلبداع
ّ
ابتداعه لمجموعة من المصطلحات ،والمفاهيم الجديدة التي لم نعهدها في نقدنا العربي .

للمرة األولى في التحليل الس ي ميائي للنصوص العربية ،ونجد ذلك
وهناك حتى ما استخدم
ّ
في كتابه الثاني الذي تناول في د راسته ن ص قصيدة " أشجان يمانية " كما رأ ينا  ،ويخالف
" المسدي " و " لحم داني " في هذه القضية ،ألنّ ه يتميّ ز ويجرؤ على خلق واستعمال ألفاظ
جديدة ،وبصورة دقيقة ومرك زة ،والمميز في ذلك هو أن الناقد قب ل الشروع في استعمالها

 -9عبد المالك مرتاض ،شعرية القصيدة ،قصيدة الق راءة ،تحليل مركّ ب لقصيدة أشجان يمانية ،دار المنتخ ب
العربي ،بيروت ( لبنان )  ،ط  9111 ، 9م ،ص ص . 91 -8
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أوال ،بخالف بعض النقاد الذي يستعملون في بعض
يقوم بشرح ما يعنيه بذلك المفهوم ّ
األحيان مجموعة من األلفاظ دون التصريح بداللتها بصفة مطلقة ،ف ي طغى عليها عنصر

اإلبهام والغموض بدل الوضوح ،فال تخدم النص .

أما في ا ل لّ غة التحليلية التي ا ستعملها " مرتاض " في هذين الكتابين ،فرغم ابتداعه

أن لغته
لكلمات كث ي رة  ،ومفاهيم متعدّ دة ،ف قد كان واضح ا ودقيق ا فيما شرحه وفسره ،رغم ّ
تميّ زت في غالب األحيان بدرجة من الشعرية التي لم نعهدها في الدّ راسات النقدية
ألن هذا ما تفرضه عليه المناهج
الحد يثة التي تتميّ ز بعنصر العلمية والدّ قة والوضوحّ ،
النقدية المعاص رة في ق راءتها لألعمال األدبية ،حديثة كانت أم قديمة .

لكن تبقى هذه الدّ راسة التي قام بها " مرتاض " في ق راءته السميائية لنص قصيدة " أشجان
توص لنا في ك ّل
يمنية "  ،محاولة تبرز إمكانية ق راءة نص واحد بمناهج وا جراءات مختلفة،
ّ

األ ح وال إلى اكتشاف جديد يثبت إبداعية النص األدبي وشعريته مهما كان الزمن الذي
أنتج فيه ،وهذا م ا نعرفه بـ  " :تعدّ د الق راءات "  ،و " انفتاح النّ ص األدبي "  ،وهذا م ا لم نج ده
مثال عند " المسدي " وعند " لحم داني "  ،ألنهما رغم ا طّ العه م ا ود را ستهما للنصوص الشعرية
الحديثة ،وبمناهج مختلفة ،إ الّ أنّ هما لم يتوص الّ إلى د را سة نص واحد بطريقتين
مختلفتين ،وهذا ما يميز " عبد المالك مرتاض " ف ي هذه الد راسة التي تمثل ق فزة ن وعية

ومحاولة ص ائب ة .
ا ستنتاج :

عرف ا لنقد األدبي العربي بصفة عامة ،وال نقد المغاربي بشكل خاص أنواع ا

مختلفة من الخطابات األدبية سواء تعلق األمر بالنثر أم بالشعر  .ولذلك الحظنا في

الفصل السابق ،أ ن الن قاد المغاربة قد حاولوا التأسيس لمجموعة متنوعة من النظريات
النقدية التي تسمح لهم بد راسة مختلف األجناس التي يتمتع بها األدب العربي .
فإذا عدنا إلى األدب العربي القديم نجده يتمتع بكم كبير ونوعية رفيعة من الشعر

بألوانه ال متعددة ( مدح ،ورثاء ،وهجاء ،وغزل ،وفخر  ...ا لخ )  ،أما بالنسبة للنثر فنجده

قليال مقارنة بالنصوص الشعرية وذلك يعود إلى تفضيل اإلنسان العربي للشعر  ،لكن رغم
ذلك نجد أنواعا نثرية مختلفة ( كالخطبة ،والرسالة ،والمقامة ،والرحلة  ...ا لخ ).

أما في الوقت المعاصر فإننا نجد هناك تغي رات في معطيات وتركيبات الخطا ب األدبي

ف قد عرف الشعر تح والت وت طورات أدت إلى ظهور ما نعرفه اليوم بالشع ر الحر الذي
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يخالف المبادئ التي أت ى عليها الشعر القديم ،في النث ر نالحظ هناك ظهور أنواع جديدة

واندثار أخرى  .و بخصوص النقاد المغاربة الذين تناولناهم ب ال د راسة ف قد عرف وا هذه
األنواع واألجناس المختلفة من اآلداب ؛ حيث تت راوح د راساتهم بين الرواية  ،واألجناس

السردية األخرى وفي النقد .

الر وائي خصوصا حيث له عدة
ف ال ناقد " حميد لحمداني " اهتم ب ال د راسات السردية ،وبالنص ّ
كتب في هذا المجال  .ف ه و يعتمد على إج راءات المنهج البنيوي التكويني في تحليل
نصوص روائية مغربية مختلفة مع محاولة ربط مواضيعها بالواقع االجتماعي للشعب

المغربي  ،مع دعوة في كل م رة إلى تغيير المواقف ووجهات النظر وذلك بتقبل الجديد

واالنفتاح على اآل خر بوعي انتقادي علمي وا يجابي .

أما بالنسبة إلى " عبد السالم المسدي "  ،ف يوج ه مجهوداته في الموضوع إلى جنس أدبي

آ خر وهو " السي رة الذاتية " حيث دع ا إلى االهتمام ب هذا النوع األدبي الذي نجد له جذورا
في األدب العربي القديم  .لكن تناول " ا لمسدي " هذا الموضوع بطريقة ومنهج علميين

لسانيين حاول من خاللهما تطبيق منظور االتجاه اللساني على نص عربي ( كتاب األيام

لطه حسين ) فخلق بذ لك جس را يربط بين النقد الحديث واألدب العربي القديم .

وهناك ا لناقد " عبد المالك مرتا ض " الذي ي خوض في د راسة نوع سردي آ خر يتمثل في

" القصة الج زائرية المعاص رة "  ،حيث حاول التعريف بهذا الجنس األدب ي الجديد فأشار إلى

م راحل ظهور وتطور القصة الج زائرية وجعلها ضمن الت راث القصصي اإلنساني كونها
جنسا أدبيا مستقال بذاته ،فدرس مجموعة من القصص الج زائرية العربية مع إسقاط

إج راءات علمية على نصوصها فدرس فيها الشخصية ،والحيز وغير ذلك .

ورغم ميول ه ؤالء النقاد إلى جنس أدبي واحد وهو النص السردي إال أنهم يختلفون في

اختيار نوع النص الذي يخضعونه للد راسة .

أما بخصوص د راسة النصوص النقدية فنالحظ أنها تختلف بين ه ؤالء النقاد

باختالف النظريات النقدية التي يعتمدون علي ها في تحليل النصوص ال عربية التي

وج ه " حميد لحمداني " د راساته إلى تحليل النصوص النقدية التي
يخضعونها للد راسة ،ف ق د ّ
تتناول بالد راسة النص الروائي العربي بصفة عامة ؛ حيث حاول تسليط الضوء على
بعض األبحاث التي تعرضت لمعالجة موضوع النقد الروائي الفني في العالم العربي  .م ن

بين كتاباته في هذا ال موضوع  ،كتابه الموسوم بـ " بنية النص السردي " حيث تعرض
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لتحليل و شرح نصوص نقدية تناولت قضية الرواية العربية مثل الد راسة التي قام بها

" نبيل راغب " في كتابه " قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ ".

أما " المسدي " فقد تطرق هو األخر إلى معال جة بعض النصوص النقدية العربية وذلك من
خالل كتاب " األدب وخطاب النقد " مثال وكتاب " ق راءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ
وابن خلدون "  .من خالل هذه الد راسات حاول " المسدي " شرح اآل راء واألفكار النقدية الت ي

أتى بها بعض النقاد العرب  ،وناقشه م في بعض األمور والمسائل التي يخالفهم فيها

مرة أنه يقوم بتناول ه ذه المواضيع من موقع عالم اللسان حيث هذه
مؤكدا في كل ّ
الطريقة هي الوحيدة التي تسمح له بتناول الخطاب النقدي األدبي بصورة علمية
وموضوعية  ،كون مبادئ وا ج راءات علم ال لّ سان التي يعتمد عليها في تحاليله تتميّ ز

ب ال طابع االختباري العلمي وبالبعد العقالني والمنطقي  ،وهذا ما ي سمح له بالتوصل إلى
نتائج علمية دقيقة وبالتالي فك اإلبهام والغموض الذي يتميز بها النص اإلبداعي العربي

بشكل عام .

وبالنسبة إلى " عبد المالك مرتاض " ف يشتهر هو اآل خر بد راساته النقدية المختلفة وبتعدد

مناهجه وأسلوبه النقديين ال راقي ين  .فإذا عدنا مثال إلى د راسات وأبحاث هذا الناقد نجدها
حافلة بالتجارب النقدية فمنها كتابه القيّ م بع نوان ( في نظرية النقد ) ؛ حيث حاول شرح
ماهية النقد ومفهوم الناقد وذ لك في كل من الثقافة الغربية والثقافة العربية ،ف أشار إلى
بعض الد راسات النقدية الت راثية وربطها بب عض المفاهيم النقدية الحداثية  .ودائما في

السياق نفسه عالج ماهية األدب بين النقد القديم والحديث  .ك م ا تعرض إلى مفهوم نقد
النقد الذي يعتبر من المصطلحات الحداثية التي يتميز بها النقد المعاصر ،فعرض

و ناقش أ راء النقاد العرب بخصوص هذا الموضوع بعد أن عرض بشكل م وضح ب عض
أ راء النقاد الغربيين  .وعلى خالف كل من " المسدي و " لحمداني " نجد أن " مرتاض " لم
يتجه نحو نوع معين من ال نصوص بل عالج مجموعة من اآل راء واألفكار النقدية ؛ التي
تهتم بها القضايا النقدية المعاصرة مدعما مواقفه بد راسات وأبحاث وتطبيقات على

نصوص نقدية عربية ت راثية أو معاصرة .

أما بخصوص الشعر فنالحظ أن النقاد الثالثة قد اهتموا كلهم بد راسة الشعر

العربي قديما كان أ و معاص را  .في الشعر القديم مثال نجد الد راسة التي قام بها

" المسدي " في كتابه " ق راءات "  ،حيث حاول إثا رة موضوع االهتمام بقضية الت راث وا عادة

ق راءته ،وكذا إمكانيات ق راءته بطرق وا ج راءات متعددة ومختلفة  .كما ن الحظ أن مرتاض
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قد أثار هذه الفك رة

ب درا س ة الشعر الجاهلي في كتابه " المعلقات السبع "  ،فقام ب إسقاط

إج راءات المنهج السيميائي على نصوص المعلقات الشعرية القديمة .

وبالنسبة إلى " لحمداني " فلألسف لم نتمكن من الحصول على كتابه " سحر الموضوع " أو
كتاب " الواقعي والمتخيل في شعر الجاهلي " حيث تناول " لحمداني " الشعر القديم
ب ال د راسة .

وفيما يتعلق ب الشعر الحديث نجد " المسدي " يتعرض لد راسة بعض النصوص الشعرية

ا لحديثة ،فمثال في كتابه " النقد والحداثة "  ،تناول بالد راسة قصيدة " ولد الهدى " لشوقي

وحللها بطريقة أسلوبية لسانية اعتمد فيها على االستق راء واالستنباط  ،كما استعان باللغة

الرم زية الرياضية في تحليله لبنيات وت راكيب نص القصيدة وذلك ليتوصل إلى ما
يتضمنه هذا األخير من الحقائق اإل بداعية والفنية ال هامة  .كما اهتم " مرتاض " بد راسة

النص الشعري الحديث وذلك في كتابين عالج فيهما نص قصيدة " أشجان يمانية " لعبد

العزيز المقالح ،فأتى ا ألول بعنوان " بنية الخطاب الشعري ( د راسة تشريحية لقصيدة

" أشجان يمانية " )"  ،والثاني بعنوان " شعرية القصيدة ،قصيدة الق راءة ،تحليل مركب
لقصيدة أشجان يمانية " .أما في الكتاب األول ف قد حاول تقديم نظ رة عامة حول نظرية

الشعر قديما وحديثا  ،واستشه د بعدة أ راء ك رأي الجاحظ مثال ،ف أشار إلى أن الشعر
العربي كان متأخ را في تطوره مقارنة مع التج ديد الذ ي حدث مع الشعر الغربي ،وربط

ذلك ب ال تطور الذي ع رفته الد راسات العربية الحديثة وباختالف اتجاه الشع راء بشكل عام

فتناول بالد راسة بنية ا لقصيدة من حيث الصورة الشعرية ،والصوت ،واإليقاع ،والمعجم

الفني وغير ذلك  .أما في الكتاب الثاني فقد حاول تجاوز ما قام به في د راسا ته األولى

بعد أن اتهمه بعض النقاد بالتقليدي  ،ولذلك فقد أشار إلى أنه سيتناول نص هذه
القصيدة بتحليل مركب يجم ع فيه بين مجموعة من اإلج راءات واآلليات التي استمدها من

ال مناهج النقدية الحديثة وبالخصوص من الد راسات السميائية  .ولهذا نجد البعض يصف
منهجه بالشمول ي ألنه يع تمد على المز

بين عدة إج راءات ومناهج حديثة لتحليل

النصوص ثم يقوم بعملية التأويل التي تضمن الحصول على عدة ق راءات للنص ال واحد

وب ال تالي تحقق مفهوم انفتاح النص األدبي الذي تمي ز به الد راسات النقدية المعاصرة .
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المبحث األول :التفاعل على صعيد التطبيق والممارسة
تمهيد:
لقد عرف النقد العربي تطو ار مستم ار منذ القديم .فبعد أن كان تقليديا يعتمد على الحدس

والقياس والذوق والطبع ...وغير ذلك في تقييم النصوص األدبية والحكم عليها بالجودة أو
الضعف .عرف تطو ار ملحوظا إلى أساليب ،واتجاهات ومناهج جديدة ساهمت ّأيما إسهام في
تفسير وشرح ،وفهم ،وتأويل األعمال األدبية ،بأجناسها المختلفة ،قديمة كانت أم حديثة ومعاصرة.

ومن بين العوامل المهمة التي ساهمت في إحداث هذا التطور على مستوى النقد األدبي العربي

نجد التفاعل العربي مع تيارات النقد الغربي .فكما أشرنا في الفصل األول من هذا البحث ،فهناك
عدة عوامل ساعدت على امتزاج العنصر العربي بالعنصر الغربي ،وقد نتج عنه هذا التفاعل في

أن
مختلف مجاالت الحياة بصفة عامة ،وأحدث تفاعال أدبيا ونقديا بصفة خاصة .باإلضافة إلى ّ
العرب منذ القديم كانوا يتعاملون مع الغرب بشكل أو بآخر ،فكانوا في الجانب الفكري على اتصال
دائم مع الغرب منذ أرسطو والفالسفة األولين ،وبالتالي فهذا التفاعل ليس أبدا بالشيء الجديد على

الثقافة العربية وعلى األدب والفكر العربيين.
أ -استغالل المناهج الحديثة:

تبين
تتغير و ّ
واذا عدنا إلى النقد العربي ،والدراسات والتفاعالت النقدية ،فقد بدأت األشياء ّ
الدارسون يستفيدون من مناهج العلوم
اختالفها مع نهاية الستينات من القرن الماضي .فبعد أن كان ّ
اإلنسانية المختلفة كالتاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس ،أتت المناهج الحديثة وخاصة البنيوية منها
بشيء مغاير يهتم ب"علم اللغة" فوصفت األدب على أ ّنه ظاهرة لغوية يمكن إخضاعها لعملية
تشريح ووصف بطريقة علمية ،نستطيع بواسطتها التوصل إلى نتائج علمية ،دقيقة أكثر مما كانت
عليه عندما كان العلماء يعتمدون في دراساتهم على المناهج السياقية السائدة سابقا .وبالتالي كانت

هذه هي نقطة االنعطاف التي عرفتها الدراسات النقدية األدبية ،الغربية منها والعربية.

ثم ظهر ما عرف بـ"المناهج ما بعد البنيوية" :مثل التفكيكية والسيميولوجية والتأويلية وجمالية

أن معظمها قد تحول عن
التلقي .وعندما نحاول التحقق من منطلقات هذه المناهج ،نالحظ ّ
البنيوية ،فهي تخالفها في رأي أو في نقطة ما ،ثم تنحرف لوحدها لتشكل منهجا لنفسها؛ لكن

لدارسون مثال
حقيقتها كلّها تنصب في البحث عن جوهر البنية وطابعها اإلشكالي .فقد أصبح ا ّ
يهتمون بالكتابة والقراءة .ولذلك فالنقد األدبي ينطلق من هذا المبدأ الذي هو دائما مبدأ االختالف.
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فالنظر إلى النص األدبي نظرة مختلفة ومن زاوية مختلفة يؤدي بنا إلى إنشاء نقد مختلف
ّ
يؤدي هو اآلخر إلى التوصل لنتائج مغايرة لما كان معروفا وسائدا في الماضي؛ ألنه قبل هذا النقد

أما اآلن فإن مبدأ
الحديث والمعاصر ،كان ك ّل رأي يخالف ما تتفق عليه األغلبية مرفوضاّ .
الدراسات والعلوم ،خاصة األدبية منها
االختالف هو األصل في اإلبداع والتطور في مختلف ّ
والنقدية.فالمخالفة في رأي ما أو اتخاذ موقف معين من العمل األدبي يعتبر إيجابيا ألنه يفتح آفاقا
الدراسات والمناهج
جديدة للدراسة والغوص في عمق األعمال األدبية ،وبالتالي االبتعاد عن ّ
التقليدية التي تكون تلقائية في بعض األحيان ألنها تعتمد على ميول الناقد الذاتية أو حالته
االجتماعية والنفسية؛ أي تكون بعيدة ك ّل البعد عن الموضوعية التي يسعى لتحقيقها النقاد
الدارسون المعاصرون.
وّ

مرت بتلك المراحل نفسها التي اشرنا إليها والتي
واذا عدنا إلى ّ
الدراسات العربية ،نجد ّأنها ّ
مرت بها المناهج بداية من الدراسات السياقية إلى دراسة المناهج الجديدة المستمدة من الغرب.
ّ
هذا دليل على استسالمها لمفهوم "االختالف" وقبول التغيير الذي حدث في مجال النقد األبي.
الدرس النقدي العربي الحديث قد التحق بالدراسات العالمية ،فاستطاع النقاد
لذلك نالحظ أن ّ
العرب تطبيق المناهج الغربية على األعمال األدبية العربية ،وقاموا بإسقاط هذه المناهج الغربية
على النصوص العربية الحديثة منها والتراثية ،و بهذا أثبتوا أن اإلبداعات المحلية غنية من حيث

قيمة،
مهمة و ّ
اللغة ومكوناتها ،شكال أو مضمونا .و ّ
بأن هذه اإلبداعات واألعمال األدبية العربية ّ
وجديرة باالهتمام .فهناك العديد من النقاد العرب -المشارقة منهم والمغاربة-الذين خاضوا في النقد

الجديد ،حيث أسقطوا هذه المناهج بشكل مباشر على النصوص العربية أو قاموا بإعادة صياغتها

اهتم النقاد بدراسة
وتركيبها بشكل يتناسب مع اإلبداع العربي ،ومع األصول المعرفية العربية .فقد ّ
معظم األجناس المختلفة من األنواع األدبية ،من نصوص شعرية ،ونثرية الجديدة منها والقديمة من
التراث العربي ،ولكن كان ذلك بطرائق ومناهج معرفية حديثة معاصرة.

الدراسات قد
هنا يظهر مقام " االختالف" في النقد العربي والمغاربي المعاصر أل ّن معظم ّ
بالدراسات
تحولّت  ،ولكن أبدعت في الوقت نفسه بواسطة اختالفها سواء فيما بينها أو مقارنة ّ

الغربية.

واذن بقبولها لالختالف ،استطاعت أن تنفتح على آفاق نقدية جديدة ،واالبتعاد عن الجمود

الركود في دائرة األنساق التقليدية ،والدليل على ذلك هو العودة إلى دراسة التراث العربي باستعمال
وّ
هذه المناهج الجديدة؛ أي هذا التطبيق المبني أساسا على التباين والمغايرة دليل على سعي
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الدراسات الغربية في الوقت
الدراسات األدبية لتحقيق شيء جديد يكون حديثا ،ومختلفا وممي از عن ّ
ّ
نفسه.1
ولكي نحاول رصد ما قلناه بموضوع التفاعل بين الشرق والغرب في مجال النقد األدبي وكذا

تعامل النقاد العرب مع هذه المناهج النقدية الغربية المنشأ ،والحديثة العهد ،سنحاول إلقاء نظرة
على بعض كتابات نقاد مغاربة ،قد خاضوا في ميدان النقد األدبي منذ دخول هذه المناهج إلى

أن معظم النقاد المغاربة يتقنون اللغات األجنبية الغربية
الساحة النقدية العربية ،خاصة و ّ
وبالخصوص اللغة الفرنسية التي ساعدتهم بشكل كبير في فهم مبادئ واجراءات ومنطلقات هذه
المناهج النقدية الحديثة؛ لهذا نالحظ أسبقية النقاد المغاربة في دراساتهم وترجماتهم لبعض الكتب
عن المشارقة.

 لحمداني والمناهج الحديثة:

تأثر العرب والمغاربة بالمناهج النقدية الحديثة؛من بين النقاد المغاربة الذين خاضوا في هذا

يصرح في معظم دراساته بالمنهج الذي سيتناول به
المجال ،نجد الناقد "حميد لحمداني" الذي بات ّ
مواضيعه وفي غالب األحيان كان "لحمداني" من المتخصصين في دراسة النصوص السردية
توصل إليه الغرب في ميدان
الروائية التي مارس عليها مختلف المناهج ،محاوال إسقاط ما
ّ
وّ
الدراسات السردية ،وليس هذا فحسب ،بل نجده من النقاد الذين سعوا إلى تأسيس نظرية سردية
عربية.

لنبين ما ذكرناه من خالل كتابه الموسوم "بنية النص السردي من
وسنحاول إلقاء نظرة
ّ
صرح "لحمداني" في مقدمة كتابه هذا بأهمية المنهج في الدراسات
منظور النقد األدبي" ؛ حيث ّ
النقدية العربية ،وأشار إلى ضرورة تجاوز الطّرائق التقليدية في دراسة وتحليل النصوص واألعمال

األدبية.

وقد أبدى تأثره بالمدرسة البنيوية التي عرفها النقد الغربي حديثا ،فأشار إلى جذورها

األنجلوساكسونية ،وأق ّر بجهود النقد الشكالني التي تعتبر رافدا له أهمية قصوى في تطور النظرية
السرد؛ فالشكالنيون هم الذين اختصوا بدراسة البنيات الصغرى في الحكي
النقدية البنائية في ّ
والبنيات الكبرى ،وبيان طبيعتها ،ومن بينهم غريماس ،وليفي ستروس ،وروالن بارث الذين يعتبرون

 -1بشرى موسى صالح ،نظرية التلقي ،أصول وتطبيقات ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء(المغرب ) ،ط1001 ، 1

ص .12
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بنائيين شكالنيين العتمادهم في دراساتهم النقدية على ما توصل إليه كل من" :توماتشفسكي"
و"فالديمير بروب".

وضح "لحمداني" أنه سيعتمد في دراسته هذه
رواد وأصول المدرسة البنائيةّ ،
بعد هذه اإلشارة إلى ّ
على مبادئ البنائية ليحلّل نصوصه الروائية العربية من خالل الحديث عن مكونات الحكي مثل:
السرد ،وزاوية الرؤية ،والشخصية  ،والنموذج العاملي وغيرها؛ حيث ينطلق من هذه المكونات إلى

ميز في
دراسة الفضاء الحكائي بمختلف تجلياته بما في ذلك  :فضاء النص ،وتشكيل الغالف ،و ّ
قدم تعريف البنائية للوصف ،ووظائفه
الزمن الحكائي بين زمن القصة وزمن الخطاب ،كما ّ
المختلفة.

في الفصل األول تناول"لحمداني" الحوافز  ،والوظائف والعوامل متأث ار بالدراسات والنتائج التي

توصل إليها "توماتشفسكي" فتحدث عن أنواع الحوافز وعن المتن الحكائي والمبنى الحكائي وعن
ّ
1
مفهوم التحفيز وأنواعه ثم انتقل إلى تفسير ما يسميه "بروب" بالوظائف ،مع شرح كيفية توزيع هذه
الوظائف في القصة وعن المفهوم الجديد لل ّشخصية الحكائية .2كما استعان في تفسيره "لبروب"

الرياضية،3وخلص إلى تحديد البنية الوظيفية العامة للحكايات العجيبة ودالالتها
الرمزية ّ
باللغة ّ
حسب "بروب".
فتحدث عن الوحدات التوزيعية واإلدماجية وعن علم
ثم انتقل إلى مفهوم الوظائف عند "بارث"
ّ
تركيب الوظائف دائما حسب "بارث" ،4ومنه انتقل إلى تفسير مفهوم العوامل عند "غريماس" والتي

تحدث عن العوامل
الرغبة ،وعالقة التواصل ،وعالقة الصراع ،ثم
ّ
تتمثل في عالقة ّ
والممثلون5.وانتقل "لحمداني" إلى توضيح مفهوم "منطق الحكي" عند "كلود بريمون".6
مكونات الخطاب السردي" يعالج "لحمداني" مفهوم السرد ،والشخصية
وفي الفصل الثاني بعنوان " ّ
الروائي وعالقته بالمضمون الروائي.7
الحكائية  ،والفضاء الحكائي ،وأهمية المكان
كمكون للفضاء ّ
ّ

-1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء(المغرب) ،ط 3

1000م  ،ص ص .13-10

-2المصدر نفسه  ،ص ص .12-13
-3نفسه  ،ص ص 12-12

-4نفسه  ،ص ص .31 -12
 -5نفسه  ،ص .32

 -6نفسه  ،ص ص 44-32

 -7نفسه  ،ص ص .21-42
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1
يتعرض للوصف ووظائفه في
ثم يشير إلى الزمن الحكائي ومفهومه عند البنائيين  .وأخي ار ّ
الحكي.2

بعد إعطاء نظرة دقيقة وشاملة على أهم المبادئ واألصول التي تبني عليها المدرسة البنيوية

تحليالتها ،ينتقل "لحمداني" إلى القسم الثاني من دراسته بعنوان " بنية النص الروائي من منظور

النقد العربي" وهنا يستعرض آراء " نبيل راغب" الذي درس قضية الشكل الفني عند نجيب محفوظ
أن "نبيل راغب" حاول
حيث ينقده على محاولته إخفاء تأثره بالدراسات الغربية ،فيقول ..." :والواقع ّ
أن يتخذ مظهر المتحرر من أية نظرية نقدية وذلك باستغالل إخفائه التمييز بين المنطلقات
الروائي في انجلت ار والنتائج المحصل عليها اعتمادا على هذه المنطلقات
المنهجية التي تبناها النقد ّ
نفسها ،فعدم أخذه بتلك األشكال الجاهزة والتصنيفات التي قام بها مثال "إدوين موير" ال يعقبه أبدا
من الخضوع للنظرية النقدية الجمالية التي أخذ بها النقاد اإلنجليز ،ألنه لم يكن يملك أية وسيلة

الرواية سوى هذه المصطلحات الفنية التي استخدمها هؤالء .3 "...ونجد قوله
يعتمدها في تحليل ّ
يتوصل إلى هذا التصنيف ألعمال نجيب
أيضا"  ...ونتساءل هنا كيف استطاع نبيل راغب أن
ّ

الرواية الرومانسية ،ومفهوم الواقعية
محفوظ؟ ألم يخضع هو أيضا إلى مقاييس جاهزة عن مفهوم ّ
الرواية ومفاهيم علم النفس والتحليل النفسي ،ومفهوم الشكل الدرامي؟.4"...
في ّ

بأن النقاد العرب
كأن "لحمداني" ومن خالل هذه المقاطع يؤكد على ضرورة االعتراف ّ
و ّ
استمدوا خلفياتهم ومرجعياتهم النقدية من الغرب فال ضرورة إلنكار ذلك بأي شكل من األشكال.
كما أشار أيضا إلى الدراسة التي قام بها "محمود أمين العالم" حول "نجيب محفوظ" دائما و خلص

أن النقد الروائي الفني العربي ،لم يكن خالصا ،بل
بذلك إلى نتيجة مفادها ..." :وهكذا نالحظ ّ
تخلّلته – سواء على المستوى النظري أو على المستوى التطبيقي -مناهج أخرى منها كما رأينا عند
نبيل راغب المنهج الموضوعاتي ،واالجتماعي والتاريخي ،والنفسي ،بينما أضاف "العالم" البعد

السوسيونصي .وبقي هذا النقد مشدودا في العموم إلى الجذور األرسطية لتحليل الشكل  ،وان كان
قد أخذ كثي ار من مصطلحات النقد الفني األنجلوساكسوني .5"...

 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص ص .22-23
-2المصدر نفسه ،ص ص .21-22
-3نفسه ،ص .22
-4نفسه ،ص .22
-5نفسه ،ص .52
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فتعرض
ومن هنا انتقل " لحمداني" لدراسة الجانب النظري للنقد الروائي البنائي في العالم العربي ّ
إلى عدة كتب تناولت هذا الموضوع .وهذا ما قاده للحديث عن الجانب التطبيقي حيث حاول إجراء

الرواية " لسي از قاسم.
دراسة تطبيقية لكتاب "بناء ّ
فبين
بدأ "لحمداني" هذا الجزء بتناول األهداف التي رمت إليها الناقدة من خالل كتابها هذا ّ ،
طريقتها في التعامل مع الموضوع ،والمنهج الذي ستتبعه في دراستها ومنه درس "لحمداني" المتن
الروائي الذي اهتمت به الناقدة  ،قسمه إلى متن محوري ،ومتن مرجعي ،فعالج الممارسة النقدية
لدى الكاتبة  ،محاوال إبراز إذا ما كانت الكاتبة مخلصة لمنطلقاتها النظرية أم ال ،فتناول موضوع

الروائي.1
الوصف في دراستها لعمل نجيب محفوظ ّ

تعرض "لحمداني" إلى قضية التنظيم لدى "سي از قاسم" حيث أشار إلى التنظيم النقدي
وكذلك ّ
لألعمال األدبية وتطبيقها للمنهج البنيوي؛ فهذه الدراسة تخضع لتنظيم ذي طبيعة شكلية يفرضها
مكونات ثالثة وهي:
الطابع الوصفي للمنهج البنيوي وهي تعتمد أساسا على تحليل ّ
كمكون داللي له ارتباط بشكل المحتوى ال بالمعنى.2
البناء الزمني ،والبناء المكاني ،والمنظور
ّ

صدد يمكن القول إ ّن "لحمداني" قد طبق هذه المراحل نفسها التي تحدث عنها في
وفي هذا ال ّ
الدراسة التي قام بها ،وبالتالي يؤكد بشكل غير مباشر ،تأثره بهذا
دراسته للنقاد السابق ذكرهم في ّ
الدراسة التي يفرضها على أي ناقد يحاول التطبيق
المنهج البنيوي ،وخضوعه لمراحل التحليل و ّ
تم التطبيق عليها هنا كانت نصوصا عربية ،بعيدة
على أعماله  ،رغم ّ
أن األعمال األدبية التي ّ
عن المرجعيات والخلفيات والمبادئ التي ينشأ عليها األدب الغربي.

قسم التأويل عند "سي از قاسم" إلى نوعين :التأويل
ثم ينتقل "لحمداني" إلى عنصر "التأويل" حيث ّ
الفلسفي الذي اعتمدت عليه الناقدة في تفسيرها للزمن ،و ّبين عالقة هذا التأويل بالتفسير االجتماعي

واإلديولوجي في ثالثية نجيب محفوظ .3والنوع الثاني الذي سماه "لحمداني" "التأويل اإليديولوجي"

المدمر في روايتي نجيب محفوظ 4ومن ثم أشار
فسرت به الناقدة اختفاء الطابع المأساوي
الذي ّ
ّ
كثير إلى أحكام القيمة أتى بمجموعة من األمثلة.5
"لحمداني" إلى أن الناقدة تلجأ ا

-1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي  ،ص ص .132-112
-2المصدر نفسه ،ص .132

-3نفسه ،ص ص .135-132
-4نفسه  ،ص .135

-5نفسه ،ص ص .141-140
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الصحة للنتائج التي توصلت إليها الناقدة في
من هنا أجرى "لحمداني" ما سماه باختبار
ّ
1
دراستها.لكن هذا النوع من االختبار الذي قام به "لحمداني" على كتاب الناقدة "سي از قاسم" ليس إالّ
بأنه هو اآلخر قد قام بتطبيق دراسة
بهدف إصدار حكم قيمي على عمل الناقدة ،متناسيا بذلك ّ
أهم
بنيوية على مجموعة من كتابات ونقاد عرب ،بالتالي فهو ملتزم أيضا بإصدار أو تلخيص ّ
النص السردي في النقد العربي ،وهذا ما
وصل إليها من خالل دراسته هذه حول بنية ّ
النتائج التي ت ّ
ال نجده في كتابه ،ما عدا مجموعة من االستنتاجات حول كتاب" سي از قاسم" ؛ فكتابه ال يتض ّمن

توصل فعال في آخر دراسته إلى اكتشاف كيفية تطبيق النقاد
تبين إذا ما كان "لحمداني" قد
خاتمة ّ
ّ
العرب للمنهج البنيوي على النصوص األدبية العربية.
بأنه متأثر بالمناهج الغربية
وانطالقا من هذه ّ
الدراسة التي قام بها "لحمداني"يتضح لنا ّ
فإن النقد البنيوي ال يفي بغرض "لحمداني" في
وبالبنيوية خاصة ،لكنه عندما يحاول تطبيقهاّ ،

إيصال أفكاره ،لهذا نجده يلجأ إلى االستعانة بالمناهج األخرى ،كالمنهج االجتماعي ،والتاريخي

والنفسي لتفسير بعض اآلراء  ،وتبرير مواقفه في بعض المواضع .ولهذا فالنقاد العرب ورغم تأثرهم
بالمدرسة البنيوية إالّ أنهم لم يقوموا بتطبيق ك ّل مبادئها بصفة مخلصة وخالصة .ولعل ذلك يعود
إلى طابع النصوص العربية المدروسة ،كون هذه األخيرة تنطلق وتنبعث من مؤلفين عرب

يتمتعون بخلفيات اجتماعية ،وثقافية ،ونفسية وايديولوجية مختلفة عن تلك التي تنبعث منها

صح القول بالطريقة الرّياضية -فاختالف المبادئ
األعمال األدبية الغربية ،وبالتالي -إن
ّ
والمنطلقات يؤدي حتما إلى االختالف في النتائج ،رغم وحدة المنهج أو الطريقة المتبعة في الدراسة
بصفة عامة.

 المسدي والمناهج الحديثة:
إ ّن"المسدي" قد خاض كغيره في مجال النقد األدبي والمناهج النقدية الحديثة ،فهو غني عن

السجل النقدي للباحث هو خوضه في األسلوبية واللسانيات
التعريف في ذلك .وأول ما يذكر في
ّ
فهذان المجاالن يعتبران ساحة للنشاط النقدي ل ّلرجل.
وسنحاول في هذا الموضع إلقاء نظرة على أهم إنتاجاته ومواقفه في النقد األدبي المعاصر؛

عدة كتب ومقاالت تناول
فقد اشتهر في مجال اللسانيات بإنتاجه الغزير منذ الثمانينات ،فنجد له ّ
 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردي من منظور النقد األدبي ،ص ص .145-141
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عدة جوانب ،سواء في النقد أو المصطلحات أو األسس المعرفية لهذه
فيها موضوع اللسانيات من ّ
النظرية ومختلف المباحث التي لها عالقة بذلك؛ ويمكن أن نذكر من بين مؤلفاته ما يلي:
 التفكير اللساني في الحضارة العربية .1521 قاموس اللسانيات .1524-

اللسانيات وأسسها المعرفية .1522

 مراجع اللسانيات .1525-

مباحث تأسيسية في اللسانيات .1552

 -األسلوبية واألسلوب .1522

 النظرية اللسانية والشعرية في التراث العربي ( 1522مشترك) -النقد والحداثة .1523

 -قضية البنيوية .1551

 األدب وخطاب النقد ....1004ملخص
وغيرها من المؤلفات النقدية المتنوعة .وسنحاول من خالل بعض الكتب التي ذكرناها تقديم ّ

موجز عن كيفية تناول الدكتور "المسدي" للمنهج اللساني ،فدرس به األعمال األدبية العربية

يتحدث فيه الناقد عن األسلوبية
المعاصرة ،والتراثية ،منها :كتاب "األسلوب واألسلوبية" الذي
ّ
اللسانية التي يدعو النقاد من خاللها إلى إعطاء أهمية أكبر للدراسات واألبحاث النقدية التي
يقومون بها ،وذلك ألن المنهج اللّساني يمنح ألعمالهم هذه صفة العلمية التي يسعى الجميع

لتحقيقها.

لكن قبل الدخول في مجال اللسانيات واألسلوبية اللسانية واألسلوبية البنيوية عند "المسدي" ،نشير

بعدة مناهج نقدية حديثة ،وكما استنتجنا سابقا ،فالنقاد العرب
أن هذا األخير من المهتمين ّ
إلى ّ
حتى وان وجدناهم مستوعبين للمناهج النقدية الغربية ،إالّ أنهم ليسوا مخلصين لها بصفة مطلقة
خاصة في ممارساتهم على النصوص العربية المعاصرة والتراثية.

و"المسدي" أيضا رغم اهتمامه بأحد أو بعدة مناهج نقدية معاصرة إالّ أننا نالحظ في معظم
دراساته تداخل وتمازج منهجين أو أكثر ،وبالخصوص المنهج التاريخي الذي يستعين به في تحديد

تطوره ،أو غير ذلك
المجال الزماني لنصوصه ،أو في العودة إلى تاريخ منهج معين وذكر مراحل
ّ
من األوضاع التي تدخل بصفة عامة في المنهج التاريخي.
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الرياضية التي نجدها خاصة في الدراسات البنيوية
باإلضافة إلى المنهج اإلحصائي واللّغة الرمزية ّ
التي قام بها "المسدي"؛ فهو يستخدم طرق إحصائية لتجزئة نصوصه وتحليلها باستعمال نظام

لتحولها إلى
الرمزية التي تسهم كثي ار في تبسيط التعابير النقدية األدبية الم ّ
الجدولة واللغة ّ
عقدة ّ
رموز بسيطة وواضحة يسهل فهمها.

أما إذا عدنا إلى األسلوبية اللسانية ،فإننا نجدها في معظم دراسات وأبحاث "المسدي" مثال:
ّ
"األسلوب واألسلوبية" "،النقد والحداثة"" ،األدب وخطاب النقد" وغيرها .فقد حاول "المسدي" كغيره
من النقاد المهتمين بهذا المجال ،تأصيل مفهوم األسلوبية من خالل دراساته النقدية التي سبق
وأشرنا إليها ،والتي تتوزع بين النظرية والتطبيق .فنجد أنه حاول تأكيد عالقة األسلوبية بالبعد

التصرف في حدود
فيعرفها كما يلي ..." :تعنى األسلوبية بدراسة مجال
ّ
اللساني لظاهرة األسلوبّ ،
يتحول
القواعد البنيوية النتظام جهاز اللّغة ،وتسعى إلى تحديد الخصائص اللّغوية التي بها
ّ
الخطاب من سياقه اإلخباري إلى وظيفته الـتأثيرية الجمالية ،وهنا تطرح األسلوبية تساؤال علميا عن

السبب الذي يجعل الخطاب األدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية ،يؤدي ما يؤديه الكالم عادة

للرسالة المبلغة
الرسالة ّ
الداللية ويسلط مع ذلك على المتقبل تأثي ار ضاغطا ،به ينفعل ّ
وهو إبالغ ّ
1
التصرف في حدود
مجال
اسة
ر
بد
ى
يعن
لساني
علم
األسلوبية
إن
...
"
:
قوله
و
،
انفعاال ما"...
ّ
ّ
القواعد البنيوية النتظام جهاز اللّغة .2"....وقوله أيضا " ...ويستند التفكير األسلوبي في هذا
الدالالت
المضمار إلى جملة من فرضيات العمل يستقي جلّها من قواعد اللسانيات بعامة وعلم ّ

منها بخاصة.3"...

أن "المسدي" حاول التنظير لمنهج لساني عربي ،يتوافق مع المبادئ
انطالقا من هنا  ،نالحظ ّ
الغربية للّسانيات انطالقا من لسانيات "دي سوسير" إلى اللسانيات البنيوية وغيرها .ويتوافق مع

الخصوصية التي تتمتّع بها النصوص األدبية العربية من خصائص لغوية ،ونحوية ،وتركيبية
وداللية وغيرها.

 -1عبد السالم المسدي ،األسلوب واألسلوبية  ،الدار العربية للكتاب ،تونس1521 ،م ،ط ،1ص .32

 -1عبد السالم المسدي ،األسلوب واألسلوبية  ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت (لبنان) ،ط ،1002 ،2ص .42
-3المصدر نفسه ،ص .42
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ونالحظ أن"المسدي" في كتاباته يدعو دائما إلى العلمية التي يسعى المنهج اللساني إلى تحقيقها
في دراسة األعمال األدبية المختلفة ،فيقول ...":لقد كانت وسيلة اللسانيات إلى تجسيد مشروعها

الفكري هي اآللية اإلختبارية بك ّل ما تفترضه من التخلي عن القيم النفسية الحضارية التي تالبس
ذهن اإلنسان ساعة يكاشف نظام اللّغة مكاشفة عارفة فاحصة.1"...

وتطور عمل المنهج اللساني سريعا حتى أصبح أهله يطمحون
وقوله أيضا في السياق ذاته..." :
ّ
2
الرياضيات ما أمكن لها أن تفعل"...
إلى تحقيق علمية في البحث تضاهي علمية ّ

أن "المسدي" يربط الدرس اللساني بالعلوم األخرى ،كاألسلوبية كما أشرنا والبالغة
كما نالحظ ّ
وعلم المعاني وغيرها .وحتى بمختلف المفاهيم النقدية المعاصرة ،فهو يحاول دائما ربطها بمجال
اللسانيات فيتناولها بمنطق العالم اللّساني فمثالً يقول عن الحداثة " ...على أن هذا المخاض

استمر منذ عقدين أو يزيدان في حقل النقد
العسير -يتكلّم عن الحداثة في المناخ العربي -الذي
ّ
األدبي وال س ّيما منذ تفاعله الوثيق مع اللسانيات وسائل فروعها المعرفية والمنهجية قد أثمر
لدينا اليوم جملة من الحقائق.3"...

ونصا
أن"المسدي"يطبق أفكاره فمثال في كتاب "النقد والحداثة" يدرس نصا نثريا
من هنا ،نالحظ ّ
ّ

الرياضية
الرمزية ّ
شعريا ،بطريقة نقدية ،ولكن باالعتماد على األسلوبية اللسانية التي تتخلّلها اللّغة ّ
والتي يستعين بها الناقد إلضفاء الصيغة الرياضية والعلمية على دراسته.
فإننا نجد المنهج اللساني نفسه ،حتى أنه قد ألّف
أما إذا اتجهنا نحو مؤلفاته األخرى-وهي كثيرةّ -
ّ
قاموسا للمصطلحات اللسانية ،وهذ دليل على التأثر الكبير "للمسدي" بالمناهج الغربية بصفة
ألنه ليس
عامة ،وبالمنهج اللساني بصفة خاصة ،مع اإلشارة إلى ّأنه عرف المناهج األخرى ّ
أن تطبيقاته ومحاوالته التنظيرية متجهة
بغريب عن الثقافة الغربية بشكل عام ،ولكن رغم ذلك نجد ّ
نحو األعمال األدبية العربية ،شع ار كان أو نث ار.

-1عبد السالم المسدي ،األدب وخطاب النقد  ،ص .22

-1عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة ،دار أمية دار العهد الجديد ،تونس ،1525 ،ط ،1ص( ،2المقدمة).
 -3عبد السالم المسدي ،األدب وخطاب النقد  ،ص .22
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 مرتاض والمناهج الحديثة:
من بين النقاد المغاربة الذين اهتموا بالمناهج النقدية الحديثة وتأثروا بها ،نجد"عبد المالك

مرتاض" ،ويظهر ذلك جليا في كتاباته المتنوعة والمختلفة ،ولع ّل أحسن ما يثبت ذلك ما يقوله
"يوسف وغليسي" في كتابه " التجربة النقدية لعبد المالك مرتاض" ...":وبقراءة فاحصة لحصيلة
تجربة مرتاض مع المناهج الحداثية الجديدة ،والتي أثمرت ما يزيد على عشرة كتب مطبوعة تراءى
لنا أن نقسمها إلى مرحلتين :

 -مرحلة أولى ( يمكن تسميتها بمرحلة الـتأسيس والتجريب) ،كان يتنازعه خاللها جانبان:

الرغبة في التأسيس لنموذج منهجي جديد ( مع اختبار إمكاناته التطبيقية بروح جديدة) والحرص
ّ
الرواسب المنهجية التقليدية.
على عدم التفريط الكلّي في ّ
مما لم
 مرحلة ثانية (يمكن أن نطلق عليها مرحلة التخطي والتجاوز) ،فيها بدأ يتخلص ّيستطع أن يتخلص منه فيما مضى ،وتجاوز "أخطاء" المرحلة األولى ،وأخذت صورة النموذج

وتتعزز بألوان منهجية جديدة (السميائية والتفكيكية) بعدما
المنهجي الذي يدعو إليه تزداد وضوحا،
ّ
كان الهاجس المنهجي مقتص ار على المراوحة بين البنيوية واألسلوبية.1" ....

أن مرتاض قد عرف بتشبعه بالثقافة النقدية التقليدية ،حيث نجده يتقن المناهج
فإذن ،باإلضافة إلى ّ
بأنه يلحق دائما بركب التطورات النقدية
فإنه أثبت ّ
السياقية ،والتاريخية ،واالنطباعية  ...وغيرهاّ .
التي تعرفها الساحة األدبية العالمية.

أن الناقد-ويظهر ذلك في كتاباته المختلفة -سياقي المنهج ،حيث
فمثال في بدايته النقدية ،نالحظ ّ
يظهر لنا تناوله للنص األدبي انطالقا من سياقه ،بما في ذلك ما يكون خارج النص الذي يتناوله
كالمحيط الذي نشأ فيه صاحبه ،وأهم األوضاع التي يعكسها لنا من خالل تصويره لمختلف

األوضاع االجتماعية ،والثقافية ،واالقتصادية،ومختلف المواقف .وبذلك فقد وصفه الباحثون
باالنطباعية خاصة في بداياته النقدية منذ نهاية الستينات.2

لكن بعد ذلك عرف الناقد مراحل منهجية أخرى في مساره النقدي السياقي ،فنجده قد تأثر بالمنهج
التاريخي الذي يعتمد بالدرجة األولى على تحليل النصوص األدبية من خالل العودة إلى الماضي

-1يوسف وغليسي  ،الخطاب النقدي عند المالك مرتاض (نقد)  ،إصدارات رابطة إبداع الثقافة  ،الجزائر ،1001 ،ص .45
-1المرجع نفسه ،ص ص .32-33

 -3عبد السالم المسدي ،في آليات النقد األدبي ،دار الجنوب للنشر تونس ،1554 ،ص .22
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الثقافي لألديب ،والى األوضاع التاريخية التي نشأ فيها ذلك النص األدبي ،فكما يقول "المسدي"
فإن النقد التاريخي يرتكز على ما يشبه سلسلة من
في كتابه " في آليات النقد األدبي"ّ ..." :
المعادالت السببية فالنص ثمرة صاحبه ،واألديب صورة لثقافته ،والثقافة إفراز للبيئة ،والبيئة جزء
1
أن "مرتاض" كان أيضا
من التاريخ ،فإذا النقد تأريخ لألديب من خالل بيئته ، "...وبالتالي نالحظ ّ
تاريخي المنهج ،ويظهر ذلك في كتاباته ،حيث نجد مثال كتاب " :نهضة األدب العربي المعاصر

 ، "1524 – 1512وكتاب  " :فن المقامات في األدب العربي" وكتاب" :فنون النثر األدبي في
الجزائر  ... " 1524 – 1531وغيرها.

أن "مرتاض " -في أوائل دراساته لألدب العربي
وعلى غرار"المسدي" و"لحمداني"  ،نالحظ ّ
بصفة عامة ،ولألدب المغاربي بصفة خاصة -يتجه إلى المنهج التاريخي؛ فالنقاد الثالثة قد

اهتموا بالتاريخية في األدب ،ونقصد بذلك النقد التاريخي ،حيث نالحظ في كتاباتهم المختلفة
اهتمامهم بهذا النوع من النقد وبصفة دقيقة  ،فتتسع دراساتهم وتمتد على فترات زمنية تصل حتى
 12سنة و 10سنة.

اختصا
لكن المثير لالنتباه هو أن "مرتاض" قد خالف نوعا ما كال من "المسدي" و"لحمداني" اللّذين
ّ

معين من النصوص ،بينما سوى "عبد المالك مرتاض" بين مجموعة من النصوص
في دراسة جنس ّ
المختلفة ،فقد اهتم بدراسة النص األدبي ،والنص الوعظي ،والنص الصحفي ،والنص التاريخي
 ...وغيرها.2

يخص المناهج التقليدية السياقية باختصار ،أما بخصوص المناهج النقدية المعاصرة فإن
هذا فيما
ّ
"عبد المالك مرتاض" من النقاد المهتمين بشكل كبير وباستمرار بالمناهج النقدية وتطوراتها
المختلفة .فقد عرف "مرتاض" كغيره من النقاد المغاربة النظرية األسلوبية ،التي استخدمها في
تناوله لمواضيع مختلفة ،مثل كتاب"بنية الخطاب الشعري" حيث عالج قصيدة أشجان يمانية لعبد

العزيز المقالح بالمنهج األسلوبي.

ألن بعد ذلك عرف "مرتاض"
لكن ذلك كان بداية للدخول في عالم المناهج النقدية المعاصرةّ ،
المنهج البنيوي الذي يعتمد على التحليل والوصف بصفة عامة ،فنجده منذ سنة  1521إلى
 ،1550قد نشر تسعة كتب اعتمد في ك ّل د ارساته على المنهج البنيوي ،فأثبت بذلك ّأنه اختلف

 -1يوسف وغليسي  ،الخطاب النقدي عند المالك مرتاض (نقد)  ،ص .93
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عن المناهج التقليدية السابقة التي كان يدرس بها مختلف النصوص األدبية؛ حيث كان يعتمد على
دراسة الجانب البيئي ،واالجتماعي ،والنفسي ،واإليديولوجي والتاريخي لصاحب النص ،وانتقل أو

تحول عن ذلك بدراساته الجديدة  ،حيث حاول أن يضفي عليها نوعا من التجديد بالتطرق
ّ
لمواضيعه بطريقة موضوعية وأكثر علمية.

وبذلك انتقل "مرتاض" إلى استكشاف مناهج جديدة أخرى معتمدا في ذلك على الدراسة العلمية
المحظة والموضوعية للنصوص األدبية ،قديمة كانت أو جديدة ،ومهما كان جنسها أو نوعها دون
االهتمام بأي شيء خارجي عن النص.

أما في دراسات أخرى ،فقد تناول "مرتاض" تقنيات السرد من منظور المناهج النقدية

المعاصرة ،وذلك في كتابه" القصة الجزائرية المعاصرة"مثال وكتاب"ألف ليلة وليلة" ،وكتاب" في
نظرية الرواية" الذي يتمثل في بحث في مجال تقنيات الكتابة الروائية وغيرها.

وانطالقا من مختلف هذه الدراسات التي قام بها  ،نقول إ ّن"عبد المالك مرتاض" قد تأثر
بالمناهج النقدية الغربية ،وكغيره من النقاد العرب ،فقد حاول إسقاط هذه المناهج لدراسة النصوص

تعددت ممارساته في هذا الميدان ،ولع ّل
العربية المختلفة .وبالخصوص المنهج البنيوي؛ حيث ّ
أحسن مثال على ذلك العنوان الذي وضعه لكتابه (أ-ي) متأث ار بذلك بالناقد الغربي"روالن بارث

الذي" وضع عنوان ( )S/Zألحد كتبه المشهورة في النقد البنيوي.

ولم يكتف مرتاض بذلك ،بل تجاوز تماما المناهج العربية في كتاباته وممارساته النقدية ،فعمد إلى
التحليل السميائي والتفكيكي اللذين يعتبران من أحدث المناهج النقدية التي عرفها النقد الغربي

المعاصر.

ويظهر ذلك بوضوح من خالل كتابه "تحليل الخطاب السردي" ،كما تأثر بسميائيات غريماس في
كتابه " شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة" حيث أعاد قراءة قصيدة "أشجان يمانية لعبد العزيز المقالح"
بمنهج آخر وبإجراءات محدثة وأكثر علمية وعصرية.

للتجدد رغم
يتميز بكونه نقدا متطورا ،متغيرا ،قابال
ّ
أن نقد "عبد المالك مرتاض" ّ
مما سبق ّ
فنستنتج ّ
معينة ،لكن سرعان ما ينكر له ،بعد أن يكتشف منهجا جديدا
ّأنه كان يتعصب لمنهج ما في فترة ّ
آخر  ،وهذا هو الجانب االيجابي في الموضوع فهو يثور بالدرجة األولى على نفسه كما يقول
متطورة  ،ذات قابلية سريعة للتجدد ،والتغّير فقد
وغليسي ..." :وجه إيجابي ،يكشف عن روح نقدية
ّ
بأنه قد نهض
ثار على المنهج التاريخي( بعد أن ناصره ردحا زمنيا مطوال) إيمانا منه بإفالسه و ّ
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فإن ذلك
أن الثورة كانت ثورة على ذاته ،بالدرجة األولى ّ
بما وجب عليه النهوض به في وقته ،ومع ّ
ليس من قبيل التناقض الصارخ ،واّنما هو من قبيل تجاوز ال ّذات وتجديدها.1"...
فإن "مرتاض" مثل"المسدي" و"لحمداني" يستعين
أما بالنسبة لالستعانة بالمناهج األخرىّ ،
ّ
بالمنهج اإلحصائي ،حيث يجعل منه إجراء مساعدا على الدراسة والتحليل ،2كما نجد "لحمداني"

يستعين به أيضا في دراساته ،وكذا "المسدي" الذي يسلم بهذا الرأي في كتابه "قضية البنيوية"
أن العملية اإلحصائية لها فضل في المنهج النقدي ،لكن مع اتخاذ مجموعة من
فيشير إلى ّ
النص األدبي شيئا علميا جامدا ،في حين ّأنه
االحتياطات الواقعية  ،واالّ وقعنا في ّ
فخ فنجعل من ّ
شيء مفتوح ونسبي ودائما في السياق نفسه ،اتّهم "وغليسي" في كتابه ( ص  103إلى )112
بأنه رغم استخدامه لهذا اإلجراء اإلحصائي في كتاباته ،إالّ أنه قد تناسى بعض
الناقد "مرتاض" ّ
توصل إليها
األشياء التي شرحها والتي تثبت ّ
أن هذا المنهج ليس بالمطلق ،وبالتالي فالنتائج التي ّ
أن "وغليسي"
في غالب األحيان كانت ناقصة أو خاطئة .وفي هذا الموضوع بالذات ،نالحظ ّ

أن أهم العلوم التقنية تعتمد أو
يصدر حكما على أعمال "مرتاض" ويتهمه بالخطأ ،في حين نجد ّ
تستعين بهذا اإلجراء اإلحصائي ،ولم تكن نتائجها خاطئة ،وبالتالي كان األحسن لو اكتفى بالقول

بأن النتائج التي نحصل عليها من ج اّرء االعتماد على المنهج اإلحصائي ال تكون صحيحة مائة
ّ
أن األمر يتعلق بشكل خاص بالعلوم
بالمائة ،أي ال تكون مطلقة ،واّنما تكون نسبية ،خاصة و ّ

اإلنسانية ،كاألدب الذي يكون بعيدا ك ّل البعد عن العلوم الدقيقة.
فخ إصدار أحكام قيمية في دراساته
أن"مرتاض" يقع كغيره في ّ
كما أشار "وغليسي" أيضا إلى ّ
النادر
النقدية ،التي من المفروض أن تكون علمية وموضوعية بالدرجة األولى ،فيقول ..." :من ّ
جدا أن نعثر على دراسة نقدية تخلو من حكم بأي شكل من األشكال.3"...

أن النقاد يختلفون بشكل واضح ،حول المنهج الذي
وانطالقا من موضوع المنهج ،نالحظ ّ
يتبعه "مرتاض" في دراساته ،فمثال "علي خفيف" في كتابه "التجربة النقدية عند عبد المالك

يتحدث عن المنهج التكاملي
ألنه ّ
مرتاض" يتهم هذا األخير ب ّأنه يناقض نفسه في غالب األحيانّ ،
وعن الالّمنهج  ،حيث يعتبرهما اسمين لمسمى واحد.4
 -1يوسف وغليسي  ،الخطاب النقدي عند المالك مرتاض (نقد)  ،ص .58
 -1المرجع السابق  ،ص .309
 -3المرجع نفسه  ،ص .201

-3علي خفيف ،التجربة النقدية عند عبد المالك مرتاض ،رسالة ماجستير ،معهد اللغة العربية و آدابها ،جامعة عنابة  ،1552ص

.41
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وفي الجهة المقابلة "يوسف وغليسي" الذي ّيرد على هذا االتهام ،بقوله أن "علي خفيف" لم يفهم
أبدا قصد "عبد المالك مرتاض" ولهذا اتهمه بالتناقض ،ويشرح ذلك في كتابه "خطاب النقدي عند
عبد المالك مرتاض".1

كما نجد رأيا آخر في السياق نفسه "لعبد العزيز المقالح" في كتابه "تالقي األطراف" حيث يتحدث

النص ،وعن مفهوم الالّمنهج الذي يتناوله مرتاض.2
عن العطائية في ّ
فإن نقد "عبد المالك مرتاض" كان نقدا
ولكن في
خضم هذه اآلراء المختلفة ،وكما سبق لنا ال ّذكرّ ،
ّ
التجدد .فإذا اتّبعنا
متطورا ،ومتغي ار بصفة مستمرة ،واألهم في ذلك كلّه ،هو كونه قابال للتجديد و ّ
تعرض
مر بها النقد بصفة عامة ،فقد ّ
مر بمعظم المراحل التي ّ
المسار النقدي للباحث ،نجد ّأنه قد ّ

للدراسات من خالل النقد السياقي التقليدي الذي يعتمد على تحليل سياق النصوص وعلى التاريخية

بصفة خاصة ،ثم انتقل إلى مرحلة أسلوبية ،وأسلوبية بنيوية ،وبعد ذلك تشبع بالمناهج النقدية
المعاصرة ،كالسميائية ،والتفكيكية ،والتأويلية؛ حيث نجده قد تنبه إلى المنهج التأويلي في دراساته

األخيرة  ،خاصة عندما حاول إرساء معالم علمية متينة لمنهج نقدي عربي حديث.

قدم منهجا شموليا حداثيا يشمل مجموعة من
وكنتيجة لذلك ،نقول إ ّن "عبد المالك مرتاض" قد ّ
المناهج ،كالسمياء ،والبنيوية ،والشكالنية واألسلوبية ،والتفكيكية ،والتأويلية ...وغيرها.

سماه بـ " المنهج
أن "وغليسي" قد أشار إلى ّ
وبالتالي نجد ّ
أن "مرتاض" كان يدعو إلى ما ّ
3
ألن "مرتاض" قد أسلم بالتعددية المنهجية متأث ار في ذلك بالمدارس النقدية الغربية
المركب" ذلك ّ

حيث يقول ..." :التعددية المنهجية أصبحت تشيع اآلن في بعض المدارس النقدية الغربية ،ونرى
السبيل ،بعد التخمة التي مني بها النقد من
ّ
أن ال حرج في النهوض بتجارب جديدة تمضي في هذا ّ
4
أن "مرتاض" وكتاباته
جراء ابتالعه المذهب تلو المذهب ،خصوصا في هذا القرن "...خاصة و ّ

أن معظم دراساته تكون على نصوص عربية (قديمة
يتميزان بتعايش ثقافتان فيهما ،فنجد ّ
حيان
ومعاصرة) ،مثل األلغاز الشعبية ،والشعر الجزائري القديم ،والمعلقات السبع  ،ونصوص أبو ّ
التوحيدي...الخ؛ فهو يتناول هذه النصوص باالعتماد على المناهج النقدية المعاصرة ،الغربية
المنشأ والمبادئ فيستخدم إجراءاتها العلمية ،من أجل تحليل نصوص عربية مشحونة بثقافة ومبادئ

عربية .وكأنه يتعايش مع الحداثة والتراث العربي األصيل في آن واحد.
 -3يوسف وغليسي  ،الخطاب النقدي عند المالك مرتاض (نقد)  ،ص .58

 -4عبد العزيز المقالح ،تالقي األطراف ،دار التنوير ،بيروت ،3358 ،ص .363
 -3يوسف وغليسي  ،الخطاب النقدي عند المالك مرتاض (نقد)  ،ص.37
 -1عبد المالك مرتاض ،تحليل الخطاب السردي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر ،2991 ،ص .00
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كبير يتمتع به "مرتاض" ،سواء على المستوى اللّغوي أو
ا
وال يمكن اعتبار ذلك ،إالّ تمكنا

ألنه متشبع بك ّل من الثقافة العربية والغربية ،التي تجتمع فيه لتشكل لنا نقدا وناقدا
العلمي النقديّ ،
قمة الجودة والغنى.
في ّ

ب-

من االسقاط المباشر إلى الترجمة :

عدة ثقافات عمليتي التأثير والتأثر.
يعتبر االتصال الثقافي موقفا تتبادل فيه ثقافتان أو ّ
أن هناك نوعين من االتصال الثقافي:
ويشير الباحثون في الميدان إلى ّ
-

اتصال ثقافي محدود :يأتي في صورة انتشار العناصر الثقافية والمركبات الثقافية ،ويرتكز

مجرد استيراد وتصدير) األفكار والعادات االجتماعية واألشياء
االهتمام هنا على عملية تبادل( أو ّ
المادية بين ثقافيتين مختلفتين أو أكثر.

اتصال ثقافي شامل :بحيث تتداخل الثقافات ك ّل واحدة في األخرى ،فهنا يمكن أن يعني
التغير التي تتم داخل هذه الثقافات نتيجة للتفاعل الذي يحدث بينها (أي
باالتصال الثقافي عمليات ّ

تغير في البناء و االتجاه العام).1
ّ

خضم هذه التفاعالت وعمليات التأثير والتأثر بين الثقافات ،نجد التفاعالت التي تحدث على
في
ّ
الدراسات النقدية واألدبية التي تمثل محور
صعيد اللّغة عامة ،وبالخصوص تلك التي نجدها في ّ
اهتمامنا.
وفي هذا السياق ،يظهر مفهوم "الترجمة" الذي عرفته األمم ،شرقية كانت أم غربية؛ فعامل الترجمة
من بين العوامل األساسية التي ال يمكن االستغناء عنها لتحقيق هذا التفاعل وهذا االتصال الذي
يحدث بين الحضارات المتعددة والمختلفة اللّغات خاصة.

تعد حلقة وصل بين الحضارات ،ووسيلة تحاور بين الثقافات ،ومن هنا فهي
فإن الترجمة ّ
ولهذا ّ
أن الترجمة عملية صعبة ومعقدةّ .إنها ذلك اإلبحار
نشاط مهّم في حياة األمم قديما وحديثا ،كما ّ
يعبر عنه األستاذ سعيد علوش.2
إلى الشاطئ اآلخر كما ّ

 -1شبكة النبا المعلوماتية ،مصطلحات و مفاهيم من قاموس النبا :اإلتصال الثقافي ،إثنوجرافيا -اإلثنوجيولوجيا ،السبت  15تموز

.03/1002

 -1سعيد علوش ،حطاب الترجمة األدبية ،مطبعة بابل (الرباط) ،1550 ،ط ،1ص .2
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عرفت الترجمة كنشاط خاص منذ العصور القديمة في مجال العلوم ،فعرفه الغربيون من اليونان
والرومان الذين اشتهروا بنقل العلوم وترجمة مختلف الكتب العلمية من لغة إلى أخرى ،فكانت
عملية التأثير والتأثر بارزة بين هاتين الحضارتين الكبيرتين في الغرب.

كما عرف العرب أيضا عملية الترجمة لمختلف العلوم ،فنجدهم قد ترجموا مصطلحات شتى من

مختلف اللّغات ،وبدت عملية التأثير والتأثر بين اللّغات عند العرب بارزة ،ويصف الدكتور أحمد

مختار عمر*قضية التأثر والتأثير بصفة عامة بأنها تعتبر من القضايا الشائكة التي يصعب
عالجها ،فيقول ..." :ليس من السهل ونحن نبحث قضية التأثير والتأثر أن نصل إلى نتائج قطعية

ألن قضية التأثر والتأثير من القضايا الشائكة التي يصعب عالجها ،وخصوصا إذا
حاسمة ّ ،
بالدرس اللغوي
كانت تتناول موضوعا مضى عليه مئات السنين ،ورّبما كانت قضية التأثر األجنبي ّ
تم في فترة متأخرة
عند العرب أسهل تناوال من قضية التأثير األجنبي وأقوى أدلةّ ،
ألن التأثر قد ّ
ألن األمثلة والشواهد على وجود هذا التأثر كثيرة وشبه قطعية.1"...
نسبيا ،و ّ
وانطالقا من هنا تبرز لنا أهمية الترجمة وصعوباتها في نفس الوقت .وبالنسبة للغة العربية ،نالحظ
ّأنها تفاعلت مع مختلف لغات العالم ،وتبادلت مع مختلف الثقافات ،فنجدها على عالقة مع ك ّل
من اللّغات الفارسية والتركية ،والهندية والفرنسية ،وااليطالية ،ومع اللغة الالتينية واليونانية قديما

واأللمانية واالنجليزية واالسبانية حديثا ،وغيرها متعددة وكثيرة .ولذلك يشير العلماء إلى عدة أنواع
التخيل ،والتعريب ،والتوليد ،واالقتراض ،واالشتقاق
من المصطلحات واأللفاظ ،فهناك:
ّ
والنحت...الخ.

محمد
ولهذا ظهرت عدة تعريفات لمفهوم الترجمة ،سواء عند الغرب أو في المشرق ،فنجد مثال ّ

إن الترجمة في معناها الخاص تعني النقل من لغة منطلق (أو مصدر)
مفتاح يقول في ذلكّ ..." :
معينة وبشروط خاصة 2"...وبالنسبة إلينا فالترجمة
إلى لغة مستهدفة (أو هدف) إلشباع حاجات ّ
*-الدكتور أحمد مختار عمر ولد بالقاهرة سنة 1533م ،وحصل على شهادة دكتوراه في علم اللغة من جامعة كمبرج سنة 1522م

الدراسات والبحوث بمركز البحوث
وأصبح وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا والبحوث خالل فترة 1552 – 1552م ،ورئيس قسم ّ
الدراسات اإلسالمية بجامعة القاهرة  ،واختير عضوا بمجمع اللغة العربية سنة 1555م ،ومن مؤلفاته نجد" مدخل إلى علم اللّغة
وّ

مجمع اللّغة
العربية في مصر" ،و" البحث اللّغوي عند العرب"،و"اللّغة اللّون و دراسة الصوت اللّغوي ...وغيرها ،حصل على جائزة ّ
العربية بالقاهرة في تحقيق النصوص.

 -1أحمد مختار عمر ،البحث اللّغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر ،عالم الكتب  ،القاهرة (مصر) ،ط1003 ،2م
ص.341
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إلى العربية تعتبر نشاطا قديما ،إذ عرفها العرب في جاهليتهم بفعل احتكاكهم باألمم األخرى وفي
صدر اإلسالم برزت أكثر باعتبارها حاجة دينية وسياسية .وقد شهد العصر العباسي حركة نشيطة
على مستوى النقل والترجمة  ،وخاصة من اإلغريق وبواسطة السريان النصارى .وقد بلغت أوجها

في عهد المأمون الذي كان معتزلي االتجاه منشئ " بيت الحكمة" ببغداد ...واحتفل العرب احتفاال

الدارسين "عصر الترجمة" ولكنه في
واضحا بالترجمة في عصر النهضة(ق  )15الذي سماه بعض ّ
الحقيقة عصر الترجمة "الوظائفية" التي تستجيب لحاجيات أجهزة الدولة العصرية وعمودها الفقري
الذي هو الجيش.

1

أما بالنسبة للوقت الحاضر ،فإن االهتمام بالترجمة يزداد يوما بعد يوم ،ويظهر ذلك جليا في

تزايد أعداد المراكز التي تهتم بهذا الشأن ،فنجد أنه قد ظهرت أعداد كبيرة من المهتمين والمنشغلين

الدراسات
في حقل الترجمة سواء في المشرق أو في المغرب .وحتى أنها تعتبر حاليا فرعا من فروع ّ
اللغوية في الجامعات ،تختص بالترجمة كعلم قائم بذاته.

الدارسين واللّغويين العرب ،فهناك الكثيرون الذين يشتغلون بالترجمة وبالخصوص
إذا انتقلنا إلى ّ
كبير وواضحا في هذا المجال.
النقاد .من أبرزهم النقاد المغاربة ،حيث كان لهم إسهاما ا

بالدراسات والمناهج النقدية الحديثة ،ومن ضمنها االهتمام بترجمة المصطلح األجنبي
فقد اهتموا ّ
حيث سبقوا المشارقة في ميدان ترجمة المصطلحات النقدية الحديثة .ويظهر المغربيين في
الصدارة ،ثم التونسيين ،ثم الجزائريين .وسنقف عند بعضهم لمحاولة اإللمام بالموضوع.

اهتم"حميد لحمداني"بترجمة المصطلحات المتعلقة بالدراسات السردية ،واختص " عبد السالم
المسدي" بالمصطلحات اللسانية ،بينما اهتم " عبد المالك مرتاض" بترجمة المصطلحات السردية

هو اآلخر ،ومصطلحات نقدية أخرى متنوعة.

 -1جماعة من الباحثين ،الترجمة والتأويل ،أعمال المائدة المستديرة الثالثة ،منشورات كلية األدب ،الرباط ،سلسلة ندوات
ومناظرات رقم1552 ،42م ،ص .131

 -1كمال قحة ،الترجمة ونظرياتها ،مقال :الترجمة في العصر الحديث ،تاريخها و قضاياها" ،بيت الحكمة ،قرطاج (تونس)
 ،2999ص .140
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 عبد المالك مرتاض والترجمة:

لقد كان للمغاربة إسهام كبير وواضح في حقل الترجمة خاصة في ترجمة المصطلح النقدي

األجنبي ،وذلك يعود إلى االمتزاج الكبير بين المغاربة والغربيين ،خاصة مع الدول األوروبية
وفرنسا بصفة كبيرة؛ بسبب العالقات المختلفة والمتنوعة التي تربط هذا البلد والشمال اإلفريقي منذ

القديم وفي مجاالت متعددة .هذا دون نسيان العامل التاريخي الذي يتميز بالحروب واالستعمارات

وغير ذلك من األمور التي ساهمت في خلق هذا االتصال واالمت ازج الكبير بين ضفتي المتوسط

من بين النقاد الذين اشتغلوا في حقل ترجمة المصطلح النقدي األجنبي ،الدكتور "عبد المالك

المتتبع لكتابات ومقاالت "مرتاض"
مرتاض" الذي يتميز بجهوده الكبيرة في هذا الميدان .فالقارئ
ّ
يالحظ الجهد الكبير واالجتهاد الذي يشتهر به الناقد في ترجمة المصطلح النقدي ،وكذا صوغه
وتوليده بصفة عامة .باإلضافة إلى كتاباته حول المناهج النقدية الحديثة المستمدة من الغرب

أتبع دراساته بمجموعة من المصطلحات النقدية العربية التي تكون مصطلحات مقابلة
للمصطلحات النقدية األجنبية .فنجده مثال اعتمد في كتابه " شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة" عند

تحليله لنص قصيدة "أشجان يمانية" لعبد العزيز المقالح ،على المنهج السميائي المبني على تحليل

ثم استخراج ما يسميه "غريماس" بالثنائيات الضدية التي ينبني عليها
وتأويل تراكيب النصوصّ ،
النص األدبي .وهذا ما نجده في كتاب "مرتاض" الذي يتبع هذا األسلوب ،لشرح وتأويل ما
ذلك ّ

نص القصيدة الشعرية ،فاستخرج مجموعة كبيرة من هذه الثنائيات ،كانت على شكل
جاء في ّ
أسماء ،أو أفعال ،أو ضمائر تمثل تشاكالت نحوية أو مورفولوجية مثل:
يحرم ،لهم = عليهم ،الطيبات = الخبائث ،ثم يقوم بتقسيمها إلى أنواع من
ويح ّل = و ّ
أن هناك تشاكالت بسيطة وأخرى مركبة ،ثم ربط ذلك بمفهوم "الالّتشاكل"
التشاكالت ،فأشار إلى ّ
الذي أطلق عليه اسم "التباين" ثم شرح هذه العالقات المتنوعة بطريقة سميائية علمية ودقيقة تظهر
الجهد الكبير والعناء الذي يلتزم به الناقد للوصول إلى شرح أفكاره ،باإلضافة إلى عملية توليد

1
ضدية .وفي نفس
المصطلحات التي يقوم بها في ك ّل مرة  .حتى توصل إلى أربع وثالثين ثنائية ّ
تعرض لمصطلح الحيز ،واالحتياز  ،واإلشارة ،فقد تناول الناقد هذا المصطلح في
الكتاب دائما ّ

كتابات أخرى أيضا.

 -3عبد المالك مرتاض ،شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة (تحليل مركب لقصيدة أشجان يمانية)  ،ص ص .41-32
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الدارسين العرب يترجمون مصطلح
أن بعض ّ
بخصوص مصطلح "حيز"  ،فإننا نالحظ ّ
) (Espaceبكلمة (مكان) ،أو كلمة (فضاء) ،أو (حقل) أو (مجال) ،لكن"مرتاض" اقترح
إن مصطلح (الفضاء)
مصطلحا آخر وهو كلمة ( ّ
حيز) حيث انتقد الترجمات األخرى ،فقال ّ
ألن الفضاء من
الموضوع مقابال للفظ األجنبي) ..." :(Espaceقاصر بالقياس إلى "الحيز" ّ
الحيز لدينا ينصرف استعماله إلى النتوء
الضروري أن يكون معناه جاريا في الخواء والفراغ ،بينما ّ
والوزن ،والثقل ،والحجم والشكل ،1"...وأشار إلى مصطلح "المكان" فقال ..." :إننا نريد أن نفقه في

الروائي ،على مفهوم الحيز الجغرافي وحده2"...؛ أما بالنسبة لمصطلحي (الحقل) و(المجال)
العمل ّ

فقال عنهما...":ضيقا الداللة بحيث ال يكادان ينصرفان إال إلى مدلوالت محدودة بالجغرافيا
واالستعمال3"...؛ وأشار إلى أن كلمتي (فضاء) و(مكان) المستعملة لترجمة كلمة)Espace
أو(  Spaceفهي"...ترجمة غير سليمة وال دقيقة التمثل للمعنى األصلي األجنبي في رأينا على
األقل.4"...

يفضل مصطلح (الحيز) الذي اقترحه  ،وأظهر نقائص الترجمات األخرى
وبالتالي " فمرتاض " ّ
حيز) يكون شامال ،بحيث "...يستطيع أن
الن المصطلح الذي أتى به ( ّ
لمصطلح )ّ ،(Espace

ينصرف إلى اليابس والمائي  ،والى الملموس من المكان  ،واألبعاد واألحجام  ،واألثقال والقامات

واالمتدادات  ،واألشكال على اختالفها .5"...

 -1عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية (بحث في تقنيات الكتابة الروائية) ،دار الغرب للنشر و التوزيع ،وهران (الجزائر)

1002م ،ص .122

-1المرجع نفسه ،ص .122

 -3عبد المالك مرتاض ،شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة  ،ص .125
 -4عبد المالك مرتاض ،في نظرية الرواية  ،ص .122

 -2عبد المالك مرتاض ،شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة  ،ص .125
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يطبق مرتاض
كما نالحظ أيضا في كتاب (شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة ) وفي الفصل األخيرّ ،
مباشرة المنهج السميائي الغربي ،فيسقط مصطلحاته مباشرة على نص القصيدة التي يحللها فيعالج
النص من خالل التعرض إلى:اإلقونة) ،(Iconeوالقرينة

) ،(Indiceوالرمز)(Symbole

الدراسات الغربية في مجال السميائيات ،مثل
واإلشارة ) ، (le signaleواعتمد بصفة مباشرة على ّ
كتاب (جان مارتينة (Jeanne Martinet-بعنوان )( la sémiologieوموسوعة علوم اللغة
لتودورف ودي كرو )(Todorov et Ducrot

)des sciences du langage
العامة التي تتناول هذا الموضوع.

 (dictionnaire encyclopédiqueوغيرها من الكتب

ومن المصطلحات التي اقترحها "مرتاض" مصطلح "التقويض" ،حيث نجد ّأنه قد شاعت في حقل
النقد المعاصر استعمال كلمة "تفكيك" لإلشارة أو التعبير عن المصطلح األجنبي
) ،(déconstructionفنجد الناقد السعودي "عبد اللّه الغذامي" يستعمل بدال عن كلمة (التفكيك)

مصطلح (تشريح) ،لكن"مرتاض" يقترح مصطلحا آخر للتعبير عن ذلك المفهوم ،وهو مصطلح

(التقويض) فيقول ..." :نقترح استعمال مصطلح "التقويض" مقابال للمصطلحين االنجليزي

والفرنسي) (deconstruction)(déconstructionعوضا من مصطلح (التفكيك) الذي بدأ يشيع

ألنه ال يستطيع أن يحتمل ،وال أحد يستطيع أن يجعله يحتمل ،داللة المصطلح
بين النقاد العرب ّ
األجنبي من الوجهة المعرفية.1"...

الدارسين العرب
أن معظم ّ
كما نالحظ اهتمام (مرتاض) بمصطلح آخر وهو " رساالت" حيث ّ
يستعملون لفظة (رسائل) للداللة على المصطلح األجنبي) ،(Messagesلكن"مرتاض" يعترض
على ذلك ويقترح لفظا آخر للداللة على المصطلح األجنبي المذكور ،وهو لفظ (رساالت) ويشرح

مرتاض موقفه هذا فيقول ...":آثرنا اصطناع لفظ (رساالت) لنطلقه على المفهوم األلسني

الرسائل
المعروف في اللغة الفرنسية تحت لفظ ) (messagesعوضا عن (رسائل) ّ
ألن لفظ ّ
ينصرف في العادة إلى جمع تكسير (رسالة) بمعنى كتاب يرسل من شخص إلى آخر ،على حين

نبوة ،أي بمعنى تبليغ أمر سماوي إلى أمة بعينها
ّ
أن لفظ (الرساالت) إنما هو جمع لرسالة بمعنى ّ
مرات في القرآن الكريم ،منها قوله تعالى ":لقد
وقد ورد لفظ (رساالت) بهذا المفهوم الديني سبع ّ
أبلغتكم رساالت ربي ونصحت لكم" 3".2لكن في هذا المصطلح بالذات (رساالت) نظن أن

 -1عبد المالك مرتاض ،نظرية التقويض (مقدمة في المفهمة و التأسيس) ،مجلة عالمات في النقد ،مج  ،5ع  ،1555 ،34ص

.120

-1القرآن الكريم ،سورة األعراف ،اآلية .51
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"مرتاض" لم يصطنع هذا المصطلح ،فهو لم يخلقه بما ّأنه موجود في القرآن الكريم ،بل اقترح فقط
استعماله ،وفي المقابل ساهم "مرتاض" في توليد مصطلحات جديدة في النقد العربي لم تكن

موجودة في المعجم النقدي العربي ،وذلك اعتمادا على مفهوم النحت الذي استعان به للوصول إلى

ذلك ،كما في كتابه "شعرية القصيدة قصيدة القراءة" حيث نجد مصطلحا جديدا وهو (بدعدة) فهو
غريب عن اللغة العربية التي نعرفها اليوم .أو باألحرى جديدا ،يستعمله "عبد المالك مرتاض"

ترجمةً للمصطلح األجنبي ) ،(Récurrenceويشرح "مرتاض" كيفية حصوله على هذا المصطلح
يتكرر ،أو
فيقول في هامش كتابه ...":يطلق السميائيون هذا المصطلح على ك ّل عنصر ألسني ّ
يعيد نفسه ،فارتأينا أن ننحت هذا المصطلح (بدعددة) من بدأ ،وعاد ( :بدعد يبدعدبدعدة) فكانت

إذن البدعدة.1

كما نجد أيضا مصطلحا آخر وهو ( النصنصة) الذي يقترحه "مرتاض" للداللة على ما

الصدد في هامش كتابه "
يطلق عليه غريماس ) (la textaualisationفيقول "مرتاض" في هذا
ّ

أن المصطلح األجنبي في أصل اللغة الفرنسية قائمة
هذا المصطلح من اقتراحنا ،وهو مراعى فيه ّ
حاله على التّعدية ،فجئنا إلى فعل (نص ،فح ّولناه إلى خماسي على غرار ( حصحص)

و(خصخص) .وك ّنا قبل ذلك نطلق عليه (التنصيص) ،كان ذلك في ّأول العهد بالشروع في تدبيج
هذا الكتاب عام  ، )...1522وهو استعماله في الحقيقة ال يؤدي الوظيفة المزدوجة :المعرفية
الداللية ،وال نرى مصطلحا أليق به منه ،وهناك مفهوم آخر لما يدرج كثي ار في الكتابات النقدية
وّ

لما يدخل المعجم
العربية المعاصرة (وهو علم ّ
النص) ،أي ) ، (textologieوهو ّ
) (larousse2003وقد استعمله المعجم الموسوعي :روبير لألعالم Robert des noms
1

propres , Paris 1996.

هذه إذن بعض المصطلحات التي اقترحها"عبد المالك مرتاض" لتكون مقابالت للمصطلحات

النقدية األجنبية ،وما هذا إالّ دليال قاطعا على الجهود الكبيرة التي يبذلها الناقد في مجال الترجمة

أن الدكتور وبأعماله المختلفة يسهم
للمصطلحات النقدية المعاصرة ،وال شك في ّ
بصفة كبيرة في إثراء اللغة العربية واغناء ثروتها المعجمية سواء بتعريب المصطلحات األجنبية أو
بوضع مصطلحات نقدية جديدة.

-3عبد المالك مرتاض ،النص من أين؟ و إلى أين؟ ،ديوان المطبوعات الجامعية (الجزائر) ،ط ،1523 ،1ص .32
 -1عبد المالك مرتاض ،شعرية القصيدة ،قصيدة القراءة ،ص.41

-1عبد المالك مرتاض ،نظرية النص األدبي ،دار هومة ،الجزائر ،1010 ،ص .21
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 لحمداني والترجمة:
دخل لحمداني مجال النقد األدبي في فترة معاصرة لتلك التي خاض فيها ك ّل من "عبد المالك
مرتاض" و"عبد السالم المسدي" هذا المجال .وكغيره من النقاد المغاربة" ،فحميد لحمداني" من
النقاد المزدوجي الثقافة .ألنهم يتعايشون مع الثقافة العربية األصيلة التي نشأوا عليها ،ومع الثقافة

الغربية التي عاصروها وعاشوا فيها.

عرف "حميد لحمداني" معظم المناهج النقدية الحديثة التي عرفها النقد الغربي ،فتأثر بدراساتهم
ومختلف النتائج التي توصلوا إليها خاصة باالتجاه البنيوي ،وكذلك تأثّر بالدراسات النقدية في
مجال السرديات ،خاصة بالناقد الروسي "باختين" ،فقد هضم " لحمداني" النقد الباختيني وحاول
الرواية على النصوص العربية والمغربية بشكل خاص .فكان يسقط
تطبيق منهجه في تحليل ّ
أما إذا سنحت له الفرصة ،فكان
المفاهيم الباختينية بصفة مباشرة في تحليله للنصوص العربية ّ
يحاول التأسيس لنظرية سردية صالحة لدراسة األعمال األدبية العربية ،وبذلك يجد نفسه يصوغ

مجموعة من المصطلحات والمفاهيم التي تقابل المصطلحات النقدية األجنبية .وهكذا اقترح

مجموعة ال بأس بها من المصطلحات المتعددة التي يستعملها في مقابلة دالالت المصطلحات
ألنه يعتبرها أكثر مالءمة من ذلك اإلسقاط المباشر لمصطلحاتهم .هذا باإلضافة إلى
األجنبيةّ ،
أنه مقتنع بأنه إذا كان يسعى لتأسيس نظرية روائية عربية ،فأبسط األشياء التي يجب البدء بها
هو خلق معجم سردي علمي يعود إليه النقاد والباحثون فيصطلحون عليه ويجعلونه من منطلقاتهم

ومبادئهم األساسيـة.

فنالحظ ذلك مثال في حديثه عن مكونات الحكي"...لم يكن تقديم هذه المكونات خاليا من التأمل

بل لجأنا إلى مناقشة كثير من القضايا المطروحة وأبدينا مالحظات كثيرة ،خاصة بالنسبة
للموضوعات التي لم تتأسس فيها بعد نظرية تامة ،كما فعلنا في مبحث الفضاء .وقد حرصنا على

تقديم بعض األمثلة التوضيحية عندما دعتنا الضرورة لذلك.1"...

تعرض إلى مفهوم
ودائما في السياق نفسه ،نالحظ ّ
أن "لحمداني" قد أشار إلى ّأنه قد ّ
"الفضاء"بشكل مفصل ،وبال شك مخالف لما كان معروفا أو سائدا حول هذا الموضوع فقد رأينا
 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردية من منظور النقد األدبي  ،المركز الثقافي العربي  ،الدار البيضاء (المغرب) ،ط1000 ،3م
ص .2
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فسر تفضيله
أن "مرتاض" قد ّ
قدم مصطلح" ّ
ّ
حيز" للداللة على مصطلح ) (Espaceاألجنبي ،و ّ
مكون
لهذا اللّفظ الذي اقترحه لشموليتهّ ،
أما "لحمداني" فقد تناول مصطلح (الفضاء) على ّأنه أوال ّ
إن
سماه بـ (الفضاء الحكائي) ،فيشرح "الفضاء في الحكي"قائالّ ....":
هام للخطاب السردي .و ّ
يقدم تصورين أو
تقدم مفهوما واحدا للفضاء فمنها ما ّ
الدراسات الموجودة حول هذا الموضوع ال ّ
تصور واحد ،ويمكننا أن نحصر اآلراء المختلفة فيما يلي:
ثالثة ،ومنها ما يقتصر على ّ
 الفضاء كمعادل للمكان  :و يقصد به الحيز المكاني في الرواية أو الحكي عامة ويطلقعليه عادة "الفضاء الجغرافي" ).1(l’espace géographique

 الفضاء النصي :(l’espace textuel) :ويقصد به الحيز الذي تشغله الكتابة ذاتهاعلى مساحة الورق.2

 الفضاء ال ّداللي (l’espace sémantique) :وهو الذي يتأسس بين المدلول المجازيوالمدلول الحقيقي ،للكلمة الواحدة .3ويستند في تفسيره هذا إلى أعمال "جيرار جنيت".

عبر
وهنا طبعا يمكن
ّ
التحدث عن اإلسقاط المباشر لهذا المفهوم" .فحميد لحمداني" قد ّ
فقط به وعن داللته باللّغة المباشرة ،فترجمه إلى العربية.

 كما نجد أيضا ترجمة أخرى ،وذلك استنادا ألعمال "جوليا كريستيفا" التي تتحدث فيكتاباتها عن الفضاء كمنظور أو كرؤية  ،فتسميه )(l’espace textuel du roman

وهي تختلف عن المفهوم األول للفضاء النصي ،فهي تقصد به الطريقة التي يستطيع بها
يتحركون على واجهة تشبه
الراوي أن يهيمنا على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال
ّ
ّ
4
واجهة الخشبة في المسرح .

أن مفهوم "الفضاء" يتخذ أربعة أشكال
وبالتالي نالحظ أن "حميد لحمداني" يخلص إلى ّ
النص ،والفضاء الداللي والفضاء كمنظور ،وفي السياق
تتل ّخص في الفضاء الجغ ارفي  ،وفضاء ّ
 -1حميد لحمداني ،بنية النص السردية من منظور النقد األدبي  ،ص ص  14-17بتصرف.
-1المصدر نفسه ،ص ص  00-11بتصرف.
-7نفسه  ،ص ص  02-00بتصرّف.
-4نفسه ،ص ص  01-00بتصرّف.
-1نفسه ،ص .01
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نفسه وفي أحد هوامش هذا الكتاب ،يشير "لحمداني" إلى جهوده فيقول  ...":تعتبر أغلب األفكار
الواردة تحت هذا العنوان أي "الفضاء في الحكي" ،تأمالت شخصية في طبيعة الحكي ،يمكن

اعتبارها مجهودا خاصا في إطار البحث عن حقيقة مفهوم الفضاء وعالقته بمفهوم المكان".

1

أما في حديث "لحمداني" عن مصطلح )(l’ordre temporelفنجده يسميه بـ (النظام
ّ
أن "لحمداني" في بعض األحيان
الزمني) ّ ،
لكنه هنا يعتمد على ترجمات لنقاد آخرين ونالحظ ّ
بالسرد ،وهذا
يسعى إلى تأسيس أو خلق نوع من االصطالح بخصوص المفاهيم النقدية المتعلقة
ّ
يجسد فعال رغبته في السعي للتأسيس لنظرية في
القبول لترجمات غيره من النقاد دليل على ّأنه ّ

الرواية العربية.2
ّ
أن "لحمداني" يقترح مصطلح (االستغراق
وبخصوص المفهوم األجنبي ) ،(la duréeفنجد ّ
محمال بالمعنى مطابقا لما
الزمني) ،فيقول ..." :لم نجد مقابال دقيقا لمصطلح ) (la duréeيكون ّ
ألن األمر يتعلق في
يقصد به بالذات في مجال الحكي سوى هذا التركيب ( :االستغراق الزمني) ّ
السرد  ،فليس هناك قانون
الواقع بالتفاوت النسبي الذي يصعب قياسه ،بين زمن القصة ،وزمن ّ

واضح يمكن من دراسة هذا المشكل.3"...

ويضيف في الهامش فيقول" :إن المدلول الفلسفي لهذا المصطلح ) -(la duréeوتد ّل عليه كلمة
"ديمومة" ،-ال يالئم المعنى الذي يقصد هنا ،لذلك أثرنا ترجمة كلمة ( (Duréeباالستغراق
الزمني لما لهذه العبارة من داللة أوضح في مجال نقد الحكي وفق تصورنا" ،4وبخصوص هذا

الموضوع دائما يقترح "لحمداني" مقابالت لبعض المصطلحات التي يستخدمها "جيرار جنيت" في
دراسة اإليقاع الزمني من خالل مجموعة من التقنيات الحكائية ،والتي تتمثل في :

 الخالصة ) (le sommaireالتي تتمثل في سرد أحداث ووقائع يفترض أنها جرت فيزمن مضى ،وتختزل في صفحات أو أسطر أو كلمات قليلة دون التعرض للتفاصيل.5

معينة يحدثها
الروائي توقفات ّ
 االستراحة ) (la pauseوالتي تكون في مسار السرد ّالوصف،ألن الوصف يؤدي إلى قطع السيرورة الزمنية ويعطل
الراوي بسبب لجوئه إلى
ّ
ّ
حركتها.1

 -2حميد لحمداني ،بنية النص السردية من منظور النقد األدبي  ،ص .23
 -3المصدر نفسه  ،ص .22
 -4نفسه  ،ص.22

-5نفسه  ،الصفحة نفسها.
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 القطع( :)l’ellipseويقصد به عملية تجاوز بعض المراحل من القصة دون اإلشارةمحددة
مدة من الزمن ،إماّ تكون ّ
بشيء إليها ،فيكون فقط بالتعبير بكلمة أو اثنتين بمرور ّ
محددة.
أو غير ّ
 المشهد ( :)la scéneويقصد به المقطع الحواري الذي يأتي في كثير من ال ّروايات فيالروائية إلى التطابق مع الحوار
تضاعيف ّ
السرد ،والمشهد في السرد هو أقرب المقاطع ّ
في القصة بحيث يصعب علينا دائما-كما يشير لحمداني -أن نصفه بأنه بطيء أو

سريع أو متوقف.

إما باإلسقاط المباشر
هذه إذن بعض المصطلحات المتعلقة ّ
بالسرد ،والتي ّ
تعرض "لحمداني" ّ
السرد،وا ّما ترجمها أو اقترح مقابالت لها،رآها
فاكتفى فقط بشرحها ،وتفسير داللتها في موضوع ّ
أن "لحمداني"قد ساهم هو اآلخر
األنسب ّ
للداللة على معناها الحقيقي في معالجة الموضوع.ورغم ّ
في إثراء المعجم النقدي العربي على غرار "مرتاض" وغيره إالّ أننا نلتمس في دراساته شيئا

تقبلها واكتقى باستعمالها في
مخالفا ،وهو أنه ال يرفض مصطلحات غيره التي ترجمها ّ
النقاد ،واّنما ّ
الرواية،وهذا يعتبر بمثابة
دراساته  ،وهذا يعتبر شيئا مشجعا ،خاصة و ّأنه يسعى إلنشاء نظرية في ّ
السرد.
اإلجراءات التأسيسية لذلك .باإلضافة إلى إثرائه للمعجم النقدي العربي في مجال علم ّ

 المسدي والترجمة :
إن المتصفح والباحث في مجال الترجمة من اللغات األجنبية إلى العربية في الدراسات

النقدية ،ال يخفى عليه أبدا اسم"عبد السالم المسدي"،الذي يشتهر بإنتاجاته ونشاطه الكبير في
ميدان الترجمة فنجد له كتابات مختلفة ومتنوعة ،خاصة وأّنه يتميز باهتمامه بالمناهج النقدية
الحديثة ،وبالخصوص بعلم اللسان الذي ولد في الغرب ثم عرف توسعا كبي ار عبر العالم.فيعتبر
"المسدي" من بين النقاد العرب والمغاربة المختصين في علم اللسان ،فقد كان من األوائل الذين
حاولوا إرساء مبادئ هذا العلم الجديد في النقد واألدب العربيين ،وكانت الترجمة من اهتماماته

األولى التي شغلته ،والدليل على ذلك غ ازرة إنتاجه في هذا المجال منذ الثمانيات .من بين أهم
مؤلفاته ما يلي:كتاب التفكير اللساني في الحضارة العربية  ،1521وقاموس اللسانيات

1524وكتاب "اللسانيات وأسسها المعرفية" ،1522وكتاب"مباحث تأسيسية في اللسانيات" 1552
-2نفسه ،ص .31
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....وغيرها .ومن أهم الكتب التي تبين لنا فيها تشبع "المسدي" بالمناهج النقدية الغربية الحديثة
نجد كتاب "األسلوب واألسلوبية" الذي ظهر في أول طبعة له سنة 1522م .لكن نظ ار ألهميته

الكبيرة ،فقد أعيد طبعه عدة مرات ،والنسخة التي تتوفر عندنا تعتبر من الطبعة الخامسة 1002م

كما أشار "المسدي" في مقدمة طبعته الخامسة،فان هذا الكتاب يعتبر شهادة على المرحلة التي

يمر بها حقل الدراسات األسلوبية عند ّرواده األروبيين ،وأنه يشهد على مرحلة المخاض
كان ّ
العربي -كما يقول – حين كان جمع من الباحثين العرب المتفرقين يعملون على تحديث أداتهم
البتكار آليات منهجية تخرج بالفكر العربي من مرحلة تاريخية إلى أخرى.كما يتضمن الكتاب

أيضا مجموعة من اإلشكاليات المتعلقة بموضوع اللسانيات في ( )2ستة مباحث .لكن ما أثار

انتباهنا في هذا الكتاب هذه المرة ،هي مجموعة المالحق التي أدرجها الكاتب ضمن هذا الكتاب

حيث نجد كشف المصطلحات التي أتت فيه،متبوعا بملحق ثبت األلفاظ األجنبية ثم بملحق تراجم
األعالم ،متبوعا بقائمة الم ارجع األجنبية المذكورة في البحث وكذا ببليوغرافيا الدراسات األسلوبية

جليا األهمية التي يوليها
والبنيوية ،وفهارس األعالم  ،وفهرس المصطلحات .ومن هنا تظهر لنا ّ
الناقد للمصطلح.

تخصص معرفي جديد
لقد كان "األسلوب" موضوعا هاما في النقد األدبي الحديث ،وظهر
ّ
يعنى بدراسة األسلوب دراسة علمية منذ أخريات القرن  15م وأوائل القرن  10م  .السيما في

التخصص الجديد باسم" األسلوبية "
وتطور ،وسمي هذا
ًا
ازدهار
ًا
فرنسا التي عرفت في ذلك الوقت
ً
اء عدنا إلى جذور المصطلح الالتينية أو عدنا إلى
) .(la stylistiqueيشير "المسدي" إلى أنه سو ً

فإن هذا المصطلح يتركب من لفظتين هما :أسلوب) (styleوالحقة (ية) )(ique
الترجمة العربيةّ ،
المسدي" إلى أن داللة هذا المصطلح ) (stylistiqueهو
 ،وبالتالي ،وبعد بعض الشروح يشير " ّ

علم األسلوب) )la science du styleولهذا تع ّرف األسلوبية بداهة بالبحث عن األسس
الموضوعية إلرساء علم األسلوب، 1وباالنطالق من هذه النقاط ،حاول"المسدي"معالجة موضوع

محمل بمرجعية علمية ومنهجية عربتين ،وهذا من خالل كتابه
"األسلوبية" في الوطن العربي وهو ّ
الموسوم "األسلوب واألسلوبية"  ،فعالج هذا الموضوع من خالل التعرض إلى ما توصل إليه الغرب
في مجال النظرية األسلوبية التي تدخل في حقل اللسانيات بصفة عامة كما أعطى لنا بعض أراء

العرب الذين حاولوا أيضا في هذا المجال.

-1عبد السالم المسدي :األسلوب و األسلوبية ،دار الكتاب الجديد المتحدة ،بيروت (لبنان) ،ط6006 ،8م،ص.96
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الناقد (المسدي) يهتم بمصطلحات أخرى ،كان قد ذكر بعضها
أما في المالحق ،فإننا نجد ّ
ّ
لكنها
في كتابه هذه من خالل معالجته لموضوع األسلوبية .ومنها ما لم يذكره في هذا المقام و ّ
الدراسات النقدية الحديثة ،وبالتالي وفّر العناء على الباحثين وعلى الطلبة ،بتقديمه
تدخل في مجال ّ
كبير من المصطلحات
عددا ًا
تتضمن كشف المصطلحات بترتيب أبجدي ،فنجد ً
لهذه المالحق التي ّ

للناقد ،كما
الحديثة والمستعملة في الساحة النقدية وهي مصطلحات مترجمة ،من الجهود الفردية ّ
اء التفسير الفلسفي أو التركيبي
تفسير
ًا
يعطى مقابالتها باللّغة الفرنسية،ثم يقدم
ً
وتوضيحا لها،سو ً

والنحوي ،أو الداللي ،مع اإلشارة إلى مجال إعمالها والمجاالت التي تكون على عالقة بها .ويمكن
أن نعطي بعض األمثلة لتوضيح ذلك:

الدارسين يترجمونها على ّأنها تعني
فنجد مثالً الكلمة األجنبية ) ،(systèmeأغلبية ّ
الصدد...":الجهاز
أما "المسدي" فإنه يقول بهذا ّ
بالعربية كلمة (نظام) ومن بينهم(حميد لحمداني)ّ .

):(Systèmeاللفظ األجنبي عسير الترجمة إلى العربية إذ هو يدل على أن كالّ قد تركب من
يجر
جملة عناصر تربطها عالقة معينة بحيث إن أي تغير يط أر على جزء من األجزاء ّ
البد أّنه ّ
تغي ار في نظام العالقات القائمة كلّها حتى ينتظم الك ّل من جديد حيث يسترجع توازنه وبهذا

بأنها(  ،(Systèmeوصعوبة ترجمة هذا المصطلح تعزى إلى ّأنه يحمل
المدلول عرفت اللغة ّ
ؤديها لفظة (جهاز) في
مفهوم االنتظام(أو النظام الداخلي) وكذلك يحمل مفهوم الحركة التي ت ّ
ض األداء، 1...وبخصوص المصطلح األجنبي)(Messageالذي يترجمه "عبد المالك
العربية بغ ّ
أن "المسدي" يترجمه بمصطلح (رسالة)  وبالتالي رسائل
مرتاض"بمصطلح (رساالت)،نالحظ ّ
في الجمع).2

يقدم لفظا باألجنبية ،ودائما حسب الترتيب
ثم انتقل إلى ملحق ثبت األلفاظ األجنبية،فنجد"المسدي" ّ
يقدم أية شروح أو
،لكنه يكتفي بذلك ،فهو ال ّ
األلفبائي الفرنسي ،ثم يعطي مقابالتها باللغة العربية ّ

تفاسير لهذه المصطلحات ،فهو يترجمها فقط.

رواد النقاد
ومنها يأتي "المسدي"إلى ملحق تراجم األعالم؛ حيث نجده ّ
يقدم أسماء األعالم من ّ
ويقدم عنهم نبذة صغيرة،ثم يخلص عمله هذا بالفهارس.
الغربيين والعربّ ،
مما سبق،ومن الكتابات المختلفة للناقد"المسدي"،نالحظ ّأنه قد أعطى "المصطلح"
انطالقا ّ
أهمية كبيرة في دراساته وأبحاثه،ونشير إلى ّأنه اهتم كثي ار بإثراء المعجم النقدي العربي المعاصر

-1المصدر السابق ،ص .114

-1نفسه ،ص .369
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قدم قاموسا خاصا ،وهذا ليس إال إنتاجا من سنوات
خاصة في مجال اللسانيات،حيث نجده قد ّ
البحث والدراسة واالجتهاد على صعيد المصطلح سواء بالترجمة أو التعريب.

جليا الجهود الكبيرة التي بذلها ومازال يبذلها النقاد
ومن خالل هذه النماذج الثالثة ،تظهر لنا ّ
أن ك ّل واحد منهم يسعى إلى تأسيس نظرية
المغاربة في ميدان ترجمة المصطلح األجنبي ،خاصة و ّ
عربية خاصة في مجال من المجاالت النقدية الحديثة المتنوعة.وبالتالي حتى ولو اختلفوا في

أن هدفهم ومسعاهم واحد،وهو محاولة اللحاق بركب
المناهج والطرق المتبعة في ذلك،إال ّ
قوية.
الحضارات التي تسبقنا علما،والدخول في عصر العولمة بقواعد عربية ّ

المبحث الثاني :النقاد المغاربة بين الحداثة والتراث.
أن مفهوم الحداثة ) (Modernitéيكون دائما مقابال لمفهوم التقليد
نالحظ ّ
) (traditionalismeالذي يرتبط هو اآلخر بمفهوم المحافظة ). (conservatisme

يعرفها الدكتور عز
التحول ،و ّ
التغير داخل المجتمع ،كما ّ
وتتضمن هذه الحداثة عوامل القطيعة و ّ
الدين الخطابي .1فهي نموذج فكري ،تأسس وترعرع في الغرب مباشرة بعد عصر النهضة ،وارتكز
ّ
على مفهوم العقل ) (la raisonالمنظم لكل نشاطات اإلنسان داخل المجتمع ،سواء تعلّق األمر

بالعلم أو بالتقنية أو بالتنظيمات االجتماعية والسياسية واالقتصادية واإلدارية؛ لذلك يتم الحديث في
هذه القضية عن المجتمع العقالني الذي يتحكم فيه العقل في النشاط العلمي والتقني ،وكذا في

2
أن هذه العالقة الناشئة بين الحداثة والعقالنية
أنشطة الحكم وادارة األشياء  .ويشير الخطابي إلى ّ
التصورات العتيقة المتسمة
هي التي أدت إلى نزع الطابع السحري والوهمي عن العالم وازالة
ّ

بالقداسة وتعويضها بثقافة دنيوية.3

أن معظم الدراسات المتعلقة بالعلوم االجتماعية
الصدد إلى ّ
ويشير »  « Balandierفي هذا ّ
تركز على مفهوم التحديث ) (Modernisationأكثر من اهتمامها بمفهوم الحداثة  .فهذه
الدراسات ورغم كثرتها في تناولها لهذا المجال لم تستطع إزالة الخلط والغموض الذي يمّيز
المميزة
أن لفظ الحداثة يستخدم لوصف الخصائص المشتركة و ّ
استعمال هتين الكلمتين ،فنجد ّ
-1عز الدين الخطابي ،أسئلة الحداثة و رهناتها في المجتمع و السياسة و التربية ،منشورات االختالف (الجزائر) ،ط1005 ،1م،
ص .22

 -1يمكن العودة إلى-Alain touraine ; critique de la modernité, ed fayard, paris 1992, p1 2:

-3عز الدين الخطابي ،أسئلة الحداثة و رهناتها في المجتمع و السياسة ،و التربية ،ص .22
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للدول المتقدمة على المستوى االقتصادي واالجتماعي والسياسي  ،أماّ لفظ "التحديث" فيستخدم

التحول التكنولوجي
لوصف العمليات التي تسمح بكسب هذه الخصائص ،فهو يتمثل في سياق
ّ
يتم عبر إدخال التقنية والمخترعات الحديثة إلى مجتمعنا.1
واالقتصادي الذي ّ

وفي السياق نفسه ،هناك من يتحدث عن مفهوم آخر وهو مفهوم الحداثية) (Modernismeفيشير
فإنها ال تتعدى مسافة
إلى ّأنه لو اتخذت إشكالية الحداثية محو ار دراسيا لجلسات وندوات عالمية ّ
يتميز بالغموض واإلبهام ،لم يتفق النقاد والباحثون بعد على
ألن هذا األخير ّ
المفهوم والمصطلحّ ،

االستقرار في تعريف كامل وشامل يلّم بمجال هذا المفهوم .ويرجع ذلك إلى كون هذه النظرية

"الحداثة أو الحداثية" نظرية متشعبة ومراوغة ،ومتداخلة في نظريات أدبية أخرى يصعب حصرها
ومتواصلة عبر أجيال متنوعة ومتعددة؛ فهي تعتبر من المفاهيم التي يصعب تحديدها وتعريفها
ألنها مرتبطة بعدة جوانب اجتماعية ،وفكرية ،وأدبية ،وغيرها .فمثال في التاريخ تحمل بعدا زمانيا
ّ
التغير واالختالف عما سبق ،وفي
باعتبارها االنتقال من مرحلة إلى أخرى ،وفي االجتماع تعني ّ
االقتصاد والصناعة تعني ابتكار الجديد ... ،وغير ذلك من المفاهيم المتنوعة والمتشعبة.2

أن مفهوم الحداثة متعلق بالجانب المادي والفكري معا ،فالعلم الذي نعرفه اليوم
فإذن نالحظ ّ
مرتبط دائما بالمنتوجات التكنولوجية الجديدة ،باإلضافة إلى تعلق المفهوم بميادين العلوم اإلنسانية

أما بالنسبة إلى المجتمعات العربية ،فالحداثة أو التحديث يرتبط
كالفلسفة والفن واألدب وغيرهاّ .
فقط بالجانب الشكلي والخارجي لألشياء .فيكون دائما مقترنا بالحاجات االستهالكية ،دون أن يرافقه

التصورات والمواقف من مختلف األوضاع والعالقات
تطور وتغير على مستوى األفكار و ّ
في ذلك ّ
اإلنسانية.
ولهذا نشهد في مجتمعاتنا العربية والمغاربية على وجه التحديد أرقى أنواع الحداثة المادية
أن الحداثة العقلية تكون شبه منعدمة على مستوى اإلدارة
(كاألجهزة المعلوماتية مثال) في حين ّ
والمعيش اليومي والتصورات الخاصة بالوجود واإلنسان.3

أما في مجال الدراسات األدبية ،فيمكن تعريف الحداثة على أنها كل تجربة تسمح بالتجديد والتغيير
ّ
التحرر من القديم والتقليدي ،فمثال في مجال األجناس األدبية،نالحظ أنها قد شهدت تطو ار وظهور
و ّ
الحر الذي
أجناس جديدة لم يكن األدب العربي يعرفها فيما مضى .في مجال الشعر ظهر الشعر ّ

 - 4ينظر-Georges Balandier ; Antropologiques, librairie générale Française, Paris, 1984, P 283. :

-1نبيل داودة و فيصل األحمر ،الموسوعة األدبية ،دار المعرفة ،الجزائر ،ج ،1002 ،1ص .122
 -3عز الدين الخطابي ،أسئلة الحداثة و رهاناتها في المجتمع و السياسة و التربية ،ص .22
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التقيد بعمود الشعر القديمة ،وفي مجال النثر شهدت الساحة األدبية ظهور فنون
ينفي ويرفض ّ
نثرية جديدة كال ّراوية بأنواعها الحوارية والمونولوجية مثال ،وظهرت السيرة الذاتية كجنس أدبي

أما في الدراسات النقدية فهي األكثر تعرضا إلى مفهوم
مستقل بذاته ،له قواعده ومجال نشاطهّ .
الحداثة ،فقدت شهدت الساحة النقدية العالمية والعربية انطالقة كبيرة ،سريعة ومتطورة في مجال
الدراسات األدبية ،بسبب سعي النقاد والباحثين في ك ّل مرة إلى ابتكار منهج جديد يسمح بالوصول
ّ
إلى جوهر النص األدبي الحقيقي.
لذلك ظهرت مختلف النظريات النقدية ،فبعد أن كانت تهتم بالمبدع كالنظريات التعبيرية

القديمة ،أصبحت تهتم بدراسة ّنص العمل األدبي بذاته دون االهتمام بمختلف السياقات التي
النصية ،كالشكالنية ،والبنيوية ،واللسانية،السميائية
النظريات ّ
تتدخل في تشكله وعرفت باسم ّ

والتفكيكية ...بعد ذلك عرف النقد األدبي نوعا آخر من النظريات المتطورة ،والتي أصبحت تهتم
النص األدبي ،فنجد منها التداولية ،والتأويلية ،ونظرية التلقي التي تقر
بالدرجة األولى بمتلقي ّ
بناء على هذا المبدأ دون أن
بتدخل القارئ في بناء ّ
النص األدبي ،فتحلّل هذه األعمال المختلفة ً
ننسى ظهور المنهج التكاملي الشمولي الذي يتحدث عنه معظم النقاد العرب في هذه الفترة األخيرة.

يتميز بالعلمية وفي الوقت نفسه يتمتع
والذي يتمثل في سعي هؤالء النقاد إلى إيجاد منهج نقدي
ّ
بإج ارءات مختلفة تسمح لهم بدراسة وتحليل مختلف النصوص األدبية شعرية كانت أم نثرية ،جديدة
كانت أم قديمة تراثية.

انطالقا من هذه اآلراء المختلفة ،سنحاول إلقاء نظرة على موقف النقاد والباحثين المغاربة حول

موضوع الحداثة الذي يعتبر مفهوما جديدا على الساحة النقدية العالمية ،وكذا موقفهم من التراث

التغيرات السريعة في مجال الدراسات األدبية.
واألصول العربية موا ازة مع ّ

أ -مرتاض والحداثة:
عرف النقاد العرب ،والمغاربة بالخصوص مفهوم الحداثة،فحاولوا الخوض في ك ّل ما هو
حديث وحداثي ،ويظهر ذلك في دراساتهم النقدية المختلفة .فقد استوعبوا المناهج النقدية الغربية
الدراسات النقدية الحديثة بك ّل إجراءاتها وآلياتها المتنوعة والمختلفة.
المعاصرة ،ودخلوا مجال ّ
من بين هؤالء نجد"عبد المالك مرتاض" الذي كان له حديث في هذا الشأن ،خاصة في كتابه

عما عرفه النقد العربي
"نظرية النقد" حيث يحاول التأسيس لنظرية نقدية عربية معاصرة ،تختلف ّ
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يتميز بها الناقد ،باإلضافة إلى التزامه
الروح الحداثية التي ّ
من قبل وليس هذا إالّ دليال على ّ
باألصالة والعودة إلى التراث العربي في دراساته كلّما سمح له األمر بذلك.

ولكي يخوض في مجال التنظير للنقد العربي ،فقد مر الناقد بنفس بالمحطات المختلفة والمتعددة
أقر
مر بها النقد العربي منذ تواجده واهتمامه بالنصوص الشعرية في الجاهلية .ولهذا ّ
التي ّ
بأنها في الحقيقة مسألة تثار في األدب العربي في
الصراع بين القديم والجديد ،و ّ
"مرتاض" بأزلية ّ

ك ّل األزمنة ومنذ العصور القديمة.
أن العرب واجهتهم مسألة الحداثة انطالقا من ظهور
أما بالنسبة للحداثة ،فيقول ...":وأعتقد ّ
ّ
1
تغير األفكار ،اتساع اآلفاق ،وتسامي المبادئ ، "...انطالقا من هذه الفكرة عرض
اإلسالم ،ب ّ
"مرتاض"مجموعة من اآلراء التي تثبت موقفه ،فأشار مثال إلى المعركة -كما يسميها ،ويقصد بها
اختالف اآلراء وتضاربها -التي أثارها "على بن عبد العزيز الجرجاني" في كتابه "الوساطة بين
أن هذه المعركة لم تتناول إشكالية
المتنبي وخصومه" ،فيقول مرتاض بهذا الشأن ..." :غير ّ
الحداثة الشعرية ،على ذلك العهد على ك ّل حال ،بمقدار ما تناولت آراء النقاد الذين عاصروا
2
فإن مسألة الصراع بين
المتنبي حول شعره "...وبالتالي ينتهي مرتاض إلى ّأنه ّأيا كان الشأنّ ،
القديم والحديث ،أو بين التقليدي والجديد ،ليست بجديد في الفكر النقدي ،فقد عرفها العرب منذ

القرن األول للهجرة .3

من هنا ،يشير مرتاض إلى موقع النقد القديم في العصر الحديث.ومثّل لذلك بالخالف الذي

أن "طه
وقع بين "مصطفى صادق ال اّرفعي وطه حسين" بخصوص القديم والجديد ،فأشار إلى ّ
حسين" كان يدافع عن الكتابة الحداثية ( والحداثة هنا بالمفهوم النسبي ،أي بمفهوم حداثة تلك
الرافعي" كان يدافع عن ك ّل ما هو تقليدي وأصيل في الكتابة
المرحلة) و ّ
بأن "مصطفى صادق ّ
األدبية.4

في خضم تضارب هذه اآلراء المتعددة والمختلفة ،بين من يميل إلى التصور التقليدي فيؤمن
أن
بالماضي ويحرص على احترام أصوله وتقاليده و بين من يؤمن بالتصور الجديد الذي يرى ّ

-1عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد (متابعة ألهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظريتها) ،دار هومة ،الجزائر1002 ،
ص .22

-2المصدر نفسه ،ص .22
 -3نفسه،الصفحة نفسها.

-4نفسه ،ص .22
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الماضي ليس إالّ منطلقا للتّطلع إلى آفاق واسعة لإلبداع واالبتكار والتجديد ،يثور هذا التصور
عادة على ك ّل ما هو غير الئق بالعصر معرفيا منهجيا .نجد "مرتاض" يتخذ موقفا حياديا بين
يعبر الفقهاء ،بين النقدين:
فإن هذه المسألة خالفية كما كان ّ
التصورين فيشرح ّأنه ّأيا كان الشأنّ ،
بأن كال الموقفين يبالغان في موقفهما ،فيقول ..." :ال
التقليدي والجديد ،ولذلك يعتقد "مرتاض" ّ
االشتغال بحياة المؤلف وأسرته وزمانه ومكانه وعرقه وك ّل شؤونه التي تنصرف إلى إنسانيته أو

الصحيح لعمله األدبي وال إهمال المؤلّف جملة وتفصيال ،وتحت
مما يساعد على الفهم ّ
رجولته ّ
المبيت ،مما يظاهر القارئ ،أو المحلّل ،على فهم العمل اإلبداعي أيضا .ورّبما كان
اإلصرار
ّ

1
ألن المعرفة بحياة المؤلف تساعدنا
الموقف الوسط هو األسلم في تدبير هذه المسألة وتقريرهاّ ، "...
بسرعة للوصول إلى فهم حقيقة عمله اإلبداعي ولكن عدم المعرفة بها ال يمنعها بتاتا من فهم

إبداعه ولهذا يتخذ "مرتاض" هذا الموقف الحيادي بين القديم والجديد.

وانطالقا من مفهوم الحداثة ،عالج "مرتاض" مسألة النقد األدبي التي ضمنها بطريقة غير

تعرض أيضا لمفهوم التحليل األدبي الذي ينتمي إلى النقد
مباشرة إلى ّ
الدراسات التقليدية ،كما ّ
يميز بينهما فيقول ...":النقد يستند في ممارسته ووظيفته إلى جملة
الحداثي الجديد ،فنالحظ ّأنه ّ
من المعارف اإلنسانية الكبرى مثل التاريخ ....والفلسفة ،والمنطق...وعلم االجتماع وعلم

الرغم من ّأنه يستند في نشاطه إلى إحدى هذه
النفس...على حين ّ
أن التحليل األدبي ،وعلى ّ
فإنه يمكن أن ينفلت ويفلت  ...من قبضة التاريخ مستخدما إجراءات فنية
الثقافات المعرفيةّ ،

الداللة
وتقنية ،ومعرفية جديدة مثل التأويلي()Héméneutiqueوالسمائية) (la sémiotiqueوعلم ّ

).2"... (la sémantique

أن "ابن قتيبة" الذي يعتبر
ولذلك يعرض"مرتاض" بحثا عن "ابن قتيبة " فيثبت حداثيته ،فيشير إلى ّ
لتطور
من النقاد العرب القدامى قد رفض عامل الزمن أو مبدأ السبق التاريخي -كما يقول-
ّ

ألن الجودة ال تكون متعلقة باألسبقية في الزمن وانما تكون متعلقة بذات العمل
األدب ،وذلك ّ
صرح بموقفه هذا في كتابه "الشعر والشعراء" ،فقد خالف ما كان شائعا
أن "ابن قتيبة" قد
األدبي ،و ّ
ّ
بين النقاد القدماء ،وهو ّأنهم يحكمون على جودة العمل األدبي لصالح المبدع األسبق في الزمن.
للنص األدبي كمعيار يحتكم إليه وبالتالي
"فابن قتيبة" رفض هذه الفكرة وعمد إلى الجمال الفني ّ
عما كان سائدا في عصره وما كان قبله فقد أتى
يصفه "مرتاض" بالحداثي ّ
ألنه استطاع أـن يخرج ّ
-1المصدر السابق ،ص .23

-1المصدر نفسه ،ص .22
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فإن ابن قتيبة كان
بجديد مغاير لما عرف في النقد األدبي آنذاك ،فيقول ..." :و ّأيا كان الشأنّ ،
الرواة يعتقدون ،فرفض أن يربط جودة
من الجرأة األدبية ما جعله يجهر
ّ
بضد ما كان النقاد و ّ

لمجرد أنه جديد أو حديث1"...وهكذا
الشعر بماضية زمنه ،كما رفض الحكم القائل بإمكان رداءته
ّ
فقد كانت رؤية "ابن قتيبة" حداثية جديدة لم يعهدها النقد العربي ،وتنهض حداثيته (ابن قتيبة)
أن ك ّل جديد في زمانه ،سيغتدي قديما بمضي الزمن عليه ،ذلك بأن ك ّل قديم كان في
على أساس ّ
تقدم
فإن المدار إذن على الموهبة والعبقرية ،ال على ّ
عهده حديثا حسب تعبير "مرتاض" بذلك ّ

الزمن وسلفية العهد .2

ألنه ال يرفض القديم
إن مرتاض يميل إلى التجديد والحداثة ،لكن بطريقة ذكيةّ ،
ولذلك نقول ّ
وكل ما هو تقليدي ،فهو يعتبر كل قديم يعتبر حديثا ،في عهده ،وهكذا سيحدث مع ك ّل نقد نعتبره
أن الشعراء ظلّوا يلجون في تقليد القديم ،وترداد
يبرر موقفه فيقول ..." :فلو افترضنا ّ
اليوم حديثا و ّ
تلك المطالع ،واالحتفاء ببيئة لم يعايشوها عن كتب ،لضلّت سبيل الشعر ،ولتدنت منزلته ،ولما

طوروا القصيدة العربية في تشكيلها
كان أبو نواس ،والبحتري ،وأبو تمام وسواؤهم من الشعراء الذين ّ
ولغتها ،وتطلّعوا إلى الثورة على ما كان يعرف من قديم الشعر الذي جماله ال يشفع له في أن
يضل منواال يحتذى عليه في كل العصور التالية"...

3

من هنا يظهر بوضوح أن "مرتاض" من مشجعي الحداثة؛ألنها في حقيقة األمر سبب تطور

النقد األدبي ،ومختلف األعمال اإلبداعية؛ فالتغير وتقبل التحول واالختالف من المبادئ النقدية

الحديثة ،وبرفضنا لها ال يمكننا االستمرار في ميدان الدراسات األدبية ،ال وبل في جميع مجاالت
الحياة المعاصرة ،خاصة وأن العالم قد دخل في مفهوم العولمة التي كانت نتيجة لهذه الحداثة وما
بعدها.

ولكن مع ذلك؛ نجد أن مرتاض من المتأصلين في األدب العربي ،فهو رغم تشبعه بالثقافة

النقدية الغربية ،ورغم خوضه في مختلف مجاالت واجراءات النقد الحديث ،إال أننا نالحظ أنه يعود
دائما إلى التراث العربي ،والفكر األصولي ،ويحاول إيجاد مقابالت وجذور عربية لمختلف المسائل

والقضايا ،فهو من الحداثيين والمحافظين في الوقت نفسه ،فيقول في مقدمة كتابه"في نظرية النقد"

"....أفلم يأن لنا أن نطمح إلى أن يكون لنا نقد نحن أيضا -أي كالغرب -كما كان ذلك ألجدادنا

-1نفسه ،ص .42

-2عبد المالك مرتاض ،في نظرية النقد ،ص .42
-3المصدر نفسه ،ص .42
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1

فإذن "مرتاض" غيور على أصوله العربية ،ومفتخر بتراثه

وانتماءه العربي،رغم كونه من النقاد المحدثين والحداثيين.

ب -المسدي والحداثة:
إن الحداثة من المفاهيم التي احتدم فيها النقاش وكثر حولها الجدل لذلك نجد الكثير من

النقاد واألدباء حاولوا تعريف هذا المفهوم ك ٌل من جانبه ،ومن بين النقاد المغاربة الذين اهتموا بهذا

القيم "النقد والحداثة" .وكما يبدوا لنا مباشرة من
المجال؛ نجد "عبد السالم المسدي" وذلك في كتابه ٌ
عنوان هذا المؤلف؛ فإنه يجمع بين التنظير والتطبيق ،فهو يعتبر من أوائل المؤلفات العربية التي
اهتمت بدراسة "الحداثة النقدية " حيث أن" المسدي" ومن خالل مؤلفه هذا يسلك منهجا وصفيا

فيعالج من خالل "النقد والحداثة" موضوع التفكير األسلوبي الحديث ومشكالته ،كما أنها تشكل
محاولة جزئية للربط بين القديم والحديث .وبشهادة الكثير من النقاد فهي تمثل قفزة نوعية ورائدة في

نقدنا المغاربي المعاصر،ويعتبرون هذا الكتاب بمثابة دعوة إلى االستعانة بالمناهج الغربية الحديثة
التي تتميز بالعلمية ،والتخلي عن النقد العربي القديم الذي كان سائدا والذي يتميز باالحتكام إلى

الذوق والسليقة والحدس وغيرها.

يتعرض "المسدي" في الفصل األول بعنوان " الحداثة بين األدب والنقد" إلى مفهوم الحداثة

ويدور هذا الفصل حول قضيتين أساسيتين :أولهما فيما يتعلق بما يسميه "المسدي" "بأعراض
الحداثة"؛ وثانيهما بما يسميه ب" :البنية المفهومية" لهذه الحداثة في األدب والنقد .

حاول المسدي في البدء باقتراح تعريف لهذا المفهوم باعتباره مقولة تصورية ذات جوهر

فيقول...":الحداثة مقولة؛ والمقوالت تصنيفات تستقر في الذهن ،فيستخدمها العقل في سعيه
الدالة
اإلدراكي لحقائق األشياء والوقائع والظواهر ،وشأن المقوالت أالٌ يراعى فيها أمر األلفاظ ّ
عليها ألنها تصورات لوال تعذر مناجاة الناس بعضهم بعضا بغير قناة اصطالحية لكانت مدلوالتها

يصرح الناقد بعد ذلك بأن مفهوم الحداثة في الساحة
مركوزة في النفس بغير ملفوظات .2...ولكن
ّ
-1نفسه ،ص .11
-1عبد السالم المسدي ،النقد و الحداثة ،دار أمية ،دار العهد الجديد ،تونس ،ط1522 ،1م ،ص .02
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النقدية العربية المعاصرة يشهد نوعا من االلتباس في استخدام الحداثة لفظا ومعنا؛ فعلى مستوى
اللٌغة يقع االلتباس بين اعتبار لفظ الحداثة مصد ار ،وبين اعتباره وصفا ،أو اسما خالص االسمية
عدد المعاني والمفاهيم المعطاة لمصطلح الحداثة؛ إلى درجة
أما على صعيد المعنى ؛ فنجد بأنه تت ٌ
التنوع واالختالف؛ إلى درجة التعارض و"...الحاصل من كل ذلك التالبس أن
أنها تتجاوز درجة ٌ

مطية لمحامل
يحمله المعنى وضده ،فيغدوا ّ
"الحداثة" عندنا مفهوم يوظّف عند االستخدام توظيفا ّ
متدرجة ،1"...ويشرح"المسدي" ذلك فيشير إلى أنها تكون بين معاملة هذا المفهوم معاملة
داللية ّ
مجرد
المشترك اللفظي ،ومعاملته معاملة المصطلح الفني ،أو اعتباره داال على مقولة ذهنية،أو ّ

شعار ثوري ،وقد يستخدم في بعض المواضع للداللة على اإلبهام واأللغاز ،أو أحيانا يكون
استعماله محموال على الحكم المعياري عند القدح فيما ليس حداثة ،وبالتالي ،فمفهوم "الحداثة"

متعددة.وهذا ما
عدة معاني ويوظّف في سياقات
ّ
متشعب الجوانب ألنه يحمل ّ
مصطلح غامض و ّ
يفسر تضارب واختالف وتعدد اآلراء حوله.

ويصرح "المسدي" بذلك مؤكدا أن تعدد تحديدات "الحداثة" وتالبس مصطلحها ،وتشابك مفهومها
أمور تجعل مقولة "الحداثة" تعاني إشكاال تصورياً متعدد الواجهات2..وتعرقل عمل الناقد الذي

ك بعضا من هذه المالبسات
يسعى للتنظير في "الحداثة" ولذلك فهو حاول في بداية األمر أن يف ّ
عن مفهوم "الحداثة".

ومن بين هذه المالبسات نجد ارتباط "الحداثة" بالزمن الحاضر فيقول....":ففكرة الحداثة في أصلها

تتجول على أطراف المحور الفيزيائي
ال ترتهن بمجال الزمن الحاضر ضرورة ،إذ يمكن لها أن ّ
ولكنها في االصطالح الفني تقتضي االرتباط ضرورة بمجال الحاضر بحيث تتطابق نقطة الحدوث

الزمن الطبيعي ،ولهذا السبب تتّسع فكرة
الصفر من محور ّ
في المحور الداللي العام مع نقطة ّ
فتمتد أبعادها من اللّحظة اآلتية إلى الفضاء األوسع :فضاء العقود من السنين3"...وهكذا
الحاضر
ّ
أن " الحداثة" ال تكون مرتبطة فقط بالحاضر ،وانما في حقيقة األمر تكون
يخلص "المسدي" إلى ّ
بالنسبية ،أل ّن هناك
مرتبطة بالماضي والحاضر والمستقبل.ولذلك فإن داللة مفهوم الحداثة تتميز ّ
أشياء أخرى تتعلّق وترتبط بها مثل نسبية الزمن واالعتبار ،ونسبية الحكم والحقيقة ،ونسبية التصور

والتصديق ،ونسبية المرجع الذي تستند إليه .ويعطي لنا "المسدي" أمثلة عن تضارب استعمال

-1المصدرنفسه ،ص .5

-1المصدر السابق ،ص .5
-3المصدر نفسه ،ص .10
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مفهوم الحداثة وربطه بتراكيب مختلفة مثل :الحداثة والتراث ،ومصير الحداثة ،وتاريخ
الحداثة....الخ

1

أما الل بس الثاني الذي يعتري مفهوم الحداثة عندنا هو االختالط الحاصل بين فكرة الحداثة

أن مفهوم القراءة هو اآلخر يؤخذ في مقاصد متنوعة وبذلك
ومفهوم القراءة،فيشير"المسدي " إلى ٌ
النقد (التذوق ،والموازنة ،والتثمين) إلى
يتميز بحقول داللية متفارقة ،إذ يمتد من أبسط عمليات ّ
ّ
أرقى صيغ التجريد في المبادئ واألحكام.ولكي يزيل "المسدي" هذا الغموض بين مفهومي "القراءة

والحداثة" فقد اقترح اعتبارهما مقولتان منهجيتان ،لكل واحدة منهما جوهرها المفهومي ( الذي يعني
به نظريا) وقدرتها اإلجرائية (التي يعني بها التطبيق).

يتدرج على سلّم
وهكذا يصل الناقد إلى موضع التقابل بينهما ،الذي يكمن في كون منهج القراءة ّ
ثالثيّ ،أول مدارجه التنظير (ويقصد به االستناد إلى رصيد فلسفي ،أو منطلق مذهبي ،أو
معين) ،والمد ّرج الثاني هو المواصفة (ويقصد به المحور الجدلي بين المنطلق
مضمون فكري ّ
المدرج الثالث يتمثل في الممارسة ( التي يقصد بها القراءة،الفحص
النظري و ّ
النص المعالج) ،و ّ
والتّحليل).2
أما بالنسبة للحداثة ،فيشير "المسدي" إلى أن منهجيتها بنفس هذه المنظومة الثالثية  ،ولكن يعكس
ّ
ترتيب مدارجها ،حيث يبدأ من الممارسة التي توحي بالعدول عن النمط السائد،والمعيار المطّرد

فيتّجه صوب المواصفة لتفسير هذا التّجاوز واالنزياح إلى أن يستق ّر في التنظير حيث يؤسس
ير للمطرد.3
تجديدا لل ّرؤية و تغي ًا
قواعد الحداثة باعتبارها
ً
وثالث القضايا التي اكتشف فيها "المسدي" لبسا بخصوص "الحداثة" يتمثل في الغموض المصاحب
لها .ويعود ذلك حسب رأيه إلى عاملين هما:

 -غياب الملفوظ :ويقصد به ضبابية اللغة المستعملة من طرف المبدع أو الناقد.

 -فرط الحضور الدال :ويقصد به اإلغراق في الحديث عن مفهوم "الحداثة" دون تحديد

المقصود من تلك "الحداثة".
-1نفسه ،ص.11

-2عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة ،ص .11

-1المصدر نفسه ،ص .13
-3نفسه ،ص .14
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وبالتالي يشرح أنه بين الغياب وفرط الحضور ،تتراكب سجوف بين المتلقي والمقاصد ،فيغدوا

3
يعرفها
الكالم ضبابا ،وينشأ الغموض العاقر ال المخصب هذا بخصوص " أعراض "الحداثة" التي ّ

المسدي في ثالث مالبسات تصادف قضية الحداثة عند العرب المحدثين.

وبعد ذلك ينتقل "المسدي" إلى الحديث عن البنية المفهومية التي تقوم عليها مقولة الحداثة

إن
حيث أشار إلى أنها بنية تتركب من ثنائيتين متداخلتين هما :ثنائية األدب والنقد قائال ّ ..." :
مقولة الحداثة تتأسس على ازدواج قاعدي يركبه ازدواج فوقي ،فاالزدواج األول طرفاه األدب من

حيث هو نص إبداعي ،والنقد من حيث هو كالم في األدب ،واالزدواج الثاني طرفاه مضمون ما -
النص النقدي-وصيغة ما يقال به هذا وذاك ،1"...ويفصل
اء في النص األدبي أم في ّ
يقال سو ً
أن :
"المسدي"في ذلك فيشير إلى ّ
تحرر
 الحداثة في مضمون األدب تعني سعي األديب إلى معالجة األغراض ّالفنية التي ّ
من تبعية التواتر المألوف.
-

الحداثة في صياغة األدب تتحدد بمدى قدرة األديب على ابتكار أسلوبه األدائي ،وذلك

بالتحديث في البناء الّلغوي ( األلفاظ والعالقات بينها واألسلوب )...والتحديث على

مستوى الشكل الفني (كابتكار أو كسر الحواجز بين األنواع األدبية) وأعطى لنا مثال
عن ذلك بحركة الحداثة في الشعر.2

تجدد نظامه
بأن النقد ال
يتجدد إالّ إذا ّ
ّ
فيقر "المسدي" ّ
أما الحداثة في مضمون النقد ّ
 ّيتحول إلى حداثة إالّ إذا استحدث جهازه المعرفي الذي يباشر به النص
المفهومي .وال ّ
األدبي ،كما لم يباشره به السابقون.3
أما بخصوص حداثة النقد من حيث الصياغة ،فيقول عنها "المسدي" ّأنه يقصد بها
 ّأمر ضروريا لك ّل ناقد ،ولذلك فهو يدعو إلى ابتكار
حداثة لغة النقد ،التي يعتبرها ًا
مصطلحات نقدية جديدة ،ال تقتصر فقط على تجديد المفاهيم ،واّنما تتسع ألبعد من
ذلك ،لتشمل لغة ونمط تعبير النقد األدبي .وهذا ما يجعل من النقد بحثا باللغة عن الّلغة

التي تبحث في اللّغة ،وهذا ما يسمح للنقد بأن يجمع بين عمليتي الوصف واإلبداع.4

 -1عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة  ،ص ص .12-12
-1المصدر نفسه ،ص .15

-3نفسه ،ص ص .14-10
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صل "المسدي" في أمر هذه العناصر األربعة (مضمون األدب ولغته ،مضمون النقد
وبعد أن ف ّ
ولغته) ،وكيفية تجلي الحداثة فيها ،انتقل إلى حصر االحتماالت الممكنة لتجلّيات الحداثة فيها
تحصل على ست عشرة مرتبة ( )12يستعرضها تنازليا ،بدأ بالمرتبة السادسة عشر التي
وبذلك
ّ
بأنها عتبة
هوية الحداثة
مبدء ،فيقول ّ
ً
يعتبرها في الحقيقة خط الفصل بين الحداثة مطلقا وبروز ّ

مقوم الحداثة في داللة
خارج باب الظاهرة الحداثية ّ
ألن األركان األربعة فيها تكون خالية جميعا من ّ
1
انتهاء بالمرتبة األولى التي هي :سنم الحداثة وبؤرة
األدب و لغته ،و مقوالت النقد وصياغته .و ً
الكتب في إبداعية النقد ساعة تلتف على إبداعية األدب ،2فكالهما فيها مبدءا  ،وأسلوبا ومقوالت

وعند هذه المرتبة يكون قد تحقق االنتقال من "نص األدب" إلى "نقد األدب"،ومن "نقد األدب"إلى
نص
نص النقد" ،فإذا بالحداثة في آخر مطافها راسية على ّ
"أدب النقد" ،ومن "أدب النقد" إلى " ّ
النص الذي هو مفتاح لنقد النقد.3

وهكذا حاول "المسدي" أن يعطي لنا نظرة عامة وشاملة عن مفهوم "الحداثة" في ساحة النقد العربي
والمغاربي بالخصوص ،وما يمكن استخالصه هو دعوة " المسدي" إلى تقبل "الحداثة" وموقفه

بالتحول والتجديد
ألنه في حقيقة األمر يتعلّق
اإليجابي منها ،شرط حسن التعامل مع هذا المفهومّ ،
ّ
الدراسات النقدية واألدبية .لكن هذا ال يعني ّأنه مقابل ذلك يتنكر لألصل والتراث
في مجال ّ
ألننا نجده في الفصول الالحقة من كتابه "النقد والحداثة" ،وفي كتب أخرى ،قد
العربي ،بل العكس ّ
اهتم بدراسة األعمال اإلبداعية العربية المعاصرة منها والتراثية  .وما حاوله في هذا الفصل من
الكتاب ،هو إزالة االلتباس الذي كان يحوم حول مفهوم " الحداثة" ،وبالتالي سعيه للتنظير للحداثة

بدء بتشكيل المبادئ السياسية واألسس األولية التي يجب أن تنبني عليها هذه
في العالم العربيً ،
الحداثة النقدية.

ج  -لحمداني والحداثة :
أما بالنسبة إلى "حميد لحمداني"  ،فال نجد له مؤلفا يخص به الحديث عن مفهوم الحداثة
ّ
كما فعل ك ّل من "مرتاض والمسدي"-على األقل في الكتب المتوفرة عندنا.-
-4نفسه ،ص ص .12-12

 -2عبد السالم المسدي ،النقد والحداثة  ،ص .33
 -3المصدر نفسه  ،ص .34
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ألنه من النقاد المعاصرين الذين
أن "لحمداني " ال يهتم بهذا المفهومّ ،
لكن رغم ذلك ،فهذا ال يعني ّ
يتمتعون بحس الحداثة وك ّل ما هو حديث ،وعصري ،ويظهر ذلك جليا في كتابه المتطورة في
مجال النقد ،فنجده يسعى دائما إلى تطوير مناهج دراساته لمختلف األعمال األدبية ،باإلضافة إلى

تطلّعه على جديد الساحة النقدية العالمية ،وال يمكن تضمين ك ّل هذا إالّ في مجال الحداثة
والمعاصرة.
فإننا نجد ّأنه يقصد به في أبسط الحاالت بالتّحول
واذا عدنا إلى مفهوم "الحداثة" البسيطّ ،
مطور بالنسبة
و ّ
التغير ،أو االنتقال عن شيء كان سائدا في الماضي إلى شيء جديد مخالف أو ّ

لما كان سابقا.
ّ
ميز به ،فبعد أن
وبالتالي وفي ّ
الدراسات النقدية بالخصوص نالحظ التطور المستمر الذي تت ّ
كانت دراسات سياقية ،ظهرت مناهج نقدية حديثة تتمتع بإجراءات وآليات أكثر علمية وموضوعية

النصية كالشكالنية ،والبنيوية ،والسميائية
في تحليل النصوص األدبية ،فنجد منها النظريات ّ
وغيرها ،ثم ظهرت بعدها النظريات التي تهتم بجمالية التلقي وبالقارئ ،وتعرف بنظريات القراءة.

الصدد بالذات ،نجد "لحمداني" قد تناول معظم هذه المناهج في دراساته ،فتطورت أبحاثه
في هذا
ّ
تطور المناهج النقدية التي عرفتها الساحة النقدية العالمية والعربية ،والمغاربية بشكل خاص.
حسب ّ

النص األدبي" من آخر
فنالحظ مثالً كتابه بعنوان " القراءة وتوليد الداللة ،تغيير عاداتنا في قراءة ّ
الدراسات النقدية.
مؤلفات التي نشرها " لحمداني" في مجال ّ
تحدثنا عنه ،وهي
بمجرد النظر إلى عنوان الكتاب ،نجد لفظة تحيل إلى مفهوم "الحداثة" الذي ّ
و ّ
أن المجتمع العربي في
تحول ،فنجده يقول بخصوص ذلك ..." :ومن حسن الحظ ّ
كلمة "تغيير" أو ّ
عهود نهضته الزاهرة كان أحيانا يترك المجال للحوار الفكري حول النصوص على المستوى الثقافي

العام ،في الوقت الذي كان فيه ك ّل فكر يتشبث في الغالب بفكرة ّأنه وحده صاحب الحقيقة في
يتحدث "لحمداني" عن التح ّول الذي ط أر على
النظر إلى النصوص ودالالتها 1"...فهنا إذن
ّ

المجتمع العربي؛ حيث أصبح يقبل التحاور والمناقشة في معالجة النصوص ،فكانت هذه الخطوة
بمثابة الخطوة األولى نحو تقبل التغيير واالنفتاح على اآلخر ،وهذا الشكل بذاته يدخل في مفهوم

ألنه ال يخدم الجانب
الحداثة ،وهكذا "فالحمداني" يفضل االبتعاد عن كل ما هو ثابت وجامد ّ ،
للنص األدبي تتعارض بشكل
إن فكرة الداللة الثابتة ّ
الفكري للنقد األدبي ،ويصرح بذلك بقولهّ ..." :
-1حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة (تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي) ،المركز الثقافي العربي ،الدار البيضاء (المغرب)
ط1003 ،1م ،ص .2
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أن هذه النصوص لها خاصية جوهرية وهي قابلتها على
واضح مع واقع األمر الذي يشير إلى ّ
الدوام ألن تق أر في ك ّل العصور من زوايا نظر مختلفة وجديدة،وذلك في الضوء التطورات
ّ
تقدم الفكر بشكل عام1"...وهنا يثبت "لحمداني" مرة أخرى ميله إلى ك ّل ما هو جديد
الحاصلة في ّ
بتطور الفكر والنقد األدبي بصفة خاصة ،فيسمح بتحليل ودراسة
ألنه الشيء الوحيد الذي يسمح
ّ
النصوص وتشريحها بطرائق عصرية حديثة ،وكما يقول ،فهي تنقلنا إلى مستويات أرقى من

قراء ( أي لهذه
التفاعل ّ
لنعبر عن ردود أفعالنا النفسية وعن آرائنا ومواقفنا واقتراحاتنا باعتبارنا ّ
النصوص األدبية).2

إن هدف الكتاب األساسي هو تغيير عاداتنا
ولهذا نجده يقول بخصوص هذا الكتاب ّ ..." :
المألوفة في قراءة النصوص األدبية ( وأؤكد هنا على المجال األدبي وبشكل خاص) ،وهي عادات
الدراسات
تلتزم بوثوقية صارمة ال تتناسب مع الطبيعة النسبية للنتائج
المحصل عليها عادة في ّ
ّ
األدبية ،ك ّل هذا من أجل ترك المجال مفتوحا للحوار حول مضامين هذه النصوص األدبية وقيمها
الجمالية بغاية تحصيل مردودية معرفية أكبر.3"...

وال يمكن اعتبار هذا التصريح إالّ دعوة من طرف "لحمداني إلى قبول التغيير واالبتعاد عن

ألنها ال تتناسب مع أوضاع األدب والنقد األدبي المعاصر
الصارمةّ ،
القواعد والقوانين التقليدية ّ
وذلك من أجل االنفتاح على اآلخر ،وترك هذه النصوص كمجال مفتوح يسمح للنقاد بالمحاورة
التوصل إلى المضمون الحقيقي ،والجوهر الذي تحمله هذه النصوص في
والمناقشة في سبيل
ّ
طياتها ،وبالتالي هذا الموقف الذي يتخذه "لحمداني" يدخل ضمن مفهوم "الحداثة" الذي يرمي إلى

التطور واالستمرار والتحديث في مجال النقد األدبي ،سواء العالمي أو العربي والمغاربي بشكل
ّ
خاص.
الداللة"
ولتأكيد مواقفه السابقة ،نجد "لحمداني" يعالج في المدخل العام لكتابه "القراءة وتوليد ّ
موضوع اإلبداع العربي الحديث والعالقة الجديدة التي تتشكل بينه وبين القارئ المعاصر.

تحولها
فبدأ هذه القضية بعرضه لألسباب التي أدت إلى ّ
تغير عالقة القارئ باألدب ،وكيفية ّ
لتغير عالقة القارئ العربي بالنصوص األدبية ،هو التحول الذي
فقال ...":من األسباب األساسية ّ

 -1المصدر نفسه،الصفحة نفسها.

 -2حميد لحمداني ،القراءة وتوليد الداللة  ،ص .02
-3المصدر نفسه  ،ص .02
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ط أر في شكل ووظيفة األدب ،ذلك أن أشكال التعبير القديمة كانت متالئمة مع نوعية الوظيفة
التي كانت منوطة بها "...

1

أدى إلى تغيير وتحديث هذه العالقة (بين االبداع والقارئ)
وهكذا يشرح "لحمداني" السبب الذي ّ
2
أن الوظيفة
هو تغير وظيفة األدب ،وأتى لنا بمثال عن الشعر العربي ليبرز موقفه فيشير إلى ّ
القديمة للشعر كانت إنشائية أكثر ،حيث كان هناك اهتمام مفرط بالجانب البالغي في تنظيم

الشعر ،وذلك لكي ال يقع الشاعر في الغموض ،ولذلك فهذه الوظيفة اإلنشائية

قد زاحمت

الوظائف األخرى التي يؤديها النص الشعري .لكن مقتضيات الحياة الجديدة كتشبع الناقد ،المبدع
والقارئ العربي بالفلسفات ،واستيعابهم للتاريخ اإلنساني ،والرصيد الثقافي واألدب العالمي ،جعل من

أشكال التعبير القديمة ال تلبي العمق المعرفي والوجداني لإلنسان العربي الحديث ،وبالتالي كان
أدى
التحول لالستجابة لهذه اآلفاق الجديدة بوسائل تعبيرية جديدة ،وهذا ما ّ
على الشعر ّ
التغير و ّ
تحول جذري في بنية القصيدة العربية ،وما سمح لها بالبقاء في ميدان األجناس األدبية
إلى ّ

المختلفة.

الزوال ،بسبب
ولهذا فعدم الدخول في "الحداثة" وعدم التفاعل معها باإليجاب ،يؤدي حتما إلى ّ
مزاحمة األشكال األدبية الجديدة ،لألشكال التي يعرفها العرب قديما وهذا ما حدث مع فن الخطابة
الرواية ،وغيرها من األنواع النثرية الجديدة التي دخلت
ومع الرسالة ،التي زاحمتها القصة القصيرة ،و ّ
حديثا على األدب العربي.
وليتناول"لحمداني" فكرة "الحداثة" في النص العربي الحديث ،يعالج واقع النص اإلبداعي

العربي الحديث ،ويشير إلى مجموعة من السمات التي ساهمت في تحديث وتجديد النصوص
العربية بشكل عام والتي تتمثل فيما يلي:

أن عنصر الخيال قد لعب دو ار هاما في تطوير
العناصر التخيلية :حيث يشير لحمداني إلى ّالنصوص اإلبداعية العربية ،ولذلك فقد الزم عنصر التخييل مفهوم اإلبداع في العصر الحديث
وذلك ألنه(التخييل) يسمح للقارئ باالبتعاد عن ك ّل ما هو عادي ويومي إلى ك ّل ما هم مثير وجديد
ومجاوز للواقع المألوف.
-أدوات التخييل :يقصد بها األدوات واآلليات والتقنيات التي يستعين بها المبدع ليثير القارئ

ويهيمه بواقعية األحداث ،فيكثر ويكثف من وسائل التحفيز الواقعي وذلك بتناول مواد الواقع
 -1نفسه ،ص .05
-2نفسه ،ص .10
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ودمجها في عالم تخييلي جديد ،فيتم خلق عالقة مباشرة أو غير مباشرة بنصوص قديمة ومعاصرة
تؤثر على القارئ ،ونجد من بين هذه الوسائل مثال :اإلجراءات الحوارية التي تعيد تشكيل الحوار

الرواية خاصة) التأثير بسحر
االجتماعي وااليديولوجي والفكري في األعمال األدبية ( نجد ذلك في ّ
الصورة الشعرية ( كالكناية واالستعارة والمجاز) ودمجها مع قوالب فنية أخرى كالسرد وآليات الشعر

المختلفة ( كاإليقاع الوزن و القافية) وغير ذلك.

أن السرد العربي المعاصر يقوم باستدعاء القارئ للمشاركة
 حضور القارئ في النص :حيث ّالنص ،فيقوم الكاتب بمخاطبة القارئ بشكل مباشر ،فإذن يختار هذا األخير
الفعلية في بناء ّ

نص خاص به في ك ّل
األنساق التي يتجاوب معها ويتفاعل معها ،وهكذا فهو يساهم في إنشاء ّ
مرة.

-داللة المعرفة المواكبة للنص اإلبداعي :حيث ال يكتفي المبدعون اآلن بمشاركة القارئ في

الوظيفة التعبيرية،فتجاوزوا ذلك ،ودخلوا عالم النقد األدبي،فأصبحوا يهتمون بهذا الجانب فيطرحون
قضايا مهمة في الكتابة السردية كعملية بناء الشخوص ،ورسم مصادرها ،وبذلك فهم يحدثون

خلخلة في ذهن القارئ،ويجبرونه على اإلنصات إلى النصوص بدل اإلنصات إلى النقاد.

-االقتصاد وتشكيل الفضاء :يقصد به االبتعاد عن الحشو واإلفاضة في وصف الوقائع ،ألن

القارئ المعاصر ينفر من هذه األشياء ،وبالتالي فاالهتمام باقتصاد النص في الكتابات اإلبداعية
المعاصرة شيء ال مفر منه ،ولذلك يجب على المبدع وضع حساب دقيق لخطوات كتابته.كما ال

ب ّد له االعتناء بفضاء النص؛ الذي يجب استغالله بشكل ايجابي يتجاوب معه القارئ ويتفاعل
بواسطته مع محتوى النص.
هذه إذن هي أهم القضايا التي تدخل في حداثة النص األدبي ،أما بخصوص القارئ،فالحمداني

يشير إليها أيضا ويسميها "قضايا االستقبال ونوعية الجمهور " فنالحظ أن هناك تغير في الكتابة
أن هذا األخير لم
وذلك بتحديث إجراءاتها.ظهر أيضا تحديث في المتلقي ونوعية الجمهور،خاصة و ّ
يعد يمتلك الوقت والمزاج الكافيين للتعامل مع الكتابة ،ولذلك كان على الكاتب أن يراعي شروط
النظام الجديد والتي تتمثل في:

الروايات
 -االختصار :حيث نالحظ مثالً ميل القارئ إلى النصوص القصيرة ويبتعد عن ّ

ولهذا نجد مثالً رواج القصة القصيرة.
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أن الكتب تخرج اآلن كأي سلعة استهالكية ،فبدأ المبدعون يهتمون
 اإلغراء :حيث نجد ّبمسألة إخراج الغالف بخطوطه ولوحاته اإليقاعية التي أصبحت أداةً إشهارية فعالة تؤثر في توجيه

جمهور القراء وتكييف أذواقهم .

-االستهالك األدبي :إن االستهالك األدبي بالمعنى االقتصادي يعني اقتناء الكتب واألعمال

األدبية المنشورة ،وهي خطوة ضرورية لسيرورة الحركة األدبية في العصر الحديث ولكنها لألسف
تعاني من التراجع بسبب ضعف القدرة الشرائية للمجتمع العربي.

-المواكبة األدبية :هنا يتحدث "لحمداني" عن العالقة بين تطور اإلبداع األدبي العربي

فنظر لضعف مستوى نمو التعليم ومستوى
وتطور مستوى جمهور القراء (قراء األدب و ليس النقاد) ًا
نظر للنسبة المعتبرة لألمية التي نجدها في البني التحتية في المجتمع
تطور وسائل تدعيم الثقافة ،و ًا
العربي فإن األدب ال يؤدي وظيفته في تطور الجانب الفني والمعرفي والروحي للمجتمع العربي

القراء للرفع من مستواهم واكتشاف اآلفاق الفكرية الجديدة بدل اتهام اإلبداع
ولذلك يدعو "لحمداني" ّ
األدبي العربي الحديث ببعده عن جمهور القراء واغراقه في الغموض.
هذه إذن هي أهم القضايا التي يتعرض إليها "لحمداني" ويدعوا إلى تحديثها من أجل

الحصول على قارئ واع متفتّح وجمهور يتمتع بمستوى أدبي رفيع.
ويختم "لحمداني" بحثه في تحديث النص اإلبداعي العربي بتناول قضية هذا األخير في
سياق تطور اإلبداع العالمي فيشير إلى أ ّن معظم اآلداب والفنون العالمية منذ العصر اليوناني قد
مرت بمراحل عديدة تميزت كلها بالبحث عن جماليات األدب ولكن ما حدث مع الشاعر
الفرنسي"بودلير" الذي اكتشف جمالية البشاعة أدى إلى إعادة النظر في مفهوم الجمالية كشكل

وموضوع .أما على مستوى األدب العربي فقد سار في هذا االتجاه باحثا هو األخر عن الجمالية

في النصوص إالّ أّنه لم يصل إلى الحديث عن مفهوم جمالية البشاعة ويقول الدكتور"لحمداني" في

هذا الموضوع...":وهذا من حسن الحظ ،ألن اإلنسان العربي لم يتعرف بعد على ذاته كما يجب أن

يراها في إطار جمالية االنسجام وهي التي من المفروض أن تكون ناتجة عما يحلم به من توافق

في العالقات االجتماعية وما يرتبط بها من توازن في تلبية الحاجات المتعددة .1"....

وبالتالي يشير "لحمداني" إلى أن السبب في تأخر اإلبداع العربي يعود إلى ارتباطه بالقضايا
المصرية والحاجيات الملحة باإلضافة إلى أنه يتميز بالحفاظ على الكيان الخاص للذات والهوية
العربية فيقول في هذا الصدد ....":من هنا يمكن القول بان القراءة  -رغم كل ما حصل فيها من

-1حميد لحمداني ،القراءة و توليد الداللة ،ص .10
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تطور تبعا للتغيرات التي لحقت نوعية الكتابة األدبية – ال تزال تميل إلى ذلك النمط التقليدي في
الغالب "....

1

وانطالقا من مقولة "لحمداني" هذه نالحظ أنه يدعوا إلى مسايرة التطورات التي تعرفها الساحة
األدبية العالمية في مجال الدراسات النقدية رغم أنه يصرح بميل المجتمع العربي ككل إلى التحفظ

والتمسك باألنماط التقليدية في مختلف المجاالت ولذلك فهو يدعو بطريقة غير مباشرة إلى
التخلص من هذا العناد الذي يتنافى مع مبادئ الحداثة وأساسيات النقد الحديث وهذا ال يعني

بطبيعة الحال أن"لحمداني" ينبذ التراث،بل على العكس تماما ألننا نجد في كتاباته النقدية أنه يهتم
بدراسة النصوص العربية قديمة كانت أم حديثة.
استنتاج :

من بين أهمّ االختالفات التي استطعنا استخالصها من هذه الدّ راسات والق راءات
السابقة ،أثارت انتباهنا قضية التفاعل العربي مع النقد الغربي ،حيث الحظنا أن
أن
النقاد المغاربة قد تأثروا بالدّ راسات النقدية الغربية ،وبمختلف
تطو راتها فن الحظ ّ
ّ
النقد العربي و بعد أن كان تقليديا يعتمد على الحدس ،والذوق  ...وغيرها من األ مور
في تقييم األعمال األدبية والحكم عليها  ،اكتشف النقاد العرب المناهج النقدية

الحديثة التي أتت بموجة من اآلليات واإلج راءات المختلفة لتحلي ل ال ظّ اه رة األدبية

بصفة عامة  .وكان أهمّ ما تميّ زت به هذه المناهج والنظريات الجديدة ،هي صفتي
العلم ي ة والموضوعية التي كانتا بؤرة نشاط مختلف الب ا حث ين .

ولــذلك ف قــد ع مــد الن قــاد المغاربــة إ لــى ا ســتغالل هــذه الم نــاهج الحدي ثــة وا ســتخدامها فــي
تحل ي ــل ،ود را سـ ــة النّ صـ ــوص األدب ي ــة ب صـ ــفة عا مـ ــة ،فت راوح ــت بـ ــين درا سـ ــة الن صـ ــوص

القدي مـ ــة ( الت راث ي ـ ــة ) والحدي ث ـ ــة ،وب ـ ــين ال ش ـ ــعر بقدي م ـ ــه وحدي ث ـ ــه ،وبين األ ن ـ ــواع النثري ـ ــة

المت عــدّ دة  .والمال حــظ ف ــي هــذه الدّ را س ــات ،هــو ت ن ــاول ه ـ ؤالء الن ق ــا د مخت لــف النظري ــات
أن كـ ـ ّل ه ــذه
بطرا ئـ ـ ق مختل ف ــة  .ول ك ــن ق ب ــل اإل ش ــا رة إ ل ــى ه ــذه االختال ف ــات  ،ن ش ــير إ ل ــى ّ
الدّ راسات كانت تتمحور حول قضيتين أساسيتين هما :

 -اإلسقاط المباشر لهذه النظريات الغربية .

 -الترجمة بمختلف أنواعها ( مباش رة أو غير مباش رة ).

-1المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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أن الن مـاذج الثال ثـة ال تـي تناولنا هـ ا بالدّ را سـة
ف إذا تطرقنا إلى القضية األولـى ،نال حـظ ّ
( لح م ـ ــداني ،والم س ـ ــدي ،ومرت ـ ــاض ) ق ـ ــد عرفـ ـ ـ وا ه ـ ــذه النظري ـ ــات النقد ي ـ ــة الغرب ي ـ ــة  ،لكن
اال خــتالف ا لــذي كـ ا ن بــارزا ب يــنهم هــو اتجا هــاتهم ال تــي ســلوكها فــي هــذا الم جــال فن جــد

" لحمداني " قد تأ ثر بصفة كبي رة بالمنهج البن يـوي وبأ صـول هـذه المدرسـة فاعت مـد ع لـى
الر وائ يــة العرب يــة ،وا ل ـ دلي ل ع لــى ذ لــك أنّـ ه قــد
مخت لــف إج راءات هــا فــي تح ل يــل الن صــوص ّ
صـ ّـرح بــذلك فــي ب عــض ع ن ـ ا وي ن كت بــه ( م ثــل  :بن يــة ا لــنص ال ســردي مــن من ظــور الن قــد
الر وا يــة المغرب يــة ورؤيــة االجت م ـ اعي ( د را ســة بنيويــة تكوين يــة ) ....وغيرهــا ).
األد بــي ،و ّ
بينما ن جد " ال مسدي " قد تأثر بالمنهج اللساني وبالدّ را سـات األ سـلوبية الل سـانية ف حـاول

إ خ ضـ ــاع الن صـ ــوص العرب يـ ــة لمبادئ هـ ــا ،وذ لـ ــك ت حـ ــت طابع هـ ــا العل مـ ــي ا لـ ــذي يميّ زهـ ــا

ومجموعة كتبه المتعل قـة بالل سـانيات دل يـل كـاف لتبريـر ذ لـك  ( :م ثـل  :التفك يـر الل سـاني

في الحضا رة العربية ،اللسانيات وأسسها المعرفية …… وغيرها ).

أمّ ـ ا بالن ســبة إ لــى " مرتــاض " فن جــده قــد استح ســن ال مــنهج ال ســيميائي والتفكي كــي
ب شــكل كب يــر ،ح يــث ا ســتعان ب هــا مــن أ جــل ا لــتخلص مــن ال طّ ـ ابع ال س ـ ياقي ،وال تــاريخي

وكــذا االنطباع ي ــة ال تــي كا ن ــت تتميّ ـ ز ب هــا د را س ــاته األول ــى ،فتخ طــى ذ ل ــك باال س ــتعانة
ب هـ ــذه الم نـ ــاهج النقد يـ ــة الحدي ثـ ــة ،وكت بـ ــه تؤكـ ــد ذ لـ ــك ب صـ ــفة وا ضـ ــحة ( فن جـ ــد  :شـ ــعرية
الق ص ــيدة ،ق ص ــيدة ال قـ ـ راءة ( تحل ي ــل مرك ــب )  ،وتحل ي ــل الخ ط ــاب ال س ــردي ،وأ ل ــف ولي ل ــة

د راسة سيميائية ( أنتروبولوجية ) ...الخ .

هــذا بالنّ ســبة للم نــاهج الحدي ثــة ،أمّ ـ ا بالن ســبة للترج مــة والم صــطلحات ،فح ســب
ا خ ـ ـ ــتالف هـ ـ ـ ـ ؤالء الن ق ـ ـ ــاد ،ف ـ ـ ــي م ن ـ ـ ــاهجهم ،تخت ل ـ ـ ــف ترج م ـ ـ ــاتهم ف ـ ـ ــي ه ـ ـ ــذه الم ي ـ ـ ــادين
المت ع ـ ـ ـ ــدّ دة  .ف ي ت ـ ـ ـ ــرجم " لح م ـ ـ ـ ــداني " ويق ت ـ ـ ـ ــرح ألفا ظ ـ ـ ـ ــا جد ي ـ ـ ـ ــدة ف ـ ـ ـ ــي م ج ـ ـ ـ ــال الدّ را س ـ ـ ـ ــات

الر وائ يـة ،و " الم سـدي " ي خــتص ب صـفة ملحوظـ ة فـي ترج مـة الم صــطلحات الل سـانية ولك نــه
ّ
لــم يك تــف بــذلك فح ســب ،بــل حــاول اق ت ـ راح بــدائل عــن الم صــطلحات األجنب يــة ،وأ ن شــأ
معجما خا صـا بالل سـانيات بع نـوان  :قـاموس ال ل سـانيات (  1524م )  ،أمّـ ا " مرتـاض " في هـتم
بالم صــطلحات ال ســميائية والتفكيك يــة ؛ ي شــرح الم صــطلح وي قــدّ م مقابال تــه ال تــي تعرف هــا
ال سـ ــاحة النقد يـ ــة العرب يـ ــة ،ثـ ــم يق تـ ــرح م صـ ــطلحات عرب يـ ــة ل تقا بـ ــل هـ ــذه الم صـ ــطلحات

المترجمة ،ويستعملها بصفة دقيقة ومركّ زة فـ ي د را سـاته إلث بـات دالالت هـا وصـح تها فـي

شكلها االختباري أو التطبيقي .
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ودائ مــا ع لــى صــعيد التطب يــق والممارســة ،ومــن خــالل ق راء ا ت نــا ال ســابقة ،نال حــظ
بــروز نق طــة ا خــتالف مهمّ ـ ة بــين ه ـ ؤالء الن قــاد ،وال تــي تتم ثــل فــي ال عــودة إ لــى ال ت ـ راث
أن مع ظــم الن قــاد ال عــرب ،ولــيس المغاربــة ف قــط ،قــد رج عـ وا إ لــى
وب صــفة عا مــة ،ن ال حــظ ّ

االهت مــام بــالت راث العربــي ،محاولــة فــي ا ســتعادته  ،ل كــن ال شــيء المث يــر لالهت مــام فــي

هذه القضية هو اختالف النّ قاد في نظرتهم إل ى هـذا الم ك ّـو ن الث قـافي المعت بـر وال بـالغ
األهميّ ة ،خاصة بمقارن تـه مـع مف هـوم الحدا ثـة ،ا لـذي ال يم كـن ف صـله ع نـه ،ف مـن ي قـول
ت راث ،يعني حداثة بصفة أوتوماتيكية .

فبالن سـ ـ ــبة إ ل ـ ـ ــى " مرتـ ـ ــاض " نال ح ـ ـ ــظ أنّ ـ ـ ـ ه يب ح ـ ـ ــث ب صـ ـ ــفة خا ص ـ ـ ــة فـ ـ ــي مف ه ـ ـ ــوم
الم ص ـ ــطلحات ،ح ي ـ ــث ف ـ ــي مع ظ ـ ــم درا س ـ ــاته ي ح ـ ــاول التق ص ـ ــي ع ـ ــن الم ف ـ ــاهيم النقد ي ـ ــة
والم ص ـ ــطلحات المختل ف ـ ــة ب ـ ــين ال تـ ـ ـ راث والحدا ث ـ ــة  .ف ي ع ـ ــرض المف ه ـ ــوم ب ص ـ ــفته ودالل ت ـ ــه
الحدي ثـة ،ثــم ي عــود إ لــى ال تـ راث العربــي لي جــد ل هــا م قــابالت تث بــت وجود هــا ع نــد ال قــدماء

ال ع ــرب ،ح ت ــى ول ــو ل ــم ت ك ــن ت ع ــرف ب ــذلك اال س ــم  ،فيث ب ــت دائ م ــا غ نـ ـ ى اإلرث العرب ــي
واألدبي النقدي بصفة خاصة ،وبـذلك ي كـون قـد ت عـرض إ لـى هـذه الم فـاهيم فـي جانب هـا

وتصو رها الجد يـد ،ل كـن ب شـ كل مـواز لـذلك يم يـل إ لـى الما ضـي وي حـرص ع لـى
الحداثي
ّ
احت رام أصول الفكر العربي ومعارفه بصفة عامة .
أمّ ا " للم سـدي " فن جـده دائ مـا يـدعو إ لـى ا ل عـودة لل تـ راث الن قـدي العربـي ،وق راءا تـه
ق راءة جديدة نتجاوز من خاللها تلك الدّ راسات التقليدية واألح كـام ال ذّ ات يـة ال تـي كا نـت
ت ميّ ز الدّ راسات النقدية القدي مـة  .وبـذ ل ك ف قـد حـاول التعا مـل مـع ال تـ راث بطري قـة حداث يـة
يح ق ـ ـ ق مـ ــن خالل هـ ــا ال عـ ــودة إ لـ ــى ال ت ـ ـ راث واأل صـ ــول العرب يـ ــة  .ل ك ـ ـ ن بطري قـ ــة موضـ ــوعية

وعلم يــة ،بع يــدا عــن الن قــد العربــي ال قــديم ا لــذي ي حــتكم إ لــى ا ل ـ ذّ وق وال ســليقة وال ح ـ دس

فــي تق يــيم ال ظّ ـ اه رة األدب يــة ،وه كــذا ن جــده يج مــع بــين ال حدا ثــة فــي الجا نــب التنظ يــري
لكتاباته ،والت راث في ممارساته .

وفيما يخص " لحمداني "  ،فقد اهتم هو اآلخر بد را سـة ال تـ را ث الن قـدي ول كـن كـان

أك ثـر تخص صــا مــن " مرتـاض " و " الم ســدي "  ،ف هــو ي سـعى دائ مــا إ لــى إي جـاد جــذور عرب يـ ة

للدّ را ســات ال ســردية ب شــكل خــاص ،وا ن لــم ي ســتطع ،ف كــان يــدعو إ لــى ت جــاوز الدّ را ســات
التقليد ي ــة القدي مـ ــة ،المتع لّ قـ ــة ب ش ــكل كب يـ ــر بالجا نـ ــب البال غ ــي ،ا لـ ــذي تنق صـ ــه الن ظ ـ ـ رة

ـتمر ا لـذي كا نـت تتميّـ ز بـه
الشمولية للخطاب األدبي ك كّ ل  .ولهذا نال حـظ الت ط ّـو ر الم س ّ
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د راساته ،فبعد أن كانت د راساته األولى تتميّـ ز بال سـياقية ،أ صـبحت اآلن أك ثـر علم يـة
وموضــوعي ة ،ك مــا أن نــا ن جــده فــي غ يــر موضــع يــدعو إ لــى التجد يــد والتغي يــر وت جــاوز
ا لــنهج التقل يــدي فــي تحل يــل ال ظــاه رة األدب يــة ب ش ـ كل عــام ،وذ لــك باالنف تــاح ع لــى هــذه
الم نــاهج النقد يــة الحدي ثــة ،ال شــيء ا لــذي ي ضــمن فــي المقا بــل انف تــاح الخ طــاب األد بــي

وتفاع لــه مــع اآل خــر ،وهــذا مــا يــدخل فــي الحدا ثــة ،ســواء تع لّ ـ ق األ مــر بــاألدب ال قــديم

( الت راث ) أ و المعاصر ( الحديث ).
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ّل اال ل لا لات ّل ل ،للد يلتطور سل ّلطدظذ ل علدي للعل،ع ل دللعلو خللوللب ،ل ال ،عل ل ل  .أي ل م ،ل ل وع ل ل
لاآط و ل ل
لاتط  ،،ذسللعلب ع ل لتطع ،للعلتطودظ ذ للع لا طللولبو ذ ل ل ذتحتو ل ل
ب ط د ل لتطوّب ي ل ل

ل

لتطد اللتطعذب علتطّ اع لاتطو ذتا علأ ي لب تمجلتطورس ّ لاتطور

ال،ع .للل

اتط،ال ّللظلب للفعل ،للعل م ل ل ل هلتط ل ذت س ل ا ل لاب ع ل لب عللضلتط ي ل ذتحتالط،عط ف ل التطد ي ل ل

يلاخ ف ل و يلتط،عذم لع لعدل ل لب شل ال ل يل
الأل ل تخوال مل و ي ل اللو علا ل طل ل،ذ ع ل و ل
تطاالاع ل
ل
لاب لفعلأال بللرخذرلو للالل ،و شل ب علأ اللذل،،ل ل لوخو ل لب للد ي ل لاطل طول مل لل ل،ع ظلليل تالخوال مل ا ل
و و ل ل ط د ل لب ش ل الات يللرل م ل ل ّ ،ل االو يلط ور س ل ّل لاتطودظ للذ ل للال م ل ل ،ل ال ،ع ل ل ل لمد ل ل
لاتط ل ذت سل التط سل د ع لم ّل اال
،للاالل " بل لتط سللاليلتط ،سل ا " ل ت طل ال خللولل مل لتطّ يللالتط سل د ل

تطور سل ّلطد ظذ للعلط سل د عل ذب للعلت و ،ل لم ل ل ل ل تطو ذ ل لاتط ،،ذسللعل مل ل،ع ظلليلتع دل ّل
ل،للشعذ لا ٍ
ٍ
داذ لادي ٍل .ل
لاتعداتةلتطو ل و،ولجلب لتطدللتع ب لتطعذب
لاد

تطفدل
خ

لاّل اا ل تطودظ لذلط لذ ات لعل
ل " ّ ،لطّ ،تد "ل تط ا ل تخو ذلتطوخ للم لتطدللتط سلذ ا ل
لات ذتح تو ل ل ،للجل ،ذت ل ل
للعلتطعذب للع لم و  ،ل ل ل لتط ل ذت س ل ال تطغذب للعل لاّبل ل ل،ب ئ ل ل
ا ل علت طللدللتإل ب ل ت لتطعذب ل ل م ذب ّ ل لب للفعل للعلب ط س ل ق التط،و ع ل ل لتط و ل لو ذتم ي ل ل

اووي،ل د لاب طخ لاللتط سل
بش ال ي .ل

لتال و ،ل

لاتط سل
ل

لتطا يل م لتط،عبلل ذل لللتط ا لعلتطعذب ل عل

،ل ل ل ت للويل ل " بل ل لتط ،ط للول،ذول ل ض "ل ب ط ل ذت سل ل التطبد ا للع ل مل ل قوذحلتطوخ لللل مل ل لتعب ّل ل ول
لمّبل ل ل ل،ع ظل لليلتط ،ب ل ل ل لاتآلط ل ل التط و ل ل لأ ول للالب ل ل ل
تط سل لل ،ئ علأالتط س ل ل  ،ئ عل  ،ل ل ل سل لل،
تطدظذ ل للعلتط س ل لل ،ئ علتطغذب ل للع ل ط ل للللأ يل ل ل

وود سل ل ل  ،للجلتطف للذل تطعذبل ل

لاآ ذتحل ،خو ف ل للعل
ل ط ل ل ل لأم ل ل ل ذت ل ا ،ل للّ ّ ال ل

ل لا ،للجلخ ا ل ل علتط ل غ للعلتطعذب للع  .ل لاب طخ للالل ّل ل لل،ي ذب ول ل ل
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لم ل لوو ،لل نلبر شل الطغا للع

ط دل للاللتط شللعذ علتطي ،للعلتط ول ل للرو لب ل لتط شللعذلتط ل
ل ا،ع د ل لا الالالخ ذقعلاللووامل ذلم لتط ل غ التع دب علتعخذر .ل
او ذت
ل م ل ل للتطد ي ل ل لتط،غ ذبل للعلتخو فل ل للاتل م ل ل لتو

ل ل و يلتطدي ل للعل

اذغل لليلتو ف ل ل ق ي ل م ل ل ل ل ل ل ل ات د ل ل
تط،ع ذ ل لا لّس لوخ ل ل لاوذ ل نهل مل ل ،ل ال ،عل ل ل .ل لا ل تل ط لال ل لتطد لعلتطّ سلدعل
م ل لتط سللع لطالذو ي ل حلب ط د ي ل لتطعذب ل ل لاو ل انلت طللد لتطوي ل ال م ل لتطوع ،للال ،للجلتطد للالل

طذمللجل ،لللل ،س ل وارلتط ل ذت س ل التع ب للعلب ش ل ال ل ي
تع ب للع .ل ا ل هلخ ّللا ل، ،ل ل علط ولّ س ل ل
للات ل
لاتط ل ذتس التطدي علبش الخ ل .ل
تط ش ل حلت ط ل ا ل سلل،رلط د ل ل  ،سللويبال ل بوّي ل ل ،ل الال ذت سللعل لاوخ

ل ال،ودا للعل للالّ س ل ل

ل  ،ل ّ ول د لتطغذ .ل ّ ول اللتطدي ل ب ذ ل للد ول جل،عذمل

وا ل
لات ذتحت ول ل ،للل ل لليلتط،عذمللع ؛ ل لابل طول للويل لو دل االتإل ب ل ت التع ب للعل ،لللل خللالالذ ل ل
أ ات ول ل
الق و ل ل ل ل لب،خو ل ل ل ل لتطّ يل ل ل للاالاتط،ب ّل ل ل للولتع خل ل ل للذرل ّ يل ل ل للالتطاي مل ل ل للع لاتطّ ل ل ل ل
اتإل اطا ل  ...اغ ذ ل ل عد ل ل مل لّي يللعلت ع ،للذلالل  ،للللم للا ل بع يل

لام لذا ل سلو ،ل ل

لا ل هل
للللب عللض ل

تطّ ي ل ل للاال ل ل ل ل لتط و ل ل ل ل ل و ل ل للع ال م ل ل ل ل لتطد ل ل ل للع ل طل ل ل ل ل د ش ل ل ل ل حل ل ل ل ل تلتال خ ل ل للوال ل ب ل ل ل ل للتطدل ي ل ل ل ل ل
اتطب ّا ل ا ف علود اط يلطأل ل لاذع و يلأالدظذو يل ط ل تطّ لب فعل ،ع .ل
ل

لا

تط،ع

للذ ل

لاد شل ذلأ يل ل طل لأ ،للذل بل طةلتع  ،لل علد  ،سل ل مل ل،ع ظلليلتط ل ذت سل التطدي للعلتط،ع
لأل ل،عظيلتطدل يل ل لاذغليل سلي ّ يلط ل هلتطدظذ ل التطغذب لعل
لظ ذ لتطور ا لّ ولد
ل
لعلاتطوّب ل ل و
للذ ل الل لأد لليل م ل ل  ،للعلتط ،،ذسل ل

للالل ط ل لتط و ل ذتولتطعذب ل لتع ل ا ل

ط ل ل اتل ل ل اذتلط،خو ل ل لتطدظذ ل ل التطّ ا للعل ل ل ت س للوّ اتل ط للو ل لات الل ل س للع لإل ل ل
تط ول ل ذتولتطعذبل ل لتإل س للال ،ل ال و شل ل
لا ايّاد لبّذ يعل لا،د

تطدي

خ لل ت و ،ت

ل قل ل ذتح ل

ل تطّ يل ل ئ لتط ول ل لوذ ل ل لط دل ل لتع س للبيال لم ش للذّ ل ل ل عالحل

ل،ع

الاتطوفس ذ .ل
لتطورا ل

لولتطذسل ئا لا طلول لاب شل ال
لذ للو سل،رلط دل لبف ليلو
ل

لاّ،ل ل لتطع اط ،للعلتط و ل لوبو للجل
ل لا ل تلتط ش ل حل ،ش ل ل جل ل ت لخ للعل م ل ل ل طيلو سللا هلتطفاي ل ل
لاتطخ ل ل ئللتط و ل ل لو  ،ل ل ل نلتط، ،ا ل ل التطب شل للذ علتط،خو فل للع  .ل م ي ل ل ذتح لتط و ل ل ذتول
ل ل لا لتطاي م ل ل ا ل
ب ط ،د ل ل ل

لتطّ ال ل للع لأال ل ل ل

لق ذتح و ل ل ل ل ب ل ل ل إل ذتحتالتط،ع

ل ل للذ ل يل ل لل،لل تئ  ،ل ل ل لتطو،سل ل ل ل ول

لا تلأ،ذلب طةلتع  ،لل علط يل ،لل
ب طخ ا علتطعذب علتطو ل و ،ل ند ل للب ق لشعا لتطع طي ل
بي حلتطشخ علتطعذب علتإلسال ،ع .ل

لا  ،دد تخو نتا ل أال ،جلأ يلتطد ول ئ لتط ول ل وا ل د ل ط ل ل مل ل ل تلتطب ّلول مل لب يل ععلأ سلّذل

لا

:لل
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لاالاتط،ذ ع ل ال للع الّو  ،ل ل ط ل لت ال خللوال ل م ل ل ت سللوغالا ل تط ،د ل
 -ل تال خللوال ل م ل لتع ل ل

ل

لاتطذات مل ل لتط،عذم للعل
تطدي للعلات ذتحتو ل ل لعلل للالد قل ل لا ،سل ل ذهلتطد يل ل ا لابو عل ل لتط ،شل ل ذ ل

ط ل عالحلتطد يل

ل مل للتل دو ل و يل مل ل ،ل التطد يل لتع بل ل سللو اللّو ،ل ل،خو فللع .ل م ،ل لالّظ دل ل

بل للتطد يل لتط،غ ذبللعلتط اال اللعلت طل للأخ يللعد يلط ذت سللع لاذغلليلو شل ذ يل مل لب عللضلتع شل ح ل
ال ل أ للتطدي لتط ال  ،ذساد ل،خو ل لتطات ّل ل لل ل تآل خلذ ل لا طلو ل ّب يل لط ذ ل لتط،عذمل لط لال

ذلاتآل ذتحلّاال،خو
ل
اتّ لابوع لتطاي م الاتعم

 -تال خللوال ل م ل ل تخو ل ذ ل  ،د ل

لتط،اتي ج .ل

لتط ذت سللعل للع ال ط ل ل تال خللوال ل م ل ل تخو ل ذ ل ّ يللاالتط ذت سللع ل

لاتط ،،ذس للع لم ،ل ل لالّظ دل ل ل دل ل لدي دل ل لتط،غ ذب للعلم للالات ّل ل ل  ،للد يل تخ ول ل ذ ل
ا ،ل ل التطوّب ل ل ل

لا ل تل ،ل ل مللذضل
لر لتط يل اا -ل مل ل ،ل ال ،عل لل ،للللتط ذت سل ا ل
تال و ،ل ي ل أالتطوخ لللل– لل ل ل
ل يلبّب عللعلتط ّ ل ال تخو ل ذ ل دللاةل تطد للاللتط و ل ل خ يللعاد لط ذت سللع ل لاب ط و ل ط ل ل تل  ،ل ل

لاتط ،،ذسل ع لّ لولد ل ل ل عالحلتطد يل ل خو لالل
ع ال طال خلوال ل لاتطو عل ل مل ل ،ل التطوّب ل ل

ب ذت سللع ل دللاةل ،ع ل لل ،للللتع  ،ل التع ب للع لا للالل،و ،ل نتل م ل ل طللو .ل لا ل تل  ،ل ل سلل،رلبوّي ل ل
داةل،للتطوذ نلم لتط ذتس التطدي ع ل لا ،ل ي،لل قعلتطدو ئ لتطو ل

 -ل تطدي لتط،غ ذبعلق ل تخو ذات ل تط،د

الل ط

.ل

ل دف سل ل أال ولراذاتل ب ط ،ل تذّلتطدي لعل دف سل ل مل لب علضل

تعّ ل ل ط لللّذ يلعلو دل اط يلط د لاللتع ب لع ل تخو فلا ل بل خوال ل تعم ل ذلات ط للذ عرلتطدي لع ل
لا ل تل
مد ل يل قل ل وللراذاتل مل ل ،سل ذتو يلتطدي للعلب،ع ظلليلتطو ل ذتالتطدي للعلتطغذب للعلتط،ع للذ ل
م لتط د لتطدظذا لأ ،ل ل دل  ،ل تو

د

لات ل طل لتطوّب ل لات خ يل ةلتطد لاللتطعذب لعلط ذت سلع ل

يلق ل تخو ذات ل أ د س لأ ب عل،خو فعل لا،ودا عل الّس ل ،االو .ل

 -ل تطد ي ل ل لتط،غ ذب ل للعل غ ل للذ يل  ،ل للللتط ع ل للذ

لم يل ل ل لو ف ل ل

تال س للو بع ل ط ل ل هلتطو ل ل ذتالتطدي للعلتط،ع

للذ ل د للال،خو ف للع لّ للولد ل ل ل م ئ للعل قل ل لذم ي للال

تإل ل ذتحتالتطدظذ للعلتط و ل لأ وللالب ل ل ل هلتط ،د ل

لاخ
ودّب ل االلوود س ل،جلتطد اللتطعذب ع ل

اتل  ،ل للجلتطد يل ل ل لتطغذبل ل ل

لتطغذب ل علتط،ع

ل لاط ل لللل ذ ل للعل

ل ذ لعلل،ب ئ ل لغذب للعلالل

علتطو ذتا عل،د .ل  ،لد

لم لتط،ي بلالم ئل عل

لاآط و ل لبّذ يللعل،ب شللذ ل ل لتطد للالل
ودب للذلب ل هلتط ذت س ل التطغذب للعلاوّ ب ل ل ذتحتو ل ل

تطعذب للع .ل لابل ل لل ل ل هل لا و للولد ل ل لم ئ للعلو ّل ل اال تئ ،ل ل لتطوام ل ل ل بل ل لل ل ل هلتإل ل ل ذتح تالتطدي للعل
تط،ع

للذ لتط و ل ل وا للال ط ل لتط غللذ

تع  ،ل التإلب ت للعلتطعذب للع لاخ

ل ط لللل ،للجل ،ذت ل لتطخ ا ل علتطعذب للعلتط و ل لوّ ،ل ل

للعلتطو ذتا للعل،د ل .ل لاتطد ي ل لت ط ل للوعذيللد لط ذت سللو يل م ل ل

ل تلتطب ّللول  ،للالل مل لأغ ل لتعّ ل لل طل ل ل هلتطف ئللعلتعخ للذ لعد ل لت ع اللذل،دّي للع لم ل ل

تطوّاذلاتطّف ظل
ل
وي،لل

لتطاي معلتطعذب علم لتطاقالدفس .ل
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 -ل ذغ لليلتط ول للرا ذلاتط ول للراذلت ط ل ل الالّظ د ل ل هل لادالّ ظ ل ل ل ب سل للو ،ذتذ ل ب ل ل للتط شل للذ لاتط غل للذ

ل لاذغل لليل

،خو ل ل لتطو ّ للاذتالتطدي للعلتط ول ل لوفذيل ل ل ظل ل ذ لتطعاط  ،للعلتط ول ل لو ي لل،لل د  ،للعلتطّذ للعل

لاتطد يل ل ل لتط،غ ذب ل للعلب ل للفعل خ
تع ب ل للعل الل لأللتطد يل ل ل لتط ع ل للذ ل  ،ل للع ل
ّ ي ل ل ذو يلتطعذب ل للعلتإل سل للال ،ع لم ي ل ل ل خ ل للاتل ل ل طيلتطّ ت ال للعل ب ل ل ّو ذت

ل للعل ط ل لليل وخ ل للاتل ل لللل

ل ط ل لللل بل للذاحلأ ل للاط ع ل

تولاتطاي مل للعلتطعذب ل للعلتإل سل للال ،علب ل للال  ،ل ل لم ل ل ل ،ل للللغ د ل ل ل
ا،ور ل ل علو سل للع لطّ ،ل للعلتط و ل ل ذ ل
لاخ ا
ا،يا ،ا ل

ل

التإلدس للتطعذب .لللل

ل لل ل تل للبّ ال لّ اط دل ل ،للللخال طل لذ ل ل، ،ا للعل ،للللتع ّل ذلتط ول ل خل ضلم ل ل

بعضلتطدي لتط،غ ذبعلتط ،و ،للب طخّ لتع ب ل تط،ع لذ لّ لولالّظ دل لأدلل لا ،لع ل خّ بل ل
تلق لتخو ل،جل شل ال لا  ،يل  ،للتطخّ بل التطدي لعلتط سل بيعلتط ول ل ذم ل لتطد يل ل تطعذبل ل

تطي ي ل ط طو ل ّ اطد لشذحل،اتيجل تلتطوب لل لا تلواي رلأسب
ع خ للذ لذغ لليلو شل ل ذ يل مل ل لتط ل غ للع لاتط ول ل ذ

ل تلتالخوال ل ،لللد قل ل

لاتعايل ل ةلتطب ئ للعلاتال و،

للع ل لا ل ل تلتطف و ل للذ ل

لعلاتط،عذم ل ل للعل ل
تطن،د ل ل للعلتط و ل ل ل لد ش ل ل ل ر لات ل م ل ل ل ل ب إل ي ل ل ل معل ط ل ل ل ل ،ذ ع ل ل ل و ي ل ا ،ش ل ل ل ذب يلتطع  ،ل ل ل ل

تط ،شل للوذ عل ب ش ل ل ال ل ل ي .ل ادر ،ل للالأللد ل للالل ق ل ل لّيي د ل ل ل لاطل للالب ل ل لاذ ل ل للغ ذ ل ش ل ل ئ ل ،ل لللل ل ل تل
لات الل لم ا ل ذ ل ل هلتط ي ي ل علط للويلتطب ّللولم ل لالّ ي ل ل لل ش ل حلت لو ع ل ط ل ،لللل ّللذ ل
تط،ايللاة ل
ب ّا للآخذ ل .ل
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 المعاجم :
 ابن منظور أبو الفضل جمال الدين ،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت(لبنان) ،المجلّدالسادس ،ط1880 ،1م.

 الزبيدي المرتضي ،تاج العروس ،دار ليبيا ّلنشر والتوزيع  ،بنغازي مج .12 الفيروز أبادي أبو طاهر مجد الدين ،القاموس المحيط ،المؤسسة العربية للطباعة والنشربيروت ،29/1،ج .2
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عز الدين إسماعيل المكتبة األكاديمية  ،القاهرة2000 ،م.
-15

الدار
دي سوسير فردينان  ،دروس في اللسانيات العامة ،ترجمة صالح قرماديّ ،

العربية للكتاب ،طرابلس ،تونس1895 ،م.
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دي سوسير فردينان  ،فصول في علم اللّغة العام .ترجمة د .أحمد نعيم الكراعين
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سلدن رامان :النظرّية األدبية المعاصرة ،ترجمة د.جابر عصفور ،دار الفكر
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-50
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المغرب ط1899 ،1م.
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