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السنة الجامعية0108 -0102 :

الصفة
رئيسا

مقدمة

لقد شيد الخطاب النقدم العربي المعاصر في العقكد األخيرة حركة متسارعة كمتنامية
دلت عمى الزخـ الكبير الذم عرفو ىذا الميداف مف تعدد لبلتجاىات كالمناىج كالمصطمحات
كاألدكات اإلجرائية في مقاربة النص األدبي  ،في مقابؿ انفتاح نظرية النقد عمى الحقكؿ
المعرفية األخرل  ،مع انفتاح النص عمى كؿ اإلمكانات كالتصكرات التي مف شأنيا أف
تثرم المعنى كتشرؾ القارئ كتستكعب أفؽ العمؿ األدبي كامتداده في الزمف كالكاقع  ،كقد
كاف لنظريات الحداثة الغربية كما بعدىا الدكر األكبر في رسـ معالـ ىذا النقد  ،كرغـ ما
رافقيا مف انبيار كاستبلب أحيانا كرفض كمناكئة أحيانا أخرل  ،إال أنيا أنتجت جدال
كسجاال لـ ينتو إلى لحظة كتابة ىذه األسطر  ،أظيرت تبايف اآلراء كالتصكرات كاختبلؼ
مكاقؼ النقاد مف قضايا التراث كالحداثة .
كلعػػؿ مصػػطفى ناصػػؼ يشػػكؿ حالػػة خاصػػة تضػػطرـ فػػي خطابػػو النقػػدم كػػؿ مظػػاىر ىػػذا
الجػدؿ الػذم طبػػع مكقفػو مػف حداثػػة النقػد عمػى أسػػاس مػف الخصػكمة كاالنفتػػاح  ،فػي مقابػػؿ
عنايتػػو بػػالتراث النقػػدم قػػديما كحػػديثا  ،كمحاكلػػة تأسيسػػو لرؤيػػة نقديػػة عربيػػة حديثػػة تسػػتكعب
كػػؿ الركافػػد الممكنػػة عمػػى نحػػك مػػف الجػػدؿ كالح ػكار كالتكاصػػؿ الػػذم ينػػتج مػػف ىمػػكـ العربػػي
كشكاغمو الخاصة  ،كليس التأكيؿ إال مفتاحا ليذه القػراءة كممارسػة ليػا  ،مػف أجػؿ ذلػؾ كػاف
مكضكع ىذه الدراسة حكؿ التأكيؿ كآفاؽ القراءة في مشركع مصطفى ناصؼ النقدم .
كيمكف معالجة ىذا المكضكع تحت اإلشكالية التالية :
 ما ىي معالـ التأكيؿ عند مصطفى ناصؼ؟ ككيؼ كظفو في قراءة النص ؟كتتفرع عف ىذه اإلشكالية األسئمة التالية :
 ما ىي مبلمح الخطاب النقدم عند ناصؼ؟ كيؼ ق أر ناصؼ التراث النقدم العربي؟ -كما ىك مكقفو مف مناىج الحداثة كما بعدىا؟

أ

 ككيؼ كظؼ مفيكمو لمتأكيؿ في قراءة النص األدبي؟ك تندرج أىمية المكضكع في طبيعتو الحكارية الجامعة التي تصؿ الماضي بالحاضر ،
كالذات باآلخر  ،كالنص بالكاقع  ،كاألدب بالثقافة  ،كالناقد بيمكـ األمة كالقمؽ الجـ  ،مما
يجعؿ مف دراسة ناصؼ بابا إللقاء الضكء عمى كؿ ما يشغؿ النقد المعاصر  ،كما ييـ
القارئ العربي  ،كىك ما دفع بالباحث إلى خكض ىذه المغامرة التي تمقي بو في أتكف القمؽ
الناصفي كاليـ العربي القديـ كالحديث  ،في سؤاؿ التجديد كالحداثة  ،كفي ضركرة التأكيؿ
كمسؤكليتو لمكاجية النص كمكاجية ذكاتنا كثقافتنا في ظؿ التأمؿ العميؽ كالفيـ األنسب مف
أجؿ تحقيؽ تكاصؿ أفضؿ ينمك بالنص كينيض بفعؿ القراءة ككاجب قكمي كاجتماعي قبؿ
أف يككف مجرد ممارسة أكاديمية .
كقػػد تػػكزع البحػػث فػػي محاكلػػة اإلحاطػػة بنظريػػة ناصػػؼ النقديػػة  ،مػػف خػػبلؿ مقدمػػة تضػػمنت
أىػػـ عناصػػرىا  ،كخاتمػػة عرضػػت لمػػا تكصػػؿ لػػو البحػػث مػػف نتػػائج  ،كبػػيف المقدمػػة كالخاتمػػة
م ػػدخؿ كأربع ػػة فص ػػكؿ  ،ح ػػاكؿ الم ػػدخؿ إلق ػػاء الض ػػكء عم ػػى بع ػػض إش ػػكاليات تمق ػػي خط ػػاب
ناصؼ النقػدم خاصػة فػي لغتػو النقديػة التػي تعػد عبلمػة مميػزة كمفارقػة  ،كفصػؿ أكؿ نػاقش
ق ػراءة ناصػػؼ لمت ػراث النقػػدم مػػف خػػبلؿ رصػػد األفػػؽ الثقػػافي الػػذم نشػػأة فيػػو الببلغػػة كالنقػػد
العربي في نمكذج عبد القاىر كالجاحظ  ،كأبك حامد الغزالي الذم يمثػؿ نيجػا آخػر لمبيػاف لػـ
يمتفػػت إليػػو النقػػاد  ،كمحاكلػػة مكاجيػػة البيػػاف العربػػي بمنج ػزات العقػػؿ اإلسػػبلمي كتعاممػػو مػػع
الػػنص فػػي أصػػكؿ الفقػػو كالتفسػػير كالتصػػكؼ  ،كفصػػؿ ثػػاني حػػاكؿ تمثػػؿ مكقػػؼ ناصػػؼ مػػف
منػػاىج النقػػد الغربيػػة  ،ال ػػذم جػػاء مناىضػػا لممنػػاىج الس ػػياقية التػػي انصػػرفت عػػف ال ػػنص ،
كمخاصػػما لممن ػػاىج البنيكي ػػة كالشػػكمية الت ػػي تطرف ػػت فػػي العناي ػػة بالش ػػكؿ كفػػي ع ػػزؿ النق ػػد ،
كمحػػذ ار مػػف المعػػب البلمحػػدكد بالعبلمػػة فػػي التصػػكر التفكيكػػي  ،قبػػؿ أف تتضػػح معػػالـ الرؤيػػا
النقدي ػػة عن ػػد ناص ػػؼ ف ػػي الفص ػػؿ الثال ػػث ال ػػذم التحم ػػت في ػػو اآلراء  ،م ػػف خ ػػبلؿ ال ػػرد عم ػػى
المناىج السياقية بفمسفة المغة الجمالية كخصكصية العمػؿ الفنػي  ،كنقػض البنيكيػة مػف عمػؽ
ب

الفمسػػفة الظاىراتيػػة التػػي تنفػػتح عمػػى العػػالـ كاإلنسػػاف  ،كمكاجيػػة النقػػد األكػػاديمي كالمنيجػػي
الشػكمي بالبعػد الثقػافي لػؤلدب كالنقػد فػي انفتػػاح المغػة عمػى الكجػكد كانخػراط الناقػد فػي الػػكعي
باليمكـ القكمية كالثقافية العربيػة  ،كتعػد نظريػة التأكيػؿ الغربيػة أحػد المرتكػزات التػي اعتمػدىا
ناصؼ لمناقشة المناىج الحداثية مف بيئتيا  ،في حاجة النقد كالفكر العربػي إلػى رؤيػا غربيػة
تتمثػؿ ظػػركؼ العقػػؿ العربػي ككاقعػػو المعػػيش  ،فػرب فكػرة جذابػػة ال تناسػب حاجاتنػػا كمػػا قػػاؿ
مالؾ بف نبي  ،كفي الفصؿ الرابع عرض البحث لنمػاذج مػف النقػد التطبيقػي الػذم تمثػؿ آليػة
التأكيؿ في مقاربة النص األدبػي شػع ار كنثػ ار كسػردا  ،قبػؿ أف نخػتـ بػدعكة ناصػؼ إلػى تأكيػؿ
ركح ػػي ش ػػامؿ لم ػػنص القرآن ػػي يس ػػتكعب أض ػػرب التفس ػػير المختمف ػػة كي ػػنيض بج ػػكىر ال ػػنص
المقدس كحقيقتو الدينية.
كال بد ليذا العرض أف ينػتظـ تحػت محػددات منيجيػة تنظمػو كتػؤطره  ،لػذلؾ كػاف ل ازمػا عمػى
الباحث كىك يستعرض األفكار كاآلراء أف يتبعيا بالتحميؿ كالمناقشة كالنقد  ،كذلػؾ فػي كضػع
آراء ناصػػؼ فػػي سػػياقيا العػػاـ بالتػػأري كاإلحصػػاء الػػذم يستحضػػر انتقػػاؿ المنػػاىج الغربيػػة
كحضػػكرىا عربيػػا  ،تمييػػدا لمناقش ػػتيا عنػػد ناصػػؼ  ،كنتيجػػة لطبيع ػػة الخطػػاب النقػػدم عن ػػد
ناصؼ الذم يمتػاز بالجػدؿ كالحػكار كالخصػكمة أحيانػا  ،آثػر الباحػث أف يكاجػو آراء ناصػؼ
بآراء منتقديو كمعارضيو عمػى نحػك مػف المناقشػة التػي ال تخػؿ مػف جػدؿ كحػكار ىػي أيضػا ،
مفسحا المجػاؿ لنصػكص ناصػؼ كػي تتخمػؿ ىػذا السػجاؿ  ،الػذم غالبػا مػا يحتػدـ مػف خػارج
الخطاب الناصفي  ،كذلؾ لمطبيعة اإلشكالية التي يطرحيا نص ناصؼ كالتػي تحتػاج بػدكرىا
إلى فيـ كقراءة مف محددات النص كمنطمقات القراءة التي ينشدىا الناقد كليس مف خارجيا.
كال ي ػػزعـ الباح ػػث ف ػػي ى ػػذه األس ػػطر الت ػػي اش ػػتممت عميي ػػا ى ػػذه الد ارس ػػة ج ػػدة المكض ػػكع أك
المض ػػمكف  ،فين ػػاؾ العدي ػػد م ػػف الد ارس ػػات كالكت ػػب كالمق ػػاالت الت ػػي عرض ػػت لناص ػػؼ م ػػف
مختمؼ االتجاىات التي تطبع خطابو النقدم  ،كمف بينيا قراءة التأكيؿ التي شكمت أحػد أىػـ
األكجػػو النقديػػة عنػػد ناصػػؼ  ،كربمػػا تعػػد د ارسػػة الباحػػث الج ازئػػرم كريػػب رمضػػاف مػػف أكائػػؿ
األبحػػاث التػػي حاكلػػت إف ػراد ناصػػؼ بػػالقراءة كالبحػػث تحػػت عن ػكاف):فمسػػفة الجمػػاؿ فػػي النقػػد
ج

األدبػػي مصػػطفى ناصػػؼ نمكذجػػال  ،الػػذم عػػالج فيػػو نشػػأة فمسػػفة الجمػػاؿ كمفيكميػػا غربيػػا
كعربيا  ،قبؿ أف يعرض لمكقؼ ناصؼ مف النقد السػياقي تمييػدا لمناقشػتو تحػت ضػكء النقػد
الجمػػالي تنظيػ ار كتطبيقػػا  ،كالمبلحػػظ فػػي ىػػذه الد ارسػػة رغػػـ اسػػتيفائيا لقضػػية األسػػتيطيقا عنػػد
ناصػػؼ  ،أنيػػا تحصػره فػػي زاكيػػة ضػػيقة مػػف رؤيتػػو النقديػػة كال تعضػػده باآلفػػاؽ األخػػرل التػػي
اشػػتممت عمييػػا ىػػذه الرؤيػػة قػػديما كحػػديثا  ،كىػػي ال تتجػػاكز كتػػاب د ارسػػة األدب العربػػي –
الػػذم تضػػمف مسػػألة األسػػتيطيقا فػػي النقػػد -إال قمػػيبل  ،كقػػد يبلحػػظ القػػارئ فػػي التطبيػػؽ حيػرة
الباح ػػث ف ػػي تكص ػػيؼ قػ ػراءة ناص ػػؼ األس ػػطكرية لمش ػػعر الج ػػاىمي كقراءت ػػو التأكيمي ػػة لركاي ػػة
الم ػ ػػازني  ،إذ ل ػ ػػـ تس ػ ػػعفو فمس ػ ػػفتو الجمالي ػ ػػة ف ػ ػػي تكص ػ ػػيؼ ى ػ ػػذه القػ ػ ػراءة  ،كالد ارس ػ ػػة الثاني ػ ػػة
عنكانيا(:قراءة في الفكر النقدم عند مصطفى ناصػؼل لمباحػث المصػرم أحمػد كرمػاني عبػد
الحميد ،التي قسػميا إلػى أربعػة فصػكؿ عػرض فػي الفصػؿ األكؿ لمكقػؼ ناصػؼ مػف التػراث
النقدم كدكر القراءة الثقافيػة فػي تػأطيره كمرجعيػة  ،ثػـ الفصػؿ الثػاني الػذم عػالج فيػو مكقػؼ
ناصؼ مف المناىج الغربية في ضكء الخصكمة ،لينتقؿ إلى عػرض مبلمػح القػراءة الناصػفية
تحػػت مفيػػكـ التفسػػير الركحػػي لمػػنص األدبػػي  ،كينتيػػي بنمػػاذج مػػف قػراءة ناصػػؼ لمشػػعر فػػي
الفصؿ الثالث تحت عنكاف المعنى كتكليػد الداللػة  ،كىػذه الد ارسػة رغػـ محاكلػة إحاطتيػا بكػؿ
جكانب نظرية النقد عند ناصؼ  ،إال أنيا تذىب بمفيػكـ القػراءة عنػده عنػدما يصػفيا الباحػث
بالتأكيؿ الركحػي الػذم ال يميػز بػيف قػراءة الػنص األدبػي كبػيف قػراءة الػنص الػديني  ،كسػيأتي
تفصيؿ ذلؾ في حينو  ،كتعد دراسة الباحث المغربي مصطفى شميعة(القراءة التأكيمية لمػنص
الشػػعرم القػػديـل  -حسػػب مػػا كقػػع بػػيف يػػدم الباحػػث  -أكؿ د ارسػػة عميقػػة كمكسػػعة تقػػارب
ناصؼ مػف منظػكر التأكيػؿ كرؤيػة أساسػية كاسػتراتيجية فػي قػراءة الشػعر الجػاىمي عمػى كجػو
الخصػػكص كقػػد عػػرض لمشػػعر القػػديـ مػػف زاكيػػة التمقػػي النقػػدم الحػػديث  ،ممػػا جعمػػو يقػػدـ
لنظريػػة التمقػػي كفمسػػفة التأكيػػؿ فػػي مػػدخؿ يسػػبؽ الفصػػؿ األكؿ الػػذم خصصػػو لمفيػػكـ القػراءة
كعقباتي ػػا كش ػػركطيا عن ػػد ناص ػػؼ م ػػف خ ػػبلؿ أنم ػػاط م ػػف القػ ػراءة كالقػ ػراء  ،كمفي ػػكـ ال ػػنص
كالقصيدة عند ناصؼ  ،التي شػكؿ الفصػؿ الثػاني أىػـ ركائزىػا مػف خػبلؿ كضػع ناصػؼ فػي
د

دائرة االختبلؼ المنيجي كمكقفو مػف الحداثػة كالمنػاىج النقديػة كمسػألة المثاقفػة  ،لتتفػرع ىػذه
األسئمة في الفصػؿ الثالػث تحػت التعػارض كاالنػدماج مػف خػبلؿ مكقػؼ ناصػؼ مػف المنػاىج
السػػياقية  ،قبػػؿ أف يتحػػدد مػػنيج ناصػػؼ فػػي األفػػؽ الجمػػالي كالتمقػػي التػػأكيمي  ،الػػذم ينييػػو
الباحػػث بفصػػؿ تطبيقػػي يتتبػػع فيػػو قضػػايا القصػػيدة الجاىميػػة مػػف زاكيػػة التأكيػػؿ  ،كقػػد خمػػص
الباحػػث إلػػى نتػػائج ميمػػة  ،ال تخػػؼ معاناتػػو أمػػاـ صػػعكبة الخطػػاب النقػػدم عنػػد ناصػػؼ ،
كلكف ىذه الدراسة عمى عمقيػا كاتسػاعيا لػـ تتجػاكز قضػية تمقػي القصػيدة الجاىميػة الػذم ىػك
مكضكعيا.
كعمى ىذه الدراسات كغيرىا حاكؿ الباحث أف يعمؽ البحث في اإلحاطة بنظريػة ناصػؼ مػف
كؿ جكانبيا  ،كاستيعاب كؿ اآلراء التي تصب في الخطاب النقػدم الناصػفي بأسػمكب الجػدؿ
كالحكار  ،كافتتاح آفاؽ أخرل فػي جكانػب التنظيػر خاصػة فيمػا يتعمػؽ بمكقػؼ الغ ازلػي كالبيئػة
اإلسػػبلمية كأث ػره فػػي النقػػد العربػػي  ،كاألفػػؽ الثقػػافي الػػذم تمتقػػي فيػػو الكثيػػر مػػف اآلراء  ،أمػػا
جانػػب التطبيػػؽ فقػػد تجػػاكز الباحػػث نقػػد الشػػعر الػػذم اشػػتير بػػو ناصػػؼ ليمقػػي الضػػكء عمػػى
خطابػات أخػػرل ال تقػػؿ أىميػػة عػػف الشػػعر  ،فػػي خطػػاب النثػػر العربػػي القػػديـ  ،كفػػي السػػرد ،
كفػػي تصػػكر ناصػػؼ لتفسػػير الػػنص القرآنػػي  .كقػػد بػػدا لمباحػػث أف رؤيػػة ناصػػؼ النقديػػة مػػف
االتسػػاع كالشػػمكؿ كاالبتكػػار الػػذم تعجػػز د ارسػػة أك بضػػع د ارسػػات عمػػى اإلحاطػػة بجػػذكرىا
كأطرافيا  ،كلعػؿ قػادـ األيػاـ تظيػر لمبػاحثيف مجػاالت بكػر فػي ىػذا الخطػاب ال ازلػت بحاجػة
إلى كشؼ كتأكيؿ .
كقد اعتمد البحث عمى المراجع السابقة كغيرىا باإلضافة إلػى أغمػب مصػادر ناصػؼ منيػا ،
دراسة األدب العربي  ،كقراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،كالمغة كالتفسير كالتكاصؿ ،كمحاكرات مع
النثػػر العربػػي  ،كنظريػػة التأكيػػؿ كمسػػؤكلية التأكيػػؿ كغيرىػػا مػػف الكتػػب كالمجػػبلت التػػي أثػػرت
البحث كأغنت مضامينو .
كال يخؿ ىذا البحث مػف صػعكبات كعقبػات تجمػت أكؿ األمػر فػي نػدرة مصػادر ناصػؼ التػي
ىي إما قديمة تعػكد إلػى منتصػؼ القػرف الماضػي  ،أك حديثػة نشػرت حتػى بعػد كفاتػو  ،ككػؿ
ه

ىذه المصادر لـ تتجاكز الطبعة األكلػى إال قمػيبل رغػـ أنيػا تكزعػت فػي دكر نشػر عػدة  ،مػف
الييئػػة المص ػرية العامػػة لمكتػػاب  ،إلػػى دار األنػػدلس ببيػػركت  ،مػػرك ار بمجمػػة عػػالـ المعرف ػػة
بالككيػػت كنػػادم جػػدة األدبػػي الثقػػافي  ،كمؤسسػػة عػػكيس الثقافيػػة بػػدبي  ،كرغػػـ تعػػدد قن ػكات
النشػػر التػػي اعتمػػدىا ناصػػؼ إال أنيػػا لػػـ تشػػفع لحضػػكر كتبػػو عمػػى رفػػكؼ المكتبػػات العامػػة
كالخاصػػة إال بشػػكؿ محػػدكد  ،ككػػذلؾ ىػػك حػػظ ناصػػؼ مػػف الشػػيرة كذيػػكع الصػػيت  ،كالعقبػػة
الثانيػػة تتصػػؿ بكث ػرة كتػػب ناصػػؼ كتشػػعب مضػػامينيا  ،كتعػػدد صػػفحاتيا التػػي قػػد تتجػػاكز
الخمسػػمائة صػػفحة كمػػا فػػي كتػػاب خصػػاـ مػػع النقػػاد كبعػػد الحداثػػة  ،ككتػػب محػػاك ارت كالمغػػة
كالتفسير كالنقد العربي مجتمعة تتجػاكز األلػؼ صػفحة ،كأغمػب كتػب ناصػؼ ىػي مػف الحجػـ
المتكس ػػط ال ػػذم يتج ػػاكز الثبلثمائ ػػة ص ػػفحة ،كل ػػك ك ػػاف األم ػػر يتكق ػػؼ عم ػػى ع ػػدد الص ػػفحات
كضخامة المدكنة لياف األمر  ،لكػف العقبػة األكبػر تتجمػى فػي مكتػكب ناصػؼ ال فػي كتبػو ،
ذلؾ أف كؿ كتػاب مػف كتػب ناصػؼ ال يسػمح لػؾ بػأف تفارقػو بسػيكلة  ،فالقػارئ لصػفحة مػف
صفحات كتبو ال يسعو أف يقمبيا حتى يقرأىا مرات كمرات لكثافة الػنص كطبيعتػو اإلشػكالية،
أما العقبة األخيرة فتتمثؿ فػي حجػـ االخػتبلؼ كالتضػارب فػي المكاقػؼ كاآلراء حػكؿ الخطػاب
النق ػػدم الناص ػػفي الت ػػي تص ػػؿ إل ػػى ح ػػد التن ػػاقض  ،كالت ػػي تحت ػػاج إل ػػى ص ػػبر كأن ػػاة لقراءتي ػػا
كتمحيصيا كمكاجيتيا بنصكص ناصؼ دكف تحمس لو أك تحامؿ عميو .
كلكف ىػذه العقبػات عمػى تعػددىا ككثرتيػا لػـ تػزد الباحػث إال إصػ ار ار عمػى احتمػاؿ بعػض مػف
قمػػؽ الػػنص كشػػيئا مػػف ىػػـ القػراءة التػػي احتمميػػا الناقػػد كطػػكل دىػره فػػي سػػبيميا  ،كعمػػى قػػدر
المعانػػاة كالجيػػد تعطيػػؾ المعرفػػة شػػيئا مػػف ثمارىػػا كقبسػػا مػػف أنكارىػػا  ،كلعمنػػي فػػي لحظػػات
كثيػرة أقمػػب فييػا الفكػػر بػيف أحػػرؼ ناصػؼ ككمماتػػو أنسػى كػػؿ شػكاغؿ البحػػث ألتصػؿ بتخػػكـ
كعػكالـ القػراءة عنػد ناصػػؼ التػػي تيبػؾ طربػػا فػي الػػركح كسػػعة فػي الفكػػر ال تخػؿ مػػف خيبػػات
أحيانا .

و

كفي األخير ال يفكتني أف أشكر أستاذم المشػرؼ أ.د.عبػاس بػف يحػي الػذم أكحػى إلػي بيػذا
الصعب ككانت لفتاتو المبتكرة قنػديبل أستضػيء بػو فػي عتمػات البحػث  ،كأقػكؿ لػو لػيس ىػذا
العمؿ إال أثارة مف محاضرات العباسي التػي اسػتنبتت فينػا ركح الفكػر كلػذة الػنص كحداثػة لػـ
تنجب بعد  ،كأشكر أيضا األساتذة األفاضؿ الػذيف تفضػمكا عمػي بقػراءة ىػذه الصػفحات عمػى
مػػا فييػػا مػػف ىنػػات كعث ػرات  ،لعمػػو ال يقرؤىػػا س ػكاىـ فميػػـ منػػي عظػػيـ االمتنػػاف كالتقػػدير ،
كأشػػكر ثانكيػػة الشػػبلؿ بدايػػة العيػػد  ،كقسػػـ المغػػة العربيػػة بػػأـ الب ػكاقي تكريمػػا ككفػػاء  ،كقسػػـ
المغة بجامعة المسيمة التي استقبمتني طالبػا كأسػتاذا باحثػا  ،ككػؿ األسػاتذة كالطمبػة كاإلداريػيف
كالعمػػاؿ  ،كلسػػت أنسػػى مصػػطفى شػػميعة كمحمػػد بكػػرم كأحمػػد عبػػد الحميػػد كرمػػاني الػػذيف
عرفني بيـ ناصؼ .
كاهلل المستعاف
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مدخل

لعؿ أكؿ ما يستكقؼ الباحث أك القارئ لنصكص ناصؼ ىك سمة المغة النقدية التي
تفرض نفسيا كنمط مغاير تماما لطبيعة الكتابة المنيجية ك األكاديمية العممية  ،كمعمكـ أف
عممية التنظير تنطمؽ مف مجمكعة مف المبادئ تشكؿ جسما مف المفاىيـ كالفرضيات
إليجاد قكانيف أك قكاعد تفسر الظاىرة المدركسة مف أجؿ إيجاد الحمكؿ الممكنة في أم حقؿ
مف الحقكؿ  ،كالتنظير النقدم عمى كجو الخصكص ىك جممة العمميات التي تشتغؿ عمى
عناصر ما  ،قبؿ أف تستقر في شكؿ بناء منظـ يفترض تكافر خطكات جكىرية تضمف
إمكانية االستدالؿ كاإلقناع في صكرة االفتراضات كالمبادئ كالمفاىيـ النسقية اإلنتاجية
بالتقديـ ك العرض النظرم ،1كبالتالي فإف النقد األدبي يجب أف يعتمد عمى تصكر منيجي
يشتمؿ الخصائص السابقة  ،كما يستكعب حجـ التحكالت في الرؤل كالمناىج كالصيغ
المعرفية لمنقد كنقد النقد كالتنظيرات المتسارعة المرتبطة بالنظريات العممية كالفمسفية
كالمنيجية ذات المشارب المختمفة كالخمفيات المتقاطعة ، 2كقد ترسخت ىذه الرؤية أكثر في
نقد الحداثة الذم أصبح المنيج كالمصطمح كالعممية غاية النقد كحرفة الناقد  ،كتحكلت المغة
التحميمية التي تقارب النص األدبي إلى صنعة محكمة تزىك بنفسيا كتعتد بأدكاتيا ككسائميا،
كأصبحت الكتابة النقدية ضربا مف الصرامة كالتعقيد الذم يعكس انطكاء النقد عمى نفسو
فيما يسمى بالنقد الخالص ، 3كرغـ أف المداخؿ النظرية كالمنيجية كالمنطمقات التأسيسية
كاجبة في حؽ التنظير النقدم إال أنيا قد تصؿ إلى حد مف التجريد في التبسيط المدرسي
أك التعقيد النخبكم الذم ينحرؼ عف غاية النقد ككظيفتو في كعي حقيقة الفف  ،ما يعكس
اختبلؼ المداخؿ التي يمكف مف خبلليا الكلكج إلى عالـ المغة أك الكقكؼ عند حدكدىا .
1
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كمصطفى ناصؼ يقع في الجية األخرل مف النقد الذم ال يأبو مطمقا بكامؿ العممية
المنيجية ال بأصكليا كمحدداتيا كال في نتائجيا كمآالتيا مما يطرح إشكالية مف نكع آخر ،
فعمى أم أساس منيجي  -ال يعتمده ناصؼ  -يمكف أف نقترب بو مف نصكصو؟ أـ أف
لغة الخطاب النقدم عنده تخضع لمعايير خاصة تفرض شرعيتيا عمى نحك مغاير  ،فمنذ
الكتاب األكؿ الذم أصدره ناصؼ حكؿ الصكرة األدبية - 1958الذم يعد عمبل مفارقا
كسابقا في عصره قبؿ أف يميج بو األكاديميكف مف بعد - 4أباف ناصؼ عف نكع آخر مف
الكتابة  ،سيككف ليذا النمط إشكالية كبيرة في تمقي خطابو النقدم  ،كقد كانت ردكد األفعاؿ
األكلى  -التي تمت الكتاب  -كافية لتثير جدال لف ينتيي سريعا ماداـ ىذا النمط النقدم
الذم بدأه ناصؼ سكؼ ينمك كيصبح أكثر تعقيدا مع تتابع دراساتو كازدىارىا مستقببل  ،كقد
اتيـ محمد مصطفى ىدارة 5ناصؼ في كتاب الصكرة األدبية بالتعقيد كالغمكض كاالنغبلؽ
الذم أصابو بالحيرة كاإلرىاؽ  ،كىك يسكؽ بعض عباراتو مستنك ار إياىا كمستيجنا لغتيا، 6
لكف نفس الكتاب يحظى باإلعجاب كاإلطراء مف قبؿ ىرـ النقد في كقتو  ،العقاد الذم عمؽ
عميو قائبل ":ىذا الكتاب يحسب جميع القراء في ثقافة العقاد  ،قادريف عمى اإلحاطة
بإشاراتو الخفية ، 7".كذلؾ ألسمكبو الخاص في الكتابة الذم حير قرائو كمتابعيو في كيفية
4

 -ينظر  :حسف البنا عز الديف  :مصطفى ناصؼ قراءة أكلى  ،مصر  ،مجمة فصكؿ  ،العدد  ، 63شتاء كربيع

 ، 2004ص ، 431كينظر :سامي سميماف  :كتب مصطفى ناصؼ بيبمكجرافيا كمبلحظات حكؿ ناقد معاصر  ،مجمة
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الجمالي كالنفسي كالتاريخي كاألسمكبي  ،كاعتبر أف االقتصار عمى منيج كاحد يحجب العديد مف القيـ الكثيرة المؤثرة في
تحميؿ النصكص  ،لكف عبد السبلـ المسدم استنكر ىذا الطرح متسائبل (:تتممكنا الرغبة أف نتساءؿ  :بأم تسكيغ معرفي
يتـ المزج  ،كاحتكاما إلى أم مرجعية ابستيمية تتـ المؤالفة؟ ل .ينظر:محمد مصطفى ىدارة  :شيادات النقاد  ،مجمة
فصكؿ  ،العدد رقـ 01 4-3يكليك ، 1991ص/.189كينظر :محمد بف طبلؿ بف محمد الرشيد  :لغة النقد بحاجة إلى
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اإلفادة مف أعمالو "إذ ال يعمد إلى شرح جيازه النظرم كال تكضيح منظكمة إجراءاتو  ،بؿ
يبتكرىا خبلؿ الكتابة ذاتيا  ،بعفكية شديدة  ،كيجتيد في إخفاء معالميا  ،مما يجعمو غير
قابؿ لمنس أك التقميد  ،مصطفى ناصؼ مف ىذه الكجية ناقد خبلؽ حقا  ، 8".كربما الذيف
يحكمكف عمى لغة النقد عند ناصؼ ال يميزكف بيف طريقتيف في التعامؿ مع النص األدبي
 ،طريقة العقؿ كالمنطؽ كالمكضكعية  ،كطريقة الحدس كالتخميف كالشعكر  ،التي تجاذبت
النقد قديما كحديثا عمى نحك مف التقابؿ كالتنافر أحيانا ، 9كناصؼ ال ينكر دكر العقؿ في
سبر المعنى لكنو يشيد أكثر بفاعمية الحدس كالتخميف في قنص الدالالت التي يعجز عف
دركيا العقؿ لمحدكدية أدكاتو  ،كبالتالي يعتمد طريؽ التجربة كالمغامرة كالحدس كالسؤاؿ
المستمر في صكرة تأمبلت خاصة تذىب بعيدا عمى نحك مف العمؽ الفمسفي الذم ال يميز
بيف الببلغة كالنقد كبيف التفمسؼ كعمؿ الناقد في كشؼ عمؽ المغة ،10كبالتالي فإف عرض
لغة ناصؼ عمى الجانب ا لعممي كالمنيجي دكف اعتبار لمجانب اآلخر مف حضكر في نقده
قد ال يفيد في فيـ الخطاب النقدم عنده  ،فإذا كانت نصكص ناصؼ ال تخؿ مف
اختبلقات أك تناقض أحيانا ال يعضده كعي عممي كأساس منيجي متيف يعصمو مف شطط
التأكيؿ  ،فإنو أيضا يتضمف تبصرات عميقة ككشكفات داللية تدؿ عمى إبداع القراءة
كفاعمية الذات القارئة التي تعجز عنيا القراءة المنيجية  ،كلذلؾ فإف كثي ار مف الباحثيف
األكاديمييف يقؼ أماـ نص ناصؼ عاج از كحائ ار في تكصيفو أك تصنيفو تحت ما اعتادكا
عمى تسميتو بالمنيجية كالتقاليد السككالستيكية العتيقة  ،فيذا أحد الباحثيف يذىب بكؿ
خطاب ناصؼ عمى أساس أنو ال يتفؽ مع المنيجية التي تعمميا  ،ثـ ال يشفعو إال بعض

8
9

 صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.163 -ينظر  :نادية ىناكم سعدكف :المنطقية كالحدسية في فضاءات النقد كنقد النقد  :،الحياة الثقافية  ،تكنس العدد 209

 ،جانفي  ، 2010ص.62

10

 -ينظر حسف البنا عز الديف  :البعد الثقافي في نقد األدب العربي  ، 2000 – 1975مجمة  ،مصر فصكؿ ،العدد

رقـ  ، 63شتاء ربيع  ، 2008ص.168
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المعقكلية الخاصة التي ال تعبأ بالمكاضعات األكاديمية

11

– كالكممة األخيرة لمحمد البنكي

التي لـ ييمش ليا الباحث كلـ يحميا إلى صاحبيا  ، -ككذلؾ نجد صابر الحباشة يمتعض
مف لغة ناصؼ رغـ ما فييا مف إيجابيات قائبل - :إف الكتابة عند ناصؼ .."-تبدكا ضربا
مف التيرب مف المسئكلية العممية كمقارعة المسائؿ بجدة كثبات لتحصؿ معرفة دقيقة كاعية
بالمسار المتكخى  ،كاال فإف العمؿ قد يتحكؿ إلى نكع مف التأمبلت كالخكاطر التي ال
تتأسس عمى بنية متماسكة"..

12

كيكمؿ قائبل" :كقد غمبت عمى الكاتب ..نزعة تقكـ عمى

استنطاؽ المصطمحات في سياقاتيا النصية استنطاقا مستجدا يبتغي الكقكؼ عند المسككت
عنو في الدراسات التي تناكلت تمؾ المتكف بالفحص كالنقد كالتمحيص عمى أف ىذه النزعة
قد تتحكؿ أحيانا إلى ضرب مف االنطباعات الشخصية الذاتية التي ال تسكغيا األدلة كال
تؤيدىا البراىيف"..

13

 ،كيبدكا الباحث مشغكال بعمـ المسانيات الذم ال يمكنو أف يق أر ناصؼ

خارج حدكد الداللة كالنحك كالمكاضعة العممية  ،أما عند باحث آخر فإف ناصؼ ليس ناقدا
منيجيا بالمعنى التداكلي لمفيكـ المنيج  ،كال يمكف القكؿ أف عممو غير منضبط أك كاف
فكضكيا كغير نظامي  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ تماما  ،فقد كانت العممية النقدية الناصفية
"..خاضعة لسياؽ منضـ كإلطار دقيؽ مف المقتضيات التي كاف يفرضيا عميو المعنى الذم

11

 -ينظر  :كريمة تيسككام  :الخطاب الكاصؼ عند مصطفى ناصؼ  ،تيزم كزك الجزائر  ،مجمة الخطاب العدد رقـ

 ، 01 ، 09جكاف  ، 2011ص / 190كالمقاؿ جزء مف رسالتيا لمماجستير  :الخطاب النقدم عند مصطفى ناصؼ ،
تحت إشراؼ أ.د آمنة بمعمى  ،جامعة مكلكد معمرم  ،الجزائر  . 2010 ،كرغـ أف الباحثة كصمت في كثير مف األحياف
إلى بعض مناحي الخطاب النقدم عند ناصؼ  ،إال أف طغياف األحكاـ الذاتية كصبغة الحكـ كاإلدانة التي طبعت

نقكداتيا لناصؼ تحت مسمى الرؤية العممية ذىبت بجيدىا كجيد ناصؼ معا ،في حيف أف الصرامة المنيجية كالعممية ال
تخؿ ىي أيضا مف مثالب كعيكب .
12

 -صابر الحباشة  :مف قضايا الفكر المساني في النحك كالداللة كالمسانية  ،دمشؽ  ،صفحات لمدراسات كالنشر ،ط01

13

 -المرجع نفسو  ،ص.75

 ، 2009 ،ص.79
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ىك بصدده..لقد خضع ناصؼ لتكجييات المعنى كلـ يأبو بمنطؽ الشكؿ  ،كىذا كاف ينسجـ
إلى حد بعيد مع المقتضيات الفمسفية لمنظرية الفينكمينكلكجية.14".
ما يمكف أف يتفؽ عميو نقاد ناصؼ رغـ اختبلفيـ في تكصيؼ لغتو كشأنو الفكرم  ،ىك
صعكبة المتف النقدم الذم يطرحو بمغتو كأفكاره  ،ىذه الصعكبة التي تصؿ إلى حد المغايرة
كاالختبلؼ كالتفرد  ،كبالتالي نحف أماـ أمريف في قراءة ناصؼ  ،إما أف نكلي ظيكرنا ليذه
القراءة بدعكل أنيا غير منيجية ك انطباعية ،أك نعيد الكرة بعد الكرة كنتحمؿ عبء الفيـ
كمعاناة النظر كجيد المحاكلة كالمعاكدة مف داخؿ الخطاب الناصفي كليس مف خارجو ،
كمف ىـ القراءة ذاتيا التي ىي إنصات كمحبة كحنك كتكاصؿ كما يراىا ناصؼ  ،فإف
ظفرت بالخير فقد اقتربت  ،كاف عدت خائبا فأحسف الظف بالناقد الذم قد يجتيد فيصيب
كيخطئ  ،كما يجتيد القارئ فيصيب كيخطئ أيضا ككذلؾ ىك الجيد البشرم معرض
لمنقص كالعي .
كربما يشكؿ خطاب ناصؼ ظاىرة فريدة بيف أقرانو كأنداده قبؿ أف يتاح لمقارئ المتخصص
أك الباحثيف مف بعد  ،فقد أثار ناصؼ بمداخمتيف في ندكة نادم جدة األدبي الثقافي سنة
 ، 1988التي يمكف أف نسمييا بػ ( ندكة القرف ل ألنيا ضمت نخبة مف النقاد مف كافة
أنحاء العالـ العربي كنذكر منيـ عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر :جابر عصفكر  ،حمادم
صمكد  ،ص بلح فضؿ  ،عز الديف إسماعيؿ  ،عبد الممؾ مرتاض  ،كماؿ أبك ديب  ،عبد
اهلل الغذامي...تحت رعاية الشي الحكيـ عبد الفتاح أبك مديف  ،كقد كاف مكضكع الندكة
قراءة جديدة لتراثنا النقدم  ،كالجدير بالذكر أف مداخمة ناصؼ( بيف ببلغتيف ل أثارت جدال
كاسعا تجمى في المناقشات التي أظيرت حجـ التضارب كاالختبلؼ في تمقي الخطاب
الناصفي  ،فقد تساءؿ محمد اليدلؽ أف كيؼ يككف كتاب اإلحياء لمغزالي أىـ مف كتاب
دالئؿ اإلعجاز  ،كأشار عز الديف إسماعيؿ إلى تعدد التفسير مثمما ىناؾ تعدد لمببلغات ،
14

 -مصطفى شميعة  :القراءة التأكيمية لمنص الشعرم القديـ بيف أفؽ التعارض كأفؽ االندماج  ،األردف  ،إربد  ،عالـ

الكتب الحديث  ،ط، 2013 ، 01ص.299
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كقد كافؽ كماؿ أبك ديب فيما ذىب إليو ناصؼ مف إحساس بالتيو أماـ ثقافة تراثية غير
متجانسة تحتاج إلى فيـ أكبر  ،كعقب عابد خزندار قائبل":ليعذرني الدكتكر ناصؼ عندما
أقرر أنني لـ أفيـ محاضرتو "!..كفرؽ سعد مصمكح بيف الببلغة كعمـ األسمكب معتب ار أنيا
إجراءات في خدمة النص ما سيثير غضب ناصؼ فيما بعد  ،خاصة عندما يتدخؿ حمادم
صمكد معتب ار الببلغة كاحدة تيتـ بجنس مف المخاطبات المحددة  ،كال يعنييا طرائؽ إنتاج
المعنى في األصكؿ كالتفسير.15..
لقد كاف تعقيب ناصؼ حادا ك شديد الميجة دؿ عمى انحراؼ تدخبلت األساتذة عما قد أثاره
في مداخمتو  ،فقد استنكر عمى حمادم صمكد استثنائو قضية إنتاج المعنى مف الببلغة ،
معتب ار أف األكلى بالعمـ ىك ىذه الطرائؽ  ،التي تحتاج إلى فمسفة أعمؽ  ،أما تنظيـ كحدات
القكؿ فيي ضرب مف الفف البسيط الذم اعتنت بو الببلغة  ،كقد عاب ناصؼ كممة
اإلجراءات في تعقيب سعد مصمكح معمقا كساخ ار  ،أية إجراءات ؟ ىؿ نحف في محكمة
العدؿ الدكلية؟ كممخصا :فما أكثر ما ينقؿ عف الغرب كما أقؿ الفطنة التي تبدكا في سبر
معنى النص..

16

 ،كمنتييا قائبل":يؤسفني أف أقكؿ أننا غير متفقيف في طريقة التأتي

لمشكبلت المغة.17"...
كيبدك  -في رأم الباحث -أف جؿ المداخبلت لـ تناقش القضايا التي طرحيا ناصؼ في
مح اضرتو ككقفت عند حدكد التساؤؿ :ىؿ ىي ببلغة كاحدة أـ ببلغتيف أـ
ببلغات...بالمفيكـ المعيارم كالكصفي القديـ أك بربطيا بعمـ األسمكب أك تصكر العمـ
الحديث  ،مع التساؤؿ حكؿ جدكل العمكـ اإلسبلمية كعبلقتيا بالببلغة  ،في حيف أراد
ناصؼ إلى إعادة قراءة الببلغة مف منظكر آخر يستكعب كؿ جيد العقؿ العربي في فيـ

15

 -ينظر  :المناقشات :قراءة جديدة لتراثنا النقدم  ،النادم األدبي الثقافي بجدة  ،المجمد األكؿ  ، 1990 ،ص407

كما بعدىا.
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النص سكاء عند الببلغييف أك عند المفسريف ك األصكلييف كالمتصكفة  ،محاكال جمع أشتات
ىذا الجيد خارج غكاية البياف كفتنة الكبلـ كالجك الثقافي الذم غمبت عميو الخصكمة
كالمحاجة  ،كمحاكال استنبات ببلغة أخرل مف داخؿ البيئة اإلسبلمية خارج المذاىب
كالفرؽ.
لقد أشار جابر عصفكر إلى صعكبة كخطكرة نص ناصؼ كىك يعقب عمى مداخمتو
معترفا..":كأشيد أف عذابي بقراءة ما يكتب لـ ينقطع منذ ىذا الكقت إلى اآلف كلكف العذاب
يكافأ دائما بالمتعة..متعة الفيـ كالتعرؼ..كالدكتكر مصطفى ناصؼ مف الذيف ال تعطيؾ
كتابتيـ نائمة ألكؿ كىمة ..فبلبد مف أف تكد نفسؾ كأف تتعمـ مراكغتو التي تعمميا فيما يبدكا
مف أستاذه الشي أميف الخكلي ،18"..كلكف عصفكر فيما بعد ينسؼ نص ناصؼ معتب ار
قراءتو قد تؤدم إلى تدمير األساس االبستيمكلكجي لقراءة التراث  ،معتب ار إياه تفكيكيا يثبت
الشيء كض ده مما يبقينا دائما في منطقة ميتزة ال تقكـ عمى أساس سميـ مف المعرفة
اليقينية. 19
كالمبلحظ في قراءة ناصؼ لمنصكص يجده مف الذيف يصحبكف النص كال يممكف قراءتو
في فترات متباعدة كفي ظركؼ مختمفة  ،كالتأكيؿ عنده ىك عكد مستمر كما الفيـ تجديد
دائـ  ،ككؿ قراءة عند ناصؼ ىي مغامرة أخرل كاكتشاؼ آخر كانجاز مختمؼ فعبد القاىر
ابف البياف الذم انتقده ناصؼ كىك تمميذ أميف لمجاحظ كالمغكييف مف قبؿ لكنو قد يخرج مف
أسر النظـ إلى أريحية المغة  ،كالجاحظ شاىد عمى عصر مضطرب كفاسد كمزدىر  ،فقد
يقع في فتنة القكؿ أك فتنة البياف التي عزؼ عمى كترىا الجميع  ،كما قد تجد في نصكصو
18
19

 -قراءة جديدة لتراثنا النقدم  ،ص.408

 -المرجع نفسو  ،ص /.410المبلحظ أف جابر عصفكر يعتبر ناصؼ ناقدا تفكيكيا في تعقيبو عمى مداخمة بيف

ببلغتيف التي سيتمقفيا ناصر العجيمي كمحمد البنكي فيما بعد لدراسة ناصؼ مف جية التفكيؾ ،لكف جابر عصفكر عندما
يخمك بنص ناصؼ فإنو يقكؿ شيئا آخر – ينظر غكاية التراث  ،الككيت  ،كتاب العربي(ك ازرة اإلعبلـ مجمة العربيل ،
ط ، 2005 ، 01ص  - 07. 06كفي الحقيقة فإف عصفكر ينفي تماما أم حضكر لمتفكيؾ في النقد العربي!! فمماذا

كصؼ ناصؼ بالتفكيؾ؟ ينظر - :محمد البنكي  :دريدا عربيا (قراءة محمد التفكيؾ في الفكر النقدم العربيل  ،البحريف ،
ك ازرة اإلعبلـ  ،بيركت  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،ط ، 2005 ، 01ص.87
17
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مناكئة الزماف كانتصا ار لقيـ اإلنساف  ،كأغمب الظف أف اختبلؼ تأكيبلت ناصؼ لمنص
الكاحد ليست خاضعة لميزاجو كظركفو كما يرل حسف البنا إسماعيؿ

20

 ،بؿ ىي خاضعة

ألضرب القراءة كأحكاليا كمداخميا التي تعطيؾ في أكقات ما تمنعؾ في أخرل كعمى قدر
الجيد كالكد يستحصد القارئ كيجني

 ،مف السيؿ جدا اقتطاع نصكص ناصؼ مف

سياقاتيا كضربيا ببعضيا تحت حجة التناقض  ،كلكف مف الصعب التمكضع داخؿ
الخطاب الناصفي كتحمؿ مسئكلية القراءة كالقمؽ الجـ الذم يصاحبيا.
قد تبدك الكتابة عند ناصؼ تعريضا صريحا بالمغة األكاديمية كحرفة النقد التقنية التي
يعافيا ،كربما شطر نظريتو ىك حرب معمنة عمى المغة الرسمية كعمى المنيجية كالتقاليد
الجامعية التي لـ تجعؿ لو صديقا كال أنيسا  ،في حسد األقراف كعداكة الخبلف كسكء الفيـ
كالتقدير الذم طكل عميو نفسو  ،في حسرة دائمة كشعكر مزمف باالغتراب أكرثو اعتدادا
بالنفس كانكفاء عمى الذات  ،لكف ذلؾ لـ يزده إال إص ار ار عمى نيجو كردا بإبداعاتو التي لـ
تزؿ تفاجئ قارئيو كناقديو مف حيف إلى حيف  ،لذلؾ كصفو فاركؽ شكشة بالنمط الصعب
كالرىيب

21

 ،كاعتبره حامد العنبرم نمكذجا أك بقية لنمكذج مف رعيؿ مضى نحف اآلف في

أشد الحاجة إلى أمثالو

22

 ،كلكف ىذا المراس الصعب كالقسكة التي عزلت ناصؼ في

محيطو لـ تكسبو كد الزمبلء كال قرب التبلميذ كال حب القارئ  ،بسبب أسمكبو المستفز رغـ
أنو كضع شرط المعرفة المحبة كالحكار  ،إال أنو لـ يكف يحاكر إال نفسو

23

 ،غير أف

القارئ لمصطفى ناصؼ بمنأل -عف الجك الذم يكتب فيو -ال يسعو إال أف يعجب رغـ
الغمكض ذلؾ أف القراءة "..ال يقدر عمييا إال مف امتؤلت قمكبيـ بالمحبة  ،كعمرت

20
21

 ينظر  :حسف البنا إسماعيؿ  :مصطفى ناصؼ قراءة أكلى  ،ص.438 -ينظر  :فاركؽ شكشة  :مصطفى ناصؼ نمط صعب كمخيؼ  ،جريدة األىراـ المصرية  ،العدد  ، 44281األحد
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حول إشكالية تمقي خطاب ناصف النقدي

مدخل

بالصفاء  ،كلـ تفسدىا الكراىية أك األحقاد ،كخمت مف كؿ ما يؤدم إلى تعكير المزاج أك
تبديد المكدة.24".
ىذا ىك شأف القراءة عند ناصؼ التزاـ كمسئكلية يتجاكز حدكد النمط األكاديمي  ،كيعمك
عمى الظركؼ كاألىكاء الذاتية  ،ليتصؿ باألبعاد القكمية كالقيـ اإلنسانية في سمك الغاية بيف
الحرية ك النظاـ  ،كفي التكاصؿ كالحكار الذم يستكعب التأليؼ بيف المتباينات كفي المعاناة
كاحتماؿ الصعب مع المشاركة كالمحبة كالتعاطؼ الذم يمتمس أبعاد المعنى كامتداداتو بيف
النص كالعالـ كبيف الذات كالزمف كالثقافة  ،فميس النص  -كما يقكؿ إدكارد سعيد  -كتمة
جامدة أك قصيدة قائمة بعينيا  ،كانما النص ىك امتداد في الماضي كالحاضر كبيف الكاتب
كالقارئ كاستمداد مف نصكص أخرل كفؽ حالة تاريخية " النص كؿ ثقافي كفني حيكم ،
كلذلؾ فإف الناقد يقمد أك يكرر النص في تمديده لو منذ البدء إلى أف يصبح كبل
متكامبل.25".
كناصؼ في ذلؾ امتداد لطريقة الركاد التي كانت الكتابة النقدية عندىـ ال تقؿ شأنا عف
الكتابة اإلبداعية كاألدبية  ،فالنقد عند طو حسيف أدب بأدؽ معنى الكممة  ،كىك تعبير عف
شخصية الناقد كتعبير عف عصره  ،مثمما ىك تجسيد لممثؿ العميا التي تطمح ليا
اإلنسانية ،26كيعد كتاب حديث األربعاء لطو حسيف تمثيؿ حي لركح المغة الجياشة بالفرح
كالنشكة التي تمثؿ إبداعا مكازيا كمتعة الفتة نفتقدىا في النقد المعاصر

27

 ،كلعؿ البنكي

كاجد في لغة ناصؼ ما لـ يجده غيره يقكؿ ":إف مصطفى ناصؼ ينافح بشدة دكف حياض
آرائو ،كىك مف ىذه الكجية ناقد محنؾ كمتمرس حبتو التجربة بعيف طائر تعثر عمى المراد
24
25

 فاركؽ شكشة  :اإلغراء بالقراءة  ،القاىرة  ،مكتبة األسرة  ، 2003 ،ص.10 -ينظر  :إدكارد سعيد  :العالـ كالنص كالناقد  ،تر :عبد الكريـ محفكظ  ،دمشؽ  ،اتحاد الكتاب العرب ، 2000 ،

ص.192 ، 191

26

 -ينظر  :جابر عصفكر  :المرايا المتجاكرة دراسة في نقد طو حسيف  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب،

27

 -ينظر  :فاركؽ شكشة  :اإلغراء بالقراءة  ،ص.14 ، 13

 ،1983ص.293 ، 292
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بالتقاطة مباشرة  .معو ينبغي أف تككف عمى ألفة بمنطؽ القفز كتسديدات الحدس  ،كلسنا
نتحدث ىنا عف مثمبة بالضركرة  ،فممثؿ ىذه الطرائؽ معقكليتيا الخاصة  ،كليا صرامة
تجعؿ صاحبيا غير عابئ بمكاضعات اإلجراء المدرسي في االستقراء كاستخراج النتائج مف
المقدمات  ،إنو يذىب إلى بغيتو مف أقصر طريؽ.28"..
لذلؾ فإف ناصؼ يسمؾ في كتابتو أسمكبا ح ار  ،كيسمـ نصو لمفكرة يتبع ناصيتيا حيث كلت،
فتراه يغدكا كيركح كأنو غير قانع بما ىك فيو  ،أك يتطمع إلى شيء آخر ،ثـ يني رحمو أيف
مضت بو أضرب المعنى كتكجيت  ،ليعيد الكرة مستعدا بالسؤاؿ كمتسمحا بالرفض كالمناكئة
كمفسحا المجاؿ ألفكار أخرل تنتج كتتكالد في صكرة مف العبارات المكجزة كالقصيرة المكثفة
التي تستكقؼ القارئ مرات كمرات  ،متسائبل كحائ ار أماـ كممات أشبو بالحكمة الجامعة .
ال شؾ ك أف ليذا النحك مف الكتابة بعده الفمسفي الغائر الذم يقؼ أماـ المغة كالمعنى
كالمكتكب مكقفا أعمؽ كأبعد  ،إذ تعتبر المغة نحكا قبميا محضا سابقا عمى الصكت كالنس
كا لتدكيف تعتمؿ حياة النفس أك ىي حديث النفس لنفسيا قبؿ "..التمكيف لمقكؿ بما ىك
فاعمية تأكيمية كتاريخية حيث تنشأ المغة مساكقة لحدكث المكتكب بما ىي لحظة انتقاؿ إلى
التاري كاجراء المعنى عمى مجرل الزماف التاريخي ".

29

 ،كال جرـ أف ناصؼ يعي جيدا

ىذا النيج الذم لـ يكف كاضحا في كتاباتو األكلى رغـ قربيا منو  ،لكف الكتابة عنده أخذت
فيما بعد بعدا تطكريا إلى الداخؿ أك إلى األعمى  ،ليس إلى العبارة كانما إلى الفكر كالمعنى
 ،فيما يمكف أف يسمى بػ(الكتابة المفكرةل التي تستسمـ إلى ما يشبو اإليقاع التمقائي  ،إيقاع
النفس الداخمي غير العابئ بمتطمبات القارئ أك النشر أك حدكد الكتابات كالمقاالت " ،إنيا

 - 28ينظر  - :محمد البنكي  :د ريدا عربيا (قراءة التفكيؾ في الفكر النقدم العربيل  ،البحريف  ،ك ازرة اإلعبلـ  ،بيركت ،
المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،ط2005 ، 01

29

 ،ص.254

 -فتحي إنقزك  :ىكسرؿ كمعاصركه مف فينكمينكلكجيا المغة إلى تأكيمية الفيـ  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي

 ،ط ، 2006 ، 01ص.23
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مكتكبات مسايرة لحركة األفكار مسايرة طبيعية..حيث التداخؿ بيف فعؿ الكتابة كفعؿ الفكر
أمر ال مناص منو . 30".
كالمبلحظ لكتابات ناصؼ يجدىا أشبو بالمقاالت التي تجمع تحت مجمكعة مف الفصكؿ
المعدكدة كال تتضمف أية عناكيف جزئية أك فرعية أك عناصر  ،ككأنيا كتابات أكلى أقرب
إلى المسكدات التي لـ تخضع لممراجعة كالتمحيص  ،إنيا تأمبلت كخكاطر أك كممات ال
يمؿ ناصؼ مف تقميبيا كما يقكؿ ،31ترجك مف الفكرة حضكرىا في لحظة سابقة نقية مف
التحديد أك الترتيب الذم يذىب بركعة المقاء األكؿ أك دىشة االكتشاؼ  ،كال يشؾ القارئ
في تحميؽ أطياؼ ىكسرؿ كحضكرىا فك ار ككتابة عند ناصؼ .
قد يبدك مف الصعب تحديد مبلمح الكتابة النقدية عند ناصؼ  ،كربما أم عمؿ مف ىذا
الشكؿ قد يذىب بجكىر كأبعاد الكتابة الحقيقية التي ينشدىا الناقد كيتحمؿ ىمكميا
كشجكنيا ،كلكف ال بأس بإلقاء بعض األضكاء العامة التي ال تخفى عمى القارئ المشغكؿ
بيذه الكتابات  ،نذكر منيا :
 فمسفة التقديم والختام تعد المقدمة كالخاتمة مف أبجديات الكتابة العامة التي ال يخؿبحث أك دراسة مف حضكرىا  ،كميما اختمفت اآلراء كاألفكار حكؿ مضمكنيا
كعناصرىا ك أىدافيا إال أنيا ال تختمؼ في حتمية كجكدىا خاصة في البحكث
العممية كاألكاديمية

32

 ،لكف القارئ لكتب ناصؼ يجد إىماال تاما لما عيدنا عمى

تسميتو بالمقدمة أك الخاتمة  ،كىك ال يعبئ مطمقا بما يجب أف تتضمنو مف أفكار
حكؿ البحث كما يشغؿ الباحث في مركزية الفكرة التي تتحمؿ في كامؿ البحث فيما
بعد  ،إف المقدمات في كتب ناصؼ ال تتجاكز الصفحتيف عمى العمكـ  ،بؿ إنيا قد

30
31
32

 فتحي إنقزك  :ىكسرؿ كمعاصركه  ،ص.24 ،23 -ينظر  :صبلح فضؿ  :حكاريات  ،ص.162

 -ينظر  :عمار بكحكش كمحمد محمكد الذنيبات  :مناىج البحث العممي كطرؽ إعداد البحكث  ،الجزائر  ،ديكاف

المطبكعات الجامعية  ، 1995 ،ص.184 ، 183
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تقؿ إلى بعض األسطر التي بالكاد تمؤل الصفحة كما في كتاب مسئكلية التأكيؿ  ،ك
كتاب نظرية المعنى  ،كقد ال تحمؿ كتبو اسـ المقدمة كما في كتاب مشكمة المعنى،
ككتاب نظرية التأكيؿ الذم يفتتحو بكممة تعريفات  ،كقد تككف بعض المقدمات
امتدادا لمفصؿ األكؿ كمكضكعو كما في أكؿ كتاب لناصؼ (الصكرة األدبيةل الذم
يبدأ مباشرة بالحديث عف الصكرة كالرمز كاالستعارة مستشيدا كممثبل  ،أك في كتاب
قراءة ثانية حيث تحدث في المقدمة عف معكقات قراءة التراث قبؿ أف ينتقؿ لمحديث
عف اإلحساس بالتراث  ،كغالبا ما يربط ناصؼ كتبو ببعضيا  ،فيذكر في المقدمة
أف الحديث عف مشكمة المعنى ىك امتداد لمصكرة األدبية كنظرية المعنى  ،كأف
صكت الشاعر القديـ عكد عمى قراءة ثانية  ،كأف دراسة الرمز في أدب المازني
استثم ار لدراسة المعنى  ،كما نستطيع أف نمحظو في كؿ مقدمات ناصؼ ىك عنايتو
بالقارئ  ،فيك يتحدث إلى القارئ في مقدماتو كال يتحدث عف بحثو  ،كقد نممس في
ذلؾ نكعا مف التشكيؽ كاالستمالة كاإلغراء المقصكد  ،يقكؿ في مشكمة المعنى ":كال
أحب أف أصؼ الكتاب في ىذه التقدمة  ،حسبي أف أزكي المكضكع كأترؾ ما كتبتو
لمقارئ ،33".كيقكؿ في أكؿ كتاب لو":كلست أبغي مف كراء الصفحات اليسيرة الممقاة
بيف يديؾ إال أف تشاركني اإلحساس بكؿ تمؾ المشاكؿ التي ال يعرفيا النقد القديـ
 ،34".كيقكؿ في قراءة ثانية ":كأنا حريص عمى أف أجتذب محبتؾ  ،كأف أغريؾ
بمطالعة ىذه الفصكؿ القصار التي بيف يديؾ. 35".
قد يككف ناصؼ مف الباحثيف الذم يركف في المقدمة كخطكاتيا ضربا مف الحصار
عمى القارئ كمحاكلة احتكائو أك لجـ معارضتو باعتباره متمقيا سمبيا ،أك ىي  -كما
يقكؿ جكرج طرابيشي – " المقدمة أحيانا شأف مف يريد أف يمخص لؾ قصة بكليسية،
33

 -مصطفى ناصؼ  :مشكمة المعنى في النقد الحديث  ،مكتبة الشباب  ،مطبعة الرسالة  ،ص. 04

35

 -مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،بيركت  ،دار األندلس  ،ص.07
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 مصطفى ناصؼ  :الصكرة األدبية  ،بيركت  ،دار األندلس  ،ص.0822
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فيبدأ أكؿ ما يبدأ بإخبارؾ مف ىك القاتؿ ،36".كمف ىنا فشأف المقدمة أك الخاتمة
التي تخؿ معظـ كتب ناصؼ منيا ىك ممارسة فعؿ القراءة الذم ينطمؽ منو كىك
اعتبارىا مشاركة كتعاطؼ كتفاعؿ تحتفؿ بالقارئ كتفسح لو المجاؿ أماـ نصو ليمؤل
فجكاتو كيثير إشكاالتو بما يتكصؿ لو القارئ كليس بما يسطره الكاتب مف نتائج في
خاتمتو.
 مسألة العنونة  :يقكؿ مصطفى ناصؼ عف المثؿ اإلنجميزم "إذا عنكنت لشيء فقدانتقصت منو " ،37كىذا ما يفسر استغناء ناصؼ عف العناكيف الفرعية كالجزئية
كاجراء جميع كتبو تحت بضعة عناكيف جامعة لفصكؿ الكتب  ،كالمبلحظ أف كؿ
عناكيف كتب ناصؼ تدكر حكؿ كممات محددة تشغمو قديما كحديثا  ،المعنى في
نظرية المعنى كمشكمتو  ،المغة في المغة بيف الببلغة كاألسمكبية  ،كالمغة كالببلغة
كالميبلد الجديد  ،كالمغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،التأكيؿ في النظرية كالمسئكلية ،
كالثقافة في ثقافتنا كالشعر المعاصر  ،كالدراسة األدبية كالكعي الثقافي  ،كنستطيع
القكؿ أف أغمب عناكيف ناصؼ تجمعيا كممات محددة (المعنى  ،المغة  ،التفسير ،
القراءة  ،النظرية ،الدراسة  ،التأكيؿ  ،الثقافةل  ،كىي أقطاب مشركعو النقدم  ،كما
نبلحظ أف بعض العناكيف مشغكلة بالتجديد كاإلبداع كمحاكلة االنتقاؿ إلى الخطكة
األخرل في الكتابة رغـ أنيا متضمنة في سائر كتبو كنعني بذلؾ القراءة الثانية ،
كالميبلد الجديد  ،كالكجو الغائب  ،كالنظرية الثانية  ،كالمبلحظ في صياغة العناكيف
أنيا ال تحمؿ عناكيف فرعية أك تفصيمية  ،كال تنبئ في بعضيا عف المنيج أك طبيعة
الدراسة خاصة في الكتب التطبيقية فنجدىا تحمؿ كممة دراسة في دراسة أدب
المازني كقراءة في القراءة الثانية  ،ك قد ال تحمؿ أيا منيما في صكت الشاعر
36

 -جكرج طرابيشي  :المثقفكف العرب كالتراث التحميؿ النفسي لعصاب جماعي  ،المممكة المتحدة  ،رياض الريس لمكتب

37

 -قراءة جديدة لتراثنا النقدم  ،ص.415

كالنشر ،ط ، 1991 ، 01ص. 09
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القديـ ،كأحمد حجازم الشاعر المعاصر  ،كيبدكا أف ىذه االستراتيجية مقصكدة مف
الكاتب ككأنو يريد أف يحفظ مضامينو مف التحديد كالتصنيؼ الذم قد يفقدىا قيمتيا
بعد حيف  ،كلكنيا في المقابؿ قد ال تحدث الصدل المرجك مف كرائيا  ،كىذا ما دفع
بناصؼ إلى أف يراجع فصمو في نظرية المعنى حكؿ (مبلحظات عمى معنى الفيـ
األدبيل

38

كيعيد نشره في كتاب مسئكلية التأكيؿ تحت عنكاف آخر(مبادئ

كمراجعاتل39كيضع لو العناكيف الجزئية التالية )بيف المغة كاألفكار،السياؽ قبؿ
الكممة،التفسير بالسكر...ل  ،كىك نيج نجده متكات ار في كامؿ المسئكلية بخبلؼ
الكتب السابقة ككأف ناصؼ أحس بأف نصكصو بحاجة إلى تفصيؿ أكثر خاصة في
جانب العنكنة  ،كلكف بقدر ىذا الجيد الذم بذلو ناصؼ في تمكيو كتاباتو إف
صحت العبارة إال أف ذلؾ كاف عمى حساب شعبية ما يكتب كمحدكدية القراء في
بعض المجاالت الضيقة  ،كربما غمب عمى تمقي كتابات ناصؼ سكء الفيـ أكثر
مف المرجك كالمراد مف كرائيا.
 اإلحاالت تعد اإلحاالت كاليكامش كالمراجع مف أىـ التقاليد المنيجية التي ترتبطبمادة البحث كمصادرىا  ،كمستكل األمانة في النقؿ باإلحالة كالتيميش ،كقد كانت
كتابات ناصؼ األكلى ال تشكك مف ىذه الحالة رغـ اقتضابيا في قضية تكظيؼ
المصادر  ،إال أف الكتابات األخيرة تخمت تماما عف قضية اإلحاالت رغـ أف
ناصؼ يشير في آخر الفصكؿ إلى بعض المراجع كما في مسئكلية التأكيؿ  ،كيقترح
مراجع لمقراءة في آخر كتاب نظرية التأكيؿ  ،كيصبح كتاب قراءة ثانية كصكت
الشاعر القديـ نقيا مف أية إحاالت  ،كأغمب الظف أف ناصؼ ال يبحث في المصادر
كالمراجع كي يمؤل بيا صفحات كتبو  ،بقدر ما يفكر كيتأمؿ كيستحضر ما قرأه
كخبره الذم ينصير في لغتو مشكبل نصا ثانيا كميبلدا آخر رغـ أنو ال ينفؾ يذكر
38
39

 ينظر  :مصطفى ناصؼ  :نظرية المعنى في النقد العربي  ،بيركت  ،دار األندلس  ،ص.158 ينظر  :مصطفى ناصؼ  :مسؤكلية التأكيؿ  ،القاىرة  ،دار السبلـ  ،ط ، 2004 ، 01ص.3124
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أسماء الركاد كاألجداد كالنقد الجديد كأعبلـ التأكيؿ في تأكيؿ مستمر ألفكارىـ
كآرائيـ ،كال شؾ أف كثرة اإلحاالت كالمصادر تذىب بجيد الباحث الذم يضيع في
زحاـ النصكص التي ينقميا كيتعامؿ معيا  ،ك ىي تبديد لثركتو كاعبلف عف إفبلسو
بعد حيف كما يرل ناصؼ
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 ،ك " ..لمدكتكر ناصؼ قدرة خارقة عمى استيعاب ما

يقرأه كتمكينو بفكره الخاص  ،كىك حيف يعارض كتابا أك مقكلة ما يطرحيا كما تمثمو
أك تمثميا".
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 ،كال بأس بالكاتب الذم بمغت بو المعرفة حدكدىا كطكل الدىر بيف

صفحات الكتب أف تجرم في نصكصو خبرة الزمف كجرياف الماء في الغدير كقد
تحرر مف أثقاؿ النقط كالنقؿ األكاديمي  ،ككذلؾ ىك شأف الكتاب الكبار نصكص
تحمؿ بصمة أصحابيا كتعرؼ بأسمائيا .
 لغة النقد عمى قدر اشتغاؿ ناصؼ عمى مفيكـ المغة قديما كحديثا التي تعد قطبالرحى في مشركعو ال نقدم  ،عمى القدر الذم جعؿ مف لغتو النقدية لغة أخرل ال
يعرؼ إال بيا كال تعرؼ إال بو  ،كال يمكف لقارئ ناصؼ أف يمج إلى أفكاره كالقضايا
التي يطرحيا قبؿ أف يستكقفو نصو كلغتو الخاصة  ،التي تحتاج إلى بعض الكقت
حتى يألؼ عباراتو كمفرداتو  ،في شكؿ مف المصاحبة كالمداكمة مع شيء مف
الصبر كاألناة  ،كلكف مع ذلؾ فإف الشعكر بصعكبة النص الناصفي كتمنعو عمى
الفيـ  -رغـ ما يثير في عقؿ القارئ مف إشكاليات كتساؤالت ال تنتيي  -قد ال
يفارؽ قارئو  ،بسبب كثافة العبارات القصيرة المكجزة كالمتقطعة التي تأتي في حالة
انيمار كتداعي متسارع  ،ال تبقي لمقارئ ما يمتقط بو أفكاره يقكؿ ناصؼ في صكت
الشاعر القديـ:
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"٠ ِٓٚ..ذس ٞفشثّب سإٔ٠ب شٛاغً أخش ٜرزذاػ ٝف ٟر٘ٓ اِشئ اٌم١ظ ِغ ٘زٖ اٌظخٛس
ٚاٌجٕبدي  .فى١ف ٔضػُ ألٔفغٕب إٔٔب ٔغزط١غ أْ ٔمؼ ٟف ٟأِش٘ب ثمٍ ِٓ ً١اٌجٙذ ٚ .و١ف
ٔضػُ أْ ٘زٖ اٌظخٛس أداح ِٓ أدٚاد اٌزؼج١ش ػٓ دضْ شخظِ ٟب ٍ٠جش أْ ٕ٠غبٖ اٌّشأ ثؼذ
لٍ ً١؟ ٌمذ وبٔذ اٌظخٛس اٌظُ فّ١ب ٠جذ ٚجشدب غبئشا ِٓ اٌظؼت أْ ٠ؤع ٖٛاٌشبػش  .وبٔذ
رذذ٠ب ٚػّمب  .وبٔذ رؼج١شا ػٓ ِشىٍخ ِزؤطٍخ  .ؽٛسا ٠شا٘ب طخٛسا ٚؽٛسا ٠شا٘ب ِٛجب
ٚثذشا ١ٌٚال ٚطجذب ٘ٚ .ىزا ثذا اِشإ اٌم١ظ ِغزٛدشب ِٕفشدا ٠ .ش٠ذ أْ ٕ٠فز ف ٟلٍت ِب
أّ٘ٗ ٌٚ .ىٓ صُ عذٚال أ ٚأعزبسا ٠شا٘ب أ٠ ٚذغٙب ٚال ٠ذممٙب فٔ ٟفغٗ  .صُ طخٛس ثبل١خ
42
عبوٕخ رشٚػٗ ثجمبئٙب ٚعىٙٔٛبٚ .صُ ِٛط ٚثذش ٠ ً١ٌٚشزٍّٗ"...
كيقكؿ في المغة كالتفسير:
"ٚاٌغش٠ت إٔٔب وض١شا ِب ٕٔىش اٌذ١شح أِبَ إٌظٛص ٔٚ ،ذبٚي اٌزغٍت ػٍٙ١ب ِٓ ألظش
ؽش٠ك ٚ .اٌذ١شح لذ رشجغ اٌ ٝاٌظذاَ ِغ إٌض ِٚبػٕ١ب اٌضمبفٔ ٌُٚ . ٟىذ ٔؤٌف دز ٝاْ٢
اوجبس ٘زٖ اٌذ١شح ف ٟثؼغ اٌذذٚد ٚ ،اػطبئٙب دمٙب ِٓ اٌزٛج ٗ١اٌظبفِٚ . ٟب دِٕب ال
ٔشربح وض١شا اٌِ ٝجذأ اٌّؼبٔبح فّب أ٠غش ِب ٍٔجؤ اٌ ٝعّؼخ اٌّئٌف اٌزٔ ٞمشأٖ أ ٚػظشٖ اٌزٞ
دفظٕبٖ أِ ٚذسعزٗ اٌز ٟرؼٍّٕب أزّبئٗ اٌٙ١ب ٚ .سثّب ػٍك ثؤر٘بٕٔب أدىبَ ػبِخ ٚلؼب٠ب
ِخزبسح لذَ ثٙب ٘زا إٌض أ ٚران ٚ .لذ ٠ى ْٛف ٟإٌض اّ٠بءح ِؼٕ١خ اٌ ٝاٌغ١بق اٌّفشٚع
 .وً ٘زا ٠شجؼٕب ػٍِٕ ٝبصٌخ اٌذ١شح أ ٚاٌزٛلف  ِٓٚ .صُ ٔؼٛد اٌِ ٝجذأ اإلٌذبق اٌغبرط
ا ٌز ٞأششٔب اٌ٠ٚ . ٗ١ؼٕ ٟرٌه إٔٔب ٔشفغ اػّبي ِجذأ االخز١بس  .أٔ ٚؼجض ػٓ وشف
اٌظؼٛثخ  ،أٔ ٚزظٛس اٌزخّ ٓ١أِشا صبٔ٠ٛب ال ٍٔجؤ اٌ ٗ١اال ػٕذ اٌؼشٚسح.43"...
ما يمكف مبلحظتو في النصيف  -كىما اختيار عشكائي مف الباحث -أف ناصؼ في نقده
لمنص األدبي أك في تنظيره النقدم يعد شأنا كاحدا  ،إنؾ تبلحظ تمؾ الجمؿ المتتابعة التي
ليس بينيا فكصؿ  ،كتمؾ األسئمة التي ال تنتيي  ،كالفكرة الكاحدة التي تتكرر بألؼ شكؿ ،
كتمبس ألؼ لكف  ،إف ناصؼ ىنا كباستعمالو صيغة الجمع يجذبؾ إلى نصو كيضعؾ في
كجو العاصفة كحيدا ثـ يقكؿ لؾ إياؾ أف تيرب  ،ال يقكؿ لؾ ماذا يريد امرؤ القيس مف
الصخر أك ما مفيكـ القصيدة أك معنى البيت  ،إنما يقكؿ لؾ تخمى عف المعنى المتبادر
كالسطحي الساذج كتعاؿ معي نقمؽ مع امرؤ القيس كنككف جزءا مف ىذا القمؽ الذم يذىب
بنا بعيدا  ،تعاؿ معي نؤثر الحيرة عمى البحث المطمئف كاليادئ الذم ال يعبأ بالمعاناة
42
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يصدر القمؽ كالحيرة إلى قارئو تحت مفيكـ
كبالتخميف كال يصبر عمى ذلؾ  ،إف ناصؼ
ّ
المشاركة كالتعاطؼ  ،كيبذر الشؾ في كؿ أبجديات القراءة السائدة  ،ليؤسس لقراءة أخرل
مفتاحيا السؤاؿ كالتكتر كالمعاناة كالقمؽ الصحي العظيـ .
ال شؾ كأف تأكيؿ ناصؼ بحاجة أيضا إلى نمط مف التأكيؿ  ،كال يخؼ عمى القارئ
الطبيعة الحكارية كالتفاعمية لمكتابة عند ناصؼ التي تستحضر القارئ كتطمح إلى تغيير
عاداتو في القراءة مف خبلؿ استحضار الخصكـ تمييدا الستبعادىـ ،باستبعاد العادات
النمطية كالتقاليد القرائية التي رسخت أفكا ار قد يصفيا ناصؼ بالسخؼ المتكارث  ،كالتحميؿ
الشكمي الردمء ،كسكء الظف كالكراىة..تمييدا إلحالة البديؿ الذم ىك لحظة التأكيؿ في
كشؼ المعنى الخفي المتكارم العميؽ كىي ميمة صعبة تحتاج إلى مكاجية حقيقية  ،ثـ
ىناؾ النص األدبي أك النص النقدم الذم يحاكره ناصؼ كيستنطقو كيستثيره بالسؤاؿ
كبأكجو المعنى كأبعاده كيقؼ عمى أعتابو منتظ ار كمنصتا  ،إنو يذىب بؾ إلى أقصى حدكد
القراءة في مسألة الحرية كانفتاح النص كفكرة الريب كالشؾ كالسؤاؿ ..ثـ يكبح جماحؾ بفكرة
الكاجب كالنظاـ كالنمك كالمصمحة كالعافية ..ثـ ييكف عميؾ – في طرافة كخفة  -بصكت
المحبة كا لتعاطؼ كالقراءة الكدكد  .أف ال بأس عميؾ مادمت تق أر كتقمؽ كتحب ككذلؾ ىي
القراءة

مسئكلية

كالتزاـ

لعبا

كليست
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اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

إف المتتبػػع لنشػػأة الببلغػػة العربيػػة يجػػدىا متزامنػػة مػػع نشػػأة عمػػكـ المغػػة األخػػرل ،عمػػى
غرار النحك كالصػرؼ المرتينػة بأسػباب تاريخيػة كحضػارية كثقافيػة كدينيػة ...أممتيػا الظػركؼ
الجدي ػػدة لؤلم ػػة العربي ػػة كاإلس ػػبلمية ،المرافق ػػة لمتػ ػزاحـ الحض ػػارم ال ػػذم جس ػػد بداي ػػة النيض ػػة
كاإلقػػبلع فػػي سػػبيؿ التأسػػيس لمرحمػػة العقػػؿ بتػػدكيف العمػػكـ ككضػػع التصػػانيؼ التػػي تعػػد كقػػكد
الحضارة كمداد الفكر .
كقػػد كػػاف الػػنص محػػكر ىػػذه العمػػكـ كمسػػتكدع أفكارىػػا كاصػػطبلحاتيا ،كيعػػد الػػنص القرآنػػي
نقطة التحكؿ في البياف العربي إذ شكؿ قطيعة ببلغية مع ما كاف سائدا كنقصد بذلؾ الشػعر
الذم ىك ديكاف العرب كمعينيا الذم ال ينضب ،كعمى القرآف بنظمو المعجز كبيانو المختمػؼ
نشأت أكلػى األفكػار التػي حاكلػت اسػتكناه كتفسػير ىػذه الظػاىرة المغكيػة الجديػدة عمػى المسػاف
العربػػي كبالتػػالي كػػاف الػػنص القرآنػػي النمػػكذج كالمثػػاؿ بعػػدما كػػاف الشػػعر الػػذم لػػـ يت ارجػػع أك
يتقيقر بقدر ما أضحى األداة األكلى التي مف دكنيا ال يمكف فيـ القرآف الكػريـ ك ىػك بمسػاف
عربػػي مبػػيف ،كعميػػو فػػإف مجػػاز الق ػرآف ألبػػي عبيػػدة معمػػر ابػػف المثنػػى كػػاف أكلػػى محػػاكالت
الشػػرح كالتفسػػير  ،ككتػػاب معػػاني الق ػرآف لمف ػراء الػػذم يػػدؿ مػػف عنكانػػو عمػػى مكضػػكعو  ،ثػػـ
كتػػاب البيػػاف كالتبيػػيف لمجػػاحظ الػػذم يعػػد مػػف اإلرىاصػػات األكلػػى لنشػػأة الببلغػػة العربيػػة كقػػد
كػػاف البي ػػاف م ػػف ص ػػميـ مباح ػػث القػ ػرآف كأبكابػػو خاص ػػة تفس ػػير إعج ػػازه كس ػػمكه عمػ ػى المس ػػاف
العربي الذم أعقب حركة عممية نشطة تجسدت في كتابػات الكاسػطي كالرمػاني كالخطػابي،
ثػػـ أبػػي بكػػر البػػاقبلني  ،انتيػػاء بزبػػدة مػػا تكصػػؿ إليػػو عبػػد القػػاىرة الجرجػػاني فػػي كتػػابي
الدالئؿ كاألسرار.
كلػػـ يكػػف الػػنص الشػػعرم العربػػي بعيػػدا عػػف الفيػػـ كالتفسػػير خاصػػة فػػي ظػػؿ ظيػػكر المحػػدث
كالمكلد الذم حاكؿ أف يزحزح مكانة القديـ كيؤسس لسنف شعرم حديث يتجاكز بو العمكد
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اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

الج ػػاىمي ليكاك ػػب معطي ػػات الحض ػػارة كم ػػا أفرزت ػػو م ػػف مظ ػػاىر عممي ػػة كثقافي ػػة كاجتماعي ػػة
أحكجت الشاعر القديـ  ،حيث أدل ذلؾ إلى ظيكر الخصكمة كالمكازنة بػيف القػديـ كالمحػدث
في كتابات ابػف المعتػز ك اآلمػدم كغيرىمػا  ،ثػـ كػاف ابػف طباطبػة ك ابػف قػدامى الػذم حػاكؿ
ربػط الببلغػػة بالشػعر ربطػػا مباشػ ار كذلػػؾ بإقامػػة ىيكػؿ بنيػػكم تجريػدم ذم أصػػناؼ كتعريفػػات
يشبو إلى حد كبير تصنيفات المناطقة.1
كقػػد اسػػتطاع عبػػد القػػاىر أف يحػػدد أىػػـ مػػا يقػػكـ عميػػو البيػػاف العربػػي بصػػكرة أكثػػر شػػمكال مػػف
سابقيو كأكثر عمقا مف ال حقيو حيػث ربػط األسػمكب بالمغػة فػي صػحة التركيػب (النحػكل كفػي
حسػػف التعبيػػر (الببلغػػةل باإلبػػداع (الشػػعرل فػػي كػػبلـ العبقػػرم كص ػكال إلػػى المسػػتكل المفػػارؽ
المعج ػػز (ك ػػبلـ النب ػػيل كذلػ ػػؾ بجع ػػؿ ال ػػنظـ مرجعي ػػة تأكيميػ ػػة يمك ػػف لي ػػا أف تس ػػتكعب تعػ ػػدد
األسػػاليب كتفاكتيػػا  ،كلعػػؿ أبػػك الحسػػف حػػازـ بػػف محمػػد القرطػػاجني صػػاحب منيػػاج البمغػػاء
كسراج األدباء مف الذيف حاكلكا رسـ معالـ معتبرة لمبياف العربػي مػف خػبلؿ بحثػو فػي األسػس
الجماليػػة لمشػػعر انطبلقػػا مػػف مزجػػو بػػيف التصػػكر الفمسػػفي اليكنػػاني مجسػػدا فػػي فكػػر أرسػػطك
كبيف التصكر العربي الذم يمثمو عبد القاىر الجرجاني .
ثػػـ طغػػى فيمػػا بعػػد الضػػبط كالتقعيػػد كاستسػػممت الببلغػػة عنػػد أبػػي ىػػبلؿ العسػػكرم كالسػػكاكي
لمتقسيمات كالتفريعات كغمب عمييا الجانػب التعميمػي  ،ثػـ قضػت الحكاشػي كالشػركح عمػى مػا
بقي مف تأمؿ أك اجتياد قد يفضي إلى أم جديد في الببلغػة العربيػة ،رغػـ مػا ارفػؽ ذلػؾ مػف
ح ػكار خػػبلؽ حػػكؿ مفػػاىيـ الببلغػػة كالفصػػاحة كالبيػػاف كصػػناعة القػػكؿ فػػي االنشػػائيات كعنػػد
الكتػػاب أك بمػػا يرقػػى بػػو الكػػبلـ لدرجػػة الببلغػػة كالتمييػػز بػػيف الحسػػف كالقبػػيح مػػف القػػكؿ فػػي
محاكلة لتأسيس مبلمح ألدبكية األدب كمكف مف الشكبلنية الفنية 2التي تجمت في تقسيمات

 -1تماـ حساف :األصكؿ (دراسة ابستمكلكجية لمفكر المغكم عند العربل ،القاىرة ،عالـ الكتب ،2000 ،ص .277
2

 يكسؼ نكر عكض :نظرية النقد األدبي الحديث ،القاىرة ،داراألميف ،ط ،1994 ،01ص.12430

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

البيػػاف كالبػػديع كالمعػػاني كفػػي أقسػػاـ المجػػاز كأن ػكاع البػػديع ،كالتػػي أضػػحت تعػػج بيػػا الكتػػب
المدرسية كأصبح اليدؼ التعميمي أقصى ما تطمبو الببلغة .
ىػػذا مػػا عبػػرت عنػػو مختمػػؼ المؤلفػػات القديمػػة كالحديثػػة التػػي حاكلػػت التػػأري لنشػػأة الببلغػػة
العربيػػة فػػي أسػػماء أعبلميػػا أك فػػي مصػػنفات أصػػحابيا أك القضػػايا كاألب ػكاب التػػي اشػػتممت
عمييا كفؽ التسمسؿ الزمني الخطي ،كلكف معظػـ ىػذه المؤلفػات لػـ تفػرؽ بػيف التػاري الزمنػي
الخطي كبيف التاري االبستيمي لنشأة العمكـ كاألفكار حيث غالبا ما تغفؿ البكاعث كاألسػباب
الظػػاىرة كالمضػػمرة التػػي تحػػيط بػػالعمكـ كاألفكػػار فػػي لحظػػة زمنيػػة محػػددة قػػد تػػؤثر فػػي مسػػار
ىذا العمـ كلك إلى حيف  ،دكف أف يشار إلى ذلؾ في خضػـ سػردىا كالتػأري ليػا ك ىػي أشػبو
بالفيمكلكجيا التي مازالت تطبع تبلبيب البحث البياني .
كعمػػى ىػػذا القػػكؿ تتجمػػى رؤي ػة أخػػرل تحػػاكؿ إعػػادة ق ػراءة البيػػاف العربػػي كتتبػػع نشػػأتو لػػيس
عمػػى نيػػج الفيمكلػػكجييف أك الفقيمغػػكييف أك مػػا شػػاع فػػي كتػػب التػػاري كاألدب كالببلغػػة قػػديميا
كحديثيا  ،كانما عمى أساس النقد التاريخي مف خبلؿ البحث في مسػتكل األنسػاؽ كالػنظـ مػف
الناحي ػػة االبس ػػتيمكلكجية  ،كذل ػػؾ بالبح ػػث ع ػػف البني ػػة الت ػػي تحك ػػـ ى ػػذه الترابط ػػات كالعبلق ػػات
المشػػكمة لترسػػبات حركػػة البيػػاف فػػي التػػاري ممػػا يتطمػػب عمػػبل جبػػا ار كمتكاصػػبل ال يكتفػػي
بالتقصي التاريخي الزمني بقدر مػا يبحػث فػي بنػاء األنمػاط المشػكمة لمفكػر الببلغػي كحركتيػا
المتغيػرة فػػي حمقػػة التػػاري كبحػػث أسػػبابيا كدكافعيػػا كمقكماتيػػا كعبلقاتيػػا لػػيس بػػالعمكـ المغكيػػة
فق ػػط ب ػػؿ بحرك ػػة العم ػػـ بش ػػكؿ ع ػػاـ ككش ػػؼ أسػ ػرارىا كتعري ػػة الحج ػػب الت ػػي تغطيي ػػا كاع ػػادة
المس ػػككت عن ػػو ف ػػي الببلغ ػػة كاليامش ػػي البعي ػػد إل ػػى حرك ػػة الفك ػػر كالبح ػػث كالنظ ػػر ث ػػـ الفي ػػـ
كالتأكيػػؿ  ،كىػػذا مػػا أراد ناصػػؼ الكصػػكؿ إليػػو كالتعبيػػر عنػػو كاف اسػػتعمؿ مصػػطمحات أخػػرل
تػػدخؿ تحػػت طائمػػة النقػػد الثقػػافي كالػػكعي الحضػػارم كمتطمبػػات العصػػر كالحاضػػر فػػي مقابػػؿ
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اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

حاجػػات األمػػس ،أك مػػا نصػػبك إليػػو اليػػكـ كمػػا كػػاف يطمػػح إليػػو أجػػدادنا فػػي غيػػر قسػػكة 1أك
جحكد كلكف عمى أساس مف المحاكرة كالتعاطؼ كاإلنصات كالتفاعؿ كالمشاركة كاالندىاش.
ّأوال  :السياق الثقافي لنشأة البالغة العربية:

لقد عانت الببلغة العربية منذ القديـ مف الفصؿ المتكاصػؿ بػيف المغػة كمقاصػد الكاقػع أك بػيف
المغػػة كركح العصػػر يقػػكؿ محمػػد مفتػػاح فػػي ذلػػؾ  " :لقػػد بقيػػت الببلغػػة العربيػػة فػػي الد ارسػػات
القديمة كالحديثة مفصكلة عف النظػاـ الفكػرم  ،فيػي كثيقػة الصػمة بػالمنطؽ كاألصػكؿ كالنحػك

كعمػػـ الكػػبلـ ،كعػػدـ م ارعػػاة التفاعػػؿ بػػيف ىػػذه الفػػركع المعرفيػػة عػػاؽ المصػػمحيف أف يكتشػػفكا
اآللي ػػات العميق ػػة الت ػػي تحك ػػـ النش ػػاط االس ػػتداللي القائم ػػة عمي ػػو تم ػػؾ الف ػػركع" ،2كك ػ ّػرس ى ػػذا
الفصؿ دارسي الببلغة كنقاد األدب فكانت الببلغة جسدا تعتكره الكثيػر مػف المثالػب كالثقػكب

كل ػػـ تك ػػف عم ػػى درج ػػة م ػػف الكض ػػكح  ،ال ف ػػي مص ػػطمحاتيا كال ف ػػي مفاىيمي ػػا كأبكابي ػػا ،فق ػػد
تػػداخمت المصػػطمحات المشػػيرة إلييػػا كعم ػػـ األدب أك الببلغػػة ،الفصػػاحة ،البيػػاف ،الب ػػديع..

3

كحتػػى مصػػطمح الببلغػػة ظػػؿ طافيػػا غيػػر محػػدد شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف البيػػاف الػػذم كػػاف أكؿ
المصػػطمحات الدالػػة عمػػى الببلغػػة كال أدؿ عمػػى ذلػػؾ مػػف كتػػاب البيػػاف لمجػػاحظ فقػػد يقصػػد
بالبيػػاف "الكشػػؼ عػػف المعنػػى ،كذلػػؾ يكػػكف مرادفػػا لمتبيػػيف ،فيقصػػر عػػف درجػػة الببلغػػة ،ألف
الببلغػػة كشػػؼ ال إبػػبلغ  ،كقػػد يريػػد بػػو كػػؿ شػػيء يكشػػؼ عػػف قنػػاع المعنػػى  ،كقػػد يريػػد بػػو
الداللة المفظية الظاىرة عمى المعنى الخفي ,4"..كقد يرد البياف بمعنى الشرح أك التفسير .
كم ػػا تع ػػددت الحق ػػكؿ الت ػػي انبثق ػػت مني ػػا عم ػػكـ الببلغ ػػة عم ػػى غػ ػرار المغ ػػة كاألدب كمباح ػػث
اإلعجاز كعمكـ القرآف كالكبلـ كالتفسير ..بؿ لسنا نبالغ إف قمنا ػ ػ كالقكؿ لناصؼ ػ ػ أف

1
2

 -مصطفى ناصؼ :النقد العربي نحك نظرية ثانية ،الككيت ،عالـ المعرفة،

،2000ص.07

 -محمد مفتاح :مجيكؿ البياف ،الدار البيضاء ،دار تكبقاؿ ،ط ،1990 ،01ص.11

3

 -بدكم طبانة :البياف العربي (دراسة تاريخية فنية في أصكؿ الببلغة العربيةل ،القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط،02

4

 -تماـ حساف ،األصكؿ ،ص .280

 ،1958ص.12
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" تػػاري الببلغػػة العربيػػة ىػػك ت ػػاري انطبػػاع الحيػػاة السياسػػية كاالجتماعيػػة كالعقائدي ػػة
عمػػى المغػػة العربيػػة 1".كال يمكػػف طبقػػا لػػذلؾ فيػػـ الببلغػػة العربيػػة مجػػردة مػػف تجػػارب الكاقػػع
العممية التي أىممتيا كتب المعاجـ كاألدب حيػث اعتنػت بحصػر المصػطمح فػي التبميػغ كبمػكغ
الغايػػة فػػي القػػكؿ دكف أف تعنػػى بتكسػػيع دائػ ػرة الببلغػػة لتشػػمؿ كػػؿ األفكػػار كالمباحػػث الت ػػي
كردت ف ػػي الفمس ػػفة كعم ػػـ الك ػػبلـ كالش ػػعكبية كالمبلح ػػدة كالزندق ػػة كالظ ػػرؼ كالمج ػػكف كمطال ػػب
2
أف المغػػة العربيػػة كانػت مسػػرحا لمصػراع كمػػدعاة لمخصػػكمة كالمحاجػػة،
ػي
ػ
ن
يع
ػذا
ػ
ى
ك
المتػرفيف
ّ

كأداة طيعة في أيدم الممؿ كالنحػؿ كالمػذاىب كاألفكػار تجػرم بيػا أىػكائيـ كتميػج بيػا ألسػنتيـ

ليس لدرؾ الحؽ كانما لغاية الغمبة كالدعاية ،كبالتػالي فػإف ىػذه المرحمػة ال تعبػر عػف الببلغػة
األكؿ عم ػػى الج ػػدؿ
بق ػػدر م ػػا تحي ػػؿ إل ػػى ف ػػف المعارض ػػة كالخص ػػكمة العتمادى ػػا ف ػػي المق ػػاـ ّ
كاإلقناع كاإلثارة كاالستمالة كالدعاية كغيرىا. 3..

لقد حاكؿ ناصؼ التركيز عمى الجانب المظمـ مف الببلغة العربية منذ المراحؿ األكلى
لنشأتيا ،إذ نشأت الببلغة كالبياف العربي في لحظات حرجة مف تاري

األمة العربية

كاإلسبلمية اضطرمت فييا األفكار كاآلراء كاشتد فييا الصراع المذىبي كالسياسي ،كاختمفت
فييا األىكاء كاالتجاىات كالنزعات ،كامتزجت فييا العصبية كالقكمية بالشعكبية كالثقافة
األجنبية ،كىكذا كجدنا صناعة التفكير في القرف الثالث مشكبة مثيرة لمشبيات" ،ككاف الفرؽ
بيف الحؽ كالشبية غائما ال يكاد يبيف ،كأف استعماؿ المغة في شكؿ البياف كاف عامبل مف
عكامؿ غمياف العقؿ اإلسبلمي". 4

1

 -مصطفى ناصؼ :المغة بيف الببلغة كاألسمكبية  ،جدة  ،النادم األدبي الثقافي  ، 1990 ،ص.12

2

 -مصطفى ناصؼ :الكجو الغائب  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب  ،1993 ،ص .21

4

 -المصدر نفسو ،ص.13

3

 -المصدر نفسو ،ص.07
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اٌفظً األٚي

أف بيئة المتكمميف مف أكثر البيئات التي ازدىر فييا البحث البياني ،كأثرت فيما بعد
كال شؾ ّ

بشكؿ كبير في كتابات النقاد كالببلغييف ،دكف أف تميز ىذه الكتابات بيف الكبلـ كالجدؿ
كالبياف ،كىك ما حاكؿ مصطفى ناصؼ رصده كالتركيز عميو في إعادة قراءة التراث
الببلغي يقكؿ":إف حركب الجدؿ كمنازالت عمـ الكبلـ لـ تكف إال استغبلال لما نسميو اليكـ
باسـ المقدرة المغكية ،ككؿ مف يتأمؿ عبارات الجاحظ يرل أف ىناؾ مداخبلت كثيقة بيف
أطراؼ ثبلثة يعبث بعضيا ببعض ،ىذه األطراؼ ىي الجدؿ كالكبلـ كالبياف ،كلـ يعف أحد
عمى أقؿ تقدير بأف يميز ما ىك بياني مما ىك جدلي أك كبلمي ،كلـ يعف الجاحظ بأف يميز
بيف ما ىك خطابي كبيف ما ىك كبلمي ،كلـ يعف بالتمييز بيف ما ىك مكضكعي أميف ىادئ
كما يسكت الخصـ كيفحمو".

1

كمف ىنا يتمخص مدار بحث مصطفى ناصؼ عف حقيقة الببلغة العربية مف خبلؿ تتبع
الحدكد الفاصمة بيف البياف كبيف الحقكؿ األخرل التي حاكلت رككب الظاىرة البيانية
ألغراض نفعية مما أفسد جكىر البحث البياني الذم استسمـ لمعرضي كالطارئ عمى حساب
التقاليد كااللتزاـ ،كأضحت صناعة البياف آفة عقكؿ كثيرة في القرف الثالث ،2جسدىا بحؽ
أىؿ الكبلـ.

1
2

 مصطفى ناصؼ :الكجو الغائب  ،ص.13 المصدر نفسو ،ص.1434
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 -1المتكممون وبالغة اإلقناع
ليس مف الممكف إنكار فضؿ المتكمميف عمى الببلغة العربية بؿ كعمى كثير مف العمكـ إذ
أف الكبلـ "قض ية قكلية عقدية ما في ذلؾ شؾ ،مف ىنا كاف اتصاليا الكثيؽ بعمـ الببلغة
كعمـ أصكؿ الفقو كعمـ الفمسفة" ،1كمف السيؿ جدا تبرير كلع المعتزلة بالبياف ذلؾ "أف
الببلغة عنصر ىاـ في اإلقناع ،كاإلقناع غاية الجدؿ الكبلمي ،كليذا كاف بعض عمماء
المعتزلة معممي ببلغة ،كما كاف سفسطائيك يكناف..ألف كبار المتكمميف كرؤساء النظاريف
كانكا فكؽ أكثر الخطباء كأبمغ مف كثير مف البمغاء"

2

كقد نشأ عمـ الكبلـ متزامنا مع نضج الحياة العقمية لدل المسمميف بتعدد المذاىب كالفرؽ
كاحتداـ الصراع السياسي الذم جعؿ مف الكبلـ نقطة محكرية في ىذه الفترة" فعمـ الكبلـ أك
التكحيد عمـ كطيد الصمة بالعقيدة كبالذكؽ الببلغي األصيؿ في اإلسبلـ ،كما أف لو بعده
الفمسفي كمجالو الجدلي في الحضارة اإلسبلمية ،كما ذلؾ إال باعتبارنا تجربة الكبلـ في
اإلسبلـ تجربة إنسانية محكرية ،كما أنو ال يككف مجديا لئلنسانية أف تفرغ إلى المجدم في
االعتقاد القمبي كالبحث العقمي كالعممي المنتج في الحياة ،بدكف إشباع تطمعيا إلى النظر
المجرد كاختبار احتماالتيا خبلليا".3
كمما سبؽ يتبيف ما لمكبلـ مف دكر في نشاط الببلغة كحركة الفكر اإلسبلمي بشكؿ عاـ في
تمؾ المرحمة ،لكف رأم مصطفى ناصؼ يختمؼ عف ذلؾ تماما إذ يرل أف الكبلـ قد شكه
البحث الببلغي كجنا عمى المغة أكثر مما أفادىا "كمغزل ىذا أف احتراؼ عمـ البياف لـ يكف
خي ار صافيا ،كأف صناعة الكبلـ مف خبلؿ عمـ البياف أك صناعة البياف مف خبلؿ عمـ

1

 -عبد الحكيـ عبد السبلـ العبد :عمـ الكبلـ في اإلسبلـ(قضية محكرية بيف النقد كالببلغة كأصكؿ الفقو كالفمسفةل،

اإلسكندرية،دار الكتب القكمية ،1991 ،ص.07

2

 -إحساف عباس:تاري النقد األدبي عند العرب(نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرف الثامف اليجرمل ،عماف ،دار

3

 -عبد الحكيـ عبد السبلـ العبد  :عمـ الكبلـ في اإلسبلـ  ،ص.70

الشركؽ ،ط ،2006 ،01ص .54،55
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الكبلـ كانت مكضع ريب" ، 1كلـ يكف ناصؼ أكؿ مف دعا إلى الشؾ في أثر الكبلـ في
الببلغة فقد سبقو طو حسيف الذم نبو إلى خطكرة الكبلـ عمى األمة الذم أشاع الفتنة كغذل
أكاصر الصراع كاالختبلؼ كقسـ األمة إلى فرؽ كمذاىب بؿ إف الحركب التي نشأة فيما
بعد تعكد جذكرىا إلى المتكمميف كليجة الجدؿ كالصراع التي بدأت بالمساف كالبياف ثـ انتيت
بالسيؼ كالسناف.2
كلقد كاف الكبلـ منذ القديـ مكضع ذـ كقدح خاصة مف قبؿ الفقياء كالمحدثيف لما لو مف
أثر عمى الديف كالمجتمع كال أدؿ عمى ذلؾ مف ىجكـ الغزالي 3عمى المتكمميف كنقده
لمنيجيـ بيدـ األسس التي قاـ عمييا أكليا المنطؽ الذم ىك آلة السجاؿ كالمراء كفتنة
العقكؿ ف ي البحث كالمناظرة كما تعريؼ الببلغة بقكليـ مكافقة المقاـ لمقتضى الحاؿ إال مف
أثر المنطؽ.
كيبدك جميا مما سبؽ المناحي البل أخبلقية التي طبعت الحكار كالجداؿ عند المتكمميف
كصارت كعيا متأصبل طبع أبحاث الببلغة فيما بعد كلذلؾ فإف دعكل ناصؼ تتأسس عمى
محاكلة تخميص البياف مف لكثة الكبلـ كمحاكلة رسـ حدكد فاصمة بينيما قد تغير مف
تصكرنا لمببلغة العربية ،كال يككف ذلؾ إال باستبياف ىذه الحدكد.
ال خبلؼ في أف البياف عند أىؿ الكبلـ منكط بمبادئ عامة تعد المنطمقات األديكلكجية
كالخمفيات العقدية التي تكجو الجدؿ كالكبلـ كتتحكـ في لكف الببلغة كممارسة الخطاب الذم
ال يخرج عف تمؾ األصكؿ  ،يقكؿ جابر عصفكر "كلقد حاكلت أف أتعامؿ مع التراث النقدم
كالببلغي عمى أساس مف النظر إلى عبلقتو المتفاعمة بغيره مف العمكـ كالمعارؼ التي
ساىمت في إثرائو أك تكجيو مسار قضاياه األساسية...مثؿ الفمسفة كعمـ الكبلـ ،كالمغة
كالتفسير ،كمـ حتـ ذلؾ التعامؿ أف المنظريف األساسييف لمنقد كالببلغة العربية كانكا مف
1

 -مصطفى ناصؼ  :الكجو الغائب ،ص.12

3

 -ينظر كتب الغزالي :المنقذ مف الضبلؿ ،إلجاـ العكاـ عف عمـ الكبلـ ،االقتصاد في االعتقاد.

2

 طو حسيف :تجديد ذكرل أبي العبلء ،القاىرة ،دار المعارؼ ،ط ،1963 ،06ص.71 ،7036
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المتكمميف ،كالصمة بيف المتكمميف كالفبلسفة صمة كثيقة ،فضبل عف أنيـ كانكا عمماء لغة أك
تفسير بارزيف  .كال أدؿ عمى ذلؾ مف الجاحظ كالرماني كالزمخشرم المعتزلييف ،كعبد القاىر
كالباقبلني األشعرييف ،كما أف ناقدا جميؿ الشأف مثؿ حازـ القرطاجني ال يمكف تعمؽ تصكره
لعممية التخييؿ الشعرم ،كفيـ حديثو عف الصكرة الذىنية مف حيث داللتيا عمى ما ىك
خارج الذىف ،كما ال يمكف فيـ إلحاحو عمى التطابؽ بيف الصكرة الحاصمة في األذىاف،
كاألشياء المكجكدة في األعياف ،دكف الرجكع إلى أصكلو الفمسفية التي أفادىا مف الفارابي
كابف سينا كابف رشد ،سكاء في مباحثيـ عف النفس ،أك شركحيـ لكتب أرسطك كبخاصة
كتابي الشعر كالخطابة ". 1
 -2بالغة االعتزال
كتعد المعتزلة مف أىـ الفرؽ الكبلمية التي احترفت البياف كمساف لعقيدتيا كترجماف لمبادئيا
كأسسيا كال تذكر المعتزلة إال كيذكر معيا سمطاف العقؿ الذم ىك آلة الحجاج كمدار الفكر
كالنظر كمرجعية الجدؿ كاإلقناع ،كقد جعؿ المعتزلة مف العقؿ كمنطمؽ أساسي في المناظرة
كالمحاكرة يتناسب مع أصحاب الممؿ كالعقائد األخرل التي تعضدىا فمسفات ليا قدر مف
العمؽ كالشمكؿ النظرم ، 2مما دعا إلى التمييز بيف أدلة الشرع كأدلة العقؿ ،أك ما يعرؼ
بقضية النقؿ كالعقؿ ،كاالعتداد بالعقؿ عمى حساب النقؿ ،ككذلؾ جنكح المعتزلة إلى العقؿ
مسئكلية"..كثـ
يتناسب تماما مع مبادئيـ كأطركحاتيـ حكؿ الحرية ،كاإلرادة ،كاالختيار ،كال
ّ

عامؿ ىاـ لو أثره في تمجيد المعتزلة لشأف العقؿ ،كاعتبار المعرفة ىي أساس التمايز بيف

البشر ،بدال مف عكامؿ العرؽ كالنسب كالكراثة". 3

1

 -جابر عصفكر :الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب ،بيركت ،المركز الثقافي العربي ،ط،03

 ،1992ص.11

2

 -نصر حام د أبك زيد :االتجاه العقمي في التفسير(دراسة في قضية المجاز في القرآف عند المعتزلةل ،الدار البيضاء،

3

 -نصر حامد أبك زيد :االتجاه العقمي في التفسير  ،ص.46

المركز الثقافي العربي ،ط ،03ص.45
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اٌفظً األٚي

كلكف ىذه الصكرة المبالغة في إعبلء شأف العقؿ عمى حساب النقؿ(النصل جعمت النص
تابعا ال متبكعا كخاضعا ألصكؿ المعتزلة كمعتقداتيا ،حتى لك عارض ظاىر ىذه
النصكص ما اعتقدت بو " كلـ يكف أماميـ مفر ما يبدك تناقضا كتعارضا بيف أصكليـ كبيف
ظاىر اآليات القرآنية ،إال تأكيؿ ىذه اآليات تأكيبل خاصا ينتيي بيا إلى التكافؽ مع
األصكؿ االعتزالية .كتعتمد طريقة المعتزلة في التفسير عمى أساس لغكم ثابت ،فيـ
يحممكف العبارات الدالة عمى التشبيو ،كالتي ال يميؽ ظاىرىا بمقاـ األلكىية ،عمى تأكيبلت
أبعد ما تككف عف اإليياـ بالتشبيو ،مع تدعيـ ذلؾ باألدلة المغكية المستمدة مف الشعر
القديـ ،أك لغة العرب القدماء"

1

ىكذا ينبو ناصؼ إلى جناية االعتزاؿ عمى البياف كالمغة كتجرؤىـ عمى النصكص بمي
أعناقيا كاعتساؼ معانييا كصرفيا عف ظاىرىا بمبرر كبدكف مبرر ،حيث كاف النص
كالقشة التي تتقاذفيا األىكاء كالمذاىب مف أجؿ إثبات العقائد كافحاـ الخصكـ كاذكاء جذكة
الصراع بالمبالغة في التأكيبلت كالخركج بالمغة إلى غاية االعتقاد ،دكف مراعاة لحركية المغة
كنشاطيا الخبلؽ خارج معترؾ المعتقدات ،كىذا ما يدعكه ناصؼ االفتتاف بعنفكاف المغة
كالمقدرة المغكية أك الذكاء المغكم ،الذم كلد الغركر كحب الغمبة كالرياسة ككسب األتباع
كالمريديف ،في مقابؿ اإلقصاء كالشماتة كاحتقار الخصكـ.
إف ما يعيبو مصطفى ناصؼ عمى المعتزلة ىك تقزيميـ لدكر المغة كتجاىميـ لحيكيتيا
كنمائيا كخمطيـ بيف مطالب المذىب كمطالب المغة الذم أحاؿ إلى نكع مف التكفيؽ أك
التمفيؽ ،2كلعؿ مفيكـ المجاز في المغة مف أكثر األبكاب التي ركب غمارىا المعتزلة
كجعمكىا مطية لمتأكيؿ أك المعب بالنصكص كحمميا عمى غير ظاىرىا ،كاف التكسع
كاإلغراؽ في مجازية المغة كالتفنف في بحث أبكابو كتكسيع دائرتو قد فتح الباب عمى
مصراعيو ليس لممعتزلة فقط كانما لكؿ الفرؽ كالمذاىب فطـ الكادم عمى القرل ككصؿ
1
2

 جابر عصفكر :الصكرة الفنية  ،ص.126 مصطفى ناصؼ :مسئكلية التأكيؿ ،القاىرة ،دار السبلـ ،ط،2004 ،0138
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األمر بالتأكيؿ إلى حد الشطط كالمعب إذ لـ يعد لمغة أم ضابط أك حرمة مما دعا البعض
إلى إنكار المجاز جممة سدا لمذرائع كغمقا لباب التأكيؿ إحساسا منيـ بخطكرتو عمى المغة
كعمى النصكص كال أدؿ عمى ذلؾ مف كتاب ابف قيـ الجكزية الصكاعؽ المرسمة عمى
الجيمية كالمعطمة يقكؿ في سياؽ ذـ طريقة المتأخريف كيقصد بيا المتكمميف"كأف طريقة
المتأخريف ىي استخراج معاني النصكص كصرفيا عف حقائقيا بأنكاع المجازات كغرائب
المغات كمستنكر التأكيبلت ، 1"..كال شؾ أف صنيع المغكييف كاألصكلييف كالمفسريف كاف
سدا منيعا لمقاكمة التأكيؿ كضبطو كتقنينو حماية لحرمة النص كدفاعا عمى حؽ المغة في
الكجكد كالثبات ،كفي ىذا يقكؿ مصطفى ناصؼ(":المغة كالحقيقة كالشرعل مقكالت ثبلث
يختمؼ بعضيا عف بعض ،كيعاكف بعضيا بعضا .كال يمكف فحص حياة التأكيؿ المتطاكلة
في التراث بمعزؿ عف حياة المجتمع اإلسبلمي كمذاىبو كما انتابو مف الطعف ،كما جد عميو
مف الكلع بالشبيات ،كالخركج عمى الجماعة ،كالرغبة الباطنة كالظاىرة في التشتت .ىذه
الظركؼ جميعا تمقي ضكء عمى التكجيات المتشددة التي صارع العمماء مف أجؿ صكنيا
كالدفاع عنيا إبقاء لمفرؽ بيف المردكد كالمقبكؿ ،أك بيف الراجح كالمرجكح. 2".
كيعكد ىذا االختبلؼ في جذكره إلى مفيكـ المغة في البيئات المختمفة نقصد بيئة التشريع
كبيئة عمماء الكبلـ ،كلذلؾ يفسر ناصؼ تصكر ىذه البيئات لمفيـ المغكم" كاف الفيـ المغكم
يصطبغ في ىذه البيئات بصبغة الجدؿ كمحاكرة الخصكـ ،لذلؾ أصبح الفيـ المغكم معقدا
ذا أطكار كمظاىر متعددة ،ألنو يطكم في داخمو خبلفا جكىريا حكؿ مبدأ طاقات المغة،
كخ بلفا حكؿ مكضكع مكاجية الحياة المتغيرة ،كخبلفا حكؿ الخكؼ عمى المغة نفسيا،
كالخكؼ عمى مصير األمة بكجو عاـ".3

1

 -ابف قيـ الجكزية :الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة،تح :عمي بف محمد الدخيؿ اهلل ،الرياض ،دار العاصمة،

الجزء األكؿ ،ص.163

2
3

 مصطفى ناصؼ :مسئكلية التأكيؿ ،ص.14 مصطفى ناصؼ :مسئكلية التأكيؿ  ،ص . 16،1539
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كقد يشبو ىذه الصراع ما يدكر حديثا تحت اسـ تنازع السمطات بيف النص كبيف المؤكؿ
كالقارئ ،إذ تعضد النص منيجيات شكمية كلسانية تعمى مف شأنو كتشدد عمى داللتو
كمرجعيتو األساسية في كؿ قراءة ،بينما يعضد التأكيؿ كالقراءة تصكرات جديدة ترفع مف حؽ
القارئ في الفيـ كالتأكيؿ كتسمح لمذات بأف تمارس حضكرىا كتبسط كجكدىا في مقابؿ
كجكد النص ،كبالتالي كاف تعدد المناىج منكطا بمفيكـ النص عندىا ،يقكؿ أحد المحدثيف:
" لقد كصفت الم ناىج النقدية المعاصرة النص عمى نحك ما تراه مف أىمية المستكيات أك
العناصر ،فأصبح النص (تحفةل المتأمؿ كالكصؼ عمى مدرسة النقد الجديد ،كصار (دليبلل
أك (نسيجال عمى رأم البنيكييف كاألسمكبييف ،كانتقؿ إلى حيز القراءة إلظيار معانيو المغيبة
أك المكبكتة ،فغدا بينة لد ل التأكيمييف ،ك(ميثاؽ قراءةل لدل نقاد التمقي كجمالية االستقباؿ،
فيما كاف (كثيقةل عمى رأم المناىج التقميدية. 1".
كقد كاف ألثر الفمسفة في تككيف عقمية المعتزلة كرسـ تصكرىا لمغة كالعقيدة أثر بالغ خاصة
في منحى الجدؿ كالمناظرة التي تمتمس في حدكد المنطؽ األرسطي كحدكده كأقيستو التي
ىيمنت بدكرىا عمى البحث الببلغي ك الكبلمي كبقي أثرىا ممتدا إلى فترة ليست باليينة،
كقد التبست المباحث المنطقية كمباحث الببلغة بدرجة ال يمكف معيا درس الببلغة العربية
منذ نضكجيا كحتى استكائيا خارج أثر المنطؽ األرسطي ،كاذا كاف المنطؽ قد فشا في
البيئة الكبلمية كفتف العقؿ اإلسبلمي في كقت احتاج فيو إلى النظر كتأسيس العمكـ ،كاف
كاف بينا أثره عمى النحك كالفمسفة كأصكؿ الفقو" بيد أف الميتـ يجد أعماال ميمة أنجزت
إلثبات الصمة بيف النحك كبيف المنطؽ كبيف النحك كأصكؿ الفقو ،لكنو ال يحصؿ عمى مثيؿ
ليا أنجز لتبياف العبلئؽ بيف التشبيو كاالستعارة كالكناية كالمجاز المرسؿ ،كبيف قياس
التمثيؿ األصكلي كتطكرات المنطؽ الصكرم عبر العصكر الكسيطة(..ل المتجمية في

1

 -حاتـ الصكر :تركيض النص(دراسة لمتحميؿ النصي في النقد المعاصر ،إجراءات..كمنيجياتل ،الييئة المصرية

العامة لمكتاب ،1998،ص.225
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التحديد\ \..قياس التمثيؿ ،كمع اإللحاح عمى الدكر المعرفي لكؿ العمميات المذككرة ،كعمى
الخمفيات الفمسفية كالكجكدية التي كراءىا.1".
كىذا ما حاكؿ ناصؼ اإلشارة إليو كضركرة التفريؽ بينو كبيف تيار آخر في الببلغة آثر
الحس كالذكؽ عمى البرىاف كالقياس المنطقي ،الذم يرل ناصؼ بأنو يستعيف بأدلة كىمية،
تضع المجاز شبييا بالبينة أك الحجة في سبيؿ إثبات القضايا الجدلية ،كىذا ما أفسد دراسة
المعنى عند المناطقة الذيف غاب عنيـ عنصر االحتفاؿ باألثر العاطفي لمنص األدبي،
كالذم نجده حاض ار عند األدباء يقكؿ ناصؼ ":ككأف المعنى في األدب يمتبس أحيانا بفكرة
الحدكد ،ككأف معاني الكممات في الشعر ىي معانييا عند المنطقي ،كحيف نق أر التحميبلت
المتأخرة لنصكص األدب يخيؿ إلينا أف الباحثيف يحبكف المعنى المحدد الذم يذكر بالتعبير
ذم األسكار الذم نق أر عنو في كتب المنطؽ ،كمف ىنا كاف لمعنى التكضيح أىمية كبيرة،
كاحتفؿ كثير مف المتقدميف -كما نعمـ بإنكار المخاطب لممعنى ،كتسميمو ،كتردده كقبكلو.
فإذا سألنا كما خصائص المدرسة المقابمة كاف الجكاب (أف أىـ ىذه الخصائص مفاجاة
األحكاـ النظرية .فاألدباء يحذركف العمؿ العقمي كعدكانو عمى الفف ،كيحتكمكف إلى الكجداف
كالحس ،كيمفتكف القارئ أك السامع إلى ما يجد مف نفسو  ،كما يحس مف ذاتو إذا ما
خالجتو الخاطرة ...كيرجع في الحكـ إلى استفسار ركحو أك تكشؼ باطنو.ل".2
كاف كاف معمكما غمك المتكمميف في استخداـ المنطؽ كالنظر كاألحكاـ العقمية كالتعكيؿ عمى
الحدكد كالتقسيمات ،فإف الذيف عكلكا عمى الذكؽ كالحس مف األدباء لـ يككنكا أقؿ تطرفا كال
أبعد تكمفا مف الكلع بمشاعر السامعيف كمراعاة عكاطفيـ كأحكاليـ كالتعمؽ في إصدار
األحكاـ العاطفية كالخمقية ،كاف كاف الناظر يعتقد بالفرؽ الشاسع بيف الفريقيف فإف مصطفى
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 محمد مفتاح ،مجيكؿ البياف ،ص.11 مصطفى ناصؼ :دراسة األدب العربي ،بيركت  ،دار األندلس  ،ط ، 1981 ، 02ص.14،1341
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ناصؼ يرل أف النتائج كاحدة ،كأف كبل االتجاىيف في الببلغة يتبعكف طريقة كاحدة كىي
"اإلقناع كاالستمالة".1
 فقد استمد المتكمكف مفيكـ اإلقناع مف المنطؽ باعتباره سيد األدلة المناسب لسياؽالجدؿ كالمناظرة.
 أما دارسك األدب كالبمغاء الذيف يحتفمكف بالحس كالعاطفة فقد استمدكا خاصيةاإلقناع كالتأثير عمى السامعيف مف خمطيـ بيف مفيكـ الشعر كالخطابة.
"فتشكيؽ السامعيف ،كطمب اإلصغاء كالمعب بالعكاطؼ ،كتككيد المعنى كؿ أكلئؾ كما إليو
ينبئ عف االىتماـ الشديد بالمخاطب عمى نحك ما ييتـ الخطباء"

2

كمف ذلؾ يبدك كاضحا أف الببلغة العربية منذ القديـ قد عانت كثي ار مف تجاذب ىذيف
التياريف كالخمط بينيما في الحكـ عمى العمؿ األدبي كمحاكلة سبر أغكاره إما برد ذلؾ إلى
العقؿ كأدكاتو أك إلى الكجداف كضركبو أك المزج بينيا كىك كاقع أكثر الببلغة العربية التي
تشيد بتداخؿ األنساؽ أك تغميب نسؽ عمى آخر. 3
كقد يبدك أكثر جبلء تبياف ىذا التدخؿ بتتبع أثره عمى الببلغة في فكر أىـ أعبلميا
المؤسسيف.

1

 -مصطفى ناصؼ :دراسة األدب العربي  ،ص.17

3

 -محمد مفتاح :التمقي كالتأكيؿ(مقاربة نسقيةل ،بيركت ،المركز الثقافي العربي ،ط ،1994 ،01ص.20

2

 -المصدر نفسو  ،ص.17
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ثانيا  :الجاحظ وعقيدة البيان
يعد الجاحظ بحؽ عبقرم الببلغة العربية كأبك البياف العربي إذ إليو يرجع أكؿ كتاب يحمؿ
اسـ البياف ،كاليو ترجع زعامة األدب كالفمسفة كالكبلـ في عصره ،عصر البصرة حيث
تأىبت الدنيا لمحضارة اإلسبلمية كقالت لمعمـ كالفف كالعقؿ كالديف كالرياسة ..ىيت لؾ ،كقد
أخذ الجاحظ مف عمكـ كآداب عصره ما كصؿ بيا شؤكا كبيرا ،ككاف حجة في كؿ عمـ فييا
كىك ما يشيد عمى مكسكعيتو كطبيعة العقؿ المتشكؿ في تمؾ الفترة  ،فقد كاف الجاحظ إماما
عارفا ،كأديبا بارعا ،كفيمسكفا متكمما ،كصاحب كجاىة كحظكة لدل أىؿ زمانو ،باإلضافة
إلى أنو كاف شي نحمة تسمى بالجاحظية.
كال يمكف عمى اإلطبلؽ قراءة الجاحظ خارج ىذا التدافع الزمني(العصر العباسي األكؿ-
العصر الذىبي-ل كالمكاني(مدينة البصرة -عاصمة العمـ-ل الذم يفصح عف كثير مما
خفي بيف أسطر كصفحات كتبو ،كما ال يمكف فيـ الجاحظ خارج اعتزاليتو 1التي تشكؿ
الخمفية األساسية لمختمؼ تصكراتو عف العمـ كاألدب كالديف كالككف..
كما آراؤه في البياف إال مظير مف مظاىر ثقافة عصره ،كلكف مف ألكاف الصراع كالجدؿ
حكؿ مختمؼ القضايا الفكرية كاألدبية كالعقدية كحتى السياسية ،ىؿ الجاحظ في خضـ ىذا
التشتت ،ناقد لزمانو أك مداىف كميادف لو ،أكاف الجاحظ سفسطائيا ينكر الحقائؽ كىك يدرم
أك ال يدرم .أكاف يرتاب في كؿ شئ  .أكاف الجاحظ يرل إمكاف الكصكؿ إلى الحقيقة. 2..
أسئمة يسأليا ناصؼ في مستيؿ الكجو الغائب مف الجاحظ ليبسط فييا القكؿ في الصفحات
المكالية محاكال زحزحة األفكار النمطية حكؿ البياف العربي التي طبعت المشيد النقدم قديما
كحديثا ،كليس الجاحظ سكل حاشية مكسعة لعقمية البياف التي أسسيا كاستيكت كؿ مف جاء
بعده ،كما مقكلة المعاني مطركحة في الطريؽ...إال استدراج لكؿ الببلغييف الذيف كقعكا
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 إحساف عباس:تاري النقد األدبي عند العرب ،ص.648 مصطفى ناصؼ :الكجو الغائب  ،ص.0543
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أسرل في شرؾ البياف الجاحظي ،في بالغة البيان وبيان البالغة مف منظكر فتنة القكؿ
التي حذر منيا الجاحظ في أكؿ البياف ،ثـ ما لبث أف كقع فييا. 1
 -1بيان البيان
يرل ناصؼ أف كممة البياف عند الجاحظ يكتنفيا الغمكض ،كأف مصطمح الببلغة ضباب،
ال يكاد يبيف ،كأف نشأة البياف محفكفة بالمزالؽ ،كأنيا يجب أف تؤخذ بشيء مف الريب
كاالرتياب ،يريد ناصؼ أف يستنطؽ الجاحظ بما لـ يقمو أك أخفاه ،يريد أف يسائؿ أىدافو
كمراميو ،يخيؿ إلى ناصؼ أف الجاحظ شاىد عمى تكتر القرف الثالث كاضطرابو ،كأف ليس
البياف سكل تعبير عف أزمة ىذا العصر كقد عصفت بفكره" ،لقد بدأ بحث البياف مف ريب
باطني قميؿ أك كثير في مفيكـ الحكـ الذىني أك االستبانة العقمية ،كلـ يجد الجاحظ الطريؽ
مفيدا أمامو الفتراض طريؽ آخر يسميو باإللياـ أك الضركرة ،كلما شعر الجاحظ بأف
الطريؽ غير معبد لجأ إلى كممة البياف لتحمؿ عنو العبء النفسي القكم الذم أرىقو ،كممة
البياف نشأت لتعبر عف كطأة الغمكض أك االلتباس ،كممة البياف نشأت حينما أعكز الجاحظ
الكضكح كالتحدد كامتناع المبس كالتفاىـ الصحي كالتكافؽ الطبيعي ،كالقبكؿ العقمي أك
اإلطار االجتماعي(..ل نشأت كممة البياف كنمت لما أراد الجاحظ أف يقكؿ إف فئات مف
المجتمع (الثقافيل أعكزىا التكاصؿ كالقاعدة العقمية كالكجدانية المشتركة ،كاالتفاؽ عمى
أسس كأىداؼ كاطار معيف ،نشأت كممة البياف كترعرعت في كنؼ إحساس الجاحظ بأف
الخبلؼ أعـ كأعمؽ مف الكفاؽ".2
يبدك كاضحا الكجو اآلخر لمبياف عند الجاحظ الذم ىك قريف القمؽ كالغمكض كالتصدع ،
كالذم كلده ارتباؾ في مفيكـ المغة كتداخؿ في كظائفيا كعدكاف بعضيا عمى بعض  ،شيد
ب و عصر الجاحظ كلـ يكف الجاحظ نشا از عف ىذا التيار ،لذلؾ حاكؿ ناصؼ البحث عما لـ
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يقمو الجاحظ مف خبلؿ ثقافة عصره ،ككذلؾ مف خبلؿ نصو كىك في سياؽ تأكيؿ
مقطكعات شييرة مف البياف يكردىا الجاحظ عمى سبيؿ الركاية كالفكاىة كاالستطراد ،دكف أف
يعرض ليا ،يفسرىا ناصؼ بقكلو":كلكنو حريص عمى شيء آخر عمى أف يساءؿ نفسو
مسائمة عنيفة ال يبدييا لؾ ،لقد تبيف لو أف جانب اإلخفاء أك الخصكصية جانب أساسي،
كممة البياف إذا مكىمة ،تخيؿ إلينا أف ىذا اإلخفاء حادث عرضي ما يمبث أف يتعرض
لمزكاؿ ،ىؿ الجاحظ يرجح بقاء اإلخفاء كالدفاع عنو(...ل ىناؾ في البياف جانب محذكؼ أك
مكنكف كحشي.1"..
إف ناصؼ في كثير مف محاكراتو مع الجاحظ يتسمح باألسئمة كاإللحاح كالتكاصؿ المستمر،
يستفتي ثقافتو ثـ يستنطؽ نصو ،يتعاىد مقطكعاتو البديعة ،كيمجـ ىكاه مف اإلغكاء كالسقكط
في سحر بيانو كأسمكبو األخاذ الذم فتف أىؿ زمانو كال يزاؿ يعبث بكثير ممف يقرأه حتى
اليكـ ،لقد استعمؿ الجاحظ حيمة أك حيبل في سبيؿ ترسيـ عقيدتو ،كاستطاع بذكاء أسمكبو
كبديع أفكاره أف يستكلي في كتبو عمى قمكب الجميع بما في ذلؾ الطبقات الدنيا مف
المجتمع"،صنع الجاحظ ىذه الكتب جميعا .كلـ يكف ىمو ىـ غيره مف المؤلفيف في الجمع
كالركاية كالحفظ ،كانما كاف ُك ْك ُده أف يبتكر كأف يطرؼ  ،كأف يخمؽ لمناس بديعا  ،يمسح
عمى جميعيا بالدعابة كاليزؿ  ،كيشيع الفكاىة في أثناء الكبلـ  .فجمع بذلؾ قمكب القارئيف
إليو  ،كاستكلى منيـ بذلؾ عف شتى ميكليـ إلى ما يكتب  ،فصبكا إليو كاغرمكا بو غراما ،
كطرؽ الجاحظ في كتاباتو أبكابا عجيبة  ،كتقرب إلى العامة كحرص أشد الحرص عمى
استرضائيـ  .كلـ ينس في ذلؾ استمالة الخاصة في المعارؼ العالية كالسياسات الرفيعة". 2
إف استراتيجيو الكتابة عند الجاحظ كانت تيدؼ إلى اإلحاطة بالمتمقيف عمى مختمؼ ثقافاتيـ
ك تعدد مشاربيـ تارة بالفمسفة كالكبلـ كتارة بحسف البياف كتارة بالجد في مقاـ اليزؿ أك
1
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 -مصطفى ناصؼ :محاكرات مع النثر العربي  ،ص .29

 -ينظر مقدمة تحقيؽ كتاب الحيكاف لمجاحظ تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،شركة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده
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العكس كتارة أخرل بالنادرة العجيبة ،كىذه طريقة أغمب الببلغة بعد الجاحظ ،كيجمؿ ناصؼ
ىذه الطريقة في ثبلث محاكر أساسية - :حجة طريفة – حيمة لطيفة – استفادة نادرة
عجيبة.1
كيفسر ناصؼ ىذه االستراتيجية بقكلو" شعر الجاحظ أف التزاـ الفبلسفة كبعض المتكمميف
يستحؽ السخرية(!!ل لقد سخر الجاحظ  -فيما أظف  -مف بياف العقؿ  ،كلـ يستطع أف
يسمك بو أك يبحث عما يكممو  ،لقد كانت الحيمة المطيفة كالنادرة العجيبة ىي العبارات التي
اكتشفيا الجاحظ لكي يعطي لما يسميو في عبارة قاسية باسـ الكذب مكانا في كسط يحتاج
إلى جانب التدقيؽ إلى التسمية كالركع كاالنبيار. 2"..
كيرل ناصؼ في مكضع آخر أف الجاحظ كاف ناقدا ثقافيا لعصره  ،يحاكؿ أف يستكعب
ثقافة عصره  ،كأف يسمح بالحكار كالتكاصؿ الذم يصؿ بو إلى أبعد نقطة في المجتمع إما
بالحجة أك الطرفة أك النادرة  ،ككاف الجاحظ ينتقد لغة المتكمميف التي احتكرىا أرباب النحؿ
دكف أف يتخمص منيا نيائيا  ،فأراد الجاحظ أف يكسع الحكار كأف يحاكؿ ضبطو كتقنينو ،
كقد أدرؾ أف المدخؿ المغكم ىك المدخؿ الممتاز الذم يمكف أف يسع الجميع .
إف صنيع الجاحظ في البياف يشبو صنيع ىبرماس في التكاصؿ رغـ البكف الشاسع بينيما
( الزمني كالثقافي ل ،حيث انتقد ىبرماس النمط األداتي أك العقمنة عند ماكس فيبر في
محاكلة إحالة النمكذج التكاصمي تحت مبادئ عقبلنية جديدة يككف لمغة فييا دكر ميـ ،إذ
يميز ىابرماس بيف المغة الخالصة كالمغة اليكمية العادية باعتبار أف المغة " كنسؽ رمزم
تمعب دك ار كبي ار في تكريس السيطرة كتعميـ األكىاـ كتدعيـ النظاـ االجتماعي أم تمعب دك ار
ايديمكجيا" 3كلذلؾ فإف ىبرماس يبني نظريتو عمى أساس مف المغة التي تتشكؿ مف ثبلث

1
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 مصطفى ناصؼ  :الكجو الغائب  ،ص.11 -المصدر نفسو  ،ص.11

 -محمد نكر الديف أفاية :الحداثة كالتكاصؿ في الفمسفة النقدية المعاصرة نمكذج ىبرماس  ،الدار البيضاء  ،أفريقيا
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مقاربات ىي المغة كالمعنى كالحياة مف خبلؿ تحميؿ المغة داخؿ القكاعد التي تنظـ
التكاصؿ. 1
لـ يكف الجاحظ معنيا أكثر بإشكالية المغة بقدر ما كاف مكلعا بفتنة المغة كسمطانيا عمى
الناس في غير خشية أك تقكل تعصـ اإلنساف مف الشطط كالغمك كمكابدة الباطؿ دكف
مراعاة لؤلصكؿ ك المكركث المكقر  ،في كقت صار فيو البياف لساف الثقافة الطارئة في
حمقات المجاف كمجالس الظرؼ التي ال تعبأ بالمقدسات كتستخؼ بكؿ أصيؿ كرصيف ،
ربما أحس الجاحظ بآثار بيانو عمى بيئات أبعد ما تككف عف شرؼ الغاية في درؾ الحؽ ،
لقد أشكؿ البياف عمى الجاحظ ففر إلى الحيكاف  ،كالذ بكؿ ما في الككف دكف اإلنساف الذم
كاف أكثر شيء جدال .

1

 المرجع نفسو  ،ص7647
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 -2بيان الحيوان
لقد شدد ناصؼ عمى تعدد مفيكـ البياف عند الجاحظ كالتباسو أحيانا  ،كىذا التعدد ال يمكف
التماسو في المفاىيـ الجاىزة أك التحديدات التي قد تبدك كاضحة  ،لكف البياف عند الجاحظ
مكقؼ مف الحياة كمف المجتمع كمعترؾ لتجاذب األفكار كمنازعة الذات لذاتيا  ،البياف نكع
مف القمؽ الكجكدم كىـ اإلنساف في مرمى الزمف  ،ظؿ البياف عند الجاحظ تساؤال عف
إمكانات الفيـ  ،كشركط القراءة كالمعاكدة في زمف ظؿ يرزح أكثر عمى السطح كال يعبأ
بجيد المحاكلة خارج رداء الكبرياء كاالعتداد كلذة االنتصار ،كبيذا يميز ناصؼ بيف بيانيف
عند الجاحظ :بيان البيان وبيان الحيوان يقكؿ":أراد الجاحظ تأليؼ صكرة أخرل لمبياف
تختمؼ عف الصكرة التي تغمب عمى البياف كالتبييف  ،كعمى ىذا النحك يمكف أف نفيـ شيئا
مف كتاب الحيكاف  ،ال يستطيع امرئ أف يحسف فيـ أحد الكتابيف بمعزؿ عف صاحبو ،
ا لجاحظ يكشؾ أف يككف فريدا  .لقد عممنا أف الخصكمة السافرة الغميظة ال يمكف أف تقنع
عقبل مثقفا  .كبعبارة أخرل عممنا الجاحظ التعفؼ عف الحدة كالتباىي بيا  .كتاب الحيكاف
كتاب في الحساسية الجديدة التي قامت لتناىض حساسية أخرل أكثر شيكعا كأقؿ كمفة ".

1

يسمي ناصؼ ىذه الحساسية الجديدة بالبياف الجديد في مقابؿ البياف القديـ  ،أك البياف
اآلخر  ،الذم حاكؿ تتبع أثره في مسككت البياف  ،كفي منطكؽ الحيكاف  ،كالبياف الجديد
عند الجاحظ عالـ كحده  ،إذ أنو عالـ خارج حدكد اإلنساف الضيقة كمنفمت مف سمطانو
المزعكـ  ،لقد استأنس الجاحظ بعالـ الحيكاف ككجد فيو المبلذ اآلمف الذم سكنت إليو ركحو
كىدأت فيو نفسو كاطمأف إليو ركعو بعدما أجيده اإلنساف كمشاكستة كمجادلتو  ،لقد أيقض
كحرؾ حكاسو فتبدت لو الحقيقة كالشمس في ضحاىا  ،حقيقة أرحب
الجاحظ ممكة التأمؿ ّ

كأكسع أقرب إلى اإلنساف لكنيا أبعد ما تككف عف العقؿ كعف القبض كالتممؾ .

1
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الحيكاف عالـ مف األسرار كالرمكز 1التي ال تنضب كالتي ال تدرؾ إال بأدب الحكمة كليس
فمسفة العقؿ أك حذؽ األدب  ،لقد أيقف الجاحظ أف في المغة شؤكف كشجكف  ،أنو يمكف لؾ
أف تدع المغة كشأنيا عسى أف تكشؼ لؾ عف بعض خفايا الككف كمنح الحياة مف غير
تممؽ أك كبرياء  ،لقد أدرؾ الجاحظ أف كجكد المغة أعمؽ مف مظير الدفاع أك اليجكـ
كعبئ األحماؿ مف األفكار كالعمكـ كالمعارؼ كجيد العقؿ بمكابدة النظر كطكؿ التفكر
" استطاع -الجاحظ – برىافة حسو أم يسبغ عمى بحثو صبغة أدبية جمالية تظفي عمى
المعارؼ األد بية ركاء مف الحسف كالظرؼ  ،يرؼ بأجنحتو الميفيفة رفيؼ العاطؼ الحاني،
عمى معطيات العمـ في قكالبيا الجافية  ..كىذه ميزة قمت نظيراتيا في التراث اإلنساني".

2

ال يمكف أف نق أر الحيكاف إال كصكرة اإلنساف ماثمة أمامنا  ،يرل الجاحظ في الحيكاف
تصالح اإلنساف مع نفسو كمع الطبيعة  ،في عالـ الحيكاف يمتمس السبلـ كالسكينة كالحكمة
ليست الحكمة في تجارب اإلنساف كحده " إف كتاب الحيكاف كضع لما يشبو السخرية مف
اإلنساف  .لكف السخرية رفيقة ميذبة ال تفتضح  .السخرية تأكيؿ كفف التأكيؿ ىك فف
الجاحظ  .يستمر الجاحظ في ذكر غرائب الحيكاف كأعاجيبو كنقائضو  .كلؤمو ككرمو ،
كلكنؾ ال تخرج مف الكتاب بكراىة كال حقد كال ضغينة  .تحب الحيكاف كتميؿ إليو كتقبؿ
عمى قصصو كأخباره كتجاربو  ،فما باؿ اإلنساف إذا تحدث عف تجارب اإلنساف ال يستطيع
أف يستبقي في نفسو مثؿ ىذا الكد.3 ".
أال يبدك الجاحظ في الحيكاف مناىضا لثقافة عصره كمتعاليا عمييا كناقدا لمجتمعو الذم
فرقتو األىكاء كلعبت بو األفكار التي ظف بيا عمى غيرىا فأكرثتو إعجابا بالنفس كاصغا ار
لئلنساف بإكبار العقؿ في قسكة كجفاء  ،أال ينحى أبك عثماف في تأمبلتو كنقده لمثقافة

1

 -مصطفى ناصؼ  :محاكرات مع النثر العربي  ،ص.63

3

 -مصطفى ناصؼ  :محاكرات مع النثر العربي ،ص.63
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 عزت السيد أحمد  :فمسفة األخبلؽ عند الجاحظ  ،دمشؽ  ،منشكرات اتحاد كتاب العرب  ، 2005 ،ص. 1949
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الشعبية في األمثاؿ كالخرافة كاألحكاـ السائدة حكؿ الحيكاف كالمعرفة كرفضو لمزاعـ
المجتمع بإثباتو لمعرفة جديدة قكاميا التجريب كالمعاينة كالتأمؿ ككذلؾ ىجكمو عمى الثقافة
األرستقراطية كتعريضو ليا بالسخرية كالتيكـ كجراءتو عمى الثقافة األجنبية بنقد معمميا
األكؿ أرسطك كرفض كثير مف آرائو في الحيكاف كغيرىا ..أال ينحك إلى نكع مف النزعة
اإلنسانية ككعاء عاـ شامؿ كجامع كمكحد  ،كأف كتاب الحيكاف كتاب في البحث عف
اإلنساف أك كتاب فيما كراء العقؿ كالكبلـ كما كراء الكاقعي كالظرفي اآلني  ،إنو كتاب فيما
يجب أف تككف عميو المعرفة في تيذيب المقاصد ككعي األىداؼ  ،إنو كتاب في حيكية
العقؿ التي ال تركف إلى الجمكد كال تطمئف إلى النتائج  .إنيا حركة دائمة نابضة بالحياة
تيدأ لتثكر ،كتبتعد لتعكد  ،كبيف البدء كالعكد لُ َمح الفكر ك كشكفات المعنى في مكدة

كانحناء .

لقد تفتقت عبقرية الجاحظ في الحيكاف كأظير فيو ما تفرد بو عف األقراف كجمع الجاحظ في
ىذا الكتاب خبلصة مكاىبو كزبدة أفكاره حيث امتزجت القدرة األدبية كالفنية بالميارة العممية
الدقيقة كزادىا الجاحظ طابعا إخباريا كاعبلميا كذلؾ بتكظيؼ ركحو المرحة كلغتو المشكقة
فضبل عف الرمزية الرىيبة لممناظرات التي كانت تدكر عمى لساف الحيكاف كعبلقتيا المباشرة
بالظركؼ السياسية في ذلؾ العصر ،فبل غرابة أف يعتبر أحد المعاصريف الجاحظ أبا
لمحداثة العربية كسيد كتاب العرب  ،ذلؾ أف كتاباتو ال تمكت كىي رغـ تطاكؿ األزماف
الزالت تحافظ عمى نظارتيا كحيكيتيا كما أشبو زماف الجاحظ بزماننا . 1
إف ناصؼ يضع نفسو في قمب الحيكاف ليحاكر كيساءؿ كيكشؼ عف غياىب المعنى
كدىاليسو المتشعبة بعيدا عف المؤثرات الجانبية كالشكاغؿ الطارئة  ،يق أر ناصؼ الجاحظ
كىك ميمكـ بقارئ اليكـ  ،كأسئمتو في مقابؿ أسئمة األمس  ،يقدـ ناصؼ في المحاكرات
دركسا في القراءة المنتجة كحف ار عميقا في التراث  ،ليككف مسمكا مختمفا لجيؿ آخر قد يككف
1

 -ينظر  :محي الديف البلذقاني  :آباء الحداثة العربية (مدخؿ إلى عكالـ الجاحظ كالحبلج كالتكحيدمل  ،دبي  ،دار

مدارؾ لمنشر  ،ط ، 2012 ، 07ص.22
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مستعدا لتحمؿ عبئ القراءة كضركرة التأكيؿ الذم ىك " قراءة كدكد لمنص  ،كتأمؿ طكيؿ
في أعطافو كثرائو  ،كما يعطيو لقارئ ميمكـ بثقافة الجيؿ مف بعض النكاحي  .التأكيؿ
مبناه الثقة في النص  ،كاإليماف بقدراتو  ،كاالشتغاؿ بكيانو الذاتي  ،كالغكص المستمر عمى
تداخبلت بنيتو  .كالتأكيؿ حكار خبلؽ بيف النص كالقارئ  .حكار يضفي عمى النص معنى
يشارؾ فيو طرفاف  .ليس لمنص معنى بمعزؿ عف قارئ نشيط يستحثو  ،كيقمب فيو الظف
بعد الظف  ،كيتصكره قاد ار عمى اإللياـ كعبكر المسافات الطكاؿ  ،كالقركف الممتدة بيف
الحاضر كالماضي  .التأكيؿ ال يثؽ في التفرقة الحادة بيف فكرة القديـ كفكرة الحديث  .إننا
نحب أف نرل بعيكننا  ،كليس لمنص مف معنى بمعزؿ عف ىمكمنا كمآزقنا كمخاكفنا كآمالنا
جميعا .1".
كمف ىنا كانت قراءة الجاحظ عند ناصؼ مسألة ميمة كخطيرة قد تمقي بالضكء عمى مسائؿ
ك ثيرة في الببلغة ال زالت حبيسة النيج المدرسي كالبياني في حيف أنيا أكسع بكثير مما
نظف  ،كقد يكشؼ التأكيؿ الثقافي لنصكص الجاحظ ما ليذه النصكص مف أىمية قكمية
كحضارية تفسر كثي ار مف آرائو المغكية كالببلغية  ،كتنفتح بدكرىا عمى إمكانات أخرل
لمتأكيؿ تضيؼ لقارئ ميمكـ بالعصر كمشغكؿ بشؤكف المغة.

1

 محي الديف البلذقاني  :آباء الحداثة العربية  ،ص.0751
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ثالثا  :عبد القاىر و أسرار النظم
ال يذكر عبد القاىر الجرجاني إال كيذكر بحثو الفذ حكؿ قضية النظـ في القرآف كتفسير
إعجازيتو ككيؼ استكفى فييا النظر كاستجمع فييا الفكر بعد أف أحاط بتراث سابقيو  ،فقد
كاف كؿ مف كتابي دالئؿ اإلعجاز كأسرار الببلغة مشركعا لنظرية عربية بيانية ال تفتقد
ألم مف الشركط العممية بالمعنى الحديث  ،كاف لـ يمؽ ىذا البحث الخصب ما يستحقو مف
النظر كالفيـ بعد أف غطت عميو الشركح كالحكاشي كثي ار مف أصالتو كتفرده حيث انحرؼ
البحث الببلغي إلى غايات أخرل غير االجتياد كالنقد عمى خبلؼ األكائؿ .
كظؿ األمر كذلؾ إلى أف ىبت نسائـ األجداد فأيقظت ركحا بعثت في عقؿ الركاد  ،إذ
تفطف محمد عبده 1الذم حقؽ كتاب دالئؿ اإلعجاز رفقة رشيد رضا صاحب الذائقة المغكية
ما ليذا الكتاب مف جيد مختمؼ في بياف القيمة المغكية آليات الكتاب كلفتاتو الفنية الممتازة
في الفيـ كالتفسير حيث تختمؼ عف ليجة التمقيف كلغة المتكف كالشركح التي تعج بيا
الكتاب كالمدارس في ذلؾ الكقت  ،كقد كاف لببلغة عبد القاىر كنقده مكرد خصب لجيؿ
حاكؿ أف يستميـ عبقرية األجداد كيقمب فييا النظر كيعمؿ فييا الفكر بعثا كاحياء كتجديدا ،
في كتابات كثيرة عند األعبلـ طو حسيف كالعقاد كمحمد مندكر كسيد قطب كغيرىـ ..كاف
ركزت ىذه الكتابات عمى القيمة الفنية كالببلغية ك المغكية التي لعبيا عبد القاىر في تأسيس
عممي البياف كالمعاني عمى نحك قؿ لو مثيؿ عند سابقيو  ،كلـ يدانيو في ذلؾ أحد مف
البلحقيف  ،كاتجاه آخر حاكؿ أف يسير عمى خطى عبد القاىر في كشؼ العبقرية المغكية
لمغة العربية مف خبلؿ الكتاب العزيز عند محمد عبده كصاحب المنار كالرافعي في إعجاز
القرآف الكريـ كالسنة النبكية كعبد اهلل دراز كأميف الخكلي كبنت الشاطئ فيما يسمى بالتفسير
البياني .

1

 -ينظر  :عبد القاىر الجرجاني  :دالئؿ اإلعجاز في عمـ المعاني  ،تح :محمد عبده كمحمد محمكد التركزم ،كراجعو

رشيد رضا  ،بيركت دار المعرفة .
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 -1عبد القاىر في معترك النقد المعاصر
لكف لعبد القاىر عند نقاد الحداثة شأف آخر  ،فقد ق أر الرجؿ عند المحدثيف في مقابؿ ما
طغى كطـ مف مفاىيـ كاجراءات كمصطمحات النقد الغربي التي طبعت المشيد النقدم
العربي إلى اليكـ  ،حيث تقاذفت عبد القاىر التقاطعات كالمقاربات كاإلسقاطات  ،التي
تربطو بالمنجز الغربي سبقا كريادة كحداثة  ،كاف كاف الركاد قد أشادكا بعبقرية عبد القاىر
كبحثو الفذ حكؿ النظـ  ،فقد أشار بعضيـ إلى فكرة التقاطعات مع الدراسة الحديثة بدء
بمحمد مندكر الذم رأل أف بحث عبد القاىر ال يقؿ أىمية عف منجزات العالـ المغكم
المعاصر ديسكسير ، 1كما أشار محمد غنيمي ىبلؿ إلى نكع مف المشابية بيف أفكار عبد
القاىر كآراء بنديتك كركتشو ، 2إال أنيا عند نقاد الحداثة أخذت منحا آخر  ،فقد أصبحت
كؿ قراءة لعبد القاىر تنطمؽ مما أنجز ىناؾ عمى أساس مف التقكيؿ أك التأكيؿ الذم يجعؿ
مف نصكص عبد القاىر تزاحـ نصكص المحدثيف في شكؿ مف السبؽ أك اإلعجاب ،
فمف قائؿ أنو سبؽ تشكمسكي في مفيكـ القدرة كالكفاءة  ،كسبؽ كريستيفا كريفاتير في مفيكـ
التناص ككاف مفيكـ النظـ ال يقؿ عف مفيكـ الشعرية عند المحدثيف  ،كليست أفكار عبد
القاىر ببعيدة عف نظرية التمقي كاإلبداع.3...
كال سبيؿ لحصر الدراسات كالنقاد المعاصريف الذيف لـ يسمـ أحد منيـ في ربط آراء عبد
القاىر بمنجزات الحداثة التي أصبحت بالظاىرة  ،حيث سماىا أحد المحدثيف بظاىرة
التقكيؿ النقدم "أم تقكيؿ التراث ما لـ يقمو...فقد بات مف الشائع أف النقاد العرب القدامى
قالكا بأدؽ المفاىيـ العصرية كاألسمكبية كالشعرية كالبنيكية كالتفكيكية ، 4"..كىي حالة تدؿ

1
2

 ينظر  :محمد مندكر :في الميزاف الجديد ، ،مكتبة نيضة مصر  ،ط  ، 3ص .175 -ينظر  :محمد غنيمي ىبلؿ  :النقد األدبي الحديث  ،القاىرة  ،نيضة مصر  ، 1997 ،ص.274
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 -ينظر  :تقديـ كتاب  :محمد عبد المطمب  :قضايا الحداثة عند عبد القاىر الجرجاني  ،الشركة المصرية العالمية
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 -ينظر :عمي يكسؼ  :إشكاليات الخطاب النقدم  ،ص.190

لمنشر  ،لكنجماف  ،ط ، 1995 ، 01ص ،03ص.17
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عمى كعي مستقر لدل الناقد العربي المعاصر بتبلزـ التراث كالحداثة  ،كاف اختمفت
المنطمقات كتشتت اآلراء في ذلؾ إلى حد التناقض كالتخبط  ،فإف كاف محمد عبد المطمب
قد حاكؿ بحسف نية تأصيؿ مقكال ت الحداثة بإرجاعيا إلى التراث النقدم في محاكلة تحييف
الماضي كاالنفتاح عمى اآلخر ، 1فإف كماؿ أبك ديب جعؿ مف عبد القاىر حجة في اعتناؽ
البنيكية الغربية باعتباره مرجعا في ذلؾ ، 2ككاف عبد العزيز حمكدة قد جعؿ مف تقاطعات
التراث مع الحداثة الغربية بيانا لرفض اآلخر كاالنكفاء عمى الذات في المرايا كالخركج مف
التيو .
كقد كصمت ىذه الظاىرة إلى حالة مف النشاز كالشذكذ التي تجعؿ مف عبد القاىر كدريدا في
سمة كاحدة  ،فعبد القاىر رجؿ القرف الخامس اليجرم المشغكؿ بإعجاز القرآف كالبياف
كالببلغة العربية في إطار الثقافة اإلسبلمية  ،أصبح معاص ار ألزمة الحداثة األكربية كمعنيا
بنقد المكغكس كالحضكر كمدركا لمصطمحات اإلرجاء كاألثر كاالختبلؼ ،3كىذه لعمرم مف
ببليا النقد المعاصر.
كىذا يدؿ أكثر عمى أف كؿ قراءة لعبد القاىر لـ تكف خالصة لذاتيا بقدر ما كانت صدل
لكعي القارئ كمجتمعو كمتطمباتو  ،كلك عمى حساب المقركء  ،كاف أبدل القارئ في ذلؾ
1

 -ينظر محمد عبد المطمب  :قضايا الحداثة  ،ص.02
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 -ينظر  :عبد اهلل خضر محمد  :التفكيكية في الفكر العربي القديـ (جيكد عبد القاىر الجرجاني نمكذجال  ،بيركت ،
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 -ينظر  :كماؿ أبك ديب  :جدلية الخفاء كالتجمي  ،ص.11

دار القمـ  . 2017 ،حيث افتتح الباحث دراستو بقكلو " :ال شؾ كأف التراث العربي يعد حمقة أساسية بكؿ ما جاءت بو
المناىج النقدية الغربية الحداثية كما بعد الحداثية  ،إذ أنيا تمتقي مع ىذا التراث العظيـ كثي ار  ،كأف ما جاءت بو المناىج

الحديثة مستمد مف ىذا التراث ".ص ، 07كبعد أف يقدـ الباحث فصبل عف التفكيكية عند الغرب كاستقباليا عربيا  ،يتتبع
مبلمح التفكيكية في الفصؿ الثاني -كما يزعـ -عند عبد القاىر مف خبلؿ العناصر التالية :المشاكمة كاالختبلؼ  ،سمطة
القارئ  ،المتمقي  ،التذكؽ األدبي  ،الغمكض  ،التناص  ،ثـ يعمد إلى شرحيا ببلغيا  ،رغـ أنو كضع في الفصؿ األكؿ
مبادئ دريدا  ،في تقكيض الميتافيزيقا  ،كاليكية  ،كاإلرجاء ...كىك في الحقيقة استخفاؼ بالمنجز الغربي كاعداـ
لخصكصية التراث الحضارية كالفكرية  ،كىذه حالة تدؿ عمى شمؿ فكرم أك إضراب عف التفكير  ،لقد أصبح التراث بيذا

الشكؿ سكقا لمخردة يبحث فيو الحداثي عف ما يكافؽ مزاجو الغربي كالمعاصر ،كيتكسؿ بو في تعكيض العجز كعقدة

النقص أماـ اآلخر  ،بما يمثؿ عصابا جماعيا أك مرضا نفسيا أصاب المثقؼ العربي كما يقكؿ جكج طرابيشي.
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اٌفظً األٚي

حسف النية أك جانب التصريح مخافة الكقكع في أسر الذات  ،لذلؾ ظؿ عبد القاىر كغيره
مف رمكز التراث الحي حاضرة في كعي القارئ المعاصر  ،حضك ار ال فكاؾ منو رغـ
اختبلؼ ىذا الحضكر حسب األىداؼ كالمقاصد كالخمفيات المرتينة أساسا بزمنية الحاضر
كاشكاالتو .
كال شؾ أف ذلؾ يعبر عف إشكالية أكبر كأعـ ترتبط أساسا بمكقفنا مف التراث الخاص
كالعاـ ككيفية التعامؿ معو عمى نحك تعددت فيو المقاربات كالمنيجيات كآليات استمياـ ىذا
التراث إلى درجة يصعب معيا الرككف إلى مكقؼ محدد أك ثابت ،كالذم يدؿ أكثر عمى
أزمة حقيقية عصفت بالعقؿ العربي مذ حاكؿ تممس طريقو إلى الماضي بحثا عف الذات في
ظؿ ىيمنة اآلخر كحضكره الطاغي بحداثتو كحضارتو  ،كىذه الجدلية بيف القارئ المعاصر
كالنص التراثي المقركء ظمت تشكؿ مظي ار مف مظاىر االتصاؿ أك التفسير منذ القرف
الخامس كحتى اليكـ إذا تعمؽ األمر بشخصية بارزة مثؿ عبد القاىر  ،كذلؾ – حسب
تكضيح جابر عصفكر -كىك يفترض معنى كاحدا تشكؿ في القرف الخامس عمى يد عبد
القاىر في الدالئؿ كاألسرار " ،كىناؾ في المقابؿ (داللةل ىذا المعنى أك (دالالتول أك حتى
(دالئمول مف حيث ىي نتاج القراء البلحقيف  ،الرازم أك السكاكي  ،أك حمزة ابف يحي
العمكم أك القزكيني أك محمد عبده أك عمي عبد الرزاؽ أك محمد مندكر أك شكرم عياد أك
كماؿ أبك ديب أك حمادم صمكد...إل "

1

كمف ىنا فبل تكجد قراءة معاصرة لعبد القاىر أك لمتراث يمكف أف تككف بريئة أك عارية مف
ىمكـ القارئ كقمقو المسككف بيكاجس العصر كتدافع أفكاره كمعارفو كاف كجدت فيي ضرب
مف الخياؿ أك كما صرح بو الجابرم كىك يميز بيف نكعيف مف القراءة لمتراث إحداىا لصيقة
بالنص تدعي األمانة كالمكضكعية لكنيا ال تخمك مف ممارسة الحذؼ أك تكييؼ لمنص ،
كأخرل متفاعمة مع النص كتسيـ في إنتاج المعنى الذم ىك يأخذ بعيف االعتبار ما يقكلو

1

 جابر عصفكر  :قراءة التراث النقدم  ،مؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشر  ،ط ، 1991 ، 01ص.5355

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

الكاتب كما يتحدث منو القارئ في محاكلة لبناء معنى جديد ال يسمـ ىك اآلخر مف محاكلة
إخفاء التناقضات التي يحاكؿ القارئ صيرىا عف طريؽ التأكيؿ  ،كبالتالي فإف أم قراءة
" ..ال تسيـ في إنتاج المقركء  ،فمثؿ ىذه القراءة ال كجكد ليا  ،كاذا كجدت فيي النص
ذاتو  ،بدكف قراءة  ،بؿ إننا عمى العكس مف ذلؾ نحاكؿ أف نسيـ بكعي في إنتاج
مقركئنا".

1

كمف ىنا فإف العكدة إلى التراث لـ تعد معادلة تذكر دائما في مقابؿ الحديث عف منجزات
الحداثة الغربية كعبلقة قبمية أك بعدية ،كال يمكف بالمثؿ استحضار التراث كمما كجد تقاطعا
مع أحد النظريات الغربية لينحصر العقؿ العربي الحالي في البحث الكسكؿ عف نقاط
مبرر لرفض اآلخر أك قبكلو يقكؿ مصطفى ناصفا معمقا عمى ىذا االتجاه
ا
التشابو ،كجعميا
الذم ظؿ طريؽ القراءة الغائبة "إننا ال نبحث عف الصمة أك المناسبة بيف بعض معالـ
التراث كما استحدثو الفكر األكربي  ،كانما نبحث عف حيكية الثقافة اإلسبلمية  ،ىذه الحيكية
معناىا كشؼ العناصر التي تمكننا مف مكاجية تيارات العصر بطريقة فكرية إيجابية أم أننا
في الحقيقة نحاكؿ باستمرار خمؽ ثقافة جديدة  ،كمعنى الجدة ىاىنا شديد األىمية  ،ألننا
أنفقنا جيكدا ضخمة في الربط بيف بعض األفكار كبعض  ،ىذا الربط الذم أصبح في نظر
غير قميؿ مف الناس مشكبا بالريب  ،ألننا نقؼ عند حدكد المبلبسات أك التناسب السطحي
أك غير السطحي دكف أف نتجاكزه إلى خمؽ مكقؼ كمي. 2".
كيتفؽ نصر حامد مع ناصؼ في قراءتو لعبد القاىر  ،التي يرل بأنيا يجب أف تتصؿ
بكعينا الثقافي كالحضارم المعاصر عمى أساس مف الجدؿ كالمحاكرة التي ال تفرض عمى
التراث مناىجنا العممية كمصطمحاتنا المعاصرة كما ال تزعـ لنفسيا التحيز الكامؿ ذلؾ "أف
القراءة التي نأمؿ في تحقيقيا ىنا ىي القراءة المكضكعية الحقة  ،التي ال تغفؿ المنطؽ
الداخمي الخاص مف جية  ،كال تتعامؿ معو بمعزؿ تاـ عف الكعي المعاصر مف جية
1
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 محمد عابد الجابرم  :الخطاب العربي المعاصر  ،بيركت  ،مركز دراسات الكحدة العربية ،ط 1994، 05ص.12 مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.6656
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أخرل ،ىي قراءة ال تخمع عف عبد القاىر أزياءه كمفاىيمو لكي تكسكه أزياء جديدة  ،كتخمع
عميو مفاىيـ معاصرة  .كىي قراءة ال تزعـ لنفسيا كال تستطيع االنسبلخ عف الحاضر الراىف
بكؿ ىمكمو الفكرية كالثقافية.1".
كالطريؼ في األمر أف معرفتنا باآلخر رغـ ما رافقيا مف استبلب كانبيار عززت معرفتنا
بذاتنا  ،كأفرزت حتمية حضكر التراث شئنا ذلؾ أـ أبينا  ،كميما كاف مكقفنا مف ىذا
الحضكر  ،فإنو يدؿ صراحة عمى عجز قارئ اليكـ في أف يضطمع بما اضطمع بو قارئ
كمبدع األمس مف مسئكلية ذاتية تدفعو دفعا لفيـ الكاقع الذم يحياه كيعيشو بكؿ تناقضاتو
دكف أف يناؿ ذلؾ مف صفاء بصيرتو ككضكح رؤيتو  ،أك يثنيو ذلؾ عمى أف يقكؿ شيئا كاف
حقا عميو قكلو  ،لقد أحرج عبد القاىر كأقرانو المتحمسيف لممشركع الحداثي الغربي فارتدت
آماليـ كانتكست أحبلميـ  ،كأضحت آراؤىـ خبط عشكاء  ،بعد أف ليجت كتاباتيـ بكؿ ما
استجد ىناؾ مف أفكار كمصطمحات كآليات  ،ليس ليـ فييا إال سبؽ الترجمة أك
االستعراض الذم لـ يزد الكاقع النقدم العربي إال تأزما كتفاقما  ،كاذا بنصكص عبد القاىر
تزاحـ نصكص ديسكسير كتشكمسكي كريفاتير كاليكت كياكبسكف ..لـ يعد مف شؾ في
مكانة عبد القاىر عند القدماء كالمحدثيف  ،كقد تكالت الدراسات تت ار تعيد استكشاؼ عقؿ
عبد القاىر الباىر مف منظكر حديث .

1

 -نصر حامد أبك زيد  :إشكاليات القراءة كآليات التأكيؿ  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط، 2005 ، 07
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كالسؤاؿ الذم يمح اآلف ىك  :ىؿ استنفذت الدراسات المعاصرة مجيكد صاحب الدالئؿ
كاألس رار؟ ىؿ قرئ عبد القاىر كما يجب؟ ىؿ بقي في مكنكف نظـ عبد القاىر ما يستحؽ
القراءة كالنظر؟ ىؿ يمكف كجكد قراءة أخرل لعبد القاىر تكشؼ ما خفي منيا كما زاؿ
متكاريا مكنكنا خارج اآلخر؟ أسئمة كأخرل تظؿ تطرح نفسيا ىنا قبؿ أف تكشؼ ىناؾ  ،ثـ
يعكد القيقرم فرحا مسرك ار بما لديو.
 -2ناصف وعبد القاىر
لقد صاحب مصطفى ناصؼ عبد القاىر في مستيؿ بحثو المقدـ لنيؿ شيادة الماجستير
تحت إشراؼ أستاذه أميف  -المغة العربية  -الخكلي كال شؾ أف نتائج ىذا البحث
كالتساؤالت التي ربما لـ تجد طريقيا فيو قد بثت في مختمؼ كتبو كأبحاثو األخرل تحت
عناكي ف مختمفة كفي سياقات متباينة  ،كال شؾ أف قراءة ناصؼ لعبد القاىر قراءة متميزة
كمتفردة في المنطمقات كالنتائج كىي تنضكم تحت رؤيتو الخاصة لمتراث  ،التي تتأسس
عمى المحاكرة كالتعاطؼ كالمشاركة كالسؤاؿ  ،دكف التبجيؿ كاالنبيار أك االحتقار يتساءؿ
ناصؼ " كيؼ يتـ الحكا ر بمعزؿ عف النص القديـ  ،النص مثير لعقكلنا بحدكده كمطالبو
كممكناتو  ،النص يعجز كيقدر  .ما الجدؿ الممكف بيف العجز كالقدرة  ،بيف ما أعطاه كما
لـ يعطو ...كمغزل ىذا كمو أف القراءة بطبيعتيا محاكرة  ،النص يحاكر غيره مف النصكص
مف قبؿ كمف بعد  ،التأكيؿ إذا ال يعبد فردية النص الضيقة  ،التأكيؿ عمى العكس يبحث
عف تفاعبلت النصكص كجكانبيا المحذكفة"..

1

ىكذا يربي ناصؼ القراءة بالمسائمة

كالمحاكرة كبحث الممكنات كالمداخؿ التي أىممت أك أصابيا العطب بعد كثرة النظر أك
طكؿ اليجر كىك ينصت إلى الماضي بحساسية بالغة تبرز تداخؿ الماضي كالحاضر في
شكؿ آخر عند ناصؼ "النص صكت إنساف يحدثؾ مف الماضي  ،كيأخذ مكانو بجانبؾ في

1
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فماذا عسى قارئ اليكـ أف يفعؿ سكل أف ينصت كيتكاضع أماـ النص القديـ

ىذا الزماف"

كيسمح لو بالبكح كاليمس كالسر الذم يكشؼ عف قمؽ صحي عظيـ نحف بحاجة إلى
تجريبو كمراسو خارج مؤثرات التاري كحضكر اآلخر كمناكشات اليكل.
تتمخص رؤية ناصؼ لعبد القاىر مف خبلؿ عدة اتجاىات مف بينيا كضع عبد القاىر في
قمب إشكالية البياف العربي التي ألقت بضبلليا عمى نصكصو كأفكاره  ،كلـ يستطع رغـ
لفتاتو المبتكرة كآرائو المتميزة أف يتخمص مف حضكرىا  ،كما عابو ناصؼ عمى الجاحظ لـ
يسمـ منو عبد القاىر إذ أف ىذا األخير كاف تمميذا ذكيا لمكبار مف قبمو كمجمؿ آرائو مف
كحي ما نطقت بو ألسنة المجتيديف األكائؿ الذيف شغمتيـ المغة فشغمكا عنيا  ،لذلؾ لـ يكف
عبد القاىر يفكر خارج المنظكمة البيانية التي ساىمت في تأسيسيا ركافد عدة كأثقمت بحثو
بآثارىا  ،مف ذلؾ النبرة الخطابية التي طبعت لغة عبد القاىر كىيمنت عمى تحميبلتو " لقد
أفسد جك المناظرة عقؿ عبد القاىر  ،كىك عقؿ عظيـ ميما نعترض عميو كميما نتكمؼ في
سبيؿ تمحيصو  .جك المناظرة خيؿ إلى عبد القاىر أف سائبل كرائو بالمرصاد يعانده كيتجيـ
في كجيو أك يعترض عميو  .كال بد مف التعامؿ معو كارضائو  .ككاف ىذا السائؿ مكلعا
بمبدأ الشؾ ". 2
ىذا ما يفصح عنو عنكاف كتابو الدالئؿ الذم يفترض إقناع كؿ مف ساكره الشؾ في لغة
الكتاب العزيز كمكمف اإلعجاز المفارؽ لمغة مف نزؿ بمسانيـ  ،كال شؾ أف ليجة الدفاع
كاإلثبات كالنفي كالمعارضة أحاطت بقراءة عبد القاىر لمغة القرآف كغطت كثي ار عف جكىر
كركح آم الكتاب التي ضاعت في جك الخصكمة كالمحاجة كالشؾ الجارؼ كليس كتاب
األسرار إال ضرب مف ىذا الشؾ " كبعبارة أخرل يتعامؿ عبد القاىر مع الشؾ حيف يتعامؿ
مع ما يسميو التككيد أك بياف مقدار األشياء أك ما إلى ذلؾ مف مسميات كثيرة  .كؿ شيء
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متيـ حتى تثبت براءتو  .ىذا ىك تمخيص كتابات كثيرة لعبد القاىر فيما يسميو أسرار
الببلغة  .كىي أسرار التعامؿ مع الشؾ كالقسكة كاالعتقاد الباطني .1".
كقد صبغ ىذا التصكر كؿ المفاىيـ الميمة التي عرض ليا عبد القاىر في كتابيو فمفيكمو
لمشعر كلمغة ال يخرج عف جك الدعاية أك الغكاية التي لـ تفرؽ بيف األصكؿ كالفركع كالتي
جعمت مف المبالغة كاالدعاء أساسا لذلؾ  ،كلـ تكف نظرية عبد القاىر بدعا مف الفكر بقدر
ما كانت مدينة ليس لمتراث اإلعجازم أك البياني كانما لمتراث المغكم عمى كجو الخصكص
عند سيبكيو كالخميؿ كابف جني 2الذيف رجع إلييـ عبد القاىر في مكاطف كثيرة تتعمؽ بالنظـ
كالتركيب كالتأليؼ  ،إال أف عبد القاىر باء بكزر شيكخو ككقع فيما كقعكا فيو عندما تصكركا
بأف المغة أبنية كأشكاؿ كأصكؿ كفركع كضركب مف الزيادات كاالنحرافات عف الصيغ
المعتادة أك األكثر تداكال  ،كفي سبيؿ الخصكمة قالكا باالتساع ك التككيد  ،ثـ قالكا
باالشتقاؽ لمتفريؽ بيف األبنية األصمية كالمزيدة " ،كالميـ أف ابف جني ىك الذم أليـ عبد
القاىر نظريتو  .كبياف ذلؾ باختصار أف ابف جني يقكؿ دائما أف األلفاظ أدلة المعاني .
فإذا زيد فييا شيء كاف ذلؾ دليبل عمى حادث متجدد" 3كيستشيد ناصؼ عمى ذلؾ بتحميؿ
عبد القاىر لقكلو تعالى "كاشتعؿ الرأس شيبا" التي ظنيا كثير مف المعاصريف تنكيعات
أسمكبية ممتازة  ،إال أف ناصؼ ال يرل فييا إال تكرار لما قالو ابف جني

" يمكف أف تفيـ

– مف الناحية األدبية – في ضكء العدكؿ عف عبارات أخرل ممكنة متداكلة مف مثؿ اشتعؿ
الشيب في الرأس – فقد عدلنا إذا عف الفاعؿ كىك الشيب إلى صيغة أخرل نسمييا في
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 -لـ يكف ناصؼ كحيدا عندما انتقد األصكؿ التي تأسست عمييا المغة العربية كأثرت سمبا عمى البحث المغكم كالبياني

كربما عمى طريقة التفكير التي أنتجت مف خبلليا العمكـ  -إذا أخذنا في الحسباف عبلقة الفكر بالمغة – فالجابرم يعتبر
أف الخميؿ في كتابو العيف قد ساىـ في تحنيط المغة العربية ألنو صاغيا في صكرة رياضية منطقية بعيدا عف حركة الحياة
كتطكرىا  ،ككذلؾ فعؿ المغكيكف عندما صاغكا العربية في أبنية جامدة كأكزاف محددة تعكس صكرة حسية كصكتية ،..كىذا
مف صميـ إشكاليات العقؿ العربي الحالي  ،ينظر :تككيف العقؿ العربي  ،بيركت  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،ط،10
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اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

النحك العربي باسـ التمييز  ،كصاؿ عبد القاىر كجاؿ في ىذا المقاـ كفي مقامات أخرل
كثيرة  ،كلـ يستطع أف يسبر المعنى بغير طريقة ابف جني في الزيادة التي تمت عف طريؽ
العدكؿ  .ككاف عبد القاىر يسمي ىذا العدكؿ باسـ النظـ  .كألمر ما لـ يعجبو لفظ ابف
جني كلكنو عمى كؿ حاؿ لـ يستطع أف يقكؿ في كممات اهلل تعالى أكثر مما كاف يقكلو مثمو
ابف جني في القرف الرابع  .فمزية التعبير القرآف الكريـ ىي ما كاف يقكلو ابف جني مف
العدكؿ عف معتاد الحاؿ إلفادة التكثير في المعنى . 1".
كبالتالي أصبح المعنى بيذه الطريقة يقاس كما طكال كعرضا كبالزيادة كالنقصاف كبالتكثير
كالمبالغة  ،كىي رؤية كمية كشكمية أفرزىا شعكر جماعي محمكـ يزعـ الدفاع عف العربية،
كلكف ىذا الدف اع انحرؼ عف الجادة كظؿ طريقو حينما جعؿ مف الشبية كاالستيكاء
كاإلسراؼ كالتحسيف أك التزكيؽ دعاية لو  ،دكف أف يتحمى بالمسئكلية كيكاجو الشؾ
بالحكمة ،كغمياف الخصكمة بيدءة الفكر  ،كيجعؿ المغة دليبل عمى الحؽ بدال مف طمب
الحقيقة في عقكؿ الفرؽ كتكمؼ التصكرات كتنطع التخريجات طمبا لرضا الخصـ أك مداراة
لمكجية الصحيحة في النظر إلى األمكر كتفكر العمكـ كالمعارؼ خارج المؤثرات الطارئة
كخارج عصبية اليكل أك القكمية الزائدة التي أعمت كثي ار مف البصائر عمى أف تسبر
المعنى في ظؿ النماء كالفيـ كالحيكية .
كيمضي ناصؼ في صفحات غير قميمة مف الكجو الغائب  ،الذم طمستو كتب التاري ك
التأري

يستحضر الجانب المتكتر مف البياف العربي كيبذر الشؾ كالسؤاؿ في أصكؿ

كمنطمقات ىذا البياف مستأنسا في ذلؾ بمفيكـ االختبلؼ عند عبد اهلل الغذامي الذم يعيد بو
قراءة عبد القاىر ليخمص إلى نتيجة قد تبدك خطيرة لكثير مف المعاصريف الذيف لـ
يستطيعكا فيـ عبد القاىر خارج حضكر اآلخر كتجميو  ،يقكؿ ناصؼ مستشيدا بالغذامي:
" كالميـ ىك أنني كذلؾ كجدت الدكتكر الغذامي يقكؿ في بحث ثاف عنكانو مف المشاكمة إلى
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 مصطفى ناصؼ  :الكجو الغائب  ،ص.4361

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

االختبلؼ  .أن النظم أضعف جوانب كتاب دالئل اإلعجاز  ،كأنا أبعد الناس عف الشماتة ،
فعبد القاىر صديؽ أكمت الخبز بقراءة كتبو منذ زمف بعيد  ،كلكف ىذا الحكـ نفسو يعني
نفس الشيء  .أف فقو النصكص في كتاب دالئؿ اإلعجاز ليس شيئا يغمك المرء في تقدير
مكانتو .1".
كليس بعيدا عف ىذا الرأم ما ذىب إليو الجابرم رحمو اهلل في مقاؿ لو عف المفظ كالمعنى
في البياف العربي " بؿ إننا إذا نظرنا إلى ىذه النظرية مف منظكر تفكيكي  ،فإننا لف نجد ما
نعزكه مف جديد لصاحبيا  ،عبد القاىر  ،إال الجمع كالتأليؼ بيف آراء متناثرة  ،كلكف
ناضجة في مختمؼ قطاعات الدائرة البيانية  ،في النحك كالكبلـ كالببلغة  ،حكؿ ضركرة
مراعاة التكافؽ كاالنسجاـ بيف المفظ كالمعنى  ،غير أن إسيام عبد القاىر الجرجاني في
تعميق (الوعي بالذات)  ،داخل الحقل المعرفي البياني ليس في ما قالو في موضوع النظم
بل إن الجديد في تحميالتو  ،مف كجية نظرنا إنما يكمف فيما لـ يقمو صراحة  ،أعني فيما
كانت تنطكم عميو تح ميبلتو مف معطيات تكشؼ عف الطابع االستداللي لؤلساليب البيانية
الببلغية  ،كتقيـ مطابقة شبو تامة بيف نظاـ الخطاب كنظاـ العقؿ  .كبعبارة أخرل إف إسياـ
عبد القاىر الجرجاني في تنظيـ العممية البيانية كاماطة المثاـ عف مككناتيا كآلياتيا كاف
إسياما مضاعفا  :فمف جية تكج المناقشات السابقة حكؿ المفظ كالمعنى  ،كمف جية أخرل
انتقؿ بيذه المناقشات مف مستكل البحث في العبلقة العمكدية بيف المفظ كالمعنى إلى مستكل
البحث في العبلقات األفقية بيف األلفاظ بعضيا مع بعض  ،كالمعاني بعضيا مع بعض
.2"..
إف ىذا النص رغـ طكلو يطرح العديد مف اإلشكاليات التي تتفؽ في كجو منيا مع طرح
مصطفى ناصؼ مف حيث سيطرة التحميؿ العقمي المنطقي – ليس منطؽ أرسطك كانما
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اٌفظً األٚي

منطؽ النحك أك المغة العربية – الذم يسميو الجابرم (نظاـ العقؿل عمى كتابات عبد القاىر
خاصة ما تعمؽ منيا بمكضكع النظـ  ،بؿ إف الجابرم يذىب إلى أبعد مف ذلؾ حينما
يصنؼ عمؿ عبد القاىر عمى أنو ليس إال مقدمة لنظرية السكاكي في مفتاح العمكـ  " ،فإف
مشركع السكاكي(المتكفي سنة  626قل كاف أكسع كأعمؽ  ،لقد كاف بمعنى ما مف المعاني،
مجاكزة ليس إلشكالية المفظ كالمعنى فحسب  ،بؿ أيضا لنظرية النظـ الجرجانية ذاتيا.1".
ربما ال يتفؽ ىذا الرأم مع الكثير مف اآلراء المعاصرة التي تزىك كثي ار بعمؿ عبد القاىر
كتنتقص مف صاحب المفتاح ألنو في رأييا خنؽ الببلغة العربية بالتقعيدات كالتقسيمات
التي أكرثتيا ضعفا يظير جميا في الكتابات البلحقة التي لـ تستطع مجاكزة ما كتبو
السكاكي  ،ككأف ىذا ا ألخير قد طكل صفحة الببلغة الحية كما في عيد عبد القاىر كافتتح
عصر الببلغة التعميمية  ،كىك ما ينفيو جممة الجابرم كيثبت عكس ذلؾ حينما يبيف قيمة
جيد السكاكي الذم تجاكز كؿ مف سبقو كاستطاع أف يضبط بإحكاـ كفي منتيى العبقرية
المنطؽ الداخمي لمبياف العربي الذم ال يقؿ شأنا عف منطؽ أرسطك في الفمسفة اليكنانية .
لكف مصطفى ناصؼ يضع عبد القاىر كالسكاكي في سياؽ كاحد كىك سياؽ الببلغة
العربية التي ركزت أكثر عمى النظاـ كالقاعدة عمى حساب الحيكية يقكؿ ناصؼ "الببلغة
في بعض صكرىا المكركثة عمـ بالقكاعد  .القكاعد كؿ شيء كالقكاعد أبدية  .مف خبلؿ
القاعدة الضاغطة ضاعت غاية الببلغة كىي الممارسة النشيطة لمغة كالحياة  .ىناؾ إذا
امتداد لممنطؽ النظرم في الببلغة  .ككممة العمـ أك الببلغة ىنا تعني إتقاف التقاسيـ
كالتعريفات كانشاء القكاعد .2".
لقد كانت نظرية النظـ الجرجانية أك حتى مفيكـ النظـ قبؿ الجرجاني مرتبط أساسا بصكرة
النظاـ أك إف شئنا (البناءل ككيفية تشكمو أك كيفية كشفو  ،عمى كجو التحميؿ العقمي كالنظرم
الذم عيدناه في منطؽ العربية أك في نحكىا رغـ أف عبد القاىر قد شدد عمى القيمة
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اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

المضافة لمنحك في البياف  ،مف باب تجاكز معيار السبلمة المغكية إلى معيار الببلغة
كخطكة ثانية كاف عمى النحك أف يخطكىا  ،لكف رغـ اإللحاح المستمر مف عبد القاىر عمى
تجديد المغة في ربط نحكىا ببيانيا كجعؿ النظـ محصمة ليذا الربط إال أنو لـ يستطع أف
يتخمص مف سجف العبلقات في لغة القمب كاإلبداؿ كالتقديـ كالتأخير كالتعريؼ كالتنكير..
فرىف المعنى بجغرافية المكقع كبالكمية مف خبلؿ الزيادة كالنقصاف  ،كجعؿ األلفاظ
كالحركؼ أدكات يمكف أف نختار منيا ما نشاء لتأليؼ ما نرمي إليو حسب ما تفرضو قكاعد
النحك كما كضعيا النحاة  ،ككأف النظـ ليس إال نسقا أك تنسيقا  ،يقكؿ عبد القاىر " كاعمـ
أف ليس النظـ إال أف تضع كبلمؾ الكضع الذم يقتضيو عمـ النحك وتعمل عمى قوانينو
وأصولو وتعرف مناىجو التي نيجت فال تزيغ عنيا وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فال
تخل بشيء منيا  ،كذلؾ إنا ال نعمـ شيئا يبتغيو الناظـ بنظمو غير أف ينظر في كجكه كؿ
باب كفركقو فينظر في الخبر إلى الكجكه التي تراىا في قكلؾ (زيد منطمؽل ك(زيد ينطمؽل
ك(ينطمؽ زيدل ك(منطمؽ زيدل ك(زيد المنطمؽل ك(المنطمؽ زيدل ك(زيد ىك المنطمؽل ك(زيد
ىك منطمؽل.1"...
ككذلؾ يفعؿ في الشرط كالجزاء  ،كفي الحاؿ  ،كفي الحركؼ كمعانييا  ،كفي الجمؿ فصبل
ككصبل  ،كفي التعريؼ كالتنكير  ،كالحذؼ ك التكرار  ،كاإلظيار ك اإلضمار ..كأف عبد
القاىر قد أمسؾ بخيكط النظـ كاستكلى عمى مفاتيحو التي لـ يستطع التخمص مف عبئيا إال
عندما ييـ بمقاربة النص فيناكش لغتو التي ىي ليست قطعا مجرد نظـ تناىت تآليفو عمى
الكجو الذم تمت بو المزية  ،كأف ال سبيؿ بعده إلى نظـ سكاه  ،فيخرج بذلؾ عبد القاىر
إلى لفتات كنظرات ىي مف منح النص كليست مف كحي النظـ كأضربو  ،كربما أحس عبد
القاىر بثقؿ كتكمؼ ما يقكلو في مكضكع النظـ  ،فكانت قراءاتو لمنصكص شع ار كقرآنا
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اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

فضاء آخر يعكس بحؽ أريحية التجربة كركح المغة خارج صرامة النظاـ كسجف القاعدة
كحدكد المفاىيـ .
ال شؾ أف شغؿ عبد القاىر كاف منصبا عمى القكاعد كالممكنات التي بيا ترقى المغة مف
مستكل األداء التكاصمي االجتماعي الذم ال يخؿ مف استبطاف لمنحكية في أدنى أشكاليا
إلى مستكل اإلبداع  ،الذم تقصاه عبد القاىر في فرائد الشعر كفي مكامف اإلعجاز مف
الكتا ب الكريـ  ،كىك ما يسميو المحدثكف باألدبية أك الشعرية  ،التي نجدىا في الشكبلنية
كالبنيكية ، 1كتتجمى ىذه األدبية في البحث الدءكب عف العبلقات الجزئية في ائتبلؼ
الكممات ك دكرىا في السياؽ الكمي لمجممة سكاء كانت بيتا مف الشعر أك آية مف الكتاب ،
أم أف معنى الكؿ ال يتشكؿ إال مف خبلؿ معنى أجزائو كعبلقاتيا مع بعض  ،كمعنى
الجزء ال يككف إال في سياؽ الكؿ  ،يقكؿ عبد القاىر " كذلؾ أنؾ إذا قمت  :ضرب زيد
عم ار ضربا شديدا يكـ الجمعة تأديبا لو  ،فإنؾ تحصؿ مف مجمكع ىذه الكمـ كميا عمى
مفيكـ ىك معنى كاحد  ،ال عدة معاف كما يتكىمو الناس  .كذلؾ ألنؾ لـ تأت بيذه الكمـ
لتفيده أنفس معانييا  ،كانما جئت بيا لتفيده كجكه التعمؽ التي بيف الفعؿ الذم ىك ضرب
كما عمؿ فيو  ،كاألحكاـ التي ىي محصكؿ التعمؽ ".

2

كىذا التعمؽ مرده إلى النحك  ،كليس النحك ىنا مقصكده اإلعراب فقط  ،كانما مقصكده نظاـ
العربية كأساليبيا  ،عمى أساس مف النظـ الذم ىك ليس ترتيب الحركؼ كالكممات كيفما
جاءت كاتفقت  ،كانما عمى الكجو التي تككف فيو المزية في الكبلـ  ،كالمزية ىنا ىي فمسفة
عبد القاىر في كشؼ المعنى .
كلذلؾ ظؿ عبد القاىر يرزح عمى السطح محاص ار المعنى بمفيكـ العبلقة  ،كمجردا لمفظ
مف أم فاعمية داخؿ سياؽ النظـ إال بمكقعو كأكؿ لثاف كثاني ألكؿ أك لكسط بيف اثنيف ،
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اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

مستأنسا بقانكف العربية الذم ساىـ في كضعو النحاة كالمغكيكف عمى مدل قركف تُبيف مقدار
الكلع بالنظـ الذم شغؿ األكليف كالمحدثيف ككؿ المشتغميف بالنص كتفسيره  ،كىك ما أنكره
ن اصؼ بقكلو " المفسر الممتزـ شعاره كممة النظـ  ،كىي أكثر الكممات خط ار في حياة
التفسير العربي  ،النظـ يعني االنتظاـ كالنسؽ  ،كالترتيب كاالرتباط  ،األشياء أك الكممات
متفرقة متميزة كمجمكعة مترابطة  ،كالعقؿ ىك السبيؿ إلى إدراؾ كؿ ذلؾ  .كممة النظـ أريد
بيا حماية المفسر مف معالـ التبصر الشخصي  ،كالطابع اإلنساني المتكغؿ  ،أريد بيا
منطؽ العقؿ كأريد بيا محاربة المعنى المتعدد كالمتعاكس السياؿ  ، ..أريد بكممة النظـ
حماية الكضكح كحتميتو كمنطقيتو  ،كانفصالو .1".
كلذلؾ كجد عبد القاىر كممات أخرل يتجاكز بيا سجف النظـ كعبلقاتو الضيقة كالمحدكدة
مف مثؿ  :الدىشة كالعجب كالسحر كالكممات المطيفة كشرؼ المعنى  2..التي تعد القراءة
مف خبلليا ( نمط مف التأكيؿ ل. 3
كمف ىنا فإف جناية النظـ عمى المعنى كانت مف كجييف :
 إلغاء قيمة الكممة المفردة كدكرىا المتميز مف النص خارج نسؽ العبلقات  ،ألفالكممة المفردة عند ناصؼ عالـ كحده غني بالجدؿ كالحكار كنابض بالحياة  ،فالكممة
القرآنية خالقة لمعناىا المتميز مف معيكد كبلـ العرب  ،كىك ما لـ يفطف لو القدماء
عندما ربطكا ألفاظ القرآف بمعجـ العرب في الجاىمية .
كيضرب ناصؼ مثبل لكممة القصاص في القرآف التي ال يرل فييا عبد القاىر إال
مقاببل لممكت أك القتؿ " كاعمـ أنو ال يتصكر أف يككف الذم ىـ بالقتؿ فمـ يقتؿ
خكؼ القصاص داخؿ في الجممة  ،كأف يككف القصاص أفاد حياة  ،كما أفاد
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المقصكد قتمو  .كذلؾ أف ىذه الحياة لمف كاف يقتؿ لكال القصاص  ،كذلؾ محاؿ في
صفة القاصد لمقتؿ  ،فإنما يصح في كصفو ما ىك كالضد ليذا كىك أف يقاؿ  :إنو
كاف ال يخاؼ عميو القتؿ لكال القصاص  ،كال يتصكر أف يقاؿ إف اليبلؾ انتفى عف
اليـ بقتؿ غيره مف أجؿ خكؼ القصاص .1".
لقد جعؿ عبد القاىر معنى الحياة محصكر بيف القاتؿ كالمقتكؿ كالقاصد لمقتؿ إذا
امتنع خكؼ الق صاص  ،كما فيـ كممة الحياة مف خبلؿ التعريؼ كالتنكير أك مف
خبلؿ الخصكص كالعمكـ  ،إذ ال يمكف لعبد القاىر أف يتجاكز العقؿ القديـ في سبر
المعنى  ،يعمؽ ناصؼ عمى عبد القاىر ناقد مؤكال في الكقت نفسو معنى كممة
الحياة الذم غاب عف العربي القديـ " كىكذا نجد المعنى ضائعا تماما في مثؿ ىذا
الشرح  ،الكاقع أف الباحث القديـ يخدعنا عف سذاجة بحثو في شؤكف المعنى كثي ار ،
كألمر ما أغضى عف نعمة الشعكر بتكاصؿ الحياة كأمنيا كاستقرارىا كتكتر عافيتيا ،
كألمر ما أغضى عف تجديد ىذا الشعكر  ،فقد كضعت كممة الحياة في القرآف الكريـ
في مقابؿ كممة القتؿ في التراث العربي...لقد أريد بفكرة الحياة أف تناىض سكرة
األياـ  ،كفكرة تحامؿ الحكادث  ،كفكرة البطش الذم يتمتع بو كر الميالي كاألياـ ،
لقد أريد بكممة الحياة أف تدحض فكرة الكر كالفر  ،أك فكرة الزماف  ،أك فكرة مكج
البحر المظمـ  ،أك فكرة الطمؿ الدارس  ،أك فكرة اشتباه الخير كالشر الذم يعتز بو
العقؿ العربي المتأمؿ قبؿ اإلسبلـ. 2"...
لـ تكف فكرة النظـ عند عبد القاىر كغيره إال اعتقادا راسخا بفقو الكممات الكاضحة
كالمحددة سمفا  ،كلـ يبؽ إال طرؽ إخراج المعنى ككجكىو  ،في حيف أف الكممات
عكالـ ال حدكد ليا  ،ككممات القرآف ككف آخر  ،مف الجدة كالنماء كالتغير الذم ىك
قريف الحيكية كالتجدد  ،كلؤلسؼ ربطت الكممات دائما بالشعر الجاىمي  ،كما في
1
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غريب ألفاظو حيف التمسو الصحابة كالتابعكف في الشعر  ،كاقتفى المتأخركف أثرىـ
رغـ تمييزىـ بيف استعماؿ القرآف كاستعماؿ العربية في شعرىا .
لذلؾ شدد ناصؼ عمى طاقة األلفاظ القرآنية كالظمـ  ،كالصراط  ،الشرؾ  ،اإليماف
 ، ..التي ىي نقض لمعربية الجاىمية  ،كخمؽ لتصكر آخر عف الكجكد كالككف
كالحياة كاآلخرة خارج عالـ الجاىمي الذم ىك عالـ الصـ األكابد كعالـ الفتؾ كالغارة
كالطمؿ كالكىـ .
 كالجناية الث انية تمثمت في القكؿ بالنظـ  ،أم أف المعنى ىك محصمة لمعبلقة أك ىكقسمة ضيزل بيف ائتبلؼ عناصر النظـ عمى الكجو الذم تتـ فيو المزية  ،كالمزية
ىنا ىي ضرب مف تمييز بيف عدد مف االحتماالت التي تقصر دكنيا  ،ليككف
المعنى نتيجة لممفاضمة كالمقابمة عمى حساب التفاعؿ كالحكار العميؽ بيف الكممات
الذم يتجاكز قكانيف التعمؽ كالتنكيعات الجاىزة ليعبر إلى أفؽ أرحب كأكسع يستكعب
حركة األلفاظ التي ال تدرؾ إال بالمجاىدة كالمعاناة .."،ألننا نحفؿ دائما بظكاىر
المفظ كنخشى أك نجفؿ مف أف نغكص في بكاطنيا  ،فالباطف ليس كمو شر أك
انحراؼ  ،لم اذا ندع الباطف ألىؿ الزيغ  ،في حيف قد يككف في الباطف خير عميـ
نطمره بمعبة العبلقات كنسجنو في حمقة النظـ  ،ربما أدل استعماؿ كممة النظـ
كالتأليؼ إلى تمكيف االختبلؼ بيف صكرة الكبلـ كمادتو  ،لقد أشيد بما يسمى بكجكه
النظـ البديع مف مكاعظ  ،كاحتجاج كحكـ  ،كأحكاـ  ،كاعذار  ،كانذار  ،ككعد ،
كتبشير كتخكيؼ ،كتعميـ كسيرة مأثكرة  ،كاف ىذا كمو مفيدا كلكنو أشبو بتحريك النار
من أعمى  ،لقد خيؿ إلينا مع األسؼ أننا نعرؼ الكممات  ،كلـ يبؽ أمامنا إال أف
نتعامؿ في طرؽ نظميا أك إدارتيا  ...النص القرآني – إذف – ثرم ال يناؿ إال
بحياء كاحساس بالمشقة كاإلكبار  ،كفرة الداللة تبحث أحيانا تحت اسـ اإليجاز
كتبحث أحيانا تحت عناكيف أخرل نابعة مف مبلحظات السياؽ  ،كاختبلؼ عناصره
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اختبلفا ظاىريا  .كالكاقع أف التمييز بيف ىذه المظاىر اعتبارم  ،فالمعنى الكامف ىك
قبمة البحث ال العنكنة السطحية.1"..
ماذا كراء النظـ ؟ سؤاؿ يحاكؿ ناصؼ اإلجابة عنو خارج العقؿ الببلغي العربي القديـ الذم
استفرغ جيده في التنظير لظاىرة النظـ كاستنفذ فييا صفحات مف الدىر ( ،القرآف معجز
بالنظـ ل  ،صيحة الجاحظ التي ردد صداىا كؿ مف جاء بعده  ،فراح البحث يقتفي دالئؿ
ىذا اإلعجاز ك أس ارره التي ىي دالئؿ النظـ كأسرار النظـ أما معجزة القرآف فمـ تكف لتبحث
خارج منطؽ النظـ كقانكف العربية الذم جعؿ مف لغة القرآف تابعا لمغة عدناف كليس بينيما
إال مزية التأليؼ .
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 -3الخروج عمى النظم
ليس ما ذكره ناصؼ في قراءتو لعبد القاىر في صفحات مف الكجو الغائب كمف مسئكلية
التأكيؿ كالنظرية الثانية كفي كثير مف السياقات المختمة مف أبحاثو الكثيرة التي ىي حصاد
العمر كفاتحة القرف لتنتقص أك تناؿ مف جيد عبد القاىر في كتابيو  ،كالذم ىك جيد ال
يختمؼ فيو اثناف سكاء مف القدماء أك المحدثيف كال يزاؿ ىذا العمؿ يتكشؼ عف أفكار كآراء
مبتكرة كجديدة كمما مضى عمييا الزمف  ،ككمما قمب صفحاتو الباحثكف كالدارسكف قراءة
كفيما كامعانا  ،كىك جيد عظيـ ميما تكمفنا في سبيؿ تمحيصو لكننا لسنا نطالب عبد
القاىر بأكثر مما جاد بو القرف الخامس .
بؿ إنو ليس مف المبالغة القكؿ أف عناية ناصؼ بعبد القاىر ال يضاىيو فييا أحد مف
المعاصريف  ،إذ إف شطر نظرية ناصؼ إف لـ نقؿ معظميا يقكـ عمى أساس مف قراءة
كتبو كمحاكلة فيميا كتأكيميا ليس فيما صرح بو صاحب الدالئؿ بؿ فيما خفي كتكارل
كخارج زخـ القراءات كتراكميا  ،فبل يخمك كتاب كال فصؿ مف أبحاث ناصؼ إال كفيو إحالة
أك ذكر لعبد القاىر حتى أف النظرية الثانية في النقد األدبي التي يدعك إلييا ناصؼ ىي
مف رحـ نصكص الجرجاني  ،كخبرة الزمف في قراءتيا كمحاكرتيا  ،كالكجو الذم يعيب فيو
ناصؼ صرامة النظـ ك اإللحاح عميو مف جانب التأسيس كالتنظير يمتدحو في أكجو أخرل
تتعمؽ با التفاصيؿ الدقيقة التي عني بيا عبد القاىر في سبيؿ تشييد نظرية أخرل في قراءة
الشعر تقكـ عمى أساس مف فقو النحك كفقو مراميو  ،كما أف ناصؼ يرل أف ىناؾ شعك ار
عميقا كراسخا عند عبد القاىر يدعكه إلى تجاكز تراتبية النظـ أك بدائمو كدالئمو سكاء في
دينامية الكممة خارج الثبات كالمكاضعة  ،أك في تمؾ المفتات المبتكرة التي يعاينيا عبد
القاىر كىك يقمب المعنى عمى أكثر مف كجو أثناء قراءة الشعر .
لقد حاكؿ ناصؼ رصد مظاىر تحكؿ الثقافة العربية مف الشرؼ كالمجد كالسمك إلى ما
يشبو الريب كالكىـ كاالغتراب  ،في اشتباه كممات جديدة حمت محؿ األكلى مثؿ السخرية
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كالظرؼ كالمعب التي صارت مظي ار مف مظاىر الثقافة الجديدة  ،لكف خطكرة ىذا التحكؿ لـ
يغب عف كعي الشاعر كالناقد العربي الذم قاكـ في كثير مف األحياف عدكاف بعض
الكممات عمى بعض  ،كعبر بإحساس عميؽ عف ضركرة المكاجية كالمناكئة كالرفض
أحيانا ،كيجد ناصؼ في كممة األريحية عند عبد القاىر بابا آخر لمببلغة العربية التي
حاكلت أف تعمك عمى مظاىر الزمف كتنفمت مف سطكة الكاقع الثقافي  ،كتخرج مف فكرة
التشبيو كممارسة التقسيـ إلى رحاب التأكيؿ  ،كليست األريحية إال مظير مف مظاىر
التأكيؿ يقكؿ ناصؼ ":األريحية ىدل كسعة في الخمؽ  ،كاستعداد لمعطاء  ،كشكؽ كسر
أيضا  ،كؿ امرئ تعرض لمتأكيؿ أدرؾ أف الركح مطمبو  ،كأف ىذا الركح ال يساس لؾ في
كؿ مرة  ،كأنو ليس ممكا لؾ كحدؾ مف دكف الناس.1".
كمف ىنا كانت األريحية الكجو اآلخر لمببلغة  ،كليست الببلغة إال نقدا ثقافيا  ،عبرت عف
أ زمة العصر كخطكرة الكضع  ،كضركرة المكاجية كالمعاناة كالدفاع  ،فالمعاناة ال تنفصؿ
عف األريحية  ،كرغـ أف الببلغة العربية مالت أكثر إلى القاعدة كااللتزاـ كالقسمة كالتعريؼ
إال أنيا التفتت أيضا إلى مبدأ عظيـ  ،كرأت في األريحية كممة جامعة لمكاجية الخكؼ
كالحرية كالعطاء كاالتجاه نحك الناس كالنفس.2
كليست ىذه الكممة حك ار عمى عبد القاىر  ،فقد عرؼ التصكؼ معنى ىذه الكممة  ،كما
عرفيا المغكيكف مف قبؿ  ،كما كتابات ابف جني كالزمخشرم كسعد السبكي كالقزكيني ،
كصاحب المثؿ السائر كصاحب المفتاح إال مف كحي األريحية كاإلحساس العميؽ بضركرة
مقاكمة القسكة ك منازلة اإلسراؼ في االحتجاج  ،كانت األريحية نداء لمعالجة االغتراب
كتذكر حدكد االستدالؿ كطاقتو  ،ككانت تأليفا بيف المتباينات  ،ككانت عناية بفكرة الخبيء
كالمتكارم  ،لقد كانت األريحية سبيبل آخر غير سبيؿ الظرؼ كالسخرية كالتمفيؽ كالمبالغة
كالتركيب " ،في كؿ ىذه األمثمة محاكالت متنكعة لمتأليؼ بيف المتنكعات  ،كأريحية في
1
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التعامؿ كتعمؽ بفكرة آسرة يخشى عمييا مف الضياع  ،لقد عزفت الببلغة بشكاىدىا المختارة
عف االنسجاـ السطحي  ،كاستيدفت نكعا ثانيا مف التأليؼ الباطني الذم خفي عمى القراء
في العصر الحديث . 1".
يجعؿ ناصؼ مف الكممات مفتاحا ألبعاد أخرل في الببلغة  ،كيخمؽ مف المفاىيـ عكالـ
جديدة مف جنس الببلغة نفسيا  ،فإذا كانت األريحية قرينة الحركة كالنماء كالمسئكلية  ،فإف
كممات أخرل كاألعجكبة أك التعجب كالسحر كالسر كالخبلبة آفاقا أخرل لفيـ القصيدة خارج
المعنى الضيؽ كالثبات المعيكد كليذا فإف "عبد القاىر ال يزاؿ يناكشؾ أك يداعبؾ حتى
تبحث معو عف ىذا السر المدفكف.2"..
ربما يذىب ناصؼ إلى أبعد مف ذلؾ حينما يرل بأف كتابي عبد القاىر بحث في مشكمة
الثقافة العربية  ،كتأمؿ عميؽ في بنية العقؿ العربي  ،كأف الببلغة ليست مجرد تشبيو أك
تجنيس أك استعارة كما يرل المحدثكف  ،ذلؾ أف كراء العنكنة قمقا عظيما كاىتماما كبي ار
بفكرة الخكؼ كالمصير كالتحمؿ كالمكاجية الذم شغؿ عبد القاىر كأرقو في كؿ قراءاتو
لمشعر  ،يقكؿ ناصؼ ":إف كتابي عبد القاىر يجكالف في أفؽ مركب  ،يتككف مف آثار
الثقافة العقمية كآثار الترؼ  ،كآثار الحكمة الباقية عمى الزماف  ،ما أركع الجيد الذم بذلو ،
لبياف تداخؿ ىذه الكظائؼ المتفرعة  ،كتنافسيا ،كمحاكلة عقد الصمح بينيا  .إف قدرة العقؿ
العربي عمى االستيعاب التي يعبر عنيا عبد القاىر مف خبلؿ كممة التعجب  ،بادية في
كبلمو  ،عب د القاىر ال يظف عمينا بمساءلة أنفسنا  .كيؼ ينعقد التحاكر بيف الترؼ كالثقافة
العقمية  .كيؼ تتسربؿ الحكمة الباقية بسرابيؿ تقي العقؿ العربي  .لـ يستطع العقؿ العربي
نسياف أىمية الحكمة فحاكؿ أف يصكغيا بأساليب مختمفة  .شغؿ العقؿ العربي بالتعجب مف
نفسو ،كالتعجب مف أدكاتو كيؼ أكبر نفسو ثـ عاد فسأليا كامتحنيا  .ىذه رسالة تتجاكز
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حدكد التفكير الضيؽ  ،كتتراءل إلى مناقشة مستفيضة أحيانا  ،لكننا نسينا أىمية المناقشة
في غمظة كقصكر. 1".
ثـ يضيؼ ..":ما كانت كممة الببلغة بمعزؿ عف الجسارة كالحياة القكية النشيطة التي ال
تستقيـ في أيدم الفبلسفة دائما  .ما كاف القكؿ بمعزؿ عف األركاح كاألشباح أك الخبلؼ
بيف ظكاىر األشياء كبكاطنيا  .ما كاف بمعزؿ عف التناقض بيف األحبلـ كالكقائع  .كاف
مجمع الرىب كالرغب مكضكعا لتأمبلت شاقة . 2".
إف صنيع عبد القاىر ىك عكس الكثير مف التحميبلت القديمة كالمحدثة المكلعة بفكرة التحيز
كالحدكد كالفيـ الضيؽ الذم يفرؽ بيت األشياء تفريقا حادا  ،كيرل في االختبلؼ تناقضا ،
كفي التعدد تشتتا كضياعا  ،كيتييب خكض الصعب كمعاناة القمؽ  ،كاحتماؿ اليـ  ،كقد
كاف الشعر العربي معنيا بمكاجية الصعاب كالتغمب عمى العقبات ال تجنبيا  ،كىذا التحميؿ
الذم انتقده ناصؼ دليؿ عمى انفصاؿ اإلنساف عف ىذا الككف  ،في انفصاؿ المغة كعجزىا
عمى التكيؼ كالفيـ كالتكاصؿ  ،لذلؾ كاجو عبد القاىر الكحشة كاالنبيار كالغمظة باألنس
كالصبر كاألريحية حيث تكشؼ المغة عف "..إطبلؽ قكل الخكاطر كالخركج مف العدـ ،
كبعبارة أخرل إف اإلدراؾ فكاؾ مف القيد كأكؿ درس في الغمبة. 3".
لـ تكف الببلغة عند ناصؼ مظي ار لمعقؿ العربي كثقافتو فحسب بؿ كانت أيضا بحثا عف
أسطكرة جماعية مف نكع آخر  ،اكتشفيا عبد القاىر في الشعر العربي مف خبلؿ مجاىداتو
كتفصيبلتو كمف خبلؿ الريب كالشؾ في منطؽ األقيسة كالتقرير  ،الذم كاجيو بالتعجب
كالتحدم كالتراجع عف القبكؿ أحيانا .." ،أـ أف الشعر كالتأكيؿ الغريب الذم ظفر بو عمى يد
عبد القاىر  ،كمييما يسأؿ عف قكة خفية ليس السبيؿ إلييا ميسك ار  ،األسطكرة بحث عف
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القكة في غير مظاف قكة العقؿ كقكة المنطؽ كقكة الكاقع المحسكس ،ما القكة الخافية؟ ما
معكقاتيا؟(..لعبد القاىر يتحرؾ بيف كممة الكىـ كالغريب مف ناحية  ،ككممة النظر كالفكر
مف ناحية  ،كقد أصر الشراح إلى االتجاه إلى ىذه المجمكعة الثانية  ،كاذا بنا نيمؿ ريب
عبد القاىر فييا .1".
قد يككف في كبلـ ناصؼ عف عبد القاىر شيء مف المبالغة التي تحممو كزر العصر كتراث
األكائؿ بغثو كسمينو  ،كفي الكقت نفسو تسمك بو إلى درجة قد تنكء باألثقاؿ التي كضعيا
ناصؼ عمى كاىؿ صاحب األسرار كق أر بيا كؿ مظاىر العقؿ العربي القديـ كربما الحديث
أيضا  ،كلكف الذم ال يخفى عميو نيج ناصؼ في القراءة الثقافية أك التأكيؿ الثقافي الذم
يجعؿ مف النص سؤاال ينفتح عمى كؿ الكجكد كاألزماف كيسع المشكبلت كاألزمات التي
يكاجييا العربي قديما كحديثا كما يسع انكفائو عمى نفسو كاستسبلمو لمكضكح كالتقرير  ،أك
تجرؤه بالتأكيؿ كالتفسير كرككب الصعب في التحمؿ كالكاجية كالخكؼ عمى المصير  ،التي
كاجييا عبد القاىر في الدالئؿ كىك كتاب لمقرآف العظيـ  ،كتأمؿ طكيؿ في آم السماء كفي
الحقيقة القدسية لمغة  ،في زمف غريب كرىيب يضع العربي في مكاجية ذاتو كلغتو كثقافتو
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في اختبار تبلحـ الفكر مع النص كتفتح الذىف كاستعداده بالفيـ كالكعي كاالنسجاـ مع
ال ككف أك االنفصاؿ كالتعصب كالتفكؾ الذم ىك نذير باالنييار كالزكاؿ  ،كربما فكرة التبلحـ
كالتكاصؿ أك التراحـ ىي أقرب إلى دكائر أخرل خارج الببلغة العربية  ،كلـ يكف ىـ عبد
القاىر في الدالئؿ أقؿ شأنا مف ىـ الغزالي صاحب اإلحياء  ،كىك اإلحساس القكمي الذم
كاجو بو القدماء مشكؿ العصر كخطكب الزماف رغـ اختبلؼ مجاالتيـ.
رابعا  :أبو حامد الغزالي المنقذ من البيان
ال يذكر المؤرخكف كالدارسكف الببلغة كالنقد األدبي في المائة الخامسة لميجرة إال كيذكر
عبد القاىر الجرجاني مجدد الببلغة كمؤسس البياف كصاحب الدالئؿ كاألسرار كنقطة تحكؿ
ابستمكلكجية في البيانية العربية  ،كقد غاب عف ىؤالء المشتغميف بالببلغة كالمكتفيف
بحدكدىا أف القرف الخامس ىك قرف اإلماـ الغزالي شي اإلسبلـ مجدد الديف كمحييو  ،الذم
ىك عمـ القرف الخامس في الفقو كالفمسفة كالتصكؼ .
 -1كتاب اإلحياء
كرغـ أف الغزالي ال يذكر لو حديث أك كتاب عف النقد كالببلغة إال أف أىميتو تكمف في
المنيج الذم ارتضاه في فيـ النصكص كتأكيميا كنقده لبلتجاىات السائدة في التأكيؿ خاصة
في كتابو إحياء عمكـ الديف حيث يقكؿ عنو ناصؼ " كتاب اإلحياء يمكف أف يذكر عمى أنو
أسمكب في فيـ النص  .يمكف أف يعامؿ عمى أنو نمط مف االعتراض المتصؿ عمى طرائؽ
البيانييف  .مف الكاضح أف الغزالي لـ يكف مقتنعا بحاؿ ما بالتفسير البياني  .كلك عاش
ألنكر ما فعؿ الزمخشرم  .لقد كاف الغزالي – كما نعرؼ – ساخطا عمى عمـ الكبلـ كآثاره
(المدمرة لمعقكؿل  ،ككاف يقتفي آثار الفقياء يريد أف يتـ الدكر العظيـ الذم قامكا بو  .ككاف
يبحث عف منيج لممعرفة أركع مف المناظرة كعمـ الكبلـ  .ككاف يتيـ في ثنايا فصكؿ الكبلـ
كفي كبلمو عف المناظرة بكجو خاص البيانييف  ،كال أعرؼ أحدا نظر إلى الكتاب عمى ىذا
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الكجو  ،كال أعرؼ أحدا ق أر في فصؿ المناظرة عمى الخصكص اتياـ الغزالي – رحمو اهلل -
لحيؿ البياف العربي كفمسفتو  .لـ يذكر الغزالي البياف أك النقد العربي  .كلكف كؿ ما قالو
يكاد يككف نقدا عميقا أصيبل لكتابات عبد القاىر كتفسير صاحب الكشاؼ  .كمناىج
المكلعيف بو في تفيـ البياف القرآني العظيـ . 1".
لقد كاف كتاب اإلحياء بعثا جديدا لحقيقة الديف كفمسفة أخرل في تفيـ طرائقو كتفقو أحكامو
في زمف كانت فيو األمة عمى شفا جرؼ ىار  ،كقد بعد الناس عف ركح الديانة كتطرفت
الفرؽ إلى حد التعصب كالشطط كاستشرل أمر الفمسفة حتى صارت فتنة العصر  ،فكاف
أبك حامد ندا كخصيما لكؿ التيارات السائدة في عصره التي كقعت بيف أمريف بيف اإلفراط
كالتفريط كبيف الغمك كاالستيتار  ،ككاف النص معترؾ األقراف فقد تمسؾ الفقياء كالبمغاء
كأىؿ الظاىر بظاىر النصكص في حيف أسرؼ المتكممة كالمتفمسفة في التأكيؿ بما يكافؽ
أدلة العقؿ لدييـ  ،ككانت مصطمحات شييرة مف قبيؿ العقؿ كالنقؿ كالظاىر كالباطف
كالفمسفة كالديف كالظاىرية كالباطنية كأىؿ الفقو كالمتصكفة  ..ضربا مف التناقض كالصداـ
الذم مزؽ األمة اإلسبلمية كشتت شمميا فأكرثيا ضعفا في الديف كضياعا في العمـ كضبلال
عف الحؽ كالجادة  ،فكاف أبك حامد كاسطة العقد كفيصؿ التفرقة كالميزاف الذم أعاد فيو فيـ
األمكر  ،الفيـ الذم يزكؿ معو المبس كالفيـ الذم يبدد فيو الشبية  ،كالفيـ الذم يقكد إلى
اليقيف حيث تطمئف النفس كتسكف  ،ك بعيدا عما كاف سائدا في عصره مف جك الخصكمة
كالغمبة كالدعاية الكاذبة في عصبية المذىب  ،كفي المصالح الضيقة  ،كالمنافع الطارئة
عمى حساب ركح الديف كجكىره كمصمحة األمة في مكاجية نكائب الدىر  ،كاف أبك حامد
الغزالي مشغكال بحسب ناصؼ بإرساء أخبلقيات الحكار كالتكاصؿ كالتسامح كنبذ الفرقة
كاإلخبلص في طمب الحؽ كالمجاىدة في سبيمو مف غير بغي أك إسراؼ أك مبالغة التي
ىي كاقع حاؿ ا لبياف منذ نشأتو كحتى بعد عصر الغزالي كما في الكشاؼ لمزمخشرم  ،كىك
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ما سبؽ اإلشارة إليو طيمة الصفحات السابقة ككاف ناصؼ حريصا عمى تبياف خطر ىذا
الجانب كأثره المزرم عمى البحث البياني الذم أغفمو الباحثكف كالمشتغمكف بالببلغة العربية،
في حيف فطف لو الغزالي ككاف عممو في اإلحياء كغيره تعريضا صريحا بصنيع أىؿ البياف
كأصحاب العقائد كالفبلسفة  ،لقد كاف الغزالي معنيا ببحث الحقيقة كدرؾ اليقيف دفعا لمشؾ
كالقمؽ كالمرض الذم ألـ بو  ،كما ىك إال عي زمانو كاعتبلؿ عقائده كأفكاره  ،كال يككف ذلؾ
إال باإلحاطة بأسباب ىذا االعتبلؿ كمحاكلة دفعيا بنقض منطقيا كىدـ بنيانيا مف أجؿ
تأسيس قكاعد أككد كعما ئد أرس تعيد صرح الديانة كترأب بنياف العقيدة  ،كما عجز عف
دركو أبك حامد في الخارج كجده في الداخؿ فارتدت ركحو إلى باطنيا فإذا بالحقيقة
كالمحجة البيضاء  ،كاذا بنكر اليقيف ينكشؼ انكشافا  ،فكانت عناية المكلى المنقذ مف
الضبلؿ كالمنقذ مف الشؾ كالحيرة  ،كلـ يكف درؾ الحؽ كبمكغ اليقيف عند حجة اإلسبلـ
ليناؿ بأقيسة العقؿ كأدكاتو كال بظكاىر الحس كأضربو مما كاف سائدا في طمب العمكـ
كتحصيؿ المعارؼ عند أىؿ زمانو  ،كانما كجد أبك حامد أف اليقيف ال يحصؿ إال بالمجاىدة
كالمعاناة كتزكية النفس بالتجرد مف اليكل كمف كؿ الشكاغؿ كاألعراض  ،كأف المعرفة ال
تحصؿ إال بالحدس كالتجربة الذاتية حيث يمعب فييا الذكؽ دك ار أساسيا " ..كما يقكؿ
الغزالي ،الذكؽ أك الممارسة الشخصية  ،كالممارسة قرينة التركيز  ،كاالعتراؼ بمبدأ الصحة
كالتكبة النصكح  ،كتحصيؿ العمـ النافع  ،كالعككؼ عمى الحديث الجامع الذم يغني عف
كثير  ،كاف الغزالي يرل الطاقة الرمزية لممحبة عمبل  ،أك يراىا مجاىدة  ،كخبلفا  ،كمتعا .
ىذه ىي يقظة المحبة كتجربتيا  ،االستكناه فعؿ شاؽ  ،ألنو ينفي الكثير كيبقي عمى القميؿ،
كلكف ىذا القميؿ تحد  ،كفقو  ،كرياضة  ،كمشقة .1".
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لقد كانت الببلغة العربية حريصة عمى تعقؿ المعنى كتتبع أثره في ظاىر النظـ كأشكالو
كاخضاع ذلؾ كمو لمنطؽ المغة كقانكف العربية تحت طائمة الداللة الكضعية كالتبلزمية ككفؽ
صرامة كآلية البحث البياني المكلع بالتقسيـ كالترتيب كاخضاع الذات لمنطؽ النص كسمطاف
النظـ عمى حساب حساسية المغة كبمنأل عف أم فاعمية لمذات خارج شباؾ النص  ،كاف
كانت مبررات ىذا البحث دفاعية في ّأكؿ أمرىا يعترييا الخكؼ عمى المغة العربية كقكميتيا

مف كثرة الخصكـ كالردكد إال أنيا أكرثت البياف العربي تجريدا كجمكدا لـ يستطع معيا ىذا
البحث أف يتطمع إلى ما يككف تجديدا في كسائمو كمباحثو  ،كلـ يكف ممكنا التماس ىذا
التجديد في مجاؿ الببلغة كالنقد كحتى في المجاؿ المغكم كاألدبي عامة التي كصمت إلى

طريؽ مسدكد  ،كانما كانت الثكرة عمى البياف مف خارجو كبعيدا عف مجاالتو  ،لقد كانت
ىناؾ عمكـ أخرل تشؽ طريقيا خبلفا لطريؽ البيانييف كتؤسس مباحثيا عمى غير سنف
الببلغييف كاألدبييف كما نقصده بيذه العمكـ ىك عمـ أصكؿ الفقو كعمـ التفسير الذم كاف
تعددت مناىجو كمدارسو فإنو يدؿ عمى العناية الفائقة بالمعنى كسبؿ الكشؼ عنو التي تعز
عمى أىؿ البياف  ،كما كانت ىناؾ طرائؽ أخرل أنكرت غاية البياف ككسائؿ النظر التي
اتبعيا أتباعو ككقفت منيا عمى طرؼ نقيض  ،بؿ كجدت في ىذه الكسائؿ كاألدكات العقمية
كالمنطقية كالمغكية ..عاجزة كقاصرة عف درؾ حقيقة المعنى كأخذت ىذه الكسائؿ عمى
محمؿ السخرية كالتيكـ .
لقد كاف التيار ا لصكفي ثكرة حقيقية في كجو مناىج البحث عمى غرار الببلغة العربية  ،لقد
كانت مصطمحات مف قبيؿ الكشؼ كاإلشارة كالرمز كحساسية المغة كالعمؽ كاليقيف شعابا
أخرل لمفيـ " لقد كاف تعكيؿ المتصكفيف في التراث اإلسبلمي نقدا قكيا صريحا أك ضمنيا
لعناية البيانييف بركح الظرؼ كالذكؽ االجتماعي  ،كآداب المعاشرة كالسمكؾ
كالرسميات ...،ما مف شؾ في نفاذ بصيرة المتصكفيف رغـ كؿ ما يكجو إلييـ  ،لقد تبينكا مف
خبلؿ الكالء لمركح اضطراب منحى الببلغييف الذم يعتمد عمى جكانب تقريرية منطقية
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تسرؼ في التقسيـ  ،كاف التقسيـ العنيد عدك النشاط الركحي كعدك مدارؾ الصكفية  ،ككاف
كضع القكانيف ك كبياف التقسيـ عند الببلغييف بابا آخر مختمفا عف الرمز الذم ىك قمب
التصكؼ.1"..
 -2قانون التأويل
كاف أبك حامد مدركا لحقيقة العبلقة بيف النص كالمؤكؿ كلـ يكف مياال إلى أحد الطرفيف
دكف اآلخر كما كاف أبك حامد لينتصر ألحد الطرفيف عمى حساب اآلخر كىك ما كاف
حاصبل  ،إذ أف كؿ فرقة أك مذىب قائـ عمى أساس مكقفو مف ىذه العبلقة  ،كاف الذيف
تعصبكا لمنص ألغك أم دكر لمذات  ،كأما الذيف أطمقكا العناف لمذات جعمكا مف النص
مسرحا ألىكائيـ كأفكارىـ  ،وكأن العالقة بين النص والقارئ ىي عالقة تناقض وعالقة
صراع ال يقوم أحدىا إال عمى حساب اآلخر  ،كيمكف مف خبلؿ ىذه العبلقة أف نختزؿ
جميع تيارات الفكر اإلسبلمي  ،مع العمـ أف ىذه الثنائية مركز لػ (ثنائيات/إشكالياتل عدة
يمكف أف نكجزىا في الجدكؿ التالي :
النص

1

القارئ

 -النقؿ

 -العقؿ

 -الظاىر

 -الباطف

 -الحقيقة

 -المجاز

 -المحكـ

 -المتشابو

 -الداللة الحرفية

 -الرمزم

 -التفسير

 -التأكيؿ
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لقد كانت رؤية أبي حامد الغزالي لمعضمة اإلفراط كالتفريط كالغمك كاإلسػراؼ فػي الداللػة تقػكـ
عم ػػى أس ػػاس م ػػف الكس ػػطية كاالعت ػػداؿ الت ػػي تح ػػاكؿ التكفي ػػؽ ب ػػيف ال ػػرؤل الس ػػائدة دكف المي ػػؿ
كالتعصػػب ألحػػد األكجػػو التػػي كانػػت تقػػارب الػػنص  ،حيػػث أدرؾ أبػػك حامػػد أف العبلقػػة بػػيف
الػػنص كالمػػؤكؿ تقػػكـ عمػػى أسػػاس التفاعػػؿ كاالنصػػيار كلػػيس عمػػى أسػػاس الص ػراع  ،الػػنص
عنػػد الغ ازلػػي ظػػاىر كبػػاطف ك لػػيس بػػيف الحػػديف تعػػارض كال تنػػاقض  ،فالظػػاىر يحيػػؿ عمػػى
البػػاطف كيحػػاكره  ،كالقػػارئ إمػػا مفسػػر أك مػػؤكؿ كبػػيف التفسػػير كالتأكيػػؿ تكامػػؿ كانصػػيار يقػػكؿ
ناصػػؼ " الغ ازلػػي إذف يػػرل الحرفػػي ناميػػا يتسػػع كيعمػػؽ  .الغ ازلػػي ال يريػػد أف يفػػرؽ دائمػػا بػػيف
الحرفػػي كالمجػػازم  .الحرفػػي عػػالـ ضػػيؽ فػػي أيػػدم البمغػػاء كالفقيػػاء  .ىػػذا مػػا يدعيػػو الغ ازلػػي
دائمػا  .إف الغ ازلػػي – لػػذلؾ – ال ينكػػر العبلقػة بػػيف التأكيػػؿ كالتفسػير  .إنػو يػػدمجيما معػػا فػػي
كياف كاحد  .كلكنو كياف يكبر كينمك نمػكا مسػتم ار  .الداللػة إذف عنػد الغ ازلػي ليسػت اركػدة كال
آسػػنة ثابتػػة ثبكتػػا جامػػدا  .الداللػػة فكاحػػة بنػػكر مسػػتمر  .لكنػػو نػػكر يدعمػػو الثقػػة فػػي الػػنص
كاإليماف بو. 1"...
كقد كجد الغزالي أف العبلقة بيف المفسر كالنص تنازع في أمرىا خمسة تيارات عبر عنيػا بمػا
كػػاف مشػػتي ار حينػػذاؾ تحػػت مسػػمى النقػػؿ كالعقػػؿ يقػػكؿ أبػػك حامػػد الغ ازلػػي فػػي قػػانكف التأكيػػؿ:
" بيف المعقكؿ كالمنقكؿ تصادـ في أكؿ النظر  ،كظاىر الفكر  ،كالخائضكف فيػو تحزبػكا إلػى
مفػػرط بتجريػػد النظػػر إلػػى المنقػػكؿ  ،كالػػى مفػػرط بتجريػػد النظػػر إلػػى المعقػػكؿ  ،كالػػى متكسػػط
طمػػع ف ػػي الجم ػػع كالتمفي ػػؽ  .كالمتكس ػػطكف انقس ػػمكا إل ػػى م ػػف جع ػػؿ المعق ػػكؿ أص ػػبل كالمنق ػػكؿ
تابعا ،فمـ تشتد عنايتيـ بالبحث عنو  ،كالى مف جعؿ المنقكؿ أصبل كالمعقكؿ تابعا فمـ تشػتد
عنايتيـ بالبحث عنو  ،كالى مف جعؿ كؿ كاحػد أصػبل فيسػعى فػي التػأليؼ كالتكفيػؽ بينيمػا ،
فيـ إذف خمس فرؽ . 2".

1
2

 مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.252 أبك حامد الغزالي  :قانكف التأكيؿ  ،تح :محمكد بيجك ط ، 1993 ، 01ص.1580

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

كبػػذلؾ يتبنػػى الغ ازلػػي مكق ػػؼ الفرقػػة الخامسػػة التػػي ال ت ػػرل تعارضػػا بػػيف المعقػػكؿ كالمنق ػػكؿ
كتجمع بينيما في الفيـ كالتفسير .
كيػػرل بعػػض البػػاحثيف المحػػدثيف أف رؤيػػة الغ ازلػػي التأكيميػػة كالفمسػػفة الصػػكفية بكجػػو عػػاـ قػػد
ناليػػا الكثيػػر مػػف الضػػيـ كسػػكء الفيػػـ الػػذم يعتبػػر التصػػكؼ فمسػػفة ذاتيػػة تمغػػي الػػنص كتعطػػي
المؤكؿ الحؽ الكامؿ في إخضاع الػنص كتكجيػو داللتػو  ،فػي حػيف يػرل نصػر حامػد أبػك زيػد
أف التأكيؿ الصكفي ضرب مف التفاعؿ كالتكاصؿ مع النص " كمثؿ ىذه النظرة – يقصد بيػا
إدانػػة تػػأكيبلت المتصػػكفة – لمعبلقػػة بػػيف الفكػػر كالػػنص الػػديني تتبنػػى – دكف كعػػي – فيمػػا
خاصا لمنص تحكػـ مػف خبللػو عمػى معضػمة التأكيػؿ عنػد الفبلسػفة كالمتصػكفة ...مػف خػبلؿ
ىذا المنظكر يتسع مفيكـ التأكيؿ في تراثنا الفكرم ليتجاكز ثنائية العقؿ كالنقػؿ  ،كمػا يتجػاكز
ثنائيػػة التفسػػير ك التأكيػػؿ كمػػا سػػبقت اإلشػػارة ،كيمكػػف ليػػذا المنظػػكر ألف يصػػحح الكثيػػر مػػف
األفكار المستفزة عف تراثنا الفكرم كالفمسفي كالديني  ،كيعيد استكشاؼ جكانػب األصػالة التػي
غابت في دكامة البحث عف األصكؿ كالمقارنة بيف األصؿ كالنقػؿ كالحكػـ بالخطػأ كالصػكاب.
كيمكػػف ليػػذا المنظػػكر أخي ػ ار أف يزيػػؿ جكانػػب التصػػدع بػػيف جكانػػب الت ػراث فػػي أذىاننػػا كفػػي
مناىجنا . 1".
كقػػد كػػاف ىػػذا التكجػػو رأم العديػػد مػػف البػػاحثيف عمػػى غ ػرار نصػػر حامػػد الػػذم ينفػػي الرؤيػػة
الكاح ػػدة لمتص ػػكؼ الت ػػي ت ػػرل في ػػو غنكص ػػية ذاتي ػػة ف ػػي ح ػػيف أف فمس ػػفة التص ػػكؼ ق ػػد نش ػػأت
مسػػتجيبة لحالػػة االسػػتقطاب الػػذم خمفػػو كػػؿ مػػف أصػػحاب الظػػاىر فػػي مقابػػؿ أىػػؿ البػػاطف ،
كنجػػد ىػػذا ال ػرأم عنػػد كػػؿ مػػف المستشػػرؽ األلمػػاني ىنػػرم ككربػػاف كالباحػػث سػػميماف العطػػار
الذم يعتبر رؤية الفكر الصػكفي رؤيػة تكفيقيػة بػيف منػاىج فيػـ الػنص آنػذاؾ " كحػؿ لمصػراع
بػػيف منػػاىج المعرفػػة المختمفػػة كالمتصػػارعة فػػي إطػػار الفكػػر الػػديني  ،خاصػػة مػػنيج الفقيػػاء
الحسػػي الػػذم يعتمػػد عمػػى ظػػاىر الػػنص كال يػػرل كراءه شػػيئا  ،كمػػنيج المتكممػػيف كالفبلسػػفة
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العقمػػي الػػذم يػػؤكؿ الػػنص ليتفػػؽ مػػع أدلػػة العقػػؿ  ،ككػػاف الحػػؿ التكفيقي...ىػػك االعتمػػاد عمػػى
الخياؿ الذم ىك قكة كسيطة بيف الحس كالعقؿ .1".
كمف ىذا كاف الخياؿ كالرمز كالحدس آفاقا أخرل لمفيـ ال تمغي الحرفي أك تتجاكزه  ،كال
تنظر إلى الداللة في إطار السككف كالجمكد كانما في إطار مف الحركة النماء.
خامسا  -العموم اإلسالمية ونظرية أخرى في النقد
 /قراءة البياف مف خارج البياف أك الببلغة الثانية
لقد ميز ناصؼ بيف ببلغتيف  ،أك بيف صكرتيف مختمفتيف لقراءة الببلغة العربية  ،القراءة
األكلى التي تنتمي إلى التراث الخاص أك تاري الببلغة العربية فيما كتب فييا كعنيا حتى
القرف الخامس لميجرة  ،كقد انطمؽ ناصؼ في قراءة ىذه الببلغة مف رؤية أخرل تتجاكز
الطركحات الكبلسيكية سكاء عند القدماء أك المحدثيف  ،كذلؾ ببحث المؤثرات الثقافية التي
ساىمت في رسـ معالـ العقؿ البياني العربي  ،في عصر يعد مف أخصب فترات التاري
اإلسبلمي نمكا كازدىا ار مف حيث انتشار العمكـ كتدكينيا عمى غرار الببلغة العربية  ،كلكف
نشأة ىذه العمكـ تتخمميا ظركؼ سياسية كدينية كاجتماعية غاية في التعقيد كاف ليا الدكر
البالغ في تحديد مكق ؼ الباحثيف كالبيانييف مف المغة كالببلغة كالشعر  ،كىذا المكقؼ ال
يستنكؼ عف مناصرتو ألحد التيارات أك معارضتو ألخرل رغـ أنو يستعمؿ نفس السبلح أال
كىك المغة أك البياف خاصة إذا عممنا أف نشأة الببلغة العربية مرتبطة بفكرة المقاصد أك
األىداؼ  ،حيث يغيب كؿ حضكر لمغة بمعزؿ عف المفيكـ الكظيفي ليا  ،فيغدك التأثير
كاإلقناع أقصى ما يمكف أف يصؿ إليو المتكمـ  ،في جك سادت فيو الخصكمة كالدعاية
كاطبلؽ العناف لمبراعة الخطابية التي ميزىا االفتتاف بالمغة كالكلع بالشيرة كالغمبة ،
كالتشاغؿ عف ىمكـ المغة بيمكـ المجتمع كانحرافو  ،ككاف شأف الببلغة في ىذا العصر
(الكسيمة تبرر الغايةل مادامت الكسيمة كاألداة ىي المغة  ،فبل ييـ االستعانة بكؿ ما أفرزه
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ىذا الزماف في سبيؿ تحقيؽ المنشكد  ،كقد بيف ناصؼ أشكاؿ الببلغة في ىذا العصر مف
كبيف
ببلغة خطابية ك ببلغة فمسفية كبلمية  ،كأخرل فنية تذكقية عند الكتاب كاألدباء ّ ،
حجـ التداخؿ فيما بينيا  ،لكنيا جميعا كقعت في أسر البنية العقمية التي طبعت ىذا الزماف

كلـ تستطع رغـ المحاكالت المعتبرة أف تتحرر مف أثر رؤية العالـ كالككف التي سحبت إلييا
كؿ فكر أك نظر حكؿ المغة كالبياف .
كرغـ ما بذلو ناصؼ في سبيؿ إثبات ىذه الرؤية كنقض البياف مف جذكره كأعماقو  ،إال أنو
ال ينفي مطمقا اإلحساس العميؽ مف قبؿ الببلغييف كالعمماء بخطكرة ىذا المسمؾ كأثره
المدمر عمى المغة كالبياف معا  ،سكاء في كتابات الجاحظ أك الجرجاني أك قدامة بف جعفر،
إذ ىناؾ حاجة ممحة كانت تعصؼ بأفكار ىؤالء تدعكىـ لمراجعة كثير مف آرائيـ كمحاكلة
الخركج مف سطكة الزمف إلى رحاب المغة  ،كالتحمي بشيء مف الدقة كاألمانة كالتكاضع أماـ
النص رغـ تزاحـ التيارات السائدة كمراكدة األىكاء .
كلكف ىذا اإلحساس كاف أعمؽ كأكثر حضك ار في الببلغة الثانية  ،التي لـ تكف مف جنس
الببلغة األكلى المنشغمة بالشعر كبفكرة الزينة كالزيادة كالدعاية كالترؼ  ،لقد كانت ىناؾ
رؤية ثانية تتشكؿ في حقؿ آخر بعيدا عف فتنة البياف كمنطؽ العرؼ السائد  ،لقد كاف
القرآف كعمكمو ميدانا آخر لتفيـ حقيقة المغة ككشؼ حيكيتيا خارج لعبة البياف  ،كاف النص
القرآني مظي ار مف مظاىر التأمؿ في أساليب البياف ككجكه الداللة كاحتماالت أخرل تكشؼ
عف شرؼ النص كطاقة المغة التي تستحؽ اإلجبلؿ كاإلكبار .
"مف حقنا أف نعكد إلى تراث ضخـ في خارج النقد األدبي الرسمي لنعرؼ شرؼ المعاناة
المستمرة في االستنباط في تفسير القرآف كاألصكؿ كالفقو كالتفسير الصكفي ، 1"...ىكذا يرل
أف ما بذلو العقؿ العربي في النقد األدبي كالبياف عمكما طيمة قركف ليس شيئا يذكر
ناصؼ ّ

أماـ ما حققو في مجاؿ القرآف كفي عمكـ التفسير كالفقو كالتصكؼ  ،كفي ذلؾ يقكؿ متحس ار
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":إف بيف أيدينا تراثا عظيما كلكننا ال نمتفت إليو  ،إف معظـ اىتمامنا مكقكؼ عمى كتب
ثبلثة أك أربعة مما نسميو النقد األدبي".1
لقد كجد ناصؼ أف العقؿ العربي حينما انصرؼ إلى النص القرآني كاف أكثر حيكية
كانفتاحا مما كاف عميو في مجاؿ الشعر كالدراسات النقدية  ،لكف ىذا التراث لـ يكف ليكترث
لو القدماء أك المحدثكف الذيف ال يعنييـ منو إال ما اتصؿ بنقد الشعر كدراستو أك ما عبرت
عنو مباحث البياف  ،لذلؾ كاف عمـ التفسير كعمـ األصكؿ كمناىج التصكؼ مجاالت
خصبة لنمك نظرية حقيقية حكؿ النص تستكفي كؿ الشركط العممية التي تنيض بميمة
التفسير كتضطمع بإشكالية الفيـ كعبء القراءة  ،في حيف تخمفت نظرية النقد  ،كاستسمـ
البياف إلى فمسفة التقسيـ كالتقعيد  ،كلـ يعد مف الممكف تجديد البياف إال مف خارجو  ،كال
ينكر ناصؼ األثر العكسي لصنيع أىؿ البياف عمى ميداف التفسير كاألصكؿ سكاء بالسمب
أك باإليجاب  ،لكف ناصؼ يشدد عمى أف مجاال كالتفسير كاألصكؿ كالتصكؼ قد تجاكزت
الب ياف العربي بمراحؿ  ،كاستطاع أف يخرج مف فكرة الغكاية كالدعاية إلى فكرة الحدكد  ،كمف
منطؽ الشكؿ كالزينة إلى ركح المعاني كفكرة االحتماالت كالكجكه كالترجيحات  ،لقد كاف
األجداد في ىذا المجاؿ كما يقكؿ ناصؼ  ":ينفقكف أعظـ الجيد في استنباط المعنى
كتحقيقو ،يختمفكف فيما بينيـ كيضيؼ بعضيـ إلى بعض  ،كيستكقؼ بعضيـ بعضا .كنجـ
عف ىذا كمو تراث ىائؿ لـ يحظ بنصيب مف الدرس كالكشؼ  .كقد أىممنا ىذا كمو  ،كرحنا
نتحدث عف بنية عجفاء متجاىميف مشكمة التعرؼ عمى ما يقكلو النص . 2".

1
2

 مصطفى ناصؼ  :الكجو الغائب  ،ص.57 مصطفى ناصؼ  :خصاـ مع النقاد  ،ص.46384

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

-1التفسير واكتشاف النص
ليس مف شؾ في أف النظرية البيانية العربية قد نشأت في أحضاف القرآف الكريـ  ،كفي تأمؿ
نظمو المعجز كتبصر آياتو كسكره  ،فالمصادر المؤسسة األكلى التي يعكد إلييا مؤرخكا
الببلغة ال يمكنيا أف تتجاكز ما بدأه عبيدة معمر بف المثنى في مجاز القرآف  ،كمعاني
القرآف لمفراء  ،كابف قتيبة في تأكيؿ مشكؿ القرآف  ،ثـ ما ثار مف جدؿ حكؿ إعجاز القرآف
الكريـ الذم يعد زبدة ما جادت بو النظرية البيانية  ،كليس كتاب الكشاؼ لمزمخشرم إال
مظير مف مظاىر النظر الببلغي في آيات الكتاب الكريـ  ،كال ضير في أف تككف أكلى
العمكـ اإلسبلمية نشأة ك أسرعيا تطك ار كازدىا ار ىك عمـ التفسير ، 1إذ يعد أكؿ عمـ ظير
عمى ضكء فيـ آيات الكتاب العزيز كذلؾ بالبحث عف " كيفية النطؽ بألفاظ القرآف
كمدلكالتيا كأحكاميا اإلف ارزية كالتركيبية  ،كمعانييا التي تحمؿ عمييا حالة التركيب، 2"..
كاف كاف بعض العمماء ال يرل لمتفسير حدا يمكف أف يحيط بمكامف ىذا العمـ  ،ذلؾ أنو
ليس قكاعد ثابتة كشأف العمكـ العقمية  ،كانما يقكـ ىذا العمـ عمى اإليضاح كاإلبانة أللفاظ
القرآف كمفيكماتيا  ،كاف كاف مف ممكات ناشئة مف مزاكلة القكاعد فإنيا مرتبطة بما يجب
عمى المفسر أف يحيط بو مف عمكـ كعمـ المغة كالصرؼ كالنحك كالقراءات...كنحك ذلؾ.3
كحتى التبحر في ىذه العمكـ قد ال يغني شيئا بالنسبة لممفسر إال معرفة ظاىر التفسير ،
كأما أف يتكشؼ أس ارره كحقائؽ معانيو فما ذلؾ إال لقمة مف الخمؽ لتفاكتيـ في الفيـ. 4
كقد بمغت العناية بالنص القرآني الغاية عند المنشغميف بيذا المجاؿ بدءا باآلراء األكلى
كا نتياء بأشير التصانيؼ التي ظيرت في عصر التدكيف  ،كيرل محمد أحمد خمؼ اهلل أف
1

 -ينظر :مقدمة كتاب  :الطاىر بف عاشكر  :التحرير كالتنكير  ،تكنس  ،الدار التكنسية لمنشر  ، 1984 ،الجزء

األكؿ ،الكتاب األكؿ  ،ص. 14
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النظر في القرآف قديما كاف مف صميـ الدراسات النقدية أك ما تسميو اآلداب األخرل بػػ(نقد
األدبل  ،إال أنو تأدبا مع القرآف نفضؿ لو اسما آخر مف األسماء التي أطمقتيا الثقافة
العربية.1
كيعد عمـ التفسير ممتقى العمكـ كاألفكار  ،سكاء العمكـ المغكية أك العمكـ الشرعية كحتى
العقمية  ،كيبدك ىذا جميا في اتجاىات التفسير كتعدد مذاىبو مف لغكية ببلغية كفقيية
كأخرل عقمية في مقابؿ سنية أثرية  ،كاشارية صكفية...كىذا يدؿ عمى أف نشأة العمكـ
كاألفكار كاف ليا ص دل مباشر في مجاؿ التفسير كذلؾ باختبارىا كاستثمارىا في سبر
المعنى القرآني  ،كليس المقصكد ىنا إثبات عبلقة التأثير كالتأثر بيف التفسير كالعمكـ التي
يستعيف بيا في كشؼ المعنى عمى غرار الببلغة العربية  ،أك التنكيو بالتفسير الببلغي
كالمغكم قديما أك حديثا عند محمد عبده كأميف الخكلي كعائشة عبد الرحمف الذيف حممكا
اتجاه تجديد التفسير 2انطبلقا مف لغكية النص القرآني .
كلكف ما يعنيو ناصؼ مخالؼ تماما ليذا التكجو الذم ال ينكر فاعميتو في بناء فيـ جديد
لمقرآف الكريـ يجعؿ مف لغة الكتاب العزيز مفتاحا لمقارئ المعاصر كي يسجؿ حضكره في
استيعاب ىذا النص عمى غير سكاه باألمس ذلؾ أف أم تفسير لمكتاب العزيز ال يخرج عف
ظركؼ العصر كثقافتو  ،أك النظاـ المعرفي السائد

3

 ،كيكفي المقارنة بيف تفسير جامع

البياف لمطبرم(ؽ02ل كبيف التفسير الكبير لمفخر الرازم (ؽ07ل ،لنعرؼ البكف الشاسع بيف
التفسيري ف كبيف العصريف  ،كالقكؿ بتاريخية التفسير ال يمغ قيمة التراث التفسيرم الجـ الذم
يبيف مكانة العقؿ العربي في اشتغالو عمى ىذا النص في عصكر مختمفة كبطرؽ متعددة
غاية في الثراء كاإلنتاج ال زالت بحاجة إلى قراءة جادة تستجمي ىذا الثراء كتنيؿ منو.
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 -ينظر  :تقديـ األستاذ محمد أحمد خمؼ اهلل لكتاب  :محمد زغمكؿ سبلـ  :أثر القرآف في تطكر النقد العربي (إلى آخر
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إف ما يرجكه ناصؼ مف التفسير ىك ربط نظرية النقد األدبي المعاصرة بالتراث التفسيرم
أك بعبارة أخرل  :استثمار آلية تفسير النص القرآني  ،كنقميا إلى ميداف النص األدبي ،
رغـ اختبلؼ النصيف  ،كمعمكـ أف نزكؿ القرآف الكريـ قد زحزح مكانة النص األدبي أك
الشعر العربي  ،كزادت مباحث اإلعجاز مف تأكيد ىذه الحقيقة رغـ أنيا نيضت بمفيكـ نقد
الشعر  ،مما عزز ازدىار الدراسات القرآنية كانحسار الدراسات النقدية  ،كقد زاد مف ىذا
االنحسار القراءة النقدية المعاصرة التي عمقت ىذه الفجكة بتركيزىا عمى التراث النقدم
كاىماؿ ما سكاه  ،ثـ اختزاليا ليذا التراث في بضعة كتب معدكدة  ،في حيف " ..كانت أكثر
المبلحظات خصبا عف نشاط المغة يقع خارج بيئة النقاد" ، 1كقد ظؿ التفسير القرآني ينمك
كيتشعب في الكقت الذم سجف فيو النقد داخؿ طريقة أىؿ البياف كنقاد الشعر .
إف أىـ ما يميز أىؿ التفسير ىك مكقفيـ مف المغة كمف النص الذم يقكـ عمى حساسية
بالغة تقتضي الكد كالمعاناة في استنباط المعنى كفؽ ضكابط كمنيج رشيد يجعؿ مف المغة
نشاطا خبلقا ينمك مف الداخؿ  ،كيتجاكز منطؽ النقاد الذيف أغكاىـ مفيكـ الداللة الكضعية
كالداللة التبلزمية  ،أك البعد التناظرم بيف التصكر الذىني كاإلحالة الخارجية  ،في حيف
كانت المفظة القرآنية تغير الخارج كتسيطر عميو  ،ككاف الذىني يذىب إلى تصكر ثاف
بمعالـ أكثر نضارة. 2
لقد كاف اتجاه البيانيف إلى المخاطب في حيف كاف المفسركف يتجيكف إلى النص  ،فالجاحظ
عندما كاف يقبؿ عمى القرآف ينسى جك الخصكمة كالمعارضة الذم ألفو في الشعر  ،فتتجمى
مكضكعية النص بتعمؽ أساليبو في إخبلص يخمك مف شكائب الدعاية

3

.

كلـ تكف دراسة الشعر لتصؿ إلى المبتغى ألنيا قامت عمى أساس مف استمالة الجماىير
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 -مصطفى ناصؼ  :حكار مع الزمبلء (المقدرة المغكية في النقد العربيل  ،ضمف كتاب  :قراءة جديدة لتراثنا النقدم ،

النادم األدبي الثقافي بجدة  ، 1990 ،المجمد األكؿ  ،ص.99
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كاسترضاء ألىكائيـ عمى حساب البحث المطمئف لممعنى كلحقيقة الشعر  ،كيبدك ذلؾ
كاضحا في كتب المكازنة كالكساطة عند أبي تماـ كالمتنبي  ،لكف دراسة القرآف كانت تعمك
عف مطالب المجتمع  ،إذ كاف النص غاية المفسر  ،ككانت لغة القرآف تنيض بعقؿ الناظر
فيو لعمك المعنى القرآني كاستقبللو بنفسو  ،ككانت المغة تخضع لمقرآف كليس العكس  ،لقد
كاف المفسر يظفر مف لغة الكتاب ما لـ يجده في لغة الشعر  ،إذ في النص القرآني ينكشؼ
نشاط المغة كغناىا كتجددىا  ،ككاف مبدأ الكجكه كاالحتماالت كتعدد اآلراء 1مف أىـ ما
اعتنى بو المفسركف.
كشراح الشعر،
إف أىـ ما تميز بو التفسير عند ناصؼ ىك أنو أكبر ناقد لطريقة أىؿ البياف ّ

فباإلضافة إلى انفتا ح النص القرآني أماـ المفسر كتعدد مداخمو بانكشاؼ المغة عف نفسيا
كنمكىا مف الداخؿ  ،ما كانت فكرة الكاجب  ،كالحدكد  ،كاألثر  ،كالدليؿ ..لتبرح نيج
التفسير كىذه الحدكد ليست قيكدا أماـ المفسر الذم يدرؾ ضركرة التأكيؿ بتحمؿ عبء
القراءة كجيد التقصي كالتأمؿ كمتعة األسئمة كالغكص في المباب استعدادا لمكاجية الصعاب
كمكاشفة الكجكد مف خبلؿ النص  ،كرغـ ذلؾ كاف التأكيؿ يؤخذ عمى محمؿ مف الجدؿ
كالحذر  ،الذم ىك "..عبلمة حياة كنمك كمعارضة  ،كبحث عف القبكؿ  ،كلكف حدكد الجدؿ
أىمتيـ منذ المحظة األكلى  ،فكاف ىذا التمييز المبكر بيف الفيـ كالتحريؼ  ،بيف المعرفة
كاليكل  ،بيف ممكنات المغة كعكارض المذىبية  -...لقد -أدرؾ القدماء أف الغاية ليست
إعظاـ التفسير  ،الغاية إعظاـ النص ذاتو كالتحرج أمامو  ،كيؿ لمتأكيؿ مف أقفاؿ القمكب ،
كيؿ لو مف االستيانة بفكرة الدليؿ  ،إف حماية الدليؿ قد مؤلت قمكب العمماء خشكعا  ،كلكف
الدليؿ ال ينفصؿ عند العمماء عف ىذه األريحية  ،التأكيؿ يحتاج إلى مفاتيح  ،كيحتاج إلى
مدارؾ كركح  ،ىذا ما نجده ماثبل في عناكيف كتب التفسير. 2" .
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 -2فقو النص في عمم أصول الفقو
إف ما شغؿ عمماء التفسير في تأمؿ النص القرآني كاف مف صميـ عمؿ عمماء األصكؿ
الذيف استطاعكا أف يستقمكا عف ميداف التفسير بخمؽ مسالؾ أخرل لمفيـ تقكـ عمى قكاعد
كاضحة كعمى أسس لـ يسبؽ ليا في العمكـ السالفة كال األمـ السابقة ، 1ذلؾ أف عمـ أصكؿ
الفقو يعد أكؿ عمـ إسبلمي يأخذ طابعا منيجيا صارما مستمدا مف أصكؿ الثقافة اإلسبلمية
كمعب ار بحؽ عف عبقرية العقؿ العربي في إنتاجية المعرفة كابداع مبادئيا كما تقكـ عميو ،
مما يمكف اعتباره أكثر العمكـ قربا مف النص القرآني مف خبلؿ اآلليات التي أبدعيا
كالمفاىيـ التي أكجدىا ك التي تبرز فاعميتيا في تحميؿ النص كاستنباط أحكامو كأدلتو  ،كلما
كاف عمـ المغة ىك المدخؿ الممتاز لفيـ النص القرآني سكاء عند المفسريف أك األصكلييف
ذلؾ أف القرآف بمساف عربي مبيف كأنو ال تدرؾ خصائص معانيو كتراكيبو إال بالعكدة إلى
سنة العرب في ذلؾ  ،إال أف عمكـ المغة كانت تيتـ أكثر بطريقة العرب في إخراج كبلميا،
كلـ يكف ىذا كافي ا بالنسبة لؤلصكلي الذم أراد إلى تصكر األحكاـ بشيء مف مقدمات عمـ
الكبلـ كمسائمو ،2ككذلؾ تجاكز الطابع المعيارم في درس المغة الذم ينظر إلى المتكمـ كما
يعنيو في لحظة األداء مف أجؿ االنتقاؿ إلى المخاطب أك المتمقي مما استدعى الكصؼ
كالتحميؿ الستنباط األحكاـ  ،كقد انفرد البحث األصكلي بالجانب التخاطبي كالشمكلي
كالمقاصدم الذم نقؿ لغة الخطاب مف التكجو المعيارم إلى الجانب االستعمالي أك
البراغماتي.3
ربما أدرؾ الشافعي أف اتجاه التفسير كاف بحاجة إلى قكاعد ضابطة أك أصكال تساعد
المفسر عمى التماس المعنى القرآني عمى كجو مف الثقة في النص كاالطمئناف لمعناه في
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 محمد عابد الجابرم  :تككيف العقؿ العربي  ،بيركت  ،مركز دراسات الكحدة العربية  ،ط ، 2009 ، 10ص.99 -ينظر  :عبد اهلل دراز – في تقديمو – لكتاب الشاطبي  :المكافقات في أصكؿ الشريعة  ،ص.05

 -ينظر  :محمد محمد يكنس عمي  :عمـ التخاطب اإلسبلمي (دراسة لسانية لمناىج عمماء األصكؿ في فيـ النصل
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ظؿ تيافت القراءات في عصر الشافعي كاتساع مجاؿ التفسير الذم بدأ خطره يتفاقـ مف
خبلؿ حالة االستقطاب الحاد بيف مدرسة الرأم كمدرسة الحديث  ،كبيف المعتزلة كخصكميـ
مف جية ، 1لذلؾ تجاكز عمـ األصكؿ الجانب النظرم كالتأسيسي الذم حفمت بو عمكـ المغة
إلى الجانب العممي كتحقيؽ المصمحة العامة  ،كىك ما لـ يخطر بباؿ صناع البياف كشراح
الشعر  ،إذ كاف الكاقع كالظركؼ المحيطة تؤثر بشكؿ كمي في النقد ك عند الشعراء  ،بينما
كاف عمـ األصكؿ ييدؼ إلى تكجيو الكاقع بتحقيؽ المنفعة كالغايات السامية لمتشريع  ،كىك
ما يظير الفرؽ الشاسع بيف مفيكـ المغة في كبل االتجاىيف كعبلقتيا بالكاقع تأثي ار كتأث ار ،
كرغـ االعتراض عمى الطابع التشريعي ألصكؿ الفقو  ،إال أف ناصؼ يرل بضركرة
االستثمار في نشاط المغة الذم حفؿ بو األصكليكف كتكسيع اىتماماتنا  ،ذلؾ أف
االىتمامات األدبية الخالصة ليست كؿ شيء ، 2ككما استفاد التفسير كاألصكؿ مف عمكـ
المغة كالببلغة في تحميؿ النص يمكف بالمثؿ* التماس فاعمية القراءة األصكلية ك
خصائصيا النكعية بنقميا إلى ميداف النص األدبي كالقراءة النقدية مف خبلؿ العناصر
التالية :
 عمـ األصكؿ نقد نصي يجعل من النص محور عممية القراءة  ،رغـ أف األصكلييتسمح بكسائؿ متعددة لغكية كغير لغكية  ،كيبني أحكامو عمى أساس مف االستنباط
كاالجتياد بالكصؼ كالتحميؿ كالترجيح  ،كييتـ األصكلي بإعبلء شأف النص كاثبات
حرمتو كاحتراـ حدكده  ،كما أف النص يعمك عمى الكاقع  ،كليس العكس مثمما ىك
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 -ينظر  :نصر حامد أبي زيد  :الشافعي كتأسيس األيديكلكجيا الكسطية  ،القاىرة  ،سينا لمنشر  ،ط، 1992 ، 01

ص ، 07كتككيف العقؿ العربي لمجابرم  ،ص.102
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 -مصطفى ناصؼ  :بيف ببلغتيف  ،ص.405

* لـ يكف ناصؼ يغرد كحيدا عندما دعا إلى استثمار منجزات العمكـ اإلسبلمية في النقد األدبي  ،فنصر حامد أبي زيد
المنشغؿ بالنص الديني كتأكيمو يرل أف منيج عمـ األصكؿ لـ يكف منيجا لمفقو فحسب بقدر ما كاف طريقة تأممية تفصيمية

مبتكرة نشأت لفيـ النص الشرعي لكف أدكاتيا تصمح لكؿ النصكص بما في ذلؾ النصكص الفمسفية كاألدبية  ،ينظر نصر
حامد أبي زيد  :الخطاب كالتأكيؿ  ،ص.202
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األمر عند البيانييف  ،كيتميز النص عند األصكلييف بطابع الشمكلية الذم يقتضي
النظر إلى المفظ في إطار السياؽ الخاص كسياؽ الكتاب كالسنة  ،أم عمى المفسر
أف يكاجو النص كىك محاط بباقي النصكص المساعدة  ،كذلؾ درء لتعارضيا كفيما
لمراد الشارع  ،كىك ما لـ يخطر بباؿ المشتغميف بمغة الشعر حيث التفاكت كعدـ
كضكح رؤية كمية لمفيكـ الشعر .
 الطابع التخاطبي والنفعي الذم يفتح النص عمى مقتضيات الكاقع كيمتمس آثاره فيحياة المجتمع  ،كيحيط بمبلبسات النص التاريخية دكف التكقؼ عندىا  -فالعبرة
بعمكـ المفظ  -بؿ يتجاكزىا إلى االفتراض كما قد يط أر عمى المجتمع مف أحكاؿ
تستكجب الفصؿ فييا  ،كاذا عرض لؤلصكلي مف األحكاؿ الجديدة كلـ تكف مف
كفعؿ مبدأ االجتياد
ضمف حدكد النص(الكتاب كالسنةل  ،لجأ إلى القياس كاإلجماع ّ

الذم يعد مرادفا لمتأكيؿ عند ناصؼ  ،كحتى القياس كاإلجماع كاالجتياد ال يخرج

عف مرجعية النص  ،كىنا نستطيع التفريق بين الطابع التخاطبي لألصول والطابع
الخطابي لمبيان الذم ييدؼ إلى االستمالة كالدعاية كالتأثير في المخاطب كليس
تكجييو لما ينفعو.
 فكرة المقاصد تعد لب لباب عمـ األصكؿ  ،إذ ىي الشطر الثاني بعد مسائؿ المغة ،كىي الكجو الحقيقي الذم انفرد بو ىذا العمـ دكف سكاه  ،كقد استكل مفيكـ المقاصد
عمى يد أبي إسحاؽ الشاطبي في القرف الثامف لميجرة  ،في كتابو المكافقات  ،حيث
مدار الفيـ كالتأكيؿ مشركط بفقو المقاصد كتحقيؽ المصالح كتقديـ الكميات عمى
الجزئيات  ،كذلؾ بفتح النص عمى النكازؿ كالتماس الحكمة مف التشريع  ،كغاية
المقاصد عصمة لممفسر مف اليكل ،1كمراعاة لمراد المتكمـ كمصمحة العباد تحت

 - 1الشاطبً  :الموافقات  ،ج  ، 00ص.00
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راية العمة ، 1كفكرة المقاصد تقتضي انفتاح النص عمى الكجكد كعمى اإلنساف في
صكرة مف التفاعؿ الذم يفضي إلى الفيـ كادراؾ أسرار النص في غير تعارض أك
تناقض كدرء لسكء الفيـ  ،يقكؿ ناصؼ مشيدا بطريقة األصكلييف في درؾ
المعنى ":عني عمماء األصكؿ بتمحيص كاسع لمسألة التعارض بيف اآلراء  ،كدعاىـ
ىذا كمو إلى اإلفاضة في الكبلـ عف حدكد احتماالت األلفاظ  ،إف مسألة الفيـ
المناسب كالفيـ غير المناسب مطركحة بشكؿ نادر في عمـ أصكؿ الفقو  ،تحدثكا
عف االش تباؾ بيف المغة كمقتضيات األحكاؿ  ،كأفاضكا في الكبلـ عف مبادئ النص
كمبادئ الكاقع  ،كضركرة اعتبار الكاقع كتفيمو  ،كاعتبار العرؼ كالعادة  ،مستفيديف
في تقرير ذلؾ مف تعدد االحتماالت  .لقد عززكا االرتباط بيف فيـ الكاقع كفيـ النص
[ ]...فيـ الكاقع عند عمماء األصكؿ يسيطر عمى اتجاه التأكيؿ كيمنع كثي ار مف
الجدؿ  ،كيحكؿ دكف التكسع في االفتراضات  ،كينزؿ العممي المؤثر في حياة الناس
منزلة قكية.2"...
كال شؾ أف فيـ النص كالكاقع منكط بادراؾ المقاصد  ،كالحاح ناصؼ عمى فمسفة
المقاصد كضركرة االلتفات إلييا مرىكف بحاجات العصر كمتطمباتو في مقابؿ
متطمبات األمس التي نيضت بيا آليات األصكؿ كأدكاتو  ،لقد استطاع عمـ األصكؿ
أف يجمع المختمؼ كيجادلو في آف مف أجؿ تجاكز االنسداد الذم قد يصيب
المجتمع جراء اتساع الفجكة بيف اآلراء ككجيات النظر دكف ضابط أك منيج رشيد
يحتكم ىذه اآلراء كيصبيا في قالبو  ،مف أجؿ ذلؾ كانت المقاصد معالـ تضيء
النص كترشد المؤكؿ إلى قيمة أسمى .
-

تعد ضوابط األصول وحدود القراءة مف أىـ األسس التي اىتـ بيا األصكليكف
مراعاة لحرمة النص ككبحا لجماح الذات القارئة في زمف كاف فيو التأكيؿ يمرح ببل

ٌ - 1نظر  :أبو ٌعرب المرزوقً  :محمد سعٌد رمضان البوطً  :إشكالٌة تجدٌد أصول الفقه  ،دمشق  ،دار الفكر ،
ط ، 8002 ،00ص.852
 - 2مصطفى ناصف  :مسئولٌة التأوٌل  ،ص .802 ، 802
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رقيب ككانت المذاىب كاألفكار تتج أر عمى النص القرآني كتق أر فيو ما تراه انتصا ار
لمعتقداتيا  ،كقد ساعد البيانيكف عمى ىذه الحالة كذلؾ بتكسعيـ في أبكاب المجاز
ككلعيـ بالتقسيـ كالدعاية عمى حساب حقكؽ النص  ،فبل عجب – كما يقكؿ ناصؼ
– أف يككف عمـ األصكؿ أىـ ناقد لطريقة أىؿ البياف خاصة عند تنكييو بفكرة
الحدكد كقكانيف القراءة التي لـ يكف يعبأ بيا خارج فمسفة األصكؿ إذ نشأت أساسا
"..كي تكشؼ بعض عكرات البياف العربي  .كاف البياف العربي مشغكال باإلفحاـ
كالغمبة كتناسي الحدكد  .ككاف بحث أصكؿ الفقو مشغكال بيذه الحدكد  1".كيضيؼ
متسائبل "إلى متى نيمؿ الحساسية النبيمة المتعمقة بأف استنباط معنى مف النص
ليس باألمر اليسير الذم يترؾ دكف تحدد أك ضكابط أك منيج رشيد  .ىذه الحساسية
ال أثر ليا فيما أعمـ عند البيانييف أك النقاد كلكنيا ماثمة عزيزة في دكائر الثقافة
اإلسبلمية.2".
لقد أدرؾ األصكليكف أف إرخاء الحبؿ لمتأكيؿ ال يخمك مف مضرة  ،كأف حماية النص
ىي حماية لثقافة األمة مف االنحراؼ كالزيغ  ،كلـ تكف فكرة الضكابط كالحدكد لتمغي
حيكية المعنى كالكد في سبره ككشفو عمى نحك مف الصبر المطمئف الذم يرعى حؽ
النص كيمتمس معناه في ضؿ الكميات كالمقاصد كالمصالح كفي ظؿ إطار عاـ
ييدؼ إلى الحكار بيف الكفاؽ كالخبلؼ  ،بيف التفرد كاالنسجاـ  ،بيف عبقرية الفيـ
كبيف التقاليد النامية.3..

1

 -مصطفى ناصؼ  :حكار مع الزمبلء  ،ص.96

3

 -مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.271

2

 -المصدر نفسو  ،ص.99
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 -3التصوف وما وراء النص
ال يزاؿ ناصؼ يراىف عمى الثقافة اإلسبلمية في سبيؿ نقد البياف العربي كالتماس طرؽ
أخرل لفيـ النص بعيدا عف الطرؽ التقميدية كالرسمية التي لـ تعد تجدم نفعا بعدما انحرفت
غاياتيا كظمت سبيميا  ،كرغـ ما اتصفت بو عمكـ أخرل كالتفسير كاألصكؿ مف انفتاح
كتكسع في ميارات القراءة دلت عميو الخصكبة اإلجرائية التي فتحت النص عمى آفاؽ أخرل
عزت عند نقاد الشعر كصناع البياف  ،إال أف ىذه العمكـ بقيت عمى السطح كلـ تتجاكز
الحدكد العامة لمبياف العربي  ،ذلؾ أف عمـ أصكؿ الفقو شأنو شأف الببلغة "..في خدمة
التحديد كالكضكح الشديد كرفع المبس  ،كخدمة اإلشارة المحدكدة كالبياف الدقيؽ كخدمة
القانكف. 1".
كفي سبيؿ تفكيؾ القاعدة كالكضكح كشذب اإلجراءات كالقكانيف التي استنفذت العقؿ العربي
حينا مف الدىر  ،كاف لزاما عمى ناصؼ التطمع إلى ما يقابؿ العقؿ كأداة لمنظر ال كسبيؿ
كحيد لمحقيقة  ،كىنا يجب التمييز بيف مدخميف لقراءة النص ؛ قراءة عقبلنية منطقية كىك ما
نجده ماثبل في الببلغة كعمـ األصكؿ رغـ االختبلفات النكعية التي تميزىما  ،كقراءة
كجدانية ركحية انفرد بيا التيار الصكفي كمثمت اتجاىا خاصا في التفسير اإلشارم  ،كاف
كانت القراءة األكلى ال تتجاكز ظاىر النص إال أف القراءة الثانية تميز بيف الظاىر كالباطف
كتعتقد بأف الظاىر ما ىك إال عتبة لمكلكج إلى الباطف الذم يعد المقصكد الحقيقي مف
القراءة  ،كال سبيؿ لدرؾ ىذا المقصكد إال بالحدس كالذكؽ كالتجربة الذاتية بعيدا عف القكانيف
المكضكعية كسمطة العقؿ .
كاف كانت نظرية أصكؿ الفقو قد نشأت لحماية البناء االجتماعي اإلسبلمي مف التفكؾ
كاالنحبلؿ في ظؿ ظركؼ العصر كفي ظؿ الحرية العقمية التي بدأت تأخذ مسائؿ الديف
بعيدا عف النص كاألثر  ،كاف التصكؼ ثكرة عمى العقؿ كالفقو معا  ،لقد عاؼ المتصكفة

1

 مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.1894

اٌفظً األٚي

اٌجذي ِغ اٌزاد (لشاءح ٔبطف ٌٍزشاس اٌؼشث)ٟ

تخريجات الفقياء 1كعككفيـ عمى التجريد كالطقكس كالشعائر متناسيف بذلؾ الجكىر الحقيقي
لمرسالة الدينية  ،كلـ يرك في الفقو إال عناية بالقشكر دكف المباب  ،كقد كاف اتصاؿ
المؤسسة الفقيية بالمؤسسة السياسية  ،ما يدعك إلى الثكرة كالتمرد كىك ما جعؿ التصكؼ
ينشأ في الفرؽ السرية كالباطنية كحركات التمرد عمى الدكلة العباسية إذ لـ يكف التصكؼ
مجرد تيار لمزىد كالتنسؾ معزكال عف الحياة االجتماعية كالسياسية رغـ تحكلو في الفترات
البلحقة إلى حمقات لممجاذيب كالشطح.2
كيجب التفريؽ ىنا بيف القراءة الصكفية كالقراءة الباطنية  ،إذ ليست القراءتاف في صعيد
كاحد ذلؾ أف القراءة الباطنية تمغى فاعمية النص كتفسح المجاؿ لمذات القارئة كي تقكؿ كؿ
ما تريد بعيدا عف حدكد القراءة كما أنيا ال تعترؼ بالظاىر ،كاف كاف ناصؼ ينتقد القراءة
الص كفية المتطرفة التي ىي أقرب إلى الباطنية حيث ال ترل مف النص إلى ما يكافؽ
أحكاليا كمقاماتيا فػػ" معمكـ أف الصكفية قد جذبكا النص في كثير مف األحياف بعنؼ كقسكة
إلى أيدييـ ليعبر في كراىة عمى معتقداتيـ الركحية . 3".إال أنو ال يمغي الحساسية الركحية
التي يجب عمى القراءة أف تتحمى بقدر منيا  ،ىذا القدر الذم أغفمتو الببلغة كرأت بكجكب
محاربتو .
كما يفتقده ناصؼ في الببلغة المزىكة باالنتصار كالدعاية يجده في التصكؼ الذم يقكـ
عمى أساس التكاضع كاالنحناء كالمحبة لذلؾ تعد شركط القراءة الصكفية نقدا مباش ار لغكاية
البياف إذ تقكـ ىذه الشركط عمى اإلخبلص ك االستعداد بالتصفية المجردة مف كؿ األدراف
كالترصد التاـ كاستحضار القمب بالمجاىدة كالصبر لما قد يتكشؼ مف الرحمة ،4كال شؾ أف
1

 -ينظر  :محمد إقباؿ  :تجديد التفكير الديني في اإلسبلـ  ،تر :عباس محمكد  ،دار اليدل  ،ط،2000 ، 02
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ىذه الشركط أخبلقية قيمية أكثر منيا منيجية عقمية كيكفي ىذا المدخؿ في شذب ال
أخبلقية البياف  ،كال يعني ىذا أف الطريقة الصكفية ال تقكـ عمى نيج محدد بؿ عمى العكس
فإف لممتصكفة طريقتيـ الخاصة التي تشمميا محددات كمنطمقات تختمؼ قطعا عف طريقة
الببلغييف أك طريقة الفقياء كالفبلسفة  ،كيشرح ناصؼ قراءة التصكؼ مف خبلؿ معارضتيا
لقراءة البياف في النقاط التالية: 1
 عني المتصكفة بالرمز كطاقة كامنة في المغة تربط النفس اإلنسانية بالكجكد عمىأساس مف الكد كالتكاصؿ  ،بينما قامت الببلغة عمى أساس التشبيو الذم ال يتجاكز
مظاىر الكجكد مف الشيات الحضارية كالعكارض الزائمة.
 كانت القراءة الصكفية تقكـ عمى أساس الكالء لمركح كاالحتفاؿ بالبصيرة النافذةكاستكناه الرمز مف أجؿ البحث عف الكحدة كالعمك  ،في حيف كانت الببلغة تعتمد
عمى جكانب تقريرية منطقية تسرؼ في التقسيـ كتنشد الكضكح كتميز بيف الذات
كالعالـ.
 بحث الصكفية عف النشاط الركحي كعف التآلؼ كالتصاعد كعف حرية القراءة كالسمكبالذات بعيدا عف الببلغة الرسمية التي تيتـ بالمقررات الجماعية كاالعتبارات العممية
كاسترضاء العامة .
 يقكـ التصكؼ عمى العمؽ كالبعد كاألسرار التي تتجاكز ظكاىر األشياء بينما الببلغةمشغكلة بحاؿ المكجكدات كبيانيا كمقدارىا  ،كمشغكلة بفكرة الرسكـ اليندسية
المنضبطة المحددة.
 عشؽ المتصكفة الذكؽ كالحدس كنقاء الذات كحيكيتيا كآمنكا بالتكاضع كاالنحناءأماـ الكجكد  ،بينما عشؽ الببلغيكف المنطؽ ك الصرامة كالضبط كالتجريد كلـ

1
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يتجاكزكا التقابؿ كالتناظر  ،كسحبكا النص إلييـ في سيطرة كاستبداد مف أجؿ خدمة
التضخـ كالمبالغة كالجداؿ.
 كاف البمغاء كالفقياء ييتمكف بالداللة الكضعية كالتبلزمية  ،كبالعاـ كالخاص كالمجردكالمجسـ  ،كبالتشريع كمقتضياتو  ،ككاف المتصكفة يحمقكف في عكالـ ال حدكد ليا
كشمكؿ الرؤية ككحدة اليدؼ ،كقد تغنييـ

مفاتيحيا التأمؿ االستيعابي الشام

الممحات الكجكدية الحقيقية عف حجب القكاعد المقررة كالتقاسيـ المتراكمة.
البد كأف ىذه الفركؽ تجتمع في حقيقة الرمز كقكة نامية كنشطة كمنفتحة لمكاجية العقؿ
كالنظر كقكانيف العمـ الثابتة  ،كال يعني ىذا أف التصكؼ ينفي العمـ كأقيستو أك يمغي الظاىر
في مقابؿ الباطف  ،كانما يتشكؼ التصكؼ إلى ما كراء الظاىر كال يكتؼ بحدكد العمـ التي
تقصر دكنو لذلؾ يمجأ المتصكفة إلى الحدس بعد النظر كقكة ثانية بكسعيا كشؼ حجب
الظاىر كتجاكز عجز العقؿ في سبيؿ تكشؼ الحقيقة "فالحدس حالة نصؿ إلييا بعد فترة
مف التع ّقؿ كالتعمـ كالتجريب".1
كمف ىنا فالقراءة الصكفية قراءة شاممة تستكعب العقؿ كالنظر لئلحاطة بالظاىر مف أجؿ
العبكر ( -االعتبارل  -إلى الباطف عف طريؽ الذكؽ كالحدس  ،فالظاىر يفضي إلى
الباطف كيكممو كال تعارض بينيما  ،كيثبت ذلؾ الغزالي في تأكيمو لقكلو تعالى ( :ا ْخلَ ْع

ك) طو ، 12إذ يرل أف إبطاؿ الظكاىر رأم الباطنية كابطاؿ األسرار رأم الحشكية ،
نَ ْعلَْي َ

كالكماؿ في الجمع بينيما  ،فقد "فيـ مكسى مف األمر بخمع النعميف اطرح الككنيف  ،فامتثؿ
األمر ظاى ار بخمع نعميو  ،كباطنا باطراح العالميف  ،كىذا ىك االعتبار أم العبكر مف
الشيء إلى غيره  ،كمف الظاىر إلى السر". 2

1
2

 -نكر الديف السافي  :نقد العقؿ  ،ص.81

 -أبك حامد الغزالي  :مشكاة األنكار في تكحيد الجبار  ،تح  :سميح دغيـ  ،بيركت  ،دار الفكر المبناني  ،ط، 01

 ، 1994ص.77
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مف ىذا المنطمؽ يرل ناصؼ أنو مف غير الممكف غض الطرؼ عف التراث الصكفي
الخصب كعف الحساسية الركحية التي ال غنى عنيا في مقاربة النص  ،كما أف النص
األدبي الصكفي يصؿ إلى أعمى درجات اإلبداع العربي عمى مر العصكر  ،كتمثؿ المغة
الصكفية حداثة فنية قائمة بذاتيا إذ إلييا تعكد اإلرىاصات األكلى لمشعر الحر كلقصيدة
النثر ف ضبل عف الفتكحات السريالية التي فجرىا الخياؿ الخبلؽ لممتصكفة في سجع الكياف
ك مخاطبات النفرم كطكاسيف الحبلج بعيدا عف الشعر الغربي كالتأثيرات الفرنسية. 1
كقد كاف التفسير اإلشارم مجاال آخر لمنظر في النص القرآني عمى خبلؼ المألكؼ مف
تفسير المغكييف كالفقياء  ،كرغـ ما قيؿ في إشارات المتصكفة مف خركج عف حدكد المساف
ك الشرع في كثير مف تأكيبلتيـ  ،إال أف نشاطيـ التأكيمي أثار جدال كاسعا  ،ساىـ ذلؾ في
تنمية الداللة القرآنية كفتح شعابيا خارج حدكد المغة كضكابط األصكؿ دكف أف تعارض
ظاىر النص  ،كقد كاف ذلؾ كافيا لطرح إشكالية فيـ القرآف كتأكيمو عمى نحك أعمؽ كأكسع
اطمأف لو أكثر المفسريف كالفقياء كقد أحسنكا الظف في القكـ ،2إذ مف غير المعقكؿ محاكمة
المغة صكفية بما احتكتو مف رمزية كخيالية بمكازيف العقؿ كأخذىا عمى ظاىرىا دكف عمـ
بمقاصد القكـ كطريقتيـ في التأكيؿ  ،كحتى بعض المعارضيف لتأكيبلت الصكفية اعتذر
قائبل  ..":كعذرم في ذلؾ أني لـ أسمؾ مسمؾ القكـ  ،كلـ أذؽ ذكقيـ  ،كلـ أعرؼ
اصطبلحاتيـ التي يصطمحكف عمييا  ،كلعمي إذا سمكت ىذا الطريؽ  ،كانكشؼ لي مف
أستار القكـ ما انكشؼ ليـ  ،أك عمى األقؿ فيمت لغة القكـ ككقفت عمى مصطمحاتيـ.
لعمي إذا ح صؿ لي شيء مف ىذا تبدؿ رأيي كتغير حكمي  ،فسممت ليـ كمما يقكلكف بو
ميما كاف بعيدا كغريبا  .3".المبلحظ مف ىذه اآلراء جميعا أف ناصؼ ال يتبنى أحدا منيا
ليمغي اآلخر  ،كأف إشارتو لمثقافة اإلسبلمية ال تقؿ أىمية عف تنكييو بالثقافة األدبية
1

 -ينظر  :محي الديف البلذقاني  :آباء الحداثة العربية  ،ص. 104
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 -المرجع نفسو  ،ص.278
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كالنقدية رغـ نقده ليا  ،إف ناصؼ يبحث في ىذه الشعاب المختمفة مف التراث كيحاكؿ أف
يصؿ الجسكر التي انقطعت كيفتح العكالـ عمى بعضيا تصحيحا لمرؤية الحديثة االنتقائية
كاالنقطاعية في تعامميا مع أكجو التراث المختمفة  ،كالتي ىي مف أسباب أزمات النقد
الحديث الحادة كالمزمنة  ،إف ناصؼ في بحثو عف تككينية المعرفة الببلغية كعبلقتيا
بالمعرفة الدينية ؛ التفسيرية ك األصكلية ك الصكفية كمكقؼ كؿ منيا مف النص كمف العالـ
ككيفية تعامميـ مع مبادئ العقؿ كالعاطفة كالذكؽ كالحدس كالعمـ..ىك بحث في تعدد
الكسائؿ كالمداخؿ التي يمكف أف نطرؽ بيا عتبات النص دكف أف تقكـ ىذه الكسائؿ عمى
أساس مف التناقض ،بؿ عمى أساس التفاعؿ كالتكاصؿ كالتكامؿ الذم يضيء النص كيثرم
عممية القراءة كيحؿ كثي ار مف المشاكؿ الكىمية التي تقؼ بيف القارئ كالنص كبيف التراث
كالمعاصر كبيف الذات كاآلخر  ،يقكؿ ناصؼ ":إننا نميز بيف الحقيقة كالكىـ  ،بيف العقؿ
كالعاطفة  ،بيف اإلشارم كاالنفعالي  ،صحيح أف مف مصمحة العمـ أف يبحث في األساليب
الضارة بو  ،كصحيح أيضا أف النظرة األدبية ال يمكف أف تفيد مف الخمط بينيا كبيف النظرة
العممية  ،كلكف نستطيع أف ندرؾ أف ىذه المصطمحات تتجاكب كأف تجاكبا يعني التطمع
إلى مستكل كمي م َك ّحد  ،فالمعرفة تتـ بعدة طرؽ متباينة منيا التمييز كمنيا الجمع كالربط ،
كاذا كنا في مقاـ ما نرل مف الكاجب أف نفرؽ بيف الحقيقة كالكىـ فميس معنى ذلؾ أف ىذا
التمييز ضركرم في كؿ مجاؿ آخر إذ مف الممكف أف يتفاعؿ األمراف ليككنا كحدة جديدة".1
كبيذا فقد كاف النظر إلى النص الديني يكمؿ سائر مناىج المعرفة الصكفية كالعممية
كالنظرية األخرل كيثقفيا ليصبح البحث ليس فقط عمى مبادئ نظرية كأخرل عممية في
مكاجية النص بقدر ما ىك بحث عف تيذيب كاكماؿ تصكراتنا لمحياة اإلنسانية مف جكانبيا

1

 مصطفى ناصؼ  :خصاـ مع النقاد  ،ص.6999
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المختمفة .1كبيذا يمكف استثمار كثير مف ثمرات الفيـ التي سمطت عمى النص الديني كنقميا
إلى النص األدبي مع كعي االختبلؼ بينيما.

1

 مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.77100
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ّأوال  :النقد العربي أمام صدمة الحداثة

لقد نشأ النقد العربي منذ بكادر النيضة كىك يحاكؿ تممس طريقو نحك استكشاؼ الظاىرة

األدبية كالفنية  ،كتتبع أحكاليا كتغي ارتيا قديما كحديثا  ،بما يكاكب حالة اليقظة أك الصحكة
التي شيدىا األدب كالفكر خاصة عندما دكت مدافع نابميكف في القاىرة معمنة عف عصر
جديد لـ يكف لمعرب في ذلؾ الكقت عيد بو  ،كلذلؾ استعممت مصطمحات مف قبيؿ
النيضة كالصحكة كاليقظة تعبي ار عما كاف يقابميا مف قعكد كسبات كغفمة عف المتغيرات
الحاصمة في العالـ كعف حالة الجمكد كالتخمؼ التي كاف يعيشيا العربي  ،فما كاف مف
الفكر كاألدب في ىذه الحالة إال أف يعكد إلى الكراء مستأنسا بحضارتو الماضية كقد
ساعدتو في ذلؾ ظركؼ عصره التي كانت في أمس الحاجة إلى معرفة التراث بتحقيؽ أىـ
المخطكطات كانتشار الطباعة كتشييد معاىد العمـ كالدراسة  ،لمكاجية حضارة اليكـ في
حالة مف التحسر أك التعكيض النفسي الذم سرعاف ما غير كجيتو إلى مصطمحات أخرل
مف قبيؿ التجديد كالتحديث حيث كانت تيدؼ إلى تجاكز التبعية التراثية كالعكدة إلى
الماضي محاكلة تأسيس شرعية الحاضر  ،الذم ىك حاضر اآلخر كحضكره ىنا  ،ك بيف
العكدة إلى الماضي كالتطمع إلى اآلخر المتجمي في الحاضر كالمعاصر كاآلف  ،لـ تكف
األرض ثابتة تحت أقداـ العربي الذم كاف يعاني حالة مف االغتراب الزمني  ،كالشعكر
المزمف بحجـ اإلشكالية كصعكبة تفسير تناقضات الحاضر  ،كليس مف السيؿ زمنيا تحديد
فترة محددة تعبر عما يمكف أف نسميو حداثة النقد أك النقد الحداثي  ،الذم أراد أف يتجاكز
منطمقات النقد التي سبقتو  ،في الرؤية كالمنيج كاألدكات  ،كقد اختمؼ الدارسكف حكؿ
البداية الفعمية لمنقد الحداثي  ،فجابر عصفكر يرل أف البداية الحقيقية لما يسمى بنقد
الحداثة كانت عمى يد شكرم عياد سنة  1952حيف كضع كتاب أرسطك في الشعر كالجديد
في طرح عياد ىك المنيج الذم ارتضاه في تفسير التاري كالذم كاف مختمفا تماما عف نيج
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سابقيو "ذلؾ ما فعمتو قراءة شكرم عياد ألثر كتاب أرسطك في التراث النقدم (1952ل ،
حيث كانت ىذه القراءة أكؿ بداية حاسمة عف نمط القراءة السابؽ  ،مف خبلؿ مكقفيا
المنيجي الذم يؤكد تاريخية القراءة ...ىذا المكقؼ الكضعي كاف نفيا لمنزعة االنطباعية
البلعقمية التي كانت تسبح فييا قراءة مندكر كأستاذه طو ابراىيـ.1"..
لقد كاف كتاب شكرم عياد فيصبل بيف مرحمتيف  ،مرحمة الركاد التي تمثميا نظرية التعبير ،
عند كؿ مف طو حسيف  ،العقاد  ،شكقي ضيؼ  ،محمد مندكر ..حيث الذكؽ كاألحكاـ
األخبلقية  ،كمرحمة ما بعد كتاب أثر أرسطك في التراث النقدم حيث تمثؿ ىذه المرحمة
العمـ كالعقؿ كالكضعية  ،كقد تككف نكسة  67ىي البداية الرمزية ليذه المرحمة حيف تزعزع
اليقيف بالتراث كاتجو إلى الجية األخرل حيث المعاصر كاآلخر  ،كقد تأسست ىذه البداية
كما يرل جابر عصفكر عمى عدة عناكيف أساسية  ،أكليا كتابي مصطفى ناصؼ :الصكرة
األدبية (1958ل  ،كنظرية المعنى في النقد األدبي الحديث(1965ل  ،ثـ كتاب إحساف
عباس (تاري النقد األدبي عند العربل سنة  ، 1971ثـ البداية الثكرية ليذا التكجو عمى يد
أدكنيس في كتابو الثابت كالمتحكؿ الذم أعاد رسـ خريطة التراث عمى خبلؼ ما كاف سائدا
عند أصحاب اإلحياء كالركاد  ،حيث فرؽ بيف التراث الرسمي التقميدم كالتراث المنسي أك
اليامشي المجيكؿ  ،ليرفض األكؿ الذم يمثؿ الثبات كيؤسس لمثاني حيث التحكؿ كاإلبداع
" اليكـ تنطمؽ الحداثة كىي امتداد لما سميتو بالتحكؿ  ،مف افتراض نقص أك غياب معرفي
في الماضي  ،كيعكض عف ىذا النقص كعف ىذا الغياب إما بنقؿ ما لفكر ما أك معرفة
ما ،مف ىذه المغة األجنبية أك تمؾ  ،كاما باالبتكار كاإلبداع  ،كالحداثة إذف ىي قكؿ ما لـ

1
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يعرفو مكركثنا  ،أك ىي قكؿ المجيكؿ  ،مف جية  ،كقبكؿ ببلنيائية المعرفة  ،مف جية
ثانية ". 1
أصبحت الحداثة عند أدكنيس قرينة لتجاكز التراث الرسمي  ،الذم ىك قريف النقص أك
الغياب  ،إما بالنقؿ مف غيره أم التراث الغربي ال محالة  ،أك االبتكار كاإلبداع خارج دائرة
التراث الرسمي بما يناسب ال نيائية المعرفة التي تفترض النيائية االجتياد مما يسمح
باإلبداع  ،رغـ أف أدكنيس انتقد الحداثة بشدة في كتابو أكىاـ الحداثة .
كبالتالي أصبحت الحداثة تمثؿ تبعية لآلخر أك أصكلية غربية في مقابؿ األصكلية التراثية ،
كمف ىذا المنطمؽ يرل عبد العزيز حمكدة أف مفيكـ الحداثة العربية نشأ تحت شعار
(القطيعة مع التراثل الذم تبدأ مقدماتو في كقت مبكر مع كتاب الغرباؿ لميخائيؿ نعيمة
كالديكاف لمعقاد (1921ل  ،ثـ سرعاف ما تشتد ىذه النبرة بعد  ،1967لتصبح الحداثة صراحة
تبني لممشركع الغربي عمى حساب التراث الذم قرف بيزيمة النكسة التي ىي ىزيمة لمعقؿ
العربي كىزيمة لمماضي  ،كاعتراؼ ضمني بتفكؽ الغرب األكربي كاألمريكي الذم لـ يكف
مف بد في االرتماء في أحضانو تعبي ار عف حالة مف اليأس كالتنكر لمذات في صكرة
االستسبل ـ الذم أعقب النكسة " ىؿ تختمؼ نغمة السنكات المبكرة مف القرف العشريف عف
نغمة السنكات المتأخرة منو؟ االختبلؼ الكحيد الذم تؤكده متابعة بسيطة لحركة الثقافة
العربية في ربع القرف األخير  ،ىك أف الحداثي العربي كاف أكثر انبيا ار بمنجزات العقؿ
الغربي كأكثر احتقا ار لمنجزات العقؿ العربي  ،ربما تككف ىزيمة أك نكسة  67مبر ار مقبكال
لتمؾ المبالغة عند طرفي الثنائية -..،كػ -رد فعؿ طبيعيا النييار الحمـ في لحظات دفعت
المثقؼ العربي إلى تحقيؽ قطيعة معرفية مع الماضي . 2".
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في حيف يرل مصطفى شميعة أف نشأة الحداثة العربية تقترف ببدايتيف جذريتيف  ،البداية
األكلى عمى يد طو حسيف (في الشعر الجاىميل  ،حيث زعزع ثقافة اليقيف في التراث التي
استمرت لقركف ليفتتح عيدا جديدا لمقراءة يختمؼ عف القراءة الكثكقية كالنمطية السابقة  ،كقد
كانت ىذه الخطكة الجريئة  -رغـ ما صاحبيا مف ضجيج  -كافية لظيكر قراءات أخرل
مشابية أىميا قراءة أدكنيس التي تعد البداية الجذرية الثانية كىي بداية فعمية لمحداثة حيث
تعد أكثر ثكرية مف رؤية طو حسيف كأكثر نضجا مف حيث منطمقاتيا كآلياتيا التي بمكرىا
أدكنيس في كتابيو (ديكاف الشعر العربي  ،الثابت كالمتحكؿل. 1
كاف كاف المكقؼ مف الحداثة الغربية ىك أكؿ ما يعزل إلى نشأة الحداثة العربية إال أف ىناؾ
أصكاتا أخرل تعزك النشأة إلى عكامؿ داخمية تنتمي إلى الحاجة االجتماعية أك شعكر نفسي
عميؽ يتجو نحك التغيير  ،حيث إف الذيف يؤرخكف لحداثة النقد يتناسكف الظركؼ
االجتماعية التي صبغت ىذه النشأة كما اكتنفيا مف صراع سياسي كأيديكلكجي كتغير
اقتصادم رافؽ حركات التحرر كطمكحات الدكؿ الناشئة العربية حديثة االستقبلؿ أك الحاجة
النفسية الممحة إلى الذكؽ المعاصر الذم لـ يعد يتبلءـ مع كؿ ما ىك قديـ ، 2كلكف التفسير
االجتماعي كالنفسي لـ يكف مستقبل عف مظاىر التحديث التي غزت الكاقع العربي كالتي
تدؿ صراحة عمى تبعية اقتصادية كتكنمكجية ال مفر منيا  ،كما رافقيا مف تبعية ثقافية
كفكرية تشيد عمى استسبلـ كمي لممشركع الغربي الحضارم .
كلعؿ ما يميز المرحمة الجديدة في النقد ىك طابعيا العممي كالمكضكعي الذم كاف مندكر
كأقرانو يناىض ىذا التكجو معتب ار الذكؽ المحرؾ األساسي في عممية النقد  ،لذلؾ فاالتجاه
نحك العقبلنية كالتاريخية كبدائؿ منيجية في قراءة التراث كدرس األدب كاف كرد فعؿ طبيعي
لحالة االنسداد التي كصؿ إلييا الكاقع العربي قبؿ أف يصؿ إلى الفكر كاألدب  ،كيمكف ردذ
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اٌفظً اٌضبٟٔ
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ىذا الطرح "لفترة تاريخية حممتو عمى قراءة المكركث قراءة محايدة  ،قكاميا الكصؼ إدراكا
لمعالـ التخمؼ عف اآلخر  ،قراءة تستدعي نقيضيا مف داخميا  ،آخذة بأساليب العمـ
الحديث. 1"..
كبالتالي فإف القراءة الكبلسيكية بالمفيكـ الجديد ىي قراءة التاريخية يؤكد الجابرم ذلؾ
بقكلو " القراءة الس مفية لمتراث قراءة التاريخية  ،كبالتالي فيي ال يمكف أف تنتج سكل نكع
كاحد مف فيـ التراث  ،كىك الفيـ التراثي لمتراث  ،التراث يحتكييا كىي ال تستطيع أف
تحتكيو  ،ألنيا التراث يكرر نفسو .2".
 -1المثاقفة وتجمي اآلخر
ىذا المكقؼ مف التراث أنتج مكقفا معاكسا كىك المكقؼ المبرالي الذم يرل نفسو في اآلخر
المتحضر بدؿ الماضي الذم فقد شرعيتو  ،لكف ىذه القراءة بحسب الجابرم ال تختمؼ كثي ار
عف القراءة األكلى  ،كالسبب في ذلؾ أف العقؿ المشتغؿ في القراءة األكلى أك الثانية ىك
عقؿ قياسي  ،ال يستطيع أف يفكر إال في حضكر نمكذج مكتمؿ أك ناضج تتشكؿ الحقيقة
مف خبللو  ،النمكذج في القراءة األكلى يككف في التراث  ،كالنمكذج بالنسبة لمقراءة الثانية
يتجمى في الغرب المتحضر  ،كال يتبقى مف شيء في فاعمية العقؿ إال قياس الشاىد عمى
الغائب ، 3كاف كاف القياس منيجية إسبلمية أصيمة أثبتت فاعميتيا في كثير مف العمكـ
كعمكـ المغة كأصكؿ الفقو كالكبلـ  ،إال أنيا أصبحت اآللية الكحيدة التي تدؿ صراحة عمى
عجز العقؿ العربي في التفكير خارج ذىنية القياس  ،كأصبح الحاضر كالمستقبؿ مف قبيؿ
الغائب الذم يحتاج إلى أصؿ كشاىد يعكد إليو كيقيس عميو كىك الماضي أك الحاضر
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المتجمي في اآل خر  ،لـ يكف مف سبيؿ عند الجابرم كغيره مف الحداثييف العرب في تجاكز
الفيـ التراثي لمتراث إال الدعكة إلى قراءة جديدة تحقؽ شركط العممية كالمكضكعية كالتاريخية
خارج أدكات الماضي أك إسقاطات الحاضر " ،ألف القارئ العربي المعاصر مؤطر بتراثو
مثقؿ بحاضره" ، 1كبالتالي يجب فصؿ الذات عف المكضكع عف طريؽ إقامة حدكد منيجية
كعممية تحقؽ الحد األدنى مف المكضكعية كتستبعد كؿ األحكاـ المسبقة كالخمفيات
األديكلكجية التي تختبئ كراء الذات القارئة  ،كقد كاف الحؿ بالنسبة لمجابرم كغيره في
الفتكحات األلسنية المعاصرة بمعنى االىتماـ بالنص مف ذات النص  ،كىك التحكؿ الفعمي
لمنقد األدبي الحداثي  ،الذم كاف مبنيا عمى أساس نظرية التعبير أك المحاكاة ليتجو إلى
دراسة النص مف داخؿ النص باستبعاد كؿ ما يحيط بو كىي السمة المشتركة بيف المناىج
الحداثية .
ال شؾ أف االحتكاؾ األكؿ بمناىج الحداثة كاف مف المغرب العربي كلبناف قبؿ أف يصؿ
إلى مصر كيصير كاقع النقد الذم ال فكاؾ منو  ،لكف ىذا االحتكاؾ تأسس عمى صدكر
مجمتيف رئيسيتيف  ،المجمة األكلى ىي مجمة شعر 1957التي دعت إلى الثكرة عمى القكالب
الجامدة كالتمرد عمى التقاليد المكركثة التي طبعت الشعر العربي ،حيث بدأت فعبل قبؿ
الخمسينات بما يعرؼ بشعر التفعيمة كقصيدة النثر التي حققت عمى يد ثمة مف الشعراء
تجاكزكا فعميا لشكؿ القصيدة العمكدية ككسركا نمطية اإلبداع الشعرم الذم استمر لقركف ،
كلكف حداثة النقد حممت شعارىا مجمة فصكؿ النقدية التي كانت نشأتيا سنة  1980بداية
االنفتاح ع مى المناىج النقدية الغربية التي أضحت كاقع النقد العربي إلى اليكـ  ،كمجمة
فصكؿ تعكس الطابع األكاديمي النخبكم لمسار النقد المعاصر  ،الذم ىك نقد عممي
احترافي تميز بالعممية كالمكضكعية المنيجية أك باألحرل التقنية الجديدة في النقد التي
تعتمد عمى آليات كاجراءات ا لنقد الغربي إما بالترجمة أك العرض النظرم أك التطبيؽ عمى
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النص العربي  ،كلكف تكجو فصكؿ النقدم لـ يحقؽ قطيعة مع التراث النقدم العربي فقط بؿ
حقؽ قطيعة كمية مع الكاقع كالحاضر العربي كساىـ في إنتاج أزمة النقد المعاصر الذم ىك
نقد النخبة لمنخبة خارج متطمبات الكاقع كحاجات العصر كخارج أم تصكر لنظرية نقدية
عربية  ،ألف الحديث أصبح مقصك ار عمى مناىج كمصطمحات كآليات ليس لمناقد العربي
فييا إال النقؿ أك سبؽ الترجمة أك أكلكية التطبيؽ مما أنتج أزمة منيج كأزمة مصطمح كأزمة
رؤية  ،ىذا ما يراه سيد البحراكم " عبر ىذه اآلليات جميعيا أبعدت (فصكؿلنفسيا عمى أف
تككف مجمة بالمعنى الدقيؽ لممصطمح  ،فعزلت نفسيا عف الكاقع الثقافي كاألدبي كىمكمو
الحقيقية  ،التي لـ تكف تجرؤ أك يسمح ليا بأف تقترب منيا  ،كفرضت عمييا ىمكما ىي
ىمكـ (التكنكقراطل النقدم  ،ككرست اإلحساس التقميدم باالنبيار بالغرب كالتبعية لو ..
كفي النياية زيفت الكعي بأزمة النقد كحكلتيا إلى أزمة تقنية  ،كقدمت ليا مف ثـ حبل
كرسيا كلـ يكف يمكنو أف يقدـ ليا حبل حقيقيا . 1".
كبالتالي تسربت المناىج الحداثية مف بكابة الدراسات األكاديمية التي أصبحت بضاعة
مدرسية منذ السبعينات كتكرست في الثمانينيات حيت احتكت كؿ الرؤل التي كانت سائدة
فتحكلت االنطباعية كالجمالية إلى البنيكية كالشكبلنية كاالتجاه النفسي كجد ضالتو في
األسمكبية كالكاقعية كاالشتراكية أصبحت بنيكية تككينية أك تكليدية  " ،كما يجمعيا عمى
صعيد كاحد ،ىجكميا الشرس عمى المناىج التقميدية ،كمحاكلة طي صفحة الماضي النقدم
لتطرح نفسيا بديبلن حاسمان مسمحان بالعممية كالمكضكعية ،ىدفو األساسي كصؼ األثر األدبي
كالكشؼ عف مككناتو مف خبلؿ آنيف :آف تحميمي ،ينحك المنيج المغكم ،كآف تركيبي يسعى
إلى إعادة بناء األثر مف خبلؿ نص جديد ،يككف بمثابة القراءة الناقدة الممتزمة العممانية.
كؿ ذلؾ كىي تضع نصب أعينيا النمكذج الغربي كشعبة التيار كمقكالتو ،ككأف التيار
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المغكم الذم كاف سائدان مف قبؿ ،جدد الثكب فكاف إما شكبلنيان أك أسمكبيان ،كتحكؿ النقد

الماركسي إلى بنيكم تكليدم.1"...
ىؿ كاف النقد الحداثي يعي خطكرة ىذا المسمؾ كآثاره الكارثية عمى النقد كالفكر معا؟ ىؿ
كاف مف الممكف تجنب حالة االغتراب التي يعيشيا النقد كالناقد العربي لحظة استسبلمو
لتيار الحداثة الجارؼ  ،ماذا يمكف أف تككف عميو حالة النقد العربي خارج المناىج الغربية؟
أسئمة كأخرل ال تستطيع أف تغير الكاقع المحتكـ  ،لكف بكسعيا أف تبيف مسارات النقد في
مكاجية حداثتو  ،إذ أف المكقؼ مف حداثة النقد لـ يكف مكقفا كاحدا  ،رغـ بعض األصكات
التي رفضت المنحى المنيجي الغربي جممة كدعت إلى أصالة األدب العربي كخصكصيتو
كما ىك الحاؿ عند أنكر الجندم الذم رأل في الديف كاألخبلؽ كالجماؿ 2بديبل منيجيا لمنقد
العربي ضد العمـ كالكضعية كالحرية  ،لكف كتاب الجندم يبدكا استم ار ار لممعارؾ األدبية منذ
طو حسيف كالتي تبيف حالة االنقساـ الحاد بيف دعاة التجديد أك المبرالية كبيف األديكلكجيا
اإلسبلمية أك األصكلية التي تفتقد ألدنى شركط المكضكعية كالمنيجية مما يدؿ عمى
ضعؼ االتجاه األصكلي الذم ظؿ يجتر نفسو خارج فاعمية النقد كمقتضيات العصر  ،كعد
نقده مجرد اتياـ كتخكيف لكؿ جديد باسـ القكمية كحماية الديف ، 3كىذا ما سمح بتكريس
النقد الحداثي  ،رغـ األصكات الرافضة لو  ،كحتى محاكالت التكفيؽ أك االنفتاح عمى ىذه
المناىج في حدكد إمكانات الماضي أك داخؿ دائرة التراث بنكع مف التثاقؼ الذم ال تذكب
فيو األنا في اآلخر  ،كانت مجرد شعارات سرعاف ما ينفييا الكاقع ألنيا تسقط أخي ار في
أحضاف اآلخر كنتيجة حتمية  ،ألف المثاقفة ىنا لـ تكف مشركطة بشركط الكاقع كال نابعة
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اٌفظً اٌضبٟٔ

مف حاجاتو كلـ يراعى فييا خصكصية الناقؿ كالمنقكؿ عنو "..ألف الكعي بيذه المناىج لـ
يتعد حدكد ككنيا مجرد أدكات  ،كلـ ينظر إلييا باعتبارىا إنتاجا ذىنيا معقدا عمى عبلقة
كثيقة بالبنية الذىنية كالفكرية كاالجتماعية المنتجة لو  ،كىذا التعامؿ مع ىذه المناىج كاف
طبيعيا في ظؿ عدـ القدرة عمى معرفة األسئمة العميقة لمتطكر االجتماعي ...فكقؼ نقادنا
عند األسئمة كاالحتياجات السطحية أك الظاىرية لمتطكر االجتماعي الفكقي  ،كلـ يعرفكا
عمؽ أسئمة الكاقع كاحتياجاتو  ،ألنيـ كانكا معزكليف عنو كينظركف إلى الشماؿ كمثؿ أعمى
طكاؿ الكقت . 1".
كربما كاف الكعي بخطكرة ىذا المسمؾ مبك ار  ،رغـ أف المثاقفة كاالتصاؿ باآلخر كاف
حاض ار منذ النيضة إال أنو كاف أكثر حذ ار كأقؿ حضك ار إذا قكرف بفترة الثمانينيات  ،لذلؾ
حذر العقاد الذم لـ يخؼ استفادتو مف األدب االنجميزم كتأثره بكتابات ريتشاردز مف
االنزالؽ في اآلخر دكف كعي عميؽ بأسباب ذلؾ :
"كمف الخير أف تدرس المذاىب الفكرية بؿ األزياء الفكرية كمما شاع منيػا فػي أكربػة مػذىػب
جػديػد .كلكف مف الشر أف تدرس بعناكينيا كظكاىرىا دكف ما كراءىا مف عكامؿ المصادفة
العارضة كالتػدبػيػر المقصكد".

2

ككذلؾ كاف كتاب في الثقافة المصرية رغـ ما أثاره مف جدؿ في الخمسينيات مكجيا ضد
االنطباعية كالجمالية السائدة محاكال ربط األدب بحركة المجتمع كتفاعبلتو المختمفة دكف
إىماؿ الطاقة التعبيرية التي تتميز بيا المغة " كلعؿ ىذا المفيكـ الذم قدمناه عاـ 1954

أكثر نضجا كدينامية مف مفيكـ البنية الثابتة الساكنة في المذىب البنيكم [أك الييكمي كما
سماه محمكد أميف العالـ في نقده لو سنة  ، 3"]1966كرغـ المكاضيع الميمة التي أثارىا
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الكتاب كالتي تعد أكثر تجديدا كطبلئعية مما كاف سائدا إباف العقاد كطو حسيف  ،إال أف
الحساسية األديكلكجية التي طبعت الردكد كالمناقشات قد غطت عمى الجكانب العممية التي
حفؿ بيا الكتاب  ،لتككف عزلة النقد ىي القدر المحتكـ الذم فرضو أدعياء الحداثة حتى
بداية التسعينات  ،حيث تحكؿ النقد مف الحداثة إلى ما بعد الحداثة كحيث بدأت مراجعة
التكجو البنيكم الذم ىيمف عمى الساحة النقدية العربية إلى آفاؽ أخرل كالتكجو الثقافي .
كعمى غرار شكرم عياد كسيد بحراكم كعبد العزيز حمكدة  ،كاف مصطفى ناصؼ في قمب
الخصكمة النقدية التي حاكلت التصدم ليذا التكجو المغرؽ في الشكمية .
 -2ناصف في وجو الحداثة
لقد كاف ناصؼ في كتابي نظرية المعنى كالصكرة األدبية حريصا عمى نحك مف الضكابط
التي تخدـ النق د أكثر مف أمزجة الذكؽ التي ال ضابط ليا سكل ما يشعر بو الناقد خارج أم
أطر مكضكعية تحمي النص مف سمطاف اليكل أك سمطة القارئ  ،كتحمي ىذا األخير مف
نفسو  ،إنيا محاكلة لكضع مسافة بيف النص كالناقد تككف حكما لكمييما أماـ المعنى
كمشكمتو في النقد الحديث " إف النظريات االنفعالية تقيس العمؿ بآثاره  ،كمف ثـ تثني عميو،
كتغض منو دكف سبب مشركع  .النظريات االنفعالية تقيـ العمؿ الفني تقييما خاطئا  ،فيي
ترجع باستمرار إلى تجربة المتمقي  ،كتيمؿ في كثير مف األحياف تركيب العمؿ ذاتو ...ذلؾ
أف العمؿ األدبي يقكـ عمى جانب نقدم مف التمحيص كالتمييز  ،كذلؾ ما نسميو إدراكا
جماليا عند القارئ ال يمكف أف ييمؿ ىذا الجانب الياـ في تككينو . 1".
لـ يمغ ناصؼ دكر الذكؽ كال اإلحساس الجمالي كال فاعمية الذات في إدراؾ المعنى  ،كلكف
دعا إلى إخضاع ىذه العناصر إلى شيء مف المعقكلية التي تحمييا مف الشطط كاإلسراؼ
في المعنى  ،كلذلؾ لـ يخؼ ناصؼ دعكتو إلى نكع مف العممية في النقد التي ىي رد
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طبيعي عمى ما كاف سائدا مف مياجمة العمـ أك فصؿ النقد عف التكجيات الحديثة التي
بدأت تتسرب إلى األدب  ،كىذه الدعكة تعكس مرحمة تاريخية مف النقد العربي تقكـ عمى
" ضركرة قراءة المكركث قراءة محايدة  ،قكاميا الكصؼ  ،إدراكا لمعالـ التخمؼ عف اآلخر،
قراءة تستدعي نقيضيا مف داخميا  ،آخذة بأساليب العمـ الحديث . 1"..
كقد أخذ ىذا التكجو بالتصاعد خبلؿ السبعينات كأصبح سمة النقد فيما بعد  ،كلكف ناصؼ
كاف عمى كعي بجناية العمـ عمى النقد الذم استطاع أف يسحبو إلى ميدانو دكف أف يدع
لمنقد أم دكر خارج الصرامة كالمفاىيـ كاإلجراءات التي سجنت النقد إلى حيف  ،لقد كانت
دعكل ناصؼ إلى نظرية في المعنى سنة  1965ليا ما يبررىا في ظؿ ظركفيا لكنيا بعد
ثمث قرف مف تجارب النقد مع صرامة العمـ  ،كاف لزاما عمى ناصؼ أف يدعك إلى نظرية
ثانية تككف بمثابة فاتحة القرف  ،مثميا كتابو (النقد العربي نحك نظرية ثانية2000ل حيث
تتأسس معالـ ىذه النظرية عمى آفاؽ أخرل خارج الصرامة كالتقعيد  ،معالـ تشمؿ التجربة
كالمعاناة كالمسائمة المستمرة التي تحفؿ بالكينكنة القمقة لمنقد. 2
لقد كاف مكقؼ ناصؼ كاضحا مف حداثة النقد ك مناىج النقد المعاصر كتطبيقاتيا عمى
النص العربي  ،ليس مف منطؽ القبكؿ كالرفض أك التكفيؽ الذم اصطبغت بو االتجاىات
السائدة  ،كلكف مف منطمؽ أكسع كأكثر كعيا كشمكلية يتجاكز لعبة االنتماء المنيجي أك
التحمس الزائد ألحد التيارات عمى حساب األخرل  ،كىكس التسابؽ لمتعريؼ بكؿ ما استجد
ىناؾ في ميداف المناىج كالمصطمحات إما بالترجمة كاسياؿ المصطمح النقدم أك التسرع
في تطبيؽ الجديد عمى النص العربي القديـ أك الحديث  ،دكف إدراؾ لحاجات الكاقع
كمتطمبات العصر تحت مظمة الثقافة الجامعة كليس الفردية المغرقة في الذاتية  ،كمف ىنا
كانت مقاصد الكاقع العربي كما يصبك إليو مف غايات كأىداؼ في ظؿ ظركفو كحاجاتو
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كطمكحاتو ىي المعكؿ عمييا في االنفتاح عمى اآلخر  ،كبالتالي تصبح المثاقفة أم ار حتميا
مف ىذا الجانب  ،كقد عرفت الثقافة اإلسبلمية في مراحميا األكلى ىذا الكعي باالنفتاح
حينما تعاممت مع الثقافة اليندية كالفارسية كاليكنانية بمنطؽ التفاعؿ كالندية  ،فأخذت مف
تمؾ الثقافات ما كانت بحاجة إليو كأعطتيا الكثير مما عندىا  ،أما المثاقفة المعاصرة فإنيا
تقكـ عمى أساس عبلقة غير متكافئة بيف ثقافتيف  ،فيي ثقافة قسرية أحادية الجانب دليؿ
عمى الييمنة كالتبعية 1كتكريس لثقافة اآلخر عمى حساب الثقافة األصمية .
مف أجؿ ذلؾ كاف الحكار كالتكاصؿ كالتفاعؿ مع اآلخر ىي أىـ ما يميز االنفتاح عند
ناصؼ  ،ككاف جدؿ الماضي كالحاضر ،كجدؿ النص كالقارئ ،كسجاؿ األنا كاآلخر  ،أك
ما يسميو ناصؼ بػ ( القمؽ الجـ ل 2الذم عصؼ بعقؿ العربي منذ النيضة حتى اليكـ ىك
أبرز سمات فكر ناصؼ الذم كاف نيجا كحده كاتجاىا منفردا في منطمقاتو كأفكاره  ،رغـ
انو يكضع في قائمة المناىضيف لممناىج الغربية عند بعض النقاد ، 3كالداعيف إلى نيج
حداثكم عربي مستقؿ في أسسو كتككينو كمنتمي إلى التراث البعيد كالقريب (األجداد ،
الركادل  ،كمنفتح عمى اآلخر ككؿ جديد معاصر كفؽ حاجات كتطمعات العربي  ،كيرل
باحث آخر أف مصطفى ناصؼ " ال يقاطع المناىج الحداثية  ،بؿ كاف مف القارئيف ليا ،
كالمنشغميف بيمكميا  ،لكف كاف ينظر إلييا بعيف عربية ترل بأف ىذه المناىج بقدر ما
تعطي فيي تسمب  ،فيك يأخذ الصالح منيا  ،مجانبا كؿ ما يتنافى كالخصكصية الحضارية
لمثقافية العربية ".4
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إف الحكار عند ناصؼ يبدأ داخؿ الذات أكال  ،أم حكار داخمي يستكعب كؿ التراث البعيد
كالقريب كالخاص كالعاـ المركزم كاليامشي  ،في حالة مف التكاصؿ كالتفاعؿ التي تبيف
القيمة الممتازة لحقيقة التراث خارج عقمية االنتقاء كالتناكؿ الجزئي الذم يسيء إلى التراث
أكثر مما يضيؼ إليو  ،ثـ يسع ىذا الحكار اآلخر في عبلقة تبادؿ كاحتراـ تمبي الحاجة
الممحة لمتجديد كاإلبداع التي تنطمؽ مف الذات أك مف داخؿ الثقافة العربية لتنفتح عمى
اآلخر ك تحاكره دكف أف تبقى ىناؾ  ،بؿ لتنيض بذاتيا مشركطة بكاقعيا كمقاصدىا حيث
" أدرؾ كثيركف أف الذات ال تدرؾ ىكيتيا إال بمكاجية اآلخر كحكاره  ،كأف مف العبث أف
يكؼ المرء عف أف يككف ذاتو ليصبح اآلخر  ،كأف تجديد الفكر ال يككف بشطط االستعارة
مف اآلخر  ،أك اال نحياز لو  ،بؿ يككف مف داخؿ الثقافة التي ينتمي إلييا ىذا الفكر  ،كفرؽ
كبير بيف االنفتاح عمى اآلخر كحكاره  ،كبيف االنبيار بو كاالستسبلـ لو . 1".
كيستعمؿ ناصؼ مصطمحا آخر غير المثاقفة كالحكار كاالنفتاح كالتبادؿ الثقافي التي تطبع
العبلقة مع اآلخر  ،كنقصد بذلؾ م صطمح (الخصكمةل الذم يعني بو ناصؼ " ضربا مف
المتابعة أك المشاركة عبر الحكار الذم يجنبو أك يعصمو مف التحيز  ،أك ىك ضرب مف
اإلنارة كافساح الطريؽ ألىداؼ منشكدة مف المشاركة  ،كليس ىناؾ أجؿ مف ىكيتنا العربية،
التي يسمييا شؤكف التراث العظيـ . 2".
كأكيد أف مصطمح الخصكمة مصطمح أصيؿ كمنسجـ تماما مع التراث كىك دليؿ عمى
الكعي العميؽ الذم يتحمى بو ناصؼ في مقاربة اآلخر كمحاكرتو  ،كما يؤكد ناصؼ عمى
الطابع الحكارم لمفيكـ الخصكمة حيث ال تعنيو الخصكمة في حد ذاتيا بقدر ما تيمو
المحاكرة كالمشاركة التي ال يمكف أف تشتمؿ عمييا الخصكمة السافرة أك الحادة  ،حينما ال
تككف غاية المفيكـ إال ذاتو .
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لذلؾ خاصـ ناصؼ المناىج النقدية  ،كخاصـ نقاد عصره  ،كخاصـ البيانية العربية ،ككاف
مبنى ىذه الخصكمة عمى التساؤالت كالتأمبلت كالتأكيبلت التي تؤلؼ بيف المتباينات ،
كتفسح المجاؿ لمحركة كالنماء مف أجؿ االنتقاؿ إلى النظرية األخرل كالقراءة الثانية ،
كتحقيؽ المنشكد مف النقد العربي في سبيؿ الخركج بو مف دائرة االجترار كالتبعية كاالستبلب
إلى فمؾ اإلبداع كتحقيؽ االستقبلؿ الذاتي  ،كلعؿ الصفحات التالية تبيف أكثر تفاصيؿ ىذه
الخصكمة كأبعادىا كمآالتيا .
ثانيا  :في مواجية المناىج السياقية (النقد خارج النص)
ينطمؽ النقد في مقاربة النص األدبي مف عدة مداخؿ كاتجاىات تشكؿ الخمفية المعرفية التي
تجمع بيف الناقد ك ظركؼ نشأة النص كتشكمو كفؽ رؤية خاصة تخضع النص لزمنيتو
كدكافع إبداعو  ،خارج حدكد النص المغكية كمككناتو التركيبية ،اعتقادا منيا أف النص تتحكـ
فيو ظركؼ أخرل تككف ليا ألكلية كاألسبقية في تفسيره كنقده دكنما اعتبار لككنو لغة مفارقة
كمتعالية عمى مبلبسات تككنيا  ،كىذا االتجاه يسمى عادة بالمنيج السياقي في مقابؿ
النسقي النصي  ،أك المناىج الخارجية في مقابؿ الداخمية  ،أك المناىج التاريخية باعتبار
ارتباطيا بزمنية النص كنشأتو  ،ككذلؾ تسمى بالمناىج االجتماعية عمى أساس كظيفة
اإلبداع كنظريتو المرتبطة باالنعكاس كالتعبير عف قضايا اإلنساف كالمجتمع  ،كتحت
المناىج االجتماعية يدخؿ النفسي كالتاريخي كاالنطباعي مف باب إطبلؽ الجزء عمى الكؿ .
كيقصد بالسياقي  :السياؽ العاـ الخارجي لمنص كليس السياؽ النصي الداخمي  .كالسياؽ
العاـ يشمؿ الجانب التاريخي أك السياؽ الزمني لنشأة كتطكر النص ك مبدعو كمبلبساتيما ،
كالسياؽ الذاتي المعبر عف التذكؽ الشخصي في منحى تأثرم انطباعي  ،كالسياؽ
االجتماعي الذم يرتد إ لى مدل ارتباط النص بظركؼ مجتمعو في حقبة محددة  ،ككذلؾ
السياؽ النفسي المرتبط بشخصية المبدع كأثرىا في اإلبداع.
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كبالتالي نحف أماـ سياقات كاتجاىات متعددة كمختمفة يتداخؿ فييا اإلنساني باأليديكلكجي
كالتاريخي بالنفسي  ،يجمع بينيا االىتماـ المنصب حكؿ النص كظركفو  ،كتفرقيا المكاقؼ
مف المغة كالكجكد كالفف خاصة بعدما أصبحت النظرية النقدية منفتحة عمى العمكـ اإلنسانية
كعمـ االجتماع  ،كعمـ النفس  ،كالفمسفة .
كال شؾ أف ىذه المناىج كانت حاضرة منذ النيضة األدبية ثـ عصر الركاد  ،فقد كاف طو
حسيف تاريخيا يستمد مقكالت تيف كسانت بيؼ كالنسكف خاصة في كتابو (تجديد ذكرل أبي
العبلءل  ،كما استثمر العقاد االتجاه النفسي في قراءتو البف الركمي كأبك نكاس ككذلؾ
الحاؿ عند عز الديف إسماعيؿ  ،أما محمد مندكر فقد كاف حريصا عمى الذكؽ كاالنطباعية
في ممارستو النقدية قبؿ أف يتحكؿ إلى الكاقعية  ،بينما كاف محمكد أميف العالـ كحسيف
مركة كعبد العظيـ أنيس يؤسسكف لممنيج األيديكلكجي كالماركسي اليسارم خاصة في كتاب
(في الثقافة المصريةل .
كلـ تكف ىذه الحقبة تعبر عف التزاـ منيجي محدد لدل بعض النقاد رغـ اختبلؼ الرؤل
كالتصكرات النقدية التي ميزت بعض النقاد عف بعض  ،كفرقت بيف اتجاىيف أساسييف كىما
االتجاه الركمنسي التعبيرم كاالتجاه األيديكلكجي الكاقعي  ،لكف ذلؾ لـ يمنع تنكع
الممارسات النقدية بيف تاريخي كانطباعي عند طو حسيف كالعقاد كمحمد مندكر  ،إال أف
االتجاه الكاقعي بقي محافظا عمى مساره الذم ىك مكقؼ ضد االنطباعية كالذاتية التي ال
تحكميا أم شركط مكضكعية .
كىذه المرحمة رغـ ما صاحبيا مف تذبذب منيجي كاضطراب في الرؤية كاإلجراء تسمى عند
البعض 1بمرحمة المؤلؼ في النقد العربي التي تسبؽ مرحمة النص ثـ القارئ  ،كىك ما يدؿ
عمى األثر الكاضح لمنقد الغربي بكؿ تحكالتو مف سمطة النص إلى سمطة القارئ  ،كالبد أف
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ليذه المناىج ما يبررىا تاريخيا كثقافيا  ،فمحمد مندكر يعتقد أف الذكؽ كالتأثر التمقائي ىك
أكؿ ما كاجو النقد منذ ظيكره ذلؾ "أف النقد ظير أكؿ األمر في صكرة تأثرات عفكية
تمقائية ،بفنكف األدب األخرل  ،كمع ذلؾ فإف المذىب التأثرم ال يزاؿ قائما حتى اليكـ ،
كسيظؿ قائما مادامت ميمة األدب كالفف الدائمة النابعة مف طبيعتيا الذاتية :ىي التأثير في
النفس ".1
 -1المنيج التأثري وأمزجة الذوق
يدافع مندكر عمى المنيج التأثرم كمرحمة أكلية في نقد أم عمؿ أدبي دكف أف ينكر مرحمة
التفسير التي تتسـ بالمكضكعية كاالحتكاـ إلى مبادئ كأسس يفرضيا المنحى العممي الذم
يككف تابعا لمرحمة التذكؽ  ،لكف التفسير المكضكعي عند مندكر ال يتعمؽ بالعمؿ األدبي
بقدر ما ىك مجرد تبرير لمتذكؽ الشخصي  ،كبالتالي فإف المكضكعية بيذا المعنى ال تنطمؽ
مف حقيقة العمؿ األدبي كمككناتو الذاتية  ،كال تعبر عف الحيادية النسبية كحد أدنى في
احتراـ العمؿ األدبي  ،بقدر ما تحاكؿ سحب ىذا العمؿ إلى فمؾ الذات انطبلقا مف األثر
كانتياء بتبريره .
كال شؾ أف نظرية التأثير قائمة عمى أساس تعريفيا لمفف كطبيعتو الكجدانية كاإلنسانية
المفارقة لظكاىر الطبيعة كعكارض المادة  ،كالتي ال يمكف دركيا إال بكعي ىذه الركح
الجمالية التي تسرم في قمب الفناف فتطرب ليا األسماع كاألبصار  ،كليس ألقيسة العمـ
كحدكده مف سبيؿ في كعي حقيقة الفف كأثره في النفكس إال سبيؿ الذكؽ كاألثر  ،كىك نيج
القدماء كالمحدثيف أمثاؿ طو حسيف كمندكر كالعقاد لذلؾ يعتقد العقاد أف العمؿ األدبي ال
معنى لو خارج األثر كما يحدثو في النفس "كمتى سكت صكت العطؼ كبطمت شجكف
النفس  ،فمعمرم ماذا بقي لآلداب كاألدباء  ،إنما قكاـ اآلداب منذ خمقيا اهلل العطؼ

1

 محمد مندكر  :األدب كفنكنو  ،نيضة مصر  ،ط ، 2006 ، 05ص .127117

اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

كأحاديث النفكس  ،كما صنع الشعراء العظاـ منذ ظيركا في ىذه الدنيا إال أنيـ يبثكننا
مكجدة نفس آدمية كيجتذبكف أسماعنا إلى نجي ال يركؽ اليكـ في األندية كالمجالس. 1"..
كمف ىنا فإف حقيقة الفف تظؿ ناقصة أك في عداد العدـ إذا لـ تجد ليا مف يتمقفيا ك يرعى
سرىا كنجكاىا  ،كيتجمى ىذا األثر في عبلقة دائمة بيف الفناف كبيف المتمقي كما يحدثو ىذا
الفف مف أثر في نفكس المتمقيف " كلكف األثر األدبي ال يكجد كفكرة فنية كحسب  ،بؿ
كتجسيد ليا في آف معا  ،أم كأثر أك كشيء  ،أما األثر (تمثاؿ  ،ركاية..ل فبل يكجد كمادة
جامدة بؿ ككاقع ككفعؿ  ،أم ىك عممية خمؽ (يقكـ بيا المؤلؼل كاعادة خمؽ في لحظة
اإلدراؾ (مف قبؿ المشاىد أك القارئل .2".
كال جرـ في أىمية الذكؽ كاألثر عند النقاد إذ ىك عممية عفكية أكلية تصادؼ القراء سكاء
كانكا متخصصيف أـ ال  ،أثناء التجاكب الذاتي مع أم عمؿ فني لحظة التمقي كالتفاعؿ
معو ،الذم يصطبغ بحاالت كجدانية انطباعية تعكس حاالت المتمقيف التي ال يمكف
إخضاع يا لقانكف كاحد  ،كلكف اإلشكالية بالنسبة لمنقاد أف يعتمد الذكؽ كاألثر كأساس
لتفسير العمؿ األدبي دكف أف يككف ىناؾ أسس كضكابط مكضكعية يعكد إلييا ىذا النقد ،
كىك ما دفع دعاة االنطباعية كالتأثيرية في النقد إلى إضافة التفسير السببي العممي كمرحمة
تالية مف أجؿ مناقشة الغير بيا. 3
كتبقى الدعكة إلى أسس عممية إجرائية تقيد العممية التذكقية لمعمؿ األدبي مجرد شعارات
كمقكالت تبريرية سرعاف ما تنكشؼ ىذه الدعكل مع كؿ ممارسة تطبيقية تيدؼ إلى سبر
أغكار العمؿ األدبي  ،حتى لك تسمحت بمناىج أخرل غير المنيج االنطباعي مف قبيؿ
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المني ج التاريخي أك النفسي أك حتى االجتماعي  ،إذ سرعاف ما تسقط كؿ دراسة تتكسؿ
بالمكضكعية كالمنيجية في شرؾ األحكاـ الذاتية كاالنحراؼ عف المكضكعية  ،كاطبلؽ
العناف لمبراعة الشخصية التي ال تيتدم إال بأضرب الذكؽ كأحكالو  ،ىذا ما رصده أحد
الباحثيف في النقد التطبيقي عن د الركاد كعند محمد مندكر عمى كجو الخصكص يقكؿ
متسائبل  " :لماذا يتناقض دائما نقادنا العرب المعاصركف كال يثبتكف عند مكقؼ محدد ؟ قد
يتخذ الكاحد منيـ مكقفا أديكلكجيا بعينو قد يككف ربط األدب بالسياسة أك ربط األدب
باالجتماع أك ربط األدب بالتاري أك ربط األدب بعمـ النفس  ،يرفعكف ىذا المكقؼ شعا ار
ليـ لكف فجأة سكاء عبلنية أك في نقدىـ التطبيقي ينتيكف إلى اعتماد الذكؽ أساسا لنقدىـ
 ...النقاد المعاصركف ينتيكف جميعا إلى تخمييـ عف رسالة النقد  ،كينتيكف إلى التخمي عف
مكاقفيـ كزكاياىـ كآرائيـ الخاصة كاذا المتبقي عندىـ ىك النقد االنطباعي أك التأثرم
كينتيكف إلى اعتبار الذكؽ كالذكؽ الشخصي ىك المحؾ الكحيد لمنقد..كليست ىذه الظاىرة
عند كاحد دكف آخر بؿ نجدىا عندىـ جميعا بدءا بالدكتكر طو حسيف  ،مرك ار بجيؿ الكسط
الدكتكر محمد مندكر كأنكر المعداكم كعبد القادر القط  ،كانتياء بجيؿ الشباف المشتغميف
بالحقؿ النقدم.1"..
كىي رؤية تدؿ عمى غياب نظرية نقدية عربية كاضحة المعالـ كمحددة مكضكعيا كمنيجيا
كاصطبلحيا يمكف التعكيؿ عمييا في دراسة األدب كنقده  ،مما عزز ىذا التعدد المنيجي
الذم عبرت عنو مرحمة الركاد خاصة أك مرحمة التعبير المتأثرة بالركمنسية ذات النزعات
الفردية كالعاطفية ، 2التي تعتد بالذكؽ أكثر مف اعتدادىا بالعمـ  ،كتعتقد بأف النقد حرفة
الناقد كأف النص مرآة الذكؽ كصدل لذات الناقد الذم يممؾ كحده مفاتيح كأسرار النص
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كليس عمى الغير إال التسميـ لو  ،كىي نظرة نقدية دكغمائية تقكـ عمى أساس اعتقاد عميؽ
ببعض المبادئ كرفض كؿ ما يعارضيا.1
ينطمؽ مصطفى ناصؼ في مناقشة االنطباعية كالتأثرية في النقد مف ركيزة أساسية كىي
(العمؿ األدبيل كقد ناقش ىذا التيار مطكال في دراسة األدب العربي كفي مشكمة المعنى في
النقد الحديث كىك يعكس الكعي المبكر بالتيارات النقدية السائدة في عصره كمكقفو
الطبلئعي منيا  ،حيث كانت ىذه الكتابات باككرة الحداثة النقدية رغـ اإلشارات الجزئية ،
التي ناقشت قضية العممية في النقد في مقابؿ الذاتية كالفردية التي طبعت نقد الركاد ،
كليست ىذه القضية بدعة عند الركاد بقدر ما ىي متجذرة في النقد القديـ  ،إذ يفرؽ ناصؼ
بيف تياريف أساسييف عند القدماء كىما :
 طريقة المتكمميف كاألصكلييف كالفبلسفة حيث الحدكد كالتقسيمات كالمنطؽ كأقيسةالعقؿ .
 كطريقة الكتاب ك الشعراء ك األدباء التي تعتمد الحس كالكجداف كالتذكؽ .ككبل االتجاىيف عند ناصؼ ضؿ سبيؿ النص أك العمؿ األدبي  ،إذ حاكؿ االتجاه العقمي
تحديد العمؿ األدبي في صكرة الدليؿ المنطقي طمبا لئلقناع  ،كقصر اتجاه الكجداف عف فيـ
النص لعنايتو باستمالة المستمعيف  ،كذلؾ لعجز الفريقيف عف إدراؾ جكىر الشعر 2أك
النص األدبي .
كليس ببعيد عنا شأف الركاد في ذلؾ الذيف احتفكا بالحس كالكجداف كعافكا طريقة الفبلسفة
كأىؿ النظر ظنا منيـ أف سبيؿ الكجداف ىك الطريؽ الكحيد في فيـ النص  ،فانصرفكا إلى
كصؼ أثر كؿ عمؿ فني في نفكسيـ كتفننكا في تفصيؿ أحكاؿ ىذا األثر كانطباعاتو  ،رغـ
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أف التراث النقدم كاف أكثر عمقا كشمكال في محاكلة تفسير العمؿ األدبي عمى غرار ما
يحسب عميو مف مبلحظات كتعقيبات .
كيرل ناصؼ أف التأثرية في النقد األدبي  -سكاء عند القدماء أك المحدثيف  -ال يحكميا
أم منطؽ تحميمي كىي غامضة كغير مفيكمة أك ىي ضباب كغيكـ نابعة مف اإلحساس
المنفمت مف سيطرة الحكـ كقكة التفكير  ،أك كما يسمييا ناصؼ (اليروب الممتع من
النصل ، 1الذم يفر مف قيمة النص كثراء عالمو إلى عالـ آخر ينافسو كيكازيو  ،كليس ذلؾ
إال ضرب مف األنانية كالذكقية الذاتية خارج أفؽ التفاعؿ كالحكار كاالنفتاح عمى كؿ ما
يخدـ النص كيسعى إلى تفيـ تناقضاتو كاختبلفاتو بدؿ تكريسيا أك غض النظر عنيا ،
كذلؾ الفتقار ىذا التكجو إلى أدكات التحميؿ أك أم معرفة حقيقية بالنص يمكف أف تسع لغتو
الغنية كطبقاتو المتنكعة .
كليس حقيقة ما ركجو االنطباعيكف مف استحالة فيـ النص دكف اإلحساس بو كالشعكر بأثره
في النفس  ،بؿ عمى العكس مف ذلؾ عند ناصؼ إذ مف األجدل المحافظة عمى مسافة
مقبكلة بيف النص كالناقد تمكننا مف استبعاد طربنا المزعكـ كاستعجالنا في خمط الحكادث
الشخصية بكىـ المتعة الفنية التي تعد عائقا في مواجية النص أكثر من كونيا ضرورة
عند أصحابيا " أال ترل أنو مف الممكف أف تبتعد عف النص بعدا معقكال  ،كأف قد ار مف
البعد يمكف الناقد مف أف يرل النص في كضكح تاـ. 2".
ال شؾ في قصكر المنيج التأثرم عند ناصؼ كفشمو في مقاربة النص األدبي  ،ألنو يقكـ
عمى أكىاـ كتخيبلت لطالما دافع عنيا المتحمسكف ليذا االتجاه  ،منيا االعتقاد بثبات
معايير الذكؽ كأنيا صالحة لكؿ زماف كمكاف  ،في حيف أنيا زمنية كنسبية خاضعة لقكاعد
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التطكر  ،التي تخضع ليا المعارؼ كالفنكف  ،كالدليؿ عمى ذلؾ أف االتجاه الحديث في
النقد التأثرم كاف ردا عمى ما كاف سائدا في مدرسة حسيف المرصفي التي تركز عمى
الجانب التعميمي كالشكمي في قراءة األدب شأنيا في ذلؾ شأف عصر الضعؼ كما امتاز بو
مف سطحية أقرب إلى السذاجة في العناية باستخراج االستعارات كالكنايات كالبديع بصكرة
آلية كشكمية عديمة اإلحساس بأثر األدب في النفس كقيمتو الجمالية  ،كىذا ما دفع
بأصحاب اإلحياء كمف جاء بعدىـ إلى إعادة االحتفاؿ باألثر العاطفي ك الكجداني لؤلدب ،
كلكف ىذه ال دعكل سرعاف ما انغمقت عمى نفسيا ككقعت في اإلسراؼ كاألنانية  ،التي ال
تعبأ بمشقة التفيـ. 1
كىذا ما رصده ناصؼ في أشكاؿ مف نقد الركاد خاصة عند العقاد كطو حسيف كأحمد
الشايب  ،حيث عاب ناصؼ عمى العقاد نقده لشعر إسماعيؿ صبرم 2ككصفو بالضعؼ
كالبركد كالسطحية معقبا عم ى نقده كمناقشا لشكاىده  ،التي لـ يمتمس فييا العقاد معنى
النص كاالرتباط بو كانصرؼ إلى الحديث عف الرقة كالتمطؼ كالنعكمة التي ىي مف قبيؿ
األىكاء الشخصية  ،كىذه األشياء ال تفيد شيئا  ،كانما األصؿ عند ناصؼ ىك النظر إلى
النصكص التي فييا كؿ الفائدة. 3
ككذلؾ يجاد ؿ ناصؼ طو حسيف الذم دافع عف العاطفة كالمتعة الفنية حينما يستشيد مف
كتابو النقدم (حافظ كشكقيل  ،الذم يعرض فيو طو حسيف ألبيات مف شعر حافظ إبراىيـ
متيكما كناقدا  ،معتب ار أف ىذه األبيات خمك مف أم عاطفة أك شعكر  ،كأف األدب الحؽ ما
كاف ترجمانا صادقة لعاطفة صاحبو " فالشعر الجيد يمتاز قبؿ كؿ شيء بأنو مرآة لما في
نفس الشاعر مف عاطفة  ،مرآة تمثؿ ىذه العاطفة تمثيبل فطريا  ،بريئا مف التكمؼ
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كالمحاكلة  ،فإذا خمت نفس الشاعر مف عاطفة  ،أك عجزت ىذه العاطفة عف أف تنطؽ
لساف الشاعر بما يمثميا فميس ىناؾ شعر  ،كانما ىناؾ نظـ ال غناء فيو. 1" ..
إذا الشعر الممتاز عند طو ىك ما كاف مصدره صدؽ العاطفة كبراءتيا  ،أما الشعر عند
ناصؼ فيك "خمؽ خيالي  ،كىذا الخمؽ الخيالي قد يعبر عف عاطفة أك شيء أك فكرة ، 2".
كلذلؾ يرل ناصؼ أف البحث عف العاطفة في الشعر ال مبرر لو  ،ألننا ببساطة ال نعرؼ
ما في نفكس الناس  ،فاألكلى بالمعرفة ىك النص  ،إذ أننا ال نستطيع أف نعرؼ مدل قكة
العاطفة كىؿ ىي ثابتة أـ ال ؟ أك كيؼ نحدد درجة العاطفة ؟ كمف السيؿ الحكـ عمى
النص إذا ما تأثرنا بو أنو يحتكم عمى العاطفة  ،كنفييا إذا جانبنا األثر  ،كىك رأم عند
ناصؼ مغرؽ في الذاتية " ألف قكة الفف أخص مف العكاطؼ الذاتية". 3
لعؿ طو حسيف أراد أف يميز الشعر عف االبتذاؿ الذم يسميو نظما في عصر عز فيو
الشعر كشحت فيو القرائح كازكرت قمكب الناس عف الفف  ،منشغمة برتابة الحياة كسرعتيا،4
لكنو لـ ييتدم إلى ما يمكف أف يعكؿ عميو في تمحيص الشعر مف النظـ إال ما يسميو
بالعاطفة حكما عمى الشعراء كليس الشعر  ،كلكف لـ يستطع طو حسيف كال أحد مف الركاد
أف يحمؿ طبيعة ىذه العاطفة أك المتعة التي تميج بيا كتاباتيـ .
كيعتقد ناصؼ أف اتجاه التأثرية في نقد الركاد كنقد طو حسيف خاصة لـ يكف مجرد
انطباعات ذاتية خالية مف أم قيمة نقدية أك فنية  ،فقد راعى ىذا النقد األكضاع االجتماعية
كالتاريخية كالثقافية التي كانت سائدة  ،كالتي كانت أحكج ما تككف إلى بعث ركح الحياة
كاشعاؿ جذكة الفف في قمكب الناشئة  ،كاالضطبلع بميمة الرائد التي تقتضي الدعكة
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كالترغيب في القراءة كتذكؽ الشعر كاألدب  ،كتراث طو حسيف غني باآلراء كاألفكار النقدية
التي تجاكزت االنطباعية كالتاريخية إلى اإلحاطة بجكانب العمؿ األدبي األخرل بدء بنفسية
المنشئ المؤثر مرك ار بنفسية القارئ المتأثر كصكال إلى الناقد الذم ىك حكـ بينيما ،1كلطو
حسيف حساسية مرىفة كأذف مكسيقية دقيقة بمكاقع األلفاظ كجكدة منقطة النظير في فيـ النقد
المغكم العربي خاصة في كتابو (تجديد ذكرل أبي العبلءل  ،الذم ال نجد لو مثيبل عند
النقاد المعاصريف أك الذيف يتشدقكف بالمنيجية كالعممية  ،كالذيف يحتقركف مصطمحات مف
قبيؿ الذكؽ أك األثر.
كلـ يكف ناصؼ ينكر مذىب التذكؽ بقدر ما كاف يعمي مف شأف النص األدبي الذم يغدك
األثر فيو خاضعا لجمالية النص كمستقبل عف انطباعية الذات  ،كىذا ما ذىب إليو النقاد
الجدد أمثاؿ ريتشاردز كككلكريدج الذيف استيانكا بالنظريات االنفعالية كعجزىا أماـ النص
األدبي لعدـ إدراكيا لحقيقة الفف كجكىر الشعر  ،فالعاطفة كاالنفعاالت التي يعبر عنيا
الشاعر ما ىي إال قضايا جزئية أك تجارب خاصة كمحدكدة ال تتجاكز لحظات كاألسؼ
كالبيجة كاإلعجاب كالحب كالشكؽ ، 2بؿ إف الشاعر الذم ينطمؽ مف العاطفة ال يعبر عف
قيمة فنية لشعره كربما كقع في االبتذاؿ كاإلسفاؼ  ،ذلؾ أف الظاىرة األدبية كالفنية أكثر
تركيبا كتعقيدا كىي ال تعبر عف تجربة كاحدة أك رؤية ضيقة بقدر ما تجمع بيف آفاؽ
مختمفة كمتباينة كتجارب متداخمة كمتباعدة "يقكؿ ككلكريدج أف الشاعر يحقؽ التكازف بيف
الكيفيات المتناقضة  ،فيك يخمؽ عالما يأتمؼ مف انسجاـ الكحدة كالتنكع  ،كتكافؽ الكمي
العاـ كالمجسـ الخاص  ،فالفكرة كالصكرة كالفردم كالتمثيمي كؿ أكلئؾ يعيش بعضو مع
بعض في كئاـ  ،الشاعر يعطي إطا ار مف النظاـ العقمي الكاضح لحاالت عاطفية  ،إنو ال
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يضحي بالشعكر العميؽ الحاد أك الحكـ الذىني اليقظ  ،بؿ يعرؼ كيؼ يمتمس السبلـ
بينيما .1".
كبيذا ف إف رؤية ناصؼ تقكـ عند (كريب رمضافل عمى أساس رؤية كمية تجمع بيف عدة
اتجاىات متداخمة كمتآزرة عمى تشكيؿ الكؿ فالنظرة الجزئية قاصرة  2عمى أف تحيط بالعمؿ
األدبي  ،كيرل (مصطفى شميعةل أف مكقؼ ناصؼ مف التأثرية يقكـ عمى أساس استقبلؿ
العمؿ األدبي عف الذات القارئة لو  ،كىك استقبلؿ نسبي ال يمغي عبلقة القارئ بالنص
كارتباطو بو  ،كما يحفظ قيمة النص األدبي التي ىي ليست قيـ القارئ كعكاطفو. 3
كبالتالي حاكؿ ناصؼ أف يعيد االعتبار لمنص األدبي كاستبداؿ الذكؽ كالعاطفة
بمصطمحات مف قبيؿ اإلحساس المغكم الجمالي التي ىي أقرب إلى النص مف العكارض
الخارجية التي انيمؾ فييا النقد الحديث حينا مف الدىر  ،كالبد أف ىذه الرؤيا تتجاكز
المنيج التأثرم ككذلؾ النفسي كاالجتماعي لتحاكؿ تأسيس رؤية بديمة تقكـ عمى التأكيمية
الجمالية .
ال شؾ أف المنيج التأثرم قد حاكؿ تتبع األثر الذم يحدثو النص في كعي المتمقي حيث
تتدخؿ فيو بعض اآلراء التي تربط العمؿ بنفسية منشئو  ،كتبقى ىذه اآلراء محككمة بالذكؽ
رغـ اعتمادىا عمى أحكاـ نفسية عامة  ،أما اآلراء التي تربط اإلبداع بدكافع نفسية بحتة ،
كتعتمد في تحميميا عمى نظريات عمـ النفس فيي أقرب إلى المنيجية .4
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 -2المنيج النفسي وعوارض الالوعي
كىذا ما يسمى بالنقد النفسي أك المنيج النفسي  ،الذم يفسر اإلبداع انطبلقا مف شخصية
صاحبو  ،ذلؾ أف العمؿ األدبي ما ىك إال صفحة عاكسة لنفسية صاحبو تعبي ار عف حالة
مرضية متأزمة يختمط فييا الكعي بالبلكعي  ،ليصبح اإلبداع تعكيضا عف حاالت الحرماف
أك الكبت  ،أك ىك ميداف خصب ألنكاع مف العقد كاألزمات النفسية القابمة لمتفسير مف
كجية نظر عمـ النفس .
كقد كاف لنظريات عمـ النفس منذ فركيد كيكنغ كآدلر كحتى الكاف  ،أثر كبير في ميداف
النقد األدبي  ،حيث قدمت أدكات جاىزة لتفسير العمؿ األدبي  ،كنقمتو مف ميداف التذكؽ
كاألحكاـ المعيارية إلى التحميؿ كالتفسير كالتأكيؿ 1المعمؿ  ،الذم أضفى عمى الدراسات
األدبية طابع المنيجية كالعمـ .
أما النقد العربي فقد كجد في التحميمي النفسي مجاال خصبا في تفسير الرمزية التي أصبح
فييا العمؿ األدبي كعاء كصدل لنفسية صاحبة  ،كأصبح مف السيؿ تحميؿ كتأكيؿ اإلبداع
الفني انطبلقا مف عرض ىذا اإلبداع عمى نظريات كاتجاىات عمـ النفس التي يتـ إسقاطيا
عمى شخصية المبدع كحياتو النفسية  ،كالتي تعبر عف حالة مف القمؽ كالعقد المتراكمة
البلشعكرية  ،كليس عمى الناقد سكل اكتشاؼ ىذا العالـ السرم كالمظمـ الممغز مف خبلؿ
ربط النص األدبي بنفسية منشئو كتفسيره انطبلقا مف منتجات عمـ النفس كآلياتو .
كقد كاف لمدراسات النقدية النفسية جاذبية خاصة لدل النقاد كالقراء أفسحت المجاؿ لمنقاد
العرب في اقتحاـ ىذا المجؿ  ،خاصة كأنو امتداد لمنقد التذكقي كالتاريخي الذم يربط العمؿ
األدبي بحياة صاحبو  ،في محاكلة لتجاكز االنطباعية إلى معايير أخرل أكثر عممية كأكثر
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قبكال لدل القراء  ،تستميـ مف نظريات عمـ النفس آراء جاىزة في احتكاء العممية اإلبداعية ،
كقد اختمفت تطبيقات كآراء النقاد العرب إلى اتجاىات مختمفة : 1فمنيـ مف ركز عمى
شخصية المبدع أمثاؿ العقاد  ،محمد النكييي  ،محمد كامؿ حسف...كمنيـ مف حاكؿ دراسة
عممية اإلبداع خاصة عند (مصطفى سكيؼل في كتابو األسس النفسية في اإلبداع الفني ،
كاتجاه آخر ربط القضايا النفسية بالعمؿ األدبي عند أميف الخكلي  ،كأحمد خمؼ اهلل  ،كعز
الديف إسماعيؿ .
كيبدك أف جميع ى ذه الدراسات لـ تكف نيجا كاحدا الختبلفيا بيف النظرية كالتطبيؽ كاختبلؼ
الخمفيات النفسية التي يغرؼ منيا النقاد  ،ككذلؾ اختبلط اآلراء الذاتية باألفكار النفسية
التي تدؿ عمى حجـ اإلشكالية المنطكية عمى عبلقة النقد بعمـ النفس.
كليس مف مفر في مناقشة ىذه العبلقة التي تربط الدراسات األدبية بالدراسات النفسية ألنيا
طبعت النقد العربي لفترة زمنية ليست بالقصيرة خاصة في النصؼ األكؿ مف القرف
الماضي ،لتنحسر بعده تاركة المجاؿ التجاىات أخرل كالجمالية كاالجتماعية ،2كلعؿ
مصطفى ناصؼ مف أىـ النقاد الذم أنكركا تدخؿ االتجاه النفسي في دراسة األدب  ،لسبب
كجيو كىك إىماؿ النص األدبي كاالنصراؼ إلى حياة صاحبو كأحكالو النفسية  ،ذلؾ أف
لمعمؿ األدبي معاني متعددة  ،أما تمييز الكعي مف البلكعي المرتبط بالمبدع في النص ،
فيك أمر ال يمكف إثباتو.3
لقد افتتف عمـ النفس بفكرة الرمز كاإلخفاء كتقسيـ العالـ إلى كجكد ظاىر كآخر كامف ،كما
أصبح مف اليسير لديو تفسير الظكاىر الغامضة المرتبطة بالسمكؾ البشرم  ،التي أصبحت
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مف قبيؿ األلغاز  ،كقد كاف الكتشاؼ البلكعي كالرغبات الدفينة في عمؽ النفس اإلنسانية
مبر ار كافيا لتأكيؿ كؿ ما يصدر عف اإلنساف  ،الشؾ أف كشكفات فركيد كعمـ النفس
أعطت أبعادا مضاعفة لممعنى أكثر عمقا ككثافة خاصة فيما يتعمؽ باإلبداع الفني  ،يمكف
ليا أف تذىب بعيدا في تنكير أفكار كتصكرات الشعراء ، 1لكف ىكس التحميؿ النفسي
بالرمز كبالمعاني الباطنة كالمتكارية البعيدة عزز في أنفس الدارسيف أف االنحراؼ ىك
األص ؿ كأف كؿ تعبير مباشر كصريح قد ينطكم عمى خدعة أك يبدك عمى غير ما ىك
عميو ،لقد غاب االىتماـ بالكعي كبالظاىر في غمرة االنغماس في البلكعي كالغريب
كالغامض  ،لقد أصبح الفف مف كجية التحميؿ النفسي صكرة رديئة إلشباع الحاجات
الجنسية الشاذة كالمرضية كمؿء فراغات في النفس كتعكيض حاالت الحرماف كالكبت ،
كالتفريؽ بيف رغبات مشبعة كأخرل ممنكعة.2
الفف أكبر مف أف يعبر عف رغبة شخصية  ،ما يحرؾ الفف ىك رغبة ممحة تنطمؽ مف
اإلبداع ذاتو ، 3تتجاكز بيا حدكد الرغبة الذاتية كالفردية المتمظرة في شخص الفناف  ،لتعبر
إلى أفؽ أرحب كأكسع ىك أفؽ الفف كما ييـ اإلنساف  ،كىذا ال يعني خمك الفف مف أم
باعث شخصي  ،أك اعتباره عمبل منفصبل تماما عف صاحبو  ،كلكف يجب كعي المسافة
التي تربط بيف الباعث عمى اإلبداع كبيف تككينية ىذا األخير كامتيازىا عف صاحبيا يكضح
ناصؼ  ":كلكف ليس معنى ىذا كمو أف مف غير المشركع أف يشرح العمؿ الفني عمى أنو
محاكلة فناف أف يعبر عف نفسو ..كلكف بعض العناصر األخرل ال يمكف استيعابيا تماما
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إذا فصمت عف الحقائؽ التي منيا نبعت  ،كىذه الحقائؽ ال تفسر في نفسيا عناصر العمؿ
الفني مف حيث ىي قيـ  ،كاف أمكف أف تؤدم بطريؽ غير مباشر إلى تنكيرىا.1" .
كقد ناقش مصطفى ناصؼ الدراسات الحديثة التي تيافتت كانقضت عمى الشعراء القدماء
ككضعتيـ تحت مشرحة التحميؿ السيكمكجي  ،كالتي جعمت مف شذكذ أبي نكاس كاعاقة
بشار ك سجكف المعرم ما يكفي لربط أعماليـ بيا  ،كقد ثبت تاريخيا أف كثي ار مف األعماؿ
الفنية الخالدة أصحاب يا منحطكف أخبلقيا كسمككيا  ،كىذا ال ينقص إطبلقا مف قيمة العمؿ
الفني  ،كما أنو ال نممؾ معمكمات ثابتة كدقيقة عف حياة الشعراء  ،فضبل أف نحكـ عمى
حالتيـ النفسية  ،كىذا ما يعبر عف حالة مرضية ألمت بالنقاد كأعمت أبصارىـ عمى أف
يدرككا شيئا مف شعر بشار  ،إذ عكضكا ىـ ىذا العمى بحياة بشار كشخصو كليس العكس،
ككذلؾ شذت أفكارىـ عندما عجزكا عمى أف يركا في أدب أبي نكاس ما يستحؽ اإلصغاء
خارج حرمانو أك ميكالتو  ،إنيـ حقا أسرل كسجناء ألفكار دخيمة عمى جكىر الفف كحقيقتو
يحشركنيا حش ار في إبداع المعرم كيمزمكف أنفسيـ ما ال يمزـ مف فنو كركائعو كأفكارىـ أقرب
إلى سقط النقد مف سقط الزند  ،كىذا ما حذا بالدكتكر (محمد كامؿ حسيفل إلى تفسير
المزكميات بتديف أبي العبلء ك تكمفو كغمكه في أدبو ىك غمك في حياتو  ،إذ أف لغة أبي
العبلء كحياتو شأف كاحد  ،كلك انصرؼ ىذا الناقد إلى سياؽ آخر كىك السياؽ الشعرم
كالمغكم  ،لكجد أف المزكميات ال تمتمس في حياة أبي العبلء  ،كانما ليا امتداد في الشعر
العربي منذ نشأتو كحتى عصر المعرم  ،كىذه القضية لؤلسؼ الزالت قصة غامضة في
الفكر العربي ألنو "إذا قرأنا الشعر العربي ضمر في عقكلنا ،بفضؿ أفكار رديئة  ،مثؿ
البديع بمعنى الزينة  ،كالتزاـ أشياء غير ضركرية  ،فضبل عف احتفائنا بفكرة صدؽ الداللة ،
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كتصكرنا أف األدب يصدر عف أصحابو كما تصدر النتائج الطبيعية أك كما تصدر
العكاطؼ التمقائية  .مف أجؿ ذلؾ ظمـ شعر كثير. 1"..،
كبذلؾ يرل ناصؼ أف النقد النفسي عاجز عمى أف يرل في النص األدبي أشياء أخرل
خارج حياة صاحبو  ،فيك مشغكؿ دائما بعالـ آخر ليسا طبعا عالـ النص المختمؼ كالمفارؽ
الذم ىك خمؽ خيالي ال يمكف رده إلى منشئو كانما لو طبيعتو الخاصة التي ال تمتمس إال
في ذاتو كالتي تتجاكز حدكد المبدع كزمانو  ،كىذا ال ينقص مف قيمة عمـ النفس كفضمو
عمى اإلنسانية  ،كما ال يعيب عمى الناقد أف يستأنس بكؿ ما لو عبلقة بعممية اإلبداع
كخمفيات الخمؽ الفني النفسية  ،دكف أف يسحب العمؿ األدبي إلييا كينسى طبيعتو الجمالية.
 -3المنيج االجتماعي وظروف النص
كلـ يكف المنطمؽ األستيطيقي أك استقبللية الفف كامتيازه النقد الكحيد المكجو لبلتجاه النفسي،
فقد كاف ىناؾ تكجو آخر ينكر عمى الفف ربطو بنفسية صاحبو  ،ليس مف مبدأ فصمو عف
الفف  ،كلكف مف كجية عزلتو عف المجتمع كعدـ اضطبلعو بقضاياه كتعبيره عف الكاقع
الذم يستميـ منو الفناف مكضكعاتو كابداعو  ،ككف الظاىرة الفنية أك األدبية ىي ظاىرة
اجتماعية كتاريخية تتأثر بكؿ مظاىر التغير كالتطكر كالصراع االجتماعي  ،كقد برز ىذا
االتجاه خاصة بعد الثكرة الفرنسية  ،ككانت آلراء شاتكبرياف كمداـ دستاؿ كدكنالد دفعا
حقيقيا نحك ىذا التكجو كال ننسى أف دكنالد  ،1806ىك صاحب المقكلة الشييرة (األدب
تعبير عف المجتمعل.2
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

ثـ كاف لمماركسية أثرىا الدائـ كالمحتكـ الذم جعؿ كؿ قراءة نقدية لمنص تبحث عما ىك
تاريخي كاجتماعي ك أيديكلكجي أك ثقافي ، 1فأنا المبدع ىي أنا اجتماعي  ،تنتج كتستيمؾ
داخؿ المجتمع مف قبؿ قرائو  ،كتخضع لحتمية النظاـ االجتماعي  ،الذم يشكؿ فيو
التناقض كالصراع كتداخؿ السياسي باالقتصادم  ،كاأليديكلكجي بالثقافي سمة بارزة ال
ميرب مف تفكيكيا أك تأكيميا  ،بما يجعؿ مف األدب مكضكعا ممتا از لتمظير قضايا الكاقع
كتجمي مشكبلتو كتعقيداتو .
لـ يناقش ناصؼ مفيكـ النقد االجتماعي كاتجاىاتو الحديثة بقدر ما ركز عمى قضية عبلقة
األدب بالمجتمع  ،كمدل اتصالو بقضايا الكاقع  ،التي ىي قضية قديمة قدـ األدب ذاتو ،
رغـ الزخـ الذم عرفتو في منتصؼ القرف العشريف نتيجة نضج الدراسات االجتماعية
ككذلؾ التحكالت االجتماعية كالسياسية الكبرل التي عصفت بالعالـ العربي  ،كالتي جعمت
مف األدباء كالشع ارء جزء مف ىذا الكاقع المأزكـ  ،الذم ال مفر مف مناقشتو  ،حيث جعمت
مف الكاقعية العربية تيا ار قائما بذاتو .
كلكف ما كاف يشغؿ ناصؼ ليس نفي ىذه العبلقة التي تجمع المبدع بمجتمعو  ،كانما
التساؤؿ عف مدل كجدكل ربط العمؿ الفني بقضايا المجتمع عمى نحك العبلقة بيف النتيجة
كالسبب  ،أك التي تجعؿ مف األدب صكرة مطابقة لقضايا المجتمع  ،كأثر ىذا األخير
يستكلي عمى عممية اإلبداع كيحتكييا بشكؿ مباشر  ،كىذا ما نفاه ناصؼ معتب ار إياه رأم
قمة قميمة ال تستحؽ الذكر  ،كانما األكلى بالعناية ىك اعتبار ىذا األثر أث ار غير مباشر
يساىـ في عم مية اإلبداع عمى شكؿ (حافزل كليس سببا  " ،إف السياؽ االجتماعي الخاص
الذم يحفز الفناف إلى العمؿ ربما ال يحمؿ شبيا بمعناه  ،لقد أدل السياؽ دكره حيف بعث
الفناف عمى التأمؿ  ،كلكنو كثي ار ما يقؼ عند ىذا الحد  ،فبل يمكف بسيكلة أف يربط بينو
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

كبيف العمؿ األدبي  ،العمؿ األدبي يشب عف طكؽ السياؽ االجتماعي الخاص كيعمك عميو
كينفؾ عف إساره .1".
كبيذا يمكف اعتبار األثر االجتماعي حاف از أك باعثا  ،سرعاف ما يسمـ نفسو إلى حقيقة الفف
كسياقو الممتاز مف السياؽ االجتماعي الذم ينطمؽ منو  ،ذلؾ أف عمؿ الفناف ليس محككما
بعمة خارجية  ،كقد تككف منبت ىذه العبلقة كليدة الصراع كالجدؿ بيف ركح الفف كظركفو ،
التي يعمك فييا صكت الفف" إف الفناف إذ يكشؼ صفائو يكشؼ عكر العالـ  ،كتصطدـ
صبلبة صفائو بصبلبة العالـ .. ،كىذا االصطداـ يكلد الش اررة المضيئة لمعالـ ..،إف الفف
ينبع دائما مف ىذا الصداـ ..مف ا لرغبة في أف ال يفقد اإلنساف صفائو ..كيصبح ىذا اليـ
الذاتي جذ ار ليمكـ الناس جميعا . 2".
كمف ىنا يجب التفريؽ بيف السياؽ الفني كالسياؽ االجتماعي  ،كاالعتراؼ بفرادة السياؽ
الفني كاستقبللو عف كؿ ما يحيط بو مف مؤثرات كبكاعث  ،قد تككف عارضة في نشأة الفف،
لكنيا ال تصنع جكىره أك تحدد معناه  ،فعالـ الفف عالـ خميؽ باالحتراـ كالتقدير الذم
يتجاكز البعد االجتماعي كالتاريخي ليتصؿ بأفؽ الفف الجمالي كالمعنكم كىك أفؽ أرحب
كأكسع يسع طمكحات اإلنساف كما ينشده مف آماؿ كأحبلـ ،أك ما يجب أف يككف خارج
حتمية الزمني كالكاقعي  ،لذلؾ كاف مف األكلى البحث عف مؤثرات األدب في المجتمع
كليس العكس.3
ثـ إف األدب ينطكم عمى كثافة معنكية كداللية  ،غالبا ما يتجاىميا أصحاب التيار
االجتماعي الذيف ييميـ مف األدب ما كاف كاضحا كشفافا في إحالتو عمى الكاقع كارتباطو
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

بو  ،أما الغامض كالخبلؽ فيترككنو ألىؿ الفف كالنقاد  ،لعجز المفاىيـ االجتماعية عمى
احتكاء اإلبداع المركب الذم ال يعقمو إال نقاد الفف .
كىذا ألف االجتماعييف يفرقكف بيف الشكؿ كالمضمكف في األدب  ،فييممكف األكؿ كيحتفكف
بالثاني اعتقادا منيـ أف قيمة الفف تكمف في مدل تعبيره عف الكاقع دكف اعتبار لتركيبو
الشكمي  ،كىك إدراؾ قاصر لحقيقة الخمؽ الفني كتركيبو الممتاز الذم تتداخؿ فيو مككناتو
عمى كجو مف التفاعؿ كالتكامؿ رغـ أف كثي ار مف االجتماعييف انصرؼ إلى الشكؿ كأدرؾ
قيمتو الجكىرية التي ال تقؿ عف مضمكنو االجتماعي كال أدؿ عمى ذلؾ مف كتاب الفيمسكؼ
االجتماعي أدكرنك عف عمـ الجماؿ  ،ك الشكؿ عند ناصؼ "ىك قكة المضمكف ككحدتو
كتركيبو  ،كليس قالبو أك كعاءه الذم يحفظ فيو ...الشكؿ يحمؿ مف المعنى كالقيمة ما ال
يستطاع كشفو مف خبلؿ مظير آخر مف مظاىر النشاط . 1".
كىذه الرؤية االجتماعية قد شكىت كثي ار مف تراثنا الشعرم  ،حيث تخمط دائما بيف حياة
الشاعر كشعره  ،كتربط القصيدة بظاىرة التكسب  ،أك تحصرىا في مدل كفائيا بالغرض
الذم انطمقت منو  ،كىك ما أنكره طو حسيف حينما فرؽ بيف المدح الذم ىك باعث كبيف
القصيدة التي ىي فف  ،حيث ذىب المادح كالممدكح كبقي ىذا الفف الرائع.2
لذلؾ يعتقد ناصؼ أف النقد يجب أف يضطمع بميمة الفف المغايرة تماما لمكاقع الذم انطمقت
منو  ،كيجب كعي الرؤية المختمفة لمفناف التي تستمد مف تاري الفف أكثر مما تستمد مف
الكاقع أك تعبر عنو  ،كمف ىنا فإف العبلقة بيف الفف كالكاقع عبلقة متكترة تقكـ عمى أساس
االختبلؼ كالمغايرة "إف ميمتنا الحقيقية ىي كشؼ المفارقة بيف الفف كظركفو  ،إذ ذاؾ
نبحث عف أىمية الشعر  .كليس معنى ىذه المفارقة أف الشاعر خارج عف العرؼ
االجتماعي كالسياسي كما خرج الصعاليؾ كغيرىـ مف الطكائؼ بعد اإلسبلـ  ،كلكف المعنى
األساسي ىك أف الشاعر ال يكتب القصيدة مف أجؿ الكفاء بالمدح كاليجاء كالمناصرة
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

كالدعاية كالفخر فحسب  ،بؿ يكتبيا مف أجؿ أف يخرج مف ىذه الدائرة الضيقة أيضا  ،ففي
الفف عممية تحكؿ كىدـ كاعادة بناء  .الشاعر يكشؼ المعنى الذم يذيب الغرض السابؽ ،
كيجعمو مجرد عامؿ يساعد العقؿ عمى إحداث تفاعبلت في عالمو الجديد . 1" .
لـ يدع ناصؼ إلى جمالية أستيطيقية تجعؿ مف الفف تيكيمات انفعالية ذاتية ىاربة مف
المجتمع في ظبلؿ االسترخاء كالطرب العابر أك منعزلة عف تفاعبلتو ، 2كحتى مفيكـ
العزلة أك االندماج أك االغتراب ىي مفاىيـ اجتماعية بامتياز  ،كال يمكف عمى اإلطبلؽ
كصؼ أم فف بأنو ذاتي أك كجداني مغمؽ  ،ال يترؾ سكل انطباعو الجمالي دكف إحالة إلى
أم شيء خارجو  ،كلكف يجب دائما في رأم ناصؼ كعي المسافة التي تربط بيف الفف كأم
مؤثر خارجي ليس مف ركح الفف  ،كىك تنبيو كتكجيو لمدراسات األدبية بأف تيتـ بما ىك في
مجاليا دكف إنكار لمبكاعث الخارجية سكاء كانت نفسية أك اجتماعية .
كال جرـ أف ىذه المناقشة كانت في عصر ساد فيو الخمط بيف الظركؼ االجتماعية كاإلبداع
األدبي ككانت مكجكدة سكاء عند الركمنسييف أك الكاقعييف  ،لكف مفيكـ النقد االجتماعي قد
عرؼ تطك ار كبي ار في التنظير كفي التطبيؽ خاصة بعد منتصؼ القرف العشريف  ،إذ أصبح
ىذا التيار يحترـ مفيكـ النص األدبي ككيانو المستقؿ  ،كينطمؽ في بحثو عف اإلحاالت
االجتماعية مف بنية النص كما يستعيف بكؿ ما يخدـ القراءة مف مفاىيـ أستيطيقية أك
سيميائية أك أسمكبية ، 3كىك ما عبرت عنو البنيكية التكليدية التي " تقكـ عمى مبدئيف
متبلزميف ،يتحدد األكؿ مف خبلؿ رؤية نصية داخمية ،كيتميز الثاني برؤية سياقية يفضي
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

الجمع بينيما إلى الحقيقة النصية التي ال تيمؿ الطابع الجمالي كالفني لؤلثر األدبي .ذلؾ
ما جعؿ ىذه القراءة أكثر حيكية كأكثر عطائية  1".مف الشكبلنية المغمقة  ،أك االجتماعية
التي تجعؿ مف النص منخرطا في النظاـ االجتماعي  ،كال يحمؿ أم قيمة فنية في ذاتو .
ثالثا  :خارج البنيوية واألنظمة المغمقة
دعا مصطفى ناصؼ في كقت مبكر إلى مناىضة االتجاه العممي كالكضعي في مقاربة
األدب  ،قبؿ أف تصبح المناىج البنيكية كاقع النقد العربي كمصيره المحتكـ  ،كذلؾ حينما
كاف يناقش أضرب دراسة المعنى في كتابيو نظرية المعنى كمشكمة المعنى  ،ككتاب الصكرة
األدبية(1958ل  ،إذ كاف حريصا عمى تممس طرؽ أخرل في النقد ال تتطرؼ إلى أم مف
االتجاىات السائدة .
لقد كاف ناصؼ صاحب رؤية كبصيرة نقدية  ،مكنتو مف مراجعة أساليب النقد السائدة،
سكاء في نقد الركاد أك في قراءة التراث النقدم  ،ككقؼ منيا عمى كثير مف اآلراء كاألفكار
المضممة  ،ككاف في كؿ شأنو ثائ ار كمشككا  ،كفي كؿ رأم مناقشا كمعارضا  ،ككاف ال
يأبى في رد كثير مف اآلراء التي استقرت عميقا في مخيالنا النقدم  ،كشكىت تصكرنا
لحقيقة ا لنقد  ،فضبل عف تشكيو مفيكمنا لؤلدب ك الشعر  ،في ظؿ تراكـ الدراسات األدبية
كالنقدية ذات الطابع الببلغي كالشكمي  ،كذات المنحى التاريخي المدرسي  ،التي باعدت
بيننا كبيف التراث كما بعدنا نحف عف كؿ ما ييمنا في الحاضر  ،كلـ يبؽ مف معرفتنا بالنقد
سكل صكرة الكممات التي فنيت في ذاتيا مف كثرة التداكؿ كالتدارس ،كاعتقدنا أف كؿ ما
كرثناه مف أجدادنا ىك كممات كمصطمحات كاضحة كمحددة تحديدا ليس إلى مراجعتو مف
سبيؿ " ،كأما نقدنا المعاصر فكثي ار ما يضؿ في أكىاـ  ،كألفاظ معبكدة  ،ككثي ار ما تعمك
العناية بالجانب الخارجي مف نظرية األدب عمى الكشؼ المطمئف لعناصره كمقكماتو
الذاتية.2".
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

كىذه العناصر يجب أف تتجاكز الفكارؽ كالحدكد الفاصمة لتعبر عف نكع مف التداخؿ المحير
الذم يعصمنا مف التحميؿ الشكمي الردمء. 1
لقد ىاجـ ناصؼ أصكؿ االتجاىات البنيكية كالتحميؿ العممكم لؤلدب نياية الخمسينات
كبداية الستينات  ،كىك الكقت الذم شيدت فيو ىذه االتجاىات بداياتيا األكلى في العالـ
العربي التي عرفت حماسة شديدة نتيجة ظركؼ خاصة  ،لذلؾ ما كاف لصكت ناصؼ أف
يككف لو أم صدل في كاقع النقد العربي  ،إذ ال صكت يعمك فكؽ صكت البنيكية التي
كانت فتنة العصر كمنتيى العناية لدل كثير مف النقاد.2
كقد كاف اتجاه النقد العربي نحك المناىج البنيكية أشبو بالسقكط االختيارم الذم ال مفر منو
كالذم جرؼ معو كؿ األصكات الرافضة ك المعارضة  ،ليعبر عف مرحمة تفتقد ألم رؤية
أخرل مختمفة غير الرؤية النصية ذات المنطؽ الشكمي األكحد .
لقد استمد ناصؼ كعيو النقدم مف تراث النقد الجديد ككاف قارئا ممتا از ألىـ أعبلمو كىك
ريتشاردز الذم عارض النقد الغربي حينما ارتمى في أحضاف األسس العممية كالكضعية
التي جنت عمى العمكـ اإلنسانية كما جنت عمى نظرية األدب  ،حيث أراد رتشاردز أف يشؽ
طريقا آخر في بحث المسألة األدبية كالفنية خارج االفتتاف بمناىج العمكـ الطبيعية  ،كالعمكـ
المغكية المعاصرة 3كىيمنتيا عمى مجاؿ العمكـ اإلنسانية  ،كتفسير النصكص ،كقد كانت
كتاباتو عبارة عف قطيعة ابستمكلكجية مع التراث الغربي كمع حاضر الببلغة كالنقد في
عصره  ،إذ شكمت دعكل مطاردة سكء الفيـ ك خرافة المعنى الخاص مفاىيـ ثكرية الزالت
سارية إلى اليكـ ، 4لذلؾ فبل غرابة أف يستثمر ناصؼ آراء أحد أىـ أعمدة النقد الغربي
المعاصر  ،كيكتشؼ ثراء الحكار كالجدؿ الذم أحدثو النقد الجديد في بعث الدراسات
1
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الببلغية كاألدبية التي اتسمت بالحيكية كالنشاط كالنماء  ،كاعادة كعي العبلقات كالركابط
التي تجمع اإلنساف بالعالـ كتفتح الفف عمى الكجكد  ،كليس الفصؿ التعسفي الذم يمزؽ
رؤيتنا لمككف كيجعؿ مف االنفعاؿ كالطريقة العممية كالكضعية حائبل حقيقيا يحجب عنا
الشعكر بحركية الفف كاتصالو العميؽ باإلنساف كالعالـ  ،إف الفف في حقيقتو يغير رؤيتنا
لمعالـ " كاف تغيير العالـ ميمة ذات كرامة مستقمة  ،إف المكقؼ العممي حافؿ بعمميات
حتمية كلكف المكقؼ األستطيقي حافؿ بأبعاد كجدانية تعطي معرفة تتسامى عمى الخضكع
لمثؿ ىذه العمميات الحتمية. 1"..
إف ىذا السجاؿ بيف المعرفة السطحية الساذجة  ،أك المعرفة الشكمية المقنعة بمبكس العممية
كالتجريد  ،كبيف محاكالت النقد الجديد إلرساء دعائـ أخرل لمنقد تستكعب مشكبلت الثقافة
اإلنسانية مف خبلؿ التكاصؿ المستمر بيف عناصرىا  ،كمف خبلؿ جعؿ الشعر في قمب ىذه
المشكبلت ،2ىك الذم جعؿ أفكار النقد الجديد كآراء ريتشاردز تظير في صكرة أخرل عند
أصحاب ما بعد الحداثة . 3ليكسب ذلؾ ناصؼ مناعة حقيقية تعصمو مف االنجراؼ المبكر
في أحضاف البنيكية كالمناىج الشكمية .

1

 -مصطفى ناصؼ  :مشكمة المعنى في النقد الحديث  ،ص.13

3

 -ا.آ.ريتشاردز  :فمسفة الببلغة  ،ص.08

2

 -المرجع نفسو  ،ص.13
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 -1سمطان البنيوية وعبودية النص
لقد كانت البنيكية مؿء العالـ كصداه  ،إذ كانت ظاىرة ككنية عابرة لمحدكد كالقارات ،
حممت عيدا جديدا أك بشارة العمكـ اإلنسانية التي آف ليا أف تنازع العمكـ الطبيعية ،
بمعايير أكثر عقبلنية ال تقؿ دقة عف العمكـ الرياضية  ،كمثّؿ ىذا العيد قطيعة كمية مع
النزعة التاريخية كالكجكدية 1التي سادت العالـ بعد الحرب العالمية الثانية ،ككاف الفتح
البنيكم بمثابة الخبلص لئلنسانية مف الحيرة كالقمؽ الحذر الذم تفننت الكجكدية في تصكيره
" ىذا الجانب القدرم مف البنيكية يجتذب إليو العقكؿ التي تستريح إلى األنظمة التي تحتكييا
كتشعرىا باألماف داخؿ النسؽ ،فتحمييا مف الكجكد الخطر القمؽ الذم تتداعى فيو األشياء
بما يشعر اإلنساف أنو كحيد في مكاجية العدـ .ىذا العدـ نفسو ،خاصة في داللتو الكجكدية،
ىك ما تنفيو البنيكية  .حيف ترد المعنى إلى العالـ ،كتفيـ العالـ بكصفو أنساقا كراء أنساؽ
مف األبنية الدالة ،التي تنتظر الكشؼ عف مغزاىا ككظائفيا ،فالعالـ بنية كبرل دالة ،ليا
كجكدىا اآلني الذم يجاكز التاري المتعاقب .2"...
كلـ تكف البنيكية نقيضا لمكجكدية كفمسفة التاري كتيارات فكرية سائدة كرائجة  ،كانما كانت
نقيضا لمفكر الفمسفي ذاتو الذم يجعؿ مف األنا كالميتافيزيقا كاإلنساف مكضكعا ليا  ،كانقبلبا
كميا عمى األديكلكجيا  ،أك كؿ تصكر يجعؿ مف الذات منطمقا لفكره  ،معمنة بذلؾ عف مكت
اإلنساف كمكت الفمسفة كمكت التاري  ،..إيذانا بميبلد البنية  ،أك عصر البنيكية التي
أضحت مفتاح كؿ العمكـ كلسانيا الذم يمكنيا مف تحقيؽ معرفة أقرب إلى اليقيف بكؿ
المكجكدات بما في ذلؾ اإلنساف باعتبار كؿ شيء بنية قائمة بذاتيا كمستقمة عف كؿ ما
سكاىا ك " لفظ البنية يحمؿ في تضاعيفو تحقيؽ الحمـ البشرم الذم طالما حاكؿ كضع اليد
عمى المكضكع ،مف أجؿ احتباسو في شباؾ نظامو العقمي  ،ككأف البنية نفسيا ىي تمؾ
1
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الكحدة الجديدة  ،التي تضمف لمعقؿ فيـ الكاقع كالسيطرة عميو مف جية  ،كاشباع حنينو إلى
النظاـ األكلي المفقكد مف جية أخرل ، 1"..كتيدؼ البنيكية إلى رد كؿ شيء إلى نظاـ
كامف كمكتؼ بذاتو يكازم نظاـ العقؿ في شكؿ تعارض بيف محسكس السطح الظاىرم ،
كمعقكؿ النظاـ الخفي  ،الذم ىك أقرب إلى العممية أك العقبلنية البنيكية. 2
كقد غزت البنيكية مختمؼ المياديف المعرفية انطبلقا مف األلسنية عند دم سكسير كياكبسكف
إلى األنثركبكلكجيا عند كمكد ليفي ستراكش مرك ار بعمـ النفس عند جاؾ الكاف كميشاؿ
فككك ،كعمـ االجتماع عند ألتكسير كغيرىـ ، 3...فضبل عف النقد األدبي عند ركالف بارت ،
فبل عجب أف تنتقؿ حمى البنيكية إلى العالـ العربي بكؿ ما تحممو مف آماؿ كطمكحات كما
تنطكم عميو مف مشكبلت كعثرات  ،كالبد أف انتقاؿ األفكار مف مكاف إلى مكاف آخر يمر
بعدة مراحؿ تبدأ حذرة في مرحمة المقاربة كالتعرؼ ثـ سرعاف ما تستسمـ إلى زخـ ىذا الكافد
األجنبي المختمؼ كالمغاير عف المكجكد كالقديـ  ،مع إغفاؿ ما يشتمؿ عميو مف إشكاالت
ربما يتـ طمسيا في ظؿ الحماسة الزائدة لنشر ىذه األفكار الجديدة كتبنييا  ،كقد قسـ حسف
حنفي ىذا االنتقاؿ قديما إلى ثبلث مراحؿ  :بدء بالنقؿ الحرفي أك الصكتي ثـ يستتبع
بالشركح كالتعميقات كالحكاشي التي تستكعب المنقكؿ انتياء بتجاكزه عف طريؽ النقد
كاإلب داع ،لكف حسف حنفي يرل أف ىذه الفاعمية لـ تتجاكز المرحمة األكلى 4في التثاقؼ
الحديث  ،كلذلؾ غمبت لغة التركيج كاإلشيار في نقؿ ىذه األفكار دكف العرض أك الجدؿ
الذم يدؿ عمى حجـ االستبلب  ،يقكؿ كماؿ أبك ديب عف البنيكية " بصرامتيا كاصرارىا
عمى االكتناه المتعمؽ  ،كاإلدراؾ متعدد األبعاد  ،كالغكص عمى المككنات الفعمية لمشيء
كالعبلقات التي تنشأ بيف ىذه المككنات  ،تغير الفكر المعايف لمغة كالمجتمع كالشعر كتحكلو
1
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 زكريا إبراىيـ  :مشكمة البنية أك أضكاء عمى البنيكية  ،مكتبة مصر  ، 1990 ،ص.08 -المرجع نفسو  ،ص.09
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 -جاف بياجيو  :البنيكية  ،تر :عارؼ منينة  ،بشير أكبرم  ،بيركت  ،باريس  ،منشكرات عكيدات  ،ط، 1985 ، 04
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 -حسف حنفي  :مف النقؿ إلى اإلبداع (المجمد األكؿ  :النقؿل  ،القاىرة  ،دار قباء  ، 2000 ،ص .25
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إلى فكر متسائؿ  ،قمؽ  ،متكثب  ،مكنتو  ،متقص  ،فكر جدلي  ،شمكلي في رىافة الفكر
الخالؽ  ،كعمى مستكاه مف اكتماؿ التصكر كاإلبداع ".

1

 ،كىذا ما يقدمو أبك ديب في

حماسة بالغة كاصفا عممو بالثكرية كالتأسيس الذم ىك نقيض كؿ ما كاف قبمو ، 2كاف كاف
حقا سبؽ أبي ديب في التأسيس لممنيج البنيكم في النقد العربي بعمؿ متكامؿ مف حيث
التطبيؽ في تعدد نماذجو كتنكعيا مف الشعر العربي  ،إال أنو عند غيره 3قد باء بكزر مرحمة
نقدية طغى عمييا الشرخ كاالستبلب كالتيافت نحك التطبيقات الكمية التي تعكس المستكل
الشكمي أك البنيكم في صكرة تجاكزىا النقد الغربي إلى آفاؽ أخرل تعكس حركية كاقعو
كمتطمباتو  ،كذلؾ ألف حركية الغرب في النقؿ كاإلبداع أسرع مف معدؿ العرب في النقؿ
كالترجمة ،ككمما استفرغنا جيدنا في كعي المنقكؿ إال كاتسعت اليكة بيننا  ،فنضؿ نمعب
دكر التابع ، 4كبالتالي تنفصؿ عبلقتنا بالكاقع كبالتراث لننشغؿ بدكر المحاؽ بكؿ جديد ىناؾ
" التابع ال يدرؾ المتبكع أبدا فيما ىك تابع لو فيو كاال ما عاد تابعا" ،5لكف الجابرم يرل
عكس ذلؾ أف تمحؽ خير مف أف تنكفئ عمى نفسؾ كتنعزؿ كتنغمؽ  ،كتجاكز الغرب
لممعرفة المشركطة بتاريخيتيا كظركفيا ال يمغي ىذه المعرفة كال يمنع مف التعرؼ عمييا
باعتبارىا منتجات إنسانية متاحة لمجميع  ،فبل يكجد تاري لمعمـ كانما "تاري أخطاء العمـ".6
العمـ".6

1
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 كماؿ أبك ديب  :جدلية الخفاء كالتجمي  ،بيركت  :دار العمـ لممبلييف  ،ط ، 1983 ، 03ص.07 المرجع نفسو  ،ص.08 عبد العزيز حمكدة  :المرايا المقعرة  ،ص.46 -حسف حنفي  :مف النقؿ إلى اإلبداع  ،ص.22 ، 21
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 -ينظر  :فيصؿ جمكؿ  :نحك أفؽ لمنقد كالحكار  ،ضمف كتاب  :حكار المشرؽ كالمغرب (الجابرم  ،حسف حنفيل،

6

 -محمد عابد الجابرم  :الحداثة كالتقميد  ،حكار المشرؽ كالمغرب  ،ص.120
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إف الجدؿ حكؿ تمقي المعرفة الغربية بكؿ ما تحمؿ مف منجزات كمشكبلت يظؿ قائما ،كما
يظؿ العقؿ العربي المعاصر محتاجا دكما إلى اآلخر احتياجو لتراثو  ،كتظؿ الحداثة
الطريؽ المنشكد لكلكج العصر رغـ اختبلؼ الرؤل كالتصكرات  ،كلكف الميـ ىك كعي ىذه
األفكار كخمفياتيا كمآالتيا  ،كمدل صبلحيتيا بالفيـ كالمراجعة كالحكار  ،كىك ما يمثمو
الجدؿ حكؿ البنيكية التي كانت بمثابة الخبلص لمنقد العربي بعد النكسة أك بعد انكسار
اليقيف العربي في ظؿ الفراغ التنظيرم كالحاجة إلى معرفة عممية جادة قائمة عمى التجريد
كالصرامة المنيجية تطكم صفحة التعبير كالكجداف كتمثؿ قطيعة حقيقية مع كؿ المفاىيـ
السابقة  ،لذلؾ يرل صبلح فضؿ أحد أعبلـ البنيكية في النقد العربي  ،أف المنيج الجديد
مستكل آخر مف النظر لـ يألفو القارئ العربي إذ ىك "أصعب المناىج الحديثة كأدقيا كأكثرىا
جفافا كأبعدىا عف التصكرات التقميدية ...ألنو يمتزـ بمستكل نظرم تجريدم عاؿ يقتضي
منو العزكؼ عف التطبيقات المبتسرة المبسطة في محاكلة الستيعاب النظرية أكال كمكقعتيا
في إطارىا الثقافي الشامؿ ثانيا ، 1".كيشير صبلح فضؿ إلى أىـ األعماؿ التأسيسية
لممنيج البنيكم في النقد العربي  ،التي يرجعيا إلى ثبلث أعبلـ أساسية كىـ عبد السبلـ
المسدم في (األسمكب كاألسمكبيةل  ،ككماؿ أبك ديب في (جدلية الخفاء كالتجميل كزكريا
ابراىيـ في (مشكمة البنيةل ، 2التي اختمفت بيف الجانب التنظيرم كالتطبيقي  ،معتب ار عممو
حمقة ميمة في استكماؿ التعريؼ بالبنيكية كخمفياتيا  ،كاألسس التي قامت عمييا باعتبارىا
إجراء كمنيجا أكثر مف ككنيا فمسفة أك مذىبا  ،كتقكـ البنيكية عمى أربعة أركاف أساسية أال
كىي: 3

1

 -صبلح فضؿ  :نظرية البنائية في النقد األدبي  ،القاىرة  :دار الشركؽ  ،ط ، 1998 ، 01ص.12

3

 -جابر عصفكر  :نظريات معاصرة  ،ص .214 ، 231

2

 -المرجع نفسو  :ص  07كما بعدىا .
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 التركيز عمى البنية التحتية البلكاعية لكؿ ظاىرة في مستكاىا العبلئقي المحايث . ال معنى ألم عنصر مف العناصر في الظاىرة بكصفو كيانا مستقبل  ،كانما بكصفوعنص ار ال داللة لو إال بعبلقتو بغيره .
 ىذه العناصر ال ينظر ليا كمجمكع أجزاء متجاكرة  ،كانما كمجمكع متفاعؿ مفالعبلقات التي تعبر عف رؤية شاممة ىي محصمة النسؽ أك البنية .
 الكشؼ عف القكانيف الكمية التي تنطكم عمييا الظكاىر باالستدالؿ كاالستنباط الذميؤكد كحدة العقؿ في مقابؿ كحدة القكانيف التي يعمؿ بمكجبيا .
كمف ىنا تقكـ البنيكية عمى تتابع منظـ مف العمميات العقمية التي تخضع النص إلى عمميتي
التفكيؾ ثـ الربط  ،أك تحميؿ عناصر النص إلى كحداتو األكلية تمييدا إلعادة تركيب
المكضكع عمى نحك يكشؼ بو عف الداللة العبلئقية لمعناصر كأبعادىا الكظيفية.1
كيبدك أف ىذه الطبيعة المنيجية المحكمة قد أغرت الكثير مف النقاد العرب في محاكلة
تجريبيا عمى النص العربي القديـ كالحديث في بحث دؤكب عف البنى كالعناصر الكمية التي
تعيد دراسة النصكص دراسة عممية كمنيجية تمكنيا مف السيطرة عمى المكضكع كالقبض
عمى المعنى في إطار النسؽ ك البنية أك الخصائص المشتركة بيف النصكص التي ربما
أصابت الناقد العربي بنشكة االنتصار كامكانية السيطرة عمى حركية اإلبداع  ،كىذا ما
عبرت عنو الكثير مف الدراسات البنيكية لمشعر كالنثر العربي عمى غرار ما سبؽ  ،نذكر ما
أشادت بو يمنى العيد بالبنيكية في كتابيا (في معرفة النصل  ،كفدكل مالطي دكغبلس في
(بناء النص التراثيل ،2كمحمد الكاسطي في (أسرار النصل  ،كما قامت بو مجمة فصكؿ
المصرية في التركيج ليذا المنيج بداية الثمانينيات  ،كلكف ىذا االكتساح العميؽ لمبنيكية لـ
يخؼ قمقا خفيا أك معمنا تنطكم عميو مشكبلت ىذه النظرية في مستكل اإلجراء كالنظر ،
1
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كىذا ما عبر عنو أحد أقطابيا كىك عبد السبلـ المسدم قائبل " إف عممية النقد البنيكم كما
آلت إليو مف بحث عف نظـ العبلقات بيف الدكاؿ كالرمكز أضحت تجرم في حمقة ضيقة ال
تتعدل حدكد الباحثيف المختصيف ...إف عممية اإلحصاء كما يجرم مجراىا مف ضبط
لرسكـ بيانية كأشكاؿ ىندسية  ،غدت مجرد بحث تجريدم مقصكد لذاتو  ،دكف أف يحقؽ
النتائج المرجكة في الكشؼ عف أدبية النص  ،كاف لـ ينكر فضميا في نحت لغة ثانية تفيد
النقد كتسيـ في تركيضو عمى الميارات التكاصمية المختمفة ، 1"..كدكف التعرض لآلراء التي
تنطمؽ مف مكقؼ أديكلكجي في نقدىا لمبنيكية أك مف مكقؼ مسبؽ مف المناىج الغربية ،
فإف ما كاف مف آراء نقدية تدكر عمى ألسنة النقاد كالدارسيف كالتي تبدم امتعاضيا مف
تطبيقات البنيكية كما صاحبيا مف ضجيج نظرم  ،لـ تكف لتكقؼ قطار البنيكية الذم عزـ
عمى التقدـ دكف االلتفات إلى الكراء  ،ربما لضعؼ ىذه األصكات الناقدة أك قمتيا في
حضرة سمطاف البنية  ،كىذا ما عبرت عنو فدكل المالطي عندما ناقشت كؿ االعتراضات
عمى البنيكية – التي كانت سائدة – كالرد عمييا في مفتتح دراستيا حكؿ بناء النص التراثي،
كمجمؿ ردىا يقكـ عمى أساس صبلحية البنيكية باعتبارىا منيجا كلك بعد ظيكر التفكيكية
التي ىي صكرة معدلة مف البنيكية  ،ككذلؾ التفريؽ بيف كظيفة الناقد العممية التي تقكـ عمى
التحميؿ ككظيفة المتمقي الجمالي الفني  ،كما أف البنيكية ال تمغي السياؽ االجتماعي أك
المؤلؼ بقدر ما تعتبر النص كأكلكية  ،ك أف اإلحاالت االجتماعية كالسياسية يمكف التعرؼ
عمييا داخؿ بنى النص كليس إسقاطيا عمى النص مف الخارج ، 2كخارج اآلراء الشائعة
حكؿ البنيكية التي ما كانت لتشكؿ عائقا في طريؽ المنيج الجديد  ،فإف مصطفى ناصؼ
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يعد بحؽ أكثر النقاد مناىضة لمبنيكية 1كمخاصمة لممناىج الشكمية  ،كيتجمى ذلؾ صريحا
في كتبو الكجو الغائب كالمغة كالتفسير كالتكاصؿ كنظرية التأكيؿ .
 -2ناصف والبنيوية خصام ونقد
ينطمؽ مصطفى ناصؼ في نقده لممناىج البنيكية كىجكمو عمى االتجاه الجديد في النقد
العربي مف ثقافتو التراثية العميقة التي ناىضت الببلغة الشكمية كالمدرسية القائمة عمى
التقسيمات كالتفريعات كالحدكد  ،كاالستخراج الكسكؿ لما يسمى بالمحسنات كالصكر
البيانية ،عمى حساب الحساسية المغكية كاإلحساس العميؽ بميمة الشعر كالنقد معا  ،كما
أف ناصؼ مازاؿ مدينا لتراث الركاد العقاد كطو حسيف كأميف الخكلي الذم ازكر عنو النقد
الحداثي سريعا ككذلؾ تأثره بآراء ريتشاردز كالنقد الجديد األنغمكساكسكني كانفتاحو عمى
مفاىيـ غربية أخرل كىي الفينكمينكلكجيا كالتأكيؿ التي تتجاكز التحميؿ كالتفسير إلى الفيـ
التأكيؿ  ،كبالتالي فإف مخاصمة المناىج الشكمية عند ناصؼ تنطمؽ مف رؤية شاممة ككمية
منسجمة تماما مع مكقؼ ناصؼ مف التراث الببلغي كالنقدم العربي القديـ كالحديث  ،كمف
قراءاتو لمختمؼ االتجاىات النقدية الغربية في كعي لمساراتيا كتحكالتيا عمى أساس مف
التفاعؿ كالمحاكرة الحذرة التي تأبى السقكط سريعا في أحد أشكاليا  ،كعمى نحك مف القراءة
ال متأنية الناقدة كالفاحصة التي تفضي إلى خاصيتي القبكؿ كالرفض  ،كىك ما عبرت عنو
قراءتو لؤلنظمة البنائية  ،حيث يرل ناصؼ أف ىذا التيافت عمى المناىج الشكمية ما ىك إال
امتداد لرؤية قديمة قدـ النقد العربي  ،كمحصكؿ ىذه الرؤية ىك إىماؿ الكقائع التي يتشكؿ
منيا المعنى كينمك كالتركيز عمى التحميؿ الرياضي كالمنطقي الذم يثبت المعنى كيحصره
في صكرة نتائج نيائية يمكف أف تكصؼ بالدقة كالصحة كالكماؿ  ،في حيف أف المغة ليست
نظاما مغمقا عمى نفسو  ،ذلؾ أف الكقائع كثيرة متغيرة مضطربة أك متنافرة  ،كالمغة في حالة
تكتر دائـ مع ىذه الكقا ئع  ،إف فصؿ المغة عف أم مكقؼ اجتماعي ىك الحكـ عمييا بالفناء
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الذم يبيف استحالة فيـ المغة مف داخميا أك االكتفاء بالتحميؿ المغكم المغمؽ ،1كمرد ىذا
االتجاه في النقد الحديث يعكد إلى ديسكسير الذم اىتـ بالمعنى كأىمؿ الكاقعة  ،مستعينا
بخاصيتي الشرح أك الكصؼ المعتمدة في العمكـ التجريبية  ،كبالتالي فإف ميمة البنائي
كانت منصبة عمى طرؽ تشكؿ المعنى مرجئة البحث في جكىر المعنى إلى مرحمة أخرل
أك عمكـ أخرل  ،أك عدـ صبلحية ىذا البحث مف الناحية العممية " ،كىذا التناكؿ ممكف بؿ
مشركع أيضا  ،كىك اعتراؼ بما يسمى تعميؽ اإلشارة المزعكمة أك كبحيا  ،فالنص يعترض
أك يكقؼ البعد اإلشارم لمخطاب كصمتو بالعالـ كما يمزؽ صمة الخطاب بالقصد الذاتي
لممؤلؼ  ،كالقراءة عمى ىذا النحك تعني أف نطيؿ أمر تعميؽ اإلشارة الظاىرية  ،كأف نتحكؿ
حيث يقؼ النص في داخؿ إطار مغمؽ  ،عمى نفسو ال صمة لو كاضحة بالعالـ. 2"..
كىك ما يعكس النزكع العممي كالكضعي لمتحميؿ البنيكم الذم يعتمد عمى مفاىيـ البنية ،
كالنسؽ  ،كالنظاـ في بحث ميكانيكي ميككس بالتفتيت كاعادة التركيب كفؽ منطؽ العبلقات
كالتقاببلت بيف الكحدات كبيف الجزء كالكؿ كالذات كالمكضكع..ما يشبو التحميؿ الرياضي
الخاضع لمنطؽ الجبر المكلع بفكرة النسب. 3
ال يبتعد الفكر البنيكم عف مفيكـ المطابقة كتثبيت الداللة  ،في بحث تجريدم تقريرم يجمد
نشاط المعنى  ،كيمغي القدرة عمى التخميف مفسحا المجاؿ لمنتائج الجاىزة  ،التي تميؿ إلى
االطمئناف المؤقت  ،كتيرب مف كؿ قمؽ صحي يسمـ إلى آراء ىي قرينة االحتماؿ كالريب
الذم يعس حركية المغة كنمائيا دكف الرككف إلى كىـ البنية الكمية المكتممة التي تدؿ عمى
تغكؿ الذات كشيكة التممؾ كالقبض التي تجعؿ مف كؿ شيء في الكجكد قاببل لمسيطرة
كالخضكع لمفيكـ البنية كالنظاـ الكامف  ،نظاـ العقؿ كصكرة الذىف في شكؿ اإلنساف
المسيطر" كؿ أحد يقكؿ اآلف العالـ الذم نحيا فيو ممؾ لئلنساف أك ممؾ لؤلقكياء...ال أحد
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يزىك بأف العالـ يصنع اإلنساف  .العالـ ال َي ْمثُؿ أماـ اإلنساف في انكشاؼ أنطكلكجي ،
كلكف البنائي َيمَ ُّذ لو أف يفضح األبنية المستترة  ،كالمقادير الكمية كنحك النص  ،حتى يضؿ
سيدا  ،البنائية إذا فيـ مف الخارج في أحسف األحكاؿ.1".

إف ىذا التعاطؼ العميؽ بيف الكجكد كالمغة تيدؼ البنيكية إلى كسره كتجريده مف أية قيمة ،
كربما يظير ذلؾ جميا في بعض األعماؿ األدبية التي ال يشكؿ فييا البعد المغكم إال مساحة
بسيطة مقارنة بأبعاد أخرل أكث ر داللة كاتصاال بيذا العمؿ  ،خاصة إذا تعمؽ األمر
بالمأساكم كالككميدم  ،كقد تنبو العقاد كطو حسيف إلى ىذه النقطة عندما أشادكا بدكر
التحميؿ المغكم في تفسير النص  ،إال أف ىذا التحميؿ كحده ال يكفي  ،فالتقييـ الشامؿ
يقتضي تجاكز المغكم كاألسمكبي إلى اإلحاطة بالمغزل اإلنساني كاالجتماعي  ،فكثي ار مف
األعماؿ الشعرية المترجمة لـ تكف خاصيتيا المغكية لتقؼ عائقا في كعي قيمتيا اإلبداعية
مف منظكر بيئات أخرل  ،كقد دعـ ناصؼ ىذا التكجو برأم كيميؾ "إف استنكار البحث
بحجة أنو ال ييتـ اىتماما كاضحا بالنسيج المغكم معناه استنكار الغالبية العظمى مف
الدراسات الجادة. 2"...
كيعزز ىذا المكقؼ الطرائؽ البنيكية في تحميؿ السرد كالقص الشعبي كاألسطكرة التي تختزؿ
في شبكة مف العبلقات المتشابكة كالمنظمة  ،حيث يقكـ فييا اإلحصاء بحصر الكحدات
السردية المتشابية التي تشكؿ المنطؽ الكامف كراء عممية السرد  ،فتغدكا الكحدات مف قبيؿ:
 الكعد كالخيانة التعكيؽ كالمساعدة ..التي تدخؿ في كحدات أكبر كالحاممكف كالعاممكفكالمساعدكف  -قكالب جاىزة ال يخمك منيا أم عمؿ سردم  ،كليس عمى البنائي سكل
استخراج ىذه الكحدات كالكشؼ عف منطقيا ،كمف ىنا تغيب أم فاعمية لؤلحداث
كالشخص يات كالسارد في أم عمؿ سردم  ،كيستحيؿ السرد ىنا إلى جثة ىامدة ال يبقى
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منيا إال الييكؿ أك صكرتو  ،في استراتيجية كاضحة تستأصؿ السرد مف كيانو كتفرغو مف
مضمكنو االجتماعي كاالقتصادم كاإلديكلكجي. 1
كقد أصبح ىذا التجفيؼ الممنيج لمنص كلمغة مف أم إحالة عمى غيرىا  ،سمة النقد
الحداثي  ،إذ خيؿ لكثير مف النقاد العرب الجدد أف الكقت قد حاف لتخميص المغة مف أثقاؿ
المكضكعات الخارجية التي ىي سمة النقد الكبلسيكي كاالىتماـ المباشر بحقيقة المغة ككياف
مستقؿ ككأنيا شيء مممكس  ،كىك يمثؿ حالة مف االغتراب الحقيقي عف الكاقع كالعزلة
اال ختيارية التي فرضيا النقد عمى نفسو  ،كيسمي ناصؼ ىذه الحالة سخرية بالمعب الممتع

2

أك التسمي بفتنة المغة عف االضطبلع الحقيقي بدكرىا أك التحمي بالمسؤكلية في التعامؿ مع
المغة دكف التعامي عف كؿ ما قد ييمنا في فيـ المغة ككعي حركتيا في المكاف كالزماف ،
كيرل ناصؼ أف ىذا الكلع بالمغة أك المعب الطفكلي  ،لـ يكف خاصية عند النقاد الجدد بؿ
ىك حالة تاريخية قديمة قدـ النقد  ،فالكؿ فتف بالمغة عمى طريقتو  ،ذلؾ أف مفيكـ الصنعة
أك المحسنات البديعية ،كلزكميات المعرم  ،كمحسنات الطغرائي كشعر الحريرم ، 3...يدؿ
عمى االىتماـ بالمغة ال ذم يجمع ىذه التيارات كىك يعكس حالة تاريخية مطردة تميز بيف
االىتماـ المنصب عمى المغة كاالىتماـ حكؿ المغة  ،إال أف نيج المحدثيف تطرؼ أيما
تطرؼ في سجف المغة داخؿ نفسيا كنجح في أف ينكفئ ىذا الفكر عمى نفسو كيستقيؿ مف
كؿ ما ييـ اإلنساف كيخدـ المغة أك أف ينخرط في الكاقع مؤمنا بالحياة كراغبا فييا  ،إنيا
صكرة مف الػ" اسراؼ يجب أف نب أر منو ىذا كبلـ يصدر عف يأس كتجاىؿ المشكبلت
كالحدكد كالقيكد..إف المعب المعاصر بالمغة مكت لمغة كالعقؿ ككؿ ما يعتز بو اإلنساف، 4".
ربما أحس ناصؼ بأف ىذا المكقؼ لدل النقاد المعاصريف يعكس حالة تاريخية كسياسية
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خاصة بعد النكسة أك بعد اليزيمة التي أحدثت حالة مف التصدع نتيجة فشؿ المشركع
القكمي كمعو المشركع النيضكم  ،مما أفرز صكرة مشكىة مف أنماط الثقافة كالمثقفيف الذيف
لـ يعد يعنى ليـ اإلحساس االجتماعي أك اليـ القكمي شيئا  ،كلعؿ أسكء ما يمكف أف يبتمى
بو المجتمع ىك اعتزاؿ المثقؼ أك المفكر " ال يشكه أداء المثقؼ أك المفكر في الحياة العامة
شيء قدر ما يشكىو التشذيب كالتيذيب  ،أك المجكء إلى الصمت حيف يقتضيو الحرص ..أك
الردة كالنككص بعد حيف مع تضخـ صكرة ذاتو 1".كىي تعكس حالة مف التعالي عف أسئمة
الكاقع 2ا لتي تدؿ عمى أزمة النقد المعاصر  ،كليس مجرد اختيار منيجي  ،يبرر ناصؼ
ىذه الدكافع قائبل ":إف أكثر النقاد المعاصريف يركجكف لؤلنظمة المغمقة في النقد كالشعر ،
كال يريدكف أف تتفتح المغة عمى العالـ  ،ربما كانكا يخشكف ىذا التفتح  ،أك ال يطيقكنو ،
كربما بمغ بيـ اليأس  ،كلكف األمر يحتاج ال محالة إلى خصاـ كنقد . 3".
لـ يكف ناصؼ في مخاصمتو لؤلنظمة المغمقة كما يسمييا رافضا لمتكجو المساني في النقد ،
أك رافضا لمنيج العممي الذم ينحك إلى التجريد كالتحميؿ كيمتمس أقكاؿ العمـ في مقاربة
النقد ،كانما أراد اإلشارة إلى طرؽ أخرل في النقد ال تكتفي بالتقرير كالشرح فقط  ،كانما
تعتمد الجدؿ كالتخميف كاالحتماؿ كىك ما ذىب إليو ريككر  " :ىناؾ دائما كما يقكؿ ريككر
أكثر مف طريؽ كاحد لفيـ النص  ،كليس مف الصحيح أف كؿ التفسيرات متساكية  .كمنطؽ

1

 -إدكارد سعيد  :المثقؼ كالسمطة  ،تر :محمد عناني  ،رؤيا لمنشر كالتكزيع  ،ط ، 2006 ،01ص.22

3

 -مصطفى ناصؼ  :الكجو الغائب  ،ص .208

2

 -سيد بحراكم  :البحث عف المنيج  ،ص.114
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التثبت يمكننا مف أف تنحرؾ بيف طرفيف اثنيف نزعة الشؾ كنزعة التقرير...كقمنا أف ثمة
جدال بيف الفيـ كالشرح يقابؿ بيف الكاقعة كالمعنى. 1"..
كالنقد الحقيقي المكجو لمبنيكية عند ناصؼ ينطمؽ مف صميـ الفينكمينكلكجيا التي تتمتع
بالحرية كالقصد كالتفتح كالتجاكز كاإلعبلء.2
رابعا  :التفكيكية وتساقط األقنعة (من يقين البنية إلى مطمق الشك)
لـ يكف خافيا أف البنيكية كانت تبحث عف رؤية كمية كشاممة تستكعب المكضكع استيعابا
كامبل كذلؾ بتصيد النص ككضعو في شبكة العبلقات كالبنى الكامنة باعتباره كيانا مستقبل
كمجاال مغمقا ال ينضح إال بما فيو  ،كىي مقاربة تقكـ عمى أساس مف التبصرات المنيجية
كالعممية المفرغة في قالب مف النظاـ المنطقي كالمكضكعي الذم يطابؽ المكضع مع
مدركات الناقد عمى نحك مف المبلئمة كاالتصاؿ يغيب فييا الحكـ الشخصي  ،ككؿ ما
يشتغؿ خارج المكضكع  ،إذ ىذه الرؤية تفصؿ بيف الذات كالمكضكع عمى نحك ما تفعؿ
العمكـ الطبيعية  ،كتمتمس شرح العمؿ األدبي كفؽ األسس العممية المنضبطة عمى نحك مف
التجريد كالتقشؼ المنيجي  ،يتماشى مع منطمقات الفكر الغربي المتعاطؼ مع الرصانة
المنيجية منذ كانط.3
ككاف ىذا المنيج مممح النقد الغربي طيمة الستينات في تسابؽ محمكـ بيف دعاتو تمثؿ في
أنصار النقد الجديد الفرنسي كاألمريكي الذم أثبت في غمرة االنغماس التطبيقي إلجراء
البنية عمى كؿ ما يقؼ أماميا مف مكضكعات األزياء كالمكسيقى كالفف كاألدب
كالثقافة...كما رافؽ ذلؾ مف حماسة شديدة النبرة تتصدل لكؿ األصكات المعارضة
كتتغاضى بشكؿ عمدم عما يمكف أف يقؼ في كجو البنية كيناؿ مف سحرىا األخاذ  ،لكف
1
2
3

 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.212 -مصطفى ناصؼ  :المغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،ص.254

 -كريستكفر نكريس  :التفكيكية (النظرية كالممارسةل  ،تر :صبرم محمد حسف  ،الرياض  ،دار المري ، 1989 ،

ص.26
149

اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

ذلؾ لـ يدـ طكيبل في ظؿ تعاظـ المثالب التي انطكت عمييا كثرة اإلجراءات كامتعاض
البنيكييف أنفسيـ مف حالة التعنت التي ىي أشبو بالتعصب الديني ، 1ألقكاؿ البنية
كمنطمقاتيا الجاىزة بما يشبو حجـ الممؿ مف التكرار كالترديد األعمى لمقكالت النظاـ
كالتطابؽ كالرصانة العممية كتكافؽ الفكر مع نفسو  ،كاليركب المستمر مف قمؽ األسئمة التي
تتجاكز البنية في عجزىا خاصة عمى فيـ لغة الشعر كادراؾ عمقيا الميتافيزيقي
كاالستعارم ،التي تحاكؿ البنيكية إخضاعيا إلى منطقيا المغمؽ رغـ ما يكتنؼ ذلؾ مف
تناقض كغمكض أدل إلى انقبلب النقد األمريكي عمى الشكمية السائدة  ،كالتبرؤ كميا مف
سجف المفاىيـ كارتداد النص عمى نفسو في محاكلة لمخركج مف ىذا االنسداد المحتكـ مف
أجؿ التطمع إلى تعميؽ األفكار المناىضة لسمطاف البنية ككؿ ما مف شأنو أف يزحزح ىيكؿ
البنية كيقض بنيانيا مف الداخؿ  ،كىذا ما حصؿ فعبل مف داخؿ النقد األمريكي الجديد كمف
محيط المتحمسيف لمبنيكية الذيف بدأت تتعالى أصكاتيـ مف أجؿ الدفاع عف شيء مف
الحرية النقدية كالتأمؿ المثمر الذم يتجاكز حدكد البنية كأنظمتيا الجاىزة كذلؾ عند أليف
تيت كببلكمكر كجيفرم ىارتماف ككلياف كيمزات..لكف ىذه األفكار لـ تكف مستعدة إلى
تجاكز البنيكية إال عند اتصاليا المباشر بالنقد الفرنسي ممثبل في تفكيكية جاؾ دريدا الذم
أصبح بكؿ ديماف الناقد األمريكي بعد ذلؾ شارحيا األكؿ.2
كلـ يكف جاؾ دريدا يغرد كحيدا بؿ كاف تكجيو مف صميـ شكاغؿ الفكر الفرنسي عند جاؾ
الكاف كميشاؿ فككك كركالف بارت الناقد البنيكم األلمعي الذم يعد انصرافو عف البنيكية
نتيجة مجيكد شخصي نابع مف كتاباتو كقراءاتو النقدية التي تمتاز بمغة جذابة كمبدعة
تتحدل النص في أغمب األحياف كتكسر العبلقة النمطية يبف لغة النص كلغة النقد  ،حيث
القراءة ليست استيبلكا لمنص كانما ىي إعادة إنتاجو باالنحراؼ المعمف عف بنائو باعتباره
فضاء مفتكحا ال يحمؿ أم معنى في ذاتو  ،كما مقكلة (مكت المؤلؼل إال تأكيد عمى ىذا
1
2

 كريستكفر نكريس  :التفكيكية  ،ص.48 المرجع نفسو  ،ص.52150
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التكجو الذم يقطع الداللة بصاحب النص لينقميا إلى النص ك القارئ في عممية تفاعمية
تمغي المعنى المحدد أك األكؿ لتفتح النص عمى تعددية النيائية ال تقبؿ أم اختزاؿ ،
كبكصفو لعبا بالدالالت ال يمكف تسميره أك رده إلى معنى كحيد أك مركز أك جكىر ،كىذا ما
فعمو بارت مع قصة بمزاؾ س ارزيف(1970ل. 1
لقد كاف التفكيؾ في فرنسا تعبي ار عف حالة مف الفشؿ كخيبة األمؿ التي أعقبيا شؾ جارؼ
في كؿ األسس كالمنطمقات التي أنتجت كاقع الفكر الغربي كأحالتو إلى نظاـ مغمؽ عمى
نفسو تحكمو المركزيات ،يشبو تماما كاقعو االجتماعي كالسياسي الذم أثبت صمكده
تاريخيا ،فارتد الفكر عمى نفسو ينقض تمؾ األسس كالمبادئ حيث كجد في المغة كالخطاب
مسرحا لمعب كالعبث الذم يجعؿ مف الكتابة في مكاجية نفسيا  ،إذ أصبح في اإلمكاف
تدمير بنى المغة تعبي ار عف حالة االستخفاؼ االجتماعي كالتذمر مف السمطة "..كفي الكتابة
يمكف مؤقتا تمزيؽ كتخميع المعنى البنيكم مف خبلؿ لعب المغة الحر  ،كيمكف تخميص
الذات الكاتبة /القارئة مف سترة المساجيف أك المجانيف المكحدة كتحكيميا إلى ذات منتشرة
مبتيجة كنشكل. 2".
كىذا ما كانت تيدؼ إليو التفكيكية في محاكلة "إيجاد شرخ بيف ما يصرح بو النص كما
يخفيو(..ل في مشركع القراءة ىذا يقكـ التقكيض بقمب كؿ ما كاف سائدا في الفمسفة
الماكرائية سكاء كاف ذلؾ ىك المعنى الثابت أك الحقيقة القارة أك العممية أك المعرفة أك اليكية
أك الكعي أك الذات المتكحدة.3"..
كىذه القراءة المعاكسة أصبحت مجرد قمب لؤلدكار ،أك زحزحة المركزم كاحالة اليامشي
مكانو في استراتيجية متكاصمة تجعؿ مف اإلبداؿ كالقمب حرفة التفكيؾ التي تعيد رسـ
1
2
3

 تيرم إيغمتكف  :نظرية األدب  ،تر :ثائر ديب  ،دمشؽ  ،منشكرات ك ازرة الثقافة  ،1995 ، ،ص.237 -المرجع نفسو  ،ص.243

 -ميجاف الركيمي كسعد البازعي  :دليؿ الناقد األدبي  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط،2002 ،03
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خارطة المعنى كفؽ األكلكيات السائدة أك الثنائيات التي تطبع العقؿ الغربي بيف :
العقؿ/العاطفة ،الجسد/الركح  ،األنا/اآلخر  ،المركز/اليامش  ،الحضكر/الغياب ،
الصكت/الكتابة...كذلؾ بنقض الفكر المتجو نحك األكؿ باعتباره مرك از  ،كالسماح لمثاني بأف
ينازع مركزية األكؿ  ،في حركة داخمية دائمة تمغي كؿ الحدكد المعيكدة في تثبيت المعنى
أك ترسيمو تحت طائمة (التمركز المنطقيل أك (الميتافيزيقا الغربيةل  ،كذلؾ في صكرة دائرية
يمكف تشبيييا بػػ ":الخيكط المختمفة التي تتداخؿ مع بعضيا البعض ليس كما تتداخؿ خيكط
قطعة مف القماش أثناء عممية النسيج  ،كلكف مثمما تمتؼ الخيكط بعضيا ببعض أثناء
الجدؿ لصنع حبؿ أك جدلية  ،ففي عممية الجدؿ تتبادؿ الخيكط مكاضعيا باستمرار
عممية ْ
لكي تتخذ في آخر األمر شكؿ الحبؿ".

1

كما يمكف اعتبار استراتيجة التفكيؾ نكعا مف القراءة العنيفة كالمتحررة مف كؿ األطر
النظرية التقميدية كالتي ال تقؼ عند حد  ،فما إف تنتيي حتى تبدأ كما إف تيدأ حتى تثكر ،
كتقكـ ىذه القراءة بتفجير النص مف الداخؿ كمكاجيتو بذاتو  ،كبالتالي فإف قراءة التفكيؾ
" ىي قراءة في محنة المعنى كفضائحو  ،لمكشؼ عف نقائض العقؿ كعف أنقاض الكاقع ،
أك عف حطاـ المشاريع كككارث الدعكات  ،عمى أرض المعايشات الكجكدية  ،كال يعني ذلؾ
إحبلؿ طرؼ في الثنائية محؿ طرؼ أك تغميب نقيض عمى آخر  ،كانما يعني أنو ال مجاؿ
لمقبض عمى المعنى الذم ىك دكما مثار االختبلؼ كالتعدد أك االنتياؾ ك الخركج أك
االلتباس كالتعارض  ،بقدر ما يشكؿ إمكانا إلعادة البناء كالتركيب . 2".
كبالتا لي فإف التفكيؾ رؤية تتمكضع داخؿ العقؿ الغربي نفسو كتكاجيو بذاتو كاشفة عف
زيؼ دعكاه  ،ك عف حجـ التكتر كالحجب كالتمكيو الذم يمارسو النص  ،كتمارسو الكتابة –

1

 -أحمد أبك زيد  :جاؾ دريدا فيمسكؼ فرنسا المشاغب  ،ضمف كتاب  :جاؾ دريدا كالتفكيؾ  ،تحرير:أحمد عبد الحميـ

عطية  ،بيركت  ،دار الفارابي  ،ط ، 2010 ، 01ص.21

2

 -عمى حرب  :ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ  ،بيركت  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر  ،ط ،2005 ، 01ص، 26
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كليس الصكت – باعتبارىا خمقا دائما لمدالالت كالمعاني خارج سمطة المؤلؼ  ،كخارج
منطؽ الثنائيات كالتقاببلت  ،حيث تغدك الكتابة عمبل إبداعيا يتجاكز النص األصمي
كيسمح لمبعيد كالخفي كاليامشي بأف يظير كيتشكؿ عمى كجو غير محدد كغير قابؿ
لمقبض ،بؿ يضؿ المعنى دائما في حالة غياب كارجاء  ،فكؿ قراءة تنس أختيا  ،ككؿ
معنى يفضي إلى آخر في صكرة تشبو السراب  ،الذم ال يقؼ عند حد  ،مما يجعؿ مف
التفكيكية نزعة ال يمكف أف تحتكييا أم رؤية منيجية ،فيي استراتيجية قائمة عمى نقيض
الفكر الفمسفي ذاتو  ،لكنيا ال تكاجيو مف خارجو بؿ تحاكؿ اختراقو مف الداخؿ بقمب كابداؿ
أدكاتو عمى نفسو  ،مما يصعب ميمة تكصيؼ التفكيكية أك تحديد ماىيتيا  ،التي يعجز
صاحبيا عف كصفيا يقكؿ ( ":ما الذم ال يككف التفكيؾ؟ل  ،التفكيؾ ليس تحميبل كال
نقدا..ليس التفكيؾ منيجا كال يمكف تحكيمو إلى منيج...ليس حتى التفكيؾ فعبل أك
عممية 1"..إذف ال يمكف تعريؼ التفكيؾ أك ترجمتو كمصطمح ألف كؿ التحديدات خاضعة
ىي أيضا لمتفكؾ  ،ثـ يخمص دريدا إلى ما ال يمكف كصفو إال مف جنس المكصكؼ: 2
 ما الذم ال يككف التفكيؾ ؟ كؿ شيء ! ما التفكيؾ ؟ ال شيء !ليست ىذه العبارة مف قبيؿ الشطح الصكفي  ،كانما تعبر بحؽ عف فمسفة دريدا كعف -
التفكيؾ – الذم ال يدرؾ إال بالبحث عف نقيضو  ،بمفيكـ السمب كالنفي  ،الذم ينشد
اآلخر ،كيقارب المجيكؿ  ،كيتطمع لػ (البلممكفل ك(البلمكجكدل حيث يغدك معيا اآلخر ،
التيو  ،الغياب ،النسياف  ،الكىـ  ،الجنكف...المجاؿ المستحيؿ الذم لـ تطرقو الفمسفة بعد ،
1

 -جاؾ دريدا  :الكتابة كاالختبلؼ  ،تر :كاظـ جياد  ،تقديـ ،محمد عبلؿ سي ناصر  ،الدار البيضاء  ،دار تكبقاؿ ،
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مف ىنا يبدأ دريدا حيث تنتيي الميتافيزيقا كاألنطكلكجيا  ،كحيث (اآلخرل "ككنو ليس مف
ضمف محتكل الحضكر الذم يعي بو العقؿ نفسو بعبارة أكثر دقة إنو ليس مف ضمف سبؿ
إدراؾ العقؿ لنفسو  ،لمحتكاه كلما يحضر فيو  .إف العقؿ يستطيع لكىمة أكلى سريعة زائمة
حدس أك الحس بأف ثمة شيء ما يقؼ بصمت كسككف خارجو في لحظة التأمؿ العالي
الشامؿ الكمي لنفسو  ،ثمة شيء ما شاحب الكجكد  ،دكف مبلمح بشكؿ مطمؽ يقؼ خارج
حضكر العقؿ كحدكد نفسو  ،شيء ما يأبى التمثؿ كالحضكر كال يخضع إلرادة التطابؽ مع
العقؿ كمقكالتو1"..كليس أماـ العقؿ إال الكؼ المطمؽ عف محاكلة إدراؾ اآلخر  ،كالعجز
عف اإلدراؾ إدراؾ.

1

 عادؿ عبد اهلل  :التفكيكية ( إرادة االختبلؼ كسمطة العقؿ ل  ،دمشؽ  ،دار الحصاد  ،ط ، 2000 ، 01ص.31154
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 -1االختالف وتصدع المعنى
لعؿ أىـ ما يميز تفكيكية دريدا ىك مصطمح االختبلؼ الذم يمكف بشيء مف االختزاؿ
اعتبار التفكيؾ مرادفا لو  ،ككذلؾ يمكف بالمثؿ تفسير مختمؼ مصطمحات التفكيكية تحت
عنكاف االختبلؼ  ،كىك ما فعمو دريدا عندما سئؿ عف مصطمح االختبلؼ " أنا أعتقد أنيا
تتضح مف خبلؿ سمسمة مف المفردات األخرل التي تعمؿ معيا (.الكتابةل  ،أك(األثرل ،
أك(الزيادةل أك (الممحؽل  ،كىي جميعا كممات مزدكجة القيمة  ،أك ذات قيمة غير قابمة
لمتعييف ( ،األثرل ىك ما يشير كما يمحك في الكقت نفسو  ،أم ما ال يككف حاض ار أبدا ،
ك(الزيادةل ىي ما يأتي لينضاؼ كما يسد نقصا.1".
ال يمكف عمى اإلطبلؽ التماس مفاىيـ دريدا بمغتو التي دائما تيرب إلى األماـ كتتحدث
عف نفسيا بما ليست ىي ،2كىي تعبر عف حالة المفكر المتماىي مع مذىبو ،3لذلؾ قد
يككف مف األجدل تتبع ىذا المصطمح مف خارج التفكيؾ  ،خاصة عند قراء دريدا  ،كبذلؾ
يمكف اعتبار اال ختبلؼ محصمة لمعنييف متضاديف ال ىك بالسمب كال ىك باإليجاب ،
"فالمصطمح يجمع معا جميع معاني االختبلؼ العادم  ،إضافة إلى كؿ دالالت فعؿ
التأجيؿ كاإلرجاء ، 4".أم إخبلؼ اليكية مكعدىا مع ذاتيا كاحالتيا إلى اآلخر باستمرار، 5
مما يجعؿ مف الداللة في حالة إرجاء دائـ إذ ال يمكف إثباتيا أك نفييا  ،النفبلتيا مف
التحديد كانزالقيا باستمرار الذم يعبر عف تصدع المغة كتكتر المعنى  ،كىذا ما يفضي إليو
كتابة االخػ(تلػبلؼ  ،حيث الكتابة تنازع الصكت  ،إذ يحمؿ الصكت بذكر تصدعو الذم
يفككو المكتكب كيحؿ مكانو كاشفا عف استراتيجية االختبلؼ التي تفضح النص كتبعثر

1
2

 جاؾ دريدا  :الكتابة كاالختبلؼ  ،ص.53 -عبد العزيز حمكدة  :المرايا المحدبة (مف البنيكية إلى التفكيؾل  ،الككيت  ،عالـ المعرفة  ،إبريؿ  ، 1998ص.327

3

 -عادؿ عبد اهلل  :التفكيكية  ،ص.24

5

 -جاؾ دريدا  :الكتابة كاالختبلؼ  ،ص.31

4

 ميجاف الركيمي كسعد البازعي  :دليؿ الناقد األدبي  ،ص.116155
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المعنى  ،كتجعؿ مف مفيكـ االختبلؼ التقميدم الذم يثبت ىكية لعبلمة ما في مقابؿ أخرل
تحت مفيكـ القيـ الخبلفية كما يراىا ديسكسير  ،إلى تأجيؿ ىذا اإلثبات الغير ممكف لمداللة
التي تفقد قيمتيا باستمرار في إطار اإلحاالت البلنيائية حيث المغة مجمكعة مف الدكاؿ 1كلـ
يبؽ سكل المعب الحر الذم يتضمنو مفيكـ التأجيؿ كاإلخبلؼ .
قد يككف تعريؼ محمد عناني – كما يصفو عبد العزيز حمكدة – أكثر كضكحا حينما يرل
بأف االختبلؼ ىك  ":عدـ كجكد معاف محددة لمكممات  ،كأف أقصى ما نستطيع إدراكو ىك
االختبلؼ فيما بينيا  ،كارجاء المعنى إلى أجؿ غير مسمى  ، 2".لكف ىذا التحديد كغيره
كاف كاف يركـ التدليؿ عمى االختبلؼ أك محاكلة (تحديد معناهل  ،إال أنو مفارؽ أصبل
لمضمكنو كرسمو  ،التي تعجز المغة الطبيعية أك العممية عمى كعي صكرتو كمحتكاه  ،مما
يفسح المجاؿ لمغة أخرل أقرب إلى الشعرية كالخياؿ  ،قد ال تعني شيئا  ،كىذا ما دفع عادؿ
عبد اهلل إلى تعريؼ عجز المغة أماـ االختبلؼ " كؿ محاكلة إلدراؾ معنى (االختبلؼل عبر
الكسيمة الكحيدة المغة/الفكر -...-ىي نفي ليذا المفيكـ كطمس لو  ،ألف المغة نفسيا/
المعنى كمو ىما نتاج لو –لغيابو  ،كمف ىنا فكؿ محاكلة إلدراكو عبر المغة ىي مضي
باالتجاه اآلخر لو – ابتعاد عف المركز الذم ال كجكد لو – الذم صدرت عنو كالذم ىك
(االختبلؼل.3".
كلذلؾ يستحيؿ اإلحاطة باالختبلؼ بمنطؽ القبض أك المفيمة  ،كيبقى الحديث عف
االختبلؼ ىك حديث عف عجز ضمني تنزاح فيو ىذه المفظة عمى نفسيا  ،لتثبت عجز
المغة أماـ نفسيا  ،كال يبؽ سكل الحديث باالختبلؼ حكؿ االختبلؼ الذم ال يفضي إلى
شيء  ،كىذا البلشيء ىك كؿ شيء حسب دريدا .

1

 -عبد العزيز حمكدة  :المرايا المحدبة  ،ص.329

3

 -عادؿ عبد اهلل  :التفكيكية  ،ص. 11

2

 -المرجع نفسو  ،ص.328
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 -2ظاىرة دريدا عربيا
أما عربيا كنعني بذلؾ حضكر أفكار دريدا في الخطاب النقدم كالفكرم العربي  ،كمحاكلة
نقؿ فمسفة االختبلؼ مف تفكيؾ الميتافيزيقا الغربية أك المكغكس  ،إلى مكاجية التراث العربي
كاإلسبلمي أك الثقافة المعاصرة أك اجتراح نظرية نقدية عربية تجعؿ مف التشريح مدخبل ليا،
كربما لسنا نبالغ إذا اعتبرنا بأف التفكيكية ىي أىـ األفكار الغربية الحديثة تأثي ار في الخطاب
الفكرم العربي فضبل عف النقد األدبي  ،التي ظيرت في الثمانينيات كانتشرت في
التسعينيات  ،كىذا ما عبر عنو عبد الحميـ عطية بقكلو ":لقد كاكب المفكر العربي فمسفة
االختبلؼ  ،كتعددت أسماء مف نقمكا كتاباتو – يعني دريدا  -ككتبكا عنيا  ،كمف عرفكا
أفكاره كطبقكىا  ،كمف استخدمكا منيجو في التفكيؾ لمتعامؿ مع النصكص العربية  ،كمف
كاصمكا تعميؽ استراتيجيتو حتى البدايات األكلى لمفكر العربي اإلسبلمي أمثاؿ  :محمد
أرككف  ،كعبد الكريـ الخطيبي  ،كعبد السبلـ بنعبد العالي  ،كمحمد نكر الديف أفاية ،
كفتحي التريكي  ،كعبد العزيز بف عرفة  ،كمطاع صفدم  ،كىاشـ صالح  ،ككاظـ جياد ،
كعبد اهلل إبراىيـ  ،كعمي الشرع  ،كعمي حرب  ،كعبد اهلل الغذامي  ،كغيرىـ ممف حممكا
أعمالو كانتقدكا اسياماتو أمثاؿ  :حسف حنفي  ،كأسامة خميؿ  ،كسعد عبد الرحيـ البازعي،
كعبد الكىاب المسيرم.1".
كالمبلحظ في التفكيؾ العربي أك التفكيكيات العربية ىك اختبلفيا في تكظيؼ (االختبلؼل
ترجمة كفيما كاستثما ار أك تطبيقا  ،كذلؾ الختبلؼ المجاالت التي تأثرت بفكر دريدا مف
سكسيكلكجية ك فمسفية ك نقدية  ،ككذلؾ تصكر المفكريف العرب الذيف تحكميـ اتجاىات
متعددة كأىداؼ متباينة  ،كذلؾ بيف تفكيؾ العقؿ اإلسبلمي عند محمد أرككف  ،أك تفكيؾ
األطر التي تحكـ المجتمع العربي عند عبد الكريـ الخطيبي إلى تفكيؾ النص كالثقافة عند
عمي حرب  ،ثـ التأسيس لشرعية االختبلؼ كالتنكع عند التريكي كعمي أكمميؿ...ككؿ قراءة
1

 أحمد عبد الحميـ عطية  :دريدا كالفكر العربي المعاصر  ،ضمف كتاب :جاؾ دريدا كالتفكيؾ  ،ص.38،39157

اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

عربية لبلختبلؼ ال يمكف إال أف تعبر عف اجتياد كتأكيؿ ذاتي يقع عمى كاىؿ المفكر ،
ككذلؾ شأف األفكار في انتقاليا مف مكاف إلى آخر فإنيا تفقد كثي ار مف أصالتيا لتتصؿ
بأفؽ آخر ال يعدـ أف يككف استثما ار كفيما ربما يضيؼ أكثر مما يأخذ منيا  ،لذلؾ فإف
نسخة دريدا العربية تكاد تككف منعدمة ألنيا ليست مطابقة لؤلصؿ الدريداني كليس بكسعيا
أف تعيد نفسيا داخؿ العقؿ العربي كاإلسبلمي كداخؿ التراث كالمعاصر حيث اإلشكاليات
ليست مف قبيؿ األنطكلكجيا كالتمركز الغربي أك الحضكر كالغياب أك الصكت
كالمكتكب..كانما العالـ اإلسبلمي مشغكؿ بأشياء أخرل كالتخمؼ كاالستبداد كالطائفية
كالحركب األىمية كالفقر ..كجدلية التراث كالحداثة...كىك كاقع أبعد ما يككف عف االختبلؼ
في أدنى ما يعنيو  ،لذلؾ كاف التفكيؾ العربي بمثابة قراءة أكلى تحاكؿ زحزحة المسممات
كاألفكار النمطية مف أجؿ التأسيس لحداثة عربية رغـ اختبلؼ الرؤل كالتصكرات حكؿ
طبيعة ىذه الحداثة .
كبيذا نستطيع القكؿ أف مفيكـ االختبلؼ عربيا ىك (اختبلؼ/إلى أجؿ مسمىل الذم يبتعد
عف مآالت فمسفة دريدا كيقترب مف مقتضيات الكاقع العربي  ،فاالختبلؼ في الفكر العربي
ىك شرط أكؿ لتأسيس تقاليد الحكار كلقياـ المشركع االجتماعي المبني عمى الكفاؽ العاـ
بيف أطراؼ متعددة مع ضماف حرية الرأم كالتنظيـ كالمشاركة بحسب أكمميؿ ، 1كىك تفكيؾ
مف أجؿ التركيب كاعادة البناء عند عمي حرب ، 2كىك عند الغذامي قراءة حرة كلكنيا
نظامية كجادة تكحد القديـ المكركث مع الجديد المبتكر مف أجؿ التبشير بحياة جديدة. 3
كرغـ البدايات المبكرة لمتفكيكية في الفكر العربي إال أنيا تأخرت نكعا ما إذا ما قيست بالنقد
األدبي  ،لكف بعض الدارسيف يرل أف المبشر األكؿ بالتفكيؾ ىك رائد الحداثة العربية
1
2
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 أحمد عبد الحميـ عطية  :دريدا كالفكر العربي  ،ص.60 -عمي حرب  :ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ  ،ص.26

 -عبد اهلل الغذامي  :الخطيئة كالتكفير (مف البنيكية إلى التشريحية نظرية كتطبيؽل  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي

العربي  ،ط ، 2006 ، 06ص.54
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أدكنيس الذم ترجـ النقد المزدكج لمخطيبي في بداية السبعينات  ،ككاف شأنو في الثابت
كالمتحكؿ شأنا تفكيكيا  ،حيث كاف يرل كجكب خمخمة التراث كزعزعة الثنائيات المشكمة
لمعقؿ العربي كذلؾ بالسماح لمدنيكم كاإلنساني بأف ينازع البلىكتي  ،كلفت النظر إلى
المجيكؿ كالمسككت عنو في الثقافة العربية  ،كمحاكلة تفكيؾ عقمية التعمؽ بالماضي عمى
حساب الحاضر كالمستقبؿ  ،ككذلؾ التأسيس لمكتابة كبديؿ لمخطابة التي تطبع الكعي
العربي.1...
كقد كانت آراء أدكنيس مميمة لمنقاد مف بعده خاصة عند خالدة سعيد كيمنى العيد ككماؿ
أبك ديب ، 2ككاف جابر عصفكر قد أشار إلى التفكيؾ في ترجمتو لمقاؿ دريدا (البنية،
المعب ،العبلمة في العمكـ اإلنسانيةل  ،حيث قدـ لو بترجمة مبينا اختبلؼ اتجاه ياكبسكف
البنيكم  ،كثكرة دريدا عمى البنيكية ، 3لكف البداية الحقيقية لمتفكيكية مثميا عبد اهلل الغذامي
في كتابيو (الخطيئة كالتكفير1985ل  ،ك (تشريح النص 1986ل  ،حيث تبنى فيو التفكيكية
تحت اسـ التشريحية الذم انفرد كحده بيذه الترجمة  ،معتمدا عمى مفاىيـ دريدا (األثرل
ك(التناصيةل أك (التكراريةل التي تعد مف المفاىيـ التأسيسية لمتشريحية كنظرية نقدية غذامية
تفتح المجاؿ لئلبداع القرائي كي يتفاعؿ مع النص  ،الذم ال ينج ىك أيضا مف المشرحة. 4
كلعؿ ما يكازم كتاب الغذامي ىك كتاب (المرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾل لصاحبو
عبد العزيز حمكدة  ،كرغـ التناكؿ المستفيض لمتفكيكية في كتاب المرايا المحدبة الذم
يقارب المائة صفحة  ،إال أنو يعرض ليا مف اتجاه كاحد معارض كرافض يظير حجـ

1
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 ينظر  :أدكنيس  :الثابت كالمتحكؿ  ،ص 58كما بعدىا. -ينظر  :أحمد عبد الحميـ عطية  :دريدا كالفكر العربي المعاصر  ،ص ، 119حيث يشير إلى مقاؿ عمي الشرع حكؿ

التفكيكية كالنقاد الحداثيكف العرب مجمة دراسات األردنية (عدد1986ل ،الذم يعتبره مف الكتابات األكلى التي حاكلت رصد
التفكيكية في النقد العربي الحديث .

3

 -جاؾ دريدا ( :البنية ،المعب ،العبلمة في العمكـ اإلنسانيةل ،تر :جابر عصفكر  ،مجمة فصكؿ ،العدد الرابع ،المجمد

4

 -عبد اهلل الغذامي  :الخطيئة كالتكفير  ،ص.54

الحادم عشر ،عدد ، 1993 ، 04ص.231
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التحيز كاالنتقائية الذم كقع فيو صاحب المرايا  ،كقد أثارت مرايا حمكدة حالة مف
االمتعاض لدل النقاد المعاصريف أفرزت معركة أدبية عمى صفحات أخبار اآلداب المصرية
تزعميا جابر عصفكر  ،كالتي سميت بمعركة آخر القرف ،1كقد أثبت حمكدة انغماسو في
األديكلكجية القكمية التي تحاكؿ إقصاء اآلخر بزعـ إبداع نظرية نقدية عربية  ،كالتي أكقعتو
في تناقض صارخ جعؿ قيمة الببلغة العربية تتجمى مف خبلؿ أعماؿ ديسكسير كالمنجز
الغربي بشكؿ مف المطابقة كالمماىات أك التقكيؿ  ،الذم يعطؿ إرادة المعرفة كيشؿ القدرة
عمى االبتكار لمجديد ،2لكف ذلؾ ال يقمؿ مف شأف عبد العزيز حمكدة الذم أعاد طرح
إشكالية اإلبداع النقدم كشركطو كعبلقتو باألنا كاآلخر  ،كىذا التفكير المزدكج الذم ال
يس تطيع أف يرل شيئا خارج الماضي/الحاضر  ،التراث /الحداثة  ،العرب/الغرب...يعكس
طبقة كاسعة مف المفكريف العرب.
كليس مف المبالغة القكؿ أف بعض األعماؿ التي ترصد حركة التفكيؾ في النقد األدبي
تجعؿ مف مصطفى ناصؼ رائدا في ىذا المجاؿ  ،كال تتكرع عف كصفو بأنو تفكيكي يحسف
لعبة االختبلؼ خاصة في قراءتو لمتراث الببلغي  ،كنقصد بذلؾ دراسة محمد الناصر
العجيمي الذم اعتبر ناصؼ مف النقاد العرب األكائؿ الذيف مارسكا التفكيؾ خاصة في
جانبو التطبيقي  ،كدراسة محمد البنكي -رحمو اهلل( -دريدا عربيال حيث جعؿ لناصؼ
فصؿ خاص عالج فيو تمقي التفكيكية عنده بعيف الريب أك التساؤؿ أك بمفيكـ الجذب

1
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 -ينظر  :محمد البنكي  :دريدا عربيا  ،ص.86

 -عمي حرب  :ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ  ،كذلؾ في مبحث عنكانو (النقد كمحاكالت تجنيسو عبد العزيز حمكدة نمكذجال

الذم لـ يسمـ مف المطرقة التفكيكية لعمي حرب  ،ص.27
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كالطرد  ،كأيضا كتاب صبلح فضؿ (حكاريات الفكر األدبيل الذم اعتبر في أحد مباحثو
أف ناصؼ يدعك لمتأكيمية المفرطة خاصة في كتاب نظرية التأكيؿ  ،كليس مف شؾ أف
مبعث ىذه الدعكل التي تمكنت أخي ار مف القبض عمى ناصؼ ككضعو في قفص التفكيؾ ،
كىك الذم لـ يتبف منيجا مف قبؿ ككقؼ مف المناىج السائدة مكقؼ الخصكمة كالرفض كما
خاصـ نقاد عصره  ،حيث ظيرت ىذه الدعكل لمعياف في المؤتمر الذم نظمو نادم جدة
األدبي في أكاخر الثمانينات  ،كحظره أقطاب النقد العربي آنذاؾ أمثاؿ :جابر عصفكر
ككم اؿ أبك ديب كسعد مصمكح كحمادم صمكد...حيث كانت التعميقات كالمناقشات التي
أعقبت كممة ناصؼ (بيف ببلغتيفل دليبل عمى حجـ التبايف بيف رؤية ناصؼ لمتراث
كصنيع البنيكييف  ،إذ تخمى الحكار عف أم تحفظ ككشؼ عف غضبة ىصكر تجمت في
تعميقات عصفكر كأترابو أسؼ ليا ناصؼ أسفا شديدا.
كمما أخذ بو جابر عصفكر عمى ناصؼ في ىامش البحث المذككر آنفا ىك التناقض الذم
يضؿ رفيقا لناصؼ في معظـ كتبو " إف الدكتكر مصطفى ناصؼ يتجو في اتجاه لكنو
سرعاف ما ينقضو ىك بنفسو مما يحير مف يتابعو كيقرأه 1 ".ثـ يشير إلى ما يشبو المممح
التفكيكي عند ناصؼ بقكلو كاف ناصؼ " يجعمنا دائما في منطقة ميتزة معرفيا كال تقكـ عمى
أساس سميـ صمب مف المعرفة اليقينية.2".

خامسا  :قراءة ناصف من منظور التفكيك
ربما كانت ىذه اإلشارات مسكغا لمدارسيف فيما بعد لحشر ناصؼ في زمرة التفكيكييف،
خاصة كأف الخطاب النقدم الناصفي يتمنع عف أم تكصيؼ منيجي كيأبى التصريح أك
 -1ينظر  :مناقشات بحث مصطفى ناصؼ (بيف ببلغتيفل ضمف كتاب :قراءة جديدة لتراثف النقدم  ،نخبة مف النقاد ،
جدة  ،النادم األدبي الثقافي بجدة  ،المجمد األكؿ  ،ص.410

 -2المرجع نفسو  ،ص.410
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حتى التمميح ألية رؤية يمكف أف تختزؿ في صكرة التيار النقدم مما كاف سائدا  ،كىك الذم
ىاجـ المناىج الشكمية كعارض نقاد زمانو  ،كبقيت كتبو كنصكصو تتمتع بمسافة حذرة
كقمقة تتكجس مف كؿ األفكار التي استيكت نقاد عصره كطبعت صكرة النقد الحديث  ،كاذا
اعتبر ناصؼ بأنو ناقد لغكم أك جمالي أك أنو ناقد أسطكرم أك ثقافي فبل عجب أف
يكصؼ بالتفكيكي  ،كمف ىذا المنطمؽ سنحاكؿ مناقشة تفكيكية ناصؼ مف خبلؿ آراء
العجيمي كالبنكي كصبلح فضؿ  ،كمكاجيتيا مع نصكصو .
 -1العجيمي والبحث عن نموذج تفكيكي
يقدـ الدكتكر م حمد الناصر العجيمي في دراستو (النقد العربي الحديث كمدارس النقد
الغربيةل  ،التي ىي في األصؿ رسالة دكتكراه تحت إشراؼ الدكتكر حمادم صمكد كقد
ناقشيا كؿ مف الدكاترة  :عبد السبلـ المسدم كمحمد اليادم الطرابمسي  ،محمد عجينة
كحبيب صالحة  ،سنة(1997ل  ،كىي دراسة قيمة يمكف كصفيا بأنيا حصاد القرف في النقد
العربي الحديث كالمعاصر كذلؾ لكثافة المادة كتنكعيا كحجـ الرسالة الذم يقارب ثمانمائة
صفحة  ،حيث يعالج مكضكع التفكيكية في الدراسات العربية لكنو يعتذر لقمة الدراسات حكؿ
التفكيؾ كعدـ كجكد دراسة مستقمة تستكفي حؽ ىذا المكضع  ،إذ يكتفي العجيمي بثبلث
مقاالت لياشـ صالح كعبد العزيز بف عرفة كبختي بف عكدة تحمؿ مكضكع دريدا
كاالختبلؼ  ،كيضيؼ فصبل لمصطفى ناصؼ سماه (تشريح النصل في كتاب الكجو
الغائب  ،كالحقيقة أف الدراسات العربية حكؿ التفكيؾ كانت أكثر بكثير مما ذكر إف في
كتب مستقمة ككتاب النقد المزدكج لعبد الكبير الخطيبي الصادر عف دار العكدة بيركت
 ،1980ككتاب محمد نكر الديف أفاية اليكية كاالختبلؼ  ،كليس أدؿ مف مكسكعة عمي
حرب في نقد النص كالحقيقة التي افتتحيا بكتاب نقد النص الصادر عف المركز الثقافي
العربي  .1993حيث يعد االختبلؼ أىـ ما يقكـ عميو نقده لؤلعماؿ الفكرية السائدة  ،كفي
الجانب النقدم يقدـ عمي الشرع أصكؿ التفكيؾ العربي كيربطو بأدكنيس كعبد الكبير
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الخطيبي  ،كما يعد عبد الرحمف البازعي ممف أسس لمتفكيؾ في النقد العربي رغـ تفضيمو
مصطمح التقكيض كذلؾ في أعماؿ ندكة إشكالية التحيز بالقاىرة(1992ل تحت عنكاف
(تحيزات النقد األدبي الغربيل ،1كلكف ال يمكف التأسيس لمتفكيؾ في النقد العربي دكف ذكر
رائدىا كمؤسسيا عبد اهلل الغذامي الذم افتتح ىذا النيج في كتابيو (الخطيئة كالتكفير،
كتشريح النص1985ل  ،حيث ال ينكر الغذامي استفادتو مف دريدا كمف تجربة بارت التي
قادتو إلى التفكيؾ  ،لكف العجيمي يتجاىؿ الغذامي كال يذكره إال عندما أشار إلى التناص ،
كىذا مما يدفع إلى التساؤؿ عف سبب تجاكز نمكذج الغذامي المكتمؿ مف ناحية التنظير
كالتطبيؽ كالمؤسس في ىذا المجاؿ كنحف نتحدث عف التفكيكية العربية ثـ نناقش بعض
المقاالت الفكرية التي اىتمت بفكر دريدا  ،كنظيؼ ليا بعض الصفحات مف كتاب ناصؼ
الكجو الغائب  ،تحت اسـ (تشريح النصل رغـ أف الباحث اعتمد عمى نفس طبعة الكتاب
مف الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة  1993كالفصؿ الذم يتحدث عف االختبلؼ،
عنكانو(البياف كاالختبلؼل  ،كيميو فصؿ آخر يحمؿ عنكاف (االختبلؼ كتداخؿ النصكصل ،
كال تكجد لفظة تشريح النص ال في عناكيف الفصكؿ كال في الكتاب  ،كانما مدار الحديث
كاف عمى مفيكـ االختبلؼ كقراءة أخرل تتجاكز البياف العربي القديـ كطريقتو في التأتي
لمنصكص  ،التي تقكـ عمى المبلئمة كالتطابؽ كالتناظر كالتشابو كالكحدة حيث تعكد دائما
لممعنى األصمي في مقابؿ الثانكم  ،كتيدؼ القراءة البيانية إلى ردـ التبايف كالتمايز كتعزيز
التقابؿ كالتطابؽ  ،كناصؼ إذ يكاجو في قراءة حفرية أسس البياف العربي كآليات تشكميا
تاريخيا كطرائؽ اشتغاليا عمى النصكص  ،يقترح مفيكـ االختبلؼ بديبل عف التقابؿ كالتشابو
" االختبلؼ أكثر نفاذا مف التطابؽ كالتشابو كالبينة  ،االختبلؼ بيف المكاقؼ ال يذكب تماما
في التشابو كالتبلؤـ  ،كالكحدة  ،في داخؿ كؿ مكقؼ يكجد مكقؼ مخالؼ سيكنا عنو كثيرا،
كترؾ ىذا السيك آثا ار مدمرة في فقو ما سميناه معنى أصميا كما سميناه معنى ثانيا . 2".
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كما أف ناصؼ ال يزعـ استئثاره بمفيكـ االختبلؼ كانما يحيؿ إلى بحث لعبد اهلل الغذامي
حكؿ العمكدية كالنصكصية مستثم ار قيمة االختبلؼ بديبل عف التطابؽ ، 1كال يذكر إطبلقا
دريدا أك التفكيكية  ،رغـ مناقشتو ليا في أكثر مف مكضع في كتبو العديدة مثؿ المغة
كالتفسير كالتكصؿ  ،كخصاـ مع النقاد .
لكف العجيمي يرل أف مذىب ناصؼ في االختبلؼ يمكف أف تككف لو خمفية تفكيكية
خاصة في تطبيؽ ىذا المفيكـ عمى التراث الذم يعكس عدـ االكتفاء بجكانب التنظير في
مسألة التفكيؾ كاالنصراؼ إلى التجريب كالممارسة خاصة بما يمدنا بو التراث مف أمثمة
متجسدة في الصكر كالمجازات. 2
ربما يككف لحمادم صمكد يد في لفت لعجيمي لتطبيقات ناصؼ في الكجو الغائب كىك
الذم شيد السجاؿ الذم دار حكلو في مؤتمر نادم جدة األدبي  ،كلكف بالعكدة إلى األمثمة
التي يجعميا العجيمي مدار بحثو  ،تتجمى ربما مبررات التفكيؾ في مدخؿ االختبلؼ كذلؾ
في أشير كنايات العرب كقكليـ (فبلف كثير الرمادل التي جرت العادة عمى حمميا عمى
داللة الحاؿ في الكرـ كالجكد  ،لكف مصطفى ناصؼ يرل أف ىذه العبارة في سياؽ الشعر
تدؿ عمى معاف كثيرة تتجاكز ما قد كاف سائدا إذ ىذا الرماد الكثير ىك "محاكلة لفض
الخبلؼ بي ف الفرد كالمجتمع  ،كقد يعني أف عبلقة التكتر بيف الغني كالمجتمع مف الصعب
التخفيؼ منيا إال بثمف غاؿ  ،كقد يعني أف الغني ال يقبؿ في المجتمع إال إذا حط عف
نفسو أكزار الغنى  ،فيناؾ إذف قدر مف التكتر أك االختبلؼ  ،إما بيف الفرد كنفسو كاما بينو
كبيف المجتمع  .أضؼ إلى ذلؾ أف حيكية السياؽ األدبي تجعؿ (كثير الرمادل  ،أكبر مف
الكريـ أم أنيا تذىب بعيدا بفكرة العبلمة ، 3".ثـ يذىب ناصؼ أبعد مف ذلؾ حينما
يتساءؿ ":أليس في قكليـ الشائع كثير الرماد إشارة إلى أف صاحبنا كاف كثير الماؿ كاليكـ
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أصبح بدال مف ذلؾ كثير الرماد  ،كأصبح الكرـ كالماؿ كالكريـ نفسو زائبل زكاؿ كؿ
شيء...كزعمنا أف كثرة الرماد قد عبثت –كما ترل -بالعطاء كمف المحقؽ أك المضنكف
عمى األقؿ أنيا عبثت بمفيكـ الشح أيضا  ،كأصبح الرماد الكثير منافسا أم منافس لمماؿ
كالعطاء  ،نحف ال نخدـ العطاء أك الكرـ كانما نصفيو كنتسامى بو مف جانب كنعكد فنمقي
عميو نظرة مشفقة مفارقة أك ساخرة مف جانب ثاف. 1".
كيعمؽ العجيمي عمى ىذا المثاؿ بما يشبو التفكيؾ قائبل ":فالدارس مف ىذه الكجية يككف
كمف يحفر في العبلمة أك يزحزحيا لينطقيا ما ال تفصح بو في الظاىر ليستجمي مكاطف
الخبلؼ المستكنة فييا ،2".كيمضي لعجيمي مع ناصؼ ليبرر جنكحو إلى االختبلؼ الذم
ييدؼ إلى ضرب العقؿ البياني المطمئف لمكضكح كالمستسمـ لمشرح قانعا مف المعنى بما
ظير كبما كاف مطابقا جميا كنقيا مف جراثيـ المخالفة ، 3كذلؾ عمى حساب لغة الشعر
الحية كالقمقة التي تستبطف الخبلؼ أك تخفيو سكاء قصدنا إلى ذلؾ أك ال. 4
كالمبلحظ أف العجيمي يعتمد عمى مثاليف فقط  ،ليثبت ما يزعمو مف أثر دريدا في قراءة
ناصؼ ألمثمة مف التراث  ،كىي صكرة جزئية كمحدكدة منتزعة عمدا مف سياؽ أكبر
كأعمؽ يشتغؿ عميو ناصؼ في إعادة قراءة التراث الببلغي العربي مف نظرة أخرل مثمت
غربة ىذ ا الطرح في الكجو الغائب كغيره مف أعمالو التي ماانفكت تحرض عمى النظرية
األخرل كالقراءة الثانية كالميبلد الجديد..كما مفيكـ االختبلؼ إال صكرة ليذه القراءة التي ال
تخفي أثر أميف الخكلي كبراعتو في تقميب الكممة عمى أكجو عدة تكشؼ عف فقو كاسع
بالعبارة يتجاكز حدكد الببلغة كأنظمتيا ككذلؾ كاف شأف الركاد جميعا ،5كأيضا تنبئ ىذه
الصكرة عمى ما ال يخؼ في طريقة النقد الجديد مف بحث الكممات عمى ضكء التخميف
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كالتقصي بدؿ التقرير الذم تحفؿ بو مذاىب النقد قديما كحديثا  ،كقد بدا لؾ احتفاؿ ناصؼ
بفمسفة ريتشادز في سبر المعاني  ،كما أف ىذه القراءة لـ تكف كليدة ما غاب مف كجو
الببلغة العربية كلـ تنشأ مف كحي فمسفة دريدا  ،بقدر ما تعبر عف كعي مبكر كمطرد حذا
ناصؼ ألف يشؽ طريقا منفردا نممس آثاره في أكلى كتاباتو خاصة في الصكرة األدبية
كنظرية المعنى قبؿ أف تظير فمسفة دريدا ربما في الغرب فضبل عف اشتغاليا عربيا ،
كنكتفي بمثاؿ مف نظرية المعنى الصادر سنة(1965ل  ،يظير مبلمح الخطاب النقدم
الناصفي الذم ال يختمؼ عما جاء في الكجو الغائب يقكؿ ناصؼ ":أنظر مثبل إلى قكلنا
اإلنساف ذئب  .ىنا نجد أف الدالالت المرتبطة بفكرة اإلنساف في االستعماالت الحرفية
ليست ىي نفسيا الدالالت المرتبطة بيا في ىذه االستعارة القريبة التي نستشيد بيا اآلف ،
إننا نعيد اختبار خكاص اإلنساف  ،كنرفع بعض ىذه الخكاص عمى السطح  ،كنبقي خكاص
أخرل غير قميمة في الباب الخمفي لممعنى  ،استعارة الذئب أخفت بعض التفصيبلت كأكدت
تفصيبلت أك اتجاىات أخرل  ،كبعبارة أخرل نظمت تصكرنا لئلنساف - ،1"...كاف لـ تقنع
بذلؾ لؾ أف تكمؿ مع ناصؼ..": -في حالة الذئب يجب أف ال ننسى أف الذئب مثبل بدا
أكثر إنسانية مما كاف في االستعماالت الحرفية السابقة  ،كؿ الفكرتيف تغذم األخرل كىذا
الغذاء المتبادؿ ييمؿ تماما في فكرة المقارنة...اإلنساف قاس ماكر خبيث كالذئب  ،ىذا ىك
ما تقتضيو فكرة المقارنة  ،كلكف في نظرية التفاعؿ تقكؿ بأف االستعارة غطت عمى بعض
مفيكمات اإلنساف السابقة ...كذلؾ نجد أف فكرة الذئب دخؿ عمييا تعديؿ  ،لـ يعد الذئب
غريبا في صفائو  ،كأصبح ىناؾ عالـ مشترؾ يظـ ىذيف النظاميف اإلنساف
كالذئب...االستعارة – في ظؿ نظرية التفاعؿ -أحدثت اضطرابا كبي ار في مفيكـ اإلنساف .
لقد ألقي شيء يفجر عالـ المعنى  ،كبدال مف أف يككف ىذا العالـ متفقا عميو – كما ىي
الحاؿ في القكؿ بالمقارنة – يعاد فيمو كتنظيمو كادراكو مف جديد. 2"..
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إف عبارة (اإلنساف ذئبل ىي ما يقابؿ عبارة (كثير الرمادل  ،كاف كانت العبارة األكلى قد
عرض ليا ناصؼ تحت ضكء مفيكـ (االستعارة التفاعميةل  ،ليكاجو بيا المعنى الحرفي أك
المقارنة  ،أما العبارة الثانية فقد عكلجت تحت مفيكـ (االختبلؼل  ،الذم يتجاكز فكرة
المطابقة كداللة الحاؿ .
كدعنا نعيد لعبة اإلسقاط فنق أر في قكؿ ناصؼ (تفجير عالـ المعنى /كاعادة تنظيمول ما
التفكيؾ!.
يدعكنا إلى نسبتو إلى
َ
لـ تكف فمسفة االختبلؼ بدعا مف القكؿ عند دريدا بؿ كانت مف صميـ اتجاىات الفكر
الغربي المعاصر عند ىايدغر  ،كفككك دكلكرز كفاتيمك ،1 ..رغـ أف دريدا عمؽ ىذا
المفيكـ كجعمو ىدفا بذاتو كلذتو  ،يقكـ عمى اإلخبلؼ كاإلرجاء  ،الذم يشكؿ النيائية
التأكيؿ حيث ال قيمة ألم شيء كىذا ما عارضو ناصؼ " كقد بمغ ىذا العنؼ قمة في
فمسفة دريدا حيث اجتمع االختبلؼ كاإلرجاء  ،كعممية تكليد المعنى عند دريدا  ،تقكـ عمى
ما يشبو اإلحباط كاليزيمة  ،فاالكتماؿ كاالكتفاء الذاتي عدك ليذا الباحث المثير  ،كمناىضة
االحتماالت بعضيا في خدمة ما ال يتحقؽ أك ما يتغيب  ،كما غاب أك ما حضر يتعاكساف

1

 -ينظر مقدمة المترجـ  ،جاؾ دريدا  :الصكت كالظاىرة (مدخؿ إلى فمسفة العبلمة في فينكمينكلكجيا ىكسرؿل ،تر:

فتحي إنقزك  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط ، 2005 ، 01ص.10
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أك يتنافراف  ،أك يسفو أحدىما اآلخر  ،كالمقصد مف ىذه التأمبلت اقتبلع فكرة الثكابت أك
الركاسي. 1".
كب التالي فإف االختبلؼ عند ناصؼ ال ينتيي إلى ذاتو بقدر ما يقكد إلى التكافؽ  ،فإذا
" خالفت فإنني أسعى إلى تكافؽ أفضؿ  .أنا أختمؼ لكي أفيـ  ،كال أقدس االختبلؼ لذاتو ،
االختبلؼ إذا ليس ىدفا  ،أحرل بالتفاعؿ أف يككف ىك اليدؼ  ،لكف الفطنة إلى االختبلؼ
تجعؿ التفاىـ أك التفاعؿ أعمؽ كأصح  .2".لذلؾ فإف مبمغ االختبلؼ عند ناصؼ ىك
محاكلة اختبار ممكنات أخرل لممعنى األدبي تقتضي التأليؼ بيف المتباينات كما تحتمؿ
االختبلؼ بينيا حيث تتعاطؼ كتتفاعؿ جميع العناصر الممكنة عمى نحك ينتج بو المعنى
كينمك.

1
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 مصطفى ناصؼ  :المغة التفسير كالتكاصؿ  ،ص.199 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.13168
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 -2محمد البنكي وقوى الجذب والجذب 1في نقد مصطفى ناصف
يقدـ الناقد البحريني محمد أحمد البنكي – رحمو اهلل  -في عممو الممتاز (دريدا عربيا قراءة
التفكيؾ في الفكر النقدم العربي ل مسحا شامبل لتمثبلت التفكيؾ العربية التي تجاكز بيا
األعماؿ المؤسسة األكلى ، 2كيجعؿ البنكي مجمكعة مف النقاد كالمفكريف العرب نمكذجا
لمتفكيؾ العربي كنعني بذلؾ عبد العزيز حمكدة ككماؿ أبك ديب كعبد الكىاب المسيرم كعمي
حرب ..كيضع عمى رأس ىذه النماذج مصطفى ناصؼ كأحد األمثمة التي تشيد عمى
حضكر دريدا في النقد العربي الحديث  ،باإلضافة إلى تجربتيف بارزتيف كىما عبد العزيز
حمكدة الذم شكؿ التفكيؾ جزءا ميما مف كتابو المرايا المحدبة ،ككماؿ أبك ديب الذم
اشتير بالبنيكية لكنو يطرح مشكمة التفكيؾ في غير مكضع مف كتابو جماليات التجاكر، 3
كربما يعد نمكذج عبد العزيز حمكدة ككماؿ أبك ديب عمى حضكر التفكيكية في النقد العربي
مبر ار كمشركعا باإلضافة إلى النمكذج األبرز كىك عبد اهلل الغذامي الذم أشار لو البنكي
في مقاؿ مستقؿ ، 4إال أف كضع مصطفى ناصؼ كأحد أبرز مظاىر التفكيؾ العربي الذم
1

 -كاف كاف قد عرض البنكي لمصطفى ناصؼ في كتابو دريدا عربيا  ،في مبحث بعنكاف  :التفكيؾ بكصفو تعددا

مفرطا ،فإف نف س المبحث نجده في كتاب آخر بعنكاف قكل الجذب كالطرد في نقد مصطفى ناصؼ  ،كالكتاب ىك  :البنكي
مفككا مقاالت كدراسات مختارة لمناقد البحريني محمد البنكي  ،إعداد رندة فاركؽ  ،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر ،
بيركت  ، 2010 ،ص.99

2

 كنعني بذلؾ أربع دراسات أشار إلييا البنكي في مقدمتو  -:التفكيكية كالنقاد الحداثيكف العرب لػ :عمي الشرع التفكيكية كاالختبلؼ جاؾ دريدا كالفكر العربي المعاصر لعبد الحميـ عطية -التفكيكية في الخطاب النقدم العربي المعاصر ليكسؼ كغميسي

3

 -المرايا المحدبة مف البنيكية إلى التفكيؾ لعبد العزيز حمكدة

 -ينظر  :كماؿ أبك ديب  :جماليات التجاكر أك تشابؾ الفضاءات اإلبداعية  ،بيركت  ،دار العالـ لممبلييف  ،ط، 01

 ، 1997ص.87

4

 -ينظر :محمد أحمد البنكي  :جاؾ دريدا ثبلثة عقكد مف اليجرة العربية  ،البحريف  ،مجمة أكاف  ،العدد ،2002 ، 01

ص.126
 -كلمبنكي مقاالت عديدة حكؿ التفكيؾ العربي تظير بشكؿ بارز اىتماـ الباحث بقضية التفكيؾ قبؿ أف تطرح بصكرة

أشمؿ في كتابو دريدا عربيا كنذكر مف مقاالتو  :قراءة عبد السبلـ بف عبد العالي  :التفكيؾ بكصفو مجاكزة  ،البحريف ،
مجمة أكاف  ،العدد رقـ  01 ، 06يكليك  ، 2004ص.170
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تنازعت في شأنو ثبلث رؤل مختمفة بيف منكر ألثر دريدا في الفكر العربي كمثبت كمتكسط
بينيما  ،ربما يطرح العديد مف اإل شكاليات  ،مف أىميا تفسير أعماؿ مصطفى ناصؼ عمى
ضكء آراء دريدا رغـ أف البنكي كضعو تحت عنكاف (مصطفى ناصؼ التفكيؾ بكصفو
تعددا مفرطال أم عمى أساس مف الرفض المسبؽ لصاحب فمسفة االختبلؼ  ،إال أف
المكضكع العاـ لمدراسة كسياؽ التفكيؾ الذم يحتكييا يكفي لدفع القارئ كالباحث الستحضار
دريدا أك استبعاده في قراءة ناصؼ عمى نحك مف الجذب كالطرد كما ناقشيا الباحث في
مكضع آخر ،كىك ال يبعد أطياؼ دريدا عف ناصؼ بقدر ما يثبت حضكر التفكيؾ إما
بالرفض أك القبكؿ في كؿ دراسة تجعؿ مف ناصؼ مكضكعا ليا .
ينطمؽ البنكي في معالجتو لناصؼ مف الخمفيات الفكرية كالنقدية التي أسيمت في بناء
شخصية ناصؼ البحثية كطبعت آراءه النقدية ،كىذه الخمفيات ال تخؼ عمى كثير مف
الباحثيف كما أف ناصؼ يصرح بيا بؿ ال ينفؾ يذكر دينو لمركاد كلمنقد الجديد إف في متكف
كتبو أك في إحاالتو  ،كيعبر عف ذلؾ البنكي بقكلو " :كاف مصطفي ناصؼ عقّاديان في
نشداف تأت لمغة يتبلءـ مع حاجة المجتمع إلى كثبة أخبلقية كركحية ،ككاف طاىكيان في
تطمب تعامؿ مع النصكص ينأم عف الفيـ األرسطي لممعني ،ككاف خكليان في التماس حمكؿ
ألزمة النقد تستحصؿ مف خارج بيئة الدرس البياني في التراث العربي ،1".كيضيؼ البنكي
ث اني أكثر المؤثرات في ناصؼ بعد الركاد كىك النقد الجديد ممثبل في إيفكر أرمستركنغ
ريتشاردز عمى كجو الخصكص حيث مثؿ كجية جديدة لمبحث بعيدا عف األثر الفرنسي
الذم ظؿ طاغيا منذ طو حسيف  ،بؿ إف نقكدات ناصؼ لمتفكيؾ :إنما تقكـ في جميا عمى
استحضار ريتشاردز كسمطة معرفية تنطمؽ المعارضة مف كحي الرككف إلييا.

2

 ،كىذا ما

سيتكأ عميو البنكي لمذىاب بعيدا في سبر العبلقة بيف النقد الجديد كالتفكيكية كبحث الدكافع
الثقافية كالفمسفية التي صنعت صيحات التفكيؾ ككانت أيضا كراء مقاكمتو ككؿ ذلؾ في
1
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 محمد البنكي  :دريدا عربيا  ،ص. 250 المرجع نفسو .253170
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شأف إثبات األثر الكبير لمنقد الجديد في مشركع مصطفى ناصؼ عمى حساب التفكيؾ الذم

التبس في مبحث االختبلؼ أك قراءتو لعبد القاىر ، 1كلذلؾ كاجو البنكي شبية التفكيؾ التي
حامت حكؿ أفكار ناصؼ بركح جديدة تثير تساؤالت أبعد كأعمؽ مف تيكـ جابر عصفكر
عمى ناصؼ كربط أفكاره بمكثة التفكؾ ،كيمكف إيجاز ىذه التساؤالت في النقاط التالية:
 تنازع األثر الفرنسي كاألثر األنجمكساكسكني في النقد العربي  -خاصة في مصر-الذم اتجو إلى ىذا األخير كفتح آفاقا أخرل لمنقد خارج التمكينات الفرنسية المعتادة.
 ال تخفي األفكار الغربية نكاح عدة مف الصراع كاالختبلؼ سكاء فرنسية انجميزية أكأكربية أمريكية  ،أك مسيحية ييكدية فيما يتعمؽ بتفكيكية دريدا (الييكدمل  ،ككذلؾ
تأكيؿ الفمسفة األلمانية فرنسيا كتمقييا أمريكيا  ،كأثر ذلؾ كمو عمى االختبلؼ حكؿ
قضايا المغة كالنقد.
 األثر الكبير لمفمسفة الذرائعية عند جكف ديكم ككلياـ جيمس في النقد الجديد كالفمسفةاأل مريكية عمكما التي تميؿ إلى مراعاة الجانب االستعمالي النفعي في الداللة كالخبرة
كالتجربة عمى حساب اإلرجاء البلمحدكد في فمسفة التفكيؾ كىك ما يبدك جميا في
آراء ناصؼ حيث متطمبات الكاقع كشركط النيضة التي تممييا المسؤكلية األخبلقية
كالحضارية.
البد أف ىذ ه األفكار كغيرىا ألقت بظبلليا عمى خطاب ناصؼ النقدم إال أنو ال يحيؿ إلييا
عادة رغـ حضكرىا في النقد الجديد الذم يبرز جميا في كتابات ناصؼ كفي األخير يربط
البنكي ما خيؿ إلى كثير مف الدارسيف أنو التماحات تفكيكية بما جاد بو النقد الجديد مف
قدرة قرائية تفتح مكامف الداللة كتمد مف ظبلليا في غير إسراؼ االختبلؼ أك لعبة اإلرجاء،
1

 -يعتبر الباحث الجزائرم محمد نبيؿ صغير أف مصطفى ناصؼ كاف تفكيكيا في قراءة تراث الجرجاني  ،عمى غرار

حكار صحفي مع نكارة لحرش بمناسبة إصدار كتابو الجديد (تشريح المرايا في نقد مشركع عبد العزيز حمكدةل  ،نشر يكـ
االثنيف 02نكفمبر  ، 2015ينظر :مكقع جريدة النصر .www.annasronline.com
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كال يكتؼ البنكي بيذا المممح في قراءة ناصؼ دكف أف ينكه بالنزعة اإلنسانية التي تطبع
النقد الناصفي مشي ار إلى لغتو المتفردة في تركيض النص كما ليا مف معقكلية مختمفة عف
صرامة الكتابة النقدية األكاديم ية كالمتداكلة  ،كربما ىذه الميزة ىي التي دفعت الكثير مف
الدارسيف إلى التسرع في الحكـ عمى لغة الخطاب النقدم الناصفي التي تأبى القبض
كاالحتكاء في أم مف االتجاىات المنيجية السائدة  ،كرغـ أف محمد البنكي قد اقترب مف
ناصؼ إلى درجة ربما لـ يبمغيا سكاه  ،إال أنو عرض لو مف ثنائية األثر التفكيكي كأثر
النقد الجديد كقبميا مؤثرات الركاد  ،ثـ ناقش التفكيؾ مف منطمؽ امتداح ناصؼ لو في
مكاضع مف كتبو كرفضو في مكاضع أخرل لدفع شبية التناقض  ،لكف ىذه الركافد تمتقي
جميعا في نير الخطاب النقدم عند ناصؼ لتككف شخصية نقدية متميزة ليا مبلمحيا التي
ال تشبو إال نفسيا  ،لذلؾ كاف مف األجدل االنطبلؽ مف الخطاب النقدم الناصفي كمككف
مستقؿ عف الركافد التي تصنعو كساىمت في تشكمو  ،إذ كؿ مف تراث األجداد كالركاد ككؿ
ما كفد مف تراث غربي عمى اختبلفو كتنكعو يمتقي جميعا في نقطة كاحدة عند ناصؼ
تنصير فييا كؿ ىذه المؤثرات لتتجاكز مجرد األثر إلى الخمؽ كاإلبداع ذلؾ أف القراءة عند
ناصؼ ىي قرينة المجاىدة كالمعاناة كالصبر كالفيـ كليست مجرد ترديد أك استنساخ ،
فاالستيعاب عند ناصؼ يقتضي إعادة التخطيط لتككيف ثقافتنا كما يقتضي إلقاء الضكء
عمى جكانب ميمة مف تراثنا ال تقؿ حيكية عف حيكية الكافد األجنبي ، 1كتكاصؿ ناصؼ مع
األنا أك مع اآلخر لـ يكف تكاصبل سمبيا يمغي فاعمية الذات أماـ النص  ،ذلؾ أف ىذه
الفاعمية "قكاميا التعاطؼ مع المقركء كاالندىاش أماـ التباسو  ،ثـ االنتقاؿ إلى االندماج في

1

 -عبد الغني بارة  :الحداثة في الخطاب النقدم العربي (أزمة تأسيس أك إشكالية تأصيؿ  ،قراءة تأكيمية في مشركع

الناقديف  ،مصطفى ناصؼ كشكرم عياد ل  ،مصر  ،مجمة فصكؿ  ،عدد  ، 61شتاء  ، 2003ص.243
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بنيتو بغرض استنطاقيا مف الداخؿ"" ، 1إنيا قراءة خبلقة يحاكر فييا الناقد/القارئ النص
متعاطفا كمندىشا كمشاركا في إنتاج داللتيا ".2
كمجرد العكدة إلى نصكص ناصؼ قد تغنينا عما أثاره البنكي في بحثو كأجيد معو قارئو ،
إذ أف العبلقة بيف النقد الجديد كالتفكيؾ قد ناقشيا ناصؼ بإسياب في كتابو (خصاـ مع
النق ادل كبيف الفركؽ الجكىرية التي ميزت فكر النقاد الجدد حكؿ المغة كالمعنى كتعدد
القراءات كتنكعيا كنيج دريدا الذم تمقؼ كؿ ىذه األفكار لينفرد بمسمؾ خاص ،كقد أثبت
ناصؼ قراءة دريدا لجيكد النقاد الجدد كخاصة ريتشاردز في كتابو (فمسفة الببلغةل  ،كما
فعمو دريدا بحسب نا صؼ ىك العبث بالحدكد الفاصمة بيف الحديث األدبي كالحديث
الفمسفي ، 3مستثم ار أفكار ريتشاردز حكؿ ضركرة معاكدة التفكير في نشاط القراءة
كاالستنباط كالتأكيؿ ،4لكف النقد الجديد كاف اعتد بتنكع الداللة كانفتاحيا إال أنو حفظ لمعبارة
كرامتيا ككظيفتيا في الحياة  ،كما حفظ لمغة كقارىا كحضكرىا  ،ككاف حذ ار في التفريؽ بيف
القراءات الصحيحة كالخاطئة أك بيف الفيـ كسكء الفيـ متتبعا آثار المعنى كمستعينا بالتثبت
كالترجيح حذ ار مف مزالؽ القراءة كفتنة النص الذم يقكـ – في رأم ريتشاردز عمى االلتباس
– أكثر مف الكضكح  ،أما دريدا فقد كجد في االلتباس كتعدد القراءة كاضطراب المعنى
مدخبل ليحكؿ جيكد النقد الجديد إلى ما كاف يخشاه  ،كليجعؿ مف االختبلؼ نقطة ينسؼ
بيا كؿ المحاذير التي تييب ريتشاردز كأقرانو الخكض فييا حفظا لكرامة المغة كصكنا لفكرة
الحدكد  ،كمف ىنا انقض درايدا بمبضعو التفكيكي كىكل عمى كؿ قيمة أك مبدأ يقي مف
سرؼ القراءة كغكاية التعدد لييدـ الحدكد الفاصمة بيف ما صح مف الفيـ كما تشعب دكنو
ليغدك ىذا المسمؾ غاية في ذاتو تستحيؿ القراءة فيو نمطا يفضي إلى آخر حيث المعنى
1

 -مصطفى شميعة  :القراءة التأكيمية لمنص الشعرم القديـ  ،ص.45

2

 -عبد الغني بارة  :الحداثة في الخطاب النقدم العربي  ،ص.242

4

 -المصدر نفسو  ،ص.349
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سراب كالحقيقة يباب كال يبؽ سكل المعب كاإلزاحة المستمرة التي ال تضفر إال بالغياب
كالتأجيؿ.1
مف أجؿ ذلؾ " فزع أنصار النقد الجديد كىـ أنصار النزعة اإلنسانية المتكارثة منذ عصر
النيضة التي تركت آثا ار كبرل في مفيكـ التربية كالنظاـ  .كاستحاؿ المكقؼ بدال مف ذلؾ
عمى أيدم التفكيكييف إلى نسبية مزىقة ال عقمية  ،كضرب مف اإللحاد في حؽ المعرفة...
النقد الجديد الذم يؤمف بأف شيئا ثمينا يتناقؿ  ،كيحرر اإلشارة  ،كأف نظاما يمكف أف
يتكشؼ  ،كأف التكتر يمكف أف يساعد الذات كالمجتمع عمى الحكار  ،كأف الحكار المستمر
في قمب المغة عبلمة الحياة الناضجة بيف الفرد كالمجتمع  .كؿ ىذا عبث بو التفكيكيكف مف
خبلؿ إحياء نظرة سفسطائية قديمة. 2"..
إف مكقؼ ناصؼ مف التفكيؾ يعكس تماما مكقفو مف النقد الجديد كىذا ما انتيى إليو البنكي
بطريقتو الخاصة  ،رغـ أف طريقة الباحث تقتضي العكدة إلى نصكص ناصؼ التي ال
يحتاج صاحبيا إلى مشقة فيـ أك عناء تأكيؿ ليستجمي أمر التفكيؾ فييا كقد بدا لمباحث
حجـ العسؼ الذم تعرض لو صاحب القراءة الثانية كالببلغة الجديدة مف رمي أفكاره كآرائو
بشبية التفكيؾ كالدريدانية  ،كىذا ما نجده عند باحث آخر 3إذ أعاد العجمة إلى الكراء حينما
كصؼ ناصؼ بالتناقض عمى خمفية مكقفة مف التفكيؾ مرددا ما بدأ بو البنكي مبحثو عف
ناص ؼ  ،كمتغافبل عما انتيى إليو  ،بؿ جعؿ ىذا الباحث ناصفا نمكذجا لذلؾ يقكؿ ":كقد
تصؿ المراكحة بيف التراث كالحداثة إلى صكرة متناقضة بيف الشؾ في مقكالت الحداثة
كالتعامؿ السمبي معيا تارة  ،كاالعتماد عمييا تارة أخرل كيمكف أف يككف مصطفى ناصؼ
نمكذجا حيا لذلؾ. 4"...
1

 -مصطفى ناصؼ  :خصاـ مع النقاد  ،ص.355

2

 -المرجع نفسو  ،ص.356

4

 -عمي حسيف يكسؼ  :إشكاليات الخطاب النقدم العربي المعاصر  ،ص.188
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كىذا التعميـ – لؤلسؼ  -الذم أطمقو الباحث في صفحة أك أقؿ مف بحثو كلـ يتحرل فيو
حقيقة ناصؼ كمكقفو مف التراث كشأنو كالحداثة كما بعدىا فضبل عمى أف يتبيف مكقفو مف
التفكيؾ  ،ال يدؿ سكل عمى قمة دراية بأبحاث ناصؼ كتصانيفو رغـ أف ىذا الباحث قد
كضع ناصؼ مف قبؿ في اتجاه المعارضيف لمخطاب النقدم الغربي كمحاكلة تأسيس نيج
حداثكم عربي مع محمد مفتاح 1في مقابؿ اتجاه المنحازيف لمنظرية الغربية أك البديؿ التراثي
أك المحايديف  ،كالغريب أف ىذا الباحث لما عالج التفكيؾ في مبحث آخر ، 2عرض لو
عرضا دكف أف يبيف الكجو اإلشكالي مف ىذا التيار في الفكر النقدم العربي كما زعـ في
البداية كانتيى إلى رفضو أديكلكجيا معتمدا عمى كتاب كليد قصاب (مناىج النقد األدبي
الحديث رؤية إسبلميةل ،كأف التفكيكية أك غيرىا مف المناىج النقدية كالبنيكية تحتاج إلى
فتكل شرعية!  ،كالطريؼ في األمر أف الباحث رفض كتاب كليد قصاب مف قبؿ متيما إياه
باألديكلكجيا.3
كحقيقة أف ناصؼ امتدح ذكاء دريدا كأشاد بفكره لـ أجد ليا أث ار معب ار حقا عف اإلعجاب
بقدر ما ىك عرض ألفكار صاحب التفكيؾ في سياؽ البحث البنيكم مشي ار إلى مكقفو مف
بحث العبلمات كنسخو لمتقاليد الغربية المتركزة حكؿ الصكت دكف الكتابة ،4كاف سمّمنا بأف
ناصؼ قد أثنى عمى دريدا في مكاضع مف كتبو كرفضو في مكاضع أخرل فميس ىذا مف
التناقض في شيء  ،فكؿ يؤخذ مف فكره كيرد  ،كال يسمـ فكر مف المعارضة رغـ كثرة
المعجبيف  ،كلكف سمة التناقض ىي ما يضفييا الباحث عمى مكضكعو عندما يقتطع
نصكصا مف سي اقاتيا كيضربيا ببعضيا مكىما القارئ بأشياء في نفس الباحث كليست مف
أخبلقياتو .
1

 -عمي حسيف يكسؼ  :إشكاليات الخطاب النقدم العربي المعاصر  ،ص.53

2

 -المرجع نفسو :ص.332

4

 -مصطفى ناصؼ  :صاـ مع النقاد  ،ص344حتى .348
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كميما تكمفنا في رفض ديردا كالتعريض بفمسفتو  ،فميس ألحد مف الشرؽ أك الغرب ليناؿ
مف مكانتو كحضكر فمسفة االختبلؼ كأحد أىـ األفكار التي أثارت جدال ليس بالييف في
نياية القرف  ،كحتى أشد الذيف عارضكا دريدا لـ ينتقصكا مف قيمة أفكاره رغـ ما فييا مف
غمك كانفبلت  ،لقد ىاجـ ادكارد سعيد دريدا كاعتبر أف أفكاره ال تخمك مف فكضى كأنيا
مائعة يسيؿ تكجيييا في أم اتجاه  ،إال أنو لـ ينكر إعجابو بو ككصفو بأنو رجؿ المع، 1
كحتى عبد الكىاب المسيرم الذم كاف مف أبرز المفكريف العرب رفضا كنقدا لمتفكيؾ كاتيامو
بالعدمية كالمادية الجديدة  ،لكنو في مكضع آخر ال ينكر ما لمتفكيؾ مف فائدة ألنو يكشؼ
عف بعض الحقائؽ الدفينة التي ال تظير عمى السطح  ،بؿ إف المسيرم يؤكد أنو كظؼ
التفكيؾ في نقد الصييكنية . 2
كمف ىنا يجب التمييز بيف دريدا في بيئتو حيث انتشرت أفكاره عمى القدر نفسو الذم
رفضت كىكجمت كىذا مف صميـ حيكية العقؿ الغربي الذم يفسح المجاؿ لؤلفكار ك اإلبداع
كما أنو يسمح بتشكيؿ كعي ضدم يبقي ىذه األفكار في حالة نشاط مستمر بمعزؿ عف
ثنائية الرفض كالقبكؿ  ،كنحف إذ نفيد مف أدكات الغرب النقدية كنتزكد منيا إال أننا ال نيدؼ
بيا إلى "..تحميؿ أكضاعنا كتفكيؾ آليات عجزنا  ،ألف ما ييمنا مف نقد الغرب بالدرجة
األكلى  ،ىك اتخاذ مكاقؼ اديكلكجية نضالية  ،إما مف أجؿ المباىاة بعظمة الذات كأحقيتيا،
أك مف أجؿ إدانة الغير كالتشيير بو ، 3".كىك ما يصدؽ عمى كثير مف الباحثيف .
ربما أراد البنكي مف فكرة التناقض التي افتتح بيا مبحثو عف ناصؼ كدريدا تشكيؽ القارئ
كاستدراجو إلى آفاؽ أخرل قد تثرم بحثو كتعمؽ مف حضكر التفكيكية عربيا بما يتناسب مع
عنكاف الكتاب كذلؾ بمعية ناقد لو مف المرجعيات المختمفة التي تؤسسو كالرؤية الخاصة
التي تميزه .

1

 -إدكارد سعيد قارئا لدريدا  ،تر  :عبد الكريـ محمكد  ،ضمف كتاب جاؾ دريدا كالتفكيؾ  ،ص.138

2

 -عبد الكىاب ال مسيرم  :رحمتي الفكرية في البذكر كالجذكر كالثمر سيرة غير ذاتية كال مكضكعية  ،القاىرة  ،الييئة

3

 -عمي حرب  :أصناـ النظرية كأطياؼ الحرية (نقد بكرديك كتشكمسكيل  ،بيركت  ،المركز الثقافي العرب  ،ص.27
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 -3التأويل المفرط بين صالح فضل ومصطفى ناصف
يعد الناقد المصرم صبلح فضؿ أحد أبرز النقاد المعاصريف الذيف ساىمكا في تشكيؿ الكعي النقدم

الحالي كرسـ معالمو انطبلقا مف مناىج الحداثة  ،حيث يعد سباقا في ىذا المجاؿ كصاحب ريادة

كتأسيس  ،ليس ألم ناقد أك ميتـ بالشأف النقدم أف يتجاكز تصانيفو األكلى حكؿ البنائية كاألسمكب
كالشعرية ...التي تعد مف أىـ المصادر المؤسسة لكؿ خطاب نقدم معاصر  ،كليس ليذه األسطر أف

تفي حؽ ىذا الناقد الكبير كأثره في النقد العربي الحديث .

كيمثؿ صبلح فضؿ طبلئع الجيؿ النقدم الجديد الذم خمؼ جيؿ الركاد كاستطاع أف يرسـ لنفسو طريقا
آخر غير طريقة األسبلؼ في التأتي لقضايا المغة كالتراث كالمنيج..مع كككبة مف النقاد أبرزىـ جابر

عصفكر كرجاء النقاش كصبرم حافظ.1...

كما يميز ىذا الجيؿ الجديد 2ىك الطابع األكاديمي كالعممي كاالنفتاح البلمحدكد عمى مناىج الحداثة
الغربية خاصة البنيكية في مقابؿ االنفصاؿ عف الكاقع كاالنشغاؿ عف اليـ الثقافي كاالجتماعي  ،بخبلؼ
الركاد الذيف كاف يجمعيـ الفكر كاألدب كالثقافة المكسكعية كاليـ الحضارم كالتجديدم ،كربما ىذا ما

سيمقي بضبللو عمى ما نحف بصدده .

إف المتتبع لئلنتاج النقدم لصبلح فضؿ يجده إنتاجا غزي ار كمترامي األطراؼ  ،كلكف ما يجمع ىذا

التراث ىك الطابع المنيجي كالعممي الرصيف الذم يتميز بو الناقد في استيعابو لمناىج النقد الغربية
كحسف عرضيا لمقارئ العربي في صكرة مف التحميؿ كالكصؼ بحماسة بالغة تنفي كميا أم حديث عف

(نظرية نقدية عربيةل 3في مقابؿ ما تجكد بو ىناؾ خاصة فترة الحداثة النقدية بالتحديد .

1
2

 صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،آفاؽ لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة  ،ط ، 2006 ، 01ص.75 -لقد قسـ صبلح فضؿ التاري األدبي كالنقدم إلى أربعة أجياؿ قسمة بيف المشرؽ كمصر دكف ذكر أم شيء عف

المغرب العربي كأعبلمو  ،معتمدا عمى تصنيؼ الفيمسكؼ األلماني (بترسكفل كالمفكر االسباني (أكرتيقال  ،رغـ أنو اعتذر
فيما بعد لقصكر ىذا التصنيؼ إذ لـ يضـ أعبلما مف تكنس كالمغرب كالشاـ كالخميج كما يقكؿ  -ينظر حكاريات ص
 -76كفي مكضع آخر – ص 117مف الكتاب نفسو  -يقسـ العالـ العربي حسب االحتضاف أك  -تمقيـ ثدييا لغير
األبناء كما يقكؿ – فيجعمو ميدا خصبا لتخمر الثقافة كيذكر بعض الحكاضر  ،كفي المقابؿ حكاضر يجففيا العقـ كىي

كالمحد الطارد كيذكر الجزائر التي ىي – صحراء جديب منذ قركف كما يقكؿ – كال ندرم عمى أم أساس رضي صبلح –

مع تقديرنا لو كناقد كبير -بيذه القسمة كىي قسمة ضيزل تستخؼ بأبناء شعب كأـ كلكد كتاري حافؿ باألسماء كالنجكـ
كلست بحاجة لذكر ىذه األسماء  ،فالذم يق أر لتاري الجزائر يعرؼ قدرىا كما يعرؼ ألعبلـ في الفكر كاألدب كالنقد
كالركاية ماذا زرعكا  ،لقد كانت الجزائر لحدا لمطغاة كصحراء لمغزاة كثديا مدرار لمقضية الفمسطينية كلؤلحرار في العالـ ،
ليس ىذا مقاـ لمحاججة الكاتب كانما الباحث يستغرب أف يصدر ىذا الحكـ مف ناقد ذك فكر كثقافة كمدافع عف
المكضكعية كالمنيجية العممية!

3

 صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.48178
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كلكف صبلح فضؿ يطالعنا بكتاب عمى غير المعيكد مف إنتاجو النقدم  ،كىك (كتاب حكاريات الفكر
األدبيل حيث يخرج بو عف رطانة المنيجية األكاديمية  ،فالكتاب يخمك مف أم تيميش أك إحالة فضبل
عف قائمة لممصادر كالمراجع كما ألفناه في كتبو  ،كما أف مدخؿ الكتاب مدخؿ أدبي إبداعي لمحاكرة

افتراضية بيف (الشي الناقد كالفتى األديبل حكؿ قضايا اإلبداع كأسس النقد في شكؿ سجالي طريؼ

يبتعد كميا عف صرامة الكتابة العممية كعف المقدمات المنيجية التي تحفؿ بيا كتب صبلح فضؿ  ،أما
عف المضمكف فقد ضـ ىذا الكتاب مكضكعات جديدة لـ يألفيا قراء الناقد  ،فقد عاد صبلح فضؿ

لمرحمة الركاد كالتاري األدبي المصرم دكف أف يغفؿ المؤثرات السياسية في ذلؾ خاصة لما عالج مشكمة

الثقافة في مصر أك عف العبلقة بيف المثقؼ كالسمطة التي استيمكت فصبل كامبل مستشيدا ببعض
النماذج كطو حسيف كنجيب محفكظ .

كرغـ األسمكب الجديد لمناقد في ىذا الكتاب إال أنو لـ يتحرر مف أسر الرؤيا المنيجية كنممس ذلؾ في

كثرة العناصر كتعدادىا ثـ تحميميا كمناقشتيا  ،كأيضا غمب عمى الكتاب الصبغة التاريخية كالمنيج

التاريخي الذم يعافو الناقد 1خاصة في تصنيؼ األجياؿ األدبية حسب الحقب الزمنية ،كما أف الناقد لـ
يشر إلى الكاقع المصرم القريب  ،بقدر ما انتقى نماذج محددة طكت األياـ الجدؿ حكليا .

كيبدك أف صكرة المثقؼ عند صبلح فضؿ ىي ترجماف ألديكلكجا صاحبيا  ،فالمثقؼ ليس يسارم

معارض كال يميني أصكلي كال رجؿ قانكف مداىف  ،كانما المثقؼ ىك لبرالي عمماني عركبي يؤمف
بالحرية كالعمـ كالعدالة  ،كيرس مبادئ البحث العممي في مكاجية الغيبيات. 2

ككاف صبلح فضؿ قد حاكر في الفصؿ األخير مف كتابو بعض نماذج التراث القريب  ،كالطيطاكم
كطو حسيف كأميف الخكلي كمصطفى ناصؼ قبؿ أف يختـ بإيميا الحاكم .

كما ييمنا مف ىذا الفصؿ كالكتاب عمكما ىك محاكرتو لمصطفى ناصؼ تحت عنكاف (مصطفى ناصؼ

يرفع راية التأكيؿ ضد المنيج العمميل ، 3متيما إياه بإتباع التأكيؿ المفرط عمى خطى أكمبرتك إيكك ،
كغمكه كاستغراقو في الفمسفة المثالية التي شكؿ دفاعو عف الفينكمينكلكجيا التأكيمية بديبل لمبنية كالعبلمة
كالتفكيؾ  ،ككذلؾ اتيامو بالبلتاريخية كذلؾ بإعطاء طابع المعاصرة ألفكار تجاكزىا الزمف  ،كفي األخير
يناقش صبلح فضؿ حقيقة المنيج العممي مف التأكيؿ مدافعا عف العممية كالمنيج معتب ار أف مف يقكلو

ناصؼ يفسح المجاؿ لمذاتية كالفكضى كال نياية التأكيؿ.

1
2
3

 صبلح فضؿ  :نظرية البنائية في لنقد األدبي  ،ص.13 -صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.96

 -كقد نشر صبلح فضؿ ىذا الفصؿ مف قبؿ في جريدة الحياة تحت عنكاف :الناقد المصرم مصطفى ناصؼ في

كتابيف جديديف  .مكاجية المنيج العممي بمفيكـ التأكيؿ األدبي  ،العدد ، 2000.05.22 .13585ص.16
179

اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

 يعتبر صبلح فضؿ أف مصطفى ناصؼ ناقد تأكيمي ينتمي إلى الجناح الذم كصفو الناقد اإليطالي
أكمبرتكا إيكك بػ(التأكيؿ المفرطل 1خاصة في كتاب ناصؼ (نظرية التأكيؿل  ،كذلؾ باعتبار التكرار
المتكاتر لكممة التأكيؿ في كؿ صفحات الكتاب  ،ككذلؾ لمجاالت التأكيؿ التي تشمؿ كؿ شيء في

الكجكد الثقافي بتعبير ناصؼ.2

 المبلحظ أف صبلح فضؿ ال يميز بيف مجاالت التأكيؿ كحدكد التأكيؿ  ،فالقكؿ بأف مجاالت التأكيؿ
متعددة مف فكرية كفمسفية كاجتماعية ثقافية كجمالية..ال يعني القكؿ بأف التأكيؿ ال نياية لو إذا طبقنا

ىذا التأكيؿ في أحد المجاالت ،كتكرار كممة التأكيؿ ال تعني بالضركرة فتح الداللة عمى مصراعييا ،

إذا عممنا أف التكرار خاصية مف خصائص الكتابة النقدية عند ناصؼ  ،كمع العمـ أيضا أف صبلح
فضؿ ال تكاد تخمك عناكيف مباحث كتابو (البنائية في النقد العربيل مف كممة البنائية أك البنية بداية

مف قكاـ النظرية كمشاكميا فضبل عمى تكرارىا في متف الكتاب .

 كما يقصده ناصؼ مف التأكيؿ ليس ما يعنيو صبلح فضؿ الذم يرل بأنو مجرد نظرية معرفية أك

نقدية ليا أصكليا المعرفية كمصطمحاتيا الدقيقة ، 3كانما التأكيؿ الذم يعنيو ناصؼ ىك التأكيؿ

ا لشمكلي الذم يرل بأف الفيـ ىك عممية أنطكلكجية في اإلنساف ليس فقط في الدراسات اإلنسانية بؿ
في خبرة اإلنساف بالعالـ ككؿ  ،كىك نظرية عامة ال تعنى بتفسير النصكص فحسب بؿ تنظر إلى

العنصر المشترؾ بيف أنماط الفيـ ،4كىنا يجب التمييز بيف التأكيؿ الميتكدكلكجي الذم يقصده
صبلح فضؿ كبيف فمسفة غدامير التأكيمية 5التي ىي ضد المنحى المنيجي كالعممي فالتأكيؿ ليس

مجرد منيج ، 6رغـ أف لو مبادئو الخاصة .

1

 -يمكف اإلشارة إلى أمبرتك ايكك كأحد أىـ الدعاة إلى تعدد القراءة كفتح باب التأكيؿ عمى البلمحدكد ك البلمحدد خاصة

في الستينيات لما كضع كتاب (العمؿ المفتكحل  ،لكنو عدؿ عف ىذا المسار في الثمانينيات ليضع سقفا لمتأكيؿ خاصة في

كتبو (نظرية الداللة  ،دكر القارئ كالداللة كفمسفة المغةل  ،كعند باحث آخر يعد ايكك مف أنصار التأكيؿ المتناىي ألنو
ربطو بالنشاط السيميائي الذم تحكمو قكاعد كمعايير مضبكطة ،أما الممثؿ الحقيقي لمتأكيؿ البلمتناىي أك المفرط فيي
التفكيكية  ،ينظر  :عزت السيد أحمد  :حدكد التأكيؿ  ،مجمة جامعة دمشؽ – المجمد  - 28العدد األكؿ ، 2012 ،
ص ، 521 ، 520ككتاب  :محمد بكعزة  :استراتيجية التأكيؿ (مف النصية إلى التفكيكيةل  ،الرباط  ،دار األماف  ،ط،01
 ، 2011ص.71
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5

 صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.164 صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.164 نبيية قارة  :الفمسفة كالتأكيؿ  ،دار الطميعة  ،بيركت  ،ط ، 1989 ، 01ص.54 -عادؿ مصطفى  :فيـ الفيـ (مدخؿ إلى اليرمنيكطيقال  ،القاىرة  ،رؤية لمنشر كالتكزيع  ،ط ، 2007 ، 01ص.277

6

- Hans Gadamer , "vérité et méthode : les grandes lignes d'une hermeneutique philosophique" Trad ,Pierre
Frucho,,Edit:seuil,paris,1996,p 11.
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

 يعيب صبلح فضؿ عمى ناصؼ إفراطو في استعماؿ مصطمح الفينكمينكلكجيا كبديؿ لمصطمحات

أخرل مثؿ البنية كالعبلمة كالتفكيؾ  ،معتب ار أف كؿ ىذه المصطمحات ذات منبع فمسفي ظاىراتي
يشدىا كميا إلى منطقة الفمسفة العممية ،كأف ناصؼ يأخذ مف فينكمينكلكجيا القرف الثامف عشر عند

بالمر كغدامر في الحقيقة كالمنيج  ،كال يأخذ مف – المبادئ الظاىراتية المحدثة في عصر العمـ؟!

.1-

 لقد خاصـ ناصؼ المناىج البنيكية  ،مف منطمؽ الفمسفة الظاىراتية التي خاصمت بدكرىا النزعة
التجريبية كالكضعية كاعتدت بفكرة العالـ الذم يؤسسو الكعي بنشاط أك يقصده ، 2كالفينكمينكلكجيا رد
فعؿ عمى النزعة العممية المتطرفة كاحتفاء بالكعي كالشعكر  ،إذ " أف اليرمنيكطيقا تأتي لتتكج الجيد

الظاىراتي اليكسرلي في االستعاضة عف المناىج العممية بمقاربة معرفية أعمؽ كأشمؿ " 3كىي مف
ىذا المنطمؽ نقيض لمبنيكية كليست ذات منبع كاحد كما يقكؿ صبلح فضؿ  ،إذ أنيا تنتمي

لمفمسفات الذاتية عف المناىج العممية بمقاربة معرفية أعمؽ كأشمؿ " 4كىي مف ىذا المنطمؽ نقيض

لمبنيكية كليست ذات منبع كاحد كما يقكؿ صبلح فضؿ  ،إذ أنيا تنتمي لمفمسفات الذاتية الجكىرانية
كىي أقرب إلى المثالية منيا إلى شيء آخر؟  ،كما أف ىذه الفمسفة الظاىراتية ازدىرت في القرف

العشريف عمى يد مؤسسيا ىكسرؿ ككاف ليا تأكيؿ آخر عند ىيدغر كغدامير كليس في القرف الثامف

عشر كما ذكر صبلح فضؿ  ،كتبقى عبارة ( المبادئ الظاىراتية المحدثة في عصر العمـ ل عبارة
مبيمة.

 كاألصؿ أف التأكيؿ نظرية قائمة عمى نقد المنيج 5العممي كمعارضتو كليس العكس الذم يريد صبلح
صبلح إقناعنا بو  ،كما أف التأكيؿ ليس امتدادا لمبنيكية بما ىك مجرد سد لمفراغات كالثغرات

كتصكيب النكاقص المنيجية كالتحاـ األفاؽ كما يقكؿ صبلح فضؿ ، 6ألف التأكيؿ ثكرة عمى البنيكية
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 ينظر  :صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.165 مصطفى ناصؼ  :المغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،ص.209 -عمارة ناصر  :المغة كالتأكيؿ (مقاربات في اليرمينكطيقا الغربية كالتأكيؿ العربي اإلسبلمي ل  ،الجزائر  ،دار

االختبلؼ  ،ط ، 2007 ،01ص.15

4

 -عمارة ناصر  :المغة كالتأكيؿ (مقاربات في اليرمينكطيقا الغربية كالتأكيؿ العربي اإلسبلمي ل  ،الجزائر  ،دار

االختبلؼ  ،ط ، 2007 ،01ص.15

5

 -ليس كتاب الحقيقة كالمنيج لغدامير إال محاكلة لفؾ االرتباط بينيما  ،فيك يرفض المنيج باعتباره الطريؽ الكحيد إلى

الحقيقة  ،كىي رؤيا العمكـ الطبيعية  ،بينما العمكـ اإلنسانية شيء آخر ينبع مف الذات كال يعني مطمقا الحقيقة  ،كبالتالي
فإف غدامير يحاكؿ تفكيؾ العبلقة بيف الحقيقة كالمنيج  ،كالكاك ىنا ليست لمعطؼ بؿ لبلنفصاؿ كالقطع  ،ينظر  :مقدمة

المترجماف  :ىانز جكرج غادامير :الحقيقة كالمنيج  ،تر:حسف ناظـ  ،طرابمس  ،دار أكيا  ،ط ، 2007 ، 01ص.15
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اٌفظً اٌضبٟٔ

اٌجذي ِغ ا٢خش (ِٛلف ٔبطف ِٓ اٌزشاس إٌمذ ٞاٌغشث)ٟ

البنيكية كمنطمقاتيا المنيجية كقطيعة مع أسس التفكير العممي كالتقني ،رغـ أنو يقكـ عمى مداخؿ

نظرية كمفاىيمية تختمؼ قطعا عف التصكرات المنيجية الكبلسيكية.

 المبلحظ في األخير أف صبلح فضؿ يجادؿ ناصؼ مف عصر الحداثة كعصر العمـ كما يحمك لو
تكرار ذلؾ  ،كال يكاجيو مف بيئة ما بعد الحداثة التي ينطمؽ منيا ناصؼ في حديثو عف التأكيؿ

كفمسفة شاممة تحتفؿ بالفيـ كالخبرة كالكجكد  ،كىك ما يتعاطؼ مع رؤيتو النقدية كالثقافية  ،عكس
صبلح فضؿ الذم مازاؿ مسجكن ا في عصر البنيكية كال يعنيو مف العالـ سكل الحدكد التي تقع بيف

النص األدبي كالناقد .كاذا كاف ناصؼ يمثؿ التأكيؿ المفرط كىك ليس كذلؾ كما ىك معمكـ فإف
صبلح فضؿ يمثؿ النزعة العممية كالكضعية التي تجاكزتيا فمسفة ما بعد الحداثة.

 لقد أخذ صبلح عمى ناصؼ إفراطو في استعماؿ كممات التأكيؿ كالتجربة  ،لكنو تغافؿ عف تكرار
كممات أخرل أشد كقعا  ،كىذه الكممات تخترؽ خطاب ناصؼ النقدم ليس في نظرية التأكيؿ فحسب
بؿ في سائر كتبو  ،كىي ما تعبر عف حدكد التأكيؿ كضكابطو  ،كمف ىذه الكممات  ،الكاجب

،التفاعؿ  ،الحكار  ،التكافؽ  ،االحتراـ  ،المسؤكلية ،...يقكؿ ناصؼ في نظرية التأكيؿ  ":إف كثي ار
مف التأكيبلت يفكتيا اإلحساس بالكاجب  .ربما فضمنا أحاسيس أخرل مف قبيؿ الدىشة كالنزكة
كاإلثارة  .إننا ال نقمؿ مف شأف الدىشة  ،كلكننا نحاكؿ صياغتيا إف الكاجب ليس خصيما لمحرية

كالتساؤؿ...إننا مطالبكف بأف نؤدم ما يجب عمينا – ىذا ىك التأكيؿ  ،يجب أف تثير الدكائر األدبية
المعاصرة قضية الكاجب ،كأال تعتبرىا تدخبل غير مشركع  .إف قضية الكاجب ال تنفصؿ بحاؿ عف

قضية الممارسة كالتجربة كالمغامرة  ،إننا أردنا أف نعطي المغامرة حقكقيا  ،كنريد اآلف أف نقيـ بعض

الجدؿ بيف المغامرة كالكاجب...ىذا ما عنيتو بكممة الكاجب ككممة المسؤكلية  .المسؤكلية كما قمت

جدؿ أك حكار  .ال فرؽ بيف كممة الحكار ككممة التفاعؿ  .الحكار ىك الكجكد الحقيقي ال العزلة كال

الخصكمة  .ليس مف سبيؿ لمحاربة العزلة كالخصكمة إال حكار التأكيؿ  .الحكار ىك المعنى الحقيقي
لمفيـ. 1"...

كرغـ ذلؾ فإف صبلح فضؿ ال ينكر قيمة ناصؼ النقدية  ،كفرادة الخطاب النقدم الذم يبدعو كاآلراء

التي يبتكرىا  ،رغـ اختبلفو معو .

1
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الفصؿ الثالث
ّأوال  :تأويمية المغة الجمالية في مواجية المناىج السياقية

لقد كاجو ناصؼ مختمؼ التيارات النقدية التي نشطت في عصره كخاصة في مراحؿ مبكرة
مف إنتاجو النقدم  ،كرغـ أنو لـ يتبف مكقفا نقديا ثابتا أك منيجا محددا يضعو في أحد
التيارات السائدة  ،إال أف آرائو كأفكاره منذ الصكرة األدبية كنظرية المعنى كمشكمتو كانت
كافيو لتميزه عف الجك النقدم العاـ الذم طبع مرحمة نصؼ القرف العشريف كما بعدىا  ،لقد
كاف صاحب الصكرة األدبية يحفر عميقا في أكثر المفاىيـ األدبية كالنقدية شيكعا كتداكال ،
كاف ناصؼ يبحث في جذكر الفكر األدبي كأصكلو بعيدا عما آؿ إليو في العصكر
المتأخرة ،لقد كانت مفاىيـ مف مثؿ الشعر كالقصيدة كالمغة كالمعنى...مف قبيؿ الكاضحات
التي ال يغ ني البحث فييا  ،لكنيا بالنسبة لناصؼ كانت مفاتيح لؤلزمة النقدية التي عانى
منيا النقد العربي قديما كحديثا  ،إذ أف إعادة مفيمة المصطمحات األساسية التي تتشكؿ
منيا الظاىرة األدبية ىك الخطكة األكلى لفيميا كتفسيرىا بعيدا عف اآلراء الجاىزة كالتبسيطية
التي ال تذىب بعيدا في نقض التصكرات األكلى مرك ار بالتراكمات التي ترسخت كالكشـ مع
مركر الزمف  ،مف أجؿ ذلؾ كانت االجتيادات األكلى لناصؼ حكؿ الصكرة كاالستعارة
كالرمز كالخياؿ كالخمؽ...تدكر في فمؾ األدبية  ،أم البحث في جكىر األدب كالشعر
كحقيقة مستقمة عف كؿ الظركؼ التي تؤسسيا كتفسر مف خبلليا .
كقد كانت الرؤية الجمالية ك األستيطيقية أحسف ما يمكف أف يحيط بحقيقة الفف ككجكده
المتميز ،عمى األقؿ في الفترة التي كتب فييا ناصؼ تصانيفو األكلى حتى كتاب (دراسة
األدب العربيل الذم يناقش فيو بكضكح المناىج السياقية مف منظكر التصكر الجمالي ،
رغـ أنو ال يقدـ لمجمالية بالطرح المعتاد الذم يتتبع أصكليا الغربية كتطبيقاتيا العربية
كاختبار بعض مصطمحاتيا الرائجة  ،كانما يشير لطبيعة األدب المغكية كالجمالية بػ -
كممات – يظنيا تشكؿ فرقا في عالـ الدراسة األدبية كذلؾ باستعراض بعض الخصائص
الفنية حيث المغة خ القة لمعناىا  ،فالعمؿ األدبي  ..." :ليس عبلمة أك صكرة محسنة ،
كلكنو يذيب العناصر جميعا كيعطييا شكبل أك قكاما جديدا  ،فإف أغفمنا ذلؾ الشكؿ أك
184
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الفصؿ الثالث

القكاـ المغكم لـ نستطع أف نعرؼ كيؼ جاكز العمؿ شعكر صاحبو كاإلشارة البسيطة إلى
أشياء خارجية  ،1".لذلؾ لـ يعد العمؿ األدبي رىيف النزكات الشخصية أك مجرد تابع
لمظركؼ الخارجية بقدر ما أصبح قاد ار عمى تجاكز كؿ ما يحيط بو ليشكؿ عالما كحده
تنصير فيو كؿ العناصر السابقة لتنطؽ بخمؽ جديد ال يشبو إال نفسو كمف ىنا كانت
القصيدة مستكدع لطاقات كامنة مبثكثة ،2كالمغة ليست مجرد تعبير عف أشياء خارجية كانما
المغة رمز يستكعب الذاتي كالخارجي في كؿ أكبر منيما  -كالمعنى لػ (كاسيررل ، -3كقد
ناقش ناصؼ أىـ ما يتكأ عميو أصحاب االتجاه االجتماعي في األدب كىك التفريؽ بيف
الشكؿ كالمضمكف حيث يشتغؿ النقاد كقراء األدب بالشكؿ كاألسمكب بينما المضمكف ذك
بعد اج تماعي ككاقعي يحتاج إلى تحميؿ ككشؼ يتجاكز الناقد الفني إلى أصحاب البصيرة
بالحقيقة االجتماعية كالتاريخية  ،كىذا الفصؿ بيف النص كمضمكنو أك مكضكعو يضر
بالنص كالمكضكع معا ألنو ضؿ طريؽ الحقيقة األدبية التي ترفض ىذا التمييز كالتمزيؽ
حيث عناصر األدب جزر متناثرة كأطراؼ متقابمة أك متناظرة ،ذلؾ أف الشكؿ ال يساكم
المضمكف أك يكممو أك يعارضو ك"إنما الشكؿ بداىة ىك قكة المضمكف ككحدتو كتركيبو ،
كليس قالبو أك كعائو الذم يحفظ فيو  ،كاذا تحدثنا عف معنى أدبي دكف رجكع إلى الشكؿ
فنحف نخطئ الطريؽ إليو كنحكؿ العمؿ إلى مادة إخبارية  ،4".كال يعني ىذا أف ناصؼ
يدعك إلى الجمالية الشكمية التي كاف مف أشد نقادىا  ،كانما الشكؿ عند ناصؼ ىك نشاط
المغة الخبلؽ كالقصيدة الجيدة كالنص المفتكح صاحب الكثافة المعنكية كالطاقة اإلبداعية
الكامنة في عمؽ العمؿ األدبي ككياف مستقؿ كليس في اإلحالة الخارجية أك الشركط
النفسية  ،كبذلؾ فإف مصطمحات الشكؿ كالمضمكف النص كالمكضكع التعبير عف الكاقع
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...كانت محؿ معالجة سطحية كبعيدة كؿ البعد عما يمكف أف يفيد النظرية األدبية العربية ،
كيطرح ناصؼ بعض األمثمة التي تشيد عف انحراؼ التحميؿ األدبي إلى متاىات التفسير
الكاقعي أك ن فسية الشاعر مف ذلؾ اإليجاز الذم ربط عادة بالبيئة الجاىمية كطبيعة العقؿ
الجاىمي المحدكد حضاريا كعمميا كربطو مرة أخرل بسيكلة الحفظ كالركاية أك بالجانب
النفعي التكاصمي تارة أخرل  ،كىي آراء كما يقكؿ ناصؼ ليست مف صميـ اإليجاز كحقيقة
فنية كآلية إبداعية يكظفيا الشاعر في إطار الخمؽ كاإلبداع كليس مف باب االستجابة
لمظركؼ الخارجية كالعكارض النفسية  ،كمف ىنا فإف تفسير اإليجاز مف منطمؽ الظركؼ
االجتماعية ىك إنكار لئليجاز كقيمة فنية ، 1لكف ناصؼ إذا ينصرؼ إلى النص األدبي
فإنو يستعيف بمفاىيـ أخرل أكثر غك ار في سبر الحقيقة األدبية كالرمز كاألسطكرة  ،كذلؾ
في نفس السياؽ الذم يدعك فيو إلى جمالية جديدة لمعمؿ األدبي  ،لقد عاؼ ناصؼ
تفسيرات الشعر الجاىمي التي تتكأ دائما عمى الصحراء كاألطبلؿ كالحيكاف ..كعناصر مادية
تأسر الشاعر الجاىمي كتنحت قصائده تبعا لذلؾ  ،لـ ير ناصؼ في الناقة مجرد أداة
لمرحمة كاالتصاؿ  ،كانما رم از لممكت كبمكغ الحياة أقصى نضكجيا  ،كليس الكشـ كاألطبلؿ
مجرد مظاىر مادية فالكشـ تعكيذة مجسمة تحفظ الحياة كاألمف  ،كالطمؿ تعبير عف مشكمة
الحياة ذاتيا ، 2إف ناصؼ في ىذا السياؽ يؤسس لقراءة ثانية ال تكتؼ "..بالكقكؼ عند
حدكد الدال الت الحرفية  ،كال تتجاكز فكرة المبلحظة الدقيقة إلى الفيـ النابع مف النص
المستقؿ  ،أك قؿ إننا ال نحسف الظف بعقؿ الشاعر فبل نكمؼ عقكلنا مزيدا مف الثقة
كاالحتراـ كالتعاطؼ مع الشعر ، 3".ىذا الفيـ كالتعاطؼ مع النص كالثقة بو ىك الذم سينتج
أخصب القراءات الناصفية لمشعر الجاىمي  ،كأكثرىا إثارة لمنقاد كالدارسيف الذيف اختمفكا في
طبيعة المنيج المتبع لكنيـ اتفقكا عمى إبداعية القراءة كجدتيا بالنسبة لسابقاتيا .
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 -قراءة ناصف من منظور االتجاه الجمالي

لـ تكف الجمالية اتجاىا قائما يدافع عنو ناصؼ دفاع غيره مف نقاد زمانو عف مذاىب
يسممكف أقبلميـ ليا كتككف مدادا لتصانيفيـ كآرائيـ  ،كانما نق أر في آراءه كأفكاره  ،خاصة
في تأسيسو لنظرية أدبية عربية قيما جمالية كفنية تحاكؿ التركيز عمى شاعرية المغة كأدبية
النص كاعادة االىتماـ لمخياؿ كالمعنى كالركحي كالرمزم...في مقابؿ الحرفي كاآلني
كا لظرفي  ،كىذه القضايا يجيؿ فييا ناصؼ الفكر كيقمب فييا النظر بأسمكبو المعتاد  ،حتى
أف القارئ ال يقؼ عمى مكقؼ محدد مف الجمالية أك أحد تياراتيا كأعبلميا  ،كلكف حسبو
مف ذلؾ كممات تشكؿ في مجمميا ما ينتمي إلى أفؽ الفكر الجمالي الذم ينصير في لغة
الخطاب الناصفي كنظريتو النقدية عمى نحك تفقد فيو ما ينسبيا إلى الجمالية بالصكرة
اإلجرائية أك االصطبلحية لتسمـ نفسيا في األخير إلى زخـ التصكرات كاألفكار التي
يطرحيا ناصؼ حكؿ المغة كالشعر كالفف كالقراءة النقدية ..بمغة فذة عصية عف القبض
المنيجي أك االستسبلـ المبكر في أحد التيارات أك األفكار  ،كربما ىذا الشيء الذم حذا
بالكثير مف النقاد الذيف كضعكا ناصؼ في خانة النقد األستيطيقي انطبلقا مف (كتاب دراسة
األدب العربيل إلى االختبلؼ في فيـ التصكرات الجمالية كنسبتيا إلى ناصؼ  ،انطبلقا
مف عدـ التفريؽ بيف الجانب النظرم كالتأسيسي الذم يحاكؿ فيو ناصؼ تقديـ نظرية أدبية
جديدة تستكعب المعطيات النقدية المعاصرة كتعيد فيـ التراث كفؽ قراءة ثانية منتجة كمثمرة
ال تعدـ االستفادة مف فمسفة الفف كاألستيطيقا  ،كالجانب التطبيقي الذم ينحك فيو ناصؼ
منحا آخر ال ينكر المنطمقات الجمالية لمظاىرة األدبية إال أنو يتجاكزىا إلى البعد الرمزم
كاألسطكرم الذم يحفر عميقا في المعنى األدبي كفؽ رؤية تأكيمية تنشد انفتاح النص كتعدد
الداللة الذم ينتج عف قراءة كدكد لو كتأمؿ في أعطافو عمى نحك مف المعاكدة كالمبلزمة
المتأنية كالصبكرة عمى غرار ما نجده في (صكت الشاعر القديـل ك(قراءة ثانية لشعرنا
القديـل ك(رمز الطفؿ في أدب المازني ل .
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كاف اختمفت الخمفيات التي ينطمؽ منيا ناصؼ في خمؽ آرائو كأفكاره بيف تراث الركاد كبيف
ريتشاردز كالنقد االنجميزم عمكما  ،فإنو يأخذ مناقشاتو حكؿ القضايا التي يثيرىا إلى أفؽ
التناكؿ الفمسفي كالتأممي الذم نجد صداه عند فبلسفة المغة كفمسفة الفف كالفمسفة الجمالية
بمفيكميا العاـ التي تعد فرعا مف فركع النظر الفمسفي  ،كعندما يصرح ناصؼ بأحد
األقطاب الجمالية في الغرب (كركتشول كأتباعو فكسمر 1كيناقش معيـ شاعرية المغة التي
ىي في نظر ىؤالء ليست محصكرة فيما نسميو فنا أك شع ار  ،كانما البعد الفني كالجمالي
كامف في المغة ذاتيا حتى أكثر العبارات يكمية ال تفتقد إلى البعد الفني كالجمالي  ،ما يتفؽ
مع أحد آراء العقاد التي يحيؿ إلييا ناصؼ ، 2كربما آراء ناصؼ حكؿ المغة كالشعر كاألدب
كالمعنى أكثر خصكبة في كتاب (الصكرة األدبيةل ك(نظرية المعنىل ك(مشكمة المعنىل منيا
في كتاب (دراسة األدب العربيل الذم يجعمو الكثير مف النقاد إعبلنا صريحا عمى تبني
ناصؼ لبلتجاه الجمالي  ،في حيف أف الكتاب يناقش بأسمكب دفاعي قضية المناىج
السياقية كيكاجييا بجمالية المغة كأحقيتيا في الكجكد المستقؿ الذم يعمك عمى ما يحيط بيا،
كيحذر ناصؼ مف خطكرة ىذه المناىج عمى النظر األدبي كالفني بتجاىؿ كؿ األفكار
المثمرة حكؿ ما ينمي كعينا كفيمنا مف داخؿ عالـ األدب كليس مف خارجو  ،كالمبلحظ أف
ناصؼ في دراسة األدب يقدـ أنماطا مف الدراسة األدبية بأسمكب نقدم حكارم ال يقكـ عمى
أساس رفض النظر التذكقي كالنفسي كاالجتماعي لؤلدب مف أجؿ إثبات النظر الجمالي ،
كانما يركـ ناصؼ رؤية جمالية تأكيمية تستكعب كؿ المؤثرات الخارجية كالداخمية مف أجؿ
تحقيؽ شرط التجاكز كالعبكر إلى مستكل الفيـ الذم ال ينطؽ إال عف حقيقة أدبية تثبت
لمنص مبدأ الخمؽ كاإلبداع المنفمت مف كؿ الظركؼ المحيطة  ،كما تثبت لمناقد فاعمية
القراءة كتحررىا مف أسر األحكاـ الكىمية كالسطحية كمف آلية الربط الكسكؿ بكؿ ما ليس
مف صميـ كركح العمؿ األدبي  ،كبالتالي فإف أغمب الذيف ربطكا الجمالية بمصطفى ناصؼ
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لـ يتجاكزكا كتاب (دراسة األدب العربيل  ،أك بعض المصادر األكلى التي ال تحيط
بالخطاب النقدم الناصفي  ،حيث تتضح معالمو كصكرتو المكتممة في آخر مراحمو النقدية،
كفي آخر إصداراتو التي غابت مف إحاالت النقاد  ،كلعؿ أىـ دراسة ربطت الجمالية
بمصطفى ناصؼ ىي دراسة الباحث كريب رمضاف (فمسفة الجماؿ في النقد األدبي -
مصطفى ناصؼ نمكذجا –ل التي لـ تخرج إحاالتو عف المصادر سابقة الذكر  ،كىي نقطة
الحظيا الباحث في معظـ المراجع التي كاف ناصؼ مكضكعا ليا إذ لـ تحط بأىـ مصادر
الناقد فضبل عمى اإلحاطة بأغمبيا  ،كىذه النقطة أثرت بشكؿ بالغ في الحكـ عمى التكجيات
النقدية لمصطفى ناصؼ  ،نتيجة عدـ االستقراء الكامؿ أك الكافي الذم ينصؼ الناقد .
ربما يعد الكاتب إبراىيـ عبد الرحمف محمد أكؿ مف كضع ناصؼ في خانة النقد المغكم
األستيطيقي خاصة في نقد الشعر  ،كذلؾ في كتابو مناىج نقد الشعر في األدب العربي
القديـ ، 1كلكف الباحث الجزائرم كريب رمضاف يقدـ دراسة معتبرة حاكؿ فييا تتبع القيـ
الجمالية لدل مصطفى ناصؼ كمكقفو مف بعض االتجاىات النقدية مف خبلؿ كتابو (دراسة
األدب العربيل كدراسة الخصائص النقدية كالفنية التي شكمت ىذه الجمالية باالعتماد عمى
(الصكرة األدبيةل ك(نظرية المعنى كمشكمتول  ،ثـ تتبع مظاىر ىذه األفكار في الجانب
التطبيقي مف خبلؿ كتاب (قراءة ثانية لشعرنا القديـل ك(رمز الطفؿ في أدب المازنيل  ،كألف
الباحث لـ يطمع عمى المؤثرات التي شكمت الكعي النقدم لمصطفى ناصؼ كما يذكر في
المقدمة ،2يعمد إلى االستطراد في تتبع مفيكـ الجمالية كتطكرىا كتيار مستقؿ يستيمؾ شطر
ا لدراسة  ،كيضع الجمالية كمنيج نقدم إجرائي يسحب إليو آراء ناصؼ في سياؽ آراء غيره
التي تركز عمى الصبغة المنيجية لمجمالية ، 3في حيف أف ناصؼ يعاؼ مفيكـ المنيج ككؿ
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أفكاره تقكـ عمى أساس نقضيا ألم تصكر منيجي يدعي امتبلؾ الحقيقة في فيـ العمؿ
األدبي  ،رغـ أنو ال ينكر التصكرات الجمالية حكؿ المغة كالفف كالشعر  ،لكف ىذه
التصكرات إذا صيغت في قالب المنيج فإنيا أسممت نفسيا لمجمكد كالثبات  ،بعكس ما
ينشده ناصؼ مف تنمية األفكار عمى أساس مف الكصؼ كالجدؿ الذم ال يطمئف كال يركف
لممفاىيـ الجاىزة جمالية كانت أك ليست كذلؾ  ،كىك ما أربؾ الباحث في الجانب التطبيقي
حيث لـ يجد مف القيـ الجمالية التي أسسيا في الجانب النظرم ما يكاجو بو قراءة ناصؼ
لمشعر الجاىمي الذم يخمؽ فيو ناصؼ منطمقات أخرل كيحاكؿ فيو اختبار مفاىيـ العقؿ
الجمعي ككحدة القصيدة كالقصد كالبعد األسطكرم كمداخؿ جديدة لمقاربة الشعر الجاىمي
بعيدا عف التصكرات النمطية التي ألفناىا عنو كأنو شعر ذاتي مفكؾ تتحكـ فيو أىكاء
الشاعر كضركب الصحراء كنزكات القبيمة  ،يقكؿ الباحث متحي ار  ":كالحؽ أني لست أفيـ
كيؼ يستقيـ ىذا المبدأ الذم يمزـ الشاعر بالتعبير عما يقره المجتمع كيباركو ضميره  ،كبيف
ال مبدأ الذم يرل بأف الفف ىك ذلؾ الشعكر الفردم الذم يميز الفناف عف سائر الناس  ،إنني
أرل أف ىذا الزعـ في حاجة إلى تفصيؿ  ،كلكف  -كألمر ما  -ماؿ الناقد –ىنا -إلى
اختصار المشكمة  ،بؿ إلى اختزاليا  ،كلـ يدخؿ في تفاصيؿ مف أجؿ تكضيح ىذا
التناقض.1"..
كتتسع الحيرة إ لى درجة التيو عندما يجد الباحث ناصؼ يناقش ركاية المازني مف مفاىيـ
االغتراب االجتماعي كمفيكـ الصراع بيف الفرد كأنظمة المجتمع كبيف المثقؼ كالسمطة
بأسمكب تأكيمي كابداعي ال يبقي أم مجاؿ لمحديث عما يعبر عف المنيج الجمالي" ،كخميؽ
بنا أف نذكر في آخر المطاؼ أف الخركج بتصكر كاضح مف ىذا التحميؿ صعب المناؿ في
ىذه الدراسة التي يكتنفيا الغمكض كيخيؿ إلينا أف الناقد كثي ار ما كاف يتعسؼ في إقحاـ
بعض المفاىيـ  ،كاعطاء تأكيبلت لبعض األلفاظ ربما ال تحتمميا.2".
1
2

 -المرجع نفسو

 ،ص.159

 -كريب رمضاف  :فمسفة الجماؿ في النقد األدبي

ص.020

190

معالـ النظرية كانصيار اآلفاؽ

الفصؿ الثالث

لكف الباحث يقترب حقا مف ناصؼ في الخاتمة  ،كلكف في النقاط التي عابيا عميو إذ
يؤاخذه بتعاطفو مع العمؿ األدبي كاغراقو في التأكيؿ  ،كربطو بيف األديب كالكجكد  ،كالبعد
1
عمؽ
الفمسفي كاألدبي لمخطاب الناصفي الذم يكتنفو الغمكض كاالضطراب ، ..كلك ّ

الباحث تصكراتو مف ىذه الناحية الستطاع تفسير ما استشكؿ مف آراء كغمض مف أفكار .

كاألمر نفسو ينطبؽ عمى الباحثة نصيرة مصابحية في مقاؿ ليا بعنكاف (تجميات المنيج
المغكم الجمالي عند مصطفى ناصؼل  ،إذ رغـ انفتاحيا عمى مشركع ناصؼ المتعدد
االتجاىات كالمختمؼ المشارب كالخمفيات  ،مف خبلؿ إشارتيا إلى أثر ريتشاردز كالمدرسة
األلمانية في تككينو النقدم  ،كشأنو مع تجديد قراءة التراث بكسائؿ أكثر حيكية كانتاجية مف
اآلراء السطحية كالساذجة التي شكمت مخيالنا النقدم حتى اليكـ  ،كقد ذكرت الباحثة نقد
ناصؼ لممناىج السياقية كالشكمية ك رفضو لمجمالية المغمقة التي تعرض عف العالـ كالكجكد
كاإلنساف  ،كاعتداده بمصطمحات كالفيـ كالتأكيؿ كالحكار كالتكاصؿ...لكف الباحثة رغـ
إقرارىا بتعدد المشارب التي ينيؿ منيا ناصؼ مف جمالية كتأكيمية كأسطكرية فضبل عف
نظرية القراءة  ،يبقى عنكاف المقاؿ قاص ار عف إدراؾ تنكع كانفتاح النظرية النقدية عنده
بالشكؿ المطركح في المضمكف  ،كاذا أتت الباحثة إلى تقديـ مبادئ التحميؿ المغكم
الجمالي ،فإنيا تقدـ عناصر عامة أقرب إلى النصائح كأبعد عف الخطكات اإلجرائية  ،يمكف
إسقاطيا عمى أم رؤية منيجية تق أر النص كتتذكقو كتركـ فيمو كتأكيمو عف طريؽ لغتو
كبنيتو النسقية كالتاريخية مع اعتباره مجمكعة مف النصكص  ،كما ال تنس مؿء ثغرات
النص كاعادة االنصيار معو!!2؟.
كلعؿ بعض الباحثيف تفطنكا إلى أف مفيكـ الجمالية عند مصطفى ناصؼ يتجاكز حدكدىا
اإلجرائية كتصكراتيا النظرية إلى أبعاد أخرل تنفتح عمى العالـ كالكجكد  ،لذلؾ ربط أحمدم
1
2

 -المرجع نفسو  ،ص.172

 -ينظر  :نصيرة مصابحية  :تجميات المنيج المغكم الجمالي عند مصطفى ناصؼ ،مكقع أنفاس نت ،
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عثماف سرطاف مفيكـ الجمالية عند ناصؼ بالثقافة  ،رغـ أنو نظر إلييا في إطار مفيكـ
الببلغة كقراءة ناصؼ لمتراث  ،حيث أكد أحمدم عثماف عمى أف الدراسات الببلغية
كاألدبية عند ناصؼ تقكـ عمى أساس التكاصؿ بيف المغة كالثقافة  ،كىذا التكاصؿ يخترؽ
الخطاب النقدم الناصفي مف أكلو إلى آخره  ،كأف قراءة الشعر تقكـ عمى أساس مف التأكيؿ
ا لذم يفتح المغة عمى الكجكد كيستكعب ظكاىر أساسية في تركيب المغة كالمعنى تربط بيف
المغة كالفمسفة كالديف.1
أما الجمالية بالنسبة لمصطفى شميعة فيي مرحمة مف مراحؿ التطكر النقدم عند ناصؼ
قبؿ أف تستقر أخي ار عمى التأكيؿ كخيار استراتيجي لمممارسة النقدية عنده ،كقد أدرؾ شميعة
العبلقة الجكىرية بيف األفكار الجمالية كتطكر النظرية التأكيمية الغربية ، 2التي كجدت
صدل ليا في تشكيؿ الكعي النقدم الناصفي  ،كبالتالي فإف الخطاب النقدم الناصفي قائـ
عمى التكامؿ كالتكاصؿ كاالنسجاـ  ،كليس االضطراب كالتناقض كالغمكض كما يرل الكثير
مف الب احثيف  ،كقد كجد الباحث أف ناصؼ لـ يكف يكما جماليا بالصكرة التقميدية  ،أك
بالشكؿ الذم نريده أف يككف  ،مثمما كاف غيره اجتماعيا أك تذكقيا أك بنيكيا ، ..كانما يقكـ
جيازه النقدم عمى االستيعاب كالحكار كالتجاكز  ،فقد كظؼ ناصؼ مفاىيـ الجمالية مثمما
استعاف بالمفاىي ـ األسطكرية كالنفسية كاالجتماعية...لكف ىذه المفاىيـ كاألفكار تذكب في
خطاب آخر ال تحتكيو التصكرات السابقة  ،ألف الخطاب االنقدم الناصفي ال يقكـ عؿ
أساس منيجي أك تصكر ثابت يمكف تصنيفو  ،فقد كاف شأنو منذ الصكرة األدبية شأنا
تأكيميا خالصا  ،رغـ أف كتاب نظرية التأكيؿ تأخر صدكره إلى مطمع األلفية الثالثة  ،شاىدا
عمى اعتراؼ صريح بتبني التأكيؿ كمقاربة نقدية أصبح ناصؼ مف أىـ دعاتيا كركادىا.

1

 -ينظر  :أحم دم عثماف صرطاف  :فكرة الببلغة كجمالية المغة المثقفة عند مصطفى ناصؼ ،
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كالجدير بالذكر أف ما يربط الجمالية كالتأكيؿ بشكؿ مباشر ىك الفينكمينكلكجيا كتيار فمسفي
اجتاح العديد مف المجاالت  ،عمى غرار خمقو التجاه مستقؿ بفمسفة الفف اسمو األستطيقا
الفينكمينكلكجية أك فمسفة الجماؿ الظاىراتية ، 1كتأثيره في مسار اليرمينكطيقا  ،إذ شكمت
تصكرات ىكسرؿ منعرجا تأكيميا كجدت حضكرىا المؤثر عند فبلسفة التأكيؿ رغـ تعرضيا
لتعديؿ داخمي ، 2كناصؼ ال ينكر قراءاتو لمفينكمينكلكجيا كأف كثي ار مف أفكاره ىي مف كحي
مبادئ ىكسرؿ. 3
ثانيا  :الفينومينولوجيا و نقض البنيوية
لـ يكف مصطفى ناصؼ يرفض البنيكية كالمناىج الشكمية عمكما مف مكقؼ أديكلكجي
معيف ،أك مف تصكر مسبؽ يأبى كؿ ما ىك غربي أك مستعار عمى حساب الثقافة المحمية
أك التراث  ،كما لـ يكف أصكليا يعتقد بأف الحقيقة رىيف الماضي كما سطره األكائؿ  ،كلـ
يكف كشأف الكثير مف النقاد الذيف يتأرجحكف بيف المناىج فيرفضكف ما يتبنكه باألمس  ،إذ
أنيـ يصبحكف عمى منيج كيمسكف عمى آخر  ،لقد كاف كذلؾ شأف المناىج النقدية الغربية
كما أثارتو مف مكاقؼ كاتجاىات بيف االنبيار كاالستبلب أك الرفض كالمعاداة أك التكفيؽ
كالتمفيؽ...رغـ اختبلؼ الخمفيات كالمنطمقات .
كلكف يبقى نقد ناصؼ لممناىج الشكمية كالبنيكية عمى كجو الخصكص قائما عمى تصكر
إشكالي لمعممية النقدية  ،بدأ صراحة بجذكر التفكير النقدم العربي متمثبل في محاكلة تجديد
الب بلغة العربية كبنائيا عمى تصكرات أخرل تتجاكز مفيكميا الدعائي كالخطابي  ،كصكرتيا
الشكمية التي ال تحفؿ إال بمظاىر الزينة كالترؼ  ،كغاية اإلقناع أك التعميـ  ،كالخركج بيا
مف مستكل التحميؿ السطحي كالعقمي إلى مستكل الفيـ كالتفسير  ،الذم ينيض بمفيكـ
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 -ينظر :سعيد تكفيؽ  :الخبرة الجمالية (دراسة في فمسفة الجماؿ الظاىراتيةل  ،بيركت  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات
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النص  ،كيرقى ب قيمة الفف كاألدب  ،مثمما يحتفؿ بفاعمية القراءة كتكاصميا المنتج كالمنفتح
عمى إمكانات المعنى الكامنة في البعد الخبلؽ لمعمؿ األدبي  ،كفي الكثافة المعنكية التي
تفتح مغاليؽ النص عمى آفاؽ أخرل  ،تعجز عنيا الرؤية التقميدية  ،كلكنيا تجد في الصبر
كالمعاناة كالمكابد ة  ،ككذلؾ االنحناء كالتعاطؼ كالتفاعؿ...مفاتيحا لقراءة جديدة قكاميا الفيـ
كالتأكيؿ  ،كليس مجرد التحميؿ  ،كىك األمر نفسو الذم كاجو بو ناصؼ النقد الحديث
كخاصـ بو أقرانو  ،إذ نبذ ناصؼ كؿ قراءة نقدية ال تتجاكز ظاىر النص  ،كال تنفذ إلى
أعماؽ العمؿ األدبي  ،كما خاصـ كؿ التيارات التي تنصرؼ عف النص إلى شكاغؿ أخرل
ليست مف مجاؿ الفف كحقيقة قائمة بذاتيا  ،كقد كاف مفيكـ الحساسية الجمالية كافيا لشذب
التيارات السابقة  ،كلكف تسكد المناىج النصية كالبنيكية لمخطاب النقدم العربي  ،فرض
عمى ناصؼ تطكير جيازه النقدم ليس عمى حساب أفكاره السابقة  ،كلكف استكماال لمرؤية
ذاتيا  ،باختراؽ المناىج الشكمية كنقضيا مف داخميا كما سبؽ كأشرنا إليو  ،كاالنفتاح عمى
ما يمكف بو تجاكز منطؽ البنية المغمؽ  ،إلى آفاؽ أخرل مف خارج منطقيا كنعني بذلؾ
الفينكمينكلكجيا كفمسفة في المعنى تقتضي انفتاح الكعي عمى الكجكد  ،كبالتالي فقد جادؿ
ناصؼ البنيكية مف سياؽ الفكر الغربي الذم انطمقت منو  ،ككانت الفينكمينكلكجيا أىـ
الخمفيات المؤسسة لفكر ما بعد الحداثة  ،إذ تجمت في جماليات التمقي كنظرية التأكيؿ ،
ككاف التأكيؿ آخر ما استقر عميو ناصؼ  -مكقفا نقديا  -في مكاجية االتجاىات السابقة.
كلـ يكف الجدؿ مع اآلخر ليقؼ عند ىذا الحد  ،دكف أف تككف لو قدـ راسخة في التراث
تجمت في  -مسئكلية التأكيؿ – كالبحث عف ممكنات أخرل لمقراءة  ،تسع تنكع التراث كثرائو
مف أدبي كديني كثقافي...في مقابؿ ذلؾ كاف الحاضر كاآلف الكجو اآلخر لنقد البنيكية  ،إذ
أف مبتدأ النقد ال يككف مف غير ما ترجكه الذات القارئة المنتمية إلى كاقعيا  ،المتصمة
بتاريخيا  ،المتطمعة إلى مستقبميا الذم تبتنيو كتجترحو مف صميـ طمكحاتيا كآماليا
كآالميا ،كليس مف إجراءات تستكردىا أك تطبقيا  ،أك آراء تستذكرىا مف أرشيؼ الماضي،
دكف كعي ب مشكبلت الحاضر كبمسئكلية الناقد أماـ المغة كاإلنساف كالعالـ  ،كىذا ىك التكجو
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الثقافي الذم ارتضاه ناصؼ لتجاكز النسؽ المغمؽ لمبنيكية  ،كالبعد الثقافي الذم يعنيو
ناصؼ ليس بمفيكـ النظرية النقدية التي نشأت مع فمسفة المابعديات ، 1ما بعد الكمكنيالية
كما بعد البنيكية كما بعد الحداثة  - ،رغـ أنو يغرؼ مف ىذا السياؽ -كانما يقكـ عمى
أساس إيمانو المسبؽ بانفتاح المغة عمى الكجكد  ،كاتصاليا بالتاري كبالكاقع عمى نحك مف
التكاصؿ كالتفاعؿ كالحكار  ،الذم ال يمكف أف تحتكره األنساؽ المغمقة كالرؤل المقنعة ،
كمف ىذا فإف نقد ناصؼ لـ يكف مكجيا لممناىج الشكمية كصكرة إجرائية نقدية  ،بقدر ما
كجو إلى النقد النخبكم عمكما أك األكاديمي كالمدرسي  ،الذم جعؿ مف النقد حرفة جمالية
ال تعبئ بقمؽ الجكد كمشكبلت الحاضر  ،كطاقة الفف التي ىي رديؼ الحياة كالنماء
كالنيكض...كربما تككف األسطر التالية ترجمانا ذلؾ.
 -1الفينومينولوجيا وانكشاف المغة عمى الوجود
ليس ليذه األحرؼ أف تؼ حؽ ىذا المكلكد اليكسرلي  ،الذم جاء مع فاتحة القرف  ،كشأنو
ابتناء فكر جديد يعكد إلى األصكؿ كينكث الجذكر في عكد أكلي يرقب األشياء في لحظة
الميبلد  ،لحظة انبعاث أصمي نقي مف لكثة الحكـ كمف كؿ صكرة سابقة تحكؿ بيف األشياء
في ذاتيا ك بيف ما خطو الزمف مف أثر األحكاـ كاألكىاـ التي تشكمت عف كعي زائؼ
بأضرب الحس كالطبيعة  ،كعكارض النفس كالشعكر  ،إنيا عكدة إلى العالـ كقد انكشؼ
داخمنا كتجمى عمى نحك فطرم كمباشر كشفاؼ .
يركـ ىكسرؿ إنشاء فمسفة أكلى سابقة عف أم فكر كأساس لكؿ معرفة  ،قائمة عمى ركف
متيف  ،كعمـ دقيؽ  ،يبحث في الجكىر كالماىية كمعايير العقؿ الخالصة  ،كيعيد صرح
بنياف الفمسفة منذ أفبلطكف ككانط كديكارت باعتبارىا عمـ العمكـ  ،كقد انضبط منيجيا عمى
نحك مف اليقيف الذم ال يعترؼ إال بما ظير لمكعي مقصكدا كعاريا  -كما ىك -مف أم
فركض مسبقة أك معرفة الحقة  ،إنيا المعرفة القبمية المطمقة التي ال تقكـ إال بذاتيا  ،كذلؾ
1

 -ينظر :عبد اهلل إبراىيـ  :النقد الثقافي (مطارحات في النظرية كالمنيج ل  ،ضمف كتاب  :عبد اهلل الغذامي كالممارسة
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بالعكدة إلى المكضكع كقد انغرس في الكعي كانكشؼ عمى نحك مف الحدس التأممي
كالكصؼ البرمء الذم يستبعد الذات الممتبسة بذاتيا كيحررىا مف عكالؽ التجربة ليرتفع بيا
إلى مستكل الخبرات القصدية كقد تكجيت إلى األفعاؿ في محتكاىا القبمي الخالص .
لقد نشأت الفينكمينكلكجيا عمى أنقاض فمسفة القرف التاسع عشر  ،ككانت ميمة ىكسرؿ
تقكـ عمى جبيتيف ؛ نقد المذىب الطبيعي كعمـ النفس التجريبي ،1القائـ عمى دراسة الكاقعة
التي تنطمؽ مف المكضكع كالمادة كتستبعد األنا  ،كتجاكز المثالية 2القابعة في باطف الذات
إلى فمسفة أخرل تمتحـ فييا الذات بمكضكعيا في لحظة التقاء أكؿ  ،ال يككف فييا الكعي
كعيا إال بشيء ما  ،كال المكضكع إال كىك حاضر في الكعي  ،كاتحاد الفكر بمكضكعو ينتج
عنو شيء آخر غيرىما  ،إنو المعنى  ،كليست الفينكمينكلكجيا إال فمسفة في المعنى كبحث
فيو.3
كتختص الفينكمينكلكجيا بدراسة الظكاىر كليس الكقائع  ،ذلؾ أف الظكاىر ليست الكجكد أك
الشيء في ذاتو  ،كانما الظكاىر ىي فقط ما ىك معطى لمشعكر  ،أما المكضكعات أك
الكقائع األخرل فيي غريبة عف الكعي  ،فالكعي يمكضعيا كيضعيا كحقائؽ كاقعة  ،في
حيف أف الظاىرة ىي ما يظير"..بطريقة نقية خالصة عمى (حياتيا الخاصةل  ،دكف التقيد
بأم حكـ سابؽ أك أية قضية مسبقة حكؿ طبيعة العالـ الخارجي  ،أك حكؿ الحقيقة
المكضكعية  ،كاذا كانت ىذه الفمسفة تضع الكجكد بيف قكسيف فإنيا ال تريد أف تحكـ عمى
(األشياء في ذاتيال  ،بؿ ىي تريد أف تضعنا بإزاء العالـ المدرؾ  ،المعيش  ،المشعكر بو ،
المتعقؿ المحككـ عميو المراد..إل كحينما يمارس الفيمسكؼ الظاىرم التكقؼ عف الحكـ ،
فإف ما يظير أمامو ليس ىك العالـ  ،أك أم منطقة مف مناطؽ العالـ  ،بؿ (معنى
ىكسرؿ  :الفمسفة عمما دقيقا  ،تر  :محمكد رجب  ،القاىرة  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،ط، 01
 - 1ينظر :ادمكند
ّ
 ،2002ص ، 30ص.43
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 ، 1992ص .178
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1
ىكسرؿ عمى تحديد كمي كنيائي لمفيكـ الظاىرة بقكلو  ":كبتعبير آخر
كيصر
،
العالـل".
ّ

يمكننا القكؿ بأف المكضكعات أك األشياء قمينة بأف ال تككف شيء عمى اإلطبلؽ بالنسبة

لمذات العارفة ما لـ (تظيرل ليذه الذات  ،أم ما لـ تحز ىذه الذات عمى ظاىرة ليذه
األشياء  .كمف ىنا فإف كممة ظاىرة  ، PHenominonتشير إلى محتكل معيف يقطف داخؿ
الكعي الذم يعاينو كيككف أساسا لمحكـ بكاقعيتو. 2".
تخ ُبر األشياء مف الخارج
ككأف ىكسرؿ يميز بيف العمكـ المكضكعية كالطبيعية التي ْ

كتخضعيا لممنطؽ التجريبي كلمتصكر النظرم  ،كبيف عمـ الظكاىر الذم يتجو إلى الداخؿ،
أم إلى حضكر ىذه األشياء في باطف الكعي كليس بمعزؿ عنو  ،كىك امتداد لما دعا إليو
ديكارت في الككجيتك (األنا أفكرل  ،كلكف بطريقة ىكسرؿ ، Cogitatum Qua Cogitatum

مف َّكر فيول أك (المفَ َّكر بو بكصفو مفَ َّك ار فيول". 3
(أنا أفكر إذا أنا َ
كال يمكف فيـ فمسفة ىكسرؿ الفينكمينكلكجية إال بالعكدة إلى المصطمحات األساسية التي
ابتنى عمييا ىكسرؿ منيجو  ،كجعؿ مف حمـ قياـ فمسفة عممية قائمة بذاتيا كليا القكامة
عمى غيرىا مف العمكـ أم ار ممكنا كجدي ار بالتحقؽ  ،بفضؿ الصرامة المنيجية التي ال تقؿ
انضباطا عف عمـ الرياضي ات  ،كذلؾ بكضع قكاعد كمية كأكلية كافية في فيـ الكجكد عمى
أساس مف اليقيف كالخمكص المطمؽ الذم يطبع صرخة ىكسرؿ (العكدة إلى األشياء ذاتيال،
كال تتـ ىذه العكدة إال بالتكقؼ عند المصطمحات المفاتيح التي بيا نمج عالـ الفينكمينكلكجيا.
 ( قصدية الوعي) يعد ىذا المصطمح أساس الفينكمينكلكجيا كالمدخؿ الحقيقي إلىماىية األشياء كانكشافيا في الكعي  ،ذلؾ أف القصد ىك الذم يخمؽ المعنى في
الظاىرة  ،ك ىذه األخيرة ىي ":كؿ صنؼ مف األشياء التي يقصدىا الحس أك

1

 -المرجع نفسو  ،ص.167

3

ىكسرؿ  :الفينكمينكلكجيا الخالصة  ،ص.165
 -ادمكند ّ

2
ىكسرؿ  :الفينكمينكلكجيا الخالصة (البحتةل  ،المحاضرة االفتتاحية في فرايبكرخ  ، 1917ضمف كتاب  :فيـ
 ادمكند ّالفيـ  ،ص.162 . 161
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يمكضعيا ، 1".إذ أف الكعي دائما ىك كعي بشيء ما  ،كالقصد ىك أف يتجو الكعي
إلى أم شيء سكاه  ،كىكسرؿ مديف إلى أستاذه فرانز برنتانكFranz Brentano
(1917/1838ل

الذم يعتبر القصدية خاصية أساسية تربط كؿ ظاىرة بمكضكعيا

ارتباطا تبلزميا ، 2كمف ىنا تمقؼ ىكسرؿ ىذه الفكرة كحكليا إلى فمسفة قائمة بذاتيا،
إذ القكؿ بالقصدية يعني فيما يعني إنشاء فمسفة جديدة تتجاكز الكاقعية كالمثالية ،
كذلؾ بإلغاء الثنائية التقميدية بيف الذات كالمكضكع  ،كاالتجاه إلى التكحيد بينيما
عمى نحك ما تظير األشياء في الكعي كتتجمى بفعؿ القصد  ،الذم ىك اتجاه الذات
نحك العالـ كاتصاؿ الكعي بالكجكد  ،فالعالـ ال يحيا خارجنا  ،كالذات ال تعيش في
برج عاجي منغمقة عمى نفسيا.3
ككظيفة القصد ىنا (تمؤلل األشكاؿ الفارغة بمضمكف حدسي  ،كأفعاؿ المؿء يككف
فييا نكع مف التكقع  ،الذم يستحضر الظاىرة بشكؿ جذرم كمكحد ككامؿ  ،كاف
كانت األشياء غير كاممة في الكاقع أك غير مكجكدة أصبل  ،إال أف الكعي القصدم
يتجاكز ما يككف معطى بالفعؿ لخبراتنا ،4كلعؿ ركماف انغاردف تمميذ ىكسرؿ
النجيب ،استطاع أف يطكر ىذه المفاىيـ في مكضكع الخبرة الجمالية  ،حيث يقكـ
القصد الجمالي بتعييف المكاقع المعتمة كمؿء الفجكات .
 (الرد الفينومينولوجي) أك االختزاؿ قد يككف القصد كافيا النكشاؼ الظكاىر فيالكعي  ،كلكف ألف الفينكمينكلكجيا فمسفة ماىيات كعمـ الشعكر ال بد ليا مف
استراتيجية محكمة لكشؼ معنى الظاىرة في ذاتيا  ،كال يككف ذلؾ إال باستبعاد كؿ
الفركض المسبقة ككؿ معرفة قبمية حسية أك طبيعية  ،أم تحقيؽ انفصاؿ مؤقت عف

1

 -المرجع نفسو  ،ص.164

2

 -ينظر :سعيد تكفيؽ  :الخبرة الجمالية  ،ص.30

4

 -المرجع نفسو  ،ص.35

3

 -سعيد تكفيؽ  :الخبرة الجمالية  ،ص.30
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العالـ التجريبي مف أجؿ الكصكؿ إلى تكاصؿ تاـ كيقيني مع العالـ الحقيقي المنبثؽ
مف ماىية الظكاىر كال شيء سكاىا  ،كيسمي ىكسرؿ ىذه االستراتيجية بالتكقؼ عف
الحكـ أك التقكيس (اإلبكخية Eposheل كىي كممة يكنانية تعني تعميؽ الحكـ ، 1كىذا
التعميؽ ال يعني استبعاد نيائي لظكاىر الخبرة التجريبية أك إنكارىا تماما بقدر ما
يعني تمييز خبرتنا القصدية كصمتنا الحقيقية بالعالـ  ،كبعبارة ىكسرؿ  ":سنتكقؼ –
إذف – عف الحكـ عمى كجكد الطبيعة المادية  ،ككجكد كؿ ما ىك جسـ  ،بما فيو
كجكد جسمي أم جسـ الذات المدركة  – .يترتب عمى ذلؾ أننا سنتكقؼ – أيضا –
عف الحكـ عمى كؿ خبرة سيكمكجية...ماذا يتبقى لنا؟ ما الذم يتبقى بعد أف يتـ ىذا
االستبعاد المنيجي لكؿ الكقائع المكضكعية؟...لقد امتنعنا عف الحكـ عمى كجكد
العالـ الكضكعي  ،كما لك أننا قد كضعناه (بيف قكسيفل  ،فالذم يتبقى لنا ىك جميع
ظكاىر العالـ  ،تمؾ الظكاىر التي تدرؾ بالتأمؿ كما ىي في ذاتيا عمى نحك
مطمؽ. 2".
كبالتالي فإف ىذه العممية تقكـ عمى أساس سمبي يبدأ باستبعاد العالـ المكضكعي
ككضع األنا كالكجكد بيف قكسيف  ،كفعؿ إيجابي يتجو إلى األشياء ذاتيا كقد
انبجست في تيار الكعي عمى نحك بدئي كقبمي  ،ال يستبقي مف األشياء إال ماىيتيا
الخالصة كصكرتيا النقية مف أم حكـ أك معرفة سابقة .
 (الذات الترنسندنتالية المتعالية) إف المفاىيـ السابقة كعمميات بناء الظكاىر كفؽالمنيج الفينكمينكلكجي تفضي أخي ار إلى تصكر كمي كنيائي لمذات المتعالية أك
الترنسندنتالية التي تقكـ بمراحؿ التأسيس كالرد كالتقكيس تمييدا لكقكفيا عمى حدكد
المطمؽ في لحظة تكشؼ الحقيقة كميبلد المعنى  ،كليست الذات الفينكمينكلكجية ىي
الذات السيكمكجية التجريبية الممتبسة بكقائع الكجكد كحاالتو  ،ألف ىذه الذات في
1
2

 عادؿ مصطفى  :فيـ الفيـ  ،ص.193ىكسرؿ  :الفينكمينكلكجيا الخالصة (البحتةل ،ص.173 ، 172
 ادمكند ّ199
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نظر ىكسرؿ ممكثة كمثقمة باألحكاـ السابقة كمتكاطئة مع فركض العمكـ كالمعارؼ
التي تؤسسيا كتحجب بدكرىا الكعي في نقائو الخالص  ،إف أنا ىكسرؿ تقؼ عمى
مسافة مف الكجكد كمف الذات معا  ،إنيا أنا متعالية تكجد "(خارج العالـل  ،إف
ماىية ىذه األنا الترنسندنتالية أنيا تقؼ كشرط سابؽ ألم فعؿ ذىني أك ألم خبرة
عمى اإلطبلؽ بما فييا جميع أفعاؿ الرد الفينكمينكلكجي .إننا اآلف بإزاء بنية ثبلثية
لمكعي أنا – أفكر – بمكضكع فكرم  Ego Cogito Cogitatum ،ىذه العناصر
الثبلثة المتصمة بػ :األنا الخالصة(األنا التي تفكرل ،كالفعؿ الذىني (الفكرل ،
كالمحتكل (مكضكع الفكرل ".1
ىكسرؿ يفكر تفكي ار تصاعديا  ،لقد انتقؿ مف الخارج منتقدا العمكـ الطبيعية كعمـ
يبدكا ّ
أف ّ
محيدا كؿ ما مف شأنو أف يعكؽ تجمي الظكاىر كما
النفس التجريبي إلى الداخؿ (الكعيل ّ

ىي  ،تمييدا لمصعكد إلى األعمى في مفيكـ األنا المتعالية  ،التي تقكـ بدكرىا في تشييد

العالـ كخمؽ مكضكعات الكعي .
لعؿ ىذه المفاىيـ تمثؿ مراحؿ تطكر نظرية الفينكمينكلكجيا مف اإلعبلف الرسمي في
(البحكث المنطقية1901ل  ،إلى الفينكمينكلكجيا الخالصة في كتاب (أفكار عف عمـ ظكاىر
خالص كفمسفة ظاىرية 1913ل  ،انتياء بالفينكمينكلكجيا المتعالية التي تبدأ في أكاخر حياة
ىكسرؿ مع كتابات (المنطؽ الصكرم المتعالي  ،تأمبلت ديكارتية  ،كأزمة العمكـ
األكربية..1930ل  ،رغـ أف الباحثيف قد اختمفكا في ىذه المراحؿ بيف مف يراىا تكامبل
كتكاصبل  ،كمف يراىا قائمة عمى النقد كالتجاكز  ،كمف يرل بأف كؿ أفكار ىكسرؿ تعكد إلى
كتابو األـ بحكث منطقية  ،كأف الفينكمينكلكجيا المتعالية متضمنة في ىذا الكتاب  ،كما كتبو
ىكسرؿ بعد ىذا الكتاب ما ىك إال حاشية مكسعة لمبحكث ، 2إال أف ىذه الكتابات لـ تسمـ
1
2

 -عادؿ مصطفى  :فيـ الفيـ  ،ص.202

 -ينظر  :أنطكاف خكرم  :،مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية  ،بيركت  ،دار التنكير  ،ط ، 1984 ، 01ص ، 38ككتاب:

محمكد زيداف  :مناىج البحث الفمسفي  ، 1974 ،بيركت  ،جامعة بيركت العربية  ،ص. 82
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مف النقد كالمعارضة  ،كلـ تكف األنا المتعالية كعمميات الرد كاإلبكخية – رغـ التجريد
المنيجي الذم صيغت فيو – لتخمك مف اإلشكاليات كالعقبات كالتناقض ، 1لذلؾ كجدت
الفينكمينكلكجيا – كمشركع غير مكتمؿ – تأكيبلت ك مراجعات عند تبلميذ ىكسرؿ انغاردف
أدت إلى ظيكر أفكار جديدة في
كىيدغر كعند فبلسفة آخريف كميرلكبكنتي كسارتر ّ ،
الكجكدية كاليرمينكطيقا كجماليات التمقي .
 -2الفينومينولوجيا عربيا
ال عجب في أف يستغرب ناصؼ شيكع تيارات غربية في النقد العربي  ،كاكتساحيا لممشيد
الثقافي عمى حساب أفكار أخرل أكثر خصكبة ك أكثر انتشا ار  ،كال يجد ما يبرر بو ذلؾ إال
ما يعزكه إلى عامؿ الحظ " البيئة المعاصرة عرفت البنية كالعبلمات كعرفت التفكيؾ ،
كلكنيا فيما أزعـ لـ تعرؼ معرفة منظمة كاسعة مكاقؼ الفينكمينكلكجيا  ،ال أدرم كيؼ أعمؿ
ليذا التحيز  ،كلكف يظير أف الثقافة الغربية عندنا ال تخمك مف فكرة الحظكظ.2".
لكف ذلؾ ال ينفي كجكد أسباب مكضكعية 3جعمت مف البنيكية كالعبلمات كالتفكيكية تيارات
نقدية عربية ليا أعبلميا كتطبيقاتيا كمجاالتيا عمى المستكل الفكرم كاألكاديمي  ،في
الكقت الذم لـ تتجاكز فيو الفينكمينكلكجيا مرحمة التعرؼ الفمسفي الذم لـ يرؽ بدكره إلى

1
2
3

 ينظر  :فؤاد زكريا  :أعبلـ الفمسفة  ،ص ، 167ك سعيد تكفيؽ  :الخبرة الجمالية  ،ص.41 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.06 -كمف األسباب نذكر :ارتباط البنيكية كغيرىا بالمسانيات التي ليا عبلقة مباشرة بالنقد األبي كالنقد المساني عمكما ،

انتشارىا بفضؿ مجبلت متخصصة كمجمة فصكؿ كمجمة إبداع  ،طبيعتيا التجريدية كالمنيجية التي مكنت نقاد عرب مف
تطبيقيا عمى النص العربي بفضؿ بعض اإلجراءات الجاىزة  ،طبيعة االتصاؿ بالثقافة الفرنسية التي شيدت ازدىار ىذه
األفكار  -خاصة مغاربيا  ، -الظركؼ الثقافية كالسياسية التي طبعت مرحمة ما بعد النكسة كما أعقبيا مف عزلة ثقافة
كانت البنيكية مبلذ النخبة كقبمة الفكر اليارب مف كاقع اليزيمة إلى سجف البنية  ،كفي المقابؿ كانت الفينكمينكلكجيا مف
أخصب كأعقد الفمسفات األلمانية التي تعمف عف نفسيا أنيا بدء مستمر ال يزاؿ يجد تأكيبلتيا غربيا في اتجاىات أخرل

مف الفمس فة  ،في الكقت الذم ترجـ فيو الكتاب األكؿ ليكسرؿ (البحكثل بعد أكثر مف قرف عربيا  ،كىذا ال يخفي تحيز
المفكر العربي لبعض األفكار دكف بعض التي يجد ليا اسقاطاتيا العربية كتبريراتيا األديكلكجية .
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مستكل المعرفة المنظمة التي تسمح ليا بالتسكد الفكرم  ،عمى غرار ما حدث لغيرىا في
ميداف النقد األدبي .
كال يمكف في ىذا المقاـ اإلحاطة بمظاىر انتقاؿ الفينكمينكلكجيا إلى المجاؿ العربي النعداـ
استقراء كافي يفى بحضكر ىكسرؿ عربيا  ،كلكف في المقابؿ يمكف تتبع بعض المحطات
الميمة 1التي مثمتيا أىـ الكتابات كالترجمات لمفمسفة اليكسرلية،

كيمكف رد أكؿ تعرؼ

عمى الفينكمينكلكجيا إلى مرحمة مبكرة عبر عنيا زكريا إبراىيـ حيث عرض لمفاىيـ (الردل
ك(القصديةل ضمف عممو (درس الميتافيزيقال ،21956قبؿ ظيكر تراجـ لبعض أعماؿ ىكسرؿ
المتفرقة  ،أك تراجـ أخرل تضـ ذك ار لمفمسفة اليكسرلية مثؿ كتاب (اتجاىات الفمسفة
المعاصرة ل لػ:إميؿ بريو  ،ترجمة محمكد قاسـ  ،كترجمة عبد الرحمف بدكم لكتاب سارتر (
الكجكد كالعدـ بحث في األنطمكلكجيا الظاىراتية ل  ،1966كترجمة نص ىكسرؿ (تأمبلت
ديكارتيةل لنازلي إسماعيؿ  ، 1969كمف أىـ الدراسات كتاب (االتجاىات المعاصرة في
الفمسفةل لعبد الفتاح الديدم  ، 1966التي تضمنت فصبل عف ىكسرؿ  ،ككتاب زكريا
إبراىيـ (دراسات في الفمسفة المعاصرةل الذم خصص فيو بابا لمفنكمينكلكجيا .1968
لكف البداية الحقيقية لمفينكمينكلكجيا العربية إف  -صح الكصؼ -كانت عمى يد المفكر
المصرم حسف حنفي الذم كانت الفينكمينكلكجيا مكضكعو لمدكتكراه حيث جاءت في
جزأيف( :تأكيؿ الظاىريات  ،الحالة الراىنة لممنيج الظاىراتي كتطبيقو في ظاىرة الديفل ك
(ظاىريات التأكيؿ  ،محاكلة ىرمينكطيقا كجكدية لمعيد الجديد ل  ،كقد نكقشت الرسالتاف
سنة  – 1966رغـ تأخر النسخة العربية لمدراسة  -في جامعة السربكف تحت إشراؼ كؿ مف

1

 -ينظر  :مخمكؼ سيد أحمد  :التصكر الفينكمينكلكجي لمغة (قراءة في فمسفة المغة عند إدمكند ىكسرؿل  ،أطركحة

دكتكراه فمسفة ،جامعة كىرف  ،الجزائر ، 2013 -2012 ،ص 08كما بعدىا  ،حيث ذكر في ىذه الدراسة أىـ مصادر
الفينكمينكلكجيا العربية  ،التي اعتمدىا الباحث كأضاؼ ليا بعض األعماؿ الميمة التي لـ تذكر في الدراسة .

2

 -ينظر  :حسف حن في  :تأكيؿ الظاىريات (الحالة الراىنة لممنيج الظاىراتي كتطبيقو في ظاىرة الديفل  ،القاىرة  ،مكتبة

مدبكلي  ،ط ، 2013 ، 01ص.25
202

معالـ النظرية كانصيار اآلفاؽ

الفصؿ الثالث

ركبير بنشيفيج كبكؿ ريككر ، 1كقد ظير لمدكتكر حسف حنفي في ىذه الفترة العديد مف
الدراسات كالمقاالت ذات التكجو الفينكيمنكلكجي خاصة بعد نكسة حزيراف يكنيك  1967منيا
الظاىريات كأزمة العمكـ األكركبية  ،كفينكمينكلكجيا الديف عند ىكسرؿ  1970ككبلىما في
مجمة الفكر العربي المعاصر ،كقد جمعت ىذه المقاالت كغيرىا في كتاب (في فكرنا
المعاصرل  ، 1976حاكؿ فيو الباحث تطبيؽ المنيج الظاىراتي في تحميؿ الظكاىر
االجتماعية باعتبارىا ظكاىر شعكرية حية.2
كفي مرحمة الثمانينيات كالتسعينيات شيدت ظيكر العديد مف الدراسات التي حاكلت تقريب
الفينكمينكلكجيا لمقارئ العربي ، 3إال أنيا تظؿ غير كافية  ،كربما بعد سنة األلفيف شيد
ىكسرؿ انتعاشا عربيا بفضؿ ترجمة العديد مف كتبو  ،كظيكر دراسات متخصصة كجادة
تناقش الفينكمينكلكجيا مف منظكر إشكالي كبكعي فمسفي يتجاكز الدراسات السابقة  ،بدء
بدراسة سماح رافع محمد (الفينكمينكلكجيا عند ىكسرؿ1991ل ثـ ترجمة كتاب بحكث منطقية
عمى يد مكسى كىبة  ، 2010كيعد الباحث كالفيمسكؼ التكنسي فتحي إنقزكا أىـ مف آلت
إليو ميمة تتبع المسار الظاىراتي عمى مستكل جذرم في العديد مف الترجمات كالدراسات
منيا (ىكسرؿ كاستئناؼ الميتافيزيقا 2000ل  ،ك(لغة الفبلسفة ىكسرؿ كالشعراء2003ل
كترجمة كتاب دريدا (الصكت كالظاىرة مدخؿ إلى مسألة العبلمة في فينكمينكلكجيا
ىكسرؿ2005ل ككتاب ىكسرؿ(فكرة الفينكمينكلكجيا مركز دراسات الكحدة العربية 2007ل ،
كدراستو الميمة (ىكسرؿ كمعاصركه مف فينكمينكلكجيا المغة إلى تأكيمية الفيـ2006ل الذم
عالج فيو مسألة المغة عند ىكسرؿ كاشكالية الفيـ عند ىيدغر  ،كآخر دراسة لو (قكؿ
األصكؿ ىكسرؿ كفينكمينكلكجيا التخكـ  ،ضفاؼ 2014ل.

1

 -المرجع نفسو  ،ص.08 ، 07

3

 -ينظر  :مخمكؼ سيد أحمد  :التصكر الفينكمينكلكجي لمغة  ،ص.09

2

 حسف حنفي  :في فكرنا المعاصر  ،بيركت دار التنكير  ،ط ، 1983 ، 02ص.07203
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كاف كانت ىذه الدراسات العربية في مجاليا  -الفمسفة – تفتقد إلى األصالة كالمتابعة
(ترجمة كدراسةل ألحد أىـ تيارات الفمسفة في القرف العشريف  ،فإنيا في غيرىا كنعني
الدراسات األدبية كالنقدية أقؿ مف ذلؾ بكثير رغـ أف الفينكمينكلكجيا أثرت في النقد األدبي
الغربي بشكؿ مباشر في مدرسة جينيؼ النقدية كذلؾ في األربعينات كالخمسينات عمى يد
كؿ مف جكرج بكليت كجاف ستاركبنسكي كجاف ركسيو كجاف بير ريتشار كامتدت أيضا إلى
الناقد األلماني إميؿ ستايغر كاألمريكي ج.ىيمر ميمر 1كعمى اعتبار بعض الدراسات التي
كقعت بيف أيدم الباحث  ،يعد كتاب سعيد عمكش(ىيرمينكتيؾ النثر األدبي 1985لمف أكؿ
الكتب إشارة إلى االتجاه الفينكمينكلكجي في أحد فصكؿ كتابو ،2كيعد المدخؿ الجمالي أىـ
القنكات التي تسربت منيا الفينكمينكلكجيا إلى مجاؿ النقد بدأ بكتاب لطفي عبد البديع
(التركيب المغكم لؤلدب بحث في فمسفة المغة كاألستيطيقا 1989ل  ،حيث عالج في أحد
مباحث الكتاب مسألة المغة كالداللة في المفيكـ الفينكمينكلكجي كأثرىا في الدرس المغكم
الحديث ، 3كيمكف القكؿ أف (كتاب الخبرة الجمالية1992ل لسعيد تكفيؽ أكثر الكتب
تخ صصا مف حيث معالجة المسألة الجمالية مف منظكر المنيج الفينكمينكلكجي عند كؿ مف
ىايدغر كسارتر  ،ميرلكبكني كانغاردف  ،باإلضافة إلى كتاب محمد محسف الزراعي
(األستيطيقا كالفف – عمى ضكء المنيج الفينكمينكلكجي2003ل  ،كيطالعنا محمد الماكرم
بكتاب (الشكؿ كالخطاب – مدخؿ لتحميؿ ظاىراتي 1991ل لكف مضمكف الكتاب بعيد كميا
1

 -ينظر :تيرم انجمتف  :نظرية األدب  ،ص  ،106.107كينظر أيضا مكسكعة ميجاف الركيمي كسعد البازعي النقدية

(دليؿ الناقد األدبيلص ، 321كرغـ إشارتيما إلى الفينكمينكلكجيا كتيار نقدم تحت اسـ (:النقد الظاىراتي /الفينكمينكلكجي
PHenomenological Criticismل  ،كحديثيـ عف مدرسة جينيؼ النقدية كمكقفيا مف النص أدبي كالناقد كفؽ الرؤية

الظاىراتية  ،إال أنيـ لـ يشيركا إلى أم أثر ليا عربيا سكاء في المتف أك في المراجع المعتمدة  ،عمى خبلؼ معالجتيـ

لمكثير مف المصطمحات األخرل كالبنيكية كالتفكيكية كالسيمي ائية...التي يمتزج فييا األصؿ الغربي بالتنظير العربي  ،كربما
يعكس ىذا محدكدية األثر الظاىراتي اليكسرلي عمى النقد العربي بخبلؼ حضكر تيارات أخرل.

2

 -ينظر فصؿ  :الظاىراتي كاالبتستيمكلكجي مف كتاب  :سعيد عمكش  :ىرمينكتيؾ النثر األدبي  ،بيركت  ،دار الكتاب

المبناني  ،ط ، 1985 ، 01ص . 32

3

 -ينظر  :الداللة المغكية في التفكير الفينكمينكلكجي  ،لطفي عبد البديع  :التركيب المغكم لؤلدب بحث في فمسفة المغة

كاألستيطيقا  ،الرياض دار المري  ،ص.59
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عف مفاىيـ الفينكمينكلكجيا  ،ألنو يعالج االشتغاؿ الفضائي لمنص الشعرم مف منظكر
سيميائي كلساني  ،بخبلؼ العربي الذىبي في كتابو (شعريات المتخيؿ الشعرم – اقتراب
ظاىراتي2000ل الذم ىك إعبلف صريح عمى تبني الرؤية الفينكمينكلكجية لدراسة الشعر ،
مف خبلؿ مناقشة مفيكـ الخياؿ في فمسفة ىكسرؿ كفي الببلغة العربية كالتصكؼ تمييدا
لمحاكلة قراءة قصيدة سميـ بركات (قمؽ في الذىبل كفؽ اقتراب ظاىراتي يضع النص في
صميـ كعي الناقد ليناكش القيـ كالذات كالزمف كالمكت كجدؿ النعيـ كالجحيـ مثمما ينضح
بيا النص كيتمقفيا القارئ ، 1كما نجد إشارات لمفينكمينكلكجيا في أغمب الكتب التي عرضت
لمتأكيؿ الغربي كلنظرية التمقي كأصكؿ معرفية أك كخمفيات فمسفية. 2
كفي ىذا السياؽ يمكف اعتبار مصطفى ناصؼ مف أبرز النقاد العرب الذيف عرضكا لمفكر
اليكسرلي في كقت مبكر  ،بعد أف تبنى ناصؼ صراحة ىذا الفكر كأحد ركائز مكقفو
النقدم  ،عمى األقؿ في جانبو الغربي  ،كيذكر ناصؼ الفمسفة الظاىراتية مقركنة بالتأكيؿ
كالتمقي في فصؿ مف كتاب (المغة كالتفسير كالتكاصؿ1995ل  ،كقد عرض ليا مف مكقؼ
العداء لمنزعات العممية كالتجريبية كالنفسية التي اجتاحت الفكر الغربي  ،ككاف الكعي
كالقصد كالحكار ك االنحناء أماـ الكجكد أسمحة ىكسرؿ في مكاجية ىذا التيار  ،كرغـ
استطراد ناصؼ في الحديث عف أثر ىكسرؿ في التأكيؿ كالتمقي إلى أنو ظؿ مدينا –
أكسجينا  -لمدرسة النقد الجديد كصاحب فمسفة الببلغة ،فأفكار ىايدغر كىيرش كغدامر
حكؿ المغة كالفيـ أقرب إلى النقد الجديد مف أم تيار آخر  ،لكف ناصؼ في كتاب (نظرية
التأكيؿ 2000ل يتخمى عف أم تحفظ منيجي كيخترؽ المسافة التي كانت دائما بينو كبيف
األفكار التي يعرضيا كيحاكرىا  ،ليعمف صراحة عمى غير ما عيده قرائو كنقاده  ،أنو مف
1

 -ينظر  :العربي الذىبي  :المتخيؿ الشعرم (اقتراب ظاىراتيل  ،الدار البيضاء  ،المدارس  ،ط ،2000 ، 01ص

.301

2

 -ينظر  :محمد عزاـ  :اتجاىات التأكيؿ النقدم(مف المكتكب إلى المكبكتل  ،دمشؽ  ،ك ازرة لثقافة السكرية  ،ط، 01

 ، 2008كينظر  :بشرل مكسى صالح  :نظرية التمقي (أصكؿ ...كتطبيقاتل  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،
ط ،2001 ، 01ص.34
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أتباع فمسفة ىكسرؿ إلى حد الكلع كالشغؼ كاالفتتاف ،1كلعؿ ناصؼ قد أحس بأنو سيفاجئ
قرائو بيذا المكقؼ قائبل ":لست أخفي عمى القارئ أني حاكلت م ار ار أف أجتنب أشكاكا غير
قميمة  ،كأف اعتمد عمى مراجع مكثقة فيما أظف  ،كربما حاكلت شيئا مف القفز عمى األشكاؾ
في سبيؿ إعبلء جكانب ميمة  ،ألقل بوضوح أنني حاولت أن أدعو لما أكتبو  ،كعسى أف
يجدم ىذا الحديث في مناقشة بعض اآلراء كاالتجاىات التي تشيع بيننا  ،كنتجادؿ حكليا
في عزة غريبة .أنا كاضح كؿ الكضكح  .إيماني بالفينكمينكلكجيا أكبر مف إيماني بالبنية
كالتركيب كالتفكيؾ كالمفيكـ الشائع لمعبلمات . 2".
لكف ناصؼ يذىب إلى أبعد مف ذلؾ حينما يعتبر أف أىـ ما كتبو في النقد التطبيقي ما ىك
إال أثارة مف أفكار ىكسرؿ عمى خبلؼ أراء الكثير مف النقاد "..قميمكف مف القراء ىـ الذيف
زعمكا أف كتاب صكت الشاعر القديـ ككتاب قراءة ثانية لشعرنا القديـ كانا عصارة ما فيمو
ناقد مف الفينكمينكلكجيا .3".
 -3ما بين البنية والظاىرة
لقد شيدت بداية القرف العشريف قطيعة جذرية مع فكر القرف التاسع عشر الذم كاف يعبر
عف أزمة الحضارة الغربية ،4كقد أدل ذلؾ إلى ثكرة عمى المفاىيـ القديمة التي عبرت عنيا
مرحمة عصر األنكار  ،فكاف النقد المكجو لمفمسفة المادية كعمكـ الطبيعة قد أنتج ما يعرؼ
بالفمسفة الحياتية كفمسفة الماىية  ،ثـ عادت المثالية إلى صكرتيا الييجيمية كالكانتية  ،كما
كاف ىذا لينقص مف قيمة المذىب الطبيعي الذم عاد ىك اآلخر في صكرة الكضعية

1
2
3
4

 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.06 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.07 -المصدر نفسو  ،ص.08

 -ينظر( :األزمةل مف كتاب  :إ.ـ.بكشنسكي  :الفمسفة المعاصرة في أكربا  ،ص ، 33ك(الفترة المعاصرةل لػ :بتراند

راسؿ  :حكمة الغرب  ،تر:فؤاد زكريا  ،الككيت  ،عالـ المعرفة  ،ديسمبر  ، 1983الجزء الثاني  ،ص.191
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الجديدة  ،لتأتي في األخير المدرسة الكجكدية كميتافيزيقا الكينكنة أك األنطكلكجيا ، 1التي
امتدت إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية قبؿ أف تنتصر النزعة العممية كالمنطقية التي
آذنت بظيكر الحركة البنيكية مسدلة الستار عمى عصر اإلنساف كالذات كالمعاش كمعمنة
ميبلد البنية التي ال تحتفي إال بالنظاـ كالنسؽ كالمغة بعدما نادت بمكت اإلنساف كاحتباس
المكضكع في قكانينو الخاصة .
لذلؾ كاف مف أىـ ما قامت بو البنيكية ىك قطع الصمة بيف الكاقع كالمعاش المتجمي في
الخبرة الذاتية  ،مف أجؿ تنقية المكضكع مف كؿ الظكاىر الكجدانية التي نجدىا في االتجاه
الكجكدم كالفينكمينكلكجي كما يقكؿ ليفي شتراكس ، 2كاذا كانت الفينكمينكلكجيا قد نشأت –
كما ذكر مف قبؿ – عمى أساس تجاكز النزعة المادية كالسيكمكجية التي ركزت عمى الكاقع
مف منظكر تجريبي كأىممت الظاىرة التي تتجمى في الكعي عمى أساس مف التضايؼ ك
اإلحالة المتبادلة  ،فإف البنيكية قد عادت إلى المكضكع بصكرة أكثر تطرفا مما كانت عميو
مف قبؿ  ،فقد أحيت النزعة العممية كالعقبلنية الكانطية  ،كعادت إلى فكرة أكغست ككنت
عف الكضعية كدكركايـ حكؿ استقبلؿ األفراد عف الكجكد االجتماعي  ،كىي نفس فكرة عمـ
المغة عند ديسكسير 3فرغـ الظيكر المبكر ليا إال أف أثرىا تأخر إلى غاية الستينات مف
القرف العشريف .
كليس مف المبالغة القكؿ أف النظر إلى المغة ىك مف أىـ النقاط الجكىرية التي شكمت مناح
فكر القرف العشريف فعمى غرار ديسكسير كالشكبلنييف الركس كاف المبحث األكؿ مف كتاب
ىكسرؿ (بحكث منطقيةل حكؿ اإلشارة كالعبارة كقضية المعنى مف المغة  ،كرغـ الخبلؼ
الجكىرم ما بيف الفينكمينكلكجيا كالبنيكية إال أف ما يجمعيما ليس بالشيء القميؿ كالييف ،
1

 -ينظر  :عمي عبد المعطي محمد  :تيارات فمسفية حديثة  ،اإلسكندرية  ،دار المعرفة الجامعية  ، 1995 ،الجزء

الثاني  ،ص.403

2
3

 -ينظر  :فؤاد زكريا  :مشكمة البنية  ،ص.08

 -ينظر  :إياف كريب  :النظرية االجتماعية (مف بارسكنز إلى ىابرماسل  ،تر :حسيف غمكـ  ،الككيت  ،عالـ المعرفة ،

 ، 1999ص.196
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لقد كانت مقكلة ديسكسير دراسة المغة في ذاتيا كمف أجؿ ذاتيا ال تقؿ عف صرخة ىكسرؿ
إلى األشياء ذاتيا  ،كاف لـ يكف ما يثبت تكاصؿ كؿ مف ىكسرؿ كديسكسير عمى األقؿ
معرفيا  ،فإف طريقة الشكبلنييف الركس ال تخفي تكافقيا مع بعض منطمقات الفينكمينكلكجيا،
خاصة في قضية تعميؽ الكاقع أك كضع الكجكد بيت قكسيف مف أجؿ قراءة النص بطريقة
محايثة  ،ذلؾ أف كضع الكاقع (بيف قكسيفل يعني فينكمينكلكجيا "تجاىؿ السياؽ التاريخي
الفعمي لمعمؿ األدبي  ،كمؤلفو  ،كشركط إنتاجو كمقركئيتو  ، readershepإذ ييدؼ النقد
الظاىراتي بدال مف ذلؾ إلى قراءة لمنص ( محايثةل تماما ال تتأثر بأم شيء خارجيا. 1".
كىك عيف ما تدعك لو البنيكية  ،كما أف كبل التياريف يزعـ لنفسو تجاكز ثنائية الذات
كالمكضكع ،2كاف كاف األكؿ يتجو إلى البنية كالثاني إلى الظاىرة  ،كال جرـ أف ظيكر
الفينكمينكلكجيا كاف عمى إثر أزمة الفمسفة كأزمة القرف مثمما كانت البنيكية رد فعؿ عمى
الكاقع األكربي المضطرب كالقمؽ  ،ككبل المكقفيف يدعي الصرامة العممية كاليقيف المطمؽ
الذم حاكؿ مكاجية اإلنساف األكركبي كانتشالو مف حيرتو أماـ منجزاتو كانتكاساتو "،ينبغي
أف تحذرنا السيكلة كالسرعة التي قاـ بيا كثير مف المثقفيف بالتحكؿ مف الظاىراتية إلى
البنيكية مف االعتقاد الشائع الذم يتبناه أنصار ىذا المذىب أك ذاؾ بأف الحركتيف
متعارضتيف كؿ منيما مع اآلخر...فإف لمفمسفتيف أصبل مشتركا في أزمة ما بيف الحربيف
الثقافية في فرنسا".

3

لكف الحقيقة أف الخبلؼ بيف البنيكية كالفينكمينكلكجيا خبلؼ جذرم كتاريخي يقع عمى
طرفي نقيض مف الفكر الفمسفي األكربي الذم ىك  -منذ نشأتو  -في سجاؿ دائـ بيف تيار
العمـ كالطبيعة كالكضعية التي تركز عمى المكضكع كما في البنيكية كبيف تيار الفمسفة

1
2
3

 تيرم انجمتكف  :نظرية األدب  ،ص.107 -فؤاد زكريا  :مشكمة البنية  ،ص.10

 -سايمكف كبلرؾ  :أسس البنيكية نقد ليفي شتراكس كالحركة البنيكية  ،تر :سعيد العميمي  ،القاىرة  ،المركز القكمي

لمترجمة  ،ط ، 2015 ، 01ص ، 14كقد ناقش الكتاب الفمسفتيف تحت عنكاف تكامؿ الظاىراتية كالبنيكية  ،ص.13
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الذاتية كالمثالية كالحساسية الركحية في الحدس كالكجداف حيث تنتمي الفينكمينكلكجيا ،
كيمكف رصد الخبلؼ الجكىرم بينيما مف خبلؿ المكقؼ مف المغة  ،ففي البنيكية ":تكجد
المغة بشكؿ مستقؿ ،عف ،كسابؽ ،عمى الكبلـ  ،كىذا يعني أف حدكد نظرية المغة يمكف أف
تترجـ في حدكد خاصة بالمبلحظة  ،تصؼ كاقعا ىك اآللية التي يستخدميا الناس حين
يتكممون".

1

 -و " -تتمثؿ النظرة الظاىراتية في أنو ال يوجد شيء باعتباره لغة مفصوال

عن السياق الذي تستعمل فيو المغة  ،فإذا ما حدث كأف جرل التجريد مف السياؽ ،
فانفصمت المغة عف المتحدث أك المستمع  ،الذم انفصؿ تفاعمو  ،تتكقؼ عف أف تككف
لغة  ،كتصبح أصكاتا مختمطة ال معنى ليا  ،كالكتشاؼ ما ىي المسانية في المغة ،
كالكتشاؼ العبلقات النظامية التي تجعؿ مف الممكف لمغة أف تككف الكسيط الذم يكصؿ
المعنى ،فإف عمينا أف نحيؿ ليس إلى (عبلقات مكضكعيةل  ،تكجد بيف أجزاء مكضكع
خامؿ  ،كانما باألحرل إلى نكايا متحدث المغة التي تفرض المعنى عمى المغة.2".
لذلؾ يمكف كضع أىـ نقاط الخبلؼ عمى النحك التالي :
الفينكمينكلكجيا
 -تركز عمى الذات حيث المكضكع

البنيكية
 -تركز عمى المكضكع الذم تحكمو

مباطف لمكعي
 -تنخرط الذات في عمميات الرد

قكانينو الخاصة
 دكر الذات سمبي ينحصر فيكشؼ المنطؽ الكامف لمبنية

كالتقكيس كالتأمؿ كالتبصر الذم
يسمح بانكشاؼ الظاىرة
 تعتمد عمى الكصؼ المباشرلمظاىرة
1
2

 -تعتمد عمى الكصؼ ك التحميؿ
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كالتفسير

 المغة تتضمف إحالة قصدية لمكاقع الفكر يسبؽ المغة -االىتماـ

بالجكىر

ال تحيؿ المغة إال إلى ذاتيا -المغة تصنع الفكر

كالماىية

 -االىتماـ بالخكاص الشكمية لمبنية

كالظاىرة
 -الحدس يمؤل القصد الذم يكشؼ

 -تقكـ عمى أساس نزعة عقمية

الداللة في الكعي

ترمي إلى بناء نسؽ شمكلي
صارـ

 -فمسفة معنى

 ال ييميا المعنى بقدر طريقة بنائوقد يككف مف التعسؼ اختزاؿ الفكارؽ بيف البنيكية كالفينكمينكلكجيا في بضعة نقاط كلكف مف
الميـ معرفة أف البنيكية قد ظيرت كرد فعؿ عمى تضخـ الذات 1في الفينيكمينكلكجيا
المتجمية في االتجاه الكجكدم  ،الذم تراجع ىك اآلخر مفسحا المجاؿ لمبنيكية كي تتسكد
المشيد الفكرم الغربي  ،لكنيا في الحقيقة لـ تدـ طكيبل  ،ككانت بضع سنيف كافية لتعمف
انسحابيا االختيارم عمى يد مف تحمس ليا في األكؿ ،إلى درجة التبرؤ منيا  ،كاذا سممنا
بتراجع الكجكدية إال أف الفينكمينكلكجية بقيت حية  ،حيث تجمت في مرحمة ما بعد البنيكية ؛
في الفينكمينكلكجيا التأكيمية أك في نظريات القراءة التي ال تقصي الذات القارئة مف عممية
الفيـ  ،كعادت مفاىيـ قصدية المؤلؼ عند ىيرش ، 2كانفتاح المغة عمى العالـ (بكؿ

1

 -ينظر  :مقدمة المترجـ  ،بكؿ ريككر  :نظرية التأكيؿ (الخطاب كفائض المعنىل  ،تر :سعيد الغانمي  ،الدار

2

 -مصطفى ناصؼ  :المغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،ص.188

البيضاء ،المركز الثقافي العربي  ،ط ، 2006 ، 02ص.07
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ريككرل ، 1كتاريخية الفيـ عند غدامير ، 2لتعمف صراحة عف مشاركة (الذاتل في بناء
المعنى كانخراطيا في الكجكد عمى نحك مف التفاعؿ كالحكار كالتكاصؿ كالمشاركة .
"إف القراءة تفاعؿ كتعاكف كليست مكاجية كال خصكمة  ،كاف القراءة شحذ لمسر  ،كأمؿ
في المزيد مف الحكار  ،كالحكار لحظة نادرة مف الترقي كاالندماج  ،مبتدؤىا أنؾ تعرؼ
شيئا ،كلك قميبل  ،قبؿ الدخكؿ  ،كأف ىذا الشيء يييئ العبلقة بيني كبينؾ  ،كيعد الستقباؿ
الكد المعد لؾ  ،كيتييأ قدر أكفى مف االتصاؿ  ،كىذا كمو قمب الفينكيمنكلكجيا.3".
لقد بدا مكقؼ ناصؼ صريحا جدا مف البنيكية كاالتجاىات الشكمية كالمنيجية التي تيتـ
بالنزعة العممية كالمكضكعية  ،كتعتد بالتجريد كالتجفيؼ المقصكد ألم قيمة  ،كىذا ما يزيد
مف اغتراب اإلنساف عف نفسو كعف العالـ إلى درجة العماء المطمؽ بيف الذات
كمكضكعيا ،4إف ناصؼ يقع في الطرؼ اآلخر مف نظرية المعرفة  ،التي تناىض نزعة
العمـ كمنطقو التجريدم كتحتفؿ بالكجكد كاإلنساف كالمغة كقكة حقيقية كطاقة رمزية تدرؾ
بالفيـ كالتجربة كالمعاناة .
ثالثا  :االتجاه الثقافي (ما بعد التحميل الشكمي)
من النص إلى الواقع  /من المغة إلى الثقافة
لقد كاف االشتغاؿ بالمغة كعمكميا سمة العصر  ،فبل غرابة أف يقع النقد في أسر األدبية ك
الرؤية المسا نية بحداثتيا كعمميتيا كما تفرع عنيا مف أسمكبية كبنيكية كسيميائية ..إذ لـ يعد
تحميؿ النص سكل حقبل الختبار كؿ المستجدات المسانية  ،كأصبح االىتماـ بمغة الخطاب
كأشكاؿ تمظيرىا في العمؿ األدبي أقصى ما يصبك إليو الناقد  ،كبالتالي انسحب النقد مف
كؿ السياقات التي أنتجت النص  ،كانزكل إلى زاكية ضيقة ال يرل منو سكل كجكده المغكم
1
2

 بكؿ ريككر  :نظرية التأكيؿ  ،ص.18 -ينظر :عبد العزيز بكشعير  :غادامير(مف فيـ الكجكد إلى فيـ الفيـل  ،الرباط  ،دار األماف  ،ط، 2011 ، 01

ص.94

3
4

 مصطفى ناصؼ  :نظرية التأكيؿ  ،ص.28، 27 ينظر  :عمارة ناصر  :المغة كالتأكيؿ  ،ص.23211

معالـ النظرية كانصيار اآلفاؽ

الفصؿ الثالث

الشكمي كالمادم الذم استحالت فيو القراءة إلى تجريد رياضي كعمؿ ميكانيكي رتيب ،
كبدعكل العممية كالتخصص التي ال تعبئ بإشكالية المغة كاألدب كالعمكـ اإلنسانية عمكما
في مقاربتيا لممنيج عمى المثاؿ التجريبي أسمـ النقد نفسو لمجمكد كحكـ عمى أدكاتو بالعقـ .
كلـ تكف مرحمة ما بعد البنيكية إال عكدة إلى كؿ ما كاف جناية مف قبؿ  ،لقد بدأ األمر
بضرب المنطؽ البنيكم في الصميـ ،كنقض كؿ تصكر تقميدم لمداللة  ،يجعؿ منيا "بنية
محددة جيدا ككاضحة التخكـ تشتمؿ عمى كحدات متناظرة مف الدالالت كالمدلكالت" ، 1لقد
أصبحت الداللة "..مثؿ قماش يمتد إلى ما ال نياية حيث تتبادؿ العناصر كتدكر عمى نحك
متكاصؿ  ،كحيث ما مف عنصر يككف محددا بصكرة مطمقة  ،كما مف شيء إال كىك كاقع
في شراؾ كؿ األشياء األخرل.2".
ككاف تفكيؾ المفيكـ التقميدم لمداللة كافيا لظيكر نظريات النقد الما بعد حداثي  ،كالغاء
مرحمة لـ يكتب ليا أف تمتد طكيبل  ،كمف لحظة انفبلت المعنى كفضائحية الداللة إلى حد
الفكضى كاالنزالؽ  ،ظيرت التيارات الجديدة في النقد التي تبحث ليا عف مكطئ قدـ حينما
زلت أقداـ البنيكييف كأصحاب الحقيقة الساطعة  ،أك الذيف الزالكا يسبحكف في بحر
الميتافيزيقا الغربية كالمركزية كالحضكر المطمؽ  ،فقد كشؼ فككك زيؼ الخطاب كتكاطؤ
السمطة مع المغة في القدرة عمى الحجب كالتمكيو كالخيانة ،3كمف خبلؿ ىذه الفجكة يتجمى
الخطاب كتكريس لؤلديكلكجيا الذككرية األبكية التي تبرز ىيمنة الرجؿ كدكنية المرأة في كافة
مناحي الحياة كمفاىيميا ، 4كمف ىنا ظير النقد النسكم كتيار حاكؿ زحزحة المسافة بيف
المركز /اليامش ،الرجؿ /المرأة  ،كما كاف تيافت الخطاب االستعمارم في التحاـ القكة
بالمعرفة كالسياسة بالييمنة تيار آخر في ظيكر مابعد الككلكنيالية ، 5كلـ تكف االمبريالية
1
2

 تيرم انجمتف  :نظرية األدب  ،ص.223 -المرجع نفسو كالصفحة.

3

 -ينظر  :مصطفى ناصؼ  :بعد الحداثة  ،ص.113

5

 -المرجع نفسو  ،ص.158

4

 -ينظر :دليؿ الناقد األدبي  ،ص.330
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شكبل منفردا في مقاربتيا لآلخر  ،بؿ أصبحت السمطة كالمؤسسة كالرأسمالية الغربية مف
مجاالت النظرية األدبية  ،فبل عجب مف الحديث عف النقد السياسي ،1كما نتحدث عف النقد
الماركسي أك االجتماعي ك األديكلكجي  ،كالمبلحظ في ىذه المرحمة عكدة التاريخية في
مفيكـ التاريخانية الجديدة التي تسعى "..إلى قراءة النص األدبي في إطاره التاريخي كالثقافي
حيث تؤثر األديكلكجيا كصراع القكل االجتماعية في تشكؿ النص  ،كحيث تتغير الدالالت
كتتضارب حسب المتغيرات التاريخية كالثقافية . 2"..
لقد تعددت المجاالت التي انفتحت عمييا النظرية النقدية المابعد حداثية إلى درجة قد
يصعب حصرىا أك تحديد مفاىيميا كتفريعاتيا  ،كىك ما يدؿ عمى انفتاح النص األدبي
عمى كؿ االتجاىات كالسياقات  ،كأىـ ما يمكف أف نصؼ بو ىذه المرحمة ىك طابعيا
الثقافي  ،بكؿ ما تعنيو ىذه الكممة مف مفاىيـ كما تشمميا مف تخصصات كمعارؼ ،
فميست مصطمحات مف قبيؿ االستشراؽ  ،كالكمكنيالية  ،كالتاريخية كالذككرة  ،كالجنكسة ،
كالتداكلية  ،كالخطاب  ،كالقراءة  ،كالتأكيؿ...إال مظير مف مظاىر انخراط النقد األدبي في
تحميؿ الثقافة كتتبع أنساقيا المعمنة كالمضمرة مف أجؿ كشؼ لعبة الخطاب كخطاب الحجب
الذم تتقنو المغة .
لقد أصبحت مرحمة ما بعد الحداثة مرحمة تداخؿ المجاالت كالتخصصات  ،حيث التبادؿ
كالتغير كالتكتر بديبل عف الكحدة كالنسؽ المحدد كبديبل عف الكضكح  ،كبفعؿ غرس الفكرم
كالسياسي كاالقتصادم في قمب األدبي كالمغكم أصبح (التداخؿ الثقافيل ييدؼ إلى "..قكة
جديدة لمحاربة قكل قديمة ميتافيزيقية كغير ميتافيزيقية  .كبعبارة أخرل أزيحت سمطات
سابقة سميت بأسماء المؤلؼ كالعبلمة كالنسؽ  ،كرث التداخؿ أك لعب الدكاؿ الميداف كمو .
ىذا المعب أك القكة الثقافية الجديدة أزاحت جانبا االعتداد الدائـ بفكرة الحدكد الكاضحة .3".
1

 -ينظر :تيرم انجمتف  :النظرية األدبية  ،ص.325

3

 -مصطفى ناصؼ  :ما بعد الحداثة  ،ص.641

2

 -دليؿ الناقد األدبي  ،ص.80
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ليس مف اليسير تتبع نشأة التكجو الثقافي في النقد عمى اعتبار أف الدراسات الثقافية الغربية
نشأة في فترة مبكرة منذ القرف الثامف عشر  ،كالنشاط الثقافي بكجو عاـ تدخؿ تحت مضمتو
ألكاف مختمفة مف المبلحظات كاألفكار كالنظريات  ،كىك كجو مصاحب لكؿ الثقافات بما
فييا العربية كالغربية قديما كحديثا ، 1كىك ليس مرادا بيذا المعنى  ،كلكف المراد ىك ذلؾ
التيار الغربي الذم نشأ عمى كجو خاص استجابة لظركؼ معينة جعمت منو تيا ار مستقبل
ذكا سمات منيجية كمعرفية محددة ميزتو عف غيره مف ألكاف النقد  ،كقد نشأت ىذه األفكار
في أحضاف مدرسة فرانكفكرت األلمانية التي بمكرت رؤية جديدة لمنظرية النقدية ال تفصؿ
الفكر عف الكاقع كال تتكاطأ مع الظركؼ التاريخية كاالجتماعية كالسياسية بشكؿ تبريرم ال
يميز بيف مظاىر األشياء كالمصالح الكامنة التي تبيف كذب كزيؼ أكىاميا الباطمة ، 2كمف
أشير ركاد ىذه المدرسة تيكدكر أدكرنك 3كيكرغف ىابرماس  ،حيث افتح األكؿ الدرس
الثقافي بمقاؿ لو بعنكاف (النقد الثقافي كالمجتمع1949ل  ،انتقد فيو الحضارة الغربية بكؿ
تجمياتيا العقبلنية كاألداتية مف أجؿ تفكيؾ النزكع السمطكم الذم يغمفيا  ،ككاف ىابرماس قد
ناقش ىذا المكضكع في كتاب مستقؿ سماه (المحافظكف الجدد  :النقد الثقافي كالحكار
التاريخيل ، 4كما نشأ في بريطانيا مركز الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمينغياـ
 ، 1971نشر فييا كرقة عمؿ تضمنت مجمكعة مف الدراسات الثقافية حكؿ كسائؿ اإلعبلـ،

1

 -ينظر  :دليؿ الناقد األدبي  ،ص.306

2

 -كماؿ بكمنير  :النظرية النقدية لمدرسة فرانكفكرت (مف ماكس ىكركيايمر إلى أكسؿ ىكنيثل  ،الجزائر  ،منشكرات

3

 -ربما يعد أدكرنك أكثر أعبلـ مدرسة فرانكفكرت تأثي ار مف خبلؿ كتاباتو النقدية كالثقافية كالجمالية  ،الذم افتتحيا ،

االختبلؼ  ،ط ، 2010 ، 01ص.38

بكتاب (النظراتل أحد الكتب األربعة التي ناقش فييا أدكرنك مقكلة النقد الثقافي مف حيث المصطمح  ،كمف حيث
المجاالت التي لـ يعد في اإلمكاف تحديدىا  ،ينظر في ىذا المجاؿ كتاب  :ريتشارد ككليف  :مقكالت النقد الثقافي (مدرسة
فرانكفكرت الكجكدية ما بعد البنيكية ل ،تر  :محمد عناني  ،القاىرة  ،المركز القكمي لمترجمة  ،ط ، 2016 ، 01ص11

كما بعدىا .

4

 ينظر  :دليؿ الناقد األدبي  ،ص.307214
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كالثقافة الشعبية  ،كالثقافات الدنيا  ،كالمسائؿ األديكلكجية كاألدب  ،كعمـ العبلمات ،
كالجنكسة  ،كالحركات االجتماعية  ،كالحياة اليكمية.1...
أما في أمريكا فقد نشأ في الثمانينيات مصطمح جماليات التحميؿ الثقافي عند ستيفف
غرينببلت أستاذ جامعة كاليفكرنيا كزمبلؤه لكيس مكنتركز كريتشارد ىيمغرسف  ،في محاكلة
لقراءة كتب النيضة مف خبلؿ كشؼ تقييدات السمطة الثقافية التي ىي أساس منطقي
شمكلي في عممية التصكر الجمالي ألشكاؿ ىذه السمطة في الخطاب الثقافي ،2ك يعد الناقد
فنساف.ب.ليتش  ،أىـ رمكز النقد األمريكي  ،الذم أصدر سنة 1992ـ كتابا قيما بعنكاف
( النقد الثقافي:نظرية األدب لػ(ما بعد الحداثةل  .كمف ثـ ،فميتش مف األكائؿ الذيف أطمقكا
مصطمح النقد الثقافي عمى نظرية (مابعد الحداثةل ،كاىتـ بدراسة الخطاب في ضكء التاري
كالسكسيكلكجيا كالسياسة كالمؤسساتية كمناىج النقد األدبي.3
أما عربيا فيعد التكجو الثقافي بكجو عاـ السمة األبرز التي رافقت بداية النيضة األدبية
كالفكرية كلـ تنقطع يكما عف انخراط أعبلميا كمفكرييا في مسألة الثقافة أك الحضارة ،
فمرحمة الركاد تعد بامتياز مرحمة ثقافية تمتزج فييا أسئمة النقد بأسئمة الثقافة إلى درجة
يصعب التمييز بينيما  ،فميس كتاب (في الشعر الجاىميل لطو حسيف  ،كالثابت كالمتحكؿ
ألدكنيس كالديكاف لمعقاد كالمازني إال كتبا تناقش المسائؿ األدبية كالنقدية مف منظكر الرؤية
الثقافية كالتاريخية ،4كأغمب الركاد قد كتبكا في مسألة الثقافة بشكؿ مباشر مثؿ كتاب
مستقبؿ الثقافة في مصر لطو حسيف  ،ككتاب (الثقافة العربيةل لمعقاد  ،ككتاب (في الثقافة
المصريةل لمحمكد أميف العالـ  ،كىذه المرحمة تتسـ بالمكسكعية كتعدد المجاالت كالمياديف
1

 -ينظر  :أرثر أيزابراجر  :النقد الثقافي (تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسيةل  ،تر :كفاء إبراىيـ كرمضاف بسطكيسي ،

القاىرة  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،ط ، 2003 ، 01ص.31

2

 -ينظر  :يكسؼ عميمات  :جماليات التحميؿ الثقافي (الشعر الجاىمي نمكذجال  ،بيركت  ،المؤسسة العربية لمدراسات

كالنشر  ،ط ، 2004 ،01ص. 28 ، 27
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إلى درجة أعجزت جابر عصفكر في اإلحاطة بأحد أعبلـ ىذه المرحمة كذلؾ لمطبيعة
التنكيرية التي تفرض عمى الناقد االنخراط في األدكار االجتماعية كالسياسية كاألدبية
كاإلعبلمية كالف مسفية كالتاريخية كالحضارية  ،باإلضافة إلى مجاالت أخرل كالتربية كالترجمة
كتحقيؽ المخطكطات.1...
كيمكف كصؼ األديب كالناقد في ىذه المرحمة بالمثقؼ العضكم كما يقكؿ أنطكنيك
غرامشي ، 2كربما يتسع المجاؿ ليشمؿ كؿ الكتابات الفكرية عند كؿ مف عبد اهلل العركم
كمحمد عابد الجابرم كطو عبد الرحمف كىشاـ جعيط كفيمي جدعاف كىشاـ شرابي كغيرىـ
كثير ،3كلعؿ المفكر المبناني عمي حرب يمثؿ حمقة منفردة في استثمار مختمؼ آليات النقد
المتاحة خاصة الما بعد حداثية مف بينيا مقكلة النقد الثقافي التي طبقيا عمى النصكص
كاألفكار الفمسفية كالفكرية كاالجتماعية كاألعبلـ كلـ يسمـ مف مطرقتو النقدية أحد مف أقرانو
كمعاصريو كقد كاف عمي حرب حربا عمى الجميع كال أدؿ عمى ذلؾ مف عناكيف كتبو  ،كلـ
يكف مجرد مفكر تستيكيو قراءة النصكص كنقدىا يقكؿ ":ليست المسألة تفكيؾ نصكص
مجردة بعيدة عف الكاقع كما يعتقد المثقفكف  ،الذيف باتكا عمى ىامش األحداث كالمجريات ،
كانما ىي مسألة تفكيؾ ألبنية الفكر كقكالبو  ،انطبلقا مف ىذا الميداف الذم تشكؿ باالشتغاؿ
عمى الخطابات كالنصكص  ،كالذم يؤدم العمؿ فيو إلى كشؼ االستراتيجيات السمطكية أك
فضح أالعيب الخطابات في حجب الحقيقة كتحكير المعنى  ،أك تعرية اآلليات البلمعقكلة
التي تمارسيا أنظمة المعرفة كبنى الثقافة.4".

1

 -جابر عصفكر  :المرايا المتجاكرة (دراسة في نقد طو حسيفل  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ، 1983 ،

ص.10

2

 -ينظر  :عمي حرب  :أكىاـ النخبة أك نقد المثقؼ  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط، 2004 ، 03

ص.47
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كقد نبو نصر حامد أبك زيد في كقت مبكر إلى أىمية البعد الثقافي في فيـ النص  ،كميز
بيف الداؿ المغكم كعدـ كفايتو في الكشؼ عف المفيكـ مما يستدعي االستعانة بالدكاؿ
األخرل  ،ك مف " ..تحميؿ دا ؿ (النصل إلى تحميؿ داؿ (التأكيؿل معناه االنتقاؿ مف مجاؿ
المغة إلى مجاؿ الثقافة ، 1"..كقد مارس أبك زيد فعبل التحميؿ الثقافي مف قبؿ في كتابو
(مفيكـ النصل.2
لكف البداية الحقيقية لمنقد الثقافي بالمفيكـ المنيجي كفي المجاؿ األدبي تعكد إلى الناقد
السعكدم عبد اهلل الغذامي في كتابو (النقد الثقافي  :قراءة في األنساؽ الثقافية
العربية2000ل ، 3الذم أعمف فيو مكت النقد األدبي 4كميبلد النسؽ أك النقد الثقافي الذم ال
يعنى بالبنية الجمالية بقدر ما ييدؼ إلى تعرية األنساؽ الثقافية المختبئة كراء الشعرم
1

 -ينظر  :نصر حامد أبك زيد  :مفيكـ النص التأكيؿ مفيكـ الثقافية لمنصكص  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ

01 ،05مايك  ، 1991ص.122

2

 -ينظر  :نصر حامد أبك زيد  :مفيكـ النص دراسة في عمكـ القرآف  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،ط، 01

 ،2014ص.24

3

 -يزعـ الناقد العراقي كريـ عبد أف أفكار الغذامي حكؿ النقد الثقافي منتحمة مف دراسات سابقة مف بينيا ما كتبو كريـ

عبد في مجمة مسارات حكؿ النسؽ كالتي تتقاطع مع دراسة الغذامي  ،األمر الذم نفاه الغذامي بشدة  ،ينظر في ىذا
المجاؿ  :حسيف عمي يكسؼ  :إشكاليات الخطاب العربي المعاصر  ،ص.211،212

4

 -المبلحظ في الخطاب النقدم عند الغذامي ىك نزكعو إلى تبني األفكار الغربية الحداثية كالمابعد حداثية في شكؿ مف

التسابؽ كالسبؽ في عرضيا عربيا مف خبلؿ تطبيقيا عمى نصكص مف التراث العربي قديما كحديثا  ،كتغميفيا بجياز

اصطبلحي عربي يحمؿ طابع صاحبيا في التجديد كاالبتكار الذم لـ يسبقو فييا أحد كالتشريحية ،أك تفسير الشعر
بالشعر  ،كحديثو عف اكتشاؼ طريقة في النقد بعد الحيرة كالضياع كقد كجد نفسو ككجد منيجو دكف أف يجتر أعشاب
األمس  ،كاعبلنو فيما بعد عف مكت الببلغة كمكت النقد كمكت الطريقة المغكية التي اكتشفيا  ،كىذه األفكار أقرب إلى

التصريحات اإلعبلمية كالدعائية التي تحمؿ طابعا استفزازيا إلى حد ما ،ساعد الباحث في التسكيؽ ألفكاره كآرائو  ،كما

التقديـ الذم صاحب كتاب النقد الثقافي كحجـ المناقشات كالكتاب كالمفكريف الذم ناقشكا ىذه األفكار مف المغرب كتكنس

كبيركت كغيرىا إال دليبل عمى محاكلة التأثير عمى القارئ كفرض مشركعية المشركع الغذامي  ،كما حجـ المعارضة
كالخصكمة التي تمت ىذا العمؿ إال تكريسا لو كفعؿ ثقافي مبتكر كمختمؼ  ،ينظر  :دليؿ الناقد األدبي  ،ص، 310
 ،311كينظر  :عبد اهلل محمد الغذامي  ،د .عبد النبي أصطيؼ  :نقد ثقافي أـ نقد أدبي ؟ ،دمشؽ  ،دار الفكر  ،ط01
 ، 2004 ،كما ينظر  :كتاب  :عبد ا هلل الغذامي كالممارسة النقدية كالثقافية  ،الذم أداره مجمكعة مف النقاد منيـ حسيف
السماىيجي  ،محمد البنكي  ،كمنذر عياشي كضياء الكعبي كغيرىـ  ،ناقشكا فيو مشركع الغذامي كقضايا النقد الثقافي ،

بيركت  ،المؤسسة العربية  ،ط. 2003 ، 01
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كالجمالي ، 1كلـ تكف محاكلة الغذامي منفردة بؿ تمتيا العديد مف الدراسات التي كرست
التكجو الثقافي كأحد مآالت الخطاب النقدم العربي عند كؿ مف عبد القادر الرباعي في
(تحكالت النقد الثقافي2004ل ككتاب تمميذه يكسؼ عميمات (جماليات التحميؿ
الثقافي2004ل ،كالدراسة المميزة لعز الديف المناصرة (النقد الثقافي المقارف2005ل  ،كمحسف
جاسـ المكسكم في (النظرية كالنقد الثقافي2005ل  ،ك(مدخؿ في نظرية النقد الثقافي
المقارف2007ل لمباحث الجزائرم حفناكم بعمي  ،كصبلح قنصكة في كتابو (تماريف في النقد
الثقافي2007ل  ،كأحمد جماؿ الم ارزيؽ في (جماليات النقد الثقافي2009ل.2
كالمبلحظ في ىذه الدراسات ىك تبنييا لمشركع النقد الثقافي كأحدث صيحات ما بعد الحداثة
الغربية  ،خاصة التي تشكمت في التسعينات  ،كيعد كتاب الناقد األمريكي فنساف .ب .ليتش
(النقد الثقافي نظرية األدب لما بعد الحداثة1992ل  ،أحد أىـ المصادر التي بنا عمييا
الغذامي كغيره التأسيس النظرم لمعدة المفاىيمية التي تشكؿ مباحث كمجاالت النقد الثقافي،
كقد حاكلت ىذه الدراسات اختبار مقكالت التحميؿ الثقافي عمى الشعر الجاىمي كعمى
األمثاؿ الشعبية كالشعر المعاصر محاكلة تتبع األنساؽ المضمرة قديما كحديثا مف أجؿ
فضح الخبيء منيا كىدـ المسافة بيف الرسمي كالشعبي كالمركزم كاليامشي  ،في مقابؿ
األدبي كالتاريخي الثقافي .
كربما الحديث عف المفيكـ الثقافي بالشكؿ السابؽ يجعؿ مف الناقد يمعب دكر (المحقؽل
الذم ستؤكؿ عمى يديو كشؼ زيؼ الخطابات كتعرية مضمراتيا عمى نحك مف التفتيش
كاالستقصاء الذم ييدؼ إلى اإلدانة كاالتياـ أكثر مف الفيـ كالتفسير  ،كبالتالي قد يقع
الناقد في مزالؽ األديكلكجيا كأكىاـ التمييز المسبؽ بيف نسقيف في البحث عف فكرة جاىزة ،

1

 -ينظر :عبد اهلل الغذامي  :النقد الثقافي (قراءة في األنساؽ الثقافية العربيةل  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي ،

2

 -ينظر في ىذا الصدد  :طارؽ بكحالة  :نظرية النقد الثقافي في الخطاب العربي المعاصر  ،ص 77كما بعدىا.

ط ، 2005 ، 03ص . 08

218

معالـ النظرية كانصيار اآلفاؽ

الفصؿ الثالث

كأثناء ىذه الميمة التي تزعـ لنفسيا كشؼ الحقيقة كالقبض عف المكضع بشكؿ مف الفضح
كالتشيير  ،يكتفي الباحث بأقؿ األدلة كأككد الشبو إلطبلؽ األحكاـ كاغبلؽ القضية.1
كفي ىذا السياؽ ال يمكف كضع الخطاب الناصفي تحت طائمة النقد الثقافي بالمفيكـ
اإلجرائي الذم اضطمعت بو الكتابات المتخصصة عمى نحك مف التبني كالتجريب  ،رغـ
أنيا تقع في إطار المرحمة التأسيسية التي لـ تنفؾ تيتـ بالبعد الثقافي كالحضارم امتدادا
لمرحمة الركاد  ،ثـ كانت مرحمة ما بعد الحداثة التي شكمت تحكال في الرؤية النقدية عند
ناصؼ انفتحت عمى القراءة كالتأكيؿ كالظاىراتية كالتاريخية كالمسألة الثقافية خاصة في
كتاب (ثقافتنا كالشعر المعاصر2000ل ك (بعد الحداثةل ككتاب (مسئكلية التأكيؿل  ،كيعد
البعد الثقافي أىـ مككنات الخطاب النقدم عند ناصؼ إذ شكؿ زاكية ميمة في قراءة التراث
الببلغي خاصة في الكجو الغائب كمحاكرات مع النثر العربي مرك ار بقراءة النص الشعرم
في قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،كقد اعتبر ناصؼ أف الثقافة اإلسبلمية تمثؿ أغزر الجيكد
النقدية العربية خارج التراث الرسمي ،كما اعتبر الشركح كالحكاشي كاالختصارات مفاتيح
أخرل لـ تنؿ حظيا مف الدرس كالبحث  ،كقد ق أر ناصؼ كؿ مف نصكص الجاحظ
كالجرجاني انطبلقا مف ظركؼ العصر الثقافية كالسياسية كالتاريخية التي أثرت عمى النظرية
النقدية كطبعتيا بظبلؿ المذىب كالحزب السياسي كمداىنة المجتمع في التركيز عمى
الخطابية كالدعائية كاالستمالة عمى حساب نشاط المغة كطاقة الكممة كشرؼ المقصد
كالغاية.
كلـ تكف قراءتو لمشعر المعاصر إال مف كحي األفؽ الثقافي الذم يشترؾ فيو الجمالي بأسئمة
الكاقع كاشكاالتو  ،كربما يعد مفيكـ (التأكيؿ الثقافيل أحد أكجو التأكيؿ التي تبناىا ناصؼ
قبؿ نظرية التأكيؿ في مقاؿ لو بمجمة إبداع 1كفي كتابو النقد العربي نحك نظرية ثانية، 2
رغـ أنو يصر عمى مممحو التأكيمي في المحاكرات ، 3كالمبلحظ أف فترة التسعينيات كنياية
1

 -ينظر في ىذا المجاؿ نقد المشركع الثقافي لدل الغذامي بكاسطة  :عبد اهلل إبراىيـ  :النقد الثقافي مطارحات في

النظرية كالمنيج كالتطبيؽ  ،ضمف كتاب  :عبد اهلل الغذامي كالممارسة النقدية كالثقافية  ،ص 50كما بعدىا
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القرف تشكؿ أغزر فترات إنتاج ناصؼ التي أبانت صراحة عف معالـ رؤيتو النقدية كالتي
يعد التأكيؿ دعامة ليا  ،كرغـ أف أغمب الدراسات تضع الغذامي عمى رأس النقاد الذيف
افتتحكا اتجاه النقد الثقافي العربي  ،إال أف حسف البنا يرل بأف ناصؼ مف األكائؿ الذيف
أشاركا إلى العبلقة الجكىرية بيف الشعر كالثقافة كالنقد الذم ىك عممية ثقافية تجسدت في
ممارسة الركاد خاصة عند طو حسيف كىذا ما ناقشو ناصؼ في كتابو (طو حسيف
كالتراث1990ل ، 4كعند باحث آخر يرل أف النقد الثقافي العربي قد نشأ متزامنا كمتكامبل بيف
النظرية كالتطبيؽ عند الغذامي في كتابو النقد الثقافي كمصطفى ناصؼ في كتابو ثقافتنا
كالشعر المعاصر ،كقد صدرت الدراستيف في العاـ نفسو(2000ل.5
إف مكقؼ ناصؼ مف االتجاه الثقافي ينطمؽ مف إيمانو بانفتاح المغة عمى الكجكد كعمى
الكاقع كظركؼ العصر كاستيعابيا لممختمؼ كالمؤتمؼ  ،أك التأليؼ بيف المتباينات كما
يقكؿ  ،لكف ذلؾ ليس عمى حساب البعد الفني كالجمالي لمغة  ،في حركية اإلبداع كانفبلتو
مف لحظتو التاريخية  ،بالقدر الذم كاف فيو ناصؼ يركز عمى البعد الجمالي كالفني ككياف
مستقؿ عف عدكاف النفسي كاالجتماعي كالنزكع العممي كالكضعي الذم اجتاح الحساسية
الفنية كالذكؽ كالخياؿ .
كاف منظكره لمغة كالنص عمى خبلؼ الرؤية السابقة التي تحشر األبعاد االجتماعية
كالتاريخية كالسياسية في القراءة كال تعبئ بالكجكد المغكم  ،لقد كاف ناصؼ يرل لمنص
مرتبة األكلكية التي ال تقؼ عند ىذا الحد  ،بؿ إنيا تق أر مف النص كؿ مظاىر الكجكد التي
1

 -ينظر مصطفى ناصؼ  :أسرار (األسرارل دراسة في التأكيؿ الثقافي  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،عدد رقـ 01 ، 09

2

 -ينظر  :مصطفى ناصؼ  :النقد العربي نحك نظرية ثانية  ،ص.07

سبتمبر  ، 1998ص.71

3
4

 ينظر  :مصطفى ناصؼ  :محاكرات مع النثر العربي  ،ص.07 -ينظر  :حسف البنا عز الديف  :البعد الثقافي في نقد األدب العربي  ،مصر  ،مجمة فصكؿ  ،عدد رقـ  ، 63شتاء

ربيع ،2004ص.162

5

 -ينظر  :محمد العبد  :النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،القاىرة  ،األكاديمية الحديثة لمكتاب الجامعي ، 2014 ،

ص.275
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تستبطف مختمؼ األنساؽ الممكنة كغير الممكنة عمى أساس مف التفسير كالتأكيؿ  ،الذم
تنصير فيو كؿ التيارات كالرؤل فػػ.. ":ليس لمنص مف معنى بمعزؿ عف ىمكمنا كمآزقنا
كمخاكفنا كآمالنا جميعا ...الثقافة المعاصرة محتاجة إلى الحكار  .ككيؼ يتـ الحكار بمعزؿ
عف مشاركة النص.1"..
لقد ناصر ناصؼ مفيكـ النقد الثقافي كتيار ما بعد الحداثة كما بعد البنيكية الذم كاف
ىجكما عمى فكرة النسؽ األكحد كالعالـ المغمؽ  ،كالتفريؽ المتزمت بيف األدبية كما سكاىا ،
" لقد محت ما بعد الحداثة فركقا حادة  ،كعمى الخصكص الفرؽ بيف األدبي كالسياسي ،
كالفرؽ بيف األدبي كغ ير األدبي  ،بيف النفعي كغير النفعي  ،ىذه ثقافة جديدة يجب
اإلصغاء إلييا  .ثقافة تضع التداخبلت كضعا جديدا أكثر إفصاحا عف حقيقة تعامبلتنا .
كتعامبلتنا مبناىا تحريؾ االختبلؼ في جك مختمط ال يفمت مف أيدينا  .كخميؽ بنا في ىذا
المقاـ أف نشير إشارة مكجزة  ،إلى أف دنيا االختبلط تجاكز األدبي كالنقد األدبي  ،كتدرس
آثا ار كثيرة ال تكاد تظفر باىتماـ كاسع عند المقصكريف عمى األدب كالقيمة األدبية كالجمالية
. 2".
كرغـ إشادة ناصؼ باالنفتاح كاالختبلؼ كالتعدد الذم عرفتو مرحمة ما بعد الحداثة إال أنو
كفي المقاـ ذاتو عاب عمى التكج و الثقافي الما بعد حداثي ،كخاصة النقد الثقافي نزكعو -
تحت دعكل االنفتاح كالتحرر – إلى نكع مف التشيء الذم تعنيو كممات كاالستيبلؾ
كالرغبات  ،كضركب اإلعبلنات كالتبلعب  ،كتحكؿ األفكار إلى عمبلت كرقية معنية
باإلنتاج الصناعي كالتبادؿ كالتسكيؽ  ،لقد أصبحت األفكار دكاؿ لغكية ال تعرؼ إال بقدر
اختبلفيا عمى نحك مف النسبية التي ال تعرؼ الشفافية ك الكاقعية ، 3كما حذر مف عكاقب
انفصاؿ الداؿ عمى المدلكؿ الذم جعؿ مف االختبلؼ تشتت كتفكؾ كلعب النيائي بالشفرات
1

 -مصطفى ناصؼ  :محكرات مع النثر العربي  ،ص.07،10

3

 -المصدر نفسو  ،ص.635،636

2

 -مصطفى ناصؼ  :ما بعد الحداثة  ،ص.653
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كالعبلمات التي تيدؼ إلى التشكيش كاالنتياؾ كاالرتباؾ  ،ذلؾ أف ما بعد الحداثة ليست
معنية بالتدقيؽ أك التكفيؽ بيف مستكيات متعددة ،1كربما ما يدعك إليو ناصؼ تحت ما
يسميو الثقافة قد يختمؼ اختبلفا كميا مع بعض مقكالت النقد الثقافي  ،لذلؾ فإف المفيكـ
الثقافي الذم يدعك لو ناصؼ منسجـ تماما مع رؤيتو النقدية .
 -1الوعي الثقافي في مواجية النقد األكاديمي
لقد نشأت البنيكية كرد فعؿ عمى التاريخية أك أم محاكلة تيدؼ إلى ربط العمؿ األدبي
بمؤلفو أك بمجتمعو أك ظركؼ تككنو  ،باعتباره كيانا مغمقا كمكتؼ بذاتو  ،كأدل ىذا
التجريد المتعمد ليس إلى عزؿ النص فحسب بؿ إلى عزلة النقد كالناقد معا ،إف كضع الكاقع
كالذات بيف قكسيف جعؿ مف النص شيئا معمقا في اليكاء 2ال تحتكيو إال مجمكعة مف
القكاعد التي يقكـ عمييا  ،لقد كاف اعتبار العمؿ األدبي مكضكعا قاببل لمدراسة العممية التي
يمكنيا ضبط قكاعده كأنظمتو عمى نحك مف المكضكعية كالمعقكلية قطيعة جذرية مع مفاىيـ
النقد الكبلسيكية التي ال تعدك سكل نزكات ذاتية ال يمكف أف تنتظـ في أم مجاؿ  ،كبظيكر
النقد بالمفيكـ المساني كالبنيكم الذم رافؽ ظيكر عمـ لمسرد كعمـ لمشعريات أصبحت
الدراسات األدبية ذات طابع أكاديمي كمدرسي تخصصي تيتـ بالتأسيسات النظرية
كالمنيجية كتعتد بالقكانيف كالقكاعد أكثر مف أم شيء آخر  ،بؿ أصبحت البنيكية ظاىرة
نخبكية بامتياز ، 3كقد نشأت مف قبؿ كرد فعؿ عمى الفمسفة الرسمية كالمدرسية في
السكربكف ،لكنيا تحكلت بدكرىا إلى السككالستيكية  ،قبؿ أف تصبح مكضة أك ظاىرة في
الستينيات  ،كلـ تكف البنيكية إال تعبي ار عف أزمة ما بيف الحربيف كمشكمة المغة كالكتابة
األدبية منذ نياية القرف التاسع عشر حتى عصر البنيكييف الذيف يئسكا مف الكضع الفكرم
كاالجتماعي القائـ فارتدكا إلى حصكف المغة كتمترسكا حكؿ مقكلة البنى كالنظاـ ىركبا مف
1

 -مصطفى ناصؼ  :ما بعد الحداثة  ،ص.602،603

3

 -ينظر :عبد العزيز حمكدة  : ،المرايا المحدبة  ،ص.24

2

 -تيرم انغمتف  :نظرية األدب .194 ،
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قمؽ الكجكدية كحالة اليأس التي عرفتيا مرحمة ما بعد الحرب العالمية الثانية  ،لذلؾ كانت
البنيكية مكقفا سمبيا مف التاري  ،باعتبار المغة عالـ مستقؿ كمنفصؿ عف اإلحالة إال إلى
ذاتو  ،مف أجؿ ذلؾ كانت الكتابة كالقراءة عند البنيكييف "..آخر مقاطعة غير مستعمرة
يمكف لممفكر أف يمعب فييا متذكقا فخامة الداؿ كسخائو  ،كمستخفا أشد االستخفاؼ بكؿ ما
يجرم في قصر اإلليزم أك مصانع ركنك ،1"..كربما األحداث التي عرفتيا فرنسا سنة
 ، 1968كخركج الطبلب إلى الشكارع مضربيف كمتظاىريف ضد سمطة المؤسسات التعميمية ،
بعدما ترنحت مؤسسات الدكلة ككانت عمى شفير االنييار ، 2إال دليبل عمى انسحاب الكتاب
مف االنخراط في ىذا الحراؾ االجتماعي  ،ككانكا قد انسحبكا فعبل عندما قطعكا أكصاؿ
المغة  ،كألغكا فاعمية الذات  ،كاختاركا منفى النسؽ كسمطة البنى  ،كربما ىذا الحراؾ
االجتماعي ىك اإلعبلف الرسمي لمكت البنيكييف  ،بعدما ماتت البنيكية إثر بياف دريدا في
ىكبكنز .1967
كلـ تكف نشأة البنيكية كالمناىج الشكمية في العالـ العربي نتيجة لحالة التثاقؼ كاالتصاؿ
باآلخر فقط  ،دكف أف يككف ليا بكاعث تنتمي إلى الكاقع السياسي كالثقافي الذم صاحب
ظيكر أبرز األعماؿ البنيكية .
كلعؿ أىـ البذكر النقدية الجديدة قد نبتت مف رحـ الجامعة كفي الدراسات األكاديمية خاصة
في المغرب العربي  ،فدراسة الباحث التكنسي محمد رشيد ثابت حكؿ (البنية القصصية
كمدلكليا االجتماعي في حديث عيسى بف ىشاـل كالتي تعد مرجعا تأسيسيا لظيكر البنيكية
العربية  ،كانت في األصؿ دراسة ناؿ بيا الباحث الكفاءة مف الجامعة التكنسية تحت
إشراؼ المنجي الشممي في أكتكبر سنة ،31972ككذلؾ دراسة الناقد التكنسي حسيف الكاد
(البنية القصصية في رسالة الغفرافل ىك في األصؿ بحث قدـ لنيؿ شيادة الكفاءة كنكقش
1

 -عبد العزيز حمكدة  : ،المرايا المحدبة  ،ص.242

3

 -ينظر :جابر عصفكر  :نظريات معاصرة  ،ص.83

2

 -المرجع نفسو  ،ص.242
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سنة  ، 11972كلـ تكف أىـ أعماؿ عبد السبلـ المسدم كنعني بذلؾ (األسمكبية كاألسمكبل،
إال مجمكعة مف الدركس ك المحاضرات التي ألقاىا الباحث في مراكز أكاديمية متعددة منيا
دار المعمميف  ،كمركز الدراسات كالبحكث االقتصادية كاالجتماعية  ،كقسـ الدراسات األدبية
كالجمالية بتكنس ،2كليست أىـ أعماؿ الشاعر كالناقد المغربي محمد بنيس إال مشاريعا
بحثية أكاديمية حيث يعد كتابو (ظاىرة الشعر المعاصر في المغرب مقاربة بنيكية تككينيةل
بحثا ناؿ بو الناقد دبمكـ الدراسات العميا تحت إشراؼ عبد الكبير الخطيبي سنة ،1978
ككذلؾ الشأف بالنسبة لكتابو (الشعر العربي الحديث  ،بنياتو كابداالتيا ل الذم حصؿ بو
بنيس عمى درجة الدكتكراه سنة.31988
كرغـ أف االتجاه الج ديد في النقد قد نشأ في لبناف ك المغرب العربي نتيجة اتصالو المباشر
بالثقافة الفرنسية  -التي شيدت صيحات النقد الحداثي كالبنيكم -الذم انتقؿ عربيا مبك ار
في السبعينيات  ،إما بالترجمة أك الكتابة المباشرة  ،فإنو تأخر في مصر كازدىر في
الثمانينيات نتيجة لظركؼ ثقافية كسياسية  ،فبعد ىبلؾ أىـ أعبلـ نظرية التعبير مف الركاد،
كعمك صيحات النقد االجتماعي كبديؿ مؤقت لمنظرية السابقة  ،بقي النقد يعاني مف أزمة
مكضكع كمنيج كرؤية  ،عبرت عنيا مرحمة الفراغ في السبعينيات  ،التي طغى عمييا
الشغؿ السياسي كاالجتماعي  ،كخمك الساحة النقدية مف الزعامات  ،كتدخؿ السمطة في
الشأف الثقافي  ،فبعد نكسة

 67كسقكط الناصرية في، 1971عرفت الساحة المصرية

بحسب سيد البحراكم 4الظركؼ التالية:

1
2
3

 ينظر  :يكسؼ كغميسي  :منياج النقد األدبي الحديث  ،ص.72 ينظر :عبد السبلـ المسدم  :األسمكبية كاألسمكب  ،تكنس  ،الدار العربية لمكتاب  ،ط( 03د.تل  ،ص.13 -ينظر  :محمد بنيس  :الشعر العربي الحديث بنياتو كابداالتيا  ،الدار البيضاء  ،دار تكبقاؿ  ،ط، 2001 ، 02

ج ، 01ص.07
4

 -ينظر خاتمة كتاب  :سيد البحراكم  :البحث عف المنيج  ،ص .105كينظر أيضا  :غالي شكرم  :أزمة المثقؼ

المصرم في السبعينات  ،مجمة إبداع  ،عدد  ، 1990 ،10-09ص 07كما بعدىا .
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 حممة القمع كاالعتقاالت التي طالت المثقفيف كالكتاب  ،كالتي أدت إلى ىجرة البعضكصمت البعض  ،كتماىي البعض اآلخر مع خطاب السمطة .
 انييار الحركة التحررية العربية  ،بيزيمة النكسة  ،كاستحكاذ العسكر عمى السمطة ،كتراجع الماركسية  ،كتشتت المبرالية .
 االنفتاح االقتصادم عمى الرأسمالية  ،كاالتجاه إلى التحديث عف طريؽ االستيرادكاالستيبلؾ  ،كاف لو صداه عمى الكضع الثقافي  ،ككرس االعتقاد بأف نقؿ التقنيات
الحديثة كاآلليات كافية لحؿ مشاكؿ الكاقع .
 استبداؿ المشاريع القكمية كالنيضكية  ،التي كانت تتمحكر حكؿ أسئمة الذاتكالتجديد مف الداخؿ  ،إلى لبرالية أداتية كتقنية تكرس التبعية االقتصادية كالثقافية ،
كتختزؿ الحؿ في اآلخر ،كأصبح المثقفكف في ىذه الحالة أشبو بمجمكعة مف
التكنكقراط التي تكتفي بميمة تسيير األكضاع.
ىذه األسباب كغيرىا كانت كافية الرتياف مشركع النقد الحديث في المناخ الثقافي العاـ ،
الذم تحكؿ فيو النقد إلى مؤسسة بكرجكازية تدعي االستقبللية لكنيا في الحقيقة تقكـ عمى
أساس مف المركزية التي تضع أىدافيا في سمة السمطة.1
تحت ىذه الظركؼ ظير جيؿ جديد مف النقاد الذم زعمكا تحرير النظرية النقدية مف
شبيات السمطة في االتجاه الكاقعي كمف تركة النقد الكبلسيكي الذم ركز عمى االنفعاؿ ،
كاختزؿ ىذا الجيؿ األزمة الثقافية في األزمة التقنية المتعمقة بعممية النقد  ،كأعاد الخطاب
النقدم مف السجاؿ االجتماعي كالسياسي كالثقافي  ،إلى مسألة أكاديمية ال يتجاكز النقاش
حكليا أسكار الجامعة كالمجاؿ المدرسي  ،لقد ظير في ىذه الفترة مجمكعة مف النقاد
المتخصصيف كالمتفرغيف لحالة النقد الجديد النصي الحداثي الذيف يتسابقكف في ترجمة

1

 ينظر  :سيد البحراكم  :البحث عف المنيج  ،ص.110225
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كعرض كتبني مقكالت النقد الغربي التي صارت حرفة النقد في الثمانينيات  ،كأصبح الناقد
في ىذه الفترة مثقؼ تقني 1يحسف التشدؽ بمفاىيـ المنيج كالنظرية كالنص .
لقد كانت ىذا المفاىيـ التي تصب في عممية النقد كعممنة الممارسة النقدية  ،أىـ ما طبع
مرحمة النقد الجديد  ،لذلؾ غمب عمى ىذه المرحمة الجانب النظرم  ،الذم يشتغؿ أكثر عمى
مفيكـ النقد أكثر مف اشتغالو بالنص  ،فأصبح الحديث يتجو إلى خطاب النقد عف النقد ،
كنقد النقد  ،كالنقد الشارح  ،كتتزايد الكتابات عف ىذه المفاىيـ بقدر ما يتصاعد بو خطاب
النظرية ،2كاف كانت ىذه المرحمة تركز عمى النص كتيمؿ ما سكاه إال أنيا في الحقيقة لـ
تر مف النص إال جانبو البنيكم كالشكمي ،الذم ىك مجرد صدل لمقكالت النقد الحداثية ،
كمختبر إلجراءاتو كمفاىيمو.
كاف ناصؼ في ىذه الفترة معنيا بمكاجية النقد الشكمي المدرسي الجديد الذم صار سمة
العصر  ،كرغـ المعارضة كالنقد الذم تعرض لو ىذا المنحى إال أف ىذه المعارضة لـ تغير
شيئا مف كاقع النقد المعاصر  ،لعمك صكت ىذه األخيرة كضعؼ األصكات الرافضة التي
عجزت عف تقديـ بديؿ مكضكعي كحقيقي يمكف لو أف

يكاجو آلة النقد الحداثي

بمصطمحاتو كاجراءاتو كمناىجو ...التي كاف االشتغاؿ بيا كافيا لمتغافؿ عف كؿ اإلشكاليات
التي صاحبتيا .
لـ يكف خصاـ ناصؼ يتمحكر حكؿ المنيج كاآلليات التي تسربت إلى ميداف النقد األدبي ،
بقدر ما كاف معنيا بخصاـ النقاد الجدد كخصاـ عممية النقد في حد ذاتيا  ،لقد كاف أساس
المشكمة عند ناصؼ يدكر حكؿ مفيكـ المغة بيف انفتاحيا عمى العالـ كبيف انغبلقيا عمى
نفسيا كعجزىا عف اإلحالة الخارجية  ،كال شؾ أف الذيف اتخذكا المكقؼ الثاني قد اختاركا
قصدا أك قد عجزكا عف إدراؾ فمسفة أخرل لمنقد تنيض بمفيكـ المغة كاألدب كالشعر إلى
مستكل مف اإلمعاف الذم يفضي إلى التكاصؿ كالتفاعؿ حيث ال فرؽ بيف الكجكد كالمغة
1
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كاإلنساف  ،كحيث رضي النقد المعاصر بالحدكد التي ارتضاىا أتباعو في لغكية األدب
كنصية النص كفي معنى األدبية  ،الذم يقصي كؿ ما مف شأنو أف ينيض بالمغة  ،أك ىك
عممية خصي لمنص ككبح لممعنى مف أف يتكالد أك يتكاثر خارج حدكد السطح كمعجزة
البنية.
لقد اشتغؿ النقاد الجدد بتشييد بنياف النص في بيت خرب  ،كلـ يكف يعنييـ قكؿ ىيدغر
(المغة بيت الكجكد ل ، 1لـ يكف مفيكـ البيت أك الكطف أك العالـ ليغير شيئا في معتقد
البنيكييف كركاد الحداثة الذيف انسحبكا فعبل مف العالـ كاكتفكا بحدكد النص مبلذا أخي ار لحالة
المثقؼ النرجسي 2أك اليائس  ،كميما التمسنا ليـ مف أعذار كحاكلنا تفسيرىا  ،يبقى المثقؼ
جزء مف المشكمة  ،إف لـ يكف ىك المشكمة ، 3كميما تعددت األسباب فإف ناصؼ ال يعفييـ
مف المساءلة ذلؾ أف"..أكثر النقاد المعاصريف يركجكف لؤلنظمة المغمقة في النقد كالشعر ،
كال يريدكف أف تتفتح المغة عمى العالـ  ،ربما كانكا يخشكف ىذا التفتح  ،أك ال يطيقكنو ،
كربما بمغ بيـ اليأس  ،كلكف األمر يحتاج ال محالة إلى خصاـ كنقد ".

4

يرل ناصؼ أف الركاد قد بحثكا في شؤكف المغة كالببلغة في ضكء اإلطار الثقافي الذم
صاحب النيضة كالتقدـ كاالبتساـ  ،أما المعاصريف فقد طككا صفحة ىذا اإلطار الذم
أصبح يعبر عف حالة مف التكجس كالبؤس الفكرم الذم عبرت عنو عثرات المجتمع
كتناقضاتو  ،كذلؾ بسبب االنكفاء عمى الذات كاالكتفاء بشرح المغة مف الداخؿ  ،مف أجؿ
ذلؾ يدعك ناصؼ إلى لغة ثانية تبحث في عثرات الفيـ كعثرات االتصاؿ.5

2

- Martin Heidegger "Lettre sur l'humanisme",trad:Rogier Munier,Edit ,Aubier,paris 1983,p.27.
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يريد ناصؼ أف يجعؿ مف القراءة ظاىرة ثقافية ال تعني المعمميف كالمتخصصيف في مجاؿ
النقد األدبي ، 1بقدر ما تبحث في إشكالية الفيـ كعقبات التمقي  ،كفي رأم ناصؼ يخطئ
مف يفرؽ بيف شؤكف الحياة كشؤكف النقد  " ،إف معظـ المعمميف ال يكادكف يتمثمكف
االستجابة لمشعر مف خبلؿ االستجابة الحرة لشؤكف الحياة  .لقد كقر في أذىاننا تمييز
مريب ال نكاد نفطف إليو بيف نقص التجربة في مجاؿ قراءة الشعر كنقص التجربة البلزمة
لممارسة الحياة  ،قراء الشعر ال يكادكف يقرؤكف شيئا كثي ار في خارج الشعر كما نسميو النقد
األدبي ، 2".كقد تساءؿ طو حسيف مف قبؿ":إننا ال نبذؿ أيسر الجيد لفيـ الحياة التي نحياىا
 ،فكيؼ السبيؿ إلى أف نحيط بسير الحياة التي يحياىا غيرنا مف الناس-يقصد الشعراء" -

3

أم أف الفيـ ىك ضركرة ثقافية كليس مجرد ممارسة نقدية أكاديمية.
كلـ تسمـ الجامعة كمناىج التدريس مف نقد ناصؼ الذم يحمميا مسئكلية سكء القراءة كتردم
التمقي الشعرم لعجز أدكات النقد كعجز المعمميف إذ " أف أسمكب التعميـ المنتشر دأب عمى
أف يجعؿ الطبلب أك الدارسيف أدكات تردد ما تسمع  ،ثـ إننا –أم األساتذة – جميعا
نتعرض بيف كقت كآخر لنكع مف الجمكد بحيث ال نشكؾ كثي ار فيما نردد  ، 4" .بؿ إف
الجامعات عند مصطفى ناصؼ تعمـ الزىد كالعزكؼ عف القراءة كذلؾ لحالة الممؿ العاـ
الذم مس األساتذة كالطبلب عمى السكاء  ،كحالة الكسؿ كاالكتفاء بالسيؿ كالسريع  ،لقد
تخمى الناس كالمثقفكف عف تحمؿ مسئكلية الفيـ كمشقة القراءة الشاممة  ،لذلؾ فإننا نعيش
نكعا مف االغتراب عف الذات كالمجتمع. 5

1
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لـ ييمؿ النقد المعاصر التاري كالمجتمع كحيكية المغة بؿ أىمؿ أيضا أىـ قطب في العممية
النقدية كىك القارئ يقكؿ ناصؼ ":لمقارئ العاـ حقكؽ عمى النقاد كذكم البصيرة بالشعر ،
كقد أىممت ىذه الحقكؽ اآلف إىماال قاسيا  ،كعاش النقاد في منازليـ العالية  ،كخاطب
بعضيـ بعضا خطابا خاصا مغمقا  ،كتدارسكا مناىج غير قميمة  ،كأصبحت ليـ رطانة
خاصة  ،كحرصكا عمى استعماؿ مصطمحات ال يعرفيا إال قميمكف  ،كابتيجكا بما صنعكا
بيجة كاضحة  ،كاستطاعكا أف يقيمكا مسافة كبيرة بينيـ كبيف القارئ العاـ".

1

كمف ىنا فإف تجرب ة القراءة أك تجربة الحياة تعكد في األصؿ إلى مشكمة الثقافة  ،كال يخفي
ناصؼ اعترافو أف محاكلتو لرسـ معالـ ثانية لمقراءة تقكـ عمى أساس التأويل الثقافي الذم
يراعي مطالب المجتمع كيستجيب لنكع مف القمؽ الجماعي يقكؿ ":لقد رسمت لنفسي أىدافا
كقضية كمعالـ نظرية  ،ككنت دائما أسأؿ عف كينكنتنا  .لقد حاكرت حكا ار مفصبل مطالب
األجياؿ بطريقة غير مباشرة ممحا في ىذا الحكار  ،داعيا إلى العككؼ عمى النقد العربي
مرة أك مرات أخرل  ،لقد حاكلت نمطا خاصا مف التأكيؿ الثقافي منذ الصفحات األكلى ،
كال بد أف يككف ىذا التأكيؿ تجربة  .إنني أميز أحيانا بيف الفكرة كالتجربة  ،لقد أخذت نفسي
بالمغامرة كالحدس كالسؤاؿ المستمر  ،كزعمت كثي ار أف النقد العربي يحمؿ معنى غير الذم
استقر في أذىاننا  ،كيثير مف اليزة كالقمؽ كاألعماؽ أكثر مما درجنا عميو. 2".
كالبد أف ىذا القمؽ كاليـ الثقافي الذم ينطمؽ منو ناصؼ يحمؿ طابعا قكميا يتجاكز بو
حدكد المطامح الشخصية كما تفرضو الرطانة األكاديمية مف قيكد كسجكف تسحب إلييا
المعرفة بعيدا عف العالـ كاإلنساف كالمجتمع  ،لذلؾ كاف لزاما عمى النقد أف يستكعب كؿ ما
يحيط بو خارج أسكار الجامعة كحدكد المنيجية .
 -2األبعاد القومية لمنقد
1
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ال يقصد بالقكمية ىنا ما كاف يتصكر كأديكلكجيا ارتبطت بظركؼ سياسية كتاريخية
معاصرة  ،كما ال تعني في فكر ناصؼ تمؾ العصبية التي تقؼ مف المناىج الغربية مكقؼ
الرافض كالممانع  ،بحجة االكتفاء بالمكركث الذم ىك أكمؿ كأشمؿ  ،كىي دعكل غير كاحد
مف النقاد أىميـ عبد العزيز حمكدة  ،كلكف القكمية في عرؼ ناصؼ تقكـ عمى شرط
االنتماء إلى الماضي كالحاضر ك عمى أساس مف التكاصؿ كالتحاكر الذم ينفتح عمى
اآلخر بما يعزز ىذا االنتماء كيمبي حاجاتو كأسئمتو مف داخؿ الذات نفسيا في كعييا
بكاقعيا كادراكيا ألىدافيا التي تجذب اآلخر إلى ىذه األىداؼ كال تنجذب ىي إليو  ،كىذا
الجذب كالطرد ال يخؿ مف جدؿ كقمؽ كخصاـ كمناكئة ينبع مف صميـ مسئكلية الناقد
كالباحث العربي الذم ال يق أر في اآلخر ىمكمو كمشاكمو كعجزه كانبياره بقدر ما يمتفت إلى
تحمؿ عبء القراءة بجسارة كشجاعة تنبذ الشكاغؿ الطارئة لمفرد كتسمك بالقراءة إلى أفؽ
الجماعة كأفؽ القمؽ الصحي العظيـ الذم يق أر في الذات مظاىر النمك كالخصكبة عمى نحك
مف التعاطؼ كالتكاصؿ كليس القطيعة كاالنفصاـ التي ال تعتبر الحداثة إال كجيا مف
كجكىيا .
ىذه الحداثة التي قطعت كؿ أكاصؿ المغة كاستكثرت عمييا أف تحيؿ إال إلى ذاتيا" :ضاؽ
األصحاب بالمكاضعات المفركضة عمى العبلمة المغكية  ،ضاقكا بمبدأ االتصاؿ  ،كفتنكا
في الحقيقة بنكع مف االغتراب المفضؿ  ،كقد نسمي المعب الذم أكمأنا إليو بيذا االسـ
كلعب األطفاؿ – كما نعمـ عزكؼ عف عالـ الكبار كانصراؼ عما نسميو باسـ الكاقع، 1".
كلـ يكف ى ذا العزكؼ محصك ار في النقد بقدر ما كاف متجذ ار في مفيكمنا لمشعر المعاصر
الذم يعكس حالة مف الضياع كالتيو عف مقاصد الفف كمطالب الكاقع يقكؿ ناصؼ" :إذا
قرأت الشعر المعاصر كجدتو ال يحتكم عمى شيء كاضح  ،كجدتو ال يحمؿ إيمانا كاضحا

1
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بما نسميو الحقيقة كالخير كالجماؿ  ،لقد ضاع ىذا كمو كصار ىشيما ،لكف فكرة اليشيـ ىي
المقصد األسمى مف الشعر المعاصر. 1".
يتحدث ناصؼ عف كاقع ثقافي مأزكـ ال يسمـ منو أحد  ،يتكاطأ فيو النقاد كاألدباء كالكتاب
كالنخب عمى التفنف في أساليب القطيعة كالتمزؽ كالتشظي كفي جمد الذات كالتنكر ليا باسـ
الحري ة تارة كباسـ الشعبية تارة أخرل  ،إنو العجز المطمؽ عف الفيـ كما يقكؿ مصطفى
ناصؼ عف  ":أزمة الفيـ في عصرنا  ،ىذه األزمة التي تتمثؿ في الكلع المنتشر بعكامؿ
التثبيط كالرككد  ،كباسـ الحرية كالشعبية يندر أف تجد صكرة الفيـ الذم يبعث عمى الحث
كالنشاط  ،كينفصؿ الفيـ عف القيـ المرجكة  ،فإذ رأيت المثابرة كالثناء نادريف  ،كاذا رأيت
العفة كالحياء كالرزانة كالجد النبيؿ  ،مفقكدا بيف األكثريف  ،فاعمـ أف ىناؾ خطأ أساسيا في
الفيـ".

2

مفيكـ القكمية عند ناصؼ ينطمؽ مف مفيكـ أعمؽ لمنص يتجاكز حدكد الصنعة كالحرفة
" النصكص أجزاء مف حياتنا ال مف حرفتنا " 3كالنقد أك "تفسير النصكص ليس أم ار يعني
طائفة مف دارسي المغة كحدىا  ،التفسير ممارسة اجتماعية أكبر مف الحرفة كالثرثرة
كالكسؿ.4".
مف أجؿ ذلؾ يدعك ناصؼ إلى تجاكز ثقافة اليزيمة كاالنيزاـ كالعجز كالكسؿ  ،ك تحقيؽ
سبيؿ الستعادة اإلنساف العربي ثقتو بنفسو كبأمتو كلغتو كتراثو أماـ اآلخر إذ ":لـ يكف
متكقعا في أمة مغمكبة أف تستبقي اإلحساس التقميدم الذم كرثتو عف آدابيا كفنكنيا  ،فقد
اىتز ىذا اإلحساس كسط اىتزاز كؿ مقكمات الثقافة ككسط االنبيار العميؽ بالتراث
الغربي 5".كىكذا تغدك القراءة تكاصبل كنماء كعافية حيث ":تعمؿ القراءة عمى إقامة جسر
1
2
3
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لمتكاصؿ بيف األزمنة  ،تذيب الحكاجز بينيا  ،كتجعؿ الزمف لحظة متصمة  ،مما يحقؽ نكعا
مف اإلحساس باالنتماء ينفي االغتراب كيصؿ الجيؿ الحاضر باألجياؿ الماضية  ،كيساعد
في البحث عف اليكية بحيث ال يغدك اإلنساف العربي كائنا ىشا ببل جذكر . 1".كتكاصؿ
اإلنساف مع لغتو كتراثو كتاريخو في جدلو مع الذات ال يعني ارتيانو لمماضي بقدر ما يسيـ
في تحقيؽ التطكر الداخمي الذم يسمح بالتجاكز كالنمك  ،كىك ما يسميو ناصؼ  :تحقيؽ
التكازف كالتكافؽ بيف مطالب األجياؿ في الماضي كالحاضر الذم يفضي إلى تصكرات
أخرل أكثر مبلئمة لؤلجياؿ الحاضرة. 2
إف ىذه المطالب كالحاجات كضركرات الكاقع العربي ىي المعكؿ عمييا في التعامؿ مع
الماضي كالحاضر عمى حد سكاء  ،كاف القفز عمييا ىك المعب بعينو  ،ذلؾ أف التعامؿ مع
الغرب كما يفد إلينا منو مف مناىج كأدكات كاجراءات ليس خي ار صافيا  ،فيجب أف يكزف
بميزاف المصمحة العامة كليس الحكادث الطارئة  ،فرب فكرة جذابة ال تبلئـ حاجاتنا كما قاؿ
مالؾ بف نبي  ،فعمينا أف نحقؽ حاجاتنا أكال كربما أسعفتنا المقارنة بيف االتجاىات في فيـ
المغة عمى إلقاء الضكء الذم ننشده ، 3لذلؾ فإف ناصؼ ال يتحدث عف النقد كالقراءة إال مف
داخؿ ضمير الجمع كاحساسو بيذا االنتماء القكمي الذم يعد بدعة عند أدعياء الحداثة ،
كليس الكد كالتعاطؼ كالمحبة إال مظاىر ىذا اإلحساس يقكؿ ناصؼ ":نريد أف نحب تراثنا
حبا بصي ار ال حبا ىشا ساذجا  ،إف إكبار النص ال عبلقة لو بفكرة المدح  .اإلكبار الحؽ
ىك المشاركة في التساؤؿ  .ليس ىناؾ نص جيد كنص ردمء  .ىناؾ فحسب قراءة جيدة
كقراءة رديئة .لنحاكؿ باستمرار ىذه القراءة المعطاء  .إف عطاءنا لمنص ليس خيانة لو  .إنو
فف إقامتو مف أجمنا  .مف أجؿ عافيتنا كمستقبمنا كقضايانا. 4".
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ال يعتقد ناصؼ أف مفيكـ المصمحة كالمصالحة يتعارض مع صيحات ما بعد الحداثة ،
كما ال يرفض ناصؼ أف تككف لنا حداثتنا التي ال تعارض مطمقا مفيكـ الحرية كالنظاـ ،
كال تفصؿ حاجات الفرد عف حاجات المجتمع  ،كيؼ ال كمياد الحداثة الغربية كما بعدىا ال
ينفصؿ عف شركط الحضارة الغربية كحاجات اإلنساف الغربي بعد االزدىار المادم كالتشكؾ
في أحكاليا كمآالتيا  ،كمف ىنا يرل ناصؼ أف":الحداثة األدبية ليست شعائر رنانة  ،إف
الحداثة مصالح مجتمع كاسع  ،مصالح تنبت مف داخؿ المجتمع  ،المصالح شيء كالشعكر
بالصدمة..شيء آخر  ،المبادئ كالمصالح قرينة االىتماـ بفكرة الحدكد كالتضحية كالمعقكلية
كتجنب التعميمات الزلقة كالبيرجة الشخصية  .إف المصمحة القكمية شيء كبعض شعارات
بعد الحداثة شي آخر  ،الحداثة مف حقيا أف تعتمد عمى فكرة المصالحة".

1

"كما يجب أف تدرس الببلغة كمباحث النص كالنقد األدبي باعتبارىا أكجيا مف اعتبارات
قكمية  ،لقد أغرتنا أدبية الحداثة بأف نتفانى حكؿ ما يسمى في التراث باسـ المتشابو ،
كنسينا بأف التراث حافؿ بأىمية دراسة العبلقة بيف المبادئ المحكمة كاالشتباه .2".
لذلؾ يرل ناصؼ أف آراء ديسكسير 3في المسانيات المفرغة كما آراء بارت كدريدا ال تخؿ
مف اعتبارات اجتماعية كسياسية  ،كبالتالي فإف محاكلة سحب ىذه األفكار إلى مجاؿ
التداكؿ العربي يعد جناية عمى المصالح القكمية كجناية عمى التراث كشرؼ الببلغة.

 -3القراءة فعل ثقافي
لقد شغؿ مفيكـ الثقافة مصطفى ناصؼ قديما كحديثا إلى درجة يمكف معيا القكؿ أنو مؤكؿ
ثقافي أكثر مف أم شيء آخر  ،كمعالـ التأكيؿ ىذا ال يمكف اختزاليا في أم اتجاه حداثي ،
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أم أنو ال يتبنى مقكالت النقد الثقافي التي انتقدىا في أكثر مف مكضع ، 1كما أف التأتي
لمسائؿ النص عنده ليست بمنأل عف مشكمة الثقافة  ،ذلؾ أف القراءة تنبع مف رؤية كمية
كشاممة ال يمكف أف تحتكييا الرؤل المؤقتة أك المناىج الجاىزة ذات األفؽ المحدكد  ،القراءة
في عرؼ ناصؼ التزاـ كتكاصؿ كانتماء كانفتاح ،كليست لعبا أك تجريبا فضبل عمى أف
تككف حرفة أكاديمية  ،مف ىذا المنطمؽ يجب التمييز بيف التأكيؿ الثقافي الذم ارتضاه
ناصؼ قراءة ككشفا لمكامف كخبايا التراث الببلغي كالنقدم  ،كفيما كاستيعابا لقضايا الشعر
المعاصر التي ال يمكف فصميا عف أزمة الثقافة كمفيكـ حداثة الشعر كاشكالية التجديد في
المغة كالفكر ،كبيف ثقافة التأكيؿ أك البعد الثقافي لفعؿ القراءة كحالة جماىيرية كاجتماعية ال
تعني فقط النقاد كالباحثيف  ،كمف ىنا كاف اعتناء ناصؼ بإشكالية القراءة كظاىرة ثقافية
كفعؿ اجتماعي كمطمب قكمي. 2
لقد اعتنى ناصؼ بمفيكـ الثقافة العامة في سياؽ أفؽ الحاضر كالماضي كما اعتنى
بالثقافة الخاصة التي تيـ تككيف الفرد في العصر الحالي مف خبلؿ القراءة أك ثقافة القراءة
عند العربي المعاصر كاشكالية التمقي األدبي كالفكرم  ،في ضؿ مجمكعة مف العكائؽ
كالحكاجز كفي كنؼ اقتراحات متميزة لتحقيؽ اليدؼ المنشكد مف القراءة كمدخؿ لمكعي
القكمي كالنيكض الفكرم كالتقدـ الحضارم .
ينطمؽ ناصؼ مف إشكالية أساسية مفادىا( :أف المجتمع العربي ال يتحمؿ مسئكلية القراءة
كال يعبأ بإشكالية الف يـ كالتمقيل  ،كىك منطمؽ ال ينكر كجكد فعؿ القراءة في العالـ العربي
بمختمؼ أشكالو كتجمياتو  ،كلكف ىذا الكجكد ال يخؿ مف اضطراب كانحراؼ كتيافت ،
يجعؿ مف القراءة الحالية مجرد شكؿ باىت كخمك مف أم قيمة أك معاناة حقيقية تنيض
بمستكل التمقي إلى مستكل النضج كالكعي الحضارم  ،الذم يبعث عمى الحركة كالنماء
كالتفاؤؿ بالحياة .
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يرل ناصؼ أف مفيكـ القراءة في المجتمع مطبكع ببصمة الذكؽ العاـ  ،كىك ذكؽ
استيبلكي مادم يميؿ إلى المحسكس كالكاقعي كيحفؿ بالسريع كالجاىز كالبسيط  ،كيكتفي
بأقؿ القميؿ  ،الذم يمبي مزاج الكسؿ كالثرثرة التي ييميا احتكاء الرأم العاـ كاستيداؼ
تكجياتو تمبية لحاجات التسكيؽ كاإلنتاج  ،التي تجعؿ مف القراءة استراتيجية تجارية مربحة،
تذىب عائداتيا إلى المنتجيف مف صناع الفكر كاألدب كأىؿ الثقافة في المحافؿ االجتماعية
كالنكادم الفكرية كفي اإلعبلـ كالسياسة  ،عمى نحك متسارع كحثيث ال يبقي لممتمقي سكل
تمؾ االستجابات السريعة الجارفة التي تشبع الشغؼ الشخصي كالرغبة الذاتية  ،كفؽ معايير
جاىزة تصنعيا  ،كمقاييس مكدسة كثابتة تكجييا الدعاية المسرفة غير المفيدة  ،بينما يجب
عمى القراءة أف تككف تجربة مثمرة كفعبل متحر ار يقكؿ..":القراءة يجب أف تظؿ فعبل ح ار ،
ليست ىناؾ قدسية خاصة لبعض األدكات أك الصيغ الذائعة كاآلسرة .القراءة مف حقيا أف
تمتحف ىذه األدكات  ،القراءة مف حيث ىي تجربة ىي حارستنا األميف.1".
كمف ىنا يحذر ناصؼ مف القراءة النفعالية الكسكلة  ،كالتسمية الرخيصة  ،كاليركب الدائـ
مف مش قة الفيـ كالصداـ كالقمؽ الذم ينمي الكعي في مقابؿ االستسبلـ لمسيؿ كلممبتذؿ
كالمتداكؿ  ،عمى حساب الحساسية الفنية كالفيـ المتأني كالعميؽ ":القراءة ىي فف تحقيؽ
كجكدنا الحر في لحظات قيمة نادرة  ،ال شؾ أف حكلنا اآلف قد ار كبي ار مف الضجيج المادم
كالمعنكم يستطيع أف يتدخؿ في قراءتنا لمنص  ،فبل غرابة إذا عجزنا عف االستجابة
المتماسكة المبلئمة  ،كمع ذلؾ فنحف نتظاىر بأننا نق أر  ،ال تعكقنا السرعة كال الضجيج كال
الكراىة كال الميث كراء أغراض ضيقة  ،في ىذه الظركؼ القاسية نق أر فحسب استجاباتنا
المخزكنة  ،أك نصدر في قراءتنا عف بكاعث مف قبيؿ التمطؼ كالكياسة االجتماعية  ،ككثير
مف الحديث المتداكؿ عف الكتاب ال يصكر أكثر مف إماءه اجتماعية أك إقامة تكاصؿ
سطحي ينفي عنا العزلة.2".
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كقد حاكؿ ناصؼ أف يرصد ىذه العكائؽ كأثرىا عمى تمقي الشعر في المجتمع  ،في ظؿ
رأم عاـ مشغكؿ بكرة القدـ كالجنس كالجسد كالصكرة ، 1فيؿ تعني لو قراءة الشعر شيئا؟ ،
ال يريد ناصؼ أف يقدـ الشعر عمى أغراض أخرل في المجتمع بقدر ما يرمي إلى اختبار
حيكية الفكر كمكقؼ اإلنساف العربي مف أحد مككناتو الثقافية كالتاريخية  ،ذلكػ أف" فيـ
الشعر ليس حرفة مغمقة  ،كلك كاف ذلؾ لما صح أف نشغؿ بو أنفسنا في مقاـ يحفؿ
باالتصاؿ  ،إننا معنيكف بعبلقات حميمة مع الناس  ،عبلقات تتمتع بالذكاء كسعة األفؽ
كالقدرة عمى التمييز كالبصيرة. 2".
كمف خبلؿ ىدؼ القراءة الذم ىك":كشؼ طاقات الذىف في تنظيـ أفكاره كرغباتو
كانفعاالتو 3".يتضح أىمية تمقي الشعر بيف فقو الحياة كخصكبة التجربة كانعكاسيا عمى فيـ
النص الشعرم كالتذكؽ األدبي  ،الذم يحتاج بحسب ناصؼ إلى دراسة سيكمكجية جادة
كدقيقة تبيف أسباب التفاكت في التمقي الشعرم كانتشار بعض الشعر عمى حساب اآلخر
كأثر الرأم العاـ في التركيج ألسماء محددة..كاألكيد أف ىناؾ أسئمة كثيرة تحتاج إلى إنارة
كبحث  ،كىك ما يدعك إلى تغيير عاداتنا في القراءة":إف قراءة الشعر ال محالة تحتاج إلى
أدكات أعمؽ مما نسميو في العادة باسـ النقد كالتقنيات الخاصة  .ليس ثمة ثغرة بيف الشعر
كالحياة عمى نحك ما يريد قكـ يسرفكف عمى أنفسيـ في تصكير أدبية األدب  ،كحياتنا
العاطفية مدينة لمشعر بمثؿ ما يديف ليا الشعر.4".
كبالتالي فإف السنف األكاديمي كالفيـ العامي الساذج يشتركاف في التأسيس لقراءة سطحية
كبسيطة ال تتجاكز حدكد األلفاظ بعممية االستبداؿ كلعبة المفردات في األسمكب المعجمي
المدرسي السيؿ  ،حيث نعتقد أف الكتاب مثؿ عكد الثقاب يمكف اسنفاذه مف قراءة كاحدة ،
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إما في فترات الفراغ أك قبؿ النكـ أك لمتسمية  ،كاما لدرس معد لمطبلب يكتفي بالشرح
السريع ،ككؿ ىذه القراءات ال تعنى بالكتاب كال تتحمؿ القراءة الكاعية كالمحبة  ،يقكؿ
ناصؼ ":لكف قميبل مف الناس يقرؤكف قراءة مصغية نشيطة متأنية  ،كقد يشعركف إذا لـ تتح
ليـ ىذه القراءة أنيـ فقراء  ،تراىـ في بعض األحياف يقرؤكف قراءة محب أك قراءة متديف
محركـ  ،ىؤالء تغير القراءة عقكليـ كأشخاصيـ .1".
كيفرؽ ناصؼ ىنا بيف تجربة القراءة كحرفة القراءة  ،كيرل أف أبعد الناس عف القراءة ىـ
الذيف يكتبكف عف األدب كيحترفكنو كيمقنكنو لمطبلب مف األساتذة كالنقاد كالمثقفيف الذيف ال
يعنييـ عمؽ األدب كركحو  ،ألنيـ مشغكلكف بأشياء أخرل غير محبتو كقراءتو  ،بؿ إف
ىؤالء قد زىدكا الناس كشكىكا نفكسيـ كنفركىـ مف األدب بسبب كلعيـ بالتنظيـ كالتأليؼ ،
كليس األمر فق ار لؤلدكات كالغايات كانما ىك فقر الحساسية بالمغة ك فقر النفس كضمكر
فيمنا لمحياة كالتنمية كالتغيير الصحي الذم مف الممكف أف يحدث في النفس كفي الحياة مف
خبلؿ القراءة الصحيحة  ،أما تجربة القراءة فتعني ":أف نحب صكت اإلنساف  .أف نق أر بقمب
خالص  .أف نستقبؿ النص أك الكتاب في احتفاء ككد كتكريـ  .فاتنا أف نتحرر :أف ال
نخجؿ مف قراءة شيء قصد بو اإلضحاؾ كالتسرية  .فاتنا أف نصغي لمشيء البسيط ال
تعقيد فيو كال تركيب  .فاتنا أف نفضؿ اإلصغاء عمى الكبلـ  .أف نفضؿ القراءة عمى النقد .
أف نحتكم ما نق أر ال أف نضعو في قالب معمكـ".

2

"القراء ة ىي فف مكاجية الصعكبات  .القراءة مجاىدة قكاميا التخمية  .التخمية حاسة القراءة
األكلى  ..القراءة مسئكلية مبناىا الكد كتكاليفو  ..القراءة محبة  .كالمحبة حرية
كبصيرة.3"...
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ربما يختصر ناصؼ كؿ ىذه العقبات التي تحكؿ بيننا كبيف النص في إشكالية الفيـ
يقكؿ":إف خبرتنا بنظرية الفيـ ال تكاد تذكر بالقياس إلى الجيد المكركث المكزع بيف التفسير
كالفقو كاألصكؿ كشرح الشعر  ،يجب أف تعيد الجامعات النظر فيما تقدمو  ،إذا أرادت أف
تنقذ المجتمع مف بعض المخاطر  ،كتحسيف الصبلت بيننا  ،إننا ال نتعمـ فف القراءة إذا
درسنا  ،كىذا يصدؽ عمى تناكؿ االقتصاد كالسيكمكجيا كالنظرية السياسية كالبلىكت ك
القانكف ك الفمسفة  ،فضبل عمى الشعر كاألدب  ،في كؿ ىذه المجاالت ال نتعمـ كيؼ نفيـ،
كيؼ نرتكب األخطاء عمى الرغـ مف تظاىرنا المستمر  ،نحف نعني مف اضطراب أليـ في
المناقشة كعرض اآلراء  ،كقد حاف الكقت لكي ننظر فيما عسى أف تقدمو دراسة التفسير.1".
المبلحظ فيما سبؽ أف ناصؼ استطاع أف يحمؿ إشكالية القراءة مف خبلؿ التركيز عمى
العقبات  ،مف سايكمكجية كاجتماعية كتاريخية  ،كعقبات يتحمميا المثقفكف أك النخبة الذيف
يسكقكف لنمط معيف مف القراءة  ،كعقبات مرتبطة بكسائؿ التعميـ كأىدافو في المدارس
كالجامعات  ،كعقبات أخرل مرتبطة بالنص كبإشكالية الفيـ كصعكبات التمقي  ،كدكر
كسائؿ اإلعبلـ كالميديا كثقافة الصكرة كالحدث في التأثير عمى شكؿ القراءة كمحتكاىا ،
كعف عجز النقد األدبي بصكرتو الرسمية عف فيـ المقركء كادراؾ حقيقة األدب كالمغة كعزلتو
عف الحياة كالمجتمع كالتاري  ،كعف الثقافة الشعبية كالرأم العاـ كتدخمو في شأف القراءة ...
إف كؿ ىذه العقبات كما يشمميا مف أسباب كمسببات كتداعيات تتداخؿ فيما بينيا عمى نحك
عصي عف التحديد كالتصنيؼ كذلؾ ألف كؿ ىذه النقاط تنصير في الخطاب الناصفي عمى
شكؿ مف التساؤالت المتكالية كالعبارات القصيرة الجامعة التي تحاكؿ تبياف المشكمة أك تبياف
حميا في صكرة مف التكرار المتكاصؿ لؤلفكار كالكممات بالتقديـ كالتأخير كالمؼ كالدكراف ،
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كالتصريح كاإلضمار  ،مما يجعؿ مف عممية التصنيؼ كالفرز ألفكار ناصؼ أم ار بالغ
الصعكبة. 1
لكف ذلؾ ال يخفي نكعا مف التأثر باالتجاه الثقافي الذم يميز بيف النسؽ الظاىر كالنسؽ
المضمر في احتجاب الخطابات كانكشافيا كفضحيا خاصة كأف ناصؼ يقكـ بتعرية
الخطاب الثقافي كالخطاب اإلعبلمي كالخطاب األدبي كالخطاب النقدم كالخطاب
التعميمي ...كىك ال يخفي قراءتو لفككك كفمسفتو لمخطاب كالسمطة أك سمطة الخطاب ، 2في
كقت طغت فيو كممة القراءة كاكتسحت كؿ المجاالت كزحزحت مكانة كممات أخرل كالحقيقة
كالنقد3..كال شؾ أف مفيكـ القراءة عند ناصؼ يتفؽ إلى حد بعيد مع مفيكـ القراءة عند ناقد
ثقافي آخر يجد في القراءة تحقيقا لممغايرة كاإلنتاج  -":نحف نق أر..-لكي نشارؾ أك ننخرط
في لعبة الخمؽ عبر اختراع األسماء أك اجتراح الدالالت  ،أك بيتؾ البداىات ككشؼ
المحجكبات  ،أك بخرؽ الحدكد كاجتياز العقبات عبك ار نحك عكالـ جديدة  ،تنشأ معيا
عبلقات مغايرة بيف األشياء  ،بقدر ما تنتج كقائع جديدة  ،كذلؾ ىك رىاف القراءة  :أف يق أر
الكاحد لكي يخمؽ كيبتكر  ،فيما ىك يكتب كيفكر  ،لكي يتغير كيغير ،عبر ما تنسج منو
القراءة مف سبلسؿ اإلحالة كشبكات االستعارة  ،أك مجازات الخياؿ كمركبات الفيـ.4".

1

 -حاكؿ الدكتكر مصطفى شميعة أف يستنتج بعض الخصائص النكعية كالميمة مف خبلؿ درس أنماط القراءة كالقراء

عند ناصؼ تحت مبحث:مفيكـ قراءة النص  ،كقد ميز مصطفى شميعة أنماط القراءة في :القراءة كػ:فف  ،كمجاىدة ،
كخمؽ كالقراءة التأكيؿ  ،كميز بيف عكائؽ القراءة  :عكائؽ خاصة بالقارئ عقمية كنفسية  ،كعكائؽ خاصة بالنص  ،كحدد
أنكاع القراء عند ناصؼ بتسعة قراء :القارئ المنصت  ،المحتفي  ،المتعاطؼ  ،الصبكر ،المرتاب  ،المتعدد  ،المسؤكؿ ،

الحساس  ،المختمؼ  ،كربما ىذا التقسيـ كالتفتيت ال يتفؽ كرؤية ناصؼ التي تيدؼ إلى التأليؼ كالجمع كالشمكؿ كالتحاكر
فبل يمكف الحديث عف القارئ المتعاطؼ دكف الحديث عف الحساس أك الصبكر أك القارئ المحب كالمسؤكؿ  ،القراءة ىي
كؿ متكامؿ تنصير فيو كؿ ىذه اآلفاؽ لتعبر عف رؤية متميزة انفرد بيا ناصؼ لمفيكـ القراءة  ،ينظر  :مصطفى شميعة:
القراءة التأكيمية  ،ص37إلى.31

2

 -ينظر  :مصطفى ناصؼ  :بعد الحداثة  ،ص.111

4

 -عمي حرب  :ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ  ،ص.14

3

 ينظر  :عمي حرب  :ىكذا أق أر ما بعد التفكيؾ  ،ص.10239
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كال يختمؼ (فف القراءةل كممارستيا كصعكبتيا كحجـ المعاناة كالمجاىدة في سبيؿ تحققيا
عند ناصؼ عف حجـ تمنع الخطابات كقدرتيا الرىيبة عمى الحجب كالرمز كالمدارات التي
تبقييا في حالة تأكيؿ دائـ ال يمكف ألم قراءة أف تحتكييا  ،كفي ىذا السياؽ شدد نيتشو مف
قبؿ عمى فنية القراءة كصعكبة تحققيا  ":ينبغي مف أجؿ رفع القراءة إلى مرتبة تجعميا فنا
م ف الفنكف أف يمتمؾ المرء قبؿ كؿ شيء تمؾ الممكة التي طمسيا النسياف اليكـ طمسا
تاما 1"...ك"إذا كاف نيتشو يثير في ىذه النبذة صعكبة القراءة كالتفسير كالتأكيؿ فؤلنو أدرؾ
فعميا خطكرة الكممات كما أدرؾ خطر االستخفاؼ بيا مف خبلؿ الرككف إلى التعكيؿ عمى
قدراتنا الذاتي ة في ادعاء كؿ منا القدرة عمى التفسير كالتباىي بالمعرفة  .إف عالـ المفاىيـ
كالرمكز ال ينجمي كميا ليمنحنا حضكره الكضاء في تماـ الشفافية كالكضكح.2"...
ال بد كأف جدؿ الكممة قد شغؿ نيتشو كفككك كدريدا  ،كما شغؿ كأرؽ مصطفى ناصؼ الذم
يفكر مف داخؿ مفردات الكاقع العربي كأزماتو  ،لكنو رغـ ذلؾ يحاكؿ أف يقدـ منظك ار مختمفا
لمفيكـ القراءة ال يمغي التحرر كالنمك كاإلبداع كما ال يتعارض مع المبدأ كالنظاـ في شكؿ
مف التحاكر كالتكاصؿ كالتعاطؼ كليذا يمكف تقسيـ مفيكـ القراءة عند ناصؼ إلى ثبلثة
أبعاد:
 البعد الركحي كاألخبلقي الذم يعني المحبة كالصبر كالمسئكلية كاإليماف كالتكاضع كاالنحناء أماـ النص كالتعاطؼ كالتكاصؿ كالحكار كاإلنصات...
 البعد العممي كالنفعي الذم يرمي إلى اإلنتاج كالنماء كالتغيير كالتأثير اإليجابي فيالفرد كالمجتمع مف أجؿ النيكض كالرقي...
 البعد القكمي كالمصمحة العامة الذم يكجو القراءة إلى األىداؼ السامية كالنافعةلؤلمة مف خبلؿ التكافؽ كالحكار..
1

 -ينظر  :ميشاؿ فككك  :المعرفة كالسمطة  ،تر :عبد العزيز العيادم  ،بيركت  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر

2

 -ينظر  :ميشاؿ فككك  :المعرفة كالسمطة  ،ص.07

كالتكزيع  ،ط - 1994 ، 01كالقكؿ لنيتشة مف كتابو أصؿ األخبلؽ  -ص.07
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رابعا  :نظرية التأويل وجوامع المعرفة بالنص

لقد كاف كتاب نظرية التأكيؿ مف آخر ما كتب ناصؼ قبؿ بضع سنيف مف كفاتو  ،كيعد
ىذا الكتاب عبلمة فارقة في التأليؼ النقدم عند ناصؼ  ،فبل يكجد أم كتاب مف كتبو -
التي تقرب مف الثبلثيف مصنفا – يحمؿ اسـ منيج أك أم نظرية نقدية غربية  ،كأما كتابو
(المغة بيف الببلغة كاألسمكبيةل فإنو ال يتحدث إال عف الببلغة العربية  ،لقد انتظر ناصؼ
ما يقرب مف النصؼ قرف ليعمف عف انتمائو المنيجي كيصدر كتابا يحمؿ اسـ ىذا االنتماء
كأصكلو الغربية  ،كلـ نعيده قبؿ ىذا الكتاب معنيا بالحديث عف الجكانب المنيجية ك
التنظيرية أك التأصيمية ألحد المناىج الغربية  ،التي طـ بيا الكادم عمى الساحة النقدية
العربية كأصبحت كاقع النقد العربي الذم جرؼ معو كؿ النقاد العرب حتى نياية القرف ،
كفي ع ز ىذه الفترة آثر ناصؼ الصمت كالبحث الطكيؿ المطمئف كالحذر مف ىذا التدفؽ
المتسارع

لممصطمحات كاإلجراءات كالمناىج الغربية  ،كظؿ عاكفا عمى تفيـ الظاىرة

األدبية كطرؽ التأتي ليا في مفيكـ الصكرة كفي المعنى كمشكمتو كفي الدراسة ك القراءة ،
ككاف مشغكال أكثر بعالـ المغة بعيدا عف ضجيج المنيج كالمصطمح كاألدكات  ،لكف فترة
التسعينيات التي  -تعد أخصب فترات إنتاج ناصؼ  -تفصح أكثر مف غيرىا عمى معالـ
تكجيو النقدم في الطرؼ اآلخر مف المنبع نفسو الذم ينيؿ منو أقرانو أك خصكمو  ،بعدما
بعدت الشقة بينو كبينيـ في ندكة القراءة الجديدة لمتراث لتترس في كتابو خصاـ مع النقاد ،
حيث خرج ناصؼ عف صمتو كتخمى عف تحفظو كأعمف عف تيافت كانحراؼ النقد
المعاصر 1الذم ىك ضرب مف التناقض كالمفارقة  ،كقد كصفو سخرية بالنكر المنطفئ، 2
ىذا النكر الذم فتف األغمبية لكنو سرعاف ما انطفأ كذىب  ،كبدت معو سكءة النقد كخطكرة
المنحى الذم ارتضاه  ،كمف ىنا عاد ناصؼ إلى التراث في الكجو الغائب ليقدـ قراءة أخرل
لمببلغة كالنقد العربي مف منظكر مختمؼ كأكثر شمكال ،كما عاد إلى اآلباء أك الركاد في
1
2

 ينظر  :تقديـ رئيس نادم جدة األدبي عبد الفتاح أبك مديف لكتاب ناصؼ خصاـ مع النقاد  ،ص.08 ينظر  :مصطفى ناصؼ  :النكر المنطفئ  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،عدد رقـ  01 ، 02فبراير  ، 1993 ،ص.07241
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الميبلد الجديد – كأنو يعمي مف شأف اآلباء أماـ لعب األبناء – كلـ يكف صكت الشاعر
القديـ إال ضربا مف التأكيؿ المضاعؼ لمقراءة الثانية  ،ليستكمؿ الطريؽ في المغة كالتفسير
كفي المحاكرات قبؿ اإلعبلف الرسمي في النظرية .
لكف المتطمع لكتابات ناصؼ منذ بدايتيا يكتشؼ النيج المختمؼ كالرؤية الخاصة لمسائؿ
النقد كالتراث كالنص كالمغة كالببلغة  ،التي جعمت منو حالة منفردة بقيت تحير كؿ قرائو
كمتابعيو رغـ أنيا لـ تحض بالمكانة البلزمة التي حضي بيا نقاد الحداثة  ،إال أف ذلؾ لـ
يخؼ تقدير األساتذة لو كشغؼ الدارسيف بمتابعة إنتاجو حيث كاف يمثؿ ظاىرة متميزة في
الحياة األكاديمية ك النقدية في مصر  ،منذ أف قدـ كتابو المبكر كالمكثؼ عف الصكرة
األدبية ،كقد أعجب العقاد بيذا الكتاب كأدرؾ صعكبة متنو كعمقو الذم يتمنع عمى القارئ
العادم ، 1كما يعد ىذا الكتاب نقطة تحكؿ في الكتابة النقدية المعاصرة بحسب جابر
عصفكر رغـ أنو قمؿ مف شأنو في مكضع آخر ، 2لكنو عند باحث آخر تضمف إشارات
ميمة ساعدتو عمى إنجاز دراسة قيمة عف المجاز عند العتزلة ،3كربما لغة ناصؼ الصعبة
كعدـ اكتراثو بشرح أدكاتو أك تحديد نتائجو كمنطمقاتو حالت دكف أف تحدث األثر المرجك
مف كتاباتو التي بقيت عمى مسافة كبيرة مف معاصريو كمنتقديو.
غير أف ذلؾ ال يخؼ قرب ناصؼ مف االتجاه التأكيمي منذ كتاباتو المبكرة  ،التي أظيرت
نمطا فمسفيا تأمميا في بحث القضايا كاألفكار عمى نحك مف اإلشارة كالتساؤؿ كاإلثارة التي
تنيض بكعي القارئ كتستفز ذىنو كأفكاره إلى أفؽ شامؿ كغائر في معالجة اآلراء
كالتصكرات  ،أما الشرح كالتحديد كاإلجابات أك النتائج كاألحكاـ فيي أبعد ما تككف عف
مفيكـ الكتابة عند ناصؼ  ،لقد أباف ناصؼ عند معالجتو لممعنى عف فمسفة القراءة التي
تنيض بالسؤاؿ كالتأمؿ كتحاكر المفاىيـ كالتصكرات في تعددىا كاختبلفيا كتناقضيا أحيانا
1

 -ينظر  :صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،ص.162

3

 -ينظر  :نصر حامد أبك زيد  :االتجاه العقمي في التفسير  ،ص.05

2

 -ينظر  :جابر عصفكر  :الصكرة الفنية  ،ص.09 ، 08
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مف األجؿ المضي بيا إلى ما بو تنمك كتتفاعؿ كتتكاثؼ  ،كقد كانت عنايتو بأبعاد المعنى
كمستكياتو كانفتاحو  ،في خصكبة الرمز كاألسطكرة كفي تدافع الكضعي ك العممي ك الذكقي
كالجمالي..كفي جدؿ الماضي كالحاضر  ،كعرضو ألىـ عناصر التأكيؿ في إشكالية الفيـ
األدبي كالعبلقة بيف التفسير كالتأكيؿ في أكجو المعنى كاتجاىاتو  ،كؿ ذلؾ كاف يدفع
بناصؼ إلى بناء فيـ جديد يعيد مفيمة عممية القراءة مف جذكرىا كأطرافيا  ،كما عنايتو
المبكرة بيذه الكممة في دراسة الرمز عند المازني كفي القراءة ثانية إال دليؿ عمى كعي
مسبؽ بسياقات تكظيفيا ذلؾ أف ":الفيـ المعاصر لعممية القراءة يجعؿ منيا عممية
(ىرمنيكطيقيةل في المحؿ األكؿ. 1".
ال يخؼ ناصؼ في كتابو نظرية التأكيؿ أنو كاف قارئا مكاظبا ألىـ أصكؿ التأكيمية الغربية
كأنو أفاد منيا في قراءة التراث الشعرم العربي  ،كال شؾ أف الكقت الذم كاف فيو النقد
العربي مشغكال بالمناىج الشكمية كتجريبيا عمى النص العربي  ،كاف ناصؼ معنيا بالفمسفة
التي تنيض بالكعي كتحتفؿ بالكجكد كتنفتح عمى العالـ  ،كاذا كاف النقد العربي قد تخمؼ
في استثمار آليات التأكيؿ  ،إال أف الفكر العربي بمختمؼ تياراتو كاف أكثر استيعابا
لمنظريات الغربية كأسبؽ في تكظيفيا عمى التراث العربي كاإلسبلمي  ،فعمى غرار مجمة
فصكؿ النقدية  ،كانت مجبلت أخرل معنية بأحدث النظريات الغربية في الفكر كالنقد كذلؾ
باستقطاب خيرة الكتاب العرب إلى مجمتي الفكر العربي المعاصر كمجمة العرب كالفكر
العالمي التي كاف كرائيا المفكر المبناني مطاع صفدم ،2حيث كرست ىذه المجبلت
التكجيات الحداثية في الثمانينيات متزامنة مع البنيكية كالمسانيات  ،كقد كانت أفكار غدامير
كبكؿ ريككر مف أىـ المنظكمات الفكرية التي زكدت الفكر العربي بمفاىيـ الفمسفة

1
2

 -ينظر  :جابر عصفكر  :قراءة التراث النقدم  ،ص.12

 -ينظر  :ناظـ عكدة  :طريؽ التمقي كالتأكيؿ في الخطاب النقدم العربي  ،جدة  ،مجمة عبلمات  ،عدد رقـ 01 ، 30

يناير  ، 2008ص.58
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التأكيمية ،1كقد تمقؼ المفكر العربي ىذه األفكار كاستثمرىا في قراءة التراث العربي كالنص
الديني كالكاقع الثقافي كالحضارم عند نصر حامد أبي زيد 2كمحمد عابد الجابرم كسيد
القميني  ،كمحمد أرككف  ،كأدكنيس كحسف حنفي كطو عبد الرحمف...إل .
كالمبلحظ في التكظيؼ الفكرم كالفمسفي لممنجز الغربي عند المفكريف العرب سكاء إذا تعمؽ
األمر بالبنيكية أك التفكيكية كالتأكيمية ككؿ ما تجكد بو مجاالت العمكـ اإلنسانية الغربية مف
مناىج كآليات  ،أقكؿ أف ىذه المناىج عمى اختبلفيا كتعددىا ال تمثؿ بالنسبة لممفكر العربي
سكل أدكات مف جممة المنظكمة الفكرية التي تدخؿ في إطار عممية نقد ابستيمكلكجي
لكسائؿ الرؤية في نظـ المعرفة العربية اإلسبلمية  ،كما أنيا تتصؿ بأفؽ خطاب آخر
يستكعب إشكاليات العقؿ العربي  ،كلذلؾ استثمر محمد أرككف مناىج الحداثة كما بعدىا في
نقد العقؿ اإلسبلمي كتفكيؾ المرجعيات التراثية التي تؤطره ، 3كدعا نصر حامد أبك زيد -
رغـ إفادتو مف المسانيات كالسيميائيات كاليرمينكطيقا – إلى منيج إسبلمي جديد لمتأكيؿ،4
كتفطف الجابرم منذ كقت مبكر إلشكالية القراءة  ،فرفض كؿ القراءات السائدة لمسمفي
كالمبرالي كالماركسي لتطابؽ قراءتيـ مع أفكارىـ  ،كدعا إلى فصؿ القراءة عف المقركء تأث ار
باالتجاه البنيكم الذم نجا مف نمطيتو ليستعيف بالمناىج المجاكرة كاألركيمكجي كالتفكيؾ
كالتأكيؿ  ،كيتجاكز بيا مفيكـ الرؤية كالمنيج إلى مفيكـ القراءة كنشاط ذاتي خبلؽ  ،كأما
1
2

 ناظـ عكدة  :طريؽ التمقي كالتأكيؿ  ،ص.63 -لعؿ نصر حامد أبك زيد يعد مف أكثر المفكريف العرب إفادة مف المناىج النقدية الغربية فعمى غرار المسانيات

كالسيميائيات استثمر أبك زيد مقكالت اليرمينكطيقا في نقد الخطاب الديني التراثي كالمعاصر  ،كيعد مقالو في مجمة
فصكؿ :اليرمنيكطيقا كمعضمة تفسير النص مقاال تأسيسيا في تمقي التأكيؿ العربي  ،ينظر :مجمة فصكؿ  ،عدد01 ، 03

أفريؿ  ، 1981ص ، 141كقد شكمت كممة التأكيؿ أىـ عناكيف كتب أبي زيد ،ينظر -:إشكالية القراءة كآليات التأكيؿ ،
بيركت  ،المركز الثقافي العربي  ،ط -/.1992 ، 02فمسفة التأكيؿ  ،بيركت  ،دار التنكير  ،ط- /،1993 ، 01
الخطاب كالتأكيؿ  ،بيركت  ،المركز الثقافي العربي  ،ط.2000 ، 01

3

 -ينظر  :ىشاـ مداقيف  :المقاربة السيميائية في تحميؿ الخطاب القرآني عند محمد أرككف  ،رسالة ماجستير  ،إشراؼ

أ.د عباس بف يحي  ،كمناقشة األساتذة  ،عبد الغني بارة  ،كبشير تاكريريت  ،كمصطفى بشير قط ، 2010/2009 ،

جامعة المسيمة  ،ص.11

4

 ينظر  :نصر حامد أبك زيد  ،مصر  ،مجمة أدب كنقد  ،العدد  ، 250يكنيك  ، 2006ص. 01244
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الكقكؼ عند حدكد المنيج الغربي في النظر إلى التراث  ،فيك ال يعدك  -عند الجابرم -
سكل كقكفا خارجيا يصب فيما يراه األكركبي الذم يعد المرجعية الكحيدة في ىذه القراءة، 1
كقد كاف طو عبد الرحمف منشغبل بتأصيؿ التأكيؿ العربي اإلسبلمي كعممية القراءة في
نظريتو (فقو الفمسفةل تتجاكز مفيكـ التأكيميات ، 2كتؤسس لقراءة حداثية ذات إبداع
مكصكؿ.3

 -1النقد العربي والتأويل
عمى غرار مقاؿ أبي زيد المبكر عف اليرمينيكطيقا كمعضمة تفسير النص  ،يعد الباحث
المغربي سعيد عمكش أكؿ مف افتتح مفاىيـ التأكيمية الغربية في كتابو (ىرمنينكتيؾ النثر
األدبي 1985ل  ،رغـ أنو لـ يتكسع في أصكليا بقدر ما يخدـ بحثو مف حديثو عف الدائرة

1
2

 ينظر  :ناظـ عكدة  :طريؽ التمقي كالتأكيؿ في الخطاب النقدم العربي  ،ص.66 -ينظر  :طو عبد الرحمف  :فقو الفمسفة (الفمسفة كالترجمةل  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط،2000 ،02

ص.39

3

 -ينظر  :طو عبد الرحمف  ،ركح الحداثة (المدخؿ إلى تأسيس الحداثة اإلسبلميةل ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي

العربي  ،ط ، 2006 ، 01ص.196
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اليرمينكتيكية كالظاىراتي كاالبتستيمكلكجي أك المستنسخات اليرمينكتيكية ، 1كربما االلتفات
إلى نظرية الق ارءة عربيا ىك الذم جعؿ النقد يشتغؿ عمى التمقي كالقارئ كال يجعؿ مف
التأكيؿ إال رافدا مف ركافد نظرية القراءة  ،كما ترجمة سعيد عمكش بعد اليرمينكتؾ لجمالية
التمقي كالتكاصؿ األدبي لمدرسة ككنستانس األلمانية التي نشرت في مجمة الفكر المعاصر
سنة  19862إال دليبل عمى ب داية االعتناء بالقارئ كبعممية القراءة التي أصبحت المصطمح
النقدم المفضؿ بعد مرحمة البنية  ،كىذا ما دفع جابر عصفكر إلى عد اليرمينيكطيقا آلية
مف آليات القراءة المعاصرة ، 3كتعد فترة التسعينيات فترة ميمة في التمييد لنظرية التأكيؿ
الغربية بالعديد مف الكتابات  ،كالمبلحظ ىك تبني مصطمح التأكيؿ عنكانا ليا كػ(الحكاية
كالتأكيؿل لعبد الفتاح كميطك  ، 41988ك(التمقي كالتأكيؿل محمد مفتاح ، 51994ك(فمسفة
التأكيؿل ك (إشكالية القراءة كآليات التأكيؿل لنصر حامد أبي زيد  ، 1995 ، 1993ك(أفؽ
المقاربة التأكيمية في نقد النقدل لسعيد الحنصالي 6ككتاب (الرؤية كالتأكيؿل لعبد القادر فيدكح
 ، 71994ك(الشعر كالتأكيؿل لعبد العزيز بكمسيكلي ، 1998ك(فمسفة التأكيؿل لنبيية
قارة ، 1998كلكنيا في الحقيقة ال تعكس اإلحاطة بنظرية التأكيؿ أك اليرمينكطيقا في
مصدرىا الغربي  ،إال كتاب نبيية قارة الذم يعد تأسيسيا في ىذا المجاؿ  ،باإلضافة إلى
كتاب نظرية التأكيؿ لمصطفى ناصؼ ، 2000كتعد فترة ما بعد األلفيف فترة انفتاح كامؿ

1

 -ينظر  :سعيد عمكش  :ىرمينكتيؾ النثر األدبي  ،بيركت  ،دار الكتاب المبناني  ،ط ، 1985 ، 01ص،27ص 32

،ص .57

2

 -ينظر  :ناظـ عكدة  ،طريؽ التمقي كالتأكيؿ إلى الخطاب النقدم العربي  ،ص.58

4

 -ينظر عبد الفتاح كميطك  :الحكاية كالتأكيؿ دراسة في السرد العربي  ،الدار البيضاء  ،دار تكبقاؿ ،ط. 1988 ، 01

3

5
6

 -ينظر  :جابر عصفكر قراءة التراث النقدم  ،ص.12

 ينظر  :محمد مفتاح  :التمقي كالتأكيؿ مقاربة نسقية  ،الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط.1994 ، 01 -ينظر  :سعيد الحنصالي  :نقد الشعر في النقد الحديث كأفؽ المقاربة التأكيمية في نقد النقد  ،المغرب  ،مجمة آفاؽ ،

عدد رقـ  01 ، 01يناير  ، 1993ص.161

7

 -ينظر  :لطركش نانية كقادة محمد  :المنيج التأكيمي عند عبد القادر فيدكح قصيدة بغداد نمكذجا  ،الجمفة  ،الجزائر ،

 ،مجمة تاري العمكـ  ،العدد  ، 2016 ، 04ص.156
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عمى التأكيمية الغربية في النقد العربي بترجمة أىـ أعبلـ التأكيؿ مف غدامير كبكؿ ريككر
كىيدغر كىكسرؿ  ،كظيكر كتابات متخصصة عند سعيد تكفيؽ في (ماىية المغة كفمسفة
التأكيؿل ، 1كمحمد عزاـ في (اتجاىات التأكيؿ النقدمل  ،كقد أكلى النقاد كالباحثيف
الجزائرييف عناية خاصة لنظرية التأكيؿ عند محمد شكقي زيف في ترجماتو ككتاباتو  ،حيث
كتب (تأكيبلت كتفكيكاتل ، 2ك(الترجمة كاليرمينكطيقا كاألستيطيقال 3كسبقو ترجمة كتاب
(فمسفة التأكيؿ لغداميرل ،كالعديد مف المقاالت ، 4كعبد الممؾ مرتاض في (التأكيمية بيف
المقدس كالمدنسل 5كبشكؿ أقؿ في (نظرية القراءةل ، 6كأيضا أعماؿ الناقد عبد القادر فيدكح
فيدكح في (إرادة التأكيؿ كمدارج معنى الشعرل ك(فف التأكيؿ بيف الفمسفة اإلسبلمية كالفمسفة
الغربيةل 7ك (التأكيؿ كاليرمينكطيقال ،8كعبد الغني بارة في (اليرمينكطقا كالترجمةل

1

9

 -ينظر  :سعيد تكفيؽ  :في ماىية المغة كفمسفة التأكيؿ  ،بيركت  :المؤسسة الجامعية لمدراسات  ،ط. 2002 ، 01

2

 -ينظر  :محمد شكقي زيف  :تأكيبلت كتفكيكات فصكؿ في الفكر الغربي المعاصر  ،بيركت  ،منشكرات ضفاؼ ،

3

 -ينظر :محمد شكقي الزيف  :الترجمة  ،اليرمينكطيقا  ،األستيطيقا  ،دركس في طبيعة العقؿ الفمسفي بيف النقؿ

. 2015

كالتأكيؿ  ،الجزائر  ،عنابة  ،المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  ،مدارج  ،الكساـ العربي . 2017 ،

4

 -ينظر  :محمد شكقي الزيف  :كبلفيس ىرمينكطيقا مفتاح التأكيؿ في قراءة التراث اإلنساني  ،سكريا  ،مجمة المعرفة ،

العدد  01 ، 433أكتكبر  ، 1999ص /.77ك ترجمة نص غدامير  :التأكيؿ كالمغة كالعمكـ اإلنسانية ،الجزائر  ،التبييف ،

العدد  01 ، 18أبريؿ  ، 2002ص/.81كينظر منجزات شكقي زيف في التأكيؿ كغيره مف خبلؿ مدكنتو االلكتركنية
.mohammed-zine.blogspot.com

5

 -ينظر  :عبد الممؾ مرتاض  :التأكيمية بيف المقدس كالمدنس  ،الككيت  ،مجمة عالـ الفكر  ،العدد رقـ كاحد 01

يكنيك ، 2000ص.263
6

 -ينظر  :إبراىيـ عبد النكر  :جيكد عبد الممؾ مرتاض في تنظير القراءة (قراءة في كتاب نظرية القراءةل  ،بسكرة ،

مجمة قراءات ،العدد ، 2010 ، 02ص.59

7
8

 ينظر أىـ أعماؿ الناقد الجزائرم المتعمفة بالتأكيؿ كغيره في مدكنتو الرسمية www.fidouh.com . -ينظر  :مجمكعة مف المؤلفيف  :التأكيؿ كاليرمينكطيقا دراسات في آليات القراءة كالتفسير  ،بيركت  ،مركز الحضارة

لتنمية الفكر اإلسبلمي  ،ط. 2011 ، 01

9

 -ينظر  :عبد الغني بارة  :اليرمينكطيقا كالترجمة  ،سكريا  ،مجمة اآلداب العالمية  ،عدد01 ، 133يناير ، 2008

ص.83
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ك(اليرمينكطيقا كالفمسفةل ، 1كعمارة ناصر في (المغة كالتأكيؿل  ،كعبد الكريـ الشرفي في
(مف فمسفات التأكيؿ إلى نظريات القراءةل ، 2ككحيد بف بكعزيز في (حدكد التأكيؿل.3
كقد ال حظ الباحث قصكر الدراسات التي حاكلت تأصيؿ التأكيؿ في النقد العربي مف خبلؿ
أىـ المنجزات التي ىي عصية عف الحصر كالمتابعة لحداثة كتكاثر الكتابات حكؿ التأكيؿ
كذلؾ عند حفناًﻱ بعمي في ﺇشﻜالية ﺍلتأًيؿ ًمﺭجعياتو في ﺍلخﻁاﺏ ﺍلعﺭبي ﺍلمعاصﺭ،4
الذم اكتفى بذكر نصر حامد أبي زيد ك سعيد عمكش باإلضافة إلى عبد العزيز بكمسيكلي
كمصطفى ناصؼ  ،بينما أراد ناظـ عكدة التمقي كالتأكيؿ في الخطاب النقدم العربي لكنو
اكتفى بالفكر العربي عند الجابرم كأدكنيس كنصر أبي زيد ، 5أما عبد الغني بارة فمـ يتناكؿ
يتناكؿ في مبحث اليرمينكطيقا الغربية كالتمقي العربي سكل إشكالية المصطمح كمظاىره
عربيا ، 6كلـ يعرض جميؿ حمداكم سكل لنماذج محدكدة مف الكتابات المغربية حكؿ
التأكيؿ  ،كما أنو لـ يعالج اليرمينكطيقا الغربية إال في صكرتيا السيميكطيقية عند بكؿ
ريككر كأىمؿ النماذج المؤسسة األخرل. 7
 -2تمقي ناصف من منظور التأويل

1

 -ينظر  :عبد الغني بارة  ،اليرمينكطيقا كالفمسفة نحك مشركع عقؿ تأكيمي  ،الجزائر  ،منشكرات االختبلؼ ،

ط. 2008،01

2

 -ينظر  :عبد الكريـ الشرفي  :مف فمسفات التأكيؿ إلى نظريات القراءة دراسة تحميمية نقدية في النظريات الغربية

الحديثة  ،بيركت  ،الدار العربية لمعمكـ ناشركف  / 2007 ،كلمباحث رسالة ماجستير بعنكاف  :مقدمة حكؿ إشكاالت

القراءة كالتأكيؿ في النظرية األدبية الغربية الحديثة ( ،مخطكطل  ،جامعة الجزائر . 2002 ،
ٌ - 3نظر  :وحٌد بن بوعزٌز  :حدود التأوٌل قراءة فً مشروع أمبٌرتو إٌكو النقدي  ،الجزائر  ،منشورات االختالف ،
. 8002
 - 4ينظر حفناكم بعمي  :إشكالية التأكيؿ كمرجعياتو في الخطاب العربي المعاصر  ،سكريا  ،دمشؽ  ،مجمة المكقؼ
األدبي  ،العدد  ، 440كانكف األكؿ  ، 2007ص.07

5
6
7

 ينظر ناظـ عكدة  :طريؽ التمقي كالتأكيؿ إلى الخطاب النقدم العربي  ،ص.58 -ينظر  :عبد الغني بارة  ،اليرمينكطيقا كالفمسفة  ،ص.82

 -ينظر  :جميؿ حمداكم  :نظريات النقد األدبي في مرحمة ما بعد الحداثة  ،نسخة مطبكعة بصيغة ككرد مف شبكة

األلككة ص 69كما بعدىا

. www.alukah.net
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لقد بدا ل نا مف قبؿ حجـ الشطط كالتبايف الذم كقع فيو نقاد ناصؼ في دائرة االختبلؼ
المنيجي  ،كالتصنيؼ النظرم لمجمؿ أفكاره كآرائو كقراءاتو مف أجؿ احتكائيا تحت أحد
التيارات النقدية السائدة  ،أك القبض عمييا في خانة التحديد كالفرز كالكصؼ  ،لكف أسمكب
ناصؼ في الكتابة النقدية جعمو ال ينتظـ في أم طريؽ مف طرائؽ اإلعبلف عف المناىج، 1
مما أدل إلى تعدد التصنيفات النقدية حسب تنكع القراءات ك المنظكرات التي ينطمؽ منيا
نقاد ناصؼ  ،لقد كصؼ ناصؼ مف قبؿ بأنو ناقد جمالي كاختمؼ حكؿ مفيكـ الجمالية
عنده بيف االتجاه المغكم الجمالي أك الفمسفة الجمالية أك ظاىرية الحدث الجمالي أك
الجمالية المثقفة  ،كما كصؼ بأنو ناقد أسطكرم أك أنثركبكلكجي  ،كناقد تفكيكي أك مؤكؿ
مفرط  ،ك ناقد ثقافي  ،أك ناقد انطباعي ذاتي...
كلكف قميمكف ىـ مف أركا في كتابات ناصؼ بعدا تأكيميا ينشد تعددية القراءة كانفتاح النص
كاحتما لو ألكثر مف معنى كأكثر مف كجو  ،كىك نيج ناصؼ مف نظرية المعنى إلى نظرية
التأكيؿ  ،التي لـ يعد معيا خافيا ميمو ألحد أخصب كأعمؽ الفمسفات األكركبية التي
سيكاجو بيا خصكمو  ،كيؤسس عمى إثرىا رأيو في المناىج الشكمية كالبنيكية كالتفكيؾ مف
قمب المنابع التي انبثقت منيا  ،استجابة – كما يقكؿ ناصؼ – لحاجاتنا كمصالحنا  ،فميس
كؿ ما يفد مف ىناؾ قد يككف نافعا ك لك نفع في بيئتو .
كمف ىذا المنطمؽ سنحاكؿ رصد بعض النماذج التي كاف ليا السبؽ في قراءة ناصؼ مف
منظكر االتجاه التأكيمي  ،كنعني بيذه النماذج حسب ترتيبيا الزمني  ،منى طمبة  ،كميدم
غالي  ،كعبد الغني بارة  ،كمصطفى شميعة  ،كعبد الحميد كرماني .
1

 -ينظر  :محمد بف سالـ الصفراني  :طرائؽ إعبلف المناىج النقدية كتكجيات النقاد  ،السعكدية  ،مجمة جامعة طيبة ،

العدد  ، 1436 ، 07ص . 416حيث قاـ الباحث بدراسة طرائؽ اإلعبلف عف المناىج النقدية في مجمة عبلمات ،
ككجدىا تنقسـ إلى أربعة أقساـ  ،طريقة اإلعبلف بالكصؼ في المقدمة  ،طريقة اإلعبلف المباشر في المقدمة  ،طريقة
اإلعبلف في التطبيؽ  ،طريقة اإللماح في العنكاف ،كلك طبقنا ىذه الطرائؽ عمى ناصؼ لما خرجنا بشيء  ،فبل ىك يقدـ

لكتاباتو  ،كال يبيف نيجو في التطبيؽ  ،كما أنو ال يصرح كال يممح في عناكينو  ،فقراءاتو النقدية تحمؿ عنكاف قراءة أك
دراسة كال تشير مطمقا إلى المنيج .
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 منى طمبة ومنيج التأويل تقدـ ىذه الباحثة مقاال مكج از في مجمة إبداع تعالج فيومكضكع المنيج كاألسمكب عند ناصؼ  ،كتقصد باألسمكب لغة الخطاب النقدم عنده ،
كرغـ صغر حجـ المقاؿ الذم ال يتجاكز الخمس صفحات إال أف الباحثة استطاعت أف
تحيط بالمبلمح العامة في لغة ناصؼ المتفردة التي ال تشتبو بغيرىا في عباراتيا المكجزة
المكثفة ك التي ال تخؿ مف ببلغة رغـ ما فييا مف انقطاع كغمكض  ،كقد رأت الباحثة
أف كتابات ناصؼ ال ينفصؿ بعضيا عف بعض كأف تأكيميا يقتضي أف يشمؿ كؿ
أعمالو المشغكلة بحديث المغة كأزمة المجتمع العربي .
إف اشتغاؿ ناصؼ عمى المعنى كالتفسير كالفيـ ىك الذم حذا بو إلى ارتضاء
التأكيؿ منيجا في قراءة النصكص األدبية كمنيجا في قراءة النقد أيضا  ،لكف مفيكـ
ناصؼ لمتأكيؿ ال يمتبس بغيره  ":كلمنيج التأكيؿ عند الدكتكر مصطفى ناصؼ
خصائصو التي تميزه عف التأكيؿ التراثي كعف التأكيؿ الباحث عف المعنى
األستطيقي كما تمثؿ في مدرسة النقد الجديد  ،كعف المنيج اليرمنيكطيقي الغربي
الحديث  ،بأبعاده الفمسفية..كعمى ىذا يبدك منيج الدكتكر ناصؼ جامعا بيف منيج
التأكيؿ كالمنيج االجتماعي  ،في تركيز مبدع عمى التحميؿ المغكم لمنصكص بما
يكشؼ عف البنية الذىنية لممجتمع الذم ينتجيا .1".ىذا ما كتبتو منى طمبة قبؿ
إصدار ناصؼ لكتابو نظرية التأكيؿ  ،كىي إشارات متميزة ال مست إلى حد ما
بعضا مف شكاغؿ القراءة التي كاف ناصؼ يستنبتيا في قارئو بمفيكـ المحبة
كالصداقة كالتعاطؼ كالتكاصؿ  ،كقد بدا لمباحثة أف التأكيؿ عند صاحب الصكرة
األدبية كالقراءة الثانية نيج منفرد ال يشبو إال صاحبو رغـ أنيا تفطنت إلى بعده
الثقافي  ،كما قصدىا بالمنيج االجتماعي إلى البعد الثقافي لمقراءة عند ناصؼ التي
ال تفرؽ بيف النص كبيف أزمة العقؿ العربي.
1

 -ينظر  :منى طمبة  :مصطفى ناصؼ حكؿ المنيج كاألسمكب  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،عدد رقـ  01 ، 10أكتكبر
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 محمد ميدي غالي كمصطفى ناصؼ بيف نشاط فعؿ التأكيؿ كالتفسير الركحي ،يبدأ ميدم غالي مناقشتو لناصؼ مف خبلؿ مدخؿ القراءة نفسو كمفيكميا عند ناصؼ،
التي تأخذ عنده طابعا قكميا كاجتماعيا يتجاكز ككنيا عبلمات مغمقة  ،لتتصؿ بالحاضر
كالماضي عمى نحك مف العبلقة الكجكدية ،كىي أسئمة تبمكرت منذ عصر النيضة لتأخذ
عند ناصؼ بعدا تأكيميا ينيض بمفيكـ الشعر الجاىمي كبعمقو مما يستدعي التأكيؿ
كاعادة القراءة  ،كيسمي الباحث ىذا المنيج بػػ(نشاط فعؿ التأكيؿل ، 1كتقكـ عناصر ىذا
المنيج عمى مجمكعة مف الخطكات مف بينيا خطكات تنتمي إلى ما قبؿ القراءة في
إلغاء العقبات كاألحكاـ الجاىزة ثـ تنقية النفس باألبعاد الركحية كاألخبلقية األقرب إلى
التصكؼ كالظاىراتية التي تعني اإلنصات لمككف مف خبلؿ النص كالمحبة كالتعاطؼ
كالفيـ  ،كذلؾ عمى أساس تقسيـ النص إلى ظاىر حرفي غير مراد كباطف ركحي
يح تاج إلى تأكيؿ كتفسير يصغي لمحدس كالتخميف أكثر مف الشرح كالتحميؿ  ،كقد تعمؽ
الباحث في سبر قراءة ناصؼ التي تنطمؽ مف مفيكـ رؤية العالـ في تراحمو كانسجامو
كاتحاده كقراءة النص مف كحي ىذا التكاصؿ كالتبلحـ  ،الذم مزقتو القراءات الشكمية
كالبنيكية  ،كيدخؿ ناصؼ في ىذه الرؤية مطالب األجياؿ كحؽ المعاصريف في التأكيؿ
التي ال تجانب البعد اإلنساني كالركحي لمقراءة  ،كينتو الباحث بمسائمة قراءة ناصؼ مف
خبلؿ بعض االعتراضات التي رأل فييا نكعا مف القفز عمى التأكيؿ أك اإلفراط كالتعميـ
 ،لكنو يخمص إلى أف ناصؼ يتبنى قراءة شاممة قكاميا (التأكيؿ الركحيل الذم تأثر فيو
بمحمد إقباؿ كعارض بو قراءة محمد عبده العقمية المنطقية. 2
لقد قدـ ميدم غالي جممة مف التصكرات التي تبرز إلى حد كبير خصكصية القراءة عند
ناصؼ كمرجعياتيا التاريخية كالفمسفية كالقكمية كالكاقعية  ،خاصة في مقاربة الشعر
الجاىمي  ،كلكف رغـ أف الباحث قد استكعب أبعاد نشاط التأكيؿ الذم يمارسو ناصؼ إال
1
2

 ينظر  :محمد ميدم غالي  :قراءة الشعر القديـ مصطفى ناصؼ نمكذجا  ،ص.394 محمد ميدم غالي  :قراءة الشعر القديـ  ،ص.411،412251
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أنو سحبو إلى دائرة كاحدة كىي دائرة (التأكيؿ الركحيل الذم ال يعنى إال بالقيـ اإلنسانية
الركحية التي ترقى باإلنساف ، 1كالكاقع أف ىذه القراءة تتعارض مع الرؤية الناصفية مف
أكجو عدة :
 ما ذكره ميدم غالي مف تعارض محمد عبد كمحمد إقباؿ كميؿ ناصؼ إلى ىذا
األخير قد يصدؽ في المكضع

الذم لـ يستكممو الباحث إلى المكازنة بيف

2

الحاجات الركحية كالحاجات االجتماعية كبيف الكاقع كالمثاؿ ، 3أم أف مشركع إقباؿ
ال يتناقض مع مشركع عبده في كعي القراءة الجديدة لمقرآف رغـ اختبلؼ المنطمقات
 ،كالدليؿ أف ناصؼ قد جعؿ مفيكمو لتجديد التفسير قائـ في معظمو عمى محاكلة
االقتراب مف آراء محمد عبده 4كآثارىا في مدرستو عند محمد رشيد رضا كأميف
الخكلي كبنت الشاطئ  ،بؿ إف منيجية ناصؼ في النقد األدبي ليست إال مف كحي
مدرسة عبده في فقو الكممة كأبعادىا كما سيتضح في الفصؿ التالي.
 التأكيؿ الركحي الشامؿ الذم عناه ناصؼ كذكره ميدم غالي  ،يعنى بتفسير القرآف
الكريـ أم النص الديني المقدس كليس النص األدبي أك الشعر الجاىمي كما يظف
غالي  ،ألف ناصؼ يتحدث عف أكجو تفسير القرآف الكريـ في العصر الحديث بيف
ا ألدبي  ،المكضكعاتي  ،االجتماعي  ،النفسي العممي  ،الركحي ..ليخمص في
األخير إلى قراءة تركيبية تفاعمية ال تمغي األكجو السابقة كلكف تسمك بيا إلى األبعاد
الركحية الجامعة التي ىي أصدؽ ما يمثؿ النص الديني  ،كلذلؾ فرؽ ناصؼ بيف
النص المقدس في كممات القرآف كخصكصيتيا التي ىي نقد كنقض لمشعر الجاىمي
كالمغة العربية قبؿ اإلسبلـ .

1

 -المرجع نفسو  ،ص.413

2

 -ينظر  :مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص.70

4

 -مصطفى ناصؼ  :مسئكلية التأكيؿ  ،ص 91كما بعدىا ،

3

 -المرجع نفسو  ،ص.76
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 إذا سممنا بأف قراءة ناصؼ مف قبيؿ التأكيؿ الركحي  ،الذم يسقط األفكار اإلنسانية
عمى الشعر الجاىمية كيختزليا في مجمكعة كممات  ،نككف قد ألغينا فاعمية القراءة
جممة ألنيا تصبح ال تاريخية كال كاقعية أك مثالية متعالية مفصكلة كميا عف ىمكـ
الكاقع كمطالب األجياؿ  ،كىك عكس ما يدعك لو ناصؼ  ،فباإلضافة إلى األبعاد
الركحية لمقراءة شدد ناصؼ عمى األبعاد االجتماعية كالقكمية كالمصمحة العامة كما
يحصؿ بو المنفعة المرجكة في فعؿ القراءة كفعؿ حضارم إنساني يبني المعرفة مف
خبلؿ اإلنتاج كاإلبداع  ،أما ما يصدؽ عمى قراءة ناصؼ لمشعر الجاىمي خاصة
صكت الشاعر القديـ فيك التأكيؿ الفينكمينكلكجي الذم أقره في نظرية التأكيؿ  ،أما
قراءتو لمنقد القديـ كالشعر المعاصر كحتى السرد فيي أقرب إلى القراءة الثقافية التي
تنخرط في الكاقع بكؿ حدثيتو كأزماتو .
 أحمد كرماني عمى خطى ميدم غالي  ،كالتفسير الركحي لمنص األدبي عندناصؼ ،يتمقؼ أحمد كرماني ما تكصؿ إليو ميدم غالي في مقالو لينجز بو دراستو
التي قسميا إلى أربعة فصكؿ عرض في الفصؿ األكؿ لمكقؼ ناصؼ مف التراث
النقدم كدكر القراءة الثقافية في تأطيره كمرجعية  ،ثـ الفصؿ الثاني الذم عالج فيو
مكقؼ ناصؼ مف المناىج الغربية في ضكء الخصكمة ،لينتقؿ إلى عرض مبلمح
القراءة الناصفية تحت مفيكـ التفسير الركحي لمنص األدبي  ،كينتيي بنماذج
تطبيقية في الفصؿ الثالث تحت عنكاف المعنى كتكليد الداللة  ،لكف الباحث عندما
يضيؼ كمم ة (النص األدبيل لمصطمح التفسير الركحي يضيع المعنييف  ،فيك لـ
يعالج في ىذا الفصؿ إال النص القرآني الذم عناه ناصؼ كليس النص األدبي  ،ثـ
جعؿ الثقافة اإلسبلمية مرجعية أساسية في ىذه القراءة التي تذبذب فييا بيف التفسير
الركحي كالتأكيؿ الركحي كالقراءة الركحية  ،كيخمص الباحث إلى مجمكعة مف
الخطكات اإلجرائية لما يسميو القراءة الركحية  ،حيث يختزليا في عشرة نقاط
استعجالية ،تذىب بالعمؽ الصعب كالمفتكح لعممية القراءة عند ناصؼ  ،كالكاقع أف
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ىذه النقاط تبتعد عف مفيكـ الكتابة النقدية عند ناصؼ أكثر مما تقترب منيا ،
كليس بينيا ما يتصؿ بالركحي إال نقطتيف  ،منيا ربط البنية المكضكعية بالمنظكمة
الركحية العربية  ،كليست ىذه المنظكمة الركحية إال "جد ركحي تنتسب إليو
األفكار..كربط بعض النتائج بما جاء في القرآف الكريـ كلغتو  ،كيبلحظ أف ىذه
الخطكة تشبو إلى حد كبير لغة االستشياد أك التمثيؿ ،1".كمف ىنا تصبح كممة
الركحي محتممة اللتباس كبير خاصة إذا حشرت في إطار قراءة النص الدنيكم
األدبي المدنس في مقابؿ المقدس مما ال يخؼ التكجيو األديكلكجي الديني لمفيكـ
القراءة عند الباحث في قراءة ناصؼ.
 مصطفى شميعة والقراءة التأويمية لمشعر القديم عند ناصؼ  ،تعد ىذه الدراسة -حسب ما كقع بيف يدم الباحث  -أكؿ دراسة عميقة كمكسعة تقارب ناصؼ مف
منظكر التأكيؿ كرؤية أساسية كاستراتيجية في قراءة الشعر الجاىمي عمى كجو
الخصكص  ،كربما أدرؾ شميعة حضكر مصطمح القراءة في خطاب ناصؼ فميزه
بالتأكيؿ  ،كما أنو عرض لمشعر القديـ مف زاكية التمقي النقدم الحديث  ،مما جعمو
يقدـ لنظرية التمقي كفمسفة التأكيؿ في مدخؿ يسبؽ الفصؿ األكؿ الذم خصصو
لمفيكـ القراءة كعقباتيا كشركطيا عند ناصؼ مف خبلؿ أنماط مف القراءة كالقراء ،
كمفيكـ النص كالقصيدة عند ناصؼ  ،التي شكؿ الفصؿ الثاني أىـ ركائزىا مف
خبلؿ كض ع ناصؼ في دائرة االختبلؼ المنيجي كمكقفو مف الحداثة كالمناىج
النقدية كمسألة المثاقفة  ،لتتفرع ىذه األسئمة في الفصؿ الثالث تحت التعارض
كاالندماج مف خبلؿ مكقؼ ناصؼ مف المنيج االنطباعي كاالجتماعي كالنفسي
كالبنيكم  ،قبؿ أف يتحدد منيج ناصؼ في األفؽ الجمالي األستاطيقي كالتمقي
التأكيمي  ،الذم ينييو الباحث بفصؿ تطبيقي يتتبع فيو قضايا القصيدة الجاىمية في

1

 ينظر  :أحمد كرماني عبد الحميد  :قراءة في الفكر النقدم عند مصطفى ناصؼ  ،ص.174254
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تأكيؿ الطمؿ  ،الحيكاف  ،المطر  ،الزماف كالمكاف  ،كتأكيؿ القيـ عند ناصؼ في
كتابي القراءة الثانية كصكت الشاعر القديـ  ،كقد خمص الباحث إلى نتائج ميمة ،
ال تخؼ حيرتو أماـ صعكبة الخطاب النقدم عند ناصؼ فقد كانت "معظـ تأكيبلتو
ممفكفة بجدار سميؾ مف األفكار العميقة  ،التي كانت تستدعي منا الكثير مف
الصبر كالتأمؿ عمى مشاؽ الفيـ  ..فالرجؿ غزير اآلراء عميؽ األفكار لو القدرة
ىائمة عمى ممارسة أسمكب االلتكاء.1 "..
أما قراءة ناصؼ عند شميعة فيي " تأكيؿ متعدد الكجكه..المنفتح عمى مختمؼ
المشارب الفكرية كالفمسفية..فنجده قارئا أنثركبكلكجيا عندما يفسر بعض العادات
كالتقاليد (الكشـ عمى الجسدل كما نعثر عميو كقارئ أسطكرم عندما يحمؿ الطمؿ في
مطمع القصائد  ،كما نجده قارئا اجتماعيا عندما يحمؿ ظاىرة كالصعمكة  ،كنجده
قارئا أستاطيقيا عندما يحمؿ األسمكب كاأللفاظ كالصكر  ،كما نجده قارئا نفسانيا
عندما يتناكؿ أزمات الشعراء الشخصية ، 2"..ك ىك مؤكؿ فينكمينكلكجي في جانبو
النظرم  ،أما الجانب التطبيقي فيك منفتح عمى كؿ التكجيات الفكرية الثاكية كراء
تعقيده الفكرم الذم يحفر بعمؽ في دالالت النصكص ، 3كرغـ ذلؾ فإف تأكيؿ
ناصؼ ال تحتكيو األفكار التي ينيؿ منيا كانما يصيرىا في خمؽ جديد يحمؿ رؤيتو
الخاصة كتذكب كؿ تمؾ اآلراء فبل تبؽ إال قراءة ناصؼ تحمؽ في أفؽ الحرية
كاالختبلؼ كاإلبداع .
كالمبلحظ في القراءات السابقة التي جعمت مف التأكيؿ معيا ار يمكف مف خبللو تفسير أعماؿ
ناصؼ كربطو بيا  ،قد اختمفت ىي أيضا في تحديد مفيكـ التأكيؿ الذم يمارسو ناصؼ ،
أىك تأكيؿ منيجي  ،أك تأكيؿ اجتماعي  ،أك تأكيؿ ركحي  ،أك تأكيؿ فينكمينكلكجي  ،أك
1

 -ينظر  :مصطفى شميعة  :القراءة التأكيمية لمنص الشعرم القديـ  ،ص.299

3

 -المرجع نفسو .299 ،

2

 -مصطفى شميعة  :القراءة التأكيمية  ،ص.300
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تأكيؿ أسطكرم أنثركبكلكجي  ،أك تأكيؿ ثقافي  ،ىؿ ىك تأكيؿ ىرمينكطيقي كما تقرر في
الفمسفة األلمانية  ،أك تأكيؿ ينتمي لمحددات خاصة في القراءة الناصفية..كذلؾ ىي القراءة
عند ناصؼ ضرب مف األسئمة التي تجمع كتفرؽ مف أجؿ أف تخمؽ كتحمؽ نحك المختمؼ
كالمغاير .
كفي رأم الباحث فإنو ال يمكف أف نصؼ ناصؼ إال بما كصؼ بو نفسو  ،فقد ذكر في
نظرية التأكيؿ أنو مؤكؿ فينكمينكلكجي يحترؼ ىذه الفمسفة كيعتبرىا مرجعية أساسية في
قراءة النص األدبي خاصة في بعده التطبيقي  ،كما كصؼ عممو في النظرية الثانية لمنقد
العربي بالتأكيؿ الثقافي  ،خاصة في قراءة النقد القديـ كقراءة الشعر المعاصر األقرب إلى
ظركؼ الشاعر كالناقد كمشاكؿ العصر  ،كقد نجده يمزج األمريف في كبل المجاليف حسب
ما تقتضيو القراءة  ،كما يجكد بو النص الذم يعد القطب األكؿ في عممية النقد عند
ناصؼ ،كبالتالي فإف انفتاح القراءة عمى الجمالي كاالجتماعي كالنفسي كاألسطكرم كالثقافي
ال يككف إال مف خ بلؿ النص كمف داخميتو كال يمتمس خارجو بمفيكـ المنيج  ،كمف ىنا فإف
أم مقاربة تريد أف تق أر ناصؼ عمى ضكء أحد المناىج تعد خطا في بحر  ،كقف از عمى
مفيكـ القراءة عند صاحب النظرية الثانية الذم يقكـ مشركعو عمى نقض الرؤية المنيجية
مف أصكليا ،كحتى قراءة ناصؼ مف منظكر التأكيؿ الميتكدكلكجي في الفمسفة األلمانية التي
يتبناىا قد ال تجدم نفعا ما لـ تعد إلى منطؽ القراءة الناصفية ذاتو في نصو النقدم.
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 -3كتاب نظرية التأويل
لعؿ مف أىـ السمات التي تشكؿ الخطاب النقدم العربي المعاصر ىك الكتابة عف المناىج
النقدية الغربي ة كالنظريات كاألفكار إما بالترجمة أك العرض المباشر أك الدعكة الصريحة
لتبنييا كتجريبيا عمى الخطاب النقدم  ،كلـ يسمـ ناقد معاصر مف ىذا المنحى الذم أصبح
سمة النقد أك سمة العصر  ،لكف مصطفى ناصؼ إذ يدخؿ في ىذا المعترؾ بعرضو
ألحدث النظريات الغربية الفمسفية كأبعدىا غك ار في التراث الفمسفي األكربي  ،إال كلو فييا
أىداؼ كغايات أخرل تتجاكز مجرد العرض أك التبني كالتجريب  ،الذم يعكس عند غيره
تسارعا كتسابقا لتمقؼ كؿ جديد يفد مف ىناؾ  ،كمف ىنا كانت اليرمينكطيقا أك نظرية
التأكيؿ عند ناصؼ خمفية معرفية تشكمت عف كعي كقراءة متأنية كصبكرة ألىـ ركادىا كأىـ
أصكليا التي أفاد منيا ناصؼ في قراءاتو قبؿ أف يجمعيا في كتاب  ،كىي تدخؿ في إطار
التثاقؼ الذم ال مفر منو ،كلكف ىذا التثاقؼ ىك مف قبيؿ تمبية حاجاتنا كمطالبنا كمقاصدنا
حيث تدخؿ ضمف عممية االنتقاء كاالختيار بيف األفكار التي تنفع كالتي ال جدكل مف كرائيا
سكل أنيا أتت مف ىناؾ  ،كىذا االختيار يدخؿ أيضا في إطار كعي السياقات التي تشكمت
منيا األفكار أماـ الكجكد الخاص لمذات العربية في أفقيا التاريخي كالثقافي  ،كمف ىنا فإف
ناصؼ مع التراث الغربي أك العربي كاف شأنو فييا حكاريا تفاعميا كتكاصميا يدفع بيا إلى
أقصى حد يمكف معيا اعتصار الكممات كاألفكار لتبكح بأكثر مما ىي عميو  ،فتنتج كتنمك
في أفؽ آخر لتشكؿ كعيا مختمفا كميبلدا جديدا .
كىكذا شأنو في النظرية إنو ال يستحضر فمسفة التأكيؿ ثـ يقكـ بعرضيا أك شرحيا كما يفعؿ
غيره  ،إف ناصؼ يمقي بنفسو محبا طائعا مستسمما  -كمتجردا مف كؿ اإلكراىات التي
تطبع العبلقة بيف األنا كاآلخر -في بحر الفمسفة الغربية كفي خضـ األفكار التي يراىا أكلى
مف غيرىا  ،كما أنو ال يقدـ ىذه األفكار عمى حساب التراث العربي إثباتا لعمكىا أك جدتيا
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في مقابؿ عجز العقؿ العربي  ،ك ال يكاجييا بعيف النقص أك االنبيار أك الرفض المسبؽ ،
كتمؾ حالة المد كالجزر أك الجدؿ مع اآلخر منذ الصدمة  ،بؿ يكاجييا مف قمب الثقافة
العربية اإلسبلمية التي خبرت التأكيؿ بكؿ ألكانو كاتجاىاتو كمجاالتو  ،كقد كتب ناصؼ
فصكؿ ىذه الخبرة في مسئكلية التأكيؿ ،كليس ىذا الكتاب إال فصبل آخر مف فصكؿ
المعرفة اإلنسانية التي شغميا الفيـ كأرقيا الكجكد ككانت المغة كالنص كالعالـ في صميـ
كعي اإلنساف بذاتو كبتراثو كحاضره  ،ىذا ىك الدرس الذم يريد ناصؼ أف يستنبتو في النقد
العربي الذم شغمتو العبلمة كالبنية كالتفكيؾ كفكرة القطيعة كالتمايز عمى التأمؿ المطمئف في
نكاحي أخرل لمفكر األكركبي اعتدت باالنفتاح كالتكاصؿ كالتعاطؼ في أعمؽ كأخصب
فمسفة غربية كىي الفينكمينكلكجيا  ،كيبيف ناصؼ شأنو في ىذه القراءة قائبل ":قرأت ىؤالء
األعبلـ مكب ار ليـ كمستفيدا منيـ  .كلـ أقرأىـ متعاليا عمييـ أك باحثا عف الخصكمة معيـ .
لقد أنفقت بعض الكقت في الكشؼ أك اإلفادة كالتمثؿ كالتذكؽ  .لـ أرد إلى ىذا النكع مف
الجدؿ الذم يكلع بو بعض الناس  .لـ أرد إلى فف اقتناص التناقض كاألخطاء  .كضرب
األفكار بعضيا ببعض  .أردت عمى العكس أف أنحني ليـ  .كأف أجمك مآثرىـ.1".
كىك أمر ىذه الفمسفة التي ال يمكف أف تستعاد إال مف ذاتيا ، 2لذلؾ يضع ناصؼ نفسو
راضيا داخؿ ىذا الفكر ليستنطقو بما يريد مف خبلؿ خطابو المتفرد  ،كلتجرم أفكار ىكسرؿ
كىايدغر كغدامير عمى لساف ناصؼ كتختمط أقكالو بأقكاليـ إلى درجة تفقد معيا ىذه
األصكات حضكرىا المتميز كتغدك أفكا ار حرة تسبح في خطاب آخر .
كناصؼ إذ يعرض ألصكؿ نظرية التأكيؿ مف شبلير ماخر كدلتام حتى ىكسرؿ كىيرش
كميرلكبكنتي مرك ار بيايدغر كغدامير كريككر...متتبعا أصكليا في البلىكت الغربي كالقانكف
1
2
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كالدراسات األدبية ك التاريخية كاألسطكرة ك الفمسفة ك الترجمة..كمستعرضا مجاالتيا في
اإلع بلـ كفمسفة العقؿ كالنقد األدبي كنظرية المعرفة كاألشكاؿ الرمزية كعمـ الجماؿ  ،كنظرية
القكؿ الشفيي ، 1..كؿ ىذه المناحي الغزيرة كالمتعددة كالغائرة في جذكر كتجميات التراث
الغربي تدؿ عمى مغزل التفاعؿ كالتحاكر الذم يمكف أف يساىـ في تأسيس عممية فيـ
النصكص كفيـ الكجكد كالتاري كفيـ اإلنساف لذاتو كعالمو  ،كىي عممية غاية في التعقيد
كالتركيب  ،تحتاج إلى جيد عظيـ كعمؿ متكاصؿ كجاد – عربيا  -ال يمكف االستمرار في
التغاضي عنو  ،أما االكتفاء بمجمكعة أدكات كاجراءات كمصطمحات نجعؿ منيا غاية النقد
كمنتيى المعرفة  ،كىك ما يعيبو ناصؼ عمى النقد األدبي الذم مازاؿ يفرؽ بيف اإلسبلمي
كالمغكم كاألدبي في تعاممو مع التراث العربي  ،كيفرؽ أيضا بيف األفكار التي تأتي مف
ىناؾ مف خبلؿ االستسبلـ لمقكالب الجاىزة ذات البعد المنيجي ،ثـ عرضيا عمى التراث
عمى نحك مف الترديد الكسكؿ الذم يستحضر عبد القاىر كالجاحظ  ،كمرجعية نيائية لما
يمكف أف نسميو نقدا بالمفيكـ المعاصر  ،في حيف أف الجاحظ كالجرجاني عمى ما ليـ مف
قيمة حقيقية قديما كحديثا ال يمثبلف إال قطرة مف بحر التراث العربي اإلسبلمي الذم مزقتو
األىكاء كالمذاىب قديما  ،كعمؽ المحدثكف ىذا االنفصاؿ كالتحيز لبعض األفكار دكف
بعض  ،بعيدا عف النظر الدقيؽ الشامؿ كالتمثؿ الكاعي لتراث األجداد الذم ىك ميراث حي
كجيد جـ  ،ال يزاؿ بحاجة إلى بناء نظرم ضخـ يعاد فيو التأمؿ كقتا بعد آخر. 2
مف أجؿ ذلؾ كاف النظر إلى اليرمينكطيقا أك نظرية التأكيؿ الغربي ىك محاكلة بعث التراث
التفسيرم الديني كاألدبي كالفقيي عندنا مف خبلؿ تتبع أنماط الفيـ كالتأكيؿ العربي في
مختمؼ العصكر كمختمؼ االتجاىات كالمجاالت قديما كحديثا  ،كىك ما ختـ بو ناصؼ
كتابو في فصؿ (ثقافتنا كالتأكيؿل الذم سبؽ مكاجية البنائية كالمناىج المغمقة ردا عمييا
1
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كتعريضا بي ا ك بالنقد المعاصر  ،كليس كتاب (مسئكلية التأكيؿل إال عمؿ آخر كتأسيسي لػ
(ىرمينكطيقا عربيةل تبحث في إشكالية الفيـ عند العرب في تاريخيا كحاضرىا ليس مف
خبلؿ النص فقط  ،كلكف مف أجؿ محاكلة تأكيؿ األحداث كالحياة الثقافية المعاصرة في
عالمنا العربي. 1
ال يشؾ البا حث في أف ناصؼ كاف قارئا لنصر حامد أبي زيد كجيكد الفكر العربي
المعاصر خارج حدكد النقد األدبي  ،ىذه الجيكد التي كانت أكثر استيعابا إلشكالية القراءة
التي ال تنفصؿ عف إشكاليات العقؿ العربي كالتي جعمت االشتغاؿ عمى النص مفتاحا لفيـ
التراث كالكاقع كفيـ التاري كالحاضر  ،لذلؾ فإف اليركينيكطيقا عند أبي زيد ليست ميمة إال
بالقدر الذم نستطيع مف خبلليا أف نضيء بعض القصكر في رؤيتنا الثقافية العامة ،
كرؤيتنا لمعمؿ األدبي خاصة ، 2كما ال يمكف أف يستقيـ منيج أبي زيد مع الفمسفة الغربية
دكف أف يككف ىناؾ كعي بالجيد التأكيمي العربي الذم ال يقؿ شأنا عف حركة االىتماـ
بالمغة كالنص كتحميؿ الخطاب حديثا ،كاف لـ يكتب نصر حامد كتابا عف اليرمينكطيقا أك
التفكيكية كشأف النقاد المعاصريف إال أنو اشتغؿ عمى نظرية التأكيؿ عند العرب مف خبلؿ
اكتشاؼ قارات الفيـ في التفسير العقمي عند المعتزلة كالتأكيؿ الصكفي عند ابف عربي
كالعقؿ الفقيي عند الشافعي في تأسيس األديكلكجيا الكسطية  ،التي تدؿ عمى أف العرب
كانكا أكثر كعيا بمعضمة تفسير النص كلـ يعجزكا عف إيجاد المداخؿ كالحمكؿ كالنظريات
رغـ ما يكتنفيا مف تكجيات مذىبية كعقدية كتاريخية  ،كىذا ما كصؿ إليو الباحث عمارة
ناصر في كتابو (المغة كالتأكيؿل الذم يرل بأف التراث التأكيمي العربي ال يزاؿ مغمك ار
كمعتما مكصدة أمامو أبكاب االجتياد كالتجديد ك متناثرة مفاتيحو المعرفية كأحجية عربية
قديمة ال تزاؿ غامضة كمبيمة ،3مما جعؿ الحديث عف اليرمينكطيقا عنده ال ينفصؿ عف
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بحث دىاليس المعنى كتشعباتو في التراث التفسيرم العربي  ،كليس كتاب نظرية التأكيؿ في
الفمسفة العربية اإلسبلمية لعبد القادر فيدكح إال كعيا بقيمة العقؿ التفسيرم العربي  ،الذم
أدرؾ ضركرة التأكيؿ لمكاجية المتغيرات الزمانية كفيـ النص كخطكرتو في الكقت نفسو ،
مما يجعؿ التأكيؿ اإلسبلمي أقرب إلى التفسير في الفيـ الصحيح خاصة إذا تعمؽ األمر
بالنص المقدس  ،بينما التأكيمية الغربية ذات أساس فمسفي ترل في النص المعرفي ممارسة
افتراضية خاضعة لكؿ احتماؿ نقدم. 1
ىذه المسئكلية التي تحمميا األجداد أماـ النص  ،بحاجة إلى إعادة اكتشاؼ يصؿ الحاضر
بالماضي عمى نحك جدلي حكارم يستبعد ما ترسب تاريخيا في مظاىر سكء الفيـ كما ارتبط
بزمانيتو كتاريخيتو  ،كيعيد في المقابؿ تنمية األفكار التي تحررنا كتدفع بالمعنى إلى أفؽ
الحاضر في شكؿ حي كنابض يمكف أف يككف لبنة في صرح العقؿ العربي المعاصر -
الذم كبمتو النكبات كاألزمات  -فبل سبيؿ لمخركج مف ىذا النفؽ إال بمزيد مف المعرفة
كالقراءة كالتكاصؿ عمى كافة األصعدة كفي كؿ المجاالت.

1
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الفصؿ الرابع
ّأوال  :في تأويل الشعر

لقد امتزج التنظير كالتطبيؽ في الممارسة النقدية الناصية إلى درجة يصعب معيا تحديد
المسافة الفاصمة بينيما  ،كذلؾ ألف مصطفى ناصؼ ليس مف النقاد الذيف يعمنكف عف

مناىجيـ أك يشرحكف جيازىـ النظرم  ،كما أف عناكيف كتبو النقدية ال تحمؿ طابعا تنظيريا
كشأف الكثير مف النقاد المعاصريف في التعريؼ بالمصطمحات كاإلجراءات كالمنيج المتبع ،
ألنيا تقكـ عمى أساس مكقؼ مف القراءة المنيجية أك التنظيرية في حد ذاتيا  ،ثـ أنيا تنحى
في عرض أفكارىا بمغة بعيدة كؿ البعد عف المغة العممية الرصينة التي تبدأ بمنطمقات
كمحددات تمييدا لمكصكؿ إلى النتائج  ،إف لغة الخطاب النقدم عند ناصؼ أقرب إلى
الفكر النقدم منيا إلى النقد بالمفيكـ العممي المنيجي  ،ألنيا قائمة عمى تأمبلت حكؿ
أفكار ككممات محددة تخترؽ الخطاب الناصفي في كامؿ منجزاتو  ،كذلؾ بمغة تأممية
فمسفية أقرب إلى الشاعرية منيا إلى المغة العممية  ،لكف ذلؾ ال ينفي أف أفكاره ال تنضبط
تحت أم قالب منيجي بؿ بالعكس فإف ليذه المغة معقكليتيا التي تستبطف بعض المنطمقات
كالمبادئ المشكمة لمرؤية النقدية عند مصطفى ناصؼ .
يعد الشعر العربي الخطاب األىـ الذم ىيمف عمى الدراسات التطبيقية عند ناصؼ  ،كلذلؾ
يمكف اعتباره ناقدا لمشعر أكثر مف أم خطاب آخر  ،رغـ أنو جرب النقد المسرحي في
مقاؿ لو بحكليات اآلداب جامعة عيف شمس بعنكاف(:في غركب األندلس صكرة مف النقد
المسرحيل ، 1كفي الصكرة األدبية  ،ك تعرض لمسرد في قصة إبراىيـ الكاتب لعبد القادر
المازني ضمف كتاب رمز الطفؿ دراسة في أدب المازني  ،إال أف اىتمامو بالشعر طغى
عمى األجناس األدبية األخرل  ،كربما يتضح ىذا التكجو منذ كتابات ناصؼ األكلى
كخاصة الصكرة األدبية  ،أك باألحرل الصكرة الشعرية  ،كذلؾ لغمبة الشكاىد الشعرية عمى
الكتا ب  ،رغـ أنو حاكؿ التعرض لمنثر في فصؿ (الصكرة بيف الشعر كالنثرل التي غمب
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عمييا أيضا الجانب الشعرم  ،لكف تكجو مصطفى ناصؼ يتضح أكثر حينما يجعؿ مف
الشعر القديـ مكضكعا ألخصب قراءاتو النقدية كنعني بذلؾ دراستو ( قراءة ثانية لشعرنا
القديـ ل  ،ك( صكت الشاعر القديـل ،كيتعزز اىتمامو بالشعر في دراستو القيمة عف الشعر
المعاصر (أحمد حجازم الشاعر المعاصرل  ،ككتاب (الدراسة األدبية كالكعي الثقافيل ،
كبشكؿ أقؿ في كتابو (ثقافتنا ك الشعر المعاصرل ، 1كربما يعكد ىذا االىتماـ بالشعر إلى
انشغاؿ ناصؼ بالتراث العربي

النقدم الذم تأسس معظمو عمى النظر في الشعر ،

كمحاكلة تقديـ قراءة أخرل لمقصيدة الجاىمية تنيض بحقيقة الفيـ كأساس لعممية القراءة ،
كتؤسس لمفيكـ آخر لمشعر القديـ يتجاكز الرؤل التقميدية في النقد القديـ كالنقد المعاصر
عمى حد سكاء.
 -1القصيدة الجاىمية
لقد كانت مف أىـ صيحات الحداثة في النقد المعاصر ىك العكدة إلى الماضي كنبش
الجذكر كالرجكع إلى األصكؿ مف خبلؿ استنطاؽ األدب الجاىمي كتأكيمو عمى غير المعيكد
في النقد القديـ  ،كال أدؿ عمى ذلؾ مف كتاب طو حسيف (في الشعر الجاىميل الذم يعد
البداية الجذرية األكلى لمحداثة العربية  ،كالذم أثار ضجة مف خبلؿ مضمكنو أف (كؿ
الشعر الجاىمي منحكؿل  ،كمف خبلؿ منيجو (المنيج الديكارتي الشؾ في المسألة برمتيا
حتى يتبيف بعد البحث صحتيا مف عكس ذلؾل ،2كلـ يكف اىتماـ طو حسيف بالشعر
الجاىمي كليد ىذا الكتاب بقدر ما كاف شغفا كعمبل متكاصبل يعكس كعيا بظاىرة الشعر
القد يـ كضركرة العناية بيا عمى نحك مغاير يتصؿ بأسئمة العصر في مقابؿ البعد الخبلؽ
لمشاعر القديـ  ،كبذلؾ لـ تنطفئ ىذه األسئمة بعد كتاب طو حسيف كما رافقو مف ضجيج ،
بؿ حمؿ المشعؿ مف بعده تبلميذه الذيف شارككه ىذا الشغؼ  ،كنعني بذلؾ محمد النكييي

1
2

 أحمد كرماني  :قراءة في الفكر النقدم عند مصطفى ناصؼ  ،ص.19 ينظر  :أحمد عثماف  :في الشعر الجاىمي كالمغة العربية  ،القاىرة  ،مكتبة الشركؽ  ،ص.05264
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في كتاب (الشعر الجاىمي منيج في دراستو كتقكيمول حيث أىداه إلى أستاذه كاعتبر الكتاب
دينا لطو حسيف الذم احتفى بالنكييي تمميذا كباحثا

1

 ،كصبلح عبد الصبكر كىك أصغر

تبلميذه الذيف أغكاىـ بمحبة الشعر القديـ  ،فكقع في الغكاية التي دفعتو إلى كتابة (قراءة
جديدة لشعرنا القديـل ،2كليس مصطفى ناصؼ إال قارئا لمركاد كتمميذا نجيبا لطو حسيف
حفظ منو درس المغة كفقو الشعر كتمثؿ مقكلتو" :يقكؿ طو إف العربي المعاصر محتاج إلى
مكاقؼ عاطفية  ،كيستطيع أف يجد غذاء ىذه المكاقؼ إذا ق أر الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ
(...كيكمؿ ناصؼ عف قراءة الشعر الجاىميل لقد ارتبطت الدراسة بجكىر التساؤؿ مف حيث
ىك خصاـ  ،كارتبطت القراءة بجكىر مطالب اإلنساف العربي المعاصر مف التكافؽ كالمحبة،
كتكازف النفس كسط متغيرات كثيرة كلجاجة قكية بيف الماضي كالحاضر "..

3

 ،كقد كاف

كتاب (قراءة ثانية لشعرنا القديـل ك كتاب ( صكت الشاعر القديـ ل إحدل شكاغؿ القراءة
المعاصرة عند ناصؼ .
كقد يككف مف الجدير بالذكر أف القصيدة الجاىمية قد لقيت مف العناية كالدراسة ما ال سبيؿ
إلى رصده في ىذه األسطر  ،كخاصة مع تكافد المناىج الغربية كحمى التسابؽ إلى اختبارىا
عمى النص الشعرم العربي القديـ  ،كاذا تتبعنا تمقي الشعر الجاىمي في النقد الحديث نجده
يبدأ بالمقاربة التاريخية كالفنية التي ال تيمؿ الظركؼ االجتماعية عند ناصر الديف األسد
في كتابو (مصادر الشعر الجاىمي كقيمتيا التاريخيةل  ،كاحساف سركيس في (مدخؿ إلى
األدب الجاىميل  ،كبدكم طبانة في (معمقات العرب دراسة نقدية تاريخية في عيكف الشعر
الجاىميل كنجيب محمد البيبيتي في (المعمقات سيرة كتاريخال  ،ك سيد حنفي حسنيني في
(الشعر الجاىمي دراسة مراحمو كاتجاىاتو الفنية ل  ،كعمي الجندم في (تاري

1

األدب

 -ينظر  :محمد النكييي  :الشعر الجاىمي منيج في دراستو كنقده  ،القاىرة  ،الدار القكمية لمنشر كالتكزيع  ،الجزء

األكؿ  ،ص.07

2
3

 ينظر  :جابر عصفكر  ،غكاية التراث  ،الككيت  ،ك ازرة اإلعبلـ  ،كتاب العربي  ،ط ، 2005 ، 01ص.07 مصطفى ناصؼ  :المغة كالببلغة كالميبلد الجديد  ،الككيت  ،دار سعاد الصباح  ،ط ، 1992 ، 01ص.200265
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الجاىميل  ،كحسيف عطكاف في (مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىميل  ،كسعد ظبلـ
(مف الظكاىر الفنية في الشعر الجاىمي ل ، 1...كقد كقع الكثير منيا في التكرار كالترديد
لنفس المادة التاريخية ، 2ثـ اتجو النقد فيما بعد إلى محاكلة استثمار التحميؿ النفسي في
رصد الشعر القديـ خاصة عند جماعة الديكاف كالعقاد بالتحديد في قراءة بشار بف برد كأبي
نكاس  ،ككذلؾ عند أحمد خمؼ اهلل كعز الديف إسماعيؿ  ،لكف ىذا االتجاه يتضح أكثر في
مقاربة الشعر الجاىمي عند الحديث عف المقدمة الطممية كما تصكرىا يكسؼ اليكسؼ ،
كسيير القمماكم  ،كالمستشرؽ األلماني فالتر براكنو ،3لكف مصطفى ناصؼ ينتقد ىذه
التكجو الذم يغرؽ في ذات الشاعر كينسى نصو  ،كربما يعكد ىذا التكجو إلى مدرسة
الديكاف كاالتجاه الركمنسي الذم يعتد بالذات كالفردية كالشعكر مما أثر عمى ممارسة النقد،4
كقد كاف الشعر الجاىمي في قمب الحداثة كحداثة النقد خاصة عند كماؿ أبك ديب في الرؤل
المقنعة(نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىميل  ،ككتاب الكممات كاألشياء (التحميؿ
البنيكم لقصيدة األطبلؿ في الشعر الجاىميل لػ :عز الديف حسف البنا  ،ك ريتا عكض في
كتابيا (بنية القصيدة الجاىمية الصكرة االشعرية في ديكاف امرؤ القيسل  ،التي ترل "بضركرة
تحكيؿ مسار الدراسات األدبية في اتجاىات جديدة تبرز أىمية ذلؾ الشعر بما ىك عمؿ
فني كزيادة الكعي بو كتفجير طاقاتو اإليحائية ،5"..كلعؿ العكدة إلى الشعر القديـ تنبع مف
قمؽ حضارم يعكس تكجيات النقاد المعاصريف بيف استمدادىـ مف منجزات الحداثة كما بعد
 - 1ينظر  :محمد بمكحي  :آليات الخطاب النقدم العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىمي بحث في تجميات القراءات السياقية ،دمشؽ ،
اتحاد الكتاب العرب  ، 2004 ،ص.21، 20

2

 -المرجع نفسو  ،ص.21

4

 -مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،بيركت  ،دار األندلس  ،ص.19

5

 -ينظر  :إياد عبد المجيد  :آليات القراءة في نقد الشعر  ،اإلمارات  ،دار ىماليؿ لطباعة كالنشر ، 2016 ،

3

 -المرجع نفسو  ،ص.81

ص /14،15كقد عرض إياد عبد الحميد لمصطفى ناصؼ مف منظكر المنيج األسمكبي في تمقي الشعر الجاىمي ،معتقدا
أف اعتماد ناصؼ عمى مفيكـ الكممات المفاتيح كافيا لربط صكت الشاعر القديـ بالمنيج األسمكبي  ،ثـ يجد أف ىذا

المنيج فيو تركيز عمى بعض الجكانب النفسية ليخمص إلى أف تحميبلت ناصؼ تخمك مف أم إثبات قبؿ أف ينتقؿ لمحديث

عف المنيج النفسي في تمقي القصيدة الجاىمية  ،ينظر :ص.141
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الحداثة الغربية كبيف استجابتيـ لظركؼ العصر كأسئمة الكاقع  ،فبل عجب أف ينتقؿ الناقد
العربي مف االتجاه التاريخي كالنفسي في الشعر الجاىمي إلى االتجاه البنيكم ثـ إلى التمقي
كالنقد الثقافي في كتاب (الشعر العربي القديـ في ضكء نظرية التمقي كالنظرية الشفكيةل
لػ:عز الديف حسف البنا  ،ك (جماليات التحميؿ الثقافي الشعر الجاىمي نمكذجال لػ :يكسؼ
عميمات  ،كميما "..تعددت مناىج نقد النص األدبي الجاىمي  -عمى نحك ما تعددت دراسة
األدب عامة  ،كشيد المجتمع األدبي العربي في العقكد الثبلثة األخيرة مرحمة ىائمة مف
التجريب النقدم 1"..كميما تطرفنا في نقد ىذه المرحمة إال أنيا تدؿ عمى كعي العبلقة
بالماضي كارتباط الناقد العربي بتراثو كمحاكلة استميامو كاف اضطربت أدكات ىذا االستمياـ
بيف االنبيار كالتشتت كاالنتقاء 2رغـ ما يحمد فييا.
كيأتي كتاب مصطفى ناصؼ (قراءة ثانية لشعرنا القديـل تتكيجا لمجيكد السابقة  ،كاف كاف
العنكاف ال ينبئ عف نكع ىذه القراءة أك اسـ المنيج المتبع كما أف المضمكف ال يحمؿ أم
شرح لطريقة القراءة كأدكاتيا كمراحميا  ،كىذا األمر ليس غريبا عمى ناصؼ  ،لكنو عكض
ذلؾ بمقدمة أخرل تحدث فييا عف معكقات القراءة التي قسميا إلى نفسية كعقمية  ،كما
تحدث عف العبلقة مع التراث عند جماعة الديكاف كرؤية العقاد ليذه العبلقة في قراءتو
لنماذج مف األدب القديـ كتصكره لمعممية النقدية بشكؿ عاـ  ،التي ال تخرج عف الفيـ
الركمنتيكي حيث الذات ىي محكر اإلبداع كالتمقي " ،كال شؾ أف األستاذ العقاد لـ يستطع –
كسط ىمكمو الثقافية المتزايدة – أف يشعر بأف األدب العربي فيو كثير مف أىكائو التي
تتركز في عبادة اإلنساف كعبادة حياتو  ،فعبادة اإلنساف عبارة مكجزة تنفع في اإليماء إلى
تفصيبلت كثيرة إذا حممت  ،كاألستاذ العقاد مشغكؿ بيذه النزعة . 3".
ثـ يميز ناصؼ بعد ذلؾ بيف قراءتيف لمشعر الجاىمي  ،القراءة األكلى التي ترل بأف الشعر
الجاىمي شعر ساذج كفردم مفكؾ تتحكـ فيو أىكاء الشاعر كنزكاتو الذاتية  ،كىك شعر
 - 1وهب رومٌة  :شعرنا القدٌم والنقد الجدٌد  ،ص.20
 - 2المرجع نفسه والصفحة.
 - 3مصطفى ناصف  :قراءة ثانٌة  ،ص.22
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يعكس حالة البداكة كالصحراء أك البلحضارة  ،كما أف مصطمح الجاىمي مصطمح مشكؿ
يمغي أم اقتراب حقيقي مف ىذه الفترة خارج الحمية كالحركب كالبل استقرار ،كىي أحكاـ
نمطية ترسخت قديما كحديثا  ،كالقراءة الثانية التي يؤسس ليا ناصؼ تقكـ عمى أساس
نقض القراءة األكلى  ،كذلؾ بإثبات كحدة الشعر الجاىمي كعمؽ الكعي االجتماعي كالثقافي
لمشاعر الذم يمارس نكعا مف الطقكس أك الشعائر التي تصدر عف عقؿ جمعي  ،أك كعي
سابؽ بحاجات المجتمع العميا  ،ففي األطبلؿ كالناقة كالفرس كالمطر كالرحمة يحاكؿ كؿ
مفكر أف يصنع جزءا مف تمثاؿ مقدس يقره كيباركو ضمير المجتمع. 1
كىذا ما دفع بالكثير مف النقاد إلى تصنيؼ قراءة ناصؼ في ىذا الكتاب ضمف المنيج
األسطكرم  ،حيث يرل الباحث محمد بمكحي أف كتاب قراءة ثانية لشعرنا القديـ مف
األعماؿ العربية المؤسسة لنظري ة األسطكرة في الشعر الجاىمي باإلضافة إلى أعماؿ أخرل
منيا محمد عبد المعيد خاف (األساطير كالخرافات عند العربل ،التي حاكؿ فييا التعريؼ
باألنثركبكلكجيا العربية كمدل تثاقفيا مع األنثركبكلكجيا عند األمـ األخرل ك عبد اهلل الطيب
في مؤلفو (المرشد إلى فيـ أشعار العرب كصناعتيال  ،بطريقة استمدت آليتيا كرؤيتيا مف
الطرح الميثيكديني ك حاكؿ محمد نجيب البيبيتي أف يثبت أف أكؿ نص عربي ىك ممحمة
جمجامش في كتابو(معمقة العرب األكلىل. 2
كلعؿ أىـ ىذه األعماؿ محاكلة عمي البطؿ في كتابو (الصكرة في الشعر العربيل كىك جيد
ممتاز حاكؿ فيو الكاتب تأصيؿ االتجاه األسطكرم في قراءة الشعر القديـ بحشد طائفة
ضخمة مف المعرفة الدقيقة حكؿ أدياف الجاىمية كأساطيرىا  ،ثـ تتبع جذكر ىذه األساطير
في درس الرثاء كالمدح كاليجاء كالفخر كالكصؼ  ،كقد ذكر البطؿ الدراسات السابقة في
ىذا المجاؿ  ،مبر از قصكرىا مف بينيا نقده لمصطفى ناصؼ الذم عاب عميو انصرافو إلى
الجانب التطبيقي حيث أنو اقترب في تحميمو "..مف المنابع األسطكرية إال أنو ينزع بيا
 - 1مصطفى ناصف  :قراءة ثانٌة  ،ص.55،52
ٌ - 2نظر  :محمد بلوحً  :آلٌات الخطاب النقدي العربً الحدٌث  ،ص.020
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منزعا نفسيا تشكبو االنطباعية كيحفؿ بالتجاكزات ،1".كذلؾ ألف البطؿ ركز عمى الجانب
النظرم في تتبع األصكؿ كالجذكر التي يراىا ناقد آخر تضييؽ عمى الكاتب كعمى الشعر
كعمى القارئ كتحميؿ لو أكثر مما يحتمؿ ككصؼ حديثو عف األصكؿ بالخطأ.2
كرغـ ذلؾ فقد كافؽ عمي البطؿ مصطفى ناصؼ في كثير مف تحميبلتو إذ كرر البطؿ ما
قالو ناصؼ مف أف المرأة كانت مقدسة كمعبكدة بكصفيا رم از لمشمس األـ ،3كذىب معو في
أف امرئ القيس خمؽ لحصانو صكرة أسطكرية انفرد بيا  ،إال أنو رفض رأيو بأف الحصاف
رمز لؤلبكة كالرجكلة  ،ال لشيء سكل أنيا ال تتفؽ مع مصادره ، 4كمصطفى ناصؼ يبدأ
القراءة حيف يتكقؼ غيره ألنو ليس معنيا بالبحث التاريخي كاألنثركبكلكجي بقدر ما يعنيو
عالـ النص كعالـ القصيدة الجاىمية ،كلؤلسؼ فإف القراءة األسطكرية لمشعر القديـ قد كقعت
في محاذير القراءة األكلى التي شذبيا ناصؼ ككصفيا بأنيا "فف إقامة الحكاجز بيننا كبيف
النص".5
لـ يكف اعتماد ناصؼ عمى مفيكـ العقؿ الجمعي كالبعد األسطكرم عند يكنغ إال محاكلة
منو لمجادلة القراءة النفسية التي تنطمؽ مف أعماؿ فركيد  ،كما جادؿ يكنغ أستاذه في
اكتشافو لطبقة عميقة مف الكعي  ،ىي (الكعي الجمعيل كىي منبتة الصمة بالكبت كالعقد
كاإلنساف ،6كمكاجية حاالت الشذكذ كاالنحراؼ كاالضطرابات النفسية التي ىي قريف الزيغ
كالتفكؾ كالقمؽ  ،بمفيكـ الجماعة كالكحدة كااللتحاـ كالمصير المشترؾ  ،كىي أبعاد قكمية
ضاعت في خضـ التفرد كعمك شأف الذات كاليكل عمى حساب ىمكـ العربي قديما كحديثا،
1

 -عمي البطؿ  :الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرم دراسة في أصكليا كتطكرىا  ،بيركت  ،دار

2

 -ينظر كىب ركمية  :شعرنا القديـ كالنقد الجديد  ،ص.55

األندلس ط ، 1981 ، 02ص.09

3

 -ينظر  :بتكؿ حميدم البستاني  :أثر الدكتكر مصطفى ناصؼ في دارسي شعر ما قبؿ اإلسبلـ  ،مجمة آداب

الرافديف ،العدد  ، 2010 ، 57ص.59

4

 -المرجع نفسو  ،ص.53

6

 -ينظر  :كىب ركمية  :شعرنا القديـ كالنقد الجديد  ،ص.32

5

 مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية  ،ص.06269
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كمصطفى ناصؼ ليس ناقدا تقنيا يمعب لعبة النص كالمنيج  ،بقدر ما يرل القراءة محبة
كالتزاـ كمسؤكلية كضركرة حضارية  ،كليست تجربة مؤقتة سرعاف ما تكلي كجييا ألخرل ،
كما أف ناصؼ ينطمؽ مف النص كينتيي إليو في الكقت الذم ينبش غيره ممفات التاري
كالمصادر كاألصكؿ كيعمؽ بحث المعنى إلى حيف إعبلف االكتشافات األثرية أك االعترافات
األناسية  ،يتساءؿ د.نصرت عبد الرحمف ككىب ركمية .." ،أال ترل أف ىذا االتجاه في نقد
الشعر يجرد النقد مف كظيفتو األكلى  ،كيجعؿ منو ممحقا باألنثركبكلكجيا  ،كىك ممحؽ
ضئيؿ

الشأف

ألف

مناىجو

ككسائمو

متخمفة

عف

مناىج

األنثركبكلكجيا

ككسائميا في ىذا المضمار  ،بعبارة كاحدة :إنو نقد مف الخارج يتحدث مف مصدر الشعر
كيغفؿ أركاف الحقيقة األدبية األخرل.1".
كلؤلسؼ فقد حككـ ناصؼ في القراءة الثانية مف منطمقات المنيج األسطكرم  ،كناصؼ ال
يطبؽ منيجا كال يتبنى أم اتجاه نقدم بالمفيكـ السائد  ،كما أنو ال يعبأ بجانب التنظير
كالتقصي العممي كالمصطمحي بقدر ما تشغمو القراءة كىميا كأحكاليا كعكارضيا كشجكنيا
أماـ عتبات النص ككمماتو  ،كبذلؾ فقد اشتغؿ نقاده بمقكالت يكنغ ك كاسيرار ك شتراكس
كنكرثركب فرام  ،كالجكانب التاريخية بدؿ االلتفات إلى نص ناصؼ في مقابؿ النص القديـ
كاقتناص لفتاتو كتأكيبلتو التي تقبؿ المجادلة كالمعارضة مف منطؽ القراءة نفسيا كليس مف
خارجيا  ،فبل غرابة أف تكصؼ قراءة ناصؼ بالذاتية كاالنطباعية  ،أكليس التأكيؿ حالة مف
التمكضع داخؿ النص مبدأىا الذات عمى نحك مف التفاعؿ كالتشارؾ كااللتحاـ يقكؿ
ناصؼ":التأكيؿ دراسة ذاتية عصرية  .إننا نساءؿ النصكص لنعرؼ مدل قدرتيا عمى أف
تتحد ث إلينا  .العقؿ العصرم مبنى التأكيؿ  ،أما الرؤيا التاريخية لمماضي معزكال عف
الحاضر فشيء آخر ربما ال يساعد كثي ار عمى تثقيؼ النفس كصقؿ الشعكر بالتحقؽ
كالعقبات جميعا .كىذا كتاب في تأكيؿ النصكص ال إغراؽ النصكص في التاري ".
 - 1المرجع نفسه  ،ص.55
 - 2مصطفى ناصف  :محاورات مع النثر العربً  ،ص.02،02
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عمى ىذا األساس يقدـ جميؿ حمداكم ق ارءتو لكتاب قراءة ثانية مف خبلؿ تمخيص فصكؿ
الكتاب بأسمائيا في بضع صفحات  ،قبؿ أف يختـ بنتائج ىذه القراءة تحت مسمى المغة
الكاصفة يقكؿ ":تمتاز المغة الكاصفة لدل الدكتكر مصطفى ناصؼ بالرصانة العممية ك قكة
األسمكب كالرككف إلى االستطراد كاإلطناب كاإلسياب كالتكرار؛ مما جعؿ الكثير مف فصكؿ
الكتاب طكيمة مممة جافة بأسمكبيا التقريرم المباشر الذم يخاطب العقؿ أكثر مف مخاطبة
القمب كالكجداف .ك لقد استعمؿ الكاتب المغة االنطباعية القائمة عمى التفسير كالتأكيؿ بدال
مف االعتماد عمى التكثيؽ كالبحث األركيكلكجي في التنقيب كنبش الذاكرة اإلنسانية ؛ مما
جعؿ دراستو ذاتية ذات أحكاـ إسقاطية شخصية تحتاج إلى حجج تاريخية كاجتماعية  ،كما
أف مقاالتو األسطكرية تخمك مف العممية الحقيقية المكضكعية  .ىذا ك قد زاكج الناقد بيف
األسمكبيف االستقرائي كاالستنباطي في االستدالؿ عمى صحة الفرضيات كتبنى فمسفة الشؾ
الديكارتي لمكصكؿ إلى اليقيف.1" .
كالحقيقة أف د .جميؿ حمداكم قدـ عرضا لكتاب ناصؼ كليس قراءة لو  ،ألف القراءة أكثر
صعكبة كمشقة كأعمؽ مف أف تكتؼ بالشرح كالتمخيص  ،كاذا أمكف كصفيا بالقراءة فيي
(قراءة أكلى انتقدىا ناصؼ في أكؿ الكتابل  ،كما أف نتائج ىذه الدراسة ال تخؿ مف ارتباؾ
إذ كيؼ تتفؽ الرصانة العممية كقكة األسمكب مع التقرير المباشر ،ككيؼ يخاطب العقؿ بمغة
انطباعية  ،ككيؼ نمكـ الكاتب اعتماده عمى التفسير كالتأكيؿ  ،بدؿ التكثيؽ كنبش الذاكرة ،
كالكتاب يخؿ مف الشكاىد التاريخية كاالجتماعية  ،كأف النقد ممحؽ ثقافي ال يعترؼ بو إال
إذا استدؿ بمجاالت أخرل  ،أما تبني الشؾ الديكارتي فيك أمر يتبناه د.جميؿ كليس
ناصؼ ،كما ذكره ناصؼ ىك كممة الشؾ  ،فكؿ قراءة جديدة يجب أف تقكـ عمى أنقاض

1

 -جميؿ حمداكم النقد األسطكرم عند الكتكر مصطفى ناصؼ مف خبلؿ كتابو قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،شبكة

ضفاؼ / .dhifaaf.com/vb/showthread.:كالمقاؿ مكجكد في كتاب لنفس الباحث بعنكاف :دراسات أدبية كنقدية ،
الرباط ،منشكرات مجمة عمكـ التربية . 2007 ،
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قراءة أخرل بتبياف نكاقصيا تمييدا إلحبلؿ قراءة ثانية تنيض بشركط مختمفة  ،كقد يككف
ىذا االختبلؼ ىك لب المشكمة في تمقي الخطاب الناصفي.
كيصؿ باحث آخر إلى النتائج نفسيا ، 1لكنو يعتذر قائبل ":كلـ يدفعني إلى التركيز عمى
بعض ىفكات ىذا الخطاب إال ككف ذلؾ أكؿ ما لفت انتباىي كأنا أتعرؼ عمى ىذا الناقد ،
كال سبلح أممكو غير حماس طالبة تغرييا األخطاء كالثغرات  ،2".كأف دراسة الباحثة لـ
تضؼ شيئا لما انطبع في ذىنيا إثر القراءة األكلى  ،كلـ تق أر محاذير ناصؼ مف ىذه
القراءة  ،ألـ يقؿ في أكؿ القراءة الثانية ":إف الناظر في الكتاب ال يحصؿ لو الفيـ  ،كال
تظير لو أس ارره إذا كاف في قمبو بدعة أك كبر أك ىكل  ،أك كاف -كما نقكؿ بعبارة
عصرية -يقؼ مكقفا عقميا أك نفسيا مغاي ار لمعمؿ الذم يقرأه. 3".
لكف ناقدا آخر مف أشد الذيف خاصمكا الخطاب النقدم الناصفي  ،يرل في قراءة ناصؼ
شيئا آخر غير ما كقر عند كثير مف دارسيو كناقديو يقكؿ جابر عصفكر  " :كال أزاؿ أجد
متعة خاصة في قراءة مصطفى ناصؼ لمشعر القديـ بعامة كالشعر الجاىمي بخاصة  ،كأراه
أكثر تبلمذة طو حسيف تحديثا آلليات القراءة كتقنياتيا  ،كلذلؾ تمتعني حدكسو النقدية
المضيئة  ،كتعجبني قدراتو التأكيمية التي تكشؼ عتمات النصكص القديمة كتضيئيا
بالبصيرة النافذة كالتحميؿ القادر عمى اكتشاؼ العناصر التككينية  ،كادراؾ العبلقات بيف ىذه
العناصر في عممية التفسير التي تفضي إلى التقييـ كال أزاؿ أجد قراءة ناصؼ أكثر عمقا
كتأثيرا.4"..

1

 -ينظر  :كريمة تيسككام  :الخطاب النقدم عند مصطفى ناصؼ  ،مذكرة لنيؿ شيادة الماجستير  ،جامعة مكلكد

معمرم تيزم كزك الجزائر  ، 2010 ،ص.59

2

 -المرجع نفسو  ،ص130

4

 -جابر عصفكر  :غكاية التراث  ،ص.07.06
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( -0الحادرة) والمبدأ األعظم

ليس مف المبالغة القكؿ أف األفكار التي كردت في القراءة الثانية (كىي القراءة الثانية
لمصطفى ناصؼ مف حيث التطبيؽ بعد رمز الطفؿل  ،ال تقؿ ثكرية عف لحظة طو حسيف
كأدكنيس رغـ أنيا ليست بخطكرة أقكاؿ طو حسيف  ،كلـ تتضمف ذلؾ الزخـ النظرم
كالمنيجي عند أدكنيس  ،إال أنيا أخذت نفس المنحى مف حيث الدعكل إلى القطع مع
القراءات السابقة القديمة كالحديثة كالتأسيس لرؤية جديدة كمختمفة تستكعب الشعر الجاىمي
مف مداخؿ أخرل .
لقد عالج ناصؼ القضايا األساسية في القصيدة الجاىمية بدءا بالطمؿ  ،كصكرة الحيكاف ،
الفرس كالناقة كالبقرة كحمار الكحش  ،كالمكاف  ،الصحراء  ،كالزماف  ،كالمطر كالكشـ
كالمرأة...باعتبارىا رمك از  ،كشفرات نصية  ،أك كممات مفاتيح  ،تخترؽ القصيدة الجاىمية ،
كتشكؿ أحد عكالـ الشعر القديـ  ،لقد كاف الطمؿ في رأم ناصؼ التزاـ جماعي كنمكذج
اجتماعي يتجاكز حدكد الفرد كأضرب الترحاؿ  ،إنو"..ارتباط غامض بحاجات المجتمع
العميا  ،ككؿ نابغة في العصر القديـ يشعر بأف المجتمع يكجو أفكاره إلى حيث يريد ،
كلذلؾ يجب أف ال يغيب عمى الذىف أف األطبلؿ –كالشعر الجاىمي كمو -يثير التأمؿ في
معنى االنتماء كسمطات البلشعكر الجمعي ، 1"..كما كانت الفرس في الشعر القديـ ليست
مجرد كصؼ كتصكير ألحكاليا كنمط تعبيرم يشترؾ فيو الشعراء  ،كىنا يفرؽ ناصؼ بيف
الفرس كألكاف التشبيو عند الشعراء  ،كالفرس الذم يقترف بدالالت أخرل ال يستغنى عنيا في
فيـ حقيقتو كرمز :الفرس كالسيؿ  ،الدـ  ،الكرـ  ،الذعر " ،فكؿ الشعراء أعجبكا بالمقارنة
بيف الفرس كالسيؿ  ،ككؿ الشعراء جعمكا الخيؿ سابحة تصب الجرم صبا كتسبح فيو
سباحة ، 2".أما الناق ة فيي عالـ آخر عند ناصؼ إنيا كائف معقد كقكة غريبة كما أنيا أقرب
1
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إلى البحث عف نصرة المجتمع  ،إنيا تعبير صالح عف فكرة القير كالثبات كالصمكد،..1
ىكذا يمضي ناصؼ في ميمة القراءة كالكشؼ كالمغامرة  ،التي يعتبرىا عمبل صعبا كجيدا
جييدا لكنو يتسمح بالصبر كالمحبة كاألناة  ،كىكذا ىي القصيدة":عالـ مكتؼ بنفسو يحتاج
إلى أف يطرؽ بابو طرقات متعددة قارئ قكم رفيؽ معا حتى يؤذف لو بالدخكؿ  .كلكننا مع
األسؼ ال نعيد كال نكرر محاكلة االستئناس ك االستئذاف  ،كال نثؽ في أف عالـ القصيدة
مغمؽ كعسير  .كبعبارة أخرل ال نجاىد في كسر الحكاجز الفاصمة  ،كاقامة جسكر أخرل
عامرة باإللؼ كاالتصاؿ. 2".
القصيدة: 3
د ُع ََّّ١خُ ثُ ْى َشحً فَزَ َّزَّ ِغ = َ ٚغذ ْ
 -1ثَ َى َش ْ
ق ٌُ َ٠شْ ثَ ِغ
بس ٍ
َد ُغ ُذ َُِّ ٚفَ ِ
َد َػَ ْٟٕ١غذَاحَ ٌَمِ١زُٙب = ثٍِِ َ ٜٛاٌجَُٕ ِْ َٕ١خ َٔ ْ
ٚ -2رَ َض َّٚد ْ
ظشحً ٌُ رُ ْمٍِ ِغ
ٚ -3رظ َّذفَ ْ
ت اٌ َغ َضا ِي األَ ْرٍَ ِغ
ذ دزَّ ٝا ْعزَ َج ْز َ
ط ٍْ ٍ
خ= َ
ظ ِ
ذ و ُّ ْٕزَ ِ
ه ثٛا ِ
ػ ٍ
ٚ -4ثِ ُّمٍَزَ َْ ٟدَ ْٛسا َء رَذْ ِغتُ ؽَشْ فَٙب = َْ ٚعَٕبَْ ُ ،د َّش ِح ُِ ْغزَ ًِّ َٙاألَ ْد ُِ ُغ
ه اٌذ ِذ َ
ع
بص ُػ َ
ٚ -5اِرا رَُٕ ِ
٠ش سأَ٠زَٙب = دغٕب ً رَجَ ُّغ ُّٙبٌ ،زَ ٠ز اٌ َّ ْى َش ِ
ت اٌ ُّ ْغزَ ْٕمَ ِغ
٠غ عبسٍ ٠خ أَ َد َّس ْرُٗ اٌظَّجب = ِِٓ ِب ٍء أ ْع َج َش ؽَِ ِّ١
ِ -6ث َغ ِش ِ
ظفب إٌِّ ُ
طبف ٌُٗ ثُ َؼ َْ ١ذ اٌ ُّ ْمٍَ ِغ
 -7ظٍََ َُ اٌجِطب َح ٌُٗ أٙال ُي َد ِش٠ظ ٍخ = فَ َ
ع
ِ ٌَ -8ؼ َ
ت اٌ ُّغُ ُٛ١ي ثٗ فؤَطجَ َخ ِب ُإُٖ = َغٍَالً رَمَطَّ َغ ف ٟأطِ ٛي اٌ ِخشْ َِ ٚ
جّغ
 -9أَ ُع َّّ ََ ٠ْ َٚ ٟذ َ
ه ً٘ عّؼ ِ
ذ ِث َغ ْذ َس ٍح = سُفغ اٌٍِّ َٛا ُء ٌَٕب ثِٙب فِ َِ ٟ
ف ُش َّخ ُٔفِ ٛعٕب ف ٟاٌ َّ ْ
ف فال ُٔ ِش٠تُ َدٍِ١فََٕب = ُ ٔٚى ُّ
 -10أَِّب َٔ ِؼ ُّ
ط َّ ِغ
َٔٚ -11مِ ٟثِآ َ ِِ ِٓ َِبٌَِٕب أَدغبثَٕب = ِ ُٔٚجشُّ ف ٟاٌْ١َٙجب اٌشِب َح َّ َٔٚذ ِػٟ
فٛط ُ ٚغ ْٕ ُّٙب ٌِألَ ْش َج ِغ
َ َٛ٠و ِشٍ ٙ٠خ = رُشْ ِد ٞإٌُّ َ
ُ َٔٚ -12خٛعُ َغ ّْ َشحَ و ًِّ ِ
ْ
ع
ُٔٚ -13م ُُ ١فِ ٟ
داس اٌ ِذفب ِظ ثُُٛ١رَٕب = َصِٕبًَ٠ٚ ،ظ َؼ ُٓ َغ ْ١شُٔب ٌِألَ ِْ َش ِ
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 المصدر نفسو  ،ص.98 -المصدر نفسو ،

ص.06

 -مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية  ،ص 141حتى  /.145القصيدة معدكدة مف مختار الشعر  ،كىي لمشاعر الجاىمي

الحادرة الغطفاني  ،كىك قطبة بف أكس بف بني محصف بف بني ثعمبة بف سعد ثـ مف غطفاف  ،عرؼ بالحادرة أك الحكيدرة
لقكؿ صاحبو زياف بف سيار الفزارم في تياجييما  :كأنؾ حادرة المنكبيف = رصعاء تنقض في حائر  ،كالحادرة لغة

ىي الضفدع الممتمئة المنكبيف ، ..ينظر  :عبد عكف الركضاف  :مكسكعة شعراء العصر الجاىمي  ،عماف  ،دار أسامة ،
ط ، 2001 ، 01ص.79
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ٍُٛي ٌِ َّشْ رَ ِغ
َ َِ ٚ -14ذًِّ َِجْ ٍذ ال َ ُ٠غشِّ ُح أٍَُُ٘ٗ =  ََ ٛ٠ا ِإللبِ ِخ ٚاٌذ ِ
 -15ثِ َغج ًِ ١صَ ْغ ٍش ال َ ُ٠غ ِّش ُح أٍَُُ٘ٗ = َعمِ ٍُ ُ٠شب ُس ٌِمب ُإُٖ ِثب ِإلطْ جَ ِغ
 -16فغِّ ٟب ٠ذس٠ه أْ سة فز١خ = ثبوشد ٌزر ُٙثؤدوٓ ِزشع
ت اٌ َّ
ٕ٘ ٜبن ِٓ اٌذ١ب ِح ْ َِ ٚغ َّ ِغ
ُٛح ُػِ = ُْ ُٙٔٛ١ث َّش ً
ُِ -17ذْ َّشَّح َػمِ َ
ظج ِ
ُِ -18زَجَ ِّ
دٛي ِجَٕب َص ٍح ٌُ رُشْ فَ ِغ
ٕ١ف وؤََّْٔ ٠َ = ُٙج ُىَْٛ
َ
ط ِذ َٓ١ػٍَ ٝاٌ َى ِ
ك َوذ ََِ اٌغضا ِي ُِ َش ْؼ َش ِغ
 ٟثِغُذْ َش ٍح فَ َ
 -19ثَ َىشُٚا ػٍ َّ
ظجذْ زُ ِِٓ = ُْ ٙػبر ٍ
ذ َ
َّع رَ ْغٍِ ٟاٌ َّ َشا ِج ًُ رذزَٗ = َػج ٍَّْ ُ
ع
َ ُِ ٚ -20ؼش ٍ
ؽج َْخزٗ ٌ َش ْ٘ ٍؾ ُج َِّ ٛ
ش ثبعؾٌ ٌِ = ِٗ ِِٕ١ِّ َ١لَ َغّب ً ٌم ْذ أَ
 ٞأَ ْش َؼ ُ
َ
َ ٌَٚ -21ذ َّ
َّع
ٔؼجذ ٌُ َ٠زَ َٛس ِ
َ ُِ ٚ -22غِ َّٙذ ِِٓ َٓ٠اٌ َىالَ ِي َث َؼ ْضزُ = ُْ ُٙثؼ َذ اٌ َىالَ ِي اٌَِ ٝع َٛا ِ٘ َُ ظٍَُّ ِغ
ُع
 -23أَ ْٚدَ ٜاٌغِّفب ُس ثِ ِش ِِّٙب فزَخبٌُٙب = ِّ٘١ب ً ُِمَطَّ َؼخً ِدجب ُي األَرس ِ
ق اٌمَ
َع
 -24رَ ِخ ُذ اٌفَ١بفِ َ ٟثبٌش ِ
ِّدبي ٚوٍُّٙب = ْ َ٠ؼ ُذ ٚثِ ُّ ْٕ َخ ِش ِ
ِ
ّ١ض َع َّ ْ١ذ ِ
ِ َِ ٚ -25طٍ َّ١خ َد َّّ ٍْ ُ
َع
ط رَُٕ ُُّ ِِٓ اٌ ِؼ ِ
ذ َسدْ ًَ ِطٍ َّ١خ = َد َش ٍ
ضبس ث َذ ْػذ ِ
ٚ -26رَمِ ٟاِرا َِغ ْ
ظَ َٚ = ٝجؼب ً ٚاِ ْْ رُ ْض َجشْ ثٗ رَزَ َشفَّ ِغ
ٕبع ُّٙب اٌ َذ َ
َّذ َِ ِ
ٕبر َغ١ش رَئٍِ َّ١خ َػ َّش ْعزَُٗ = لَ َّ ٍٓ َِٓ اٌ َذ ْذصَب ِْ ٔبثِ ٟاٌ َّؼْ َج ِغ
ِ ُِ ٚ -27
ؼ١غ ُػشٚلُٗ ٌُ رَ ْذ َع ِغ
َ -28ػ َّش ْعزُُٗ َِٚ ٚعب ُد سأع ٟعبػ ٌذ = خب ِظ ٟاٌجَ
ِ
 -29فَ َشفَؼ ُ
ْذ ػٕٗ  ْٛ٘ ٚأَدّ ُش فبر ٌش = لذ ثبَْ َِِّٕ ٟغَ ١ش أَ ْْ ٌُ ْ ُ٠مطَ ِغ
ُ
ثذ١ش رَ ََّ ٛوؤ َ ْ
ض اٌمَطب ٌِ ٍْ َّ َْ ٙج ِغ
 -30فَزَشٜ
د صَفِٕبرُٙب = أَصَشاً و ُّ ْفزَ َذ ِ
ِٚ -31زبع رػٍجخ رخت ثشاوت = ِبع ثش١ؼزٗ ٚغ١ش ِش١غ
ليس مف السيؿ قراءة الشعر الجاىمي  ،فذلؾ عمؿ شغؿ األكليف كالمتأخريف  ،كلكف قراءة
ناصؼ قد تككف أضنى كأصعب مف قراءة القصيدة الجاىمية  ،كلعؿ القراءة األكلى تظير
لمقارئ نصا أكثر عجمة مف قكؿ الحادرة  ،كلكف بعد عدة قراءات كعدة محاكالت عمى
أعتاب النصيف يستطيع القارئ أف يستأذف مف تخريجات كتأكيبلت ناصؼ القريبة كالبعيدة ،
كعمى قدر الجيد كقدر الفيـ يدنك منؾ المعنى أك يحتجب ،فإف غاب فبل تعجز بالمعاكدة .
إف ناصؼ كعادتو ال يدخؿ مباشرة في جك القصيدة قبؿ أف يجرد النص مف القراءات
السابقة التي عمقت بو  ،كأنو يقكـ بعممية تمميع القصيدة الجاىمية مف أثر (ال ُش ّراحل،

كا رجاعيا إلى حالة أكلى عارية مف أم نظر  ،أك كأنو يقرأىا ألكؿ مرة  ،في لحظة التقاء
أكلي كمباشر بمنأل عف أم كساطات أك أحكاـ سابقة  ،كىك مبدأ فينكمينكلجي.
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كما يمتفت ناصؼ إلى القارئ كيييئ ذىنو كيستحث عقمو لبلنتقاؿ معو إلى لحظة ثانية في
القصيدة بعيدة عف االنطباع الجاىز كعف أثر الحياة كالتجربة الخاصة كالمعنى السطحي
كالسخؼ المتكارث ، 1ألف ميمة الفف أكبر كأعمى .
 يبدأ ناصؼ بنقد مذاىب شراح الشعر حيث ىذه القصيدة معدكدة مف مختار الشعر.
بدأىا الشاعر الحادرة بالغزؿ كالنسيب  ،ثـ انتقؿ بعد ذلؾ إلى الفخر كمعاناة
الحركب  ،كحفظ الذمار ،كذكر الخمر  ،كتجشـ األسفار ،ك ينيييا بكصؼ الناقة ،
كىنا يرفض ناصؼ فكرة الغرض كتقسيـ القصيدة إلى أفكار كمعاني  ،فميست
القصيدة قطعا متمايزة مف المعنى كما أف قضية االستطراد في الشعر الجاىمي
كاالنتقاؿ مف غرض إلى آخر (غير مفيكمةل  ،ككذلؾ ينتقد ناصؼ مفيكـ التجربة
الشخصية كالفردية لمشاعر حتى لك كانت صادقة كالتي شغمت الشراح عف المغزل
البعيد لمفف الذم يتجاكز حدكدىا األكلية إلى شيء آخر يعطى ليا األىمية  ،كيميز
ناصؼ بيف المعنى السطحي المرتبط بمفيكمات التراكيب الذم عني بو شراح الشعر
كبيف كعي كفيـ التجربة الشعرية الجاىمية خارج حدكد الزمف. 2
 يبدأ ناصؼ متسائبل عف تكرار نداء سمية في القصيدة أكثر مف مرة كعف حدكد
التجربة الشخصية إذا بقينا سجناء لمفيكـ الغرض كمعنى النسيب  ،ذلؾ أف صيحة
الزمف في مستيؿ القصيدة تنفي ذلؾ ف ػػ(بكرت بكرة كغدت غدك مفارؽل  ،تكتر ال
يمكف اخت زالو في تراكيب النحك البالية "ىذا التكتر أقرب إلى تجربة في خارج حدكد
الزمف  ،تجربة تمغي الماضي كال تتعمؽ بالمستقبؿ  ،فيي مف ىذا الكجو ال يمكف أف
تككف تجربة تاريخية بالمعنى القريب  .إف الماضي كاد يفقد صفة المضي كاالنتياء.
كمف ثـ فقد المستقبؿ كجكده أيضا  .كأصبحت التجربة الزمنية ،3".يؤكدىا قكؿ
1
2

 مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية .147 ، -مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية .146 ،

 -3المصدر نفسو  ،ص.146
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الشاعر(نظرة لـ تقمعل في حاضر مستمر يجتث مف نفكسنا فكرة المعنى الظاىر
كالمحدد.
 بعد أف ينفض ناصؼ غبار التجربة الشخصية  ،يبدأ في تحريؾ المعنى الثاني
كاستحضاره مف الزمنية (سميةل مف البيت األكؿ إلى غاية البيت التاسع  ،كالمبلحظ
في ىذه األبيات حضكر (سميةل إلى غاية البيت الخامس كغيابيا في األبيات الثبلثة
المكالية ثـ عكدتيا في البيت التاسع في اسـ الترخيـ (سميل  ،يعبث ناصؼ بفكرة
الحضكر كالغياب ىنا  ،كيعتقد بأف صكرة سمية الغزاؿ الجميؿ ىي نفسيا صكرة
السحاب  ،كأف الشاعر لـ يتحمؿ مف حضكر سمية عندما انتقؿ إلى كصؼ السحاب
كالمطر كاألرض  ،بؿ يظف ناصؼ أف السحابة قد حظرت في صكرة دمكع سمية
(حرة مستيؿ األدمعل كما أف كجو األرض في األبيات التالية ىك كجو سمية  ،إف
اختبلط الماء باألرض يشبو عند ناصؼ لحظة الميبلد العبقرية أك ىك أشبو بيزة
ككنية رائعة تنجب الحياة  ،لـ تعد سمية ىنا برأم ناصؼ مجرد (المرأة األنثىل  ،لقد
غدت كائنا مقدسا مرتفعا عف فكرة الجنس كفكرة الذككرة كاألنكثة التي تغزكا أشعار
العرب كابف الركمي  ،إف فكرة الدمكع كالكجو الحر الكريـ  ،جعؿ ناصؼ سمية
"جزءا غائ ار في الكجكد كميبلدا لصكرة ركحية يتغمب فييا الكضكء عمى النجس ،
كالضكء عمى الظبلـ كيتـ العمؿ في شكؿ عار عف الجنس  ،كيصبح األمر رىينا
بالتأمؿ في كجو سمية  ،التي تبتيؿ دامعة العيف ألنيا مشربة بحب األرض شاعرة
بسبلمتيا" ،1إف ناصؼ يقارف بيف كرـ الكجو الذم يعني انقشاع الظممة  ،كمفيكـ
(ظممة البطاحل الذم يعني العقـ  ،كصكرة سمية المطر الذم اختمط بنبات األرض ،
فكاف الميبلد كالحياة كالحرية .

 - 1مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية  ،ص ،052بتصرف.
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 قد يككف معنى اسـ (سميةل السمك كانتصاب الكاضح إلى السماء كالسحاب  ،ما
يسمك بالشاعر إلى محاكلة صنع كائف غير أرضي أك غير بشرم  ،كبيف (الكاضح
الصمتل اإلشراؽ الناصع  ،كالشرؽ في (ريح الصبال في مقابؿ السارية (سحابة
الميؿل ( ،كظممة البطاحل  ،كبيف (انيمار الدمعل ك(انيبلؿ المطرل في حركة السيؿ،
التي لـ تكف حركة سيمة  ،لقد كانت مخاضا صعبا ،كلـ يكف مط ار بقدر ما كاف
قط ار حديث العيد  ،كقط ار كد ار جانبو الصفا  ،إف استجبلب المطر كانتظار ريح
الصبا يشبو حالة مف االبتياؿ كالتطير  ،ىؿ ىي أشبو بأزمة الشاعر  ،أـ أزمة
كجكد كحقيقة  ،يحدثنا ناصؼ عف لحظة الميبلد  ،كتظؿ ظركؼ الميبلد تطرح
أسئمة أخرل  ،كلكف ناصؼ يغكص بنا إلى مناطؽ أخرل بعيدة كغائرة كال يدع لنا
مجاال لمتساؤؿ.
 كفي البيت التاسع يتجمى تحريؼ االسـ ليس إلى الترخيـ كما يقكؿ النحاة  ،كلكف
إلى شيء أقرب إلى الميابة كالكقار إنيا أشبو بالمناجاة في حضرة التككيف العمكم
المقدس  ،ىذا المبدأ العظيـ الذم ينفذ في الحياة كيظؿ في حالة تردد بيف القرب
كالبعد يستكعب كامؿ القصيدة  ،كليس انتقاؿ الشاعر في البيت العاشر إلى ضمير
(إنال حديث عف الفخر الذم يعافو ناصؼ  ،كانما الشاعر قد انتقؿ مف صبلة الفرد
إلى صبلة الجماعة  ،كقد صكر الشاعر سمككا جماعيا خياليا يزىد في الدنيا
كممذاتيا كينصرؼ عف الماؿ كيكثر المشقة كالصعكبات كيكد في الكرائو كأسمكب
الحياة الخشف...لماذا؟إنو قرباف جماعي كليس مجرد فخر أك تعداد لمقيـ  ،ىذه سمية
إذف شيء آخر  ،كىاىي تعكد في البيت السادس عشر  ،في قكؿ الشاعر (باكرت
لذتيـل التي يراىا ناصؼ مفارقة عف التصدم لمذة كالتخمص منيا  ،كليست الخمر
إال تساؤؿ عف جدكل الحياة أك ىي ارتداد إلى الباطف  ،إلى سمية كمحاكلة شرب
(دـ الغزاؿ /دميال  ،في لحظة تقمص كتقكت مف ركح سمية  ،كىذا التقكت يصرفو
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الشاعر إلى استعجاؿ لطعاـ لـ ينضج بعد  ،الزاؿ القمؽ كالبعد حاض ار كالزاؿ سر
سمية أبعد عف الكشؼ .
 كلكف المجاىدة أك المغامرة ال حدكد ليا عند الشاعر  ،فمف السفر إلى البلكعي عف
ط ريؽ الخمر  ،يستعد الحادرة لسفر آخر  ،إنيا الرحمة األخيرة ،لذلؾ يستنيض
الشاعر إبمو الضامرة المتعبة  ،التي أنيكتيا الرحمة كسمبتيا القدرة عمى المشي كلكف
الخطب عظيـ فيشؽ الشاعر عمى ناقتو كيستنيضيا في القفار حاممة فتى سمحا
كركحا عطشى  ،يأكم بيا إلى مكاف ال يطمئف إليو  ،إف بعض ما تعانيو الناقة ليس
بعيدا عف المعنى الكمي  ،إف صكرة كسر الرغبات كالشيكات في المعاناة كالجاىدة ،
أشبو بالتطيير في صكرة السيؿ  ،كالقرباف في صكرة الجماعة  ،كاليركب مف الكعي
في الخمر  ،إلى التحرر مف أثقاؿ النفس تمييدا لمصعكد أك الكصكؿ  ،لقد شبو
ناصؼ ىذه الرحمة برحمة الحج  ،إنيا أشبو بالشعيرة " ،أما الحادرة فرحمتو شاقة
كقمبو ال يخمص مف الحزف  ،كىك باحث عف مبدأ في الصحراء بحث المعرض لمتيو
كالضبلؿ  .كلكنو لف يقؼ فسيضؿ دائما تكاقا إلى فكرة الحج باحثا عف الحقيقة.1".

ىكذا يرل ناصؼ أف القصيدة الجاىمية قطعة كاحدة  ،كأف الشعر الجاىمي أكثر ترابطا
كعمقا كتكامبل مف أقكاؿ الشراح  ،كأف ألفاظ الحبيبة كالدار كالناقة...ىي رمكز قد تككف
أقرب إلى الكعي الجماعي مف الحكادث الجزئية كالتجارب الطارئة  ،كال يستنكؼ ناصؼ
عف رد ما استقر عميقا في قراءة الشعر الجاىمي  ،كاحالة خطابو الذم ينساب في القصيدة
كنفس شاعرة كعارفة بميمة الفف ككيفية التأتي ليا  ،لتغدك القراءة كشفا كتحميقا في سماء
القصيدة  ،بقصيدة أخرل ىي الفيـ .

 - 1مصطفى ناصؼ  :قراءة ثانية  ،ص.052
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 -0الشعر الحديث

لقد خبر ناصؼ الشعر المعاصر في كقت مبكر  ،كذلؾ ىك شرط المعاصرة كحديث
الحادث لرجؿ شغؿ بيمكـ العصر في أزمة القراءة كأزمة الشعر الجديد  ،كقد كاف كتاب
(أحمد حجازم الشاعر المعاصر  ،طبعة الييئة المصرية 1966 ،ل  ،باككرة ىذا االشتغاؿ
المبكر  ،الذم تمتو أعماؿ أخرل أفصحت عف تكجييا الثقافي في مقاربة الشعر المعاصر ،
كنعني بذلؾ كتابي (ثقافتنا كالشعر المعاصرل ك(الدراسة األدبية كالكعي الثقافيل  ،كالعديد
مف المقاالت التي عالجت إشكالية الشعر كالشاعر المعاصر في (مأزؽ الحرية في الشعر
المعاصرل ك (حجج الشعراءل ك (رسالة إلى الشعراءل  ،كمقاالت أخرل ق أر فييا ناصؼ
لشعراء معاصريف كنعني بيـ فاركؽ شكشة كصبلح عبد الصبكر في (نمك كانتماءل ك
(قراءة قصيدةل ككؿ ىذه المقاالت في مجمة إبداع المصرية .
كالممفت لبلنتباه أف ناصؼ ال يق أر النص المعاصر تحقيقا لشرط العاصرة أك التماسا لمبدائؿ
الحديثة التي يختمقيا الشعراء في مقابؿ الشعر القديـ  ،بؿ إف الشعر المعاصر عند ناصؼ
ليس بدعة حداثية بق در ما ىك نير مف بحر الشعر العربي  ،إذ ال تختمؼ أزمة الشعر عند
الجاىمي ك الشاعر المكلد  ،في مقابؿ شعراء اإلحياء ثـ الشعر الجديد  ،فميست األكابد التي
شغمت امرئ القيس إال مف صميـ شكاغؿ الشاعر المحدث ،1لقد ق أر ناصؼ شعر النيضة
قر بو القصيدة القديمة  ،فنجد في شعر اإلحياء
عند شكقي كحافظ بمثؿ الحماس الذم أ
حنينا إلى التقاليد القديمة التي تمتزـ نيجا معينا في تصكير األشياء أقرب إلى تقرير المعاني
في نزعة خبلبة  ،بينما الشعر القديـ أكثر كحدة كاتصاال كتماسكا كاف اتخذ طابعا تحميميا

ٌ - 1نظر  :مصطفى ناصف  :صحراء الورد مأزق الحرٌة فً الشعر المعاصر  ،مجلة إبداع المصرٌة  ،العدد رقم ، 00
ٌ 00ناٌر  ، 0005ص.20
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بينا  ،عمى خبلؼ الشعر الجديد الذم ىك مكقؼ فردم يغمب عميو الحكار في صكرة تكتر
الحدث الداؿ. 1
إف عممية القراءة عند ناصؼ تنطمؽ مف استحضار السياؽ الشعرم كمعنى عاـ يؤثر في
آثار المعاني الجزئية التي تتضمنيا أية قصيدة  ،كما تعتبر القراءة مكقفا مف المغة عند
أصحابيا كمقارنتيا بتكجيات النقاد قديما كحديثا  ،كىناؾ السياؽ الثقافي كالحضارم الذم
ينطمؽ منو الشاعر المعاصر كيخمؽ بو مضامينو كآراءه المغكية كالفنية  ،كليست القراءة عند
ناصؼ عمبل محايدا  ،إف ناصؼ يق أر مف زاكية انخراطو في ىمكـ الحاضر ككعيو
بإشكالياتو التي ىي أزمة العربي في كؿ عصر .
لـ تكف القراءة مجرد ع مؿ أكاديمي  ،لقد خاصـ ناصؼ الشعراء كما خاصـ النقاد كمناىج
العصر  ،كجادؿ القصيدة المعاصرة مف منطؽ مكقفيا مف الشعر كميمتو كمف المغة كمف
التراث في مقابؿ قضايا العصر كمشكمة اإلبداع كالتجديد  ،لقد اتجو الشعر الجديد إلى لغة
أخرل مكلعة بالتشيع لمتفكؾ كالتبعثر ،2كيعتقد ناصؼ أف اتجاىات الشعر المعاصر مخالؼ
لحقيقة الشعر الذم ىك قريف مفيكـ الثقافة التي تعني مف كجكىيا تيذيب النفكس كتحريكيا
كتصفية كصقؿ الطبع كتنقيتو ،كالفف ىك حركة حميمة في النفس ال تخؿ مف اضطراب
أثير ،3لقد غمب عمى الشعراء المحدثيف االفتتاف بالمغة كاإلغ ارؽ في الفردية كالتنكر لكؿ
القيـ القكمية  ،كخيؿ إلييـ أف الحداثة مرح غير محدكد كانفكاؾ مف كؿ قديـ أك عتيؽ  ،لقد
برعكا حقا في االنسبلخ مف أم كعي غير كعي الذات بألفاظ معبكدة مف قبيؿ :الحزف ،
اليأس  ،العبث  ،االنتشاء  ،العدـ..يتساءؿ ناصؼ "ىؿ أقكؿ إف بعض الشعر اآلف يكاد
يشرع لمعجز عف الكعي  ،كربما مزج ىذا بشيء مف الترفع  ،ىؿ ينيار الكعي إلى ىذا
ٌ - 1نظر  :مصطفى ناصف  :الصورة األدبٌة ٌ ،عقد ناصف فً فصل الصورة فً الشعر الجدٌد مقارنة بٌن االتجاهات
الشعرٌة الحدٌثة من خالل نماذج من القصائد البن الرومً وشوقً وحافظ وصالح عبد الصبور  ،ص 005إلى
ص.802
ٌ - 2نظر  :مصطفى ناصف  :صحراء الورد  ،ص.25
ٌ - 3نظر  :مصطفى ناصف  :رسالة إلى الشعراء  ،مجلة إبداع المصرٌة  ،عدد رقم  ، 0005 ، 05ص.08
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المدل  ،في بعض الشعر ما يشبو الشظايا كالرماد ، 1"...كال يعني ذلؾ رفض ناصؼ
لشعر الحداثة  ،بؿ يعترؼ لو بالنجاح كاالكتساح  ،كربما كاف ىذا النجاح عمى حساب
القديـ " ،مؿء الشعر الجديد الدنيا  ،كشغؿ الناس  ،كأحرز النجح  ،ككتب لو السمطاف ،
كأخذنا نذكقو دكف حرج  ،كلكننا أصبحنا نجد في الكقت نفسو شيئا مف الصعكبة في قراءة
قصائد قديمة كثيرة بفضؿ سكء قراءتنا لمشعر المعاصر أحيانا. 2".
قصيدة (بحر الحداد وأغنية صغيرةل لصبلح عبد الصبكر
اٌٍ٠ ً١ب طذ٠مزٕ٠ ٟفؼٕ ٟثال ػّ١ش
٠ٚطٍك اٌظٕ ْٛف ٟفشاش ٟاٌظغ١ش
٠ٚضمً اٌفئاد ثبٌغٛاد
ٚسدٍخ اٌؼ١بع ف ٟثذش اٌذذاد
فذ٠ ٓ١مجً اٌّغبء ٠مفض اٌطش٠ك..
ٚاٌظالَ ِذٕخ اٌغش٠ت
ٙ٠ت صٍخ اٌشفبق ؛ فُغ ِجٍظ اٌغّش
"اٌ ٝاٌٍمبء"ٚ -افزشلٕب – "ٍٔزمِ ٟغبء غذ"
"اٌشر ِبد  -فبدزشط  -اٌشبٖ ِبد!
ٌُ ٕ٠جٗ اٌزذث١ش؛ أ ٟالػت خط١ش
"اٌ ٝاٌٍمبء"ٚ -افزشلٕب – "ٍٔزمِ ٟغبء غذ"
أػٛد ٠ب طذ٠مزٌّٕ ٟضٌ ٟاٌظغ١ش

1
2

 مصطفى ناصؼ  :حجج الشعراء باطمة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد 01 ، 12ديسمبر  ، 1995ص.08 مصطفى ناصؼ  :قراءة قصيدة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد رقـ  ، 1992 ، 01ص.15282
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ٚف ٟفشاش ٟاٌظٕ ٌُ ، ْٛرذع جفٕٕ٠ ٟبَ
ِبصاي ف ٟػشع اٌطش٠ك ربئ٠ ْٛٙؼٍؼْٛ
صالصخ أطٛار ُٙرٕذاح ف ٟدٚاِخ اٌغىْٛ
وؤٔ٠ ُٙجىْٛ
"ال شٟء ف ٟاٌذٔ١ب جّ ً١وبٌٕغبء ف ٟاٌشزبء""اٌخّش رٙزه اٌغشاس""ٚرفؼخ اإلصاس""ٚاٌشؼبسٚ..اٌذصبس"٠ٚؼذى ْٛػذىخ ثال رخ...َٛ
٠ٚمفش اٌطش٠ك ِٓ صغبء ٘ئالء
 -2أغنية صغير
اٌ١ه ٠ب طذ٠مز ٟأغٕ١خ طغ١شح
ػٓ ؽبئش طغ١ش
ف ٟػشٗ ٚادذٖ اٌضغ١ت
ٚاٌفٗ اٌذج١ت
٠ىفّٙ١ب ِٓ اٌششاة دغٛرب ِٕمبس
 ِٓٚث١بدس اٌغالي دجزبْ
ٚف ٟػالي اٌٍ٠ ً١ؼمذ اٌجٕبح طشح ِٓ اٌذٕبْ
ػٍٚ ٝد١ذٖ اٌضغ١ت
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يق أر مصطفى ناصؼ ىذه القصيدة كعينو عمى إشكالية المغة الشعرية في الشعر الحر أك الشعر
الجديد كما يحمك لو تسميتو  ،كما يكاجو ناصؼ ىذا النص بمكقؼ الشعراء المحدثيف مف القديـ
كمف تراث ا لركاد كمف دكر المثقؼ عمكما في ظؿ انييار الزعامات كتزحزح المركزيات  ،أماـ
حالة مأزكمة عصفت بالشعر أك الفف في مستيؿ الرؤل الحداثية  ،يعكد ناصؼ بيذه اإلشكالية
إلى أزمة الشعر القديـ كمكقؼ الركاد مف الشعر ثـ لحظة االنقبلب عميو كانييار صرح القصيدة
العمكدية أماـ جمكح الشباب كشيكة التجديد التي لـ تخؿ مف مخاطر كمزالؽ .
إف المتطمع لقراءة ناصؼ يعتقد لمكىمة األكلى أنو مكضكع فكرم أك نقدم خاصة كأف
الصفحات األكلى ال تحيؿ عمى القصيدة إذا عممنا أف نص القصيدة يقع آخر صفحة مف
القراءة  ،كربما نجد في نص ىذه القراءة كؿ شيء عدا النقد بالمفيكـ المنيجي  ،كلكف المتمعف
في ىذه القراءة الناصفية يدرؾ أف مفيكـ القراءة عند ناصؼ أشبو بػػ(االحتفاؿ الثقافيل إنو
(حدثل يؤسس حضكره في الماضي كالحاضر كينفتح عمى أسئمة تتجاكز حدكد األحرؼ
كالكممات إلى أفؽ القضايا المعاصرة التي تشغؿ الشاعر كالناقد كالمثقؼ كالعربي عمكما  ،ألف
ناصؼ يميز بيف النقد األدبي الضيؽ كبيف النقد الثقافي الذم يرل في األدب جماعا لحمى
الفكر كالقمب كالعاطفة كانفتاحا ال نظاما مغمقا ،كحرية تماسؾ كمشاركة كتخؿ عف الحرية
الذاتية الضيقة كحساسية كبرل تنتمي إلى الثقافة األدبية.1
يبدأ ناصؼ بم ناقشة إشكالية الكتابة الشعرية المعاصرة أماـ سمطاف كأقانيـ الشعر
القديـ الذم يتميز بالخطابية كاإلنشائية باعتباره معدا لمجمع كليس لمفرد مما يفرض
مراعاة الذكؽ الجمعي الذم يتطمب اإلنشاء كالعمكـ أكثر مف التفصيؿ  ،كأماـ
صعكبة النص القديـ 2الذم ال يمبي الذكؽ المعاصر كالمزاج الفردم بدأ االتجاه إلى
1
2

 -ينظر  :مصطفى ناصؼ  ،رسالة إلى الشعراء ،ص.12

 -ربما مكقؼ صبلح عبد الصبكر مف الشعر القديـ أكثر برك از مف غيره  ،بؿ ىك مف أشد المدافعيف عف الشعر

الجاىمي بعكس ما يحشره ناصؼ في سياؽ آخر  ،يقكؿ صبلح":كقد كاف الشعر ىك المقكـ األكؿ في تراث أمتنا الفني ،
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نكع مف االبتذاؿ كالتفصيؿ كاعطاء مجاؿ لمحزف كالفزع كاإلطالة  ،كذلؾ مف أجؿ
خمؽ إيقاع ثاني يستكعب قمؽ العصر .
 كىذا القمؽ المزمف لـ يكف كليد اآلف  ،فالقرف الرابع اليجرم شيد تنك ار لمثقافة الشعرية
القديمة كالدعكة إلى لغة ثانية تمزج بيف النثر كالشعر ،ككاف العقاد كمحمد مندكر
يدرككف ىذا الجانب كيسمكنو دفعة الحياة  ،كبيذا فإف الشعر الجديد عند ناصؼ
ىك " ..تعبير عف أزمة كبرل  ،كما تزاؿ الظركؼ الثقافية التي نشأ فييا غير
مستقرة  ،كاف صكت الركاد يتعرض لشيء مف الذبكؿ أك النكراف  ،كاف الشباب
يحممكف بالتخمص مف كطأتيـ  ،كانكا يريدكف جسارة أكبر كانكا يتكقكف إلى خطكات
أكثر سعة. 1"...
 كمف ىنا كاف اإليقاع الجديد أك الثاني  ،أقرب إلى نثر الرجؿ العادم مف صكرة
المثقؼ الكبلسيكي  ،لقد تراجعت مشاريع الركاد كالنيضة كصكرة الثقافة المسئكلة ،
كأفسح المجاؿ لنشأة الرىؽ كالنفس الكسيرة  ،مف ىنا كاف مفيكـ (الصديقةل في
القصيدة يعني كسر الحدكد بيف المجتمع كااللتزاـ األخبلقي إنيا دعكة إلى التحرير
مف منطؽ الجك الخاص في معرفة النفس  ،كالصديقة حيمة مف الشاعر لمتحمؿ مف
بعض األسئمة  ،التي تيـ الرجؿ العادم كليس قائد الفكر  ،الفراش الصغير  ،ثقؿ
الميؿ  ،كالحزف  ،قمؽ مستمر  ،ثـ حكار في مجمس مرفكع  ،ييرب ىنا صبلح مف
المسئكلية فميس الفف ىك كصاية عف المجتمع  ،إف ىذا اليركب مف مناقشة
المشاكؿ في غمؽ الجمسة  ،كصكرة الرجؿ العادم الذم ال ييمو أك ال يريد أف
ينخرط في المسئكلية االجتماعية  ،تقكد الشاعر إلى (مضاجعة النساءل قمة
البلمباالة أك العجز عف مكاجية اليمكـ .
كمظير عبقريتيا كابداعيا  ،كمجاؿ حكمتيا كرؤيتيا النافذة  ،كجامع لغتيا  ،كسجؿ تغير دالالت ألفاظيا كقامكسيا الحي
المتفتح لمجديد في المعنى كالصياغة كينبكع مصطمحيا النقدم كالببلغي  ،كمعينيا عمى تفسير كتابيا األقدس  ،ذلؾ كمو
عمى اختبلؼ العصكر كتغير البيئات"  ،ينظر  :صبلح عبد الصبكر  ،ط ، 1982 ، 03ص.03
 - 1مصطفى ناصف  :قراءة قصٌدة  ،ص.02،05
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 لعؿ المغة كالرجؿ العادم كالفراش الصغير كالنساء كمجمس منفض..ما يدعك بالشاعر
إلى مكاجية المغة الرسمية كالثقافة المتعالية كالطراز الرفيع  ،كدفع الثبات الحاد بمغة
تمقائية ك إيقاعات سريعة " ،كبعبارة أخرل في القصيدة ما يشبو حمـ ثقافة أقؿ
انفصاال كاستعبلء  ،أك أقؿ اشتغاال لفكرة الرجؿ الممتاز ، 1"..كربما مقطكعة الطائر
ما تثبت ذلؾ في البساطة كالحكار إلى حد السذاجة  ،ىذا الطائر الصغير ىك الفرد
العادم محتاج إلى ثقافة أخرل تحتضنو  ،أكثر حنانا عمى فكرة الشعب  ،كىنا أيضا
نقطة تأزـ الشاعر الذم يخاطب مجتمعا متدىك ار لكنو حريص أيضا عمى مطالب
الفف.
 كفي األخير يضيؼ ناصؼ تبصرات أخرل عميقة تنسينا لحظات العرض األكلى ،
يقكؿ ناصؼ :
"( كأق أر القصيدة أكثر مف مرة  .لقد راكدني الشعكر بأف القصيدة ربما تتشكؾ في قدرة
التحميؿ العقمي  ،ىناؾ حاجة إلى محاكاة الدراما في أنفسنا  ،حتى نككف أكثر
اختبلطا بالمجتمع .. ،كقد كضح أيضا أف لغة الحديث  .بدأت تأخذ كيانا قكيا
يساعدنا عمى تمثؿ الممؿ كتصكير مثبطات النمك  .كلكف ىذه المغة أساسية مف
ناحية أخرل لمكاجية الميؿ فقد تكارل النيار كما يمثمو مف تكاصؿ كجيد كبحث
مثمر عف اآلخريف  .كبدت حقيقة القصيدة مف خبلؿ ىذا كمو مخيفة  .حقا إف المغة
أرادت أف تصكر بطريقة غير مباشرة فكرة ضمع التائييف كفكرة الضحؾ القاسي
الذم ال يدؿ في – ظاىره -عمى فقو كلكف مف الذم يتأبى عمى بعض التعاطؼ مع
ىذا كمو  .المثقفكف مشغكلكف بسحر يختبئ كراء الضياع كعامة الناس سكارل ال
يتحدثكف  ،كؿ ما يقكلكنو(الشيء في الدنيا جميؿ كالنساء في الشتاءل كيظير أف
براعتنا الحقيقية في القصيدة ىي أننا قكـ ال نجيد الحزف نستخؼ بآمالنا  -المجتمع
كمو مجمع عمى لعبة الحزف كىذه ىي المغة المشتركة  ،إذا جئنا إلى القسـ الثاني
 - 1مصطفى ناصف  :قراءة قصٌدة  ،ص.02
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كجدنا طائ ار صغي ار يكفيو أقؿ القميؿ ال يريد أف يدخؿ في خصاـ ىذا الطائر يعطي
كال يكاد يأخذ  ،قديس صامت ال يمتد نظره إلى أحد يرضى بما يشبو الجكع كالظمأ
أك يفمسفيا..ما ىك ىذا الطائر الصغير؟أىك الجانب الذم لـ يفسد بعد مف
نفكسنا؟أىك الراىب الكامف؟أىك االحتياؿ عمى السذاجة خكفا؟1" ..ل.
أسئمة كأخرل ال تكفييا القراءة العجمى  ،في ظؿ التطمع إلى ما بعدىا  ،يبدك ناصؼ يتعامؿ
مع كممات أكثر مف تفصيؿ القصيدة إلى جكانب معتادة  ،إف الكممة تفضي إلى أختيا في
شكؿ تداعي كتكليد مستمر يحترفو ناصؼ  ،أنظر كيؼ يق أر كممة (تمتؼل في قصيدة بيت
فكؽ الشجرة لفاركؽ شكشة " إف كممة (تمتؼل إذا حمـ مف أحبلـ الحضانة  ،ينطكم عمى
الدؼء  ،كينطكم في الكقت نفسو عمى ما يشبو اإلصرار عمى تجنب التأمؿ في الظممات .
فمكاجية الظممة فعؿ أدؿ عمى الكعي ك النضج. 2"..
إذف يبحث ناصؼ في مضاميف القصيدة كأعماقيا التي تنبع مف كممات مفاتيح ثـ يعمد إلى
تفجيرىا في لغة ثانية تستكعب داللة النص مف أطرافو  ،كىي عكس القراءة المنيجية
المعاصرة التي تتعمؽ بالبنية المغكية كمظاىرىا األسمكبية  ،ىذا ما تكصؿ إليو أحد الباحثيف
عندما قارف بيف قراءة ناصؼ كصبلح فضؿ لمشاعر المصرم أحمد حجازم.

ثانيا  :النثر ومدارج التأويل
1
2

 مصطفى ناصف  :قراءة قصٌدة  ،ص.18.19 -مصطفى ناصؼ  :نمك كانتماء قراءة في قصيدة لمشاعر فاركؽ شكشة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد 01 ، 10

أكتكبر  ، 1994 ،ص.32

3

 -ينظر  :أحمد كرماني  :قراءة في الفكر النقدم عند ناصؼ  ،ص ، 189حيث قارف بيف قراءة فضؿ األسمكبية

لمشاعر حجازم في كتابو :نبرات الخطاب الشعرم  ،مكتبة األسرل  ، 2004 ،ص37كمابعدىا  ،كقراءة ناصؼ لنفس
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النص األدبي كاستراتيجية التأكيؿ

الفصؿ الرابع

قد تككف كممة النثر غريبة في عصر لـ يعد يعنى بالنثر إال مف خبلؿ الحديث عف السرد في
مقابؿ الشعر  ،لكف كممة النثر دائما ما ترتد إلى التراث كشكؿ ممتاز ازدىر في أكج الحضارة
العربية  ،حيث أصبح الكتاب يزاحمكف الشعراء في نسج ببلغة أخرل ،ىذه الببلغة في رأم
ناصؼ لـ ترؽ إلى مستكل الشعر  ،ذلؾ أف النثر فف الكصؼ التحميمي الكاقعي البسيط ،
بينما الشعر أقرب إلى التسامي في إثارة معنى الركحية الغامضة  ،كأغزر إيحاء كأقؿ تركيبا ،
فإذا كانت االستعارة في القصيدة معقد الخبرة فإف (الحدثل في النثر غالبا ما يككف أصمو
كمداره ،1لكف ذلؾ ال ينقص مف قيمة النثر كخصكصيتو الفنية فرغـ بساطة االستعارات
كمحدكدية الصكر في الكتابة النثرية إال أنيا " تعبر عف خبرة البدىية القكية  ،كتؤصؿ الذكاء
الفردم  ،كتعطي لمفكر حيكية كحركة كاف اتسمت بالبساطة ،2".كرغـ ذلؾ فإف ناصؼ قد
أكلى عناية خاصة بالنثر العربي فكاف كتابو (محاكرات مع النثر العربيل مكضكعا لو ،كقد
مضى بنا مناكشة ناصؼ لمنثر خاصة في جانب التنظير لمبياف  ،الذم لـ يخؿ مف مظاىر
الببلغة كاإلبداع في معالجة قضايا المغة خاصة عند الجاحظ كالجرجاني  ،كلكف لؤلجداد
ذخائر ال تنفذ  ،كنفائس ال تحتكييا كثرة النظار  ،مف أجؿ ذلؾ يعقد ناصؼ في كتابو
محاكرات كتأكيبلت مع الجاحظ كأبي حياف كبديع الزماف كأبي العبلء  ،كيأخذنا إلى سفر في
التربيع كالتدكير كاإلشارات كاإلمتاع كالمقابسات كالى رسالة الغفراف كالمقامات
كالطكاسيف...يستجمع فييا النظر كيعتصر فييا الفكر كيستجمي مكامف السر خارج مؤثرات
التاري كخارج صكرة التحميؿ الشكمي كمفيكـ األدكات" لقد ضاعت نصكص كثيرة بفضؿ
العككؼ عمى المؤثرات كفضؿ العككؼ عمى التراكيب""،يجب أف يكسر صمت النصكص
حتى تنطؽ كتبكح كيتاح ليا قمؽ صحي عظيـ "،" .التأكيؿ قراءة كدكد لمنص كتأمؿ طكيؿ في
أعطافو كثرائو"،".التأكيؿ حكار خبلؽ بيف النص كالقارئ"،".التأكيؿ إنصات أفضؿ لمكممات
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" ،1كمف خبلؿ ذلؾ يبيف ناصؼ صنيعو في المحاكرات بقكلو" :ىذا كتاب تطبيقي أسمـ نفسي
لمنص بعد النص أناكشو كأستثيره  ،مف خبلؿ ىذا بدا لي أف األدب العربي استطاع في
ظركؼ غير مكاتية أف يتسمؿ إلى الرفض  ،كالمناكأة أك السخرية أك التساؤؿ  .ىذه مبلمح
نشاط جديرة بالبحث  .لكف النص يبدك كثيفا تغطيو طبقة عازلة  .طبقة مف فتنة الكممات .
لكف طبقات أخرل كامنة تحمؿ طيفا مف التشكؾ كالمحاكرة كاأللـ. 2".
ربما القارئ لكتاب ناصؼ يجد فيو نيجا منفردا كقراءة عارية مف أم مداخؿ نظرية أك
تصكرات منيجية معينة  ،كاف كاف النقد التطبيقي عادة ما يفرؽ بيف النص كالقراءة  ،فإنؾ لف
تجد ىذا التفريؽ شيئا ذا قيمة في قراءة ناصؼ  ،إف نص ناصؼ يتداخؿ مع النصكص
المنقكدة بشكؿ يعجز القارئ عمى أف يميز بينيا  ،كتفقد الضمائر ىنا إحالتيا بيف الكاتب
كبيف مف يكتب عنو كما يكتب فيو  ،بؿ إنؾ لتسمع أصكات الجاحظ كأبي حياف كالجرجاني
تتحاكر كتتجادؿ كأنيا تعرؼ بعضيا  ،ككأف األعصار المختمفة التي كتبت فييا ىذه العقكؿ
قد عاشت ىما كاحدا  ،إف ناصؼ في قراءتو يطكم صفحة الزمف كيضع نفسو طائعا مطمئنا
في ىذا اليـ المشترؾ القديـ الحديث  ،ككأنو قد حضر مجالس اإلمتاع كالمؤانسة كنقؿ
محاكراتيا  ،كسمع مف النصكص التي سقطت كأسقطت فاستحضرىا كاستدركيا  ،كقد كاف
فيمف حضر المعرم كالزمخشرم كالبديع كأبك عثماف كأبك حامد كالحبلج...ككؿ شارؾ كحاكر،
كىذه محاكرة أخرل لـ تكتب بعد.

 محاورات وتأويالت مع أبي حيان التوحيدي1
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سنحاكؿ اقتطاع بعض نصكص أبي حياف مف سياؽ الخطاب الناصفي مستتبعيف آراء كأفكار
ناصؼ حكليا  ،كقد يككف ىذا الفصؿ غير منيجي كمضر بالفكرة التي تتصؿ قي سياقيا
الخاص بسياؽ أعـ ىك ما يريد ناصؼ الكصكؿ إليو  ،إال أف ذلؾ يخدـ ما نحف بصدده كىك
التماس تمؾ األضكاء كالتأمبلت التي يمقييا ناصؼ عمى النص .
يقكؿ أبك حياف في اإلشارات اإلليية: 1
ٚل ٌٟ ً١ال رشوَٕ َّٓ اٌ ٝشٟء دٕٔٚب  .فىً رٌه ٚثبي ػٍ١ه ٚ ،خبرً ٌه  ،ألٔه اْ سوٕذ اٌٝ
اٌؼٍُ ٌجَّغٕبٖ ػٍ١ه ٚ ،اْ ٚصمذ ثبٌؼجبدح سددٔب٘ب اٌ١ه ٚ ،اْ ٌذظذ اٌخٍك ٚوٍٕبن ثٚ ، ُٙاْ
أػججذ ثبٌّؼشفخ ٔىشٔب٘ب ف١ه ٚ ،اْ أ٠ٚذ اٌ ٝاٌٛجذ اعزذسجٕبن د ، ٗٔٚفؤ ٞدٛي ٌه ٚ ،أٞ
لٛح ِؼه  ،اشٙذٔب ثغ١جزه ػٓ غ١شٔب ٔ ،شٙذن ِٕب ِب ال ٠ذِ ٗ٠ٛىبْ ٚ ،ال ٠خٍ ٗ١أٚاْ ٚ ،ال
ٕ٠جئ ػٕٗ خجش ٚال ػ١بْ.
ٚلبي أ٠ؼب:2
أٙ٠ب اٌؼبشك ٌٍغشائت ٚ ً٘ .طٍذ اٌ ٝغش٠جخ اٌغشائت اٌز ٟرّذ ٛاٌغشائت ٠ .ب ٘زا ٌمذ
لظظذ أصش ، ِٟٕ ٞفؼٍٍذ خجش ٞػٕٚ ، ٟط ُ
ُ
 ، ٟفّب اصددد اال ٔفٛسا
ٍُذ ثّب طذجٕ ٟػٍ َّ
ُ
ٚعىذ ػٕٗ فخجشٟٔ
 ، ٟؽٍجزٗ فٛجذرٕ ، ٟفٍّب ٚجذرٕٚ ٟجذرٗ ٌ ، ٟفٍّب ٚجذرٗ ػذِزٕ، ٟ
اٌ َّ
ُ
ُ
شٙذد اٌؼض ثضٔٚ ، ٟػشمزٗ ف، ّٟٕ١ٙ
ٚخجشد ػٕٗ فغىزٕٚ ، ٟأػضصرُٗ فؤرٌٕ ، ٟفٍّب
ػٕٗ ،
فٍّب شىٛد دجٗ ر ، ّٟٕ١ؽٛأ ٟفٕششٔٚ ، ٟظٙش ٌ ٟفجٙشٔٚ ٟو ٟٕٔٛفّذمٕ ، ٟصُ وبٕٟٔ
فذممٕ ، ٟفٍّب دممٕ ٟدمك ٌ ، ٟفٍّب دمك ٌ ٟد َّ
ك دمٗ ثؼذَ دم. ٟ
ٚلبي ف ٟسعبئٍٗ:3
ٚأٗ ٌ١جؼذ ف ٟأدىبَ اٌذىّخ أْ ٠ى ْٛاإلٔغبْ ِغ فؼبئٍٗ اٌز ٟ٘ ٟاٌؼمً ٚاٌزّ١١ض ٚاٌّؼشفخ
ٚاٌؼٍُ ٠فبسق اٌجّ١ٙخ ٚاٌغجؼ١خ ثبٌزذم١ك صُ ٠ظ١ش ِشبوال ٌٙب أػٕ ٟف ٟاٌفٕبء ٚاٌجطالْ  .وؤْ
٘زٖ اٌخ١شاد اٌزِٕ ٟذٙب ٚ ،خض ثٙب أّب وبْ اٌغشع ِٕٙب أْ ٠غزؼٍّٙب فِٕ ٟبفغ ٘زٖ اٌذ١بح
إٌ بلظخ ٚ ،األدٛاي إٌّز١ٙخ  .ال ٚدك اٌؼمً اٌز ٞارا شٙذ طذق ٚ ،ارا ث ٓ١دمك  ،ثً ٚلؼذ
اٌّض٠خ ٚاٌخظٛط١خ ٌزىِ ْٛغزظذجخ ٌٍزؼبػف ٚاٌزضا٠ذ ٚ ،االعزضّبس اٌ ٝاٌطشف ا٢خش ،
1

 -مصطفى ناصؼ  :محاكرات مع النثر العربي  ،ص.133

3

 -المصدر نفسو  ،ص.157

2

 -المصدر نفسو ،

ص.135.134

290

النص األدبي كاستراتيجية التأكيؿ

الفصؿ الرابع

ال رؼ١غ ٚال رؼّذً ثً رجمٚ ٝرضجذ ٚ ،رّٕٚ ٛرضو ، ٛألٔٙب ٌ ٛأمؼذ ثبٔمؼبء اإلٔغبْ ،
 ٌُٚرضّش ثؼذ أ ْ أص٘شد ٌُٚ ،رزُ ثجبؽٕٙب وّب ٔمظذ ثظب٘ش٘ب  ٌُٚ ،رشِض ٌغبئجٙب وّب
أفظذذ ٌشب٘ذ٘ب ٌىبٔذ اٌذىّخ ِجزٛسح ٚ ،اٌمذسح ِمظٛسح ٚ ،اٌجٛد ِشٛثب ٚاٌىشَ ِشٚثب
ٚاٌ١ؤط ٚالؼب ٚاٌشجبء ػبئؼب ِٚ ،ؼبر هللا ِٓ رٌه  ،ثً ٌّب وبْ ِجذأ اٌغجبع ٚاٌجٙبئُ ِخبٌفب
ٌّجذأ اإلٔغبْ ثبٌظٛسح اٌ ّشب٘ذح ثبٌؼٚ ، ٓ١اٌظٛسح اٌّذسوخ ثبٌؼمً  ،وبْ اإلٔغبْ ِخبٌفب
ٌّٕز ٝٙاٌجٙبئُ ٚاٌغجبع ثبالػزجبس اٌّغزفبد ِٓ اٌؼمً ٚاٌزّ١١ض اٌذبوُ ثبألٚ ٌٝٚاألخش،ٜ
ٚاٌشأ ٞاٌّظف ِٓ ٝاٌ. ٜٛٙ
 يفتتح ناصؼ كتاب اإلشارات بعد أف يتييأ باإلنصات كاالنحناء لفيض الكممات
كالعبارات كرنيف الحركؼ  ،في الغربة كالعجيب كالدىشة ما بو تنأل المغة عف نفسيا
كتب أر مف عكاقب الترادؼ كالتتابع لتسمـ ناصيتيا لئلكبار كالشرؼ مف أجؿ تطيير
النفس كتنقية القمب كتحمية الركح ، ..يمجأ أبك حياف –كما يرل ناصؼ -إلى المعاناة
كرككب الصعب كبذؿ النفس في إخراج حركفو كألفاظو عمى قدر جيده ككده في
طمب الحؽ كمعاناة نكائب الزمف كنكائب اإلنساف  ،كىك ما ينتج تمؾ العبارات
القصيرة البعيدة عف الترسؿ كالتقرير  ،كليس السجع كالجناس كالطباؽ كالتناقض إال
تعبير عف القمؽ كالجسارة كتفاكت العبلقة  ،كما تعد االستعارة عنده تجريبا مستم ار ،
إف ل ـ تكف التجربة في حد ذاتيا استعارة  ،كىي ببلغة أخرل خالصة لنفسيا كتعمك
عمى ما دكنيا ألنيا تنجذب إلى داخميا  ،في حركة تكتر دائـ ال ييدأ كال يقر  ،ليست
اإلشارات إال كتابة لممحك كاغراء بالصمت كاحتفاال بالحرؼ ك السر كالدىشة  ،كمف
ذلؾ المفيكـ الخاص لمتكحيد عند التكحيدم في العبارة األكلى التي يقكؿ عنيا
ناصؼ":المحك يقرب فكرة التكحيد..يفرؽ أبك حياف بيف العمـ كالرككف إليو  ،بيف
العبادة كالثقة بيا  ،بيف التعرؼ كاإلعجاب –كأنو يقكؿ -يجب أف نتخفؼ مف
اإلثبات .في ىذا التخفؼ حدس أك كىـ أك سر كرمز أك إشارة أك تقرب  .الببلغة
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الدنيكية ال تمكف لمييبة  .ربما تمكف مف العمـ  ،كلكنيا ال تمكف مف التأدب  ،أنت
محتاج إلى الغيبة كالييبة أك المحك.1".
 لذلؾ فإف أبا حياف يتعكذ مف الببلغة التي تشي بالتفكؽ عمى المحك  ،فيمكذ بالصمت
مف البياف كبالنجكل مف النداء كيكد في الحذؼ كالسر كالعجب  ،يممؾ األلفاظ فتممكو
أحيانا  ،كيخمؽ مسافة أخرل بيف الكممة كالكممة  ،يسمييا الغرائب  ،كىذه حاؿ الفقرة
الثانية  ،ىذه العبارة بحسب ناصؼ لغة أخرل نحك المحك  ،تتحدل لغة النحك فتعبث
بالفاعؿ كالمفعكؿ كتقمب األدكار في تشابؾ األضداد  ،كنقض الكحدة كاالتساؽ
الباطني  ،يقاؿ في النحك لقد قصصت أثرم فضممت خبرم  ،لكف أبا حياف يقكؿ
قصصت أثرم مني فضممت خبرم عني  ،فتتشابو الضمائر كتتكاثر مني – عني –
عمي – إلي  ،يكمؿ ناصؼ مع أبي حياف":بدال مف أف يقاؿ طمبتو فكجدتو يقكؿ أبك
حياف طمبتو فكجدتني – لكنو ال يثبت عمى شيء  .قاؿ عقب ىذه الجممة فمما
كجدتني كجدتو لي  ،كال يكاد يقؼ عند كجكده نفسو حتى يعدميا  ،ثـ يمضي
السككت كاإلخبار فيتناكراف2"...ال يمكف أف تككف ىذه المغة إال كمضات لممحك كليس
لمنحك  ،ك ىذه المغة ليست مف قبيؿ التجربة الصكفية أك تجربة الشعر كما ال يمكف
أف تندرج ضمف ببلغة النظاـ كالتركيب كالمقدار  ،كلكنيا قد تككف سخرية كامنة مف
فكرة االستقرار كالكعي .
 في الفقرة الثالثة التي يكردىا ناصؼ ضمف عبارات أخرل يحكييا أبك حياف عمى لساف
أرسطك كسكفككميس  ،كأفبلطكف  ،كالتي يتبيف فييا براعة صاحب اإلشارات العقمية ،
بعدما بدا لنا حسو الركحي العظيـ  ،لكف أبا حياف في الشكاىد السابقة يربي النظر
العقمي كالفمسفي بالذكؽ كالحس األدبي في نثره  ،كما أنو يحيط البياف بشيء مف
الكالء لمغة المتفمسفة  ،كىذا النمط المزدكج مف الخطاب يعكس مف كجو ما مكقفا مف
1
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األدباء  ،كما أنو ييدؼ لخمؽ سبيؿ آخر يجعؿ مف التفمسؼ أدبا  ،يتبيف ناصؼ ىذا
السبيؿ بقكلو":لقد كضع لدينا في ىذه الفقرة شيء مف الجدؿ بيف الفكرة الخبر  ،كربما
كاف أبك حياف يرل شيئا مف التناسؽ بينيما  ،إف إعماؿ العقؿ ضركرم ضركرة النبأ
 ،لنقؿ بعبارة أخرل أراد أبك حياف أف يصمح بيف الحركات كالسكنات  .إف االسترساؿ
أك التداخؿ المستمر ال يمكف االكتفاء بو  ،يجب أف يعطى لمجمؿ القصيرة المكزكنة
قكة أخرل  ،ىنا يبدك لنا أف النمط األكؿ عربي  ،كأف النمط الثاني إغريقي أفبلطكني
أك سقراطي  ،إف االكتفاء بأحد النمطيف شبية  ،كالجمع بينيما مثؿ مرمكؽ. 1".
 يصكر أبك حياف كىك يتعامؿ مع النص اإلغريقي حاجات العقؿ العربي الذم يخفي
داخمو شيئا مف الخصكمة المصطنعة  ،كالتكفيؽ الباطني بيف بيانيف ،كليس رنيف
الجمؿ القصيرة المكزكنة  ،كالعطؼ  ،كالخركج بعض األحياف عمى األعراؼ ألدبية
المستقرة  ،إال صدا ليذا القمؽ  ،لكف ذلؾ ال يمنع أبك حياف مف أف يحنك عمى حكمة
ال يكناف فيسمع كيحاكر كيضيؼ ليا ما يراه ينيض بذاتو ككجكده خمقا آخر  ،كليس
ذلؾ إال نفسا مف أنفاس أبي حياف قربا كبعدا مف كجو الحقيقة في عصره.
يحاكؿ ناصؼ في ىذه المحاكرات أف يتسمؿ إلى خطاب أبي حياف الممتنع عف التحميؿ
السطحي  ،بمغة أقرب إلى االختبلس كاليمس في افتضاح السر  ،ككشؼ الخبيء كالمتكارم
كراء لغة تتحدل ذاتيا كتعجز قارئيا  ،كأف ناصؼ يجثك بيف األحرؼ كالكممات مستسمما
كمنتظ ار فيضا مف فيكض المعنى كقبسا أك كميضا مف أنكار اليقيف  ،فالكتابة عند أبي حياف
مجمى لمحقيقة القابعة في أعماؽ النفس "فالعمـ نكر  ،كأنكره ما أضاءؾ  ،كسطع عميؾ ،
كأسفر بؾ  ،كجبل عف حقيقتؾ" ،2إف ناصؼ ىنا يضطمع بميمة القارئ المتعاطؼ كالمشارؾ
الذم يستنطؽ الصمت كيستجمي المسككت  ،كيكتب المحك  ،كيق أر صخب العصر كاضطراب
1

 -مصطفى ناصؼ  :محاكرات  ،ص.159
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النفس كقمؽ الكجكد في مسككت أبي حياف في لغتو كنصو  ،كليس في التاري أك السياسة
كما فعؿ محي الديف البلذقاني 1عندما ربط حداثة أبي حياف مف خبلؿ مكقفو مف السياسة
كحياتو الثقافية كاالجتماعية التي ال تظير أبي حياف كما يتجمى في نصو  ،كبالتالي فإف
قراءة ناصؼ ليست قراءة منيجية كبلسيكية كال تاريخية اجتماعية  ،كانما ىي قراءة تأكيمية ال
تقؿ صعكبة عف صعكبة النص الذم تقرأه يقكؿ ناصؼ":يجب أف نتحرج مف كثرة الحديث
عف أبي حياف  ،كأف نستعذب رعب أبي حياف كمخاطره  ،كتجربتو لنزكة الكممات كىيبتيا
كصمكدىا قصاصا مف الفمسفة  ،كاالئتبلؼ  ،كالطبلقة  ،لـ الخكؼ مف التنافر كنحف نق أر أبا
حياف  ،لـ الخكؼ مف الغيبة التي ت جؿ عف المياترة  ،لـ الخكؼ مف المدخؿ الضيؽ إيثا ار
لممنطؽ الكاسع..لـ الكلع بتضييع الدىشة إيثا ار لمتككيد..يجب أف نعيد كشؼ الرعب الكامف
في الكممات ،2"..البد كأف ببلغة الرعب التي انطكت عمييا نصكص أبي حياف تحتاج ىي
بدكرىا إلى لغة مف جنسيا تقترب أكثر مف تخكـ ىذه النصكص كليست لغة منيجية تنظر
إلى النص مف عؿ كتبقى بمنأل عف القمؽ الكامف في الكممات كالعبارات .

ثالثا  :السرد والتأويل

1
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لـ تكف عناية ناصؼ بالسرد أقؿ شأنا مف عنايتو بالشعر رغـ ميمو إلى ىذا األخير  ،كرغـ
أف دراسات ناصؼ السردية ال تشكبل نيجا قائما -لقمتيا -كما في قراءاتو الشعرية  ،إال أف
قراءتو المبتكرة لبعض النماذج ترفعيا إلى مستكل التميز كتضعيا في سياؽ االىتماـ
بالخطاب األدبي كالظاىرة الفنية عمكما ميما تعددت أشكاليا كطرائقيا قديما كحديثا  ،لقد
أدرؾ ناصؼ أف الكعي السردم العربي القديـ ال يختمؼ كثي ار عف مفيكـ السرد الما بعد
حداثي الذم أضحى الطابع الرئيسي لخطاب ما بعد الحداثة ، 1ذلؾ أف ظاىرة المقامات
العربية كانت استجابة لمظاىر العصر المختمفة كلمتغيرات الجذرية التي مست الحضارة
اإلسبلمية كنقمت العربي مف كاقع البداكة كالنكل إلى أفؽ المدنية كالحضارة كالعقؿ بكؿ ما
تحمميا مف تعقيدات اجتماعية كثقافية  ،كقد ضربت عميقا العقمية الشعرية العربية في إيقاعيا
كغنائيتيا كفي مفيكما لمصحراء الذم يحتكييا ،مف أجؿ ذلؾ كانت المقامات لساف المدينة
الذم ال يخفي صراعا مستكنا مع النكل كصكرة العربي القديـ  ،لكف ِ
الضَياع كالعمارة كاألمكاؿ
كالتجارة كالحانكت كالرفقة تخمؽ عالما آخر لمعربي كما تحتاج إلى لغة أخرل تسخر مف

الصرامة كالتقميد كمف رىبة الشعر القديـ بسخؼ العصر كمجكنو كجنكنو كاختبللو يقكؿ بديع
الزماف":أنا مف ذكم اإلسكندرية  ،مف نبعة فييـ زكية َ ،س ُخؼ الزماف كأىمو  ،فركبت مف

ُسخفي مطية.2".

كليست مصنفات عمر بف بحر إال مظي ار مف مظاىر فف السرد الذم ىك قريف التغير ،كليس
كتاب البياف كالتبييف إال كتابا في عبقرية السرد كفنكنو المختمفة  ،لقد عني الناس بما في
البياف مف خطب كأحاديث لؤلعراب كغيرىـ"..لكنيـ ال يشفعكف ىذا باإلشارة إلى إتقاف فف

1
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السرد في ذاتو كزرايتو الضمنية بكقائع األشياء  .لقد أراد الجاحظ أف يدعـ الصمة بيف الكتابة
كفف السرد  ،كأراد أف يذيب النقد األدبي كاالجتماعي كالثقافي في ىذا السرد.1".
كتأتي رسالة الغفراف لتتكج ىذا الصراع بيف شعرية العقؿ العربي كبيف الطارئ كالحادث مف
مظاىر العمراف كمنتجات الحضارة  ،حيث تتدافع ىذه العناصر في عقؿ الشاعر كالفيمسكؼ
األديب أبك العبلء المعرم في أخصب األعماؿ السردية العربية المبكرة  ،التي اختبر فييا
المعرم الشاعر تجربة السرد رغـ أنو ضمنيا قصة الشعراء كأخبارىـ بيف الجحيـ كالنعيـ  ،كال
تكاد تخمك صفحات الرسا لة مف تزاكج النثر كالشعر في صكرة ال تخفي كالء المعرم الشاعر
لمشعر كدفاعو عف الشعراء  ،كأنو دفاع عف الكجكد العربي في ظؿ عكاصؼ التغيير ك
تناقض األزمنة  ،كذلؾ رسالة الغفراف تخفي أسئمة كتكت ار كقمقا ال يبعد عف شخصية أبي
العبلء كعف ىمكـ عصره "فبعض التراث أقرب إلى اإلشباع الكىمي لمرغبات  ،كبعض
التراث أك رسالة الغفراف أقرب إلى الحرية كالنفاذ الرائع الذم يبحث عف الفيـ كالنكر. 2".
أما في العصر الحديث كفي مرحمة ما بعد الحداثة عمى كجو التحديد  ،فإف الحديث عف
السرد ال يعدلو حديث سكاه  ،فقد أصبحت الركاية عالما نيما كجشعا ال يجد غضاضة في
التياـ كؿ مظاىر النشاط األدبي ، 3لقد مثؿ السرد خركجا عف الشعر  ،كالخطابة ،
كالممحمة ،كالمأساة  ،كالممياة  ،كاألدب الشفكم  ،كالفمسفة  ،ككؿ فكر منظـ أك متعالي  ،لقد
نشأت الركاية لتعتد بالعادم كالمبتذؿ كالمألكؼ كالميمش  ،لقد كلى زمف البطكالت كالمبلحـ
كالقيادات  ،كما كلت سماكات القيـ كشعارات السمك  ،إنو عيد السخرية مف البطؿ كمف
العظمة كالسمطة  ،لـ يعد يمكف الحديث عف شخصيات كأحداث كزماف  ،عبثت ما بعد
الحداثة بيذه المفاىيـ  ،لـ يعد لمشخصية مبلمح قارة أك كاضحة كما لـ يعد ليا نسب أك
1

 -مصطفى ناصؼ  :بعد الحداثة  ،ص.545
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انتماء  ،تفجر الزمف كتخمى عف مساره الخطي غاب الحيز كالمكاف  ،كتداخمت األحداث كما
تتداخؿ الدكاؿ  ،فتف السرد بالمغة  ،ففتنتو المغة بالمعب كاإلزاحة كالتسمي خارج فكرة الذكؽ
العاـ كمعايير المجتمع  ،كخارج مفيكـ الثقافة الحية  ،أك مفيكـ التقنيات كالتقاليد  ،السرد الما
بعد حداثي قكامو التفكؾ كالتكتر كالبليقيف  ،لـ يعد يمكف الحديث عف ركاية تاريخية ككجكدية
كاجتماعية  ،عالـ السرد اليكـ يدمر المسافات كالحدكد كيعبث بمنطؽ األحداث كالمكضكعات،
الشيء في الركاية ككؿ شيء  ،أصبحت الركاية عالما لذاتو لـ تعد تبالي بأحد أك قيمة أك
تاري أك فكرة  ،لـ تترؾ الحرب العالمية الثانية  ،كال السبلح النككم  ،ك افتضاح مفيكـ
الحضارة كالعقؿ كالحرية كتيافت الخطابات شيئا يكتب أك يق أر  " ،لقد شغمت الركاية بشيء
غير الحياة  ،أك فكرة المعنى القديمة  ،شغمت كثي ار باليأس الناشئ عف عبثية الحياة ،
كشغمت بالغمكض كالضبا ب  ،كشغمت باعتبار اإلنساف شيئا يشبو الحرؼ أك العبلمة التي ال
تممؾ شيئا  ،ىذه ثكرة عمى التقاليد...تفككت الحبكة  ،كانحمت الشخصيات  ،كانيار الزمف ،
كفقدت اليكية مكانتيا  ،كفي مكازاة ىذا التدمير المنيجي  ،لؤلبنية التقميدية كانت الركاية
الجديدة ترسي بناء مختمفا قكامو اختبار الكتابة نفسيا  ،كاعتبارىا مكضكعا يصعب نقضو.1".
عند قراءة ىذه الصفحات كاألسطر التي تتكرر بألؼ لكف كلكف في (بعد الحداثةل  ،يخيؿ إلينا
أف ناصؼ يجارم حالة االنييار التي شيدتيا ىذه المرحمة  ،ربما لطبيعة سياؽ الكتاب الذم
كردت فيو كاف ذكر ناصؼ نماذج مف التراث في ىذه الصفحات إال أنو اكتفى بتسجيؿ
مرحمة ،دكف أف يبيف لنا عبلقتيا بما يسمى السرد العربي الحديث  ،أك الركاية العربية  ،أك
حتى الغربية  ،لكف لمصطفى ناصؼ دراسة ممتازة كمبكرة لمسرد العربي الحديث مف خبلؿ
ركاية (إبراىيـ الكاتبل لعبد القادر المازني  ،التي ناقش فييا قضية العبلقة بيف المثقؼ
كالمجتمع أك بيف النظاـ كالتجربة الفردية  ،بدء بمشكمة حامد المثقؼ في ركاية زينب  ،كصكال
إلى اكتماؿ الصكرة في إبراىيـ الكاتب  ،كلعؿ ما يمفت االنتباه ىك المدخؿ الذم ارتضاه
 - 1مصطفى ناصف  :بعد الحداثة  ،ص،552ص. 555
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ناصؼ ليذه الدراسة  ،كالذم يفصح فيو عف أسرار القراءة النقدية التأكيمية في كقت ذبكؿ
صكت الركاد كاستعداد أدعياء الحداثة الستبلـ الساحة كاكتساح النص  ،ىذا الكعي النقدم
النقي الذم لـ تفسده حداثة النقد كنقد الحداثة  ،ظؿ أمينا لقراءة حقّة قكاميا الكفاء لممقركء
كخمُقا كرعاية ألدب الفيـ كفيـ األدب  ،يقكؿ ناصؼ مبينا نيجو الفريد في
معنى ُ
الرمز..":مف حؽ كؿ كاتب أف يق أر قراءات مختمفة  ،كمف الممكف أف يحمؿ أدبو عمى كجكه

متنكعة  ،كمف أجؿ ذلؾ كقفت في بعض األحياف عند أعماؿ معينة تثير مسائؿ أساسية في
فف القراءة كفيـ المازني  ،لـ يكف مقصدم -إذف -ىك ما نسميو التكنيؾ  ،كانما قصدت -
دائما -أف أق أر النص قراءة متعمقة  ،أك أف أبحث عف المعنى  .كالبحث عف المعنى بمعزؿ
عف فكرة األسباب يحتاج إلى عناية جمة نظرية كعممية  ،كمف ثـ لـ تكف نقطة البدأ في ىذه
الدراسة ىي البيئة..كانما بدأت باألعماؿ األدبية ذاتيا  ،كأخذت نفسي بقدر أساسي مف
التعاطؼ مف أجؿ الفيـ 1"..ثـ يبيف المعنى الحقيقي لمقراءة بقكلو":إف قراءة خالية مف المحبة
غير جديرة بالكصكؿ إلى أعماؽ النص  ،فالقراءة المثمرة جيد أخبلقي كنفسي كعقمي معا ،
كىي بذلؾ تتحرر مف رؽ المذاىب كالمصطمحات العامة حتى نكاجو فردية األعماؿ
األدبية.2".
لقد رأل ن اصؼ في شخصية إبراىيـ المثقؼ التكاقة إلى الحرية كالتمرد كتمثؿ حاجاتو الذاتية
نتيجة اتساعو في المعرفة كاتصالو بالمدينة  ،في مقابؿ قيكد المجتمع كتقاليده الثابتة  ،ما
يشكؿ صراعا مزمنا يرتد إلى نفسية صاحبو في حالة انفصاؿ حاد يتطكر إلى مكقؼ مف
الطبيعة الجامدة (البداكة،الريؼ،الفبلحل أماـ المدينة التي تعني تمبية رغبات الفرد كأىكائو
كالتسمط عمييا  ،في صكرة مف االغتراب كالخيبة نتيجة التكتر بيف نكع مف النظاـ كالثبات
كجمكح الذات نحك امتبلؾ الحياة بكؿ نشاطيا  ،كبالتالي يسعى إبراىيـ في تجربة االتجاه
 -1مصطفى ناصؼ  :رمز الطفؿ دراسة في أدب المازني  ،القاىرة  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر ، 1965 ،
ص.05،06
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الفردم -مف خبلؿ عبلقاتو مع مارم كليمى كشكشك -الذم يقابؿ بانكسارات كخيبات األمؿ
ينتج عنو حالة مف التمزؽ كاإلحساس العميؽ بقمؽ الكجكد بيف الحرية كالنظاـ  ،كبيف المبدأ
في مقابؿ زخـ الحياة  ،بيف التكؽ إلى التغيير كمسايرة المجتمع  ،بيف الحمـ كالكاقع  ،كبالتالي
فإف ىذه الركاية ال تخفي قمؽ العربي المعاصر كطمكحو في التغيير أماـ ظركؼ المجتمع
كعاداتو التي تمتد عميقا في جذكر الماضي ، 1كالمبلحظ مف قراءة ناصؼ أنيا تقكـ عمى
أساس خمؽ مجمكعة مف األلفاظ كالرمكز ذات الداللة الكاسعة ثـ القياـ بجذب العمؿ الركائي
إلييا عمى نحك مف التساؤالت كالتأكيبل ت التي تنبع مف سياقو كما تنكء بيا ألفاظو كعباراتو ،
ككأف ناصؼ يكتب قطعة أخرل مف عمؿ المازني ربما أكثر عمقا كتعقيدا كأقرب إلى األدب

2

منيا إلى النقد .
كليس ببعيد عف المازني ق أر ناصؼ ركاية (األياـل لطو حسيف قراءة مختمفة  ،أراد أف يضرب
بيا مفيكـ السيرة الذاتي ة  ،بمفيكـ آخر يتجاكز حدكد التجربة الذاتية إلى التجربة الفنية
كاإلنسانية  ،لقد عاب ناصؼ عمى الدكتكر زكي مبارؾ ربطو لركاية األياـ بحياة طو حسيف
كبالفترة التي كتبت فييا ىذه الركاية  ، 1926لقد رأل ناصؼ في كتاب األياـ صكرة المجتمع
العربي كقصة الصمح كالخصاـ  ،كاالستعادة كالمماراة  ،كما أف األياـ ليس إال صكرة لمقمؽ
كالجدؿ مع الزمف كالعصر "فميس الماضي خالصا لمماضي في األياـ  ،تحرر الماضي مف
مضيو كانقطاعو  ،كأصبح مادة مف مكاد التفكير في مشكبلت الثقافة كعبلقتيا بالمجتمع  ،قاـ
الدكتكر طو حسيف بمراجعة مذىمة لممجتمع كأطكاره كمستقبمو.3"..
كيمكف التماس بعض مبلمح القراءة الناصفية لمسرد  -كاف بشكؿ أقؿ  -في قراءتو لقصة مف
قصص محمكد تيمكر  ،التي ينتقييا مف مجمكعتو القصصية (كؿ عاـ كأنتـ بخيرل.
1

 -ينظر  :كريب رمضاف  :فمسفة الجماؿ  ،ص.169
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 -مصطفى ناصؼ  :المغة كالببلغة كالميبلد الجديد  ،الككيت  ،دار سعاد الصباح  ،ط ، 1992 ، 01ص.232
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 -قراءة قصة (الحكم هلل)

٠ذى ٟرّٛ١س لظخ سجً ِٓ (اٌظؼ١ذ) اعّٗ (ػجذ اٌّزجٍ ٛ٘ٚ ، )ٟسجً دٚ ٓ٠دٔ١ب ٚرٚ
ٚجب٘خ ث ٓ١ل٠ ، ِٗٛذظ ٝثبٌزمذ٠ش ٚاالدزشاَ اٌ ٝدذ االدزىبَ اٌ ٗ١ف ٟاٌمؼب٠ب ٚإٌّبصػبد
اٌز٠ ٟمؼ ٟفٙ١ب ثجظ١شح ٔبفزح ال رمجً اٌطؼٓ ٚاالعزئٕبف  ،صُ رذذس ٔمطخ اٌزذٛي ػٕذِب ٠خجش
(اٌغؼذا )ٞٚأدذ ِمشث ٟػجذ اٌّزجٍ ٟخجش ٘زه ػشع أخزٗ اٌٛد١ذح (عز١زخ) ِٓ لجً أدذ
أطذلبئٗ  ،فٌ ٟذظزٙب ٠ضٛس ػجذ اٌّزجٍٚ ٟرؼّ ٗ١اٌذّ١خ ػٓ رذش ٞاٌخجش ١ٌ ،ؼضَ ػٍ ٝرٕف١ز
دىّٗ ف ٟاٌجٕبح ِ ٚغخ اٌؼبس اٌزٌ ٞذمٗ ِٓ أخزٗ ،ف١مزً اٌجبٔ ٟثطٍك ٔبس ، ٞصُ ٠زثخ أخزٗ
ثذَ ثبسد ٕ٠ٚ ،بَ ِؼزمذا أٔٗ اسربح ٚلبَ ثّب ٠جت ػٍ ٗ١اٌم١بَ ثٗ  ،صُ ٠فبجؤ ف ٟاٌظجبح ثٙشط
ِٚشط ٚدؼٛس اٌششؽخ  ٚإٌبط ٌ١جذ ٔفغٗ فِ ٟشوض اٌششؽخ ِذبفظب ػٍٚ ٝلبسٖ ٘ٚذٚئٗ
ِؼزمذا ثظٛاة ِب فؼً ٌ ،ىٓ ٔمطخ اٌزذٛي اٌضبٔ١خ أٌ ٚذظخ اٌزؤصَ رجذأ ػٕذِب ٛ٠اجٗ ػجذ
اٌّزجٍ ٟطذ٠مٗ اٌّخجش اٌغؼذاٚ ٞٚلذ اػزشف ثؤْ خجش ٘زه ػشع عز١زخ ٌ١ظ اال خذػخ
ٚوزثب ٌؼغٕ١خ وبٔذ ثٚ ٗ ٕ١ث ٓ١اٌؼذ١خ ٚ ،إلِغبن عز١زخ ػٓ ػطب٠ب وبٔذ رجضٌٙب ا٠بٖ ،
٠ظ١ت ٘زا اٌخجش ػجذ اٌّزجٍ ٟثبٌز٘ٛي  ،ف١مغ ف ٟاػطشاة ػّ١ك ٠ ٛ٘ٚجبدي ٔفغٗ فٟ
غشفخ اٌغجٓ اٌّظٍّخ ٚ ،رٕز ٟٙاٌمظخ ثزٕف١ز دىُ اإلػذاَ ف ٟاٌجطً. 1
 يبدأ ناصؼ قراءتو ليذه القصة عند نص يكرده عمى لساف عبد المتجمي كىك في
السجف بعد أف صدر في حقو حكـ اإلعداـ يقكؿ ":ليس ألحد أف يقاضيو ليس ألحد
أف ينفذ فيو حكما  ،ليس لئلنساف أف يحكـ عمى أخيو اإلنساف  ،إنما الحاكـ ىك
اهلل..فميدع البشر حكـ السماء لمسماء" ،2ربما ىذه العبارة تختزؿ ما يريد تيمكر الحديث
عنو  ،إذ تبيف مكقؼ عبد المتجمي القاضي العرفي كقارئ كتب الشريعة العارؼ
بأسرارىا  ،الذم كاف يقضي بيف الناس كيحكـ عمييـ  ،إذ بو يقؼ مدانا أماـ قاض
آخر كفي محكمة أخرل ال حكؿ لو فييا كال قكة  ،فيك المحككـ بعد أف كاف حاكما
كىك المقضي فيو بعد أف كاف قاضيا  ،كلكف ناصؼ يعاجمنا إلى نص آخر يصكر

1

 -ينظر  :محمكد تيمكر  :نداء المجيكؿ.سمكل في ميب الريح.إحساف هلل.كؿ عاـ كأنتـ بخير  ،القاىرة  ،لكنجماف ،

2

 -مصطفى ناصؼ  :الصكرة األدبية  ،ص.270،271
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فيو الكاتب لحظة تحير البطؿ كىك في ظممة السجف يتحرل الكقت كقد كقر في ركعو
أنو الفجر فيقكؿ:
"ٚ..أٌم ٟف ٟسٚػٗ أْ اٌٛلذ اٌز ٛ٘ ٞف ٗ١أّب ٘ ٛؽالئغ اٌظجبح ٚ ،رؤوذ ٌٗ ٘زا اٌذذط .
أٔفذخ ِٓ ٘ٛاء سؽت الِغذ ٚج ٟ٘ ٗٙاٌز ٟأٌمذ ف ٟسٚػٗ ٘زا اٌشؼٛس  ،أَ ثظ١شرٗ ٟ٘
اٌز ٟأٚدذ اٌ ٗ١؟ اٌشّظ ا ٟ٘ ْ٢ف ٟؽفٌٛزٙب رزٙبد ٜػٍ ٝثغبؽ األفك ثغَّبِخ رٕشش اٌؼ١بء
ٚرش١غ إٌشبؽ ٚاٌذشوخ ف ٟسدبة اٌىٔ ً٘ٚ . ْٛغ ٟرٍه اٌغبػخ اٌشائؼخ ف ٟلش٠زٗ ٌ ،مذ
ؽبٌّب اعزمجٍزٗ ثٛاو١ش إٌٙبس فِٕ ٟظشفٗ ِٓ اٌّغجذ ٕ٠ ٛ٘ٚمً دجبد اٌغجذخ ث ٓ١أطبثؼٗ
ِشددا األ دػ١خ ٚاالثزٙبالد اٌز ٟأٌف أْ ٠خزُ ثٙب طالح اٌظجخ ٌٚ ،مذ ؽبٌّب د١بٖ ٔغُ١
اٌغذش ٛ٘ٚ ،ػٍ ٝاٌّظطجخ اٌفغ١ذخ أِبَ داسٖ ٚ ،لذ ثغطذ ػٍٙ١ب ِفبسػ طٛف١خ صا٘١خ
األٌٛاْ  ٛ٘ٚ ،جبٌظ ٠مشأ ثؼغ وزت اٌشش٠ؼخ ٚاٌغ١ش ِ ،ززٚلب ِغزّزؼب ثّب رٙذ ٜآٌِ ٗ١
غزاء سٚدٚ ٟسػب ٔفغ. 1".ٟ
 يرل ناصؼ أف عبد المتجمي في لحظات السجف  -كقد أبرـ حكـ اإلعداـ في حقو -
يعيش حالة مف االضطراب كالشؾ المكزع بيف الرضا عما فعؿ ككثير مف القمؽ
كالحيرة كالشعكر بالذنب إذ لـ يتحقؽ مف أمر ظركفو  ،لكف ناصؼ يتعجب مف أمر
الشمس الساطعة كالنشاط كالحيكية  ،في سياؽ الحزف كالكدر كالندـ لرجؿ مقبؿ عمى
اإلعداـ  ،كيعتقد أف "الطبيعة كالنبكءة تضمؿ مستقبؿ األشخاص في القصص ،
كتكحي بقدر مف التداخؿ الغامض بيف النفس كمظاىر الكجكد الخارجية  ،كتشير إلى
ما حكؿ األحداث مف ارتباطات غيبية مبيمة ، 2"..كبالتالي فإف تيمكر لـ يكفؽ في
مراعاة حالة عبد المتجمي العقمية كحيرتو بإدخاؿ مشيد الشمس  ،كقد غمب عمى نصو
المغة الفصحى الجزلة التي لـ تراعي أيضا ظركؼ الحدث كمبلبساتو كمقامات
الشعكر كالتصكير .
 كما يبلحظ ناصؼ نمط لغة القص عند تيمكر التي تقكـ عمى نسؽ منتظـ مف
العبارات المتتابعة كالمتسمسمة حيث يكثر فييا الربط كالصمة بيف األجزاء  ،كىك ما
1
2
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يبايف الحالة النفسية لمبطؿ خاصة في لحظات قمقو كاضطرابو  ،المفارقة لمغة
المنطقية اليادئة  ،كبالتالي يغيب عف ىذه النصكص ىزة االنفعاؿ المضطرب الذم
يعبث بالحدكد كالنظاـ كيعنى بفاعمية الحذؼ كالجسارة كالتفكؾ دكف إىماؿ النحك ك
النسؽ المفيكـ .
ربما ناصؼ في ىذه المرة يحمؿ القصة التيمكرية أكثر مما تحتمؿ  ،كرغـ تعصب تيمكر
لفصيح العربية أماـ المغة العامية أك لغة المشافية كمكقؼ ذاتي إال أف ذلؾ ال يخفي قكة
الفكرة كمتانة الربط كتحميؿ المشاعر ،1ك سنحاكؿ الدخكؿ مف مدخؿ آخر يكرىو ناصؼ ،
كىك مدخؿ (البيئةل ربما يضيء بعض عتمات النص أكثر مما نتصكر .
القضية األكلى إف تيمكر يعالج في ىذه القصة قضية (العرض كالشرؼل في مجتمع الريؼ
(الصعيد المصرم عمى كجو التحديدل  ،كىي قضية تعد مف المقدسات في المجتمع البدكم
تسقط دكنيا األركاح كال تقبؿ المساكمة  ،ثـ يكاجو بيا أعمى شخصية في ىذا المجتمع (عبد
المتجميل الرجؿ المتديف المياب كالقاضي بيف الناس  ،لكف حكمة ىذا الرجؿ كعممو بالقضاء
لـ يغير شيئا في تصكر الصعيدم ليذه القضية  ،فتأخذه فكرة (حمية العرض كالشرؼل عمى
االلتفات إلى التدبر في أمرىا بالتثبت كالتعقؿ .
القضية الثانية ىي اتخاذ القرار بقتؿ الجناة  ،أك تحقيؽ العدالة كالعقاب باليد دكنما اعتبار
لممبلبسات كالظركؼ  ،أك دكف التكجو إلى السمطة المخكلة بذلؾ  ،كالعرؼ ىك الذم يحكـ
في الريؼ كليس القانكف .
القضية الثالثة قضية (الجريمة كالعقابل التي ال تخؿ مف فمسفة كعمؽ  ،في قكؿ المتجمي
"الحكـ هلل  ،كليس لئلنساف أف يحاكـ اإلنساف كدعكا ما لمسماء لمسماء" ،أم ىؿ نمغي العقكبة
1

 -ينظر  :محمكد بف الشريؼ  :محمكد تيمكر رائد القصة العربية  ،لبناف  ،األديب  ،العدد رقـ  01 ، 06يكنيك
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بمفيكـ الجبر أك بمفيكـ اإلرجاء أك بمفيكـ المغفرة فػ"اهلل كحده أعمـ بما في نفكس الناس"
لمخير بعكس اإلنساف .
كيغفر لمضمر الشر كما يغفر
ّ
القضية الرابعة الج دؿ بيف القضاء المدني كالقضاء الشرعي أك العرفي  ،الذم يميز بيف تعقد
األكؿ كصرامتو كمكضكعيتو  ،كبيف الشكؿ السيؿ في الثاني رغـ اطمئناف الناس إليو  ،كىذا
ما عناه تيمكر في كصؼ تفاصيؿ المحاكة كالمحاميف كمركز الشرطة في مقابؿ  ،كصؼ
المتجمي عمى حصيرة أماـ بيتو يقضي بيف الناس كليس لو إال قكة الكممة كنفاذ البصيرة  ،كال
يخؼ ىذا الجدؿ بيف المدنية كالبداكة  ،التقدـ كالتخمؼ في المجتمع العربي .
القضية الخامسة قضية رسكخ القيـ البدكية كصبلبتيا  ،فرغـ اعتراؼ سعداكم بتمفيؽ خبر
ىتؾ العرض  ،إال أف مكقؼ المتجمي لـ يكف كاضحا بحسب تصكير تيمكر  ،بؿ إف سعداكم
كاعترافو يختفي مف السرد كأنو لـ يكف  ،كيظؿ عبد المتجمي مص ار عمى فعمتو كثابتا عمى
أمره كأنو ال يريد أف يصدؽ ما سمع  ،كلـ تعف لو أختو البر التي أكؿ مف يدييا أطاييب
الطعاـ  ،كخمو الذم قتمو بيديو شيئا  -كىك الحاكـ بيف الناس الذم ال يخطئ "إنو ليعرؼ
الحؽ كالعدؿ أكثر مف أكلئؾ القضاة" –1لـ يصكر الكاتب ما يمكف تسميتو بالندـ كالحسرة إال
قميبل  ،لكف عبد المتجمي يراجع بذلؾ أحكامو عمى الناس كيشؾ فييا  ،ثـ يبرر لنفسو ىذه
الفعمة فمك أف المأمكر كالقاضي كككيؿ النيابة كقعكا في نفس المكقؼ"لما ترددكا في أف يرتكبكا
جريمتو" ،2كفي لحظة اإلعداـ مكقؼ يسخر تيمكر مف غرفة اإلعداـ التي ال تختمؼ عف
غرفة السجف إال بالمصطبة كقطعة حبؿ مفتكلة تشبو أرجكحة الصبياف في القرية ،3إنيا
لحظة ال تخؼ تعريضا بفكرة العقاب كميا.

1

 -مصطفى ناصؼ  :الصكرة األدبية  ،ص.378
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 -المصدر نفسو  ،ص.382
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كفي األخير ال يفكتنا معارضة ناصؼ مف باب تعدد المعنى الذم يشتمؿ عميو النص األدبي
مف خبلؿ استنكاره لكصؼ الطبيعة كالشمس كالحركة في سياؽ السجف كما يضفيو عمى
النفس أك يسمبو منيا  ،كفي رأم الباحث المتكاضع أف ىذه القطعة ىي كاسطة العقد كفييا
مكمف العبقرية القصصية لمحمكد تيمكر  ،كال يختمؼ ناصؼ مع قارئو ما في ىذه القطعة
مف براعة كجماؿ كلكنو يعترض مف حيث السياؽ  ،كىذا السياؽ المناقض أك المفارقة التي
ساقيا تيمكر لـ تكف سيكا كال حش ار كما تصكرىا ناصؼ بؿ كانت قصدا كفيما ألعماؽ
النفس اإلنسانية في لحظة جاد فييا الفف كأكرـ  ،لقد كاف عبد المتجمي في أشد حيرتو كىمو
بحالو في ظممات السجف كاذا بخاطر الصبح كالسحر يسرم في ركحو كمدافعة النكر لمظممة
ساعة انبثاؽ النيار كانبجاس الفجر  ،فسرت في ركحو حياة كاممة كاف يحياىا  ،كغدت تمؾ
المحظات اليانئة ساعة الصبح دى ار كعم ار مديدا يعج بالتفاصيؿ ككأف عبد المتجمي ىنا
يتحسس نسمات الفجر كيعد الحب في سبحتو ابتياال كاجبلال كيصبكا إلى خيكط الشمس
كابتسامتيا عمى الككف  ،كؿ القصة كانت تمييدا ليذه المحظة (لحظة قياس الحياةل كما بعدىا
ندـ كحسرة عمييا ،كبالتالي فإف معنى الحياة ال يبرز إال لمف فقدىا  .كاألشياء تصغر بيف
أيدينا كلكنيا ساعة الفقد تعظـ  .فالسجي ف قد يفتدم كؿ حياتو في السجف بنسمة مف نسمات
السحر إحساسا بقيمة الحرية.

رابعا  :نحو تأويل روحي شامل لمنص القرآني
لقد كاف كتاب نظرية التأكيؿ قراءة متأنية ككاعية لجيد العقؿ البشرم الغربي كاحساسو العميؽ
بإشكالية الفيـ كالتراث كالحاضر كمستقبؿ اإلنساف أماـ إنجازاتو كانكساراتو  ،كلـ تكف ىذه
اإلشكالية بمنأل عف التراث العربي اإلسبلمي الذم بذؿ جيدا أكبر مما نظف في محاكلة
التأسيس لنظرية الفيـ  ،خاصة مف خبلؿ نظرية التفسير التي تظير عبقرية العقؿ العربي في
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الكعي المبكر بيذه المسألة  ،كما كتاب مسؤكلية التأكيؿ إال كتاب في بحث جكانب التراث
الجـ التي شغمتنا الخصكمة كالمذاىب كالصراعات قديما كحديثا عمى كشؼ النمك الكامف في
أعطاؼ القراءات كالتأمبلت الفذة خارج منطؽ التاري كأكىاـ القراءة التي كرثناىا جيؿ بعد
جيؿ  ،يعد كتاب المسئكلية نسخا لكتاب النظرية  ،ككعيا بحجـ المسئكلية التي تحمميا
األجداد  ،أفبل يتحمميا اإلنساف العربي المعاصر  ،يطرح ناصؼ في ىذا الكتاب إشكالية
القراءة كالتأكيؿ في التراث اإلسبلمي بيف انفتاح النص كتعدد أكجو المعنى كبيف فكرة الحدكد
التي لـ تكف لتغمؽ باب الفيـ كاالجتياد أماـ النص بقدر ما كانت استجابة لمبادئ عامة
تحفظ القارئ مف الزلؿ كتعمي مف قدر النص كحقو في الكجكد  ،كليس كتاب المسئكلية إال
قراءة أخرل أغزر كأعمؽ شغمت ناصؼ منذ الكقت الذم شغمو البحث عف المعنى كمشكمتو
كنظريتو  ،حيث يعد فصؿ (مبلحظات عمى معنى الفيـ األدبيل  -في كتابو نظرية المعنى
– البذكر األكلى التي شكمت فصكؿ المسئكلية إذ تعمقت ىذه المبلحظات كتشعبت أضرب
الفيـ كالتفسير لتشكؿ قراءة أخرل لمعقؿ التفسيرم العربي استحقت بحؽ مفيكـ المسئكلية الذم
ضاع في الزحاـ .
يرل ناصؼ أف قضية الفيـ األدبي قد شغمت القدماء قبؿ المحدثيف  ،فنجد القدماء قد ميزكا
مف قبؿ بيف التفسير كالتأكيؿ  ،كبيف األخذ بالظاىر كما يتبادر إلى الذىف مف العبارات كبيف
ما كراء ىذا الظاىر كالمستكل السطحي  ،الذم ال يكتفي بالمعنى المباشر  ،كيتطمع إلى أبعد
مف ذلؾ  ،كربما ىذا التمييز ال ينيض بفكرة الفيـ األدبي الذم يقكـ عمى مستكيات متعددة
يحتمؿ الطاقة الكاضحة لمنص ، 1كحتى مفيكـ التأكيؿ عند القدماء غالبا ما ينصرؼ إلى
المعنى اإلشارم عند المتصكفة كالشيعة كالباطنية  ،الذيف يدخمكف إلى النص القرآني بأفكار
جاىزة  ،كليست القراءة عندىـ إال صدل ليذه األفكار  ،كما أنيـ يميزكف بيف المعنى الظاىر
الذم شغؿ الفقياء كالعامة كبيف المعنى الباطف الذم ىك لمخاصة مف ذكم البصيرة  ،كلكف
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ىذا الرأم ال يخؿ مف كجاىة ذلؾ أف فيـ النص القرآني ال يمكف أف تحتكره طائفة أك فئة
دكف أخرل  ،فقد يتسع المعنى ألكثر مف كجو كما قد يككف صحيحا في كؿ كجو  ،فميس مف
الممكف لنص يمتاز بالسمك األدبي كالركحي كالشمكؿ أف تحده القراءات أك تحيط بو األفياـ
كالعقكؿ  ،كلكننا شغمنا بفكرة المذاىب كالعقائد كفكرة التحديد التي تحاكؿ ضبط المعنى في
حدكد المذىب أك المدرسة كرفض ما سكاه  ،كىك ما أدل إلى تقسيـ أضرب التفسير إلى
فقيي كسني ك حرفي كعقمي كصكفي كعممي...كأف الحرفي يناقض الصكفي كالعقمي ضد
السني..فمك ألغينا كؿ ىذه األكجو مف التفسير كغيرىا لف تبؽ لنا إال دائرة ضيقة مف المعنى
الذم سكؼ نختمؼ حكلو  ،كبالتالي يرل ناصؼ أنو ال يمكننا إنكار آثار المذاىب كالعقائد
في التفسير  ،كفي المقابؿ ال تخؿ ىذه التفاسير مف فائدة كمف كجاىة  ،لقد اعتقدنا أف
االختبلؼ كمو شر كنسينا باطف الرحمة فيو. 1
لذلؾ كاف القرآف الكريـ عند القدماء قبمة المجتمع كمعقد الفيـ كالعمـ كاألثر كالشريعة
كالكعظ..ككانكا إذا استشكؿ عمييـ النص أك اآلية ال يستنكفكف عف االجتياد كالترجيح كمراعاة
المصالح كالمقاصد كالمساف العربي  ،فقد أبدع المفسر منيجو كاألصكلي أدكاتو كحدكده
كالمغكم إعجازه كبيانو كالصكفي أحكالو كاشاراتو  ،ككاف ألىؿ الرأم فيو نظر كألىؿ العقؿ
كالحكمة فيو بصر ، ..كما كاف ساحة الحجاج بيف الممؿ كالمذاىب كالعقائد كاألحزاب  ،التي
انحرفت كثي ار عف مقاصد النص كحدكد المساف  ،فكاف الشعكر بمزالؽ القراءة كنتائجيا
الخطيرة عمى الثقافة كالمجتمع كالديف  ،أف أبدع العقؿ العربي فمسفة الحدكد كضكابط التفسير
كمنيج القراءة  ،الذم يقاكـ المعب الحر كعكارض المذاىب كاألىكاء بقانكف التأكيؿ  ،لقد
أدرؾ العمماء حرمة النص كالتحرج أمامو  ،كما حذركا مف أقفاؿ القمكب  ،كحرصكا عمى
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االىتماـ بالدليؿ كالترجيح كاالجتياد في ظؿ األريحية كتحمؿ المسئكلية الذم ال يعارض فكرة
الحدكد كيعي جيدا الفرؽ بيف التضخـ كالنمك في قراءة النص. 1
أما في العصر الحديث فإف أىـ دعائـ حركة النيضة كانت تقكـ عمى أساس التفكر في
القرآف ا لكريـ  ،بمحاكلة بعث العناية بو عف طريؽ تجاكز قراءة القدماء  ،كتحقيؽ قراءة جديدة
كمعاصرة ترتبط بيمكـ اإلنساف العربي الحديث  ،كبحقو في التماس المعنى القرآني عمى
شركط الزماف كضركرات الكاقع كتحكالتو كىك ما يعكس الرؤية الشاممة لحركة إلصبلح
كالتجديد ،2كقد شكمت جيكد محمد عبده كمحمد إقباؿ كأميف الخكلي عبلمات فارقة في ىذه
المرحمة  ،اتكأ عمييا ناصؼ في بياف مفيكميـ التجديدم لمغة كالقرآف كآليات القراءة  ،لقد
كاف محمد عبده حريصا عمى فقو جديد لمكممة القرآنية تككف مبتدأ لنشاط جـ  ،كليس مجرد
انعكاس لشيء ما خارجيا  ،ذلؾ أف الكممة القرآنية تتجاكز البيئة التي نشأت فييا كتتسامى
عمييا  ،كاف ارتبطت بتاري كسياؽ زمني فميا القدرة عمى مجاكزة ىذا التاري أك محاكرتو،3
كقد كاف محمد إقباؿ يرل ىذه القدرة متجمية في الحقيقة الدينية التي ىي جكىر كركح اإلسبلـ
كليس العمـ أك العقؿ  ،كىك نكع مف التحديث مف داخؿ الفكر الصكفي في مقابؿ الحضارة
الغربية التي تكاجو المسمـ المعاصر بإنجازاتيا العممية كالمادية ،4أما أميف الخكلي فقد كاف
عالِما مشغكال بتمييز دراسات المغة عف التاري

 ،لذلؾ استطاع أف يؤسس معرفة بالمفظ

اشتير بيا دكف سكاه  ،كبالتالي فإف األستاذ أمينا كاف يعرض مادة المفظ كميا ال يخفي منيا
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شيئا ، 1كخبلصة القكؿ أف الجميع اتفؽ عمى أف مفيكـ التجديد مرىكف بتجديد تفسير
الكتاب.2
لقد ناقش ناصؼ اتجاىات التفسير المعاصر كمنطمقاتيا مف خبلؿ تبياف ما ليا كما عمييا
تمييدا لتأسيس قراءة شاممة تتضمف كؿ ممكنات التفسير كاتجاىاتيا عمى نحك مف التفاعؿ ك
التكامؿ الذم ينيض بمفيكـ النص القرآني كيستكعب كؿ مظاىر العصر الحديث التي ال
تتعارض مع حقيقة النص الركحية كانفتاح المغة القرآنية عمى تشعبات الفيـ كاشكاالتو ،
كبالتالي فإف قراءة مثؿ ىذه تظؿ ممكنة كمتاحة في ظؿ الجيد العربي الذم تكزع بيف
المجاالت التالية:
 التفسير الموضوعي يقكـ ىذا التفسير عمى التمييز بيف ظركؼ كمناسبات السكر كبيفالسياؽ العاـ لمسكر الذم يشمؿ المكضكعات  ،كمف خبلؿ ترتيب اآليات حسب
مكضكعاتيا يمكف لممفسر أف يتجنب عناء البحث عف مكضكع كاحد في عدة سكر
فيتجنب التكرار  ،كيكتشؼ بذلؾ خصائص السياؽ العاـ في ىذه اآليات التي يفسر
بعضيا بعضا  ،كلكف ىذه المسألة محط أسئمة كجدؿ قديما كحديثا الزالت بحاجة إلى
تكضيح كفيـ.
 التفسير األدبي يعنى التفسير األدبي بالجانب المغكم كالبياني الذم ىك أصؿ التفسيرأما األغراض األخرل مف أخبلؽ كاعتقاد كتشريع كاصبلح فيي مرحمة تالية لمحظة
البيانية  ،لكف المعنى األدبي القرآني ليس مفصكال عف الركحي كاألخبلقي كاالجتماعي
فالكؿ يتداخؿ في بعض كال يمكف فصؿ غرض عف آخر فبل يمكف تصكر مستكل مف
المعنى متمايز مف المستكيات األخرل.
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 التفسير االجتماعي يقكـ ىذا التفسير عمى ضركرة العمـ بأحكاؿ البشر كما يقكؿمحمد عبده  ،أك فقو الكاقع المفركض عمى المفسر أف يككف ضميعا فيو  ،كذلؾ ألف
المفسر القديـ دخؿ إلى النص مف باب ظركفو كعصره  ،مما يحتـ تجاكزه إلى ظركفنا
كعصرنا  ،كىي محاكلة لرفع التناقض بيف القرآف كمظاىر العصر الحداثية  ،لكف ىذه
القراءة ال تخؿ مف شطط في محاكلة قراءة مظاىر العصر في القرآف كتأكيميا دكف
مراعاة أبعاده األخرل كخاصة األبعاد الركحية.
 التفسير العممي كىك مف ألكاف التفسير المعاصر الذم يحاكؿ عقد الصمة بيف العمـالحديث ك القرآف عمى نحك قراءة النظريات العممية الحديثة في آم القرآف ،كقد
اعترض عميو الكثيركف بحجة أف القرآف كتاب ىداية كليس كتاب عمـ كأف العمـ متغير
كمتطكر  ،كلكف ىذا الرأم يفكؾ كحدة العقؿ اإلنساني كتكاصؿ العمـ باإليماف في
جانب اإلنساف  ،كما ال يخؿ تفسير النظريات العممية –في بعض مظاىره -مف تكمؼ
كبعد عف مقاصد النص التي تتجاكز حد العمـ إلى أبعاد أعـ كأكلى.
 التفسير الروحي الذم مثمو الصكفية قديما حيث يعتمد عمى طريقة خاصة في إدراؾالحقائؽ  ،تقكـ عمى تبصرات الذكؽ كالكجداف كالحساسية الصكفية  ،كلكف تحميبلت
الصكفية عمى ما فييا مف لفتات كأضكاء تسترعي النظر  ،إال أنيا في كثير مف
األحياف جذبت النص إلييا في قسكة لينطؽ بمعتقداتيـ الركحية  ،كرغـ ذلؾ يبقى البعد
الركحي أىـ األبعاد التي تنطكم عمييا الحقيقة الدينية.
ىذه بعض االتجاىات التي شغمت المعاصريف كناقشيا ناصؼ مف منطؽ حكارم كتفاعمي
يستجمي بيا أبعاد المعنى القرآني بيف الكاقعي كالعقمي كالمغكم كالركحي..كلكف الذم الحظو
ناصؼ ىك تعدد اتجاىات التفسير إلى درجة تكىـ القارئ كالباحث بتشتت النص كتفكؾ
مكضكعاتو  ،كمف ىنا يطمح ناصؼ إلى قراءة شاممة تستكعب كؿ ىذه االتجاىات لتنصير
في بؤرة كاحدة تمقي الضكء عمى المعنى القرآني مف خبلؿ قراءة كاعية كشاممة سماىا ناصؼ
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بالتأكيؿ الركحي الشامؿ ":1لقد حاكؿ الباحثكف أف يفرقكا تفرقة حادة عنيفة بيف أنكاع مختمفة
مف تفسير النص  ،كقالكا :ىذا تفسير اجتماعي كىذا تفسير عممي  ،كىذا تفسير فمسفي..إل
كبذلؾ ظف القارئ أف ىذه األقساـ المختمفة  ،ال يمكف أف تأتمؼ فيما بينيا لتككف مزاجا
كاحدا  ،كتمؾ ىي فيما نعتقد أىـ نقطة تكاجو الباحث في ىذا المكضكع  .فالتفسير الركحي ىك
باستمرار تعبير عف تفاعؿ نقط عديدة في بؤرة ككاحدة  .ىذا المعنى ليس جديدا كؿ الجدة .
ىذه النقاط المتعددة قد تمزقت عمى أيدم المشتغميف بما سمكه التفسير.2"..
 عوالم الكممة القرآنيةيعيب ناصؼ التفسير القديـ الذم يعكد بالمفظة القرآنية دائما إلى الشعر الجاىمي كيفيميا في
السياؽ الكضعي كاالستعمالي العربي  ،ثـ لـ يبؽ ليذه المفظة مف مزية إال أف تكضع في
نسؽ تأتمؼ فيو األلفاظ عمى نحك مف النظـ كال يبؽ لؤلصكلي كالببلغي كالمفسر إال أف
يستجمي أسرار ىذا النظـ عمى أساس مف الكضكح كالبياف  ،أك عمى أساس الطبلء كالزينة،3
فالقرآف ناقد كناقض لمعقؿ الجاىمي كمحارب لمفكضى كاالضطراب األثير في ىذا العقؿ ،
فمعجـ القرآف مستقؿ عف المعجـ العربي  ،إنو يعيد تركيب الكممة كيصنعيا صنعا آخر  ،لغة
الشعر ا لجاىمي مرتبطة برؤية اإلنساف العربي لمككف كالزماف الذم يعترييا التفكيؾ كالحماسة
المسرفة كالتجسيـ كاالفتتاف كلذة الجداؿ..كيضرب ناصؼ مثبل لذلؾ":كيؼ نفيـ فكرة الصراط
أك الطريؽ في القرآف دكف أف نعرج عمى مفيكـ الطريؽ قبؿ اإلسبلـ  ،الطريؽ في الشعر
الجاىمي مممكء ب الحصى  ،كالعثرات كالسراب كحر الشمس ك كىيج الظييرة  ،ال يقكل عميو
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اإلنساف إال تخيبل ك حمما  ،كظمت فكرة الطريؽ دائرية ال مستقيمة  ،ككاف الزماف ىك الطريؽ
المرعب الذم يستكعب كؿ الناس الذيف يسيركف فيو عمى الرغـ منيـ.1"..
كمف ىنا فإف الكممة القرآنية عالـ فريد كمتجدد  ،يختبر طاقتنا كقدرتنا عمى التغير كالتحرر
مف أكىاـ الرككد كركح البؤس كأكجو التقديس التي نحيطيا بالقراءة القديمة  ،نحف بحاجة إلى
قراءة جديدة لخصكصية الكممة القرآنية تستميـ طاقتيا كتتمثؿ ركحيا كتتأكؿ رسالتيا بما
ينيض بحياتنا األخبلقية كالركحية في بعث ثاني لنيضة الشرؽ لف يككف إال بإعادة تفسير
النص القرآني.2
ال ينكر ناصؼ أف لمكممة القرآنية تاري كبيئة كثقافة  ،لكنيا في الكقت نفسو تعمك عمى ىذه
الظركؼ الخارجية  ،كما أف ىذه الثقافة ال تخؿ مف تفسيرات كتأكيبلت نامية تحتاج إلى فيـ
كتكاصؿ بدؿ التثبيت كالترسيـ الذم يمغي حركية المعنى القرآني كقدرتو عمى التكالد كالنمك ،
ك لمكممة القرآنية سياؽ آخر ىك السياؽ الداخمي كليس ىذا السياؽ ىك السطح أك النظـ كانما
ىك الحكار الخبلؽ بيف الكممات كتفاعميا كتكامميا في النسؽ الباطف خارج حدكد المعجـ
كضيؽ المفردات  ،فكممة الرحمة قرينة كممة السبلـ كتزكية ليا ككؿ كممة تتكج سائر الكممات
كتصيرىا  ،فالسبلـ يظير الكجو الناظر لمتقكل كالخشية  ،ككممة السبلـ في حكار دائـ مع
كممة الجياد كالمجاىدة  ،الحكار ىك المعنى ،كليس االستبداؿ أك الترادؼ أك كضع كممة
بجكار أخرل  ،السبلـ مجاىدة كتكازف كتكتر يعبر عف خطكات الفضيمة كنمكىا كثمراتيا
كعبلقاتيا المتنكعة.3.
يتكسع ناصؼ في فمسفة القراءة المعاصرة لمقرآف الكريـ بدءا برائدىا األكؿ محمد عبده مرك ار
بالمدرسة التي أساسيا عمى يد أتباعو محمد رشيد رضا ثـ مرحمة الركاد كاضافات العقاد في
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المغة القرآنية إلى غاية أميف الخكلي كبنت الشاطئ فيما يعرؼ بالتفسير البياني كالعناية
بمغكية النص القرآني كبحاجات المسمـ الحديث بيف العقؿ كالكجداف  ،العمـ كاإليماف  ،الديف
كالكاقع  ،الرمز كالببلغة  ،القديـ كالحديث...كىك تتبع حثيث لحياة األلفاظ كحركة الكممات
فيما يصبك إليو ناصؼ مف (تجديد التفسيرل ،الذم يعضده بالكثير مف األمثمة القرآنية يبحث
فييا تمؾ األفكار كيختبر فييا حدكد القراءة كسعة الكعي كأفؽ الفيـ في رحاب الكممة القرآنية.
 الظمم كممة الظمـ كممة أساسية في القرآف  ،كقد جاء في تفسير قكلو تعالى:

«







»

لقماف13



 ،أف الظمـ ىك الشرؾ  ،ثـ نجد

تعريفيـ لمظمـ عمى أنو كضع الشيء في غير مكضعو  ،أما في المعاجـ فإف ظمـ
األرض حفرىا في غير مكضع الحفر فييا  ،ظمـ الطريؽ عدؿ عف كسطو  ،يرل
ناصؼ أف المفيكـ القديـ لمظمـ ال ينيض بحقيقة ىذه الكممة في االستعماؿ القرآني ،
كىك معنى ضئيؿ ال يتفؽ مع ما يراد لمظالميف مف كعيد كنذير ،ك أف كؿ شرؾ ظمـ
كليس كؿ ظمـ شرؾ  ،كما ليس مبمغ العمـ مف الظمـ ىك الحفر في غير مكضع
الحفر  ،كيثبت ىذا النيج في تفسيرىـ لقكلو تعالى:

«









»

 الكيؼ33



قالكا (تنقصل  ،كاألحرل أنيا كفت بما

عمييا مف التزاـ ،كيبلحظ ناصؼ في التفسير القديـ إىمالو لمقيـ اإلنسانية المتضمنة
في الكممات ،كإىمالو (لنفي العدؿل المقترف بالظمـ كالتفاتيـ إلى الداللة العادية الخالية

مف أم خبرة نفسية  ،كقاؿ تعالى« :
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»

البقرة56

قاؿ المفسركف (ما

نقصكنال  ،كلكف اآلية تحكي عبلقة بني إسرائيؿ بربيـ كاعتقادىـ أنيـ يمنكف عمى اهلل
بإيمانيـ كبكسعيـ الثكرة عميو  ،كبالتالي فإف الظمـ ىنا أبعد عف النقص أك حفر
األرض في غير مكضعيا يتساءؿ ناصؼ"ما العبلقة بيف الظمـ كالشرؾ كالعصياف ؟
ما العبلقة بيف الظمـ كالمعارضة كاالستيزاء ؟ ما العبلقة بيف الظمـ كاالستكبار ؟
تجاىؿ معظـ المفسريف المعنى اإلنساني  ،فالعصياف  ،كاالعتراض كالكبرياء ،
كالجدؿ المسرؼ اعتداء عمى النفس  .لـ يمحظ المفسركف في تقدير الناحية اإلنسانية
ىذه المفارقة الساخرة  ،بؿ لـ يمحظكا العبلقة بيف االعتداء عمى الناس كاالعتداء عمى
النفس  ،األكؿ ظاىره القكة كالتماسؾ ككضكح الرؤية  ،كلكف ظمـ النفس ينـ عكس ىذا
كمو  ،ينـ عف التمزؽ كالضعؼ" ،1إذا مدار المعنى في كممة الظمـ ىك ظمـ النفس
التي تعكس نشاطا نفسيا عميقا بحقيقة الصراع كالمجاىدة فاإليماف ليس مجرد تسميـ
بقدر ما ىك معاناة كمجاىدة كما أف الكفر ال يعد جحكدا بغير مشقة كصراع  ،لقد
غاب عف المفسريف أف المعتدم عمى قيـ اهلل كالمعتدم عمى نفسو كال تعني كممة
الظمـ سكل الحرماف مف السبلـ  ،فالظالـ ال يرحـ نفسو كال يرأؼ بيا  ،كما ال تبعد
كممة الظمـ عف كممة المرض أك األعراض التي تشكب

النفس«



  

»

  البقرة.09
 الضحى يريد ناصؼ مف خبلؿ ىذه الكممة اختبار تصكرات التفسير القديـ كالحديث
بيف الحد المغكم لمكممة كبيف السياؽ كبيف المكقؼ الحسي كالمكقؼ الفكرم الذم
ننطمؽ منو في فيـ الكممة  ،كقد كجد ناصؼ تعدد كجيات النظر إلى حد التعارض
1
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أحيانا  ،فيؿ يمكف التكفيؽ بينيا أك الميؿ ألحدىا كاإلعراض عف األخرل ؟ يذىب
القدماء إلى تفسير معنى الضحى بالحكـ اإلليية في الميؿ كالنيار بالزيادة كالنقصاف
بينيا  ،التي تأتي بحسب المصالح المرتبطة بانقطاع الكحي كالميؿ كتكاصمو في
النيار  ،كقد أكلكا الضحى بالنيار كمو باعتبار (السجىل أك الميؿ  ،رغـ أف الداللة
المغكية كالعرفية تعني صدر النيار  ،كتعني البركز كالظيكر  ،فالضاحية ىي السماء،
كاألرض المضحاة ال تغيب عنيا الشمس ..كىنا يظير كلع المفسر القديـ بالجانب
الحسي لممعنى كحصره في حدكد النيار كالسياؽ الذم ال يخؿ مف اعتبار شخصي ،
لكف محمد عبده يذىب إلى أكثر مف ذلؾ حيف يعتبر الضحى بمنزلة سطكع الكحي
ألكؿ مرة عمى قمب محمد(

( الذم بو تقكل الحياة كتنمك الكائنات  ،كما عرض

بعد ذلؾ مف انقطاع الكحي فيك بمنزلة الميؿ إذا سكف لتستريح فيو القكل لما يستقبميا
مف العمؿ ،1فالضحى مناسب لنكر الكحي  ،كالحياة أكلى لممؤمنيف مف المكت فكاف
الضحى حتى ال يحصؿ اليأس ككاف الميؿ محصمة األمف كالسكينة  ،كقد يككف القسـ
مرادا بو تألؽ الضكء في مقابؿ فتكر الميؿ  ،كىك تعارض ال يضر بنظاـ الككف ،
حتى ال يبعث عمى اإلنكار كأف السماء قد تخمت عف األرض كأسممتيا إلى الظممة
كالكحشة " ،فأم عجب في أف يجيء بعد أنس الكحي كتجمي نكره عمى الرسكؿ
)

( فترة سككف يفتر فييا الكحي عمى نحك ما نشيد مف الميؿ الساجي يكافي

بعد الضحى المتألؽ ،2".كبالتالي نحف أماـ كجييف مف التفسير األكؿ المرتبط
بػػ(المكقؼ الحسيل لمكممة كمعنى الكضكح أك التشبيو في انقطاع الكحي الميؿ  ،الذم
ال يغادر حدكد السياؽ الضيؽ لمكممة  ،كبيف (المكقؼ الفكرمل إذ ىناؾ فرقا بيف(فكرة
الكضكح ككضكح الفكرةل  ،فالضحى رمز لمتعبير عف مظاىر الحياة كقكة الكائنات ،
كرمز لظيكر النشاط العممي  ،كما ييـ اإلنساف  ،كمف ىنا يرل ناصؼ أنو ال يمكف
1
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رد المكقؼ الفكرم بحجة خركجو عف الحد المغكم  ،ألف الحد المغكم أيضا ال يخؿ
مف اختبلؼ كتعدد يظير تحيز المفسر القديـ  ،فػ"الكممة ليست مجمكعة صفات
مجردة  ،قد تككف الكممة أقرب إلى مجمكعة مف العمميات  ،كالكممة تعبير عف شيء
أك كائف حيكم  ،كليست تعبي ار عف صفة مف الصفات التي عزلت عف مكقؼ
تجسيدىا في الحياة".1
 الصالة يحاكر ناصؼ معنى الصبلة مف خبلؿ التفسير الحديث الذم ينطمؽ في
عممية الفيـ مف بعض اتجاىات التراث في ذلؾ  ،مف خبلؿ نمكذجيف معاصريف كىما
العقاد كمحمد إقباؿ  ،حيث يتكأ األكؿ عمى تفسير الغزالي لمصبلة كجماعة المنار ،
كيتكأ الثاني عمى المفيكـ الصكفي في مقابؿ جدلية العمـ كالديف في العصر الحديث ،
فالصبلة عند العقاد تحقيؽ لمتكاصؿ مع اهلل كمع الجماعة التي يراد بيا صبلح الفرد
كصبلح الجماعة باالرتفاع عف الشح كالجشع كىمكـ الدنيا  ،كىي ابتياؿ ككني يشعر
بو الفرد الكاحد كىك يؤدم ىذه الفريضة مستقببل القبمة كيدعك بدعاء كاحد يردده
جماعة المسمميف عمى كجو كؿ األرض  ،كليس تكرارىا خمس مرات إال امتزاج الحياة
بالعنصر اإلليي كسمك الكازع األعمى في النفس كمما التفتت إلى الدنيا حينا بعد حيف
بيف الميؿ كالنيار  ،أما إقباؿ فإنو يرل في الديف سبيبل لممعرفة الكمية  ،كالصبلة ىي
المدخؿ األخص الذم ينفذ إلى ىذه المعرفة  " ،فالصبلة التي تستيدؼ المعرفة تشبو
التأمؿ  ،كمع ذلؾ فالصبلة في أسمى مراتبيا تزيد كثي ار عمى التأمؿ المجرد في أنيا
فعؿ مف أفعاؿ التمثيؿ..فالعقؿ في تفكيره يبلحظ فعؿ الحقيقة كيتقصى آثارىا  ،لكنو
في الصبلة يتخمى عف سيرتو بكصفو باحثا عف العمكميات البطيئة الخطك كيسمك
فكؽ التفكير ليحصؿ الحقيقة ذاتيا لكي يصبح شريكا في حياتيا شاع ار بيا  ،كليس
في ىذا شيء مف الخفاء  ،فالصبلة مف حيث ىي كسيمة لميداية الركحية  ،فعؿ حيكم
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عادم تكشؼ بو شخصيتنا التي تشبو جزيرة صغيرة مكانيا في الخضـ األكبر مف
الحياة".

1

كيكازف ناصؼ بيف النصيف ليجد أف العقاد يتحدث عف المعاني التيذيبية كاألخبلقية
لمصبلة  ،بينما يعتبر إقباؿ الصبلة طريقة خاصة لممعرفة كالكشؼ  ،الذم يميز بيف
المسمؾ الخارجي لمحقيقة كطريقتو في العقؿ كالعمـ كبيف المسمؾ الداخمي كطريقتو
التأمؿ أك االتصاؿ المباشر بالحقيقة  ،كىك يخالؼ المعرفة الصكفية مف حيث النتائج،
فالصبلة تنمي الشعكر الفردم كتنيض بو في الكشؼ كالسمك أما االتجاه الصكفي فإنو
ينتيي إلى نكع مف نبذ الفردية في الفناء كالحمكؿ  ،كفكر إقباؿ يقكـ عمى جدؿ دائـ
بيف الحقيقة العممية كالحقيقة الدينية في العصر الحديث المفتكف بالعمـ  ،كىي قضية
ليست حديثة بقدر ما ناقشيا القدماء تحت مفيكـ الفمسفة كالشريعة خاصة عند الفرابي
كعبلقة االستدالؿ اليكناني في تفيـ النص القرآني في مقابؿ منيج يعتمد الفطرة
كالطباع األكلية طريقا لممعرفة.
يعايف ناصؼ القراءة األكلى كما ألؼ ذلؾ مف أجؿ اختراقيا مف الداخؿ كتبياف قصكرىا في
الفيـ عند المفسريف القدماء أمثاؿ الطبرم كالجبلليف  ،كفي لساف ابف منظكر  ،ثـ يعرضيا
عمى التفسير الحديث عند محمد عبده كمحمد كامؿ حسيف في الذكر الحكيـ  ،ليتبيف حدكدىا
قبؿ أف يدفع اآلراء المضيئة لمنص القرآني إلى األماـ مبينا السبيؿ الصحيح الذم يمتمس ىذه
األضكاء  ،كال يجد القارئ عناء في أف نيج ناصؼ ال يختمؼ عمى نيج البيانييف المحدثيف
خاصة أميف الخكلي كعائشة عبد الرحمف في تتبع معاني المفظة القرآنية داخؿ السياؽ
القرآني ،كما نجد أف ناصؼ يستثمر ثقافتو في النقد كخبرتو بالنص األدبي لينقميا إلى ميداف
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النص القرآني  ،كىك يستثمر أيضا خصكبة الكممة عند أستاذه أميف الخكلي كانفتاح الداللة
في اتجاىات التفسير  ،ليستعيف بيا عمى تأكيؿ النص األدبي .
ال يقدـ ناصؼ في ىذه القراءات محاكلة لبناء ما يمكف تسميتو (التفسيرل بمفيكمو الكاسع ،
أك ييدؼ إلى تأسيس نمط منو يقكـ عمى التجديد كما يكحي عنكاف أحد فصكلو (تجديد
التفسيرل  ،كانما يحاكؿ ناصؼ قراءة البنية المؤسسة كالمتحكمة في عممية الفيـ عند المفسر
العربي قديما كحديثا مف خبلؿ اختبار مظاىر ىذه البنية كأثرىا في تبني بعض أكجو المعنى
كمعارضة اآلخر أك نفيو  ،فالفيـ باعتباره مكقفا مف الحياة كالكجكد كالمغة يمارس حضكره
أماـ النص في شكؿ تبرير ليذا المكقؼ أك رفضا لمكاقؼ أخرل  ،كلكف ناصؼ مف منطمؽ
الحساسية المغكية التي تشرب معانييا مف عقكؿ الركاد يحاكؿ أف يحاكر الكممة القرآنية مف
داخؿ جيكد عبده كأميف الخكلي ليستكمؿ الطريؽ كيعيد بعث ذلؾ التراث العظيـ الذم بذؿ
جيدا ال نزاؿ نتنكر لو في فيـ النص كتحمؿ أعباء المعنى بالمجاىدة كالصبر كاالختبلؼ ،
أماـ جبلؿ كعظمة النص المقدس  ،إذ الحديث عف المغة كالقرآف حديث عف التجمي
كاالنكشاؼ  ،فالمغة تبسط سمطانيا عمى الكجكد  ،كالنص المقدس يعطي لمغة قيمة الكجكد ،
كفي المقدس تنكشؼ المغة عف كجكدىا كأسرارىا  ،لقد أنفقنا دى ار في الجدؿ كالمحاججة كفي
الترجيح كالتأكيؿ  ،كفاتنا اإلحساس برىبة الصمت كجبلؿ اإلنصات  ،كليس اإلنصات إال
تخمي اإلنساف عف غركره بانحنائو أماـ النص القرآني كباستسبلمو الكامؿ أماـ التجمي األعظـ
ليذا

الصمت

في

لغة

ثانية
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تدرؾ

إال

باإلنصات

.

خاتمة

كفي آخر ىذا البحث يمكف استخبلص مجمكعة مف النتائج الميمة  ،التي ال نزعـ
أنيا تحيط بمقتضيات النقد عند ناصؼ  ،خاصة أماـ نص يحتفؿ بالسؤاؿ كيجعؿ مف
القراءة عمى ا لقراءة طقسا قكميا  ،كشعيرة ككنية قكاميا اإلنصات كالتعاطؼ كالتكاصؿ ،
كليست ىذه النتائج إال كجيا مف القراءة التي يجب أف تعضدىا قراءات كقراءات ككذلؾ ىك
التأكيؿ:
يعد مصطفى ناصؼ أحد العقكؿ النقدية العربية المعاصرة التي انفردت برؤية متميزة عف
أقرانيا كمعاصرييا رغـ تأثره بتراث األجداد ممثبل في عبد القاىر كالجاحظ كتراث الركاد عند
طو حسيف كالعقاد كأميف الخكلي دكف أف ننس أثر النقد الجديد كالتأكيمية األلمانية باإلضافة
إلى األبعاد الثقافية التي تنصير جميعا كتذكب في خطاب آخر يمكف أف نمتمس بعض
مظاىره في العناية بالببلغة العربية أك بيف صكرتيف مختمفتيف لقراءة البياف العربي  ،القراءة
األكلى التي تنتمي إلى التراث الخاص أك تاري الببلغة كالنقد  ،كقد انطمؽ ناصؼ في
قراءة ىذه الببلغة مف رؤية أخرل تتجاكز الطركحات الكبلسيكية سكاء عند القدماء أك
المحدثيف  ،كذلؾ ببحث المؤثرات الثقافية التي ساىمت في رسـ معالـ العقؿ البياني العربي،
في عصر يعد مف أخصب فترات التاري اإلسبلمي نمكا كازدىا ار مف حيث انتشار العمكـ
كتدكينيا عمى غرار الببلغة العربية  ،كلكف نشأة ىذه العمكـ تتخمميا ظركؼ سياسية كدينية
كاجتماعية غاية في التعقيد كاف ليا الدكر البالغ في تحديد مكقؼ الباحثيف كالبيانييف مف
المغة كالببلغة كالشعر  ،كىذا المكقؼ ال يستنكؼ عف مناصرتو ألحد التيارات أك معارضتو
ألخرل رغـ أنو يستعمؿ نفس السبلح أال كىك المغة أك البياف خاصة إذا عممنا أف نشأة
الببلغة العربية مرتبطة بفكرة المقاصد أك األىداؼ  ،حيث يغيب كؿ حضكر لمغة بمعزؿ
عف المفيكـ الكظيفي ليا  ،فيغدك التأثير كاإلقناع أقصى ما يمكف أف يصؿ إليو المتكمـ ،
في جك سادت فيو الخصكمة كالدعاية كاطبلؽ العناف لمبراعة الخطابية التي ميزىا االفتتاف
بالمغة كالكلع بالشيرة كالغمبة  ،كالتشاغؿ عف ىمكـ المغة بيمكـ المجتمع كانحرافو  ،كقد بيف
ناصؼ أشكاؿ الببلغة في ىذا العصر مف ببلغة خطابية ك ببلغة فمسفية كبلمية  ،كأخرل
كبيف حجـ التداخؿ فيما بينيا  ،لكنيا جميعا كقعت في
فنية تذكقية عند الكتاب كاألدباء ّ ،
أسر البنية العقمية التي طبعت ىذا الزماف كلـ تستطع رغـ المحاكالت المعتبرة أف تتحرر مف
أثر رؤية العالـ كالككف التي سحبت إلييا كؿ فكر أك نظر حكؿ المغة كالبياف .
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كرغـ ما بذلو ناصؼ في سبيؿ إثبات ىذه الرؤية كنقض البياف مف جذكره كأعماقو  ،إال أنو
ال ينفي مطمقا اإلحساس العميؽ مف قبؿ الببلغييف كالعمماء بخطكرة ىذا المسمؾ كأثره
المدمر عمى المغة كالبياف معا  ،سكاء في كتابات الجاحظ خاصة في الحيكاف أك الجرجاني
كقد جعؿ مف األريحية بابا آخر لببلغة التأكيؿ  ،إذ ىناؾ حاجة ممحة كانت تعصؼ بأفكار
ىؤالء تدعكىـ لمراجعة كثير مف آرائيـ كمحاكلة الخركج مف سطكة الزمف إلى رحاب المغة ،
كالتحمي بشيء مف الدقة كاألمانة كالتكاضع أماـ النص رغـ تزاحـ التيارات السائدة كمراكدة
األىكاء .
كلكف ىذا اإلحساس كاف أعمؽ كأكثر حضك ار خارج الببلغة العربية ،

لقد كانت ىناؾ

رؤية ثانية تتشكؿ في حقؿ آخر بعيدا عف فتنة البياف كمنطؽ العرؼ السائد  ،لقد كاف
القرآف كعمكمو ميدانا آخر لتفي ـ حقيقة المغة ككشؼ حيكيتيا خارج لعبة البياف  ،كاف النص
القرآني مظي ار مف مظاىر التأمؿ في أساليب البياف ككجكه الداللة كاحتماالت أخرل تكشؼ
عف شرؼ النص كطاقة المغة التي تستحؽ اإلجبلؿ كاإلكبار كذلؾ في التفسير كأصكؿ الفقو
كالتصكؼ .
إف ناصؼ في بحثو عف تككينية المعرفة الببلغية كعبلقتيا بالمعرفة الدينية ؛ التفسيرية ك
األصكلية ك الصكفية كمكقؼ كؿ منيا مف النص كمف العالـ ككيفية تعامميـ مع مبادئ
العقؿ كالعاطفة كالذكؽ كالحدس كالعمـ..ىك بحث في تعدد الكسائؿ كالمداخؿ التي يمكف أف
نطرؽ بيا عتبات النص دكف أف تقكـ ىذه الكسائؿ عمى أساس مف التناقض ،بؿ عمى
أساس التفاعؿ كالتكاصؿ كالتكامؿ الذم يضيء النص كيثرم عممية القراءة كيحؿ كثي ار مف
المشاكؿ الكىمية التي تقؼ بيف القارئ كالنص كبيف التراث كالمعاصر كبيف الذات كاآلخر ،
كبيذا يمكف استثمار كثي ار مف ثمرات الفيـ التي سمطت عمى النص الديني كنقميا إلى النص
األدبي مع كعي االختبلؼ بينيما  ،فقد كاف النظر إلى النص الديني يكمؿ سائر مناىج
المعرفة الصكفية كالعممية كالنظرية األخرل كيثقفيا ليصبح البحث ليس فقط عمى مبادئ
نظرية كأخرل عممية في مكاجية النص بقدر ما ىك بحث عف تيذيب كاكماؿ تصكراتنا
لمحياة اإلنسانية مف جكانبيا المختمفة.
يعد الحكار كالتكاصؿ كالتفاعؿ مع اآلخر مف أىـ ما يميز االنفتاح عند ناصؼ  ،ككاف
جدؿ الماضي كالحاضر ،كجدؿ النص كالقارئ ،كسجاؿ األنا كاآلخر أبرز سمات فكر
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ناصؼ الذم كاف نيجا كحده كاتجاىا منفردا في منطمقاتو كأفكاره  ،حيث يبدأ الحكار مف
داخؿ الذات أكال  ،أم حكار داخمي يستكعب كؿ التراث البعيد كالقريب كالخاص كالعاـ ،
المركزم كاليامشي  ،في حالة مف التكاصؿ كالتفاعؿ التي تبيف القيمة الممتازة لحقيقة التراث
خارج عقمية االنتقاء كالتناكؿ الجزئي الذم يسيء إلى التراث أكثر مما يضيؼ إليو  ،ثـ
يسع ى ذا الحكار اآلخر في عبلقة تبادؿ كاحتراـ تمبي الحاجة الممحة لمتجديد كاإلبداع التي
تنطمؽ مف داخؿ الثقافة العربية كىمكميا كمشاكميا .
لقد خاصـ ناصؼ المناىج النقدية  ،كخاصـ نقاد عصره  ،كخاصـ البيانية العربية ،ككاف
مبنى ىذه الخصكمة عمى التساؤالت كالتأمبلت كالتأكيبلت التي تؤلؼ بيف المتباينات ،
كتفسح المجاؿ لمحركة كالنماء مف أجؿ االنتقاؿ إلى النظرية األخرل كالقراءة الثانية ،
كتحقيؽ المنشكد مف النقد العربي في سبيؿ الخركج بو مف دائرة االجترار كالتبعية كاالستبلب
إلى فمؾ اإلبداع كتحقيؽ االستقبلؿ الذاتي .
كقد خاصـ ناصؼ المناىج السياقية كعدكانيا عمى النص مف منطمؽ الفمسفة الجمالية
كخصكصية النص األدبي ككجكد مستقؿ عف انفعاؿ القارئ كحالة المبدع النفسية كظركؼ
النص االجتماعية التي تنصير في النص لتشكؿ خمقا آخر يتصؿ بأفؽ الفف كيعمك عمى
ظركؼ تككنو في حالة تجديد دائـ ال يمتمس إال بالتأكيؿ .
ينطمؽ مصطفى ناصؼ في نقده لممناىج البنيكية كىجكمو عمى االتجاه الجديد في النقد
العربي مف ثقافتو التراثية العميقة التي ناىضت الببلغة الشكمية كالمدرسية القائمة عمى
التقسيمات كالتفريعات كالحدكد  ،كاالستخراج الكسكؿ لما يسمى بالمحسنات كالصكر
البياني ة ،عمى حساب الحساسية المغكية كاإلحساس العميؽ بميمة الشعر كالنقد معا  ،كما
أف ناصؼ مازاؿ مدينا لتراث الركاد العقاد كطو حسيف كأميف الخكلي الذم ازكر عنو النقد
الحداثي سريعا ككذلؾ تأثره بآراء ريتشاردز كالنقد الجديد األنغمكساكسكني كانفتاحو عمى
مفاىيـ غربية أخرل كىي الفينكمينكلكجيا كالتأكيؿ التي تتجاكز التحميؿ كالتفسير إلى الفيـ
التأكيؿ  ،كبالتالي فإف مخاصمة المناىج الشكمية عند ناصؼ تنطمؽ مف رؤية شاممة ككمية
منسجمة تماما مع مكقؼ ناصؼ مف التراث الببلغي كالنقدم العربي القديـ كالحديث  ،كمف
قراءاتو لمختمؼ االتجاىات ا لنقدية الغربية في كعي لمساراتيا كتحكالتيا عمى أساس مف
التفاعؿ كالمحاكرة الحذرة التي تأبى السقكط سريعا في أحد أشكاليا  ،كعمى نحك مف القراءة
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المتأنية الناقدة كالفاحصة التي تفضي إلى خاصيتي القبكؿ كالرفض  ،كىك ما عبرت عنو
قراءتو لؤلنظمة البنائية .
لـ يكف ناصؼ في مخاصمتو لؤلنظمة المغمقة كما يسمييا رافضا لمتكجو المساني في النقد ،
أك رافضا لمنيج العممي الذم ينحك إلى التجريد كالتحميؿ كيمتمس أقكاؿ العمـ في مقاربة
النقد ،كانما أراد اإلشارة إلى طرؽ أخرل في النقد ال تكتفي بالتقرير كالشرح فقط  ،كانما
تعتمد الجدؿ كالتخميف كاالحتماؿ كالتأكيؿ .
تعد الفينكمينكلكجيا أحد الركائز الميمة في قراءة ناصؼ النقدية حيث شكمت خمفية ممتازة
لتجاكز البنيكية مف خبلؿ عدائيا لمنزعات العممية كالتجريبية كالنفسية التي اجتاحت الفكر
الغربي  ،ككاف الكعي كالقصد كالحكار ك كانفتاح النص كاالنحناء أماـ الكجكد أىـ مميزات
الفكر اليكسرلي التي سيستثمرىا ناصؼ في نمط آخر مف القراءة ينفتح عمى العالـ فيما
يسميو التأكيؿ الثقافي  ،إف مكقؼ ناصؼ مف االتجاه الثقافي ينطمؽ مف إيمانو بانفتاح
المغة عمى الكجكد كعمى الكاقع كظركؼ العصر كاستيعابيا لممختمؼ كالمؤتمؼ  ،أك التأليؼ
بيف المتباينات كما يقكؿ  ،إذ يعد النقد في عرؼ ناصؼ مسألة قكمية كممارسة اجتماعية
تعنى بكؿ ما ييـ العربي مف أزمات كمشكبلت  ،كترتبط بالماضي كالحاضر كاآلخر عمى
نحك مف التفاعؿ كالتحاكر كالتكاصؿ .
يعد ناصؼ مؤكال فينكمينكلكجيا يحترؼ فمسفة التأكيؿ كيعتبرىا مرجعية أساسية في قراءة
النص األدبي خاصة في بعده التطبيقي  ،كما أنو مارس التأكيؿ الثقافي خاصة في قراءة
النقد القديـ كقراءة الشعر المعاصر األقرب إلى ظركؼ الشاعر كالناقد كمشاكؿ العصر ،
كقد نجده يمزج األمريف في كبل المجاليف حسب ما تقتضيو القراءة ،كما يجكد بو النص
الذم يعد القطب األكؿ في عممية النقد عند ناصؼ  ،كبالتالي فإف انفتاح القراءة عمى
الجمالي كاالجتماعي كالنفسي كاألسطكرم كالثقافي ال يككف إال مف خبلؿ النص كمف
داخميتو كال يمتمس خارجو بمفيكـ المنيج  ،كمف ىنا فإف أم مقاربة تريد أف تق أر ناصؼ
عمى ضكء أحد المناىج تعد انحرافا عف غاية النقد كقف از عمى مفيكـ القراءة عند صاحب
النظرية الثانية الذم يقكـ مشركعو عمى نقض الرؤية المنيجية مف أصكليا ،كحتى قراءة
ناصؼ مف منظكر التأكيؿ الميتكدكلكجي في الفمسفة األلمانية التي يتبناىا قد ال تجدم نفعا
ما لـ تعد إلى منطؽ القراءة الناصفية ذاتو في نصو النقدم.
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يرل ناصؼ أف القصيدة الجاىمية قطعة كاحدة  ،كأف الشعر الجاىمي أكثر ترابطا كعمقا
كتكامبل مف أقكاؿ الشراح  ،كأف ألفاظ الحبيبة كالدار كالناقة...ىي رمكز قد تككف أقرب إلى
الكعي الجماعي مف الحكادث الجزئية كالتجارب الطارئة  ،كال يستنكؼ ناصؼ عف رد ما
استقر عميقا في قراءة الشعر الجاىمي  ،كاحالة خطابو الذم ينساب في القصيدة كنفس
شاعرة كعارفة بميمة الفف ككيفية التأتي ليا  ،لتغدك القراءة كشفا كتحميقا في سماء

القصيدة ،بقصيدة أخرل ىي الفيـ .

إف عممية القراءة عند ناصؼ تنطمؽ مف استحضار السياؽ الشعرم كمعنى عاـ يؤثر في
آثار المعاني الجزئية التي تتضمنيا أية قصيدة  ،كما تعتبر القراءة مكقفا مف المغة عند
أصحابيا كمقارنتيا بتكجيات النقاد قديما كحديثا  ،كىناؾ السياؽ الثقافي كالحضارم الذم
ينطمؽ منو الشاعر كيخمؽ بو مضامينو كآراءه المغكية كالفنية  ،كليست القراءة عند ناصؼ
عمبل محايدا  ،إف ناصؼ يق أر الشعر المعاصر مف زاكية انخراطو في ىمكـ الحاضر ككعيو

بإشكالياتو التي ىي أزمة العربي في كؿ عصر .

كيتعامؿ ناصؼ في قراءتو مع كممات أكثر مف تفصيؿ القصيدة إلى جكانب معتادة  ،إف
الكممة تفضي إلى أختيا في شكؿ تداعي كتكليد مستمر يحترفو ناصؼ  ،يبحث ناصؼ في
المعنى المتكارم كراء القصيدة التي تنبع مف كممات مفاتيح ثـ يعمد إلى تفجيرىا في لغة
ثانية تستكعب داللة النص مف أطرافو  ،كىي عكس القراءة المنيجية المعاصرة التي تتعمؽ

بالبنية المغكية كمظاىرىا األسمكبية .

ال تخفي الركاية قمؽ العربي المعاصر كطمكحو في التغيير أماـ ظركؼ المجتمع كعاداتو
التي تمتد عميقا في جذكر الماضي  ،كالمبلحظ مف قراءة ناصؼ أنيا تقكـ عمى أساس خمؽ
مجمكعة مف األلفاظ كالرمكز ذات الداللة الكاسعة ثـ القياـ بجذب العمؿ الركائي إلييا عمى
نحك مف التساؤالت كالتأكيبلت التي تنبع مف سياقو كما تنكء بيا ألفاظو كعباراتو  ،ككأف
ناصؼ يكتب قطعة أخرل مف العمؿ السردم ربما أكثر عمقا كتعقيدا كأقرب إلى األدب منيا

إلى النقد .
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يعايف ناصؼ التفسير القرآني مف خبلؿ نقض القراءة األكلى كما ألؼ ذلؾ مف أجؿ اختراقيا
مف الداخؿ كتبياف قصكرىا في الفيـ عند المفسريف القدماء أمثاؿ الطبرم كالجبلليف  ،كفي
لساف ابف منظكر  ،ثـ يعرضيا عمى التفسير الحديث عند محمد عبده كمحمد كامؿ حسيف
في الذكر الحكيـ  ،ليتبيف حدكدىا قبؿ أف يدفع اآلراء المضيئة لمنص القرآني إلى األماـ مبينا
السبيؿ الصحيح الذم يمتمس ىذه األضكاء  ،كال يجد القارئ عناء في أف نيج ناصؼ ال
يختمؼ عمى نيج البيانييف المحدثيف خاصة أميف الخكلي كعائشة عبد الرحمف في تتبع معاني
المفظة القرآنية داخؿ السياؽ القرآني ،كما نجد أف ناصؼ يستثمر ثقافتو في النقد كخبرتو
بالنص األدبي لينقميا إلى ميداف النص القرآني  ،كىك يستثمر أيضا خصكبة الكممة عند
أستاذه أميف الخكلي كانفتاح الداللة في اتجاىات التفسير  ،ليستعيف بيا عمى تأكيؿ النص

األدبي .

ال يقدـ ناصؼ في قراءتو لمفظة القرآنية محاكلة لبناء ما يمكف تسميتو (التفسيرل بمفيكمو
الكاسع  ،كانما يحاكؿ قراءة البنية المؤسسة كالمتحكمة في عممية الفيـ عند المفسر العربي
قديما كحديثا مف خبلؿ اختبار مظاىر ىذه البنية كأثرىا في تبني بعض أكجو المعنى
كمعارضة اآلخر أك نفيو  ،فالفيـ باعتباره مكقفا مف الحياة كالكجكد كالمغة يمارس حضكره
أماـ النص في شكؿ تبرير ليذا المكقؼ أك رفضا لمكاقؼ أخرل  ،كلكف ناصؼ مف منطمؽ
الحساسية المغكية التي تشرب معانييا مف عقكؿ الركاد يحاكؿ أف يحاكر الكممة القرآنية مف
داخؿ جيكد عبده كأميف الخكلي  ،مع االنفتاح عمى كؿ ما يغني المفظة القرآنية قديما كحديثا

كذلؾ باستيعاب كؿ جيكد التفسير كاتجاىاتو تحت ما يسميو التأكيؿ الركحي الشامؿ .

كفي األخير تبقى العديد مف األبعاد الميمة – في خطاب ناصؼ النقدم  -بحاجة إلى
دراسات كقراءات أخرل تكشؼ عف عبقرية الفيـ كسبؿ التأكيؿ في القراءة كالفكر عند ناصؼ،

نذكر منيا :

 إعادة قراءة تراث الشركح كالحكاشي كاالختصارات في الببلغة كالنقد العربي الذمأىممو الباحثكف  ،ليس مف مبدأ االىتماـ باليامش عمى غرار المركز كما في دعكة
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أدكنيس  ،كلكف مف مبدأ الحكار كالجدؿ الذم احتكتو ىذه الشركح مع األصكؿ كما قد
تتضمنو مف أفكار كآراء مبتكرة خارج األحكاـ النمطية الجاىزة .
 تعد نظرة ناصؼ إلى عبد القاىرة نظرة مميزة جدا تخترؽ معظـ إنتاجو النقدم ،كتختمؼ اختبلفا جذريا عف القراءة المعاصرة التي تربطو بالمنجز الغربي حداثة
كتجديدا  ،أك تعكد بو إلى األفؽ التراثي الذم ال يخرج عف الحقؿ البياني  ،مف أجؿ
ذلؾ تحتاج قراءة ناصؼ لعبد القاىر إلى دراسة مستقمة تكشؼ مظاىر التفرد كالتميز
في فيـ التراث النقدم .
 تبقى نظرية التأكيؿ اإلسبلمي عند ناصؼ مف أىـ أكجو اجتياده النقدم خارج النقدالكبلسيكي كالمدرسي  ،في النظرية كالمسئكلية كالمغة كالتفسير  ،ككذلؾ دعكتو إلى
استثمار انجازات العقؿ العربي في التفسير كاألصكؿ كالتصكؼ مف أجؿ استثمارىا في

مجاؿ النقد األدبي .
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المالحق

 -1ترجمة مصطفى ناصؼ

 -2بيبمكغرافيا مصطفى ناصؼ
 -3شرح مفردات قصيدة الحادرة
 -4ترجمة األعبلـ األجانب
 -5فيرس المصطمحات الكاردة في البحث

 -1ترجمة مصطفى ناصف :
مصطفى عبده ناصؼ مف مكاليد كفر الصارـ سمنكد محافظة الغربية بمصر ،1922
حصؿ عمى ليسانس اآلداب في قسـ المغة العربية في كمية اآلداب جامعة القاىرة (الجامعة
المصرية جامعة فؤاد األكؿ سابقال عاـ ، 1945كعمى درجة الماجستير مف الكمية نفسيا
عف مكضكع ببلغة عبد القاىر عرض كنقد كتكجيو تحت إشراؼ أميف الخكلي، 1948
كعمى درجة الدكتكراه في مكضكع الببلغة عند الزمخشرم كتحقيؽ نصي لو تحت إشراؼ
ميدم عبلـ  ،1954كعيف مدرسا مساعدا بكمية اآلداب جامعة عيف شمس  ، 1951ثـ
ترقى حتى عيف رئيسا لقسـ المغة العربية بنفس الكمية اعتبا ار مف  ،1966كقد حصؿ عمى
بعثتيف تعميميتيف  ،األكلى إلى لندف  ، 1955كالثانية إلى ىارفارد في الكاليات المتحدة
األمريكية عاـ  ، 1957كما عمؿ بجامعات أخرل خارج مصر منيا جامعة بنغازم عاـ
 ،1970كجامعة صنعاء  ،1981كألقى محاضرات في مكاسـ متعددة في الجامعة
األمريكية ،كذلؾ قاـ بالتدريس بجامعة لندف مدرسة المغات الشرقية  ، 1966-1963كقد
حصؿ ناصؼ عمى عدد مف الجكائز التقديرية منيا جائزة أحسف كتاب في النقد األدبي مف
ك ازرة الثقافة  ، 1992كجائزة مؤسسة عبد العزيز البابطيف بالككيت في نقد الشعر ، 1994
كمنح نكط االمتياز ك جائزة الدكلة التقديرية مف المجمس األعمى لمثقافة  ، 1998كحصؿ
عمى جائزة الدراسات األدبية كالنقد مف مؤسسة عكيس الثقافية بدبي  ، 2003كجائزة الممؾ
فيصؿ العالمية مناصفة مع محمد العمرم  ، 2007تكفي رحمو اهلل يكـ االثنيف /01/28/
.2008
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 -2بيبموغرافيا مصطفى ناصف :
إف القارئ لمؤلفات البركفسكر ناصؼ قد يجد صعكبة في حصرىا دكف إغفاؿ مشقة
الحصكؿ عمى أغمب ىذه المصادر التي تتكزع بيف مؤلفات أكلى قديمة تخمك غالبا مف
تاري الطبعات مع اختبلؼ دكر النشر في نشر الكتاب الكاحد  ،مما يصعب ميمة ترتيبيا،
كمؤلفات أخرل حديثة النشر منيا حتى بعد كفاتو  ،مع تعدد قنكات النشر بيف دكر محمية
كالييئة المصرية العامة لمكتاب كأخرل عربية كدار األندلس ببيركت ،كبيف مؤسسات
مت خصصة كنخبكية كالنادم األدبي الثقافي بجدة  ،أك مؤسسة عكيس الثقافية  ،باإلضافة
إلى سمسمة عالـ المعرفة بالككيت األكثر انتشا ار كحضك ار عربيا  ،كربما ىذا التعدد رغـ
تنكعو بيف طبعات متخصصة كأخرل عامة كمتاحة أثر في انتشار كتداكؿ الكتاب الناصفي
عند الباحثيف كالمتخصصيف باإلضافة إلى أسباب أخرل  ،كىذا ما الحظو الباحث في
بعض القراءات التي تقتصر عمى مصادر محددة في مقاربة ناصؼ فتؤثر في الحكـ عمى
التكجو النقدم عنده ألنيا تيمؿ المصادر األخرل التي يعضد بعضيا بعضا كيتصؿ أكليا
بآخرىا في صكرة مف الحكار كالجدؿ كالتكامؿ  ،كقد حاكؿ سامي سميماف اإلحاطة بأىـ
مصادر ناصؼ محاكال حصرىا حسب تاري صدكرىا خاصة القديمة منيا مف أجؿ سد
القصكر الذم قد يتصكره الباحثيف خاصة كأف مكسكعة عبد السبلـ المسدم عف مراجع النقد
الحديث لـ تضـ لو سكل كتابيف  ،ك استكمؿ الباحث عبد الحميد كرماني ىذه المصادر بما
أغفمو سامي سميماف كأضاؼ ليا أىـ المراجع كالمقاالت التي عرضت لناصؼ ، 1كمف ىذا
المنطمؽ تأتي ىذه الصفحات لتعمؽ ىذه البيبمكغرافيا عند مصطفى ناصؼ سكاء في
مصادره كمصنفاتو أك مقاالتو في مختمؼ المجبلت كالدكريات كأىـ المراجع كالكتب
كالمقاالت التي عرضت لناصؼ مما تضمنيا ىذا البحث أك ك مما لـ يعرض ليا  ،ككذلؾ
رغبة الباحث في تعبيد الطريؽ لمبحكث كالدراسات التي تيتـ بناصؼ  ،كما أحكج المكتبة
العربية لكتب كدراسات عميقة ك متخصصة تكتشؼ معالـ أخرل في خطاب ناصؼ النقدم

1

 -ينظر  :سامي سميماف  :كتب مصطفى ناصؼ  ،ص ، 440كينظر  :أحمد عبد الحميد  :قراءة في الفكر النقدم

عند مصطفى ناصؼ  ،ص.13
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 رسائمو العممية :
 (01ل ببلغة عبد القاىر  ،عرض كنقد كتكجيو  ،رسالة ماجستير بإشراؼ أميفالخكلي  ،آداب القاىرة .1948
 (02ل الببلغة عند الزمخشرم مع تحقيؽ نص لو  ،رسالة دكتكراه بإشراؼ ميدمعبلـ  ،آداب عيف شمس .1952
 الكتب المطبوعة :
 (03ل الصكرة األدبية  ،طبعة مكتبة مصر  ، 1958كطبعة دار األندلس ،كأغمب طبعات دار األندلس دكف تاري .
 (04ل مشكمة المعنى في النقد الحديث  ،مكتبة الشباب القاىرة .1965 ، (05ل نظرية المعنى في النقد العربي  ،دار القمـ القاىرة .1965 ، (06ل رمز الطفؿ دراسة في أدب المازني  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشرالقاىر.1966 ،
 (07ل دراسة األدب العربي  ،الدار القكمية لمطباعة لمنشر (د.تل ،غالبا ماتككف في  1966حسب سامي سميماف  ،كطبعة ثالثة لدار األندلس .1983
 ( 08ل قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،مطبكعات الجامعة الميبية(د.تل  ،كأغمب الظفعند سامي سميماف أنيا في أكائؿ السبعينات  ،كىناؾ طبعة ثانية لدار األندلس
.1981
 (09ل المغة بيف الببلغة كاألسمكبية  ،النادم األدبي الثقافي بجدة .1989 ، (10ل طو حسيف كالتراث  ،النادم األدبي الثقافي بجدة .1990 ، (11ل خصاـ مع النقاد  ،النادم األدبي الثقافي بجدة .1991 ، (12ل صكت الشاعر القديـ  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة .1992 ، (13ل المغة كالببلغة كالميبلد الجديد  ،دار سعاد الصباح الككيت القاىرة ،.1993
 (14ل الكجو الغائب  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة .1993 ، ( 15ل المغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب سمسمةعالـ المعرفة الككيت .1995 ،
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 (16ل أحمد حجازم الشاعر المعاصر  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة ،.1996
 (17ل محاكرات مع النثر العربي  ،سمسمة عالـ المعرفة الككيت .1997 ، ( 18ل النقد العربي نحك نظرية ثانية  ،سمسمة عالـ المعرفة الككيت ،مارس.2000
 (19ل نظرية التأكيؿ  ،النادم األدبي الثقافي بجدة  ،مارس .2000 ( 20ل ثقافتنا كالشعر المعاصر  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب القاىرة ،.2000
 (21ل بعد الحداثة صكت كصدل  ،النادم األدبي الثقافي بجدة .2003 ، (22ل الدراسة األدبية كالكعي الثقافي  ،مؤسسة عكيس الثقافية دبي .2004 ، (23ل مسؤكلية التأكيؿ  ،دار السبلـ لمنشر كالتكزيع القاىرة .2004 ، (24ل دنيا مف المجاز  ،المجمس األعمى لمثقافة القاىرة .2008 ، (25ل لعبة المغة  ،مؤسسة عكيس الثقافية دبي . 2011 ، كتب مخطوطة:
 ( 26ل تأمبلت في معنى البطكلة  ،نسخة مطبكعة بدار الكتب المصرية  ،رقـاإليداع .8252/95
 (27ل تجديد التفسير  ،نسخة مطبكعة بدار الكتب المصرية  ،رقـ اإليداع.9/82521
 كتب باالشتراك:
 (28ل النقد كالببلغة لمصؼ الثالث الثانكم  ،القسميف األدبي كالعممي ،باالشتراؾ مع (ميدم عبلـ  ،كعبد القادر القطل  ،ك ازرة التربية كالتعميـ  ،الييئة
العامة لشؤكف المطابع األميرية .1380،1961 ،
 ( 29ل قصص أطفاؿ  :رحمة الثعمب  ،باالشتراؾ مع عبد الفتاح إسماعيؿ شمبي ،نيضة مصر الفجالة .1990 ،
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 ( 30ل قصص أطفاؿ  :السمحفاة المغركرة كأبك عيف كاحدة  ،باالشتراؾ مع عبدالفتاح إسماعيؿ شمبي  ،نيضة مصر الفجالة .1990 ،
 (31ل النص المفتكح ( ،مجمكعة مف المؤلفيف مف بينيـ مصطفى ناصؼل  ،داراآلداب بيركت .1991 ،
 مقاالت منشورة :
 (01ل النظـ في دالئؿ اإلعجاز عرض كتفسير كمنيج  ،حكليا كمية اآلدابجامعة عيف شمس  ،المجمد الثالث .1955 ،
 (02ل في غركب األندلس صكرة مف النقد المسرحي  ،حكليات كمية اآلدابجامعة عيف شمس  ،المجمد الرابع .1957 ،
 (03ل مبلحظات عف معنى الفيـ األدبي  ،حكليات كمية اآلداب جامعة عيفشمس  ،المجمد الثامف .1963 ،
 (04ل النحك كالشعر قراءة في دالئؿ اإلعجاز  ،مجمة فصكؿ  ،المجمد األكؿ ،العدد الثالث .1981 ،
 (05ل عف الصيغ اإلنسانية لمداللة  ،مجمة فصكؿ  ،المجمد السادس  ،العددالثاني .1986 ،
 ( 06ل المقدرة المغكية  ،ضمف قراءة جديدة في تراثنا النقدم  ،النادم األدبيالثقافي بجدة ،أبحاث كمناقشات الندكة التي أقيمت في الفترة (11 .24/19
1988.ل.
 ( 07ل بيف ببلغتيف  ،ضمف قراءة جديدة في تراثنا النقدم  ،النادم األدبيالثقافي بجدة ،أبحاث كمناقشات الندكة التي أقيمت في الفترة (11 .24/19
1988.ل.
 (08ل قراءة قصيدة  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 01يناير . 1992333

 (09ل طو حسيف كتطكر المغة  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 11نكفمبر.1993
 (10ل صحراء الكرد حكؿ مأزؽ الحرية في النقد المعاصر  ،مجمة إبداع  ،العددرقـ  01 ، 01يناير .1994
 (11ل الفيـ حاسية أخبلقية  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 06يكنيك. 1994 ( 12ل نمك كانتماء قراءة في قصيدة لمشاعر فاركؽ شكشة  ،مجمة إبداع  ،العددرقـ  01 ،10أكتكبر .1994
 (13ل المغة كالببلغة كالميبلد الجديد  ،قراءة في تراث العقاد النقدم  ،مجمةفصكؿ  ،المجمد التاسع ،العدد الثالث كالرابع .1995 ،
 (14ل رسالة إلى الشعراء  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 05مايك .1995 (15ل حجج الشعراء باطمة  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 12ديسمبر.1995
 (16ل أسرار(األسرارل دراسة في التأكيؿ الثقافي  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،العددرقـ  01 ، 09سبتمبر .1998
 (17ل حكار خاص مع جريدة الشرؽ األكسط 05 ،يناير . 2004 ، كتب عن مصطفى ناصف :
 (01ل كريب رمضاف  :فمسفة الجماؿ في النقد األدبي مصطفى ناصؼ نمكذجا ،الجزائر  ،ديكاف المطبكعات الجامعية .2009 ،
 (02ل إبراىيـ السامرائي  :إلى أيف مع الجديد في فتنة الحداثة كالمعاصر ،بيركت  ،دار ابف حزـ لمنشر كالتكزيع  ،ط.2012 ، 01
 ( 03ل مصطفى شميعة  :القراءة التأكيمية لمنص الشعرم القديـ بيف أفؽ التعارضكأفؽ االندماج  ،إربد  ،األردف .2013 ،
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 (04ل أحمد كرماني عبد الحميد  :قراءة في الفكر النقدم عند مصطفى ناصؼ ،القاىرة  ،مكتبة اآلداب .2015 ،

 كتب عرضت لناصف في أحد فصوليا :
 (01ل مصطفى ىدارة  :مقاالت في النقد األدبي  ،مكتبة مصر .1965 ( 02ل إبراىيـ عبد الرحمف محمد  :مناىج نقد الشعر في األدب العربي الحديث ،مكتبة لبناف ناشركف  ،الشركة المصرية العالمية لمنشر  ،لكنجماف .1997 ،
 (03ل محمد الناصر العجيمي  :النقد األدبي الحديث كمداس النقد الغربية ،صفاقس  ،دار محمد عمي الحامي  ،ط.1998 ، 01
 (04ل محمد البنكي  :دريدا عربيا  ،البحريف  ،ك ازرة اإلعبلـ  ،بيركت  ،المؤسسةالعربية لمدراسات كالنشر كالتكزيع  ،ط. 2005 ، 01
 (05ل صبلح فضؿ  :حكاريات الفكر األدبي  ،آفاؽ لمنشر كالتكزيع  ،القاىرة ،ط.2006 ، 01
 ( 07ل جميؿ حمداكم  :دراسات أدبية كنقدية  ،الرباط  ،منشكرات مجمة عمكـالتربية . 2007 ،
 (08ل إياد عبد المجيد  :آليات القراءة في نقد الشعر  ،اإلمارات  ،دار ىماليؿلطباعة كالنشر.2016 ،
 مقاالت عن مصطفى ناصف :
 (01ل منى طمبة  :مصطفى ناصؼ حكؿ المنيج كاألسمكب  ،مجمة إبداع  ،عددرقـ  01 ، 10أكتكبر . 1999
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 (02ل ميدم غالي  :قراءة الشعر القديـ  :مصطفى ناصؼ نمكذجا  ،النادماألدبي جدة  ،مجمة عبلمات في النقد  ،العدد رقـ  01 ، 44يكنيك .2002
 ( 03ل عبد الغني بارة  :الحداثة في الخطاب النقدم العربي المعاصر  ،أزمةتأسيس أـ إشكالية تأصيؿ  ،قراءة تأكيمية في مشركع الناقديف  ،مصطفى ناصؼ
كشكرم عياد  ،مجمة فصكؿ  ،العد  ، 61شتاء .2003
 ( 04ل حسف البنا عز الديف  :مصطفى ناصؼ قراءة أكلى  ،مجمة فصكؿ ،العدد  ، 63شتاء/ربيع.2004
 (05ل سامي سميماف  :كتب مصطفى ناصؼ بيبمكغرافيا كمبلحظات حكا ناقدمعاصر  ،مجمة فصكؿ  ،العدد  ، 63شتاء/ربيع.2004
 (06ل عبد الفضيؿ أحمد ػأدركم  :بعض سمات القراءة النقدية عند مصطفىناصؼ  ،مجمة الرافد اإلماراتية .2009
 (07ل فاركؽ شكشة  :رسالة مف ناقد كبير  ،جريدة األىراـ  24 ،مارس ،2002كنشر في كتاب اإلغراء بالقراءة  ،مكتبة األسرة .2003 ،
 (08ل أيمف تعميب  :مصطفى ناصؼ كأزمة الخطاب النقدم المعاصر  ،مصر ،دار مجمة اإلذاعة كالتمفزيكف  ،عدد رقـ . 2007 ، 127
 (09ل فاركؽ شكشة  :مصطفى ناصؼ نمط صعب كمخيؼ  ،جريدة األىراـالمصرية  ،العدد  ، 44281األحد  02مارس . 2008
 ( 10ل سميماف التيامي  :تأكيؿ السرد عند مصطفى ناصؼ  ،مجمة الرافداإلماراتية .2009 ،
 (11ل بتكؿ حميدم البستاني  :أثر الدكتكر مصطفى ناصؼ في دارسي شعر ماقبؿ اإلسبلـ  ،مجمة آداب الرافديف  ،العدد .2010 ، 57
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 (12ل حبيب مكنسي  :الكجو اآلخر لمببلغة العربية مراجعة في األسسكالمنطمقات مع مصطفى ناصؼ  ،الجزائر  ،تيزيكزك  ،مجمة الخطاب  ،العدد
رقـ  01 ، 08أبريؿ .2011
 ( 13ل خالد عبد الرؤكؼ الجبر  :قراءة لكتاب مسؤكلية التأكيؿ تأليؼ مصطفىناصؼ  ،مجمة إسبلمية المعرفة  ،الفكر اإلسبلمي المعاصر  ،السنة التاسعة
عشرة العدد  ، 75شتاء . 2014 ،1435

 دراسات تناولت األسموب العام :
 (01ل عمي البطؿ  :الصكرة في الشعر العربي حتى آخر القرف الثاني اليجرمدراسة في أصكليا كتطكرىا  ،بيركت  ،دار األندلس  ،ط.1981 ، 02
 (02ل محمد النكيرم  :عمـ الكبلـ كالنظرية الببلغية عند العرب  ،صفاقستكنس  ،دار محمد عمي الحامي  ،ط.2001 ، 01
 (03ل محمد بمكحي  :آليات الخطاب النقدم العربي الحديث في مقاربة الشعر الجاىمي ،دمشؽ  ،اتحاد الكتاب العرب .2004 ،
 (04ل جابر عصفكر  :غكاية التراث  ،الككيت  ،ك ازرة اإلعبلـ  ،كتاب العربي ،ط 15 ،01أكتكبر.2005 ،
 (05ل صابر الحباشة  :مف قضايا الفكر المساني في النحك كالداللة كالمسانية ،دمشؽ  ،صفحات لمدراسات كالنشر ،ط.2009 ، 01
 (06ل محمد العبد  :النص كالخطاب كاالتصاؿ  ،القاىرة  ،األكاديمية الحديثةلمكتاب الجامعي .2014 ،
 (07ل سيد ضيؼ اهلل  :صكرة الشعب بيف الشاعر كالرئيس دراسة في النقدالثقافي  ،القاىرة  ،الكتب خاف لمنشر كالتكزيع  ،ط.2015 ، 01
 مجالت جعمت لناصف عددا خاصا
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 (01ل مجمة فصكؿ في النقد المصرية  ،العدد  ، 63شتاء ربيع .2004 (02ل مجمة الرافد االمراتية  ،عدد .2009 (03ل مجم ة الثقافة الجديدة  ،الييئة العامة لقصكر الثقافة  ،مصر  ،عدد يكليك.2017
 -3شرح مفردات قصيدة الحادرة :
(1ل لـ يربع :مف قكليـ (ربع بالمكافل إذا أقاـ .يقكؿ :إف سمية اعتزمت الرحيؿ مبكرة ،كغدت مفارقة،
فأصب متعة مف كداع .

) (2المكل :منعرج الرمؿ .كالبنينة ،بييئة التصغير :مكضع .لـ تقمع :لـ تكؼ .

) (3تصدفت ،بالفاء :أعرضت كانحرفت .استبتؾ :غمبتؾ كصيرتؾ سبيا ليا .الكاضح :الناصح
الخالص ،يعني عنقيا .الصمت :المشرؽ الجميؿ .كمنتصب الغزاؿ :شبو عنقيا بطكؿ جيد الغزاؿ ،كركم

بكسر الصاد ،كتكجييو كاضح ،كبفتحيا ،مصدر ميمي ،أم كما ينتصب .األتمع :الطكيؿ العنؽ .

) (4المقمة :حشك العيف بياضيا كسكادىا .الحكر ،بفتح الكاك :شدة سكاد العيف مع شدة بياضيا .كسناف:

بو سنة ،كىي النعاس .يريد :تظف أف بعينيا نعاسا ،كذلؾ مكصكؼ في النساء ،أف يككف في نظرىا

فتكر .حرة :نعت لمحكراء .كالمستيؿ :مجرل الدمع .كالمعنى :أنيا حرة الكجو كريمتو .

) (5تنازعؾ الحديث :تحادثؾ ،تجاذبؾ إياه .المكرع :ما يكرع مف ريقيا ،أم يرتشؼ .كأتى بالصفة

المشبية (لذيذل بمفظ المذكر ،كىك صفة ليا ،رعاية لممضاؼ إليو ،كىك قميؿ ،كلو شكاىد .

) (6الغريض :الطرم مف كؿ شيء ،كىك ىينا :الماء القريب العيد بالسحابة .السارية :السحابة تسرم

بالميؿ :أدرتو :استخرجتو كما يستخرج الحالب المبف .الصبا ،يفتح الصاد :ريح ميبيا مف الشرؽ ،كانما

خصيا لسككنيا كلينيا كأف المطر يأتي بيا سيبل .الماء األسجر :الذم فيو كدرة لـ يصؼ كؿ الصفك،

كانما كصؼ ماء المطر بيذا ،كأصمو الصفاء ،ألنو يتغير لما يخالطو مف التراب إذا صار إلى األرض.
المستنقع :المكضع الذم استنقع فيو الماء ،ككمما طاب المكضع مف األرض طاب لو الماء .يريد بيذا

البيت كالبيتيف بعده كصؼ طيب ريقيا كعذكبتو .

) (7البطاح :جمع أبطح ،كىك بطف الكادم يككف فيو حصى صغار .كالحريصة :المطرة التي تحرص

كجو األرض ،أم تقشره .كانيبلليا :تدفقيا .فإذا جاءت المطرة في غير كقتيا قيؿ إنيا ظممت البطاح.
يقاؿ :أرض مظمكمة ،أصابيا المطر في غير كقتو .النطاؼ :المياه ،الكاحدة نطفة .مقمع ،بفتح البلـ:

مصدر ميمي بمعنى اإلقبلع ،أم الكؼ أم :فصفا ماء ىذه السحابة بعد أف أقمعت( .لول في

المكضعيف ،أم مف أجمو ،كالضمير لمغريض في البيت السابؽ .

) (8الغمؿ:الماء يجرم في أصكؿ الشجر .كالخركع ،بالكسر :نبت معركؼ ،ليف خكار .أم :جاءتو
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السيكؿ مف كؿ شؽ كناحية ،فكأنيا في إتيانيا العبة .

) (9سمي :ترخيـ سمية .كانكا في الجاىمية إذا غدر الرجؿ رفعكا لو بسكؽ عكاظ لكاء ليعرفكه الناس .

) (10ال نريب حميفنا :ال نغدر بو كال تأتيو منا ريبة ،يقاؿ رابني الشيء ريبا :إذا تيقنت منو بالريبة،

كأرابني :إذا كنت فيو شاكا .فكؼ إل  ،يقكؿ :نمنع أنفسنا مف البخؿ عند طمع الطامع في معركفنا .
) (11آمف الماؿ ،بفتح الميـ :أكثقو في نفكسيـ .كآمنو ،بكسرىا :ما قد أمف لنفاستو أف ينحر ،أك

خالص الماؿ كشريفو .يقكؿ :نجكد بأفاضؿ أمكالنا نقي بيا أعراضنا .نجر :مف (اإلجرارل كىك :أف

يطعف الرجؿ الرجؿ ثـ يترؾ الرمح فيو ،ليككف ذلؾ أعنت لو .كندعي :ننتسب .ككاف العرب إذا ضرب

الضارب أك طعف الطاعف قاؿ :خدىا كأنا ابف فبلف ،أك :كأنا الفبلني ،ينتسب إلى أبيو أك قبيمو ليعرؼ .
) (12يقكؿ :نخكض الغمرات في الكرائو كالصعكبات التي تردم الناس ،أم تيمكيـ ،كال يظفر فييا إال

الشجاع .

) (13دار الحفاظ :التي ال يقيـ فييا إال مف حافظ عمى حسبو كصبر عمى ما ال يصبر عميو ،كذلؾ أنو

ال يحافظ عمى حسبو إال الشريؼ .يظعف :يرحؿ .األمرع ،بضـ الراء :جمع مرع بسككنيا ،كىك الكؤل
كالخصب .كاألمرع ،بفتح الراء :المكضع األكثر مراعة كخصبا .

) (14كمحؿ مجد :عطؼ عمى (دار الحفاظل كالمجد :مف قكليـ (مجدت اإلبؿل بفتح الجيـ :إذا أكمت

نصؼ الشبع .المرتع :مكاف الرتع ،كىك الرعي في الخصب .يريد أنيـ إذا كانكا في جدب لـ يترككا

أحياءىـ كعشائرىـ كيرحمكا في طمب الخصب .كىذا البيت زيادة مف ركاية ابف األعرابي كحده .

) (15الثغر :مكضع المخافة .سقـ ،بفتح القاؼ ككسرىا ،ركايتاف :مخكؼ ،كىك مما لـ يذكر في

المعاجـ .يشار لقاءه ،أم نحكه ،فيك ظرؼ مكاف .كيشار لقاؤه ،أم عند لقائو ،يقاؿ :ىذا مخكؼ

فاحذركه ،قالو األنبارم .

) (16فسمي :حذؼ حرؼ النداء .رب ،بفتح الباء :مخفؼ (ربل بالتشديد .األدكف :ما لكنو إلى السكاد،

عنى بو ىنا الزؽ .مترع :مممكء .كانظر . 15 :24

) (17الصبكح ،بالفتح :شرب الغداة .بمرمى :أراد بمرأل باليمزة ،فترؾ اليمز .يقكؿ :بمنظر مف الحياة

كمسمع ،أم :حيث يركف ما يشتيكف كيسمعكف .

) (18متبطحيف :مستمقيف عمى كجكىيـ .الكنيؼ :حظيرة مف خشب أك شجر تتخذ لئلبؿ لتقييا الريح

كالبرد .ىذا البيت ذكره األنبارم بعد البيت اآلتي ،كنص عمى أنو ركاية زائدة عف غير أبي عكرمة ،كأف

راكيو ركاه بعد البيت  17كقبؿ البيت 19كلكف الناسخيف كالناشريف إذ نقمكا المتف كحده ،أخطأكا
مكضعو ،فقدمكا عميو البيت  19كلـ يتنبيكا إلى نص األنبارم .

) (19السحرة ،بضـ السيف :السحر ،بفتحتيف ،كىك الكقت قبؿ الفجر .صبحتيـ :سقيتيـ الصبكح.

العاتؽ :الخمر العتيقة القديمة .المشعشع :المرقؽ بالماء ال كثي ار كال قميبل .

) (20المعرض ،بتشديد الراء المفتكحة :المحـ الذم لـ يبمغ نضجو .المراجؿ :جمع مرجؿ ،كىك ما
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يطب فيو .األشعث :المضركر المحتاج ،أصمو مف شعث الرأس .باسط ليمينو :باذؿ ليا ،يحمؼ مف

الجيد كالضر ليطعمو ،يقكؿ :قد أنضجت ،كلـ ينضج .

) (22المسيد :الممنكع مف النكـ .الكبلؿ :اإلعياء .السكاىـ :اإلبؿ الضامرة لشدة التعب .كظمعيا،

بسككف البلـ :أف تشتكي أيدييا .يحث أصحابو عمى السفر كمتابعة السير بعد ما أخذ منيـ الجيد .
) (23أكدل بو :ذىب بو .السفار مصدر (سافرل قياسي لـ ينص عميو في المعاجـ .الرـ ،بكسر الراء:

م العظـ أم ذىب السفار بمحكميا كشحكميا .الييـ :جمع (ىيماءل مف اليياـ ،بضـ الياء ،كىك داء

يأخذ اإلبؿ شبيو بالحمى ،مف شيكتيا الماء ،تشرب فبل تركل ،فإذا أصابيا ذلؾ فصد ليا عرؽ فيبرد ما

تجد .أم :كأنيا مقطعة العركؽ ما تقدر عمى المشي .

) (24تخد :مف الكخداف ،كىك أف يرمي البعير بقكائمو كمشي النعاـ .الفيافي :القفار .السميدع :الجميؿ

الشجاع ،كجعمو منخرؽ القميص لمعالجتو السفر كابتذالو فيو نفسو .

) (25حرج ،بفتحتيف :الناقة الضامرة ،أك الجسيمة الطكيمة عمى كجو األرض .انظر البيت  8مف

المفضمية  .11يريد أنو إذا أنضى مطية حمؿ رحميا عمى غيرىا .تنـ :مف النـ كىك اإلغراء .دع دع:
كممة يدعى بيا لمعاثر ليرتفع ،في معنى قـ كانتعش كاسمـ .قاؿ األصمعي :كانت اإلبؿ في الجاىمية إذا

عثرت قيؿ (دعدع )لتنمي كترتفع ،فمما جاء اإلسبلـ كره ذلؾ .فقالكا :الميـ ارفع كانفع .

) (26ىذا البيت لـ يركه أبك عكرمة كال األصمعي ،كركاه ابف األعرابي في ىذا المكضع ،كما نص

عميو األنبارم ،كاف أتى بو ىك بعد البيت  30فرددناه إلى مكضعو ،التصاؿ معناه بما قبمو .تقي :مف

الكقي ،بفتح فسككف ،كىك الحفاء .يقاؿ :فرس كاؽ ،إذا حفى مف غمظ األرض كرقة الحافر .المناسـ:

جمع منسـ بكسر السيف ،كىك خؼ البعير .كجعا :مفعكؿ مطمؽ مف معنى (تقىل بو أم :بقكلو (عدع ).

تترفع .ترتفع في سيرىا كتسرع .

) (27المناخ :مكضع إناخة اإلبؿ .التئية :التمكث كاالنتظار ،يقاؿ قد تأييت بالمكاف ،أم تمكث بو.

التعريس :نزكؿ القكـ مف السفر ليبل ،عدل الفعؿ بنفسو تكسعا ،كلـ يذكر في المعاجـ ،كأصمو :عرست

فيو .قمف ،بفتح الميـ ككسرىا :خميؽ كجدير .كنصكا عمى أف الكسر شاىد ىذا البيت .الحدثاف بكسر
الحاء مع سككف الداؿ ،كبفتحيما :نكب الدىر كحكادثو .أم :خميؽ أف يككف فيو الحدثاف .نابي

المضجع :ال يطمئف فيو لخكفو منو .

) (28البضيع :المحـ ،جمع (بضعل بفتح فسككف ،كىك مف نادر الجمع ،مثؿ كمب ككميب ،كرىف

كرىيف .كالخاظي ،مف المحـ ،بمعجمتيف :الكثير .لـ تدسع :لـ تمتمئ مف الدـ .يصؼ خكؼ ىذا المكضع

كأف صاحبو ليس بمطمئف ،فتكسد ذراعو .

) (29يعني ساعده ،رفعو مف تحت رأسو كىك أحمر خدر .كأنو مقطكع غير أف لـ يقطع .كىذا البيت

آخر القصيدة في ركاية ابف األعرابي .

) (30الثفنات ،بكسر الفاء :مكاصؿ الذراعيف كالعضديف مف باطف ،كىي التي تمي األرض منيا إذا
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بركت .مفتحص القطا :حيث يفحص في األرض لبيضو .الميجع :مكضع اليجكع .كانما جعؿ آثار
ثقناتيا كأفاحيص القطا لصغرىا ،ألف نجائب اإلبؿ تصغر ثفناتيا .كىذا البيت آخرىا في ركاية

األصمعي.

) (31الذعمبة :الناقة السريعة .تخب :مف الخبب ،كىك ضرب مف العدك .كىذا البيت ذكره األنبارم في

آخر القصيدة ،كنص عمى أنو لـ يركه أبك عكرمة ،كلـ يفسره ،كلـ ينص عمى المكاف المناسب لو فييا.
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العمـ
ألفريد آدلر

Alfred Adler

الصفحة

الترجمة

)فبراير  - 1870مايك ،( 1937طبيب نمساكم ،مؤسس ص126

مدرسة عمـ النفس الفردم ،اختمؼ مع فركيد ككارؿ يكنغ في
التأكيد عمى أف القكة الدافعة في حياة اإلنساف ىي الشعكر

بالنقص كالتي تبدأ حالما يبدأ الطفؿ بفيـ كجكد الناس

اآلخريف كالذيف عندىـ قدرة أحسف منو لمعناية بأنفسيـ
كالتكيؼ مع بيئتيـ.

لويس بيير
ألتوسيرLouis
Pierre
Althusser

 16أكتكبر  22 - 1918أكتكبر  1990فيمسكؼ ماركسي ص139
المدرسة العميا لؤلساتذة

كلد في الجزائر كدرس في

في باريس التي أصبح أستاذا لمفمسفة فييا .كاف ألتكسير لفترة
طكيمة

عضكا

في الحزب

الشيكعي

يعتبر

الفرنسي

ألتكسير ماركسيا بنيكيا ،رغـ أف عبلقتو بمدارس أخرل
لمبنيكية الفرنسية ليست مسألة انتماء بسيط فقد انتقد العديد

مف أكجو البنيكية.

ألين تيت

 1979 - 1899كلد في كينشستر يف الكاليات المتحدة ص150

Allen Tate

األمريكية  ،شاعر ككاتب  ،كأستاذ جامعي  ،كناقد أدبي

توماس ستيرنز
إليوت Thomas

ُكلد في  26سبتمبر  1888بالكاليات المتحدة األمريكية ص57

كىك عضك في األكاديمية األمريكية لمفنكف كالعمكـ.

Stearns Eliot

حائز
كتكفي في يناير  1965شاعر كمسرحي كناقد أدبي ه
عمى جائزة نكبؿ في األدب سنة 1948كتب قصائد :
األرض اليباب ،الرجاؿ الجكؼ ،أربعاء الرماد ،كالرباعيات

األربع .مف مسرحياتو :جريمة في الكاتدرائية كحفمة كككتيؿ.

رومان إنجاردن

كلد إنغاردف في كراككؼ ،النمسا-المجر ،في  5فبراير

Ingarden

عنكاف أطركحتو الحدس كالفكر في ىنرم بيرغسكف  ،تكفي

Roman

أوغست كونت
Auguste
Comte

 .1893اعتبره ىكسرؿ كاحدا مف أفضؿ طبلبو مف خبلؿ

ص199

إنغاردف في  14يكنيك  1970نتيجة لنزيؼ في الم .
يناير

 - 1798سبتمبر  1857عالـ اجتماع

كفيمسكؼ فرنسي كلد في مدينة مكنبمييو كيعتبر ككنت أف

ص208

العمـ الذم يتفؽ مع المرحمة الكضعية كيساعد عمى فيـ

اإلنساف كيستكعب جميع العمكـ التي سبقتو ىك "عمـ

االجتماع ".ك يرل ككنت أف إذا كانت الغاية ىي تنظيـ
المجتمعات الحديثة عمى قاعدة العمـ فإف عمـ االجتماع
ىك الذم يسيـ في ذلؾ ألنو عمـ كمي ،يدرس المجتمع
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برمتو في جميع مظاىره كمقكماتو.

أومبرتو إيكو

يناير

- 1932

فبراير2016

ـ

ص179

جيل دولوز
Gilles

Deleuze

فيمسكؼ كناقد أدبي كسينمائي فرنسي .كلد في باريس في

ص167

عاـ  1925كتكفي في عاـ 1995.عاش أغمب حياتو في
باريس لو العديد مف الكتب التي تتناكؿ الفمسفة كعمـ

االجتماع .اىتـ بكجو خاص بدراسة تاري الفمسفة كتأكيؿ
نماذج متعددة منو  ،كتمثؿ فمسفة جيؿ دكلكز إلى جانب

فمسفتي دريدا كفككك تقميدا مستقبل في التفكير المعاصر .

فارديناند

ديسوسير

كلد بجنيؼ في  26نكفمبر  1857كتكفي في  22ص145

فبراير ، 1913عالـ لغكم سكيسرم شيير يعتبر بمثابة األب

Ferdinand
de Saussure

عده كثير
الركحي لممدرسة البنيكية في عمـ المسانيات .فيما ّ
مف الباحثيف مؤسس عمـ المغة الحديثُ .عني بدراسة المغة

روالن بارت

ناقد أدبي فيمسكؼ فرنسي ،داللي ،كمنظر اجتماعي كلد ص150
ُ

األلس ّنية العامة`
اليندكأكركبية ،مف أشير آثاره` :بحث في
ُ
كنشر عاـ  ،1916بعد كفاتول كقد ُنقؿ
(كتبو بػالمغة الفرنسية ُ
إلى الػعربية بترجمات متعددة كمتباينة.
Barthes

Roland

في

 25مارس، 1980

في  12نكفمبر  1915كتُكفي
كاتسعت أعمالو لتشمؿ حقكالن فكرية عديدة .أثر في تطكر

مدارس عدة كالبنيكية كالماركسية كما بعد البنيكية كالكجكدية،

باإلضافة إلى تأثيره في تطكر عمـ الداللة ،كما أنو يعتبر
مف األعبلـ الكبار  -إلى جانب كؿ مف ميشيؿ فككك كجاؾ

المسمى ما بعد الحداثة.
دريدا كغيرىـ  -في التيار الفكرم
ّ

جان بول سارتر
Jean-Paul
Sartre

يكنيك  1905 -أبريؿ  1980باريس

ص201

فيمسكؼ كركائي ككاتب مسرحي كناقد أدبي كناشط سياسي
فرنسي بدأ حياتو العممية أستاذا درس الفمسفة في ألمانيا .
أعماؿ سارتر غنية بالمكضكعات كالنصكص الفمسفية

مثؿ الكجكد

كالعدـ كالكتاب المختصر ل مكجكدية ك

مجمكعة القصص القصيرة مثؿ الحائط أك ركاياتو

مثؿ الغثياف لقد أصدر أيضا سير العديد مف الكتاب
مثؿ تينتكريتك كماالرميو كشارؿ بكدلير كجاف جينيو.

شارل سانت بيف كاتب كناقد فرنسي كلد في عاـ  1804درس الببلغة ص116
ُ

Charles
Augustin
Sainte-Beuve

صحفيا .كتب العديد مف الدراسات التي كاف
كالفمسفة ،عمؿ
ن
ليا تأثير ميـ في تاري النقد األدبي  ،قاـ بنشر كتابو
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التاريخية كالنقدية لمشعر كالمسرح الفرنسي
األكؿ المكحة

ثـ أتبعو بكتاب مف الشعر كالنثر تحت عنكاف حياة كأشعار
كأفكار جكزيؼ ديمكرـ

كديكاف شعر" المكاساة " كتكفي

Habermas
Jürgen

منظرم مدرسة فرانكفكرت النقدية لو أزيد مف خمسيف مؤلفا
في الفمسفة كىك صاحب نظرية الفعؿ التكاصمي ،ىك
الفيمسكؼ الكحيد الذم فرض نفسو عمى المشيد السياسي

كالثقافي في ألمانيا كػ"فيمسكؼ الجميكرية األلمانية الجديدة" .

ىنري كوربان
Henri Corbin

) (1978 - 1903فيمسكؼ فرنسي صب اىتمامو عمى ص81
ّ

أىـ الكتب مف سيركردم إلى صدر
دراسة اإلسبلـ فترجـ ّ
الديف الشيرازم ابف عربي بعد سنكات مف البحث في الديف
اإلسبلمي ماؿ لئلسبلـ ،كأخذ ييتـ بعمكـ الحكمة كالعرفاف

المنتشرة في إيراف ،كشيئان فشيئان ابتعد عف األفكار الغربية،
فاعتنؽ الديف اإلسبلمي .

وليام جيمس
William
James

1842

 1910-فيمسكؼ أمريكي مف ركاد عمـ النفس

الحديث .كتب كتبان مؤثرة في عمـ النفس الحديث ك

ص171

التربكم ،كعمـ النفس الديني كالتصكؼ ،كالفمسفة البراغماتية .
لو العديد مف المؤلفات منيا :اإلرادة ،االعتقاد ،مبادئ عمـ

النفس ،البراغماتيية.

رومان ياكبسون
Roman
Jackobson

عالـ لغكم ،كناقد أدبي ركسي  1982 - 1896مف ركاد ص159

المدرسة الشكمية الركسية

أحد أىـ عمماء المغة في القرف

العشريف لجيكده الرائدة في تطكير التحميؿ التركيبي

لمغة كالشعر كالفف.

كارل غوستاف
يونغ
Carl Gustav
Jung

كلد في عاـ1875في بمدة كيسكؿ مف مقاطعة ثكرغاك ص126

بسكيس ار ،كانت أفكاره تنادل بكجكد تكجييف لمركح .أحدىما
ينحك نحك الشئكف الحياتية كاآلخر ينحك نحك عالـ

الركحانيات ,.كلقد أدل بو ذلؾ إلى أف يدرؾ ضالتو المنشكدة
ىى(الطب النفسىل انتخب أكؿ رئيس لجمعية التحميؿ النفسي

الدكلية التي أنشأىا ىك بنفسو.

ريتشارد ىيمغرسن
Richard Helge
rson

 2008 -1940األكاديمي األمريكي كلد بكالية كاليفكرنيا،

ص215

تكفي في سف  67عاما ،كاحدا مف أبرز عمماء عصر

النيضة كالثقافة في السنكات الماضية.

إميل ستايغر
Emil Staiger

(1987-1908ل ،كلد بسكيسرا،
344

مف عمماء الدراسات

األدبية مف خبلؿ أعمالو الشاعرية األكثر راديكالية ،ألنو
يبني شاعرية جديدة ثكرية يقترح شرح األنكاع األدبية عمى

ص204

 -5فيرس المصطمحات الواردة في البحث
المصطمح

الصفحة

الترجمة

 Systemeص11

نسؽ
فينكمينكلكجيا

 Phénoménologieص15

ابستيمكلكجيا

 Épistémologieص15

التفكيؾ
التفسير

La déconstruction

ص17

 Exégèse/Explicationص23
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23 صInterprétation

التأكيؿ

23 صCommunication

التكاصؿ

24 صStratégie

اإلستراتيجية

30 صFormalisme

الشكبلنية

31 صEpistémique

االبستيمي

31 صPhilologie

الفيمكلكجيا

36 صIdéologie

األيديكلكجيا

36 صDiscours

الخطاب

40 صNew criticism

النقد الجديد

40 صStructuralism

البنيكية

40 صStylistique

األسمكبية

40 صRéception

التمقي

40 صEsthétique de la réception
47 صRationalisation

جمالية االستقباؿ
العقمنة

47 صModèle de communication
53 صCompétence

النمكذج التكاصمي
الكفاءة

53 صIntertextualité

التناصية

53 صPoétique

الشعرية

54 صLogos

المكغكس

54 صTrace

األثر
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54 صPrésence

الحضكر

54 صDifférence

االختبلؼ

54 صDifférance

اإلرجاء ديفيرانس

65 صLittérarité

األدبية

81ص

غنكصية

Gnosticisme

82 صImagination

الخياؿ

82 صSymbole

الرمز

82 صIntuition

الحدس

89 صPragmatique

البراغماتية

103 صPositivism

الكضعية

103 صHistoricisme

التاريخية

114 صDialogue

الحكار

116 صRomantique

الركمنسي

120 صDogmatism

دكغمائية

120 صImpressionnisme

االنطباعية

129 صPsychologique

سيكمكجي

130 صL'esthétique

األستيطيقي

134 صSémiotique

السيميائية

138 صExistentialisme

الكجكدية

138 صMétaphysique

الميتافيزيقا

139 صSystème

النظاـ

139 صScientifique

العممية
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139 صRationalisme

العقبلنية

142 صImmanente

المحايث

142 صStructure

البنية

144 صAnglo-saxon

األنجمكساكسكني

146 صOntologie

أنطكلكجي

146 صNarration

السرد

146 صLe conte folklorique

القص الشعبي

146 صMythique

أسطكرم

146 صActant

العاممكف

146 صAdjuvant

المساعدكف

152 صIdentité

اليكية

152 صConscience

الكعي

152 صPrésence

الحضكر

152 صAbsence

الغياب

152 صSujet

الذات

152 صObjet

المكضكع

152 صLogocentrisme

التمركز المنطقي

157 صLogos

المكغكس

157 صSociologique

سكسيكلكجية
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177 صSurinterprétation

التأكيؿ المضاعؼ

178 صInterprétation métodologique
180 صL herméneutique

التأكيؿ الميتكدكلكجي
اليرمينكطيقا

181 صSubjectivité Philosophique
181 صSubstances

الفمسفة الذاتية
الجكىرانية

195 صPost-colonialisme

ما بعد الكمكنيالية

195 صPostmodernisme

ما بعد الحداثة

195 صPost-structuralisme

ما بعد البنيكية

196 صexpérience d'intentionnalité

الخبرة القصدية

196 صIntention

القصد

196 صConscience

الكعي

196 صIdéalisme

المثالية

197 صPhénomène

الظاىرة

197 صExpérimental

التجريبي

197 صRéalisme

الكاقعية

198 صKogito

الككجيتك

198 صExpérience esthétique

الخبرة الجمالية

198 صLa réduction

الرد الفينكمينكلكجي

phénoménologique
199 صEssences

الماىيات

199 صÉpochè

اإلبكخية

199 صExperimental experience

الخبرة التجريبية

199 صPsychological experience

الخبرة السيكمكجية
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200 صEgo /Je-moi

األنا

200 صExistence

الكجكد

200 صTranscendantale

الذات الترنسندنتالية المتعالية

201 صphenomenology

الفينكمينكلكجيا المتعالية

Transcendentally
201 صLogique visuelle
203 صNihilisme

المنطؽ الصكرم
العدمية

211 صHistoricité de la

تاريخية الفيـ

compréhension
211 صCompréhension
213 صLa masculinité

الفيـ
الذككرية

213 صCritique féministe

النقد النسكم

213 صImpérialisme

االمبريالية

214 صOrientalisme

االستشراؽ

214 صgender

الجنكسة

214 صPragmatique

التداكلية

214 صSigne

العبلمة

214 صInterférence culturelle
215 صCritique culturelle

التداخؿ الثقافي
النقد الثقافي

215 صRaison instrumentale
215 صL'esthétique de l'analyse
culturelle
216 صDiscours culturel
218 صAnalyse culturelle

العقؿ األداتي
جماليات التحميؿ الثقافي
الخطاب الثقافي
التحميؿ الثقافي

220 صInterprétation culturelle
223 صCodes

التأكيؿ الثقافي
الشفرات

224 صScolasticity

السككالستيكية

269 صAnthropology

األنثركبكلكجيا
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272 صArchéologie

األركيمكجي

297 صInterprétation du narrative

تأكيؿ السرد
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قائمة المصادر والمراجع

القرآن الكريم برواية وروش عن نافع
المصادر :

الكتب:

 مصطفى ناصف :
 بعد الحداثة صكت كصدل  ،جدة  ،النادم األدبي بجدة  ،ط.2003 ، 01 خصاـ مع النقاد  ،جدة  ،نادم جدة األدبي الثقافي .1991 ، رمز الطفؿ دراسة في أدب المازني  ،القاىرة  ،الدار القكمية لمطباعة كالنشر ،. 1965
 صكت الشاعر القديـ  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب . 1992 ، -الصكرة األدبية  ،بيركت  ،دار األندلس ( ،د،تل .

-

دراسة األدب العربي ،بيركت  ،دار األندلس  ،ط1981 ، 02

 قراءة ثانية لشعرنا القديـ  ،بيركت  ،دار األندلس ( ،د،تل . المغة بيف الببلغة كاألسمكبية  ،جدة  ،النادم األدبي الثقافي . 1990 ، المغة كالببلغة كالميبلد الجديد  ،الككيت  ،دار سعاد الصباح  ،ط. 1992 ، 01 المغة كالتفسير كالتكاصؿ  ،الككيت  ،عالـ المعرفة . 1995 ، محاكرات مع النثر العربي ،الككيت ،عالـ المعرفة. 1997 ، مسئكلية التأكيؿ  ،القاىرة  ،دار السبلـ  ،ط. 2004 ، 01 مشكمة المعنى في النقد الحديث  ،مكتبة الشباب  ،القاىرة . 1965 ، نظرية المعنى في النقد العربي  ،بيركت  ،دار األندلس ( ،د،تل . النقد العربي نحك نظرية ثانية ،الككيت  ،عالـ المعرفة. 2000 ، الكجو الغائب  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب .1993 ،المقاالت :
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 أسرار (األسرارل دراسة في التأكيؿ الثقافي  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،عدد رقـ .09 النحك الشعر قراءة في دالئؿ اإلعجاز  ،مجمة فصكؿ  ،المجمد السادس  ،العدداألكؿ.1985 ،
 النكر المنطفئ  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ  01 ، 02فبراير . 1993 ، حجج الشعراء باطمة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد 01 ، 12ديسمبر .1995 رسالة إلى الشعراء  ،مجلة إبداع المصرٌة  ،عدد رقم .0005 ، 05  -الفيـ حاسية أخبلقية  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،العدد رقـ . 1996 ، 06 صحراء الكرد مأزؽ الحرية في الشعر المعاصر  ،مجمة إبداع المصرية  ،العدد رقـ 01 ،10يناير .1994
 طو حسيف كتطكر المغة  ،مصر  ،مجمة إبداع  ،عدد  01 ، 11نكفمبر 1993 قراءة قصيدة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد رقـ .1992 ، 01 نمك كانتماء قراءة في قصيدة لمشاعر فاركؽ شكشة  ،مجمة إبداع المصرية  ،عدد ،10 01أكتكبر . 1994 ،
المراجع :

أ .ريتشاردز :فمسفة الببلغة  ،تر :سعيد الغانمي  ،ناصر حبلكم  ،الدار البيضاء :



أفريقيا الشرؽ.2002،


أبو حامد الغزالي :

-

قانكف التأكيؿ  ،تح :محمكد بيجك ،ط. 1993 ، 01

-

مشكاة األنكار في تكحيد الجبار  ،تح  :سميح دغيـ  ،بيركت  ،دار الفكر المبناني ،

ط.1994 ، 01
أبك يعرب المرزكقي  ،محمد سعيد رمضاف البكطي  :إشكالية تجديد أصكؿ الفقو ،



دمشؽ  ،دار الفكر  ،ط. 2006 ، 01


إحسان عباس :

-

اتجاىات الشعر العربي المعاصر  ،الككيت  ،عالـ المعرفة  ،فبراير . 1978

-

تاري

النقد األدبي عند العرب(نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرف الثامف

اليجرمل ،عماف ،دار الشركؽ ،ط. 2006 ،01
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ىكسرؿ  :الفمسفة عمما دقيقا  ،تر  :محمكد رجب  ،القاىرة  ،المجمس
إدمكند

ّ
األعمى لمثقافة  ،ط. 2002 ، 01


إدوارد سعيد :
 -العالـ كالنص كالناقد  ،تر :عبد الكريـ محفكظ  ،دمشؽ  ،اتحاد الكتاب العرب ،

. 2000
 المثقؼ كالسمطة  ،تر :محمد عناني  ،رؤيا لمنشر كالتكزيع  ،ط. 2006 ،01

أدكنيس  :الثابت كالمتحكؿ (بحث في اإلتباع كاإلبداع عند العربل ،بيركت  ،دار
الساقي  ،ط.1994 ، 07



أرثر أيزابراجر  :النقد الثقافي (تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسيةل  ،تر :كفاء إبراىيـ
كرمضاف بسطكيسي  ،القاىرة  ،المجمس األعمى لمثقافة  ،ط. 2003 ، 01



أنطكاف خكرم  :،مدخؿ إلى الفمسفة الظاىراتية  ،بيركت  ،دار التنكير  ،ط، 01

. 1984


أنكر الجندم  :خصائص األدب العربي في مكاجية نظريات النقد األدبي الحديث ،
دار الكتاب المبناني  ،ط. 1985 ، 02



إياف كريب  :النظرية االجتماعية (مف بارسكنز إلى ىابرماسل  ،تر :حسيف غمكـ ،
الككيت  ،عالـ المعرفة. 1999 ،



بتراند راسؿ  :حكمة الغرب  ،تر:فؤاد زكريا  ،الككيت  ،عالـ المعرفة  ،ديسمبر

. 1983


بدكم طبانة :البياف العربي (دراسة تاريخية فنية في أصكؿ الببلغة العربيةل،
القاىرة ،مكتبة األنجمك المصرية ،ط. 1958،02



بشرل مكسى صالح  :نظرية التمقي (أصكؿ كتطبيقاتل  ،الدار البيضاء  ،المركز
الثقافي العربي  ،ط.2001 ، 01



ابف قيـ الجكزية :الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة،تح :عمي بف محمد
الدخيؿ اهلل ،الرياض ،دار العاصمة ،الجزء األكؿ .



بكؿ ريككر  :نظرية التأكيؿ (الخطاب كفائض المعنىل  ،تر :سعيد الغانمي  ،الدار
البيضاء  ،المركز الثقافي العربي  ،ط. 2006 ، 02
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بكشنسكي  :الفمسفة المعاصرة في أكربا  ،تر  :عزت قرني  ،الككيت  ،عالـ

المعرفة ،سبتمبر .1992 ،


بيار باربيريس  :النقد االجتماعي  ،ضمف كتاب  :مدخؿ إلى مناىج النقد األدبي .



بيير زيما  :النقد االجتماعي  ،تر :عايدة لطفي  ،القاىرة  ،دار الفكر  ،ط، 01

.1991


تماـ حساف :األصكؿ (دراسة ابستمكلكجية لمفكر المغكم عند العربل ،القاىرة ،عالـ

الكتب.2000 ،


تيرم إيغمتكف  :نظرية األدب  ،تر :ثائر ديب  ،دمشؽ  ،منشكرات ك ازرة الثقافة ، ،

.1995


جابر عصفور :
 -نظريات معاصرة  ،القاىرة  ،مكتبة األسرة  ،الييئة المصرية العامة لمكتاب

.1998،
 المرايا المتجاكرة دراسة في نقد طو حسيف  ،القاىرة  ،الييئة المصرية العامةلمكتاب.1983 ،
 قراءة التراث النقدم  ،مؤسسة عيباؿ لمدراسات كالنشر  ،ط. 1991 ، 01 غكاية التراث  ،الككيت  ،ك ازرة اإلعبلـ ،مجمة العربي  ،ط.2005 ، 01 الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي عند العرب ،بيركت ،المركز الثقافيالعربي ،ط.1992 ،03
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ممخص الدراسة بالمغتين العربية واألجنبية

ممخص
يعد التأكيؿ أحد المرتكزات األساسية التي ينطمؽ منيا ناصؼ في مقاربة النص األدبي كالنص
النقدم عمى حد سكاء  ،كتتكزكع مرجعيات ناصؼ التأكيمية بيف مشارب متعددة تعكد بجذكرىا
إلى التراث النقدم العربي خارج غكاية البياف كحدكده الشكمية  ،كفي منجزات العقؿ العربي
اإلسبلمي(التفسير،األصكؿ،التصكؼل  ،مرك ار بأفكار الركاد حكؿ المغة كالفكر كالكاقع  ،كقد
كاف لمنقد الجديد كفمسفة ريتشاردز في المعنى خمفية ممتازة انفتح عمييا ناصؼ قبؿ أف يتحكؿ
إلى نظرية التأكيؿ كالفينكمينكلكجيا لمكاجية البنيكية كالمناىج الشكمية  ،كيعد البعد الثقافي مف
أىـ التصكرات المشكمة لقراءة التأكيؿ عند ناصؼ التي تعكس كعيا مبك ار بميمة النقد ككظيفة
الناقد في ظؿ انفتاح النص األدبي عمى الكجكد كالكاقع  ،كليست قراءة ناصؼ لمشعر الجاىمي
كالشعر المعاصر كأدب المازني كالنثر القديـ إال مف كحي القراءة الثقافية كالفينكمينكلكجية ،
التي تقكـ عمى التعاطؼ كاالندىاش كالمحبة كالتكاصؿ  ،الذم ال يغفؿ القمؽ الجـ كاليـ القكمي
بيف حرية القراءة كانفتاح المعنى مقابؿ االلتزاـ كالمسؤكلية .
الكممات المفتاحية  :القراءة  ،التأكيؿ  ،النقد المعاصر  ،النص األدبي .
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Résumé :
L’interprétation est considérée comme l’un des principes de base
desquels part Nacef dans l’approche du texte littéraire et,
conjointement, celle du texte critique. Les référentialités interprétatives
de Nacef se répartissent en des flux divers enracinés au patrimoine
critique arabe en dehors de la séduction de l’énonciation et de ses
limites formelles, ainsi qu’aux exploits de la raison arabo-islamique (le
commentaire, les origines, le mysticisme), en passant par les idées des
pionniers sur la langue, la pensée et la réalité. La nouvelle critique ainsi
que la philosophie de Richards sur le sens étaient un arrière-plan
excellent duquel s’est forgé Nacef avant de se tourner vers la théorie de
l’interprétation et de la phénoménologie pour affronter le
constructivisme et les méthodes formelles. La dimension culturelle est
considérée comme les plus grandes conceptions constituant la lecture de
l’interprétation chez Nacef et qui reflète une conscience précoce du rôle
de la critique et de la fonction du critique à l’ombre de l’ouverture du
texte littéraire sur l’existence et sur la réalité. La lecture de Nacef de la
poésie jâhilite préislamique, de la poésie contemporaine, de la
littérature d’El-Mazini et de la prose classique n’est que d’inspiration
de la lecture culturelle et de la phénoménologie qui s’érige sur la
sympathie, sur l’étonnement, sur l’amour et sur la communication qui
ne néglige pas la grande angoisse et le souci national entre la liberté de
la lecture et l’ouverture du sens face à l’engagement et à la
responsabilité.
Mots-clés : lecture, interprétation, critique moderne, texte littéraire.
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L’interprétation et les horizons de la lecture dans le
projet critique de Necef Mustapha.
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