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  مقدمة

يعترب تطور مسار النقد األديب املعاصر، وليد التغريات يف أنساق السياسة واالجتماع 

وكنتيجة هلذه التغريات سعت حماوالت نقدية كثرية سعيا حثيثا إىل النهوض بالظاهرة النقدية 

وانطالقا من هذا فقد عرف النقد املغاريب يف الثلث األخري من القرن   .وجعلها أكثر نضجا

املاضي هزة عنيفة زعزعت الكثري من قناعاته ودفعته إىل إعادة النظر يف أدواته التحليلية 

ويف منط تعامله مع النصوص، فقد وجد نفسه فجأة أمام سيل من النظريات األدبية 

�ǲưǷȋ¦�ƨǳÂƢƄ¦�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƢȀǈǨǻ�ŉƾǬƫ�ƨǳÂƢŰ��ĺǂǤاجلديدة واليت أحدثت ضجة يف الفكر ال

  .للكشف عن خبايا النص وأسراره

أن يتجاهل ما حيدث  ول الكبري مل يكن بوسع الدارس املغاريبويف ظل هذا التح  

ويصم آذانه عن أصوات العصر املنادية بضرورة تطوير النقد، وذلك بتغيري الرؤية القدمية اليت 

ية واألحكام القيمة واليت أولت أمهية كبرية خلارجيات النص من ظروف ظلت أسرية االنطباع

اجتماعية ومالبسات تارخيية وتوجهات إيديولوجية والدعوة إىل ضرورة االستعانة بأدوات 

  .نقدية جديدة على غرار ما يستجد من مناهج حداثية

مهية بالغة يف ناهج متعددة اكتست أمبومن هذا املنطلق فقد أشبع النقاد املغاربيون   

ǂǬƬǈǷ�ƪ̈� ىالدراسات األدبية ونف ƸƦǏ¢�Ŗǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�Ƣđالدراسة النقدية،  منالف يف آ

وحيتاج الطالب إىل اإلحاطة بأشهر هذه املناهج، فاملنهج هو الطريق الذي يتناول الناقد 

على ضوئه األعمال اإلبداعية، متحكما بفضله يف الدراسة اليت حتقق غايته، واليت تفضي 

به إىل استخالص النتائج بشكل جيد، وكيفية مقنعة، فتعصفه من العشوائية املضرة وجتعل 



  مقدمة

ب

دراسته دقيقة، لكن هناك صعوبة كبرية تواجه الباحث الذي يريد حدود صارمة بني املناهج 

  .النقدية

وقد تداول الباحث املغاريب عرب مسريته التطورية مناهج متعددة إذ بدأ بالقراءة   

رورا باملناهج البالغية واالجتماعية والنفسية يف إطارها السياقي إىل أن جاء التذوقية م

ية، صناتالتحول النسقي مع ظهور البنيوية وما بعد البنيوية كالسيميائية ونظرية التلقي وال

فتشبعت املعطيات املعرفية للقراءة من خالل مناهجها املتعددة السياقة منها والنسقية واليت 

أفاق نقد عريب : "يف كتابه " سعيد يقطني"ا إىل الثقافة الغربية، حيث قال تعود يف أصوهل

إن املسار النقدي الغريب ظل هو الذي يوجد النقد األديب املغريب ويفرض عليه  «": معاصر

  .»يف كل مرحلة إبدالته اخلاصة واملتجددة

إىل التجديد يف النقد األديب وإحداث قطيعة معرفية مع القدمي،  االنقاد املغاربيني دعو   

واالعتماد على طرائق ومناهج جديدة ترفض السقوط يف النظام النقدي التقليدي املبين 

أساسا على التقّيد باملسلمات وإصدار األحكام املسبقة، وذلك ما ذكره جون كلود كوكي 

الناقد املغاريب املعاصر ثار على هذه األوضاع إن  ).مدرسة باريس(يف كتابه، السيميائية 

�ȄǴǟ�ǶȀƬǨǈǴǧ�¿ȂǬƫ�Ǻȇǀǳ¦Â��² °¦ƾǷ�¿¢�¦®¦ǂǧ¢�¦ȂǻƢǯ¢� ¦ȂǇ���Ǻȇ®ƾĐ¦�ǺǷ�ǽŚǤƥ�Ǯ ƬƷ¦�ƢǷƾǠƥ

�ÀƢǈǻȎǳ�̈ƾȇƾŪ¦�̧ ƢǓÂȋ¦�¿ƢǷ¢�ƨǨȈǠǓÂ�ƨǴƸǓ�ƪ ƸƦǏ¢��ƢĔȂǯ�ƨǬȈƬǠǳ¦�¾Ƣǰǋȋ¦�ǒ ǧ°

  املعاصر 

يب اإلفالت من  قبضة التاريخ وثقل تأسيسا على هذا التوجه اجلديد ميكن للنقد األد  

Ƣđ¦ǂǘǓ¦Â�ǾƯ¦ƾƷ¢. وما فيها من مغالطات يف سرد املعلومات، ويقف جهده على عمل

�ƢǷƾƼƬǈǷ��ƾƷ¦Ȃǳ¦�Ƥ ǿǀŭ¦�ǲƻ¦®��ƨǨǴƬƼŭ¦�ƢēƢȇȂƬǈŠ�ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳƢƥ�ǽƾǏǂȇ�Ȇǟ¦ƾƥ¤
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ج

Herméneutique)إجراءات فنية وتقنية ومعرفية جديدة مثل التأويلية  La)ميائية والس(

sémiologie) وعلم الداللة ،(La sémantique)،  وكل ما يبحث عن نظام العالقات

ومستويات النسج األسلويب وخصائص اللعبة اللغوية ليهتدي آخر األمر إىل معرفة ما يف 

دون أن يكون مضطرا إىل وضع كل ...النص األديب من ظاهرة مهيمنة لغويا ونسيجا ومجاليا

  .هين يف إطار زمين تارخيي باملفهوم التقليدي ملضي التاريخذلك النشاط الذ

وكنتيجة هلذه النظريات النقدية ظهر النقد كمصطلح ودراسة بعيدة عن كل الشوائب   

ليصنع لنفسه نسقا جيدا يف إطار البحث يف النصوص األدبية اإلبداعية والبحث يف 

�ƾǸŰ�Ǿǧǂǟ�Äǀǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�Ƣđ�ƾǐǬǻÂ�ƨȇƾǬǼǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦نقد النقد " الدغمومي يف كتابه

يتموضع يف مكان آخر جيعله " أما نقد النقد، فهو  «: قائال "ونظري النقد العريب املعاصر

، ويبين "العلم"إبستمولوجية نوعية خاصة مبوضوع معريف هو النقد األديب، ويقف على عتبة 

ي، هذا اخلطاب نفسه على أساس منوذج من مناذج العلم مثله مثل خطاب التنظري النقد

ويقف على عتبة قريبة، إن مل تكن هي عتبة " نقد النقد"الذي كثريا ما يلتبس ويداخل مع 

نقد النقد نفسها، حيث يشتغل على النقد بقصد إنتاج معرفة مقرتحة جديدة بصورة 

  .  "هلا قوة العلم أيضا" نظرية"

�ƶǴǘǐǷ�ÀȂǰȇ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦�¦ǀđÂ"قراءة القراءة"الثانية أو داال على القراءة " نقد النقد "

وص يف أغوار نص نقدي قدم من قبل ناقد لكي نبحث يف عن مكامن القراءة غأي أن ن

، لنص األديب ولكي نكسب هذا النص التصويب واجلدية ومشروعية النقد األديبلاجليدة 

.وكذا حماولة التأسيس لنظرية نقدية

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƢȀƷǂǗ�ƪ ȇƘƫ°¦��Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǰǋȍ¦Â:
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د

هو املفهوم الدقيق ملصطلح نقد النقد؟ما-

قدميا ومعاصرا ما مدى التنظري والتطبيق لنظرية نقد النقد عند الغرب والعرب -

وباخلصوص يف املغرب العريب؟

-�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ń¤�ǶēƢǨǳƚŠ�¦Â°Ƣǋ¢�Ǻȇǀǳ¦�ĺǂǠǳ¦�§ǂǤŭ¦�Ŀ�®ƢǬǼǳ¦�Ƕǿ¢�ǺǷ  وماهي أهم

األهداف وراء هذه الدراسة اليت موضوعها النقد؟ 

  ؟ ماذا قدم للنقد األديب؟إىل أين وصل نقد النقد يف املغرب العريب-

أما بالنسبة ملنهج البحث، فقد اقتضت طبيعة املوضوع أن أعتمد على التتبع 

مفهوم نقد النقد والربط بني  واإلستقراء للظاهرة متبعة يف ذلك على الوصف والتحليل

  .وتطبيقاته 

هذا املصطلح وأردت البحث فيه أكثر لإلجابة على التساؤالت السابقة، من  أغراينوقد 

فعنونت هذه الرسالة ما بعد البنيوية خالله مشروع رسالة الدكتوراه يف مشروع النقد األديب 

  .نقد النقد يف املغرب العريب: بـ

المفاهيم العامة لنقد : حبثت فيه عن خلوقسمت هذه الرسالة كخطة إىل مد  

عند الغربيني منهم القدماء واملعاصرين، مث عند عرفته فيه نقد النقد لغة وإصطالحا ، النقد

العرب وأهم التعريفات اليت وردت له، مث أهم الصفات اليت جيب أن تتوفر يف ناقد النقد، 

تتداخل مع الصفات، وبينت وشروط خطاب نقد النقد، وكذلك مسات ناقد النقد اليت 

  .الوظائف اليت يؤديها نقد النقد من خالل أهداف يصل إليها
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ه

، نقد النقد لدى الغرب والعرب القدامى واملعاصرين: بعنوان  الفصل األول مث  

وعرضت فيه نقد النقد عند الغرب القدامى واملعاصرين، القدامى أرسطو واإلغريق املعاصرين 

عبد العزيز اجلرجاين وضياء الدين األثري   لنقد لدى العرب القدامىتزفيتان تودوروف، مث ا

 طه حسني:ومادار حوله من نقد للنقد، وكذا املعاصرين منهم  "املثل السائر"يف كتابه 

  .وحممد برادة

انتقال مفهوم نقد النقد وممارساته لدى النقاد العرب : بعنوانأما الفصل الثاين   

القيمة املعرفية يف "األول دراسة للمؤلف حممود عطية : نيقسمته إىل مبحثاملعاصرين، 

، واملبحث الثاين درسته يف "-مقاربة إبستيمولوجية يف نقد النقد احلديث–اخلطاب النقدي 

   .-دراسة يف املناهج–نقد النقد، املنجز العريب يف النقد األديب " كتاب حبيب مونسي

، مبحث للجانب العريب تنظريًا وتطبيقاً  نقد النقد يف املغربو الفصل الثالث بعنوان 

، ومبحث )وتنظري النقد العريب املعاصر تنظري نقد النقد: حممد الدغمومي(التنظريي 

  ).البنيوي والنص الروائي النقد: حممد السويريت(للجانب التطبيقي من خالل 

  .اليت حصلتها من الفصول الثالثة وخامتة ضمنتها أهم النتائج  

وقد اعتمدت جمموعة من املصادر واملراجع صبت معظمها يف النقد ونقده، 

تحليل لنصوص نقدية الوباألخص اليت اعتمدت يف درسها على التأسيس لنظرية أو 

النقد "حملمد دغمومي، " نقد النقد والنقد وتنظري النقد العريب املعاصر: "، ومن أمههاتطبيقية

دراسة ألهم النظريات النقدية (يف نظرية النقد " ويريت، حملمد الس" البنيوي والنص الروائي

  ".لعبد امللك مرتاض" وإحصائها
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س الوقت فنيف نقد النقد هو موضوع مستجد يف ساحة النقد، و  إن موضوع  

الدراسات تصب فيه ولكن ال تشري له فمنفصل عنه، وهذه أهم صعوبة قد واجهتها، 

  .اليت تتصدر صفحات الكتبتعريفا أو مفهوما رغم عناوينه الكثرية 

بلقاسم الذي  حممدبوافر الشكر والتقدير لألستاذ املشرف  مويف األخري أود أن أتقد  

.مل يبخل علّي ال بعلم وال بتوجيه وال بوقته وكل من ساهم يف إجناز هذه الرسالة

  قرقوى بدرة

26/04/2016يوم 
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 مدخل

�ƾǧ¦°�ȂǿÂ�®ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ǾƸƬǧ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�ŐƬǠȇ''نقد النقد ''�©ȏƢĐ¦�ƾƷ¢

وبنسب كثرية حديثا  ،األساسية واملمارسات التطبيقية يف احلركة النقدية األدبية قدميا

�¥®ƢƦǷÂ�©Ƣȇǂǜǻ�ǺǷ�ƢēƢȈǘǠǷ�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫÂ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǯǂƸǴǳ�ƾȇƾš �ȂȀǧ��¦ǂǏƢǠǷ�ǎ ƻȋƢƥÂ

  .إثراء هلاكذلك وأسس ومن قراءات نقدية ماضية و 

نسلم  -أي يف نقد النصوص األدبية -ففي كثري من األحيان يف املمارسة النقدية 

Ƣđ�ǞǼƬǬǻÂ�ƢȀƴƟƢƬǼƥ�  القراءة متالئمة مع قناعاتنا ومتناسبة مع خصوصا إذا كانت هذه

نقد آخر حيتاج دائما إىل النص النقدي  ولكنثقافتنا وتوجهاتنا املنهجية أو النظرية، 

قابلة ال�ƨǨǈǴǧ�ƶƦǐƬǧ�ƢēȐȈǴŢÂ�ǾƴƟƢƬǻ�Ŀ�ǪǬƸȈفيتفحص خباياه ويقرأ سطوره وما بينها 

املبنية على أدلة وبراهني بناء وعقالنية للقراءة الثانية فنقد النقد هنا هو مبثابة تبادل لألداء 

  .حتتمل املنطق النقدي

نظرة فالنص النقدي يف هذه احلالة قابل للمناقشة يف إطار أوسع يتجاوز بذلك ال

هو  ،يليه نقد النص النقدي فنقد النص األديب. ملفهوم الواحدإىل تعدد النظرات واالفردية 

�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇ�ǲǏ¦ȂƬǷÂ�ǲǷƢǰƬǷ�°Ƣǈŭ�ǲȈǰǌƫ�ƢēƢȇǂǜǼƥ�̈ǄȇƢǸƬǷ�ƨȇƾǬǻ�©¦°ƢȈƫ�°ȂȀǜǳ�ǾȈǧ

و كما  املدللة على أحكامها تستطيع أن تتناول النص الواحد بعدة نظرات وآراء متمايزة

كل منها يعرب عن توجه ناقدها، فتمنح لإلبداع   -باحلوار النقدي –حيلو للكثري تسميته 

نص النقدي وضوحاً أكثر وجتعل من ومتنح لل ، وكمااألديب ثراًء وخلودا وتنوعاً يف فهم معناه
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هذا ما ميكن أن نسميه تعدد ، نصًا نقديًا قابًال بدوره للقراءة) نقد النقد(النقد الثاين 

  .القراءات

  :فإذا كان النقد

  :تعريف النقد

مصاحبة النقد األديب لإلبداع األديب أزلية وضاربة يف جذور وجود الفكر اإلنساين، 

لكن  ،قدمياً جنباً إىل جنب مع اإلنتاج الشعري هلممتثال فقيام النّص األديب كان عند العرب 

طبيعة النقد هي اليت ختتلف من فرتة تارخيية إىل أخرى واملغري هلذه الطبيعة يكون تبعًا للبنية 

وقد مر النقد بعدة مراحل من النقد . جتماعية، واخللفية اللغوية، والذوق اجلماعي العاماال

تراث العرب يف النقد « فــــــ .الفطري إىل النقد احلديث مث مناهج احلداثة وما بعد احلداثة

األديب حافل ومتشعب، فهو ميتد على مساحة زمنية قد تبلغ عشرة قرون، تزيد أو تنقص 

ب التناول، وطوعا ملناهج قد تفرض نفسها على البحث، ولكنها ال تستطيع حبسب أسلو 

هلذا النقد إن جاز التعبري، وهذه السعة هي اليت '' السعة اللرتية''حبال أن تغري من كفاءة 

بفضل قوة الدفع  1»جعلته يتدفق عرب العصور بدرجة عالية، وضمنت له احلياة فيما بعد

ǯ�ƢȀǼǷ�ƾǸƬǇ¦Â�Ƣđ�¢ƾƥ�Ŗǳ¦ل ما هو أصلح للبقاء والتجدد.  

عجيبة من النظرات النقدية املتعددة واملتباينة '' توليفة'' «والناظر إىل هذا الرتاث جيد

يف الوقت ذاته، وهي تأيت متداخلة يف املؤلفات النقدية حبيث يصعب على القارئ أن جيزم 

1-�ƾǴĐ¦��ÄƾǬǼǳ¦�ƢǼƯ¦ǂƫ��¾Ȃǐǧ�ƨǴů��ǲȈǏƘƫÂ�ǲȈǴŢ�̈ǂǜǻ��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǧ¦Â°�¾ȂƷ��śǼǈƷ�ǂǿƢǗ�ƾŧ¢6 2، ع ،

.16، ص 1986
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Ŀ�ǶĔȋ��ƪ Ş�ȆǣȐƥ�Â¢��ƪ Ş�ÄȂǤǳ�ƲȀǼǷ�Â̄�½¦̄�Â¢�ƾǫƢǼǳ¦�¦ǀǿ�ÀƘƥ  احلقيقة قد خلطوا

بني هذه األمور مجيعا، ومن مث فإن كتابا نقديا واحدا قد جييء حيوي بني دفتيه مناذج 

للنظريات اللغوية والبالغية والدينية واملنطقية جنبا إىل جنب ممزوجة ومتداخلة، وأحيانا يف 

ه، قد نسج يصعب استالل خيط واحد منه، إال إذا كان اهلدف هو متزيقه واالستغناء عن

فالنظريات  1»تكون هذه مزيّة، وقد تكون عيبا، ولكنها يف احلالتني حقيقة ال ينبغي جتاهلها

  .النقدية منذ وجدت وهي يف حلقة متصلة تضيف لبعضها البعض وتنفي عنها وتلغي منها

   : العرب للنقدمفهوم 

مفهوم  يضاحال«بة للنقد ولكنها كانت جتمع عواملتش ةريف الكثري اولقد وردت التع

ون، وذوو البصر باألدب، شعره، ونثره، يف القدمي واحلديث على معىن عنيالنقد إذ جيمع امل

فن تقومي األعمال األدبية، وحتليلها، وتصنيفها، على وفق منهج :موحد هلذا املصطلح، وهو

�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƾǬǼǳ¦�ƨǸǴǯ�©®°Â�ƾǫÂ�̈ƾȈŪ¦�Śǣ�ǺǷ�ƢȀǼǷ�̈ƾȈŪ¦�ǄȈȈŤ�ƨȈǤƥ��śǠǷ– يف  -تقريبا

نقد '': املوسوم بـ) هـ337(عدد من املصادر العربية القدمية، وأوهلا كتاب قدامة بن جعفر 

العمدة يف ''كلمة النقد يف عنوان كتابه ) هـ456(واين واستعمل ابن رشيد القري ... ''لشعرا

وهذا دليل على تأصل املصطلح يف املفهوم العريب القدمي » 2''حماسن الشعر  وآدابه ونقده

 من خالل تصنيفه وإدراجه ضمن العديد من عناوين الكتب القدمي كما سبق الذكر

واقتصر النقد يف املاضي البعيد، على مالحظة خاطفة، وعبارات مقتضبة، تنم على «

.االستحسان تارة، أو على االستهجان تارة، ومن غري إسهاب وال تفصيل، ودومنا حتليل

.16، صنظرة حتليل وتأصيلأمحد طاهر حسنني، حول روافد النقد األديب عند العرب، -1
.09، ص 2012إبراهيم خليل، واقع الدراسات النقدية العربية يف مائة عام، مطبعة اجلامعة األردنية، -2
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قي باعتباره نقدا عجوال، متسرعا، عابراً، ال يؤيد له  وُنظر إىل هذا الضرب من النقد الذو 

.1»كثريا وإن كان يف عصره مقبوالً 

سهمت يف صقل املفهوم واستخداماته من عصر التدوين أر اليت و العصومن بني هذه 

يف اآلداب العربية القدمية وما نتج عنه من كتابات غريت من مسار النقد األديب ووجهته 

́�¦�ƨȈƥ®ȋ خصحنو منهجية معينة  ȂǐǼǳ¦�Ƣđ »يمواطرد التأليف يف النقد واتسعت مرا 

�ƨȈƥ®¢�Ƣđ�² ƢǬƫ�Ŗǳ¦��ǖƥ¦Ȃǔǳ¦Â��ŚȇƢǠŭ¦�¾ȂƷ�¬ǂǘƫ�Ŗǳ¦�ƨǴƠǇȋ¦�ƨǠǫ°�©®¦®±¦Â��ǾȈǧ�¾¦ȂƴƬǳ¦

.2»األدب

ƢȀđƢǌƫÂ�ƢȀǧȐƬƻƢƥ�ǾǈǇ¢Â�ǾƴǿƢǼǷÂ�ƾǬǼǳ¦�Ǧ ومن ȇǂǠƫ�   كان مبثابة مدعاة لنقد آخر

ومل تلتفت الدراسات النقدية إىل مراجعة وتقومي كتب النقد إال يف القرن « يقرأ هذا النقد 

التاسع امليالدي، مث توسعت هذه الدراسات يف العصر احلديث، إذ وجد النقاد أن مثة 

ومبا  3»ليه نقد النقدقراءات حتتاج إىل قراءة ثانية وتقومي حيتاج إىل تقومي آخر مما يصطلح ع

أن نقد النقد هو ناتج معاصر عن األسئلة اليت دارت حول النقد وجمرياته وكيف ميكن أن 

نعّرف نقد النقد؟ وما هي أهم مساته؟ أهدافه؟ ووظائفه؟ أي ما هي الغاية اليت جاء 

  ليحققها نقد النقد؟

.10إبراهيم خليل، واقع الدراسات النقدية العربية يف مائة عام، ص -1
.11، ص نفسهاملرجع  - 2

، عامل الكتب احلديث، )دراسة يف نقد النقد(املغامرة اجلمالية للنص األديب  أمحد شهاب، حتليل اخلطاب النقدي املعاصر يف-3

.01، ص 2015إربد، األردن، 



)المصطلح والمفهوم(نقد النقد  ...............................................مدخل

5

النقد أسبق للوعي واملعرفة ممارسة الفن األديب أو اإلبداع األديب وكذا أن يبدو جليا 

عرف أسسه تالشعر اجلاهلي القدمي قبل أن في الوقت نفسه ُكتب ، فمبصطلحاته ومفاهيمه

وأغراضه فقد كان شفهيا وقدمت له الكثري من االنتقادات يف أسواق الشعر قبل أن يعرف 

ت وكذلك صاحب. تعرف أسس هذا النقد اليت شكلت مالمح النقد القدمي وأهذا بالنقد 

استحسان واستهجان آراء أخرى كانت  ،اآلراء اليت كان يصدرها الشعراء على شعر غريهم

�ǲǰǌƬǳ¦�Śǯ¦Ȃƥ�ń¤�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǼǳ�ńÂȋ¦�©Ƣȇ¦ƾƦǳ¦�̧ƢƳ°¤�ǺǰŻ�¦ǀđÂ�ǶȀǠǷ�Ǧ ǴƬţ�Â¢�ǶǿƾǻƢǈƫ

إىل ذلك الناقد النقد التشكل األول للنقد األديب، كما يذهب الزم  امكو األول للنقد نفسه 

نظرية أرسطو يف احملاكاة البذرة األوىل اليت وصلتنا مما ميكن  :الذي عدّ '' جاسم حممدباقر ''

عّده نوعا من نقد النقد النظري غري املباشر على نظرية أستاذه أفالطون يف املثل، اليت 

بني قوسني ألن الفكر ) التطبيقي(و) النظري(إذ جيعل الصفتني ) اجلمهورية(وردت يف كتابه 

تلك املرحلة التارخيية املبكرة مل يكن قد عرف النقد ناهيك عن تصنيفه إىل النقدي يف 

القدمية وهنا ندرك أن مصطلح نقد النقد ارتبط باملمارسات النقدية  1»نظري وتطبيقي

.وميكن أن تتكون عدة مفاهيم حوله ولكن مل ترقى ملستوى التعريف به إال معاصراً 

االصطالح يف املفاهيم الغربية القدمية واحلديثة وقد اختلف نقد النقد يف التعريف 

  .وكذا املفهوم العريب القدمي واحلديث

.121، ص 2012، 1، العدد 2رشيد هارون، جملة مركز بابل للدراسات النقدية، جملد -1
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  :نقد النقد المصطلح

لقد ظهرت حماوالت عدة لتأصيل مصطلح نقد النقد يف اصطالحها الغريب والعريب 

ǂǯǀǻ�ƢȀǼǷÂ��ƢǬȈƦǘƫÂ�¦ŚǜǼƫ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�©ƢǇ°ƢǸŭ¦�©ǂưǯÂ�ƢưȇƾƷÂ�ƢŻƾǫ:

  :لنقد عند الغربمصطلح نقد ا

  :الغرب اءقدمالطلح نقد النقد عند مص-1

حني طرح '' يف نظرية النقد''لقد قدم عبد امللك مرتاض يف الفصل الثامن من كتابه 

ذات األصل اإلغريقي، التعاقب أو  ’’Meta’‘تعين سابقة  «أول مفهوم قدمه اإلغريق 

وجرت عادة النقاد العرب املعاصرين أن يرتمجوا هذه السابقة اإلغريقية ... التغيري واملشاركة

Meta ... م اإلنسانية و امليتا يف استعمال العلإن ... أو إىل ما بعد'' ما وراء''إىل مصطلح

ƢĐ¦Â�ƨǌǷƢȀŭ¦� ƢǼƯ¢�ǂƻ¡�ń¤�ǶǴǟ�Â¢� Ȇǋ�» ƢȈǔǻ¦�řǠƫ ورة فيلحق شيء بشيء أو يتسرب

علم يف علم، أو يتحصحص معىن يف معىن آخر، ذلك القتضاء العالقة املعرفية، فتصبح 

.1»اللغة تتحدث عن اللغة

تعين إحلاق معىن مبعىن آخر أي نقد  -نقد النقد –فإحلاق الكلمتني إىل بعضهما 

  .نقد قد سبقه وهذا املفهوم قد يوضح مصطلح نقد النقدل

، ص 2005هومة للطباعة والنشر، ، دار)دراسة ألهم النظريات النقدية وإحصائها(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1

221.
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  :بيينلح نقد النقد عند المعاصرين الغر مصط-2

المصطلح عند تودوروف:  

هناك عدة ترمجات ملصطلح نقد النقد أو حلاق الكلمتني ببعضهما تصب يف نفس 

أو حىت '' اللغة احلوارية''أو '' اللغة الواصفة''ميكن أن نستعمل مثل مصطلح « املعىن حيث 

 Critique de la’‘ترجم سامي سويداين وذلك كما '' كتابة الكتابة''أو '' لغة اللغة''

critique’’ وهذه 1»إىل مصطلح نقد النقد فتقبله ذوق العرب املعاصرين تقبال حسنا ،

ملا ترمجه سامي السويداين إىل '' نقد النقد''الرتمجة هي ما وردت لدى تودوروف يف كتابه 

هذا التقبل هو دال على  مصطلح نقد النقد الذي لقي رواجًا من قبل الناقد العريب وتقبًال،

  .أن املصطلح املرتجم قد أدى املعىن املطلوب

  :المصطلح في المفهوم والترجمة العربية له-3

لقد وردت عدة تعاريف ملصطلح نقد النقد يف املعرفة العربية النقدية، فكل ناقد 

عرّيب إّال وأراد أن يضع بصمة يف هذا الوارد اجلديد، ومبا أن هذا االستعمال املفرط هلذا 

أصبح النقد العريب يعج املصطلح مبفهومه التنظريي والتطبيقي هو مقرتن بنظريات عديدة  

Ƣđ� التفكري الغريب والرتمجة العربية فإنه ال بد أن تقرتن هذه الدراسة النقدية  والناجتة عن

©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀđ�ƨȈǻƢưǳ¦�  النقد يف العصر احلديث « وأن حتمل معها معاصرة النقد إذ أن

أصبح حيمل مذاهب وتيارات تقوم على خلفيات معرفية وفلسفية تنطلق منها يف صوغ 

.224، ص)دراسة ألهم النظريات النقدية وإحصائها(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1
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Ǐ¤�®ǂů�ƾǠȇ�Ń�ƾǬǼǳƢǧ�ƢēƢȇǂǜǻ1»دار أحكام ساذجة أو متحيزة أو حىت نزيهة وموضوعية.

فهذا الوعي العريب ملاهية النقد احلقيقية قد ارتبطت بالوعي بضرورة قراءة النظريات وتفحص 

�Â�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤الƢǬǷÂ�ƢēƢȈǳ¡�ȄǴǟ�» ǂǠƬēƢƥ°ا.  

وقد سبق الوعي النقدي املعاصر وعي عرّيب متأصل يف قدم الفكر، فقد عرف 

قدميا مصطلح النقد حيث كان يوظف مصطلح النقد يف التمييز بني املزيف من غريه العرب 

فاملعرفة النقدية العربية أخذت لغة الّصيارفة العرب الذين كانوا خيتربون العملة الفصيلة «

َقادها أهي زائفة أم صحيحة) الدرهم( فمعىن النقد يف املصطلح األديب العريب القدمي، ...بتنـْ

أو  سيسه معرفيًا ألول مرة يف اللغة النقدية، كان يعين متييز شيء من شيء آخرأي حني تأ

.2»اختيار حقيقة شيء ملعرفة قيمته

فاملعرفة النقدية العربية القدمية ملصطلح النقد مل تعد موظفة بشكلها هذا يف 

، وال أمسى ممارسة معرفية شديدة التعقيد« االستخدام احلديث املعاصر ملصطلح النقد ألنه 

جتتزئ بإصدار األحكام اجلاهزة للنص األديب أو عليه، ولكنها تعمد إىل حتليل الظاهرة 

األدبية، ضمن جنسها األديب، وتأويلها بواسطة شبكة من اإلجراءات واألدوات املعرفية اليت 

لقد أمسى النقد األديب جهازًا معرفيا ال ينفك يتعقد ...بعضها تأويلي، وبعضها مجايل

.3»كلما أوغلنا يف املعرفة اإلنسانية املتطورة ومن مث كلما تقدم الزمن بنا إىل األمام  ويتعمق

.226عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، ص -1

 .الصفحة نفسهانفسه،  جعاملر  - 2
.، الصفحة نفسهانفسه - 3
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وعلى ضوء مفهوم النقد األديب املعاصر واملبين على جهاز مفاهيمي مضبوط بقوانني 

أي أنه يعتمد على علمية النقد األديب، أي بنائه على جمموعة من األسس واملفاهيم ،ثابتة

أي  –منه علما فال بد من أن مصطلح نقد النقد كإجراء تطبيقي واإلجراءات اليت جتعل 

حتليل : سوف يعتمد على ذات املفاهيم -من خالل نقد نصوص نقدية مبنهج نقدي معني

يف اللغة العربية قد يفهم منه أنه يعين أن '' نقد النقد''طلح ملص« الظاهرة النقدية فيمكن 

النقد الثاين يسعى إىل نقد النقد األول الذي يكتب عند بنية الغمز والتهجني، وبدافع 

النصي والتنقيص، وهو أمر غري وارد من أصل املفهوم الغريب القائم على استعمال السابقة 

فإذا محل نقد النقد كمصطلح  ƨǌǷƢȀŭ¦Â�ƨƦǻƢĐ¦�Â¢�� Ƣ«1اإلغريقية اليت تعين االحتواء واإلحي

املعىن اإلغريقي القدمي فال يستطيع أن حيمل يف مفهومه العريب النقدي احلديث معىن 

ǾǼǷ�ǎ ǬǼƫ�ȏÂ�ÄƾǬǼǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǺǸưƫ�ƨȇƾǬǻ�ƨǧǂǠǷ�ƢĔ¢�ƾȈǯƘǧ��śƴȀƬǳ¦.

لقراءة النقدية فاستعمال مصطلح نقد النقد يف النقد األديب يعين اكتشاف معايري ا

«��Ƣē¦ȂǘƻÂ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢�ȄǴǟ،واستكشاف خباياها ،األوىل ȂǫȂǳ¦Â�ƢȀƟ®ƢƦǷ�ƶȈǓȂƫÂ

ليس بالضرورة أن (...) فالنقد الثاين الذي يكتب عن األول « التوضيحية واملفاهيمية 

يكون من أجل املعارفة واملناوأة ولكن من أجل إلقاء املزيد من الضياء على أصول املذهب 

منها مرجعياته، على املستويني  لفيات اليت تستمدالنقدي وتبيان أصوله املعرفية، وتوضيح اخل

فيمكن القول أن املعىن االصطالحي لكلمة نقد حتصل بالضرورة . 2»املعريف واملنهجي معاً 

.227املصدر السابق، ، ص عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2



)المصطلح والمفهوم(نقد النقد  ...............................................مدخل

10

املعىن االصطالحي لكلمة نقد النقد ألن الدراسة األوىل تتعرض لكشف خبايا النص األديب 

  .بايا املنهج الذي قرأ النص األديبوالدراسة الثانية تتعرض للكشف عن خ ،وفق منهج معني

التعريف االصطالحي لنقد النقد هو بالتأكيد حيمل بالضرورة التعريف باجلانب إن 

وقد  -فهي قراءة اتصالية –... النظري والتطبيقي هلذه القراءة الثانية وحىت الثالثة والرابعة

وذلك ما  -ألدبية القدميةظهرت معاصراً، رغم وجود اجلذور العديدة هلا يف النقد ومعرفته ا

بضرب  -نقد النقد –وهذا دليل على حدوث هذه العملية . سنتعرض له يف فصول الحقة

من الوعي الواضح يف املناهج احلديثة، وهو ما حّول هذه القضية النقدية املعرفية إىل مسة 

رية رات النظفتبلورت للمرة األوىل ضمن متصو  ،بارزة ضمن مسات الوضع املعريف احلايل

  .من املفهوم الغريب وانتقاال إىل املفهوم العريب ية، ويف جداول قاموسها االصطالحيالنقد

...يشيد ويبين، فهو'' مفهوما''إىل يومنا هذا ما يزال '' نقد النقد''مفهوم « إذ أن 

راحل الصقل تصورات العامة، ومتر مبمثل كل املفاهيم اليت هلا حياة تنتقل من التسميات وال

وذلك عائد حلداثة املصطلح  ،1»واالختبار قبل أن تستقر على مدلول اصطالحي خمصص

وما يسمى اآلن نقد النقد يدور يف مفهومه « من الناحية التطبيقية وخصوصا التنظريية 

حول نوع املعرفة اليت يتبعها الناقد واليت ميكنه الوصول إليها من أجل الوصول إىل حبث يف 

طوات إجرائية منهجية جتعله حيدد انتماء علم نقد النقد إىل الدراسات املعرفة مبين على خ

.2»اإلبستيمولوجية

.227عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد، املصدر السابق ، ص -1

، عامل الكتب احلديث، ''مقاربة إبستيمولوجية يف نقد النقد احلديث''حممد عايد عطية، القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي -2

.12، ص 2010األردن، 
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را، أي الذي يتخذ من املعرفة العلمية حصذلك االختصاص « واإلبستومولوجيا هي 

.1»اإلبستيمي، موضوعاً له

فاآلن نقد النقد يتخذ من املعرفة العلمية درسا أي يدرس املناهج النقدية ويعيد 

ƢȀƟ®ƢƦǷ�ǲȈǴŢÂ�Ƣē ¦ǂǫ� العلمية النقدية جماالً  عرفةفهو دراسة إبستومولوجية كونه يتخذ من امل

  .يدرسه

  :أهم التعاريف المعاصرة لنقد النقد-4

  :تعريف الدغمومي-

ضمن  جيندر النقد لقد أكد الدغمومي دائمًا على أن طبيعة الدرس النقدي لنقد 

تعريفا باملبادئ والقواعد واملوضوعات اليت ختصصه عن « املناهج اإلبستومولوجية بتعريفه 

2»غريه من أشكال اخلطاب املعريف والعلمي بدءًا من التأكيد على اجلانب اإلبستيمولوجي

أو بلغة أخرى أن يكون « الذي يعد باألساس املنهج الدراسي الذي يتبعه نقد النقد 

يبتعد « وذلك يؤكد أن نقد النقد هو منهج علمي  3»إبستومولوجيا نوعية خاصة بالنقد

4�Ŀ�ƨǻƢǰŭ�ǆ»عن النقد يتموضع يف مكان العلم Ǉƚȇ�ȆǸǴǟ�ƲȀǼǸǯ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�¢ƾƥ�¦ǀđÂ

، منشورات كلية اآلداب والعلوم 44حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، سلسلة رسائل وأطروحات رقم -1

.7، ص1999، الرباط، اململكة املغربية، 1اإلنسانية، جامعة حممد اخلامس، ط
.8، صاملرجع نفسه - 2

 .9ص، نفسه - 3
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
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مورست فيه الكثري من الدراسات األكادميية عملت على ضبط املصطلح ف ،العلوم النقدية

  .وحتديد املفهوم

نظري النقد العريب املعاصر حملمد وتومن أهم الدراسات نذكر كتاب نقد النقد 

الذي يعد مبثابة املرجع الذي اعتمدت وتعتمد عليه الكثري من  ،الدغمومي الناقد املغريب

.وص يف جمال نقد النقد سواء كان ذلك تنظريا أو تطبيقاً غالبحوث العربية اليت ت

املعريف رتقي إىل درجة الكيان نقد النقد ي« : فقال نقد النقد وقد عرف الدغمومي

بني كيانات العلوم اإلنسانية ويغدو نقد النقد خطاب حتقيق يستهدف تفكيك النص 

النقدي من أجل إعادته إىل عناصره املشكلة له وتبيني العملية اليت أنشئ من خالهلا يف 

فاهلدف األساسي من قراءة النصوص النقدية  .1»لتحديد الذهنية اليت أنتجتهحماولة جادة 

يف هذه املمارسة األديب هو اخلوض يف أعماق النص النقدي الكتشاف مواطن اجلمال 

والسر يف  ،النقدية ألجل التعرف على خلفيات الفكر الذي شكل هذا البناء النقدي

ƾƼƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȈǳÂȋ¦�®¦Ȃŭ¦�Ȇǿ�ƢǷ�Ä¢�Ãǂƻ¢�ƨǬȇǂǘƥ�ȏ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ǾǴǰǌƫ مها هذا الناقد يف

�Ƣē¦Â®Ƙƥ�̈  ¦ǂǬǴǳ�©Ƣȇǂǜǻ�ń¤�² °ƾǴǳ�ƲǿƢǼǷ�ń¤�ƨȇǂǰǧ�©ƢǟƢǼǫ�ǺǷ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǻÂƾŭ¦�Ǿƫ ¦ǂǫ

  ...اإلجرائية وطرائقها املختلفة يف الطرح

وكون  «: وقد فصل الدغمومي بني خطاب نقد النقد وتنظري نقد النقد حني قال

�ƾƷ¦Â� Ȇǋ�ƢǸĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀȀǧ��̈خطاب نقد النقد وخطاب تنظري يقفان على عتبة واحد

، عامل الكتب احلديث، ''مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث''عايده عطية، القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي  حممد - 1

.12، ص 2011األردن، 
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�Ǻǟ�À¦ǄȇƢǸƬǷ�ÀƢǨǴƬű�Ƣŷ�ƢǷ�°ƾǬƥ�ƢǸĔ¢�řǟ¢��ƾƷ¦Â�ǶǴǟ�Â¢''وعن كل خطاب '' النقد

معريف آخر من جهة، مها من جهة ثانية، يطلقان من فرضيات عمل خمتلفة ويعمالن 

فخطاب  قد تتضافران وتتساندان لكنهما ليستا متطابقتني كلية،،بإسرتاتيجيتني متباعدتني

التنظري ينكب على النقد من أجل إجناز عمل على عمل موجود، وخطاب التنظري ينكب 

على النقد من أجل اقرتاح بديل جديد، وبني إجناز العمل واالقرتاح يكون احلاصل أحيانا 

�ƾǬǻ�§ Ƣǘƻ�§ǂǬȇ�ƢǻƢȈƷ¢Â�ƢđƢǌƬǷهذا بعض رس النقد إىل خطاب التنظري حبيث ميا

خالل هذا التفسري نالحظ أن الدغمومي قبل اخلوض يف فمن . 1»اختصاصات اآلخر

يقي حاول الفصل بني والتطب املصطلح وأبعاده ومقارباته اليت تصب يف املفهومني التنظريي

االثنني كون نقد النقد فميز بني  أو كما مساه هو خطاب ،تنظري نقد النقد وتطبيقاته

اءته وكيف تناول النص اخلطاب النقدي يدرس خصائص ونص نقدي فيفسر وحيلل قر 

املوجودة سلفًا وذلك ) النقد(أما خطاب التنظري فينكب على النظريات النقدية  ،اإلبداعي

  .وسنشرح اخلطابني يف مباحث الحقة، ألجل اقرتاح بدائل هلا أو تصحيحات أو ما شابه

وإذا ملا تتبعنا حركة هذا  «: وقد بني حممد الدغمومي نقد النقد كمصطلح قائالً 

املفهوم، يف السياق العريب، وجدناه مل خيرج بعد من دائرة االلتباس املضاعف -املصطلح

اآليت من اجتماع كلمتني مها يف األصل كلمة واحدة ينضاف التباسها األصلي إىل التباس 

.2»نقد النقد: آخر ينجم عن إضافة غامض إىل نفسه

.11-10حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص ص -1
.113، ص املرجع نفسه - 2
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مي بعد طرح الكثري من املراحل اليت سامهت يف ويف آخر األمر خلص الدغمو 

'' نقد النقد''وقد جاء ذلك كله ليعزز طرح مفهوم لـ «: تكوين مفهوم نقد النقد حيث قال

يرتقي به إىل درجة الكيان املعريف بني كيانات العلوم اإلنسانية وليغدو نقد النقد خطاب 

عناصره، املشكلة له وتبيني حتقيق يستهدف تفكيك النص النقدي من أجل إعادته إىل 

.1»العملية اليت أنشئ من خالهلا يف حماولة جادة لتحديد الذهنية اليت أنتجته

وقد تعددت اآلراء والتعاريف وحاول كل ناقد يف الفرتة األخرية من تاريخ النقد 

العريب التأسيس هلذا املفهوم، فمنهم من حاول أن ينتج كتبًا تنظر لنقد النقد من ناحية 

من اجلانب التطبيقي ومنهم من اختذ هذا الدرس  ،ملفاهيم واألدوات واألصول وغري ذلكا

أي نقد نصوص نقدية ولكن حىت املدونات التطبيقية لنقد النقد مل ختل من حماوالت عدة 

  :حتمل تعريف نقد النقد وسنذكر البعض منها

  : تعريف خالد بن محمد بن حلفان السيابي - 

إن النقد ونقده عملية بنائية تراكمية حىت يصبح بعدها من الصعب  «فعرفه قائال 

احلكم على النص من أين يبدأ؟ من األديب أم من الناقد؟ وبالتايل تصبح العملية األدبية 

�ǂƻ¡�ŘǠŠ�Â¢��ƨȈƟƢĔȏ�ƨȇƾǬǼǳ¦) إنه نقض ... لبدايات كالم جديد -دائما–يؤسس النقد

وهذا البدأ له من دوافع حتركه وحتفزه ويستمدها من ) بدأ بظلملنهج مغلق وهو بذلك بدء 

 .119ص  ظري النقد العريب املعاصر ، حممد الدغمومي، نقد النقد وتن-1
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فأبرز شيء . 1»النص النقدي نفسه أو من صاحبه أحيانا ليظهر ما يسمى بنقد النقد

نستشفه من هذا التعريف أن النقد هو احلافز األول واملستفز إلنتاج نصوص نقدية تفسره 

  .للمناقشة واحملاورة النقديةنفسه مقاماً النقد أي النقد بأسلوب وطرق معينة جيعل من 

  :تعريف عبد اهللا توفيقي - 

ومن ضمن التعاريف ورد كذلك قول الدكتور عبد اهللا توفيقي يف كتابه السرية الذاتية 

جمال نقد النقد  «: مقاربة يف نقد النقد، فقال -يف النقد العريب احلديث واملعاصر

(métacritique) لعلوم أو نظرية املعرفة أو ما باعتباره اشتغاال ضمن جمال فلسفة ا

فإذا كان النقد يتخذ من العمل األديب موضوعا '' اإلبستمولوجيا''أصبح يعرف اختصارا بـ

له، فإن هذا النقد نفسه يصبح موضوعا يف نقد النقد وبعبارة أخرى فإن النقد الذي يعترب 

ة واصفة للغة واصفة، غري لغة واصفة للغة األدبية األوىل لغة العمل األديب، فإن نقد النقد لغ

أن هذه اللغة متتلك قدرة على ضبط موضوعها من خالل لغة تسعفها على املوصوف على  

  .كيفية اشتغال اللغة النقدية األوىل

إن خطاب نقد النقد ينتج لغته حينما يقوى تأطري موضوعه بأدواته النظرية واملنهجية 

.2»واملصطلحية اليت متيزه عن اخلطابات األخرى

، 2خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب كتاب املثل السائر منوذج، دار جديد للنشر والتوزيع، ط-1

.14، ص 2010األردن، 

، إربد، 1النقد، عامل الكتب احلديث، طمقاربة يف نقد  -عبد اهللا توفيقي، السرية الذاتية يف النقد العريب احلديث واملعاصر-2

.02، ص 2012األردن، 
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من خالل قول الدكتور عبد اهللا توفيقي نلمس التمييز بني النقد ونقد النقد من 

�ƨǨǏ¦Â�ƨǤǳ�ƨȈǻƢưǳ¦Â�ĺ®ȋ¦�̧ȂǓȂǸǴǳ�ƨǨǏ¦Â�ƨǤǳ�ńÂȋ¦�ƨǨǏ¦Â�ƨǤǳ�ƢĔȂǯÂ�ƢǸȀǟȂǓȂǷ�ƨȈƷƢǻ

وما مييز عن اخلطاب النقدي كونه ميتلك أدوات نظرية ) لغة واصفة للغة الواصفة(للنقد 

  .خطاب آخرومنهجية متيزه عن أي 

  :تعريف أحمد شهاب - 

النقاد أن مثة قراءات حتتاج إىل إن وجد «: وقال الدكتور أمحد شهاب عن نقد النقد

وبذلك يكون هدف '' نقد النقد''قراءة ثانية وتقومي حيتاج إىل تقومي آخر مما يصطلح عليه بـ

�µ ǂǠǷ�Äǂǌƥ�ǲǸǟ�» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƾǬǼǳ¦�¦ǀǿ�Àȋ�ƾǬǼǳ¦�ǎ ȈƸŤ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ لسوء القراءة

رض لإلجادة واإلخفاق، وما دام النقد ، إنه معوسوء التأويل مثلما حيسن القراءة والتأويل

نقد ''إذ يكون جوهر يتسم بالصفة اإلنسانية فال يوجد نقد ال ميكن مراجعته ونقده، 

نظر '' نقد النقد''هو إدراك فضاء النص النقدي والتمييز بني رديئه وجيده ويكون '' النقد

�Ŗǳ¦�ƨȈǳƢǸŪ¦�ƨǜƸǴǳ¦�Ǌ ȈǠƫÂ�Ƣđ�Ƣǿ®ȂƳÂ�ƞǴƬǸȈǳ��ƢŮ�ƨđƢǌǷ�Ãǂƻ¢�©¦̄�Ŀ�̈ƾǫƢǼǳ¦�©¦ǀǳ¦

عاشتها، فإن الزمان واملكان يتوقفان يف النص اإلبداعي، ليقوم النص بصنع زمان ومكان 

جديدين متدفقني باخلصب والصحو واملاء والثراء ينتظران ذاتا قارئة لتعيش اللحظة العبقرية 

وفصل أكثر مع الرتكيز على املاهية اليت  .1» أبدية خالدة، تتجلى عرب قناة النقدمسكوبة يف

هو معرفة املعرفة وحماولة لتقومي التقومي وهو على « : حتملها مصطلح نقد النقد فقال

مستوى اإلجراء يقارب لغتني، األوىل لغة النص النقد والثانية لغة النص اإلبداعي، وبذلك 

، إربد، األردن، 1أمحد شهاب، حتليل اخلطاب النقدي املعاصر يف املغامرة اجلمالية للنص األديب، عامل الكتب احلديث، ط-1

.01، ص 2015
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االثنتني معاً على الرغم من أن عمله ميركز حول لغة النص النقدي مث يأخذ يأخذ نقد النقد 

من النص اإلبداعي ويقف عنده أوًال بأول وبذلك تلد القراءة الثانية للنص اإلبداعي 

وسوف تظهر اختالفات بني القراءة األوىل والثانية وتظهر اتفاقات أيضًا فثمة أديبان 

احد إال أن األديب الثاين الذي يقوم بفعل نقد النقد اشتغلت آلتهما النقدية على نص و 

.سوف يكون عمله مزدوجًا يرتاوح بني النص النقدي والنص اإلبداعي األقرب فاألقرب

وبذلك يكون نقد النقد قد اهتم بدراسة النقد أوًال مث ماداً آلته النقدية إىل نص املبدع، وقد 

حيان جند أن القراءة الثانية قراءة للنصني ال ختلو من نقد مبطن تلقائي ويف كثري من األ

.1»معاً 

فمن خالل التعريف األول أو الشرح أو ميكن أن نصفه بأمهية نقد النقد كون النقد 

فهو بالضرورة يستدعي التصويب  ،عمل بشري والعمل البشري دائمًا معرض للذاتية

 حياول أن يبني أن وما نلحظه هو أن الناقد أمحد شهاب من خالل التعريفني. والتصحيح

بداع والنقد، القراءة الثانية أو نقد النقد يلمس النص اإلبداعي فيعيش ويفسر ظاهريت اإل

سوف يتعرف على مجاليات اإلبداع األديب ويتعرف على واهر النقدية فمن خالل تفسري الظ

رفة أو  أن نقد النقد مرتبطة باملع -من خالل التعاريف السابقة كذلك –نصني وجند دائمًا 

الذكر اإلبستمولوجيا وهذا التأكيد املشرتك بني التعاريف إّال أّن هذا التعريف مل كما سبق 

ف خطاب نقد النقد النظري أو الذي يدرس النقد النظري فحصر نقد النقد يتعر ليتعرض 

يف اخلطاب التطبيقي أي أن موضوع نقد النقد هو فقط املواضيع التطبيقية وجتاهل تنظري 

  .قدنقد الن

.12، مصدر سابق، ص أمحد شهاب، حتليل اخلطاب النقدي املعاصر يف املغامرة اجلمالية للنص األديب-1
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  :الصفات التي يجب أن تتوفر في ناقد النقد-5

إن الذهنية اليت شكلت خطابا نقديا هي وحدها اليت جتعل من هذا اخلطاب مادة 

فالقراءة الواعية هي وحدها القادرة على نقل اخلطاب األديب من  «قابلة للقراءة والتفحص 

املستوى الذي حيتكم إىل املعيارية النقدية، إىل املستوى العمودي الذي يتحكم يف إطاره 

إىل منطق السؤال، وخيضع ملبدأ االحتمال والتنوع الذي ينفي كل ما هو أحادي، املرجعي 

النص يف القراءة الواعية لغة مل تألفها ذهنية ثقافية ويثبت كل ما هو متعدد، وبذلك يصطنع 

يكتسب قدرة السؤال وقوة ومن هذا املرتكز ميكن للخطاب النقدي أن ... موجهة قبليا

�ƨƥƢưŠ�ĺ®ȋ¦�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ǎ.1»املقاربة Ǽǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳƢƥ�¾ÂƢǼƬȇ�Äǀǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđ

وإلقامة قراءة ثانية تنتج ما يسمى  �ƢēƢǟƢǼاملغنطيس الذي جيذب ذهنيات النقاد املختلفة بق

  .بنقد النقد

فنستنتج من هذا القول ألستاذنا الدكتور حممد بلوحي أنه وجب توفر ذهنية خاصة 

للناقد تصنع فرادة احلدث النقدي الذي بدوره يطلب فكر ناقد ناضج عارف بأصول النقد 

فيستطيع بذلك التمييز بني النص النقدي القابل للقراءة والنص  ،وكيفية اخلوض فيها

النقدي الذي يفتقر للمؤهالت األساسية اليت ميكن أن جتعل منه أهًال هلذه القراءة فكثري 

  .من النصوص النقدية ال متلك عناصر التفاعل مع ذهنية النقاد

، ص 2000، منشورات احتاد الكتاب، )دراسة يف نقد النقد(حممد بلوحي، الشعر العذري يف ضوء النقد العريب احلديث -1

06.
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 الدراسة النقدية فمادة إن إملام الناقد باملناهج النقدية هو أحد الشروط األساسية يف

فإدراك املناهج  .اعتماده على أحد املناهج النقدية يومرتكزاته ه ،النقد هو النص اإلبداعي

نقد النصوص اإلبداعية (النقدية هو الشرط األساسي لقيام العملية النقدية يف النقد األول 

األعمال النقدية من  فالقدرة على حماكمة «، أما يف النقد الثاين أو نقد النقد )األدبية

حيث التزامها بتطبيق األصول النظرية للمنهج املنتقى ليطبق على األعمال اإلبداعية، 

والقول بالنجاح يف ذلك أو اإلخفاق مهمة شاقة وصعبة، ألن ناقد النقد يفرتض فيه أن 

، وهذا طموح يشقى يكون أكثر معرفة من الناقد، وذلك من حيث اإلملام بأصول املناهج

إن اإلحاطة باألصول النظرية للمناهج النقدية سياقية كانت أم ... باحث للوصول إليهال

فالناقد الذي . 1»نسقية أمر يف غاية الصعوبة، نظرا لتشعب املعطيات املعرفية لكل منهج

باختاذ موضوعه أحد دراسة أحد  ،النقد منهجًا دراسيًا ألحد أعمالهنقد  يتخذ من 

عليه حتمل  -كما نلحظ يف الكثري من كتب نقد النقد  -األعمال النقدية أو جمموعة منها 

 يه ،صعوبة هذا الدرس ومحله ألهم األسلحة اليت متكنه من اخلروج بنتائج ذات فائدة

 و حىتمتكنه من اإلحاطة معرفيا بأهم املناهج والنظريات النقدية كي يصحح ويصوب أ

يفسر وحيلل فمعرفته تشمل نصني أحدمها إبداع ضمن أحد اجلناس األدبية اليت وجب على 

لنص الثاين هو نقد الذي جيد ناقد النقد أن يعرف أصول الكتابة يف جنس أديب معني مث ا

«�¢�Â¢�ƢđȂǐȇ�Ȇǯ�ƢŮȂǏيف ق ǂǠȇ�À¢�ƾǬǼǳ¦�ƾǫƢǻ�ȄǴǟ�Ǯ ǳǀǯ�Ƥ ƳÂ�ƨȇǂǜǻÂ�ÅƢƴȀǼǷ�Ǿƫ ¦ǂ

ا استخدام منهج دون آخر وحيلل هذه االستخدامات وظواهرها على حيللها، ويفسر سر 

.05، ص املرجع السابق، )دراسة يف نقد النقد(حممد بلوحي، الشعر العذري يف ضوء النقد العريب احلديث -1
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يف أعماق النص النقدي حتتم عليه اخلوض يف النص اإلبداعي ملعرفة سر  ، فغوصهالنص

  .التالءم بني اإلبداع والنقد من عدمه

 مهام قارئ النقد والنظريات اليت جيب إتباعها يف هذه يتوقد حدد الناقد حممد سوير 

احلوار النقدي الذي هو جمرد انطباع غامض أو إحساس ذايت مبهم  «و ما أمساه العملية أ

مل يرق بعد إىل مستوى الرؤية املوضوعية اليت تبدد ضباب الرؤية الذاتية حبيث ينقشع غيمها 

حلظة إحاطتها باملوضوع من كل جوانبه، هكذا جييش هذا االنطباع يف الصدر إثر قراءات 

إبداعية نقدية، مث ينمو ويتبلور إىل أن يتحول من جمرد انطباع ذايت  دائبة ومتواصلة ألعمال

حمدود وسطحي إىل تأمل موضوعي شامل وعميق يف أبعاد املوضوع مهما دقت وخفيت،  

يصري رؤية واضحة تتوفر على موضوع للتأمل والبحث والتقصي لتلك األبعاد، وعلى كما 

تبدى املوضوع يف صورة إشكالية يود الباحث منهج وأدوات فعلية وفعالة، فعلى هذا النحو ي

وإلبداء . طرحها ألمهيتها يف جمال النقد األديب أوال، وللدخول يف احلوار القائم حوهلا ثانيا

وجهة  نظره فيها للمسامهة يف حتديث النقد ونقده بتحويله إىل ما أمسيناه باحلوار النقدي 

§�.1»ثالثا Ƣǘƻ�Ƣđ�ǂŻ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�©¦ȂǘŬ¦�Ƕǿ¢�Ǻǟ�ļǂȇȂǇ�ǾǓǂǟ�Äǀǳ¦�ǲȈǐǨƬǳ¦�¦ǀȀǧ

وبني الكيفية اليت  -مع أنه ركز على اجلانب التطبيقي –نقد النقد تنظريًا كان أو تطبيقًا 

يدخل فيها الناقد يف هذه املهمة من باب إىل آخر وكيف يرسم املستوى السابق مالمح 

śŮ¦�ÄǂǰǨǳ¦�¾ƢĐƢƥ�ǆفخطاب ن. املستوى الالحق Ȉǳ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬ�  وإمنا حيوي مستويات

  .وشروط وخطوات جيب توافرها يف كل من نص نقد النقد وكذا ناقد نقد النقد

، إفريقيا )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي( -مناذج حتليلية من النقد العريب –البنيوي والنقد الروائي حممد سويريت، النقد -1

.07، ص 1997الشرق، 



)المصطلح والمفهوم(نقد النقد  ...............................................مدخل

21

  :شروط خطاب نقد النقد-6

وجب توفر مفاهيم ومعطيات فكرية ومعرفية ومنهجية معينة جيب توافرها يف خطاب 

  .نقد النقد كي حيقق غايته

  :نقد النقد أن ميتلك ويشرتط يف خطاب «

 .وعيا إبستمولوجيا مرتبطا مبرجعية حمددة-

 .مفاهيم نسقية متضامنة ومالئمة هلا صفة نسق مستقل ولو نسبيا-

 .لغة اصطالحية بدرجة كافية-

 .لغة نظرية دقيقة جتنبا لكل خلط ينتاب املفاهيم-

 .قوة استداللية حمققة  للمعقولية واملقبولية-

 .مقرتحة أو معدلة لصيغة سابقةصيغة نظرية معرب عنها، -

 .)نظرية أو منهج أو علم(جمموعة قواعد مستمدة من مرجعية حمددة -

 .أدوات إجرائية تتوخى إنتاج صورة مغايرة حلالة املوضوع املنطلق-

 .وضوح بالنسبة للفرضيات والنتائج-

 la)قابلية مجيع التأكيدات اليت تتضمنها النظرية ألن ختضع لعملية التحقق -

vérifiabilité)«1.

هذه الشروط اليت وجب توفرها يف خطاب نقد النقد هي يف األساس آليات جيب 

أن يوفرها ناقد النقد أي أن هذه الشروط من شروط فكر وخلفية ووعي ومتكن ناقد النقد 

.02مقاربة يف نقد النقد، ص -عبد اهللا توفيقي، السرية الذاتية يف النقد العريب احلديث واملعاصر-1
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Ƣũ�ǲǸŹ�ÄƾǬǻ�ǎ©�،من وسائل وإجراءات علمية معينة ǻ�ń¤�ǲǐȇ�Ä¢�Ƣđ�ƾƬǠȇ�À¢�ǾȈǴǟ

  .نقد النقد

نذكر أن من الضرورة على ناقد النقد أن يتخذ  ،لى الشروط السالفة الذكرع تأكيداو 

وإن كان  «أو دراسة املعرفة هي احلقل الذي يسلكه للقيام ببحث  ) املعرفة(اإلبستمولوجيا 

املوقع الطبيعي لناقد النقد هو أن يتخلى عن تبين أحد مناهج نقد اإلبداع، وأن يرتك هلذا 

�Ȃǿ�ǲƥ�ƨǧǂǠŭ¦�Ȃǿ�ǆاالختيار لنقاد اإلب Ȉǳ�́ ƢŬ¦�ǾưƸƦǳ�ȆǬȈǬū¦�¾ƢĐ¦�Àȋ��ǶȀǈǨǻ¢�̧ ¦ƾ

على أن يشتغل يف  -إذا كان يدرك حدود مهمته اخلاصة –معرفة املعرفة، هو إذن جمرب 

، فاشتغال ناقد النقد ضمن احلقل اإلبستمولوجي هو أحد أهم 1»احلقل اإلبستمولوجي

  .الشروط اليت جيب توفرها يف نقد النقد

حدد كذلك السويريت أهداف جيب أن تتوخى من هذا احلوار افة إىل الشروط، وإض

  :النقدي وحصرها يف ثالثة أهداف

تثري فكر الناقد ألمهيتها يف الرؤى النقدية ن موضوع نقد النقد هو إشكالية إ -1 «

  .فيطرحها ليثري بذلك جمال النقد األديب

الرغبة امللحة لدخول ناقد النقد يف حوار مع الناقد حول اإلشكالية اليت هي  -2

القارئ للنص اإلبداعي من أجل املوازنة واملقاربة املنهج واألسس والرؤية اليت اعتمدها 

  .والتحديد وكشف مالمح النقد األديب

.03، ص  مقاربة يف نقد النقد -قد العريب احلديث واملعاصرالسرية الذاتية يف النعبد اهللا توفيقي، -1
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ملسامهة هذا احلوار الثنائي يف اوهي أهم األهداف أو ميكن القول عليه جوهر  -3

يف حتديث النقد ونقده وجعله جماًال أكثر تطورا باكتسابه دراسات جديدة تثريه وتزيد فيه 

.1»وتضيف عليه

طرحته يف وهذه األهداف اليت حددها سويريت هي إضافة وتأكيد على القول الذي 

إن هدف احلوار النقدي هو إلقاء األضواء  «: بداية كالمه عن هدف نقد النقد حني قال

واملفاهيم املستعملة  واروإدارة احل... كاشفة على املناهج املوظفة يف نقد األعمالال

وكذا حول كيفية االستعمال واالستخدام كما أن هدف احلوار  واملصطلحات املستخدمة

النقدي هو إ براز قيمتها التداولية بإرجاعها إىل أصوهلا الغربية اليت صدرت عنها يف حتقيق 

املقارنة حول كيفية التوظيف يف النقد الغريب أوًال مث يف النقد العريب ثانياً، وحىت يتسبب 

الرؤية النقدية العربية اليت جتسمت يف بنيات نقدية هلا وجهات  احلوار النقدي يف اجتاه تغيري

يف هذا التأكيد ألهم األهداف اليت تطرحها دراسة نقد النقد فسر سويريت السر . 2»نظرها

يف الكشف عن خبايا النصوص النقدية وتفسريها للمتلقي وأضاف أن احلوار الثاين هو 

�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�ĺǂǤǳ¦�ǲǏȋ¦�Ŀ�ƨȇǂǜǼǳ¦�¿¦ƾƼƬوذلك مبعرفة اس ،هدف يربز قيمة التداولية

،واستعماالت نقد النقد يف تفسري هذا التنظري والتطبيق ومقارنته حني نقله إىل النقد العريب

  .وممارسته كذلك من الناحية النظرية والتطبيقية يف اجتاه تغري الرؤية النقدية العربية

السابق، صصدر املمناذج حتليلية من النقد العريب، –حممد سويريت، النقد البنيوي والنقد الروائي -1
.08، ص نفسه صدرامل - 2
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  :سمات قراءة ناقد النقد-7

ǄǴƬǈȇ�Ʈ¿� إن قراءة نقد النقد جيب Ş�ƢĔȂǯ�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ǎ Ǽǳ¦Â�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳƢƥ�ǪǐǴƫ�À¢

الكشف عن سر الكتابة اإلبداعية وكذلك تبني املمارسة النقدية على هذا النص اإلبداعي 

�ƢǿƢǼƦƫ�Ŗǳ¦�¥®ƢƦŭ¦Â�ǆ Ǉȋ¦�ǶǿƘƥ�Ǧ ȇǂǠƬǳ¦Â�ŚǜǼƬǳ¦�ǞǷ�ƢȀǸǣƢǼƫÂ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦Â�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®Ƙƥ

  .الناقد

عددًا من السمات متيز نقد النقد  -باقر جاسم حممد –الناقد وهلذا السبب أورد 

  :عن النقد األديب وهي كالتايل

  .ناقد النقد باملوضوعية وتبتعد عن التزييف والتهكم والسخريةتتسم قراءة  -1«

تنتج عالقة جديدة معقدة بني القارئ والنص، والنقد املكتوب عنه، وهي عالقة -2

  .الناقد األديب ختتلف عن تلك اليت ينتجها

وهي لذلك، ذات جوهر حواري متعدد األطراف-3

  تتخذ شكل ردود اعرتاضات وتصويبات آلراء الناقد األول -4

تدفع قارئ نقد النقد، سواء أكان منتجا أو غري منتج، إىل العودة إىل النص -5

تب، األديب، وإىل النقد الذي كتب حوله، كي يتوصل إىل تكوين تصور منصف لكل ما ك

ƢǸđ�ƨǘƦƫǂŭ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�ƨǴƠǇȋ¦�¬ǂǗ�ƾȈǠȇ�À¢�ƾǠƥ«1.

، 2009، مارس 37، جملد 3الفكر، العدد باقر جاسم حممد، نقد النقد أم امليتا نقد حماولة يف تأصيل املفهوم، جملة عامل -1

 .118ص 
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فقد حاول الناقد حصر مسات قراءة نقد النقد بوصفها قراءة موضوعية تبتعد عن 

�̧ƾƦŭ¦�ǂǰǧ�ǲưŤ�ƢĔȋ�ǂǰǧ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ǞǸš �ƨǫȐǟ�ȆȀǧ�¿ƾŮ¦Â�ǶƴȀƬǳ¦�Â¢�ƨȇ±ƢȈŴȏ¦�Â¢�ƨȈƫ¦ǀǳ¦

فنقد النقد هو حوار ألكثر  متلقي أو القارئ،مث فكر الناقد األديب مع ناقد النقد ليقدم لل

من ثالثة أطراف وجب فيه مراعاة أسس احلوار النقدي، فهذه القراءة هي جسر يربط ناقد 

النقد بالنص اإلبداعي بعدما درس من طرف النقد األول، فال ميكن الوصول إىل خبايا 

  .قناة اإلبداع األديبالنص النقدي إىل بعد املرور عرب 

الدراسة هي مبثابة جلسة تعارف بني اإلبداع األديب والنقد األديب ونقد النقد فهذه 

وفق أسسا مضبوطة نصل من خالهلا إىل فكر يثري املكتبة النقدية ويُوصل املعرفة املرجوة 

  .للمتلقي

  :وظائف نقد النقد-8

هذه العملية الفكرية واملعرفية والدراسية املعقدة لنقد النقد معها عدة أهداف حتمل 

�¾Ȑƻ�ƢȀǬǬŢÂ�ƢǿǄƴǼƫ�À¢�Ƣđ�µ ŗǨȇ�Ŗǳ¦Â�ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�ǲƳ¢�ǺǷ�ƪ ǈǇ¢�Ǧ ƟƢǛÂ�Â¢

تتداخل وظائف نقد النقد بسمات قراءة ناقد النقد من  «دراسة النصوص النقدية وقد 

وملا كانت وظائف نقد النقد عنصرًا مهما ... ىجهة، وبتعريف نقد النقد من جهة أخر 

ومتميزا عن وظائف النقد األديب فوجب على أي باحث أن يفرد هلا حيزا مناسبا يف هذه 

الدراسة، وقد يقتفي بذلك فرز هذه الوظائف، فكما يراها الباحث، وهو أمر يلزمه 

د من التعاريف اليت وهذا التداخل يف العدي 1»بالوقوف عليها عند نقده ألعمال أي ناقد

.124، ص 2012، 1، العدد 2رشيد هارون، األسس النظرية لنقد النقد، جملة بابل للدراسات اإلنسانية، جملد -1
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وترد إشارة عابرة إىل واحدة من وظائف نقد  «: وردت حول نقد النقد ووظائفه ومساته

نقد النقد هو فصل : النقد يف سياق تعريف الدكتور حممد الدغمومي لنقد النقد حني يقول

إنه  حتقيق اختبار وإعادة تنظيم املادة النقدية بعيدا عن أي ادعاء مبمارسة النقد األديب،

  .يقوم فصال بنقد آخر وصلته باألدب غري مباشرة

وفضال عن أي وظيفة جاءت يف سياق هذا التعريف فإن الدكتور حممد الدغمومي 

نسب إىل نقد النقد مهمة إعادة تنظيم املادة النقدية وهو أمر ال خيلو من وهم، إذ ليس 

وإمنا يقتصر األمر على من مهمات نقد النقد إجراء أي تعديل يف النص النقدي واألديب 

مناقشة أسسه املنهجية، ومنطلقاته الفكرية، وانسجام نتائجه مع حقائق النص األديب 

.1»املنقود من جهة، ومع منطلقات الناقد نفسه من جهة أخرى

ويف نفس السياق الذي حيدد وظائف نقد النقد، قدمت الدكتورة جنوى القسطنطيين 

فلم تسم الوظائف صراحة، ومل تفرد نتيجة لذلك نقاطا حتدد تلك الوظائف، ومل يش «

�ǽ¦ǂȇ�ƢǸǟ��ƢȀưȇƾƷ�ļƘȇ�ƢǷƾǼǟ�ƢǸȈǇ�ȏÂ��ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ƨǨȈǛÂ�Ǻǟ�ª ƾƸƬƫ�ƢĔƘƥ�¼ƢȈǈǳ¦

.2»)مشغل نقد النقد(الباحث وظيفة يف األسطر اخلمسة األوىل من املقدمة، مسمية إياها 

فالنزعة إىل إنتاج  «: قسطنطيين حول وظائف نقد النقدوقد قالت الناقدة جنوى ال

معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته ومقاصده هي مشغل نقد النقد وحموره، وهي اليت تفسر 

.3»بعضهم أن حاجة النقد ملحة إىل الشجاعة الكبرية... اعتبار

.125، ص رشيد هارون، األسس النظرية لنقد النقد، جملة بابل للدراسات اإلنسانية -1

 .125ص  املرجع نفسه،-2
 .الصفحة نفسها،هنفس - 3
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أو كما ذكرت فهي توضح من خالل هذا القول أن نقد النقد هو مسعى أريد منه 

هو الوصول إىل البحث عن مقاصد النقد وتفسريه  ،جنوى القسطنطيين يف قوهلا مشغله

  .والتحقيق فيه

سني السابقني جمموعة من النقاد وردت عن الدار  وميكن حصر وظائف نقد النقد يف

  :لعلها حتيط بوظائف نقد النقد وهي كالتايل«

وجية يف املزاعم األدبية، يقوم بتفكيك النقد األديب لفحص العناصر اإليديول: أوالً 

الثقافية واالجتماعية والسياسية اليت جعلت الناقد يتبىن منهجا ويكشف عن طبيعة املؤثرات 

.نقديا دون سواه واضعاً عمل الناقد يف سياق أكرب

يقوم بقراءة مزدوجة اهلدف، فهو يقرأ النص النقدي قراءة حماورة واختالف، :ثانياً 

  .اءته اخلاصةويف الوقت نفسه، ينجز قر 

حيدد األنساق املضمرة النفسية والثقافية اليت جعلت الناقد يتبىن منهجا نقديا : ثالثاً 

  .دون سواه

يكشف عن صريورة النقد األديب وحتويالته، ويربط بني العوامل السياقية :رابعاً 

.اخلارجية اليت حتفز عملية التطور األديب، ومن مث تطور النقد األديب نفسه

يعمل على إعادة تشكيل وعي القارئ، غري املنتج، لرؤية نقدية مدونة، :خامساً 

ليكون على بصرية تتجاوز مسألة فهم ما قاله الناقد حبق عمل أديب بعينه إىل مسألة معرفة  

  .غوجية واضحةاوهذه الوظيفة ذات طبيعة بيد. كيف قال الناقد ذلك ومل
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.قارئ والنص، والنقد املكتوب عنهينتج عالقة جديدة معقدة بني ال: سادساً 

أثري إشكاالت تتصل بطبيعة النقد وإجراءاته ولغته، وهو لذلك يتوجه يف :سابعاً 

  .البحث إىل النقد األديب يف املقام األول

  .ينتج معرفة بفلسفة نقد النقد وآلياته ومقاصده: ثامناً 

.1»جرائيةمراجعة مصطلحات النقد وبنيته التفسريية وأدواته اإل: تاسعاً 

من خالل عرض التعاريف الواردة لبعض النقاد لنقد النقد وحتديدهم لسماته 

نلحظ أنه هناك  ،ووظائفه واألهداف اليت وجب حتقيقها ومن وضع دراسته لنقد النقد

وهي دراسة  ،تداخل بني التعريف والوظائف واألهداف فكل هذا يصب يف نقد النقد

،)إبستومولوجية(تصب على النقد األديب تفسره وتكشف آلياته وهي دراسة مرتبطة باملعرفة 

نقد  –كذلك سلسلة من القراءات كلها مرتبطة بالنص اإلبداعي فغاية هذه الدراسة و 

،ضرورية يف الدراسات النقدية املعاصرة فهي فائدة بالدرجة األوىل على متلقي النقد -النقد

.ثانياً على متلقي النص اإلبداعيو 

.126رشيد هارون، األسس النظرية لنقد النقد، ص -1
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إن ظهور اخلطاب النقدي بنظرياته وأدواته اإلجرائية ومفاهيمه جيعل منه خطاباً قابالً 

وظاهرة فكرية جتول حول العديد من التساؤالت اليت حتتاج بإحلاح  ،للدراسة والتحليل

رغم أن مصطلح نقد النقد ظهر  ،لإلجابة وقد كان ذلك قدمي يف املمارسات النقدية الغربية

طبيقي ولكنه كمفهوم ت'' نقد النقد رواية حتلم''حديثا عندما طرحه تودوروف يف كتابه 

 ونلحظ ذلك يف املمارسات التطبيقية اليت عقب على عريبالو  غريبالتأصل يف النقد القدمي 

فالنظرية  ،تطبيقالفنحن ندرك بأن التنظري يسبقه دائمًا . الكثري من الدراسات النقدية

  .تسبقها املالحظة والتجربة وكذلك الشأن بالنسبة لنقد النقد كنظرية

  والمعاصرين نقد النقد عند الغرب القدماء: المبحث األول

  :النقد لدى أرسطو واإلغريقنقد -1

ن هاتني فإ ،لقد صاحبت العملية اإلبداعية دائما فكرا يقرأ هلا ومتحص يف خباياها

مها أسبق من ناحية املمارسة والتطبيق منه بالوعي ) النقد(املمارستني من إبداع وقراءة 

Ƣđ�Ǧ ȇ°ƢǠƬǳ¦Â�©ƢƸǴǘǐŭƢƥ�¦�ƨǠƳ¦ǂǸǧ��ƢēƢȈǼǬƬƥ�©ƢȇǂǜǼǳ¦Â�¥®ƢƦŭ¦Â�ǆ Ǉȋ¦Â ألدب كان

متزامنا معها  ،ه هذه املراجعة كان كذلك مصاحبًا للعملة النقديةتومراجع ،مصاحبا إلنتاجه

كثرة اآلراء حول العمل األديب الواحد الذي بإمكانه خلق آراء حول النقد، عن  وهذا ناتج 

ر الناقد باق -اإلبداع، النقد، نقد النقد –وقد أشار إىل هذه املصاحبة يف النقد القدمي 

نظرية أرسطو يف احملاكاة البذرة « جاسم حني أرجعها إىل نظرية احملاكاة ألرسطو الذي عد 

اجلنينية األوىل اليت  وصلت مما ميكن عده نوعا من نقد النقد النظري غري املباشر، على 

إذ جيعل الصفتني ) اجلمهورية،(نظرية أستاذه أفالطون يف املثل، اليت وردت يف كتابه 
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بني قوسني ألن الفكر النقدي يف تلك املرحلة التارخيية املبكرة مل ) التطبيقي(و) النظري(

، فاإلرهاصات األوىل لعملية 1»يكن قد عرف النقد ناهيك عن تصنيفه يف نظري وتطبيقي

�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƪ Ƿƾǫ�ƨǻÂƾǷ�ƢĔȂǯ�̈ƢǯƢƄ¦�ǾƬȇǂǜǻÂ�ȂǘǇ°ȋ�ƢȀǟƢƳ°¤�ǺǰŻ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ

  .لنقد يف أقدم املدونات النقدية األدبيةوذلك حبث عن أصول نقد ا

 ’’Meta’‘سابقة « وربط الناقد عبد امللك مرتاض مصطلح نقد النقد بلفظة 

إن استعمال اإلغريق القدامى هلذه . 2»ذات األصل اإلغريقي، التعاقب، والتغيري واملشاركة

يف دراسات   اللفظة هلو دليل على أن تأصيل املصطلح من الناحية التطبيقية واستعماله

  .من تبلورهكانت تصب يف جمال نقد النقد ولكن املفهوم 

للداللة على إضافة شيء إىل آخر وتسرب  ’’Méta’‘وقد استخدم اإلغريق لفظة 

يف استعمال العلوم اإلنسانية تعين انضياف شيء أو علم إىل آخر أثناء « ذلك املعىن 

�ǶǴǟ�§ǂǈȇ�Â¢� Ȇǌƥ� Ȇǋ�ǪƸƬǴȈǧ�̈°ÂƢĐ¦Â�ƨǌǷƢȀŭ¦�ŘǠǷ�Ŀ�ŘǠǷ�ǎ ƸǐŹ�Â¢��ǶǴǟ�Ŀ

آخر، وذلك القتضاء العالقة املعرفية، فتصبح اللغة تتحدث عن اللغة، مثال، مبثابة هذه 

، فاستخدام هذه اللغة 3»الالحقة اإلغريقية اليت تضاف إىل علم ما، أو تعزي إىل شيء ما

فهوم نقد النقد يف علوم األدب والفلسفة عند اإلغريق يفسر قدم االستخدام والتناول مل

�ǂǐǠǳ¦�¬Â°�¿±Ȑȇ�ƢǷ�ǞǷ�Ǯ ǳ̄Â�ƨȈǨȈǛȂǳ¦�ŕƷÂ�ƨȈƴȀǼŭ¦�ƢŮȂǏ¢�ƾȇƾŢÂ�ƨǻ±¦Ȃŭ¦�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫÂ

، ص 2009، مارس 3�ƾǴĐ¦��37باقر جاسم حممد، نقد النقد أم امليتا نقد حماولة يف تأصيل املفهوم، جملة عامل الفكر، ع-1

107.

، ص)وإحصائها دراسة ألهم النظريات النقدية(يف نظرية النقد عبد امللك مرتاض، -2
.107باقر جاسم حممد، املرجع السابق، ص -3
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ǂǐǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢŮ�ƨƷƢƬŭ¦�©ȏƢǸǠƬǇȏ¦�Ŀ�ƢēƢȈǔƬǬǷÂ�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǽǀǿ�ǾȈǧ�ƘǌǼƫ�Äǀǳ¦.

فهناك روح لكل عصر والروح حتمل معها فكرها  ،فكل أدب عصر إال وصاحبه نقد عصره

كذلك بالنسبة لإلبداع األديب وكذا نقده فكان ... ƢǿƾȈǳƢǬƫÂ�Ƣē®ƢǟÂ�Ƣē¦ƾǬƬǠǷÂ�ƢȀƬǤǳو 

التنبؤ لوجود نقد النقد يف النقد الغريب القدمي من خالل االصطالح الذي وجد عند 

اإلغريق وكذلك لنظرية أرسطو اليت هي البذرة األوىل حيث أنبتت النقد األديب وأشارت له 

فطبيعة نقد النقد هو أنه حوار أفكار حول معرفة معينة فهذا احلوار '' عرفن الش''يف كتابه 

.أنه متأصل يف الفكر النقدي ألنه باحلوار يُولد اجلديد وباجلديد يكون اإلبداع

  :نقد النقد لدى المعاصرين الغربيين-2

النقد هي فكرة قد تتأصل يف جذور الفكر اإلنساين قدميًا وتأدت وتأسست فيه 

�ƢȀǈǇ¢�ƢȀǨȇ°ƢǠƫÂ�ƢēƢƸǴǘǐŠ�ĺǂǣ�ǆحديثا  ȈǇƘƫ�Ȇǿ�§ ®Ȍǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦Â��Å¦ǂǏƢǠǷÂ

ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦Â�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢Â��ƢȀƟ®ƢƦǷÂ�  وما النقد األديب العريب إال اسرتاد هلا وترمجة ملا

  .محلته من مفاهيم

ومعروف على أن الدراسات النقدية احلديثة قد أثارت الكثري من التغيريات يف 

Đ¦�ĺǂǤǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ǂǰǨǳ¦�Ŀ�©ǂȀǛ�̈ǄȈǷ�Ƕǿ¢Â��ƨǔȀǼǳ¦�ǂǐǟ�©ǄȈǷ�Ŗǳ¦�ƶǷȐŭ¦Â�ĺǂǤǳ¦�ǞǸƬ

هي الرؤية اليت شخصها العامل السويسري دي سوسري ولسانياته وتأثريها على مسار النقد 

إىل املسار ) السياقي... (األديب من املسار التارخيي والفلسفي واالجتماعي واإليديولوجي

سيطر يف مجيع النظريات النقدية املعاصرة) قيالنس(اللغوي 
ُ
.الذي ومازال الكيان امل
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وقد احتاج النقد األديب بنظرياته إىل رؤية توجه، تصحح، تفسر، حتلل، تصوب هذا 

النقد األديب فكان للحوار النقدي مكان يف النقد األديب ومهام حتقيقها فأخذ حيزاً منفصالً 

التوجهات النظرية للنقد املعاصر وحياول أن حيقق يبحث يف  الوقتومتصًال يف ذات 

�ȏ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđÂ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđ�ǽ®ȂƳÂ�śǿ¦ǂƥÂ�ǲƟȏ®� Ƣǘǟ¤Â�ƾǬǼǳ¦�¦ǀǿ�ŚǈǨƫ�Ŀ�» ¦ƾǿ¢

السبق يف التعريف بنقد النقد واإلشارة إليه وذلك ) تزفيتان تودوروف(بغريمها فكان للناقد 

  ).نقد النقد رواية حتلم(من خالل كتابه 

:''نقد النقد، رواية تحلم''النقد لدى تودوروف وكتابة نقد - أ

ينظر الملحق: تزفيتان تودوروف.  

وقد يكون تزفيتان طودوروف من أوائل إن مل يكن « : قال عنه عبد امللك مرتاض

صراحة، ومنحه اإلطار املنهجي، ورسخ له األسس '' نقد النقد''أو من اصطنع مصطلح 

.1»الذي ترجم إىل العربية ببريوت'' د النقدنق''املعرفية، وذلك يف كتابه 

 بمحتواه) رواية تحلم - نقد النقد(عالقة عنوان الكتاب:  

إن نقد النقد كمصطلح مل يتناوله تودوروف يف مقدمته ويضع له تعريفا فيها، إذ بدأ  

أي اليت تقرأ وتفسر وحتلل كتبا  –كتابه باحلديث على أن الكتب اليت تتناول الكتب 

ال تشد اهتمام غري أقلية بسيطة من املثقفني وإمنا تشدهم أكثر كتب اإلبداع  -أخرى

هذا مع العلم بأن يف اإلحصاءات  –أن الفرنسيني ال يقرأون الظاهر « : األديب إذ يقول

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�ƨǠƥƢƬǷ( 248، ص.
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�ƨȈƷƢȈǈǳ¦�ƨǳ®ȋ¦�śƥ��ǞȈǓȂǳ¦�§ ®ȋ¦Â�Ȇǫ¦ǂǳ¦�§ ®ȋ¦�śƥ�ƢȈƟ¦Ȃǌǟ�ƢǘǴƻ�®ƾǐǳ¦�¦ǀđ�ƨǤǷ¦ƾǳ¦

كما أن الكتب اليت تتناول الكتب، بتعبري آخر الكتب النقدية، ال تشد   –وكتب الطبخ 

¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ¦�ǽǀǿ�ǺǷ�ƨǘȈǈƥ�ƨȈǴǫ¢�¿ƢǸƬǿ¦بعض الطالب وبعض : لقراء القليلة العدد أصال

:املتحمسني، إّال أن نقد النقد هو جتاوز لكل حد، عالمة على تفاهة األزمة على األرجح

هذا القول الذي مهد به تودوروف . 1»فمن ذا الذي بإمكانه أن جيد فيه فائدة ترجي؟

رب اهتمام مبوضوع ملوضوع كتابه كان الغرض منه جذب القارئ لفحوى كتابه ورصد أك

فيبحث بذلك فكر القارئ عن » أن الفرنسيني ال يقرأون« الكتاب وذلك من خالل قوله 

د الكتب ومواضيعها اليت ال يحدتاملوضوع الذي ال يقرأه الفرنسيون، وبعدها يقوم ب

تستهوي فكر املثقف الفرنسي، وحدد الفئة القليلة اليت ميكن أن تقرأ للكتاب النقد الذي 

مث بعدها حدد الفئة اليت ميكن أن يثريها الكتاب » الكتب اليت تتناول الكتب« هو مساه 

كما أن الكتب اليت تتناول الكتب، بتعبري آخر الكتب « : النقدي وذلك من خالل قوله

، فالكتب النقدية حتتاج لذوي االختصاص أو »النقدية، ال تشد اهتمام غري أقلية بسيطة

ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�µ©�هم حيتاجون إليها وذلك حب ȂŬ¦�ƢȀȈǴǟ�µ ǂǨȇ�Äǀǳ¦�ǎ ǐƼƬǳ¦�Ƕǰ

فقال عنهم تودوروف يف مقدمة   -املثقفني –باملعرفة لكل أنواعها شغف وكذلك من له 

  .»بعض الطلبة واملتحمسني: ¦ȐǏ¢�®ƾǠǳ¦�ƨǴȈǴǬǳ¦� ¦ǂǬǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ« كتابه 

وقد أشار يف القول املذكور سلفاً يف مقدمة الكتاب إىل نقد النقد يف سياق متناقض 

اللفظ واملعىن حيط فيه من قيمة نقد النقد فيما هو لفظ ولكن من ناحية املعىن أو املفهوم 

عامة، وزارة الثقافة ليليان سويدان، دار الشؤون الثقافية ال:سامي سويداين، مر:تزفيتان تودوروف، نقد النقد رواية حتلم، تر-1

.16، ص 1986واإلعالم، 
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�ÅƢǸǰē�ƢȀȈǴǟ�¾ȂǬǻ�À¢�ǺǰŻ�· ƢǨǳƘƥ�¾ȂǬȇ�̄¤�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ƨǸȈǫ�ǺǷ�Ǟǧǂȇ�ȂȀǧ : » إن نقد

فمن ذا الذي بإمكانه أن : لكل حد، عالمة على تفاهة األزمة على األرجحالنقد هو جتاوز 

باعثاً يف هذا القول احلرية يف فكر القارئ والتساؤل يف ذهنه هل نقد » جيد فيه فائدة ترجى؟

النقد هو جتاوز؟ أم تفاهة أزمة؟ وما هذا السؤال إال مغنطيس يتحكم يف فكر القارئ جيذبه 

الل فصول تناوهلا عن سؤاله عن ماهية نقد النقد وممارساته حنو كتابه ليجيده من خ

التطبيقية فهل هو نظرية تطبيق أم هو جمرد جمموعة من اآلراء النقدية تصب على آراء نقدية 

.أخرى دون أن حتمل معها أسس ومبادئ معمول به ومنهجاً عالنياً مقنعاً 

 لمعتو منهجه في كتاب نقد النقد رواية:  

السردية سيطرة واضحة على منهج الكتابة، ذلك ما يتوضح أكثر يف تسيطر الكتابة 

، فيخوض يف قضايا نقدية، وسري أدبية )نقد حواري(الفصل الثامن بصفة خاصة إذ عنونه بـ

عن أعماله هو، وعن أعمال غريه من نقاد ومؤرخني، ومفكرين دينيني، ومناضلني سياسيني 

ر له أن تودوروف أراد أن يلقي نظرة على ما  حىت أن القارئ يف حلظة من اللحظات يتباد

كتبه هو وغريه فيحاسب ويعاتب يف بعض األحيان وراء ستار النقد لتبدو آراءه مرتدية 

بناءًا ملا سبق  «:حلة املنطق والعقالنية، وذلك ما جعل مرتجم الكتاب يقول يف مقدمته

، )نقد النقد(ن يعتمد بدل أ) حوار نقدي(كان األجدر بتودوروف أن جيعل عنوان كتابه 

يؤدي على ما يبدو، أيضا، داللة أدق، وذلك نظرا ملا ) لمعرواية ت(لكن العنوان الثانوي 

مبا يتضمنه هذا اللفظ من بعد ذايت يتسرب إليه من ) روائي(حيفل به الكتاب من بعد 

.1»أدبيته، ويقصيه عن املوضوعية املعهودة يف الدراسات املنهجية احلديثة

.12، ص )لمعرواية ت(تزفيتان تودوروف، نقد النقد -1
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'' لمعنقد النقد رواية ت''كبديل لعنوان كتاب '' حوار نقدي''عنوان  فاقرتاح

لتودوروف أسبابه تعود إىل مضمون الكتاب وحمتوى فصوله فقد اعتمد طريقة احملاورة مع 

وكذلك مع الكثري من النقاد واملؤرخني  ،نفسه من خالل مراجعة ما سبق وكتبه

�ǽŚǤǳÂ�Ǿǳ�©ƢǟƢǼǬǳ¦Â�Ã£ǂǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐفكتاب تودوروف كون رؤية جديدة ... والسياسيني

�ÅƢƦǴǇÂ�ÅƢƥƢŸ¤�ƢēƢǨǴűÂ�ƢēƢȈǨǴş�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�ǺǷ�Śưǰǳ¦�ŃƢǠŭ�ƾǏ°�ƶȈƬƫ�ȆȀǧ . ولكن

لعنوان الكتاب حتدد االجتاه وُتصوب الظن '' لمعرواية ت''مرتجم الكتاب يبني أن اإلضافة 

  .إىل املفهوم الصحيح الذي حيويه كتاب تودوروف

ظهرت واضحة  -لمعنقد النقد رواية ت –مح الكتاب التأسيسي لنقد النقد ومال

ومبينة من خالل الدراسة اليت قدمها عبد امللك مرتاض وعرضه ألهم الفصول ومضامينها، 

: قد تناول فيه قضايا نقدية عاملية من خالل نقاد عامليي الصيت« فكتاب تودوروف هذا 

دي لدى الشكالنيني الروس، ومن خالل ذلك اللغة فتناول يف الفصل األول التيار النق

الشعرية، ويف الفصل الثاين عودة امللحمي ومن خالله عاجل دوبلن وبرخيت، وتناول يف 

سارتر، وبالنشو، وبارط، يف حني وقف الفصل الرابع على : الفصل الثالث النقاد والكتاب

، أما الفصل اخلامس فإنه موضوع اإلنساين والتداخل اإلنساين من خالل ميخائيل باختني

وقفة على املعرفة وااللتزام من خالل نورتروب فر أي، ووقف الفصل السادس على النقد 

الواقعي من خالل مراسلة لتودوروف مع إيان وات، أما الفصل السابع فتناول فيه األدب 

حيث هو حدث وقيمة وذلك من خالل حديث وقع له مع بول بنيشو، وختم كتابه 
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فهذا العرض امللم واملختصر لفحوى كتاب . 1»من تناول فيه مسألة النقد احلواريبفصل ثا

لتودوروف يبني االجتاه الذي سلكه تودوروف واهلدف الذي ابتغاه  -لمعنقد النقد رواية ت''

يف حبثه كونه عمل على معاجلة مستعجلة نظر فيها لنقد النقد وطبق له يف االن ذاته فهي 

م األعمال ألهم النقاد والدارسني حيفز فيها على الدراسات النقدية رغبة يف اإلحاطة بأه

  .وضرورة االلتفات هلا قراءة وممارسة

 لمعنقد النقد رواية ت''االتجاه النقدي في كتاب'':  

لقد انتهجت رؤية تودوروف الشاملة للنقد الغريب طرقًا معينة اختار فيها دراسات 

ولعل من خالل عرض عناوين « ¦�ƢēƢȀƳȂƫÂ�ǂǏƢǠŭ بعينها كان هلا األثر يف مسار النقد

فصول هذا الكتاب يتبني لنا أن تودوروف مل يكن يريد أن ينتقد مذهبا نقديا بعينه، باملعىن 

احلريف ملصطلح النقد يف نزعته التقليدية على األقل، فريفضه أو يقبله، أو يدافع عنه أو 

واسعة األبعاد على األقل، ومن وجهة نظر يهامجه ولكنه كان بصدد تقدمي رؤية شاملة، أو 

فكرية خاصة، عن تيارات نقدية عاملية أثرت فسادت، وازدهرت مث بادت، أو قل تأثريها 

على األقل، فتناول الشكالنية والبنيوية، والوجودية، والواقعية، ومعظم التيارات النقدية اليت  

ة الشكالنيني الروس إىل بنيوية كان هلا شأن أي شأن يف القرن العشرين، انطالقا من حرك

و هذا تأكيد على أن رصد الرؤى . 2»روالن بارط أي على مدى سبعني عاما على األقل

والنظريات النقدية املعاصرة ومعاجلة ما جيب معاجلته هو اهلدف األول الذي ابتغاه 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�ƨǠƥƢƬǷ( 228، ص.
 .248ص ، املرجع نفسه - 2
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اءة تودوروف من هذه الدراسة أما اجلانب التنظريي أي التأسيس لنقد النقد كمبدأ لقر 

مل ترد له تعاريف مفصلة غري بعض  ،النصوص النقدية أخذ احليز الضيق يف هذه الدراسة

اإلشارات إن صح التعبري وال حىت تأسيس ملالمح هلذا العلم كنظرية مبادئ أسس أهداف 

  .وغريها

وانطالقا من  ،وقد أراد تودوروف تصحيح وتصويب بعض النظريات من وجهة نظره

نقدية كمؤسس ومنظر ومساهم يف العديد من النظريات النقدية الغربية قناعاته وثقافاته ال

ومن خالل هذا التصويب نلحظ توجهاته النقدية، ففي الفصل الذي قرأ فيه ،املعاصرة

��ƢēƢȀƳȂƫÂ�ƨȈǻȐǰǌǳ¦�Ƕǟƾȇ�À¢�¾ÂƢŹ�ƨǬȈǬū¦�Ŀ�ÀƢǯ�ǽƾǬǻÂ�śƬƻƢƦǳ »ملالكن ذلك م 

ستوى الواقع فإننا جنده يبدي شيئًا من املعارضة يكن إال على املستوى النظري، وأما على م

الشديدة لكل مذهب نقدي بنقده الشكالنية الروسية، أو يتجانف عن البنيوية الفرنسية، 

وذلك على حنو ما جنده يتهم ميخائيل باختني حيث يقدر أن كتابات باختني النقد تنتقد 

ية اليت حتدروا منها، وما يأخذه بالفعل الشكالنيني، وإمنا ليس إطار اجلمالية الرومنطيق

إنه أكثر شكالنية منهم، إذا :عليهم ليس شكالنيتهم وإمنا ماديتهم، وبإمكاننا القول

.1»معناه الكامل كتفاعل ووحدة خمتلفة عناصر العمل'' للشكل''أعطينا من جديد 

نية فتودوروف يف هذه القراءة املزدوجة اليت خصها لنقد باختني والتأكيد على الشكال

والذي يالحظ أن تودوروف يعمد يف بعض األطوار « والدفاع عن مبادئها يف الوقت ذاته، 

إىل عدم تويل توجيه النقد، هو شخصياً، إىل املذهب النقدي الذي يطرحه للتناول، ولكنه 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( 249، ص.
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�śƬƻƢƥ�ǲȈƟƢƼȈǷ�ǎ Ƭź�śƷ�Ǯ Ǵǈȇ�ǾȈǨǴǻ�ƢǸǯ�ƨǻÂƚŭ¦�Ǯ ǴƬƥ�ǒ ȀǼȈǳ�Ǿǳ¦ƚǈǳ�¾ƢĐ¦�ƶǈǨȇ

تابه، ذلك بأننا جنده يورد بعض االنتقادات اليت يوجهها باختني بفصل كامل يف ك

للشكالنية الروسية، مث يعمد هو من بعد ذلك إىل الدفاع، ولو من طرف خفي، عن هذه 

الشكالنية بالبحث عن نقاط الضعف يف ثقافة باختني وعصره ووسطه الثقايف فيزعم أنه إذا  

وماديتهم مجيعا فهو ليس أقل شكالنية  كان يعيب على الشكالنيني الروس شكالنيتهم

،، فتودوروف وقف دائمًا يف قراءته هذه خلف منهج ليتدعم أو يطيح مبنهج آخر1»منهم

النظرية وراء رؤية غريه فإن دعمها بني عيوب النقاد  عرضسالكا يف ذلك سبًال خفية في

وا على مبادئها، وبذلك وإن أطاح مببادئها ساند آراء النقاد الذين مل يوافق ،الذين عارضوها

  .يكون تودوروف قد قرأ ألكثر من منهج وتوجه ونظرية يف الوقت ذاته

وقد دافع تودوروف عن القراءات اليت قدمها يف كتابه والنقاد الذين اختارهم  

كمواضيع للفصول املوجودة يف كتابه وكذلك عن املناهج اليت اتبعها يف حماوراته النقدية 

ملوضوعي معاً، وكذا اجلمايل القائم السرد واحلوار النقدي فهو يصرح على النحو الذايت وا

ميكنين الدفاع عن موضوع كتايب هذا باالحتجاج بأن النقد ليس ملحقا سطحيا « : قائالً 

، أو بأن )فال ميكن للنص أبدا أن يقول احلقيقة الكاملة(لألدب، وإمنا هو قرينته الضرورية 

ا من النقد، ومن مث فإن أمهية هذا األخري تكمن يف شكل السلوك التأويلي هو أكثر شيوع

من األشكال يف حتويل هذا السلوك إىل احرتاف، ويف توضيحه ملا ليس هو يف مكان آخر 

ƢǼǿ�řǠƫ�ȏ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨƸȈƸǐǳ¦�Ʋƴū¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤��ƨȈǟ¦Âȏ�ƨǇ°ƢŲ�ÃȂǇ : أن ليس غاييت

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( 249، ص.
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ل الدفاع والتأكيد على الغاية اليت ، ففي قوله هذا حياو 1»الدفاع عن النقد أو تأسيسه

�ƨȇǂǜǼǳ�ǆ Ǉƚȇ�ȏ�ȂȀǧ�ƨǼȈǠǷ�©¦ŗǧ�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�ƾǬǼǴǳ�ƨǷƢǟ�ƨȇǂǜǻ�®ǂů�ƢĔ¢Â�ǾƥƢƬǯ�ƢȀȈǳ¤�» ƾǿ

  .أحد وال ينفي نظرية آخر

ولكن ال ميكن ألي ناقد مهما كانت درجة علمه وجودة كتاباته النقدية أن خيفي 

ده ملا عرضه عن باختني والشكالنية الروسية، توجهاته وقناعاته، وذلك ما سبق ذكره وتأكي

وحىت نقد النقد ألن الفكر هو فكر إنساين ال  ،فعنصر الذاتية ال ينفصل عن النقد األديب

�Ƣđ�ȆǴƸƬǳ¦Â�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�°ƢƬǇ�Ǧ Ǵƻ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǟƢǼǬǳ¦Â�ƨȈǧǂǠŭ¦�©ƢǸǯ¦ŗǳƢƥ�ǞƦǌǷ�Ņ¡�ǂǰǧ

�ƢǼǿ�ǂȀǜƫ�ƢĔ¢�ȏ¤�ƢēƢǼǫ�Őǟ�ǲǸǠǳ¦Â�ƢȀǼǟ�ȆǴƼƬǳ¦�ȏ مع تودوروف يف أساليب خفية مزوقة

  .بدالئل وبراهني تثبت نظرته اخلاصة

وما نلحظه على تودوروف أخريًا وكتابه التأسيسي لنقد النقد وبرجمته ضمن 

أنه مل ينصرف كل االنصراف للبحث يف جمال نقد النقد  ،الدراسات النقدية املعاصرة

تعريفًا مبنهجه ومبادئه التأسيسية والتأسيس له فلم خيصص جماًال واضحًا لنقد النقد 

ƨǬǬƄ¦Â�Ƣđ�¾ȂǸǠŭ¦Â�  ووضع عنوان عريض لكتابه نقد النقد وهو أكرب من حمتواه التطبيقي

إال القليل  هفقط، فقد محل الكتاب جمموعة من املمارسات التطبيقية لنقد النقد ومل حيمل

من اجلانب التنظريي فكان مبثابة متهيد هلذا العلم عن طريق اإلشارة له، فتودوروف من 

يف الدرس التطبيقي الذي قدمه ورسخ له '' نقد النقد''األوائل الذين طرحوا مصطلح 

األسس املعرفية من خالل دراسته ألهم النظريات النقدية ورصدها وحتليلها وتفسريها 

.16تزفيتان تودوروف، نقد النقد رواية حتلم، ص -1
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نفيها إذا لزم األمر، فسبق وأن ذكرنا أن لنقد النقد النظري هدف هو إقامة  وتأكيدها أو

نظرية جديدة من خالل قراءة لنظرية سابقة، أما نقد النقد التطبيقي فهدفه هو حتليل 

�ȏ�ƨǴǯƢǌǳ¦�ǽǀđ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�®Â°Ȃǳ�śǿ¦Őǳ¦Â�ǲƟȏƾǳ¦� Ƣǘǟ¤Â�ǪƥƢǇ�ƾǬǻ�ŃƢǠŭ�ŚǈǨƫÂ

  .باألخرى

  :لدى روالن بارثممارسة النقد -ب

ينظر الملحق: الناقد روالن بارث.  

روالن بارث وممارساته لنقد النقد:  

روالن بارث هو الناقد الذي ميلك بصمة بارزة ومؤثرة يف النقد املعاصر، بكل ما 

حيمله من نظريات ممارسة نقدية تنظريية وتطبيقية، فله أثر بارز يف مسار النقد األديب الغريب 

سوسري للتأسيس للبنيوية كأول مدرسة نقدية حتمل نظرية وأسس  من لسانيات دي

للنصوص إىل الشعرية واألدبية وكذا  -داخلي–وتعمل على حتليل بنيوي لغوي  ،ومبادئ

فقد كانت آراء روالن بارث ونظرياته سواء أكان ذلك يف كتبه أو ... األسلوبية والسيميائية

  .دث مهم يف الدرس النقدي املعاصر ومسارهحىت يف الكثري من املقاالت اليت قدمها كح

وقد ساهم روالن بارث يف تبلور قراءة جديدة للنقد أو ما يسمى نقد النقد من 

ومشلت هذه  ،خالل قراءته وحتليله للنصوص النقدية والتعليق عليها وكشف خباياها للقارئ

شطة نقدية كثرية، مارس بارث أن« املمارسة النقدية على النقد اجلانب التطبيقي فقط فقد 

باإلضافة إىل جماالت النقد التقليدية كالتعليق على نصوص أدبية وحتليلها، وكالتنظري لبعض 
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األدب ''، و''ال مدرسة لروب قري'القضايا النقدية اليت تتعلق بالتعليقات على النقد مثل 

لى الرغم ، وذلك ع''نقد النقد''ميكن أن ينضوي بعضها حتت مفهوم '' ...واللغة الواصفة

على ما كتب أصال، وميثل ذلك مجلة '' نقد النقد''من أن بارث مل يتكلف إطالق مصطلح 

'' النقدان االثنتان''وال سيما مقالتاه '' مقاالت نقدية''من املقاالت اليت اشتمل عليها كتابه 

وإمنا كان له املشاركة يف  ،فلم يؤسس ومل يشر للمفهوم النظري لنقد النقد. 1»''ما النقد؟''و

إنتاج نصوص نقدية علقت وحللت على النقد كنظرية تطبيقية يعقب فيها على العديد من 

ƢȀȈǴǟ�Ƥ ǬǠȈǳ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�ǒ Ǡƥ�ń¤�Ƣđ�Śǌȇ�ƨǠƥƢƬǷ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶȈǿƢǨŭ¦.

�ÅƢǜƷ�ƪ ǳƢǻ�ƨȈǬȈƦǘƬǳ¦�©ƢŷƢǈŭ¦�ǽǀǿ�À¢�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀđ�Â  كون بارث قد قدم

 يتبلور مل حول قضايا نقدية، وميكن إرجاع عدم إشارته ملفاهيم نقد النقد كونهآراء عديدة 

ƨȇǂǜǼǯ�ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�» ǂǠȇ�ŃÂ�ƾǠƥ . ومن خالل املقاالت اليت قدمها كدرس تطبيقي

لعملية نقد النقد نستشف املسامهة الواضحة يف وضع منهج معني تقوم عليه هذه النظرية 

نصوص النقدية وكشف خبايا هذه القراءة والسر يف استعمال وكذلك يبني أمهية دراسة ال

وحتديد املوضوعي  ،منهج دون آخر واالستنتاجات املقدمة حول اآلراء النقدية للعمل األديب

وهذه االلتفاتة اليت قدمها روالن بارث يف نقد النقد كدرس تطبيقي حتدد  ،منها والذايت

  .وأمهية هذه القراءة يف توضيح معامل النقد مدى احتياج النقد األديب إىل قراءة ثانية

�°ƢƯ¢�ƾǫÂ�ª °ƢƦǳ�śƬǬƥƢǈǳ¦�śƬǳƢǬŭ¦�Ŀ�ƢȈǴƳ�ƾȇƾŪ¦�ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǂȀǛ�ƾǫÂ

فقد حتدث روالن بارث يف املقالة األوىل عن أن « فيهما موضوعني مهمني بالنسبة للنقد 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²قراءة ألهم ( عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦(،  243ص. 
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النقد ''أحدمها : ني من النقدالناس يف فرنسا خصوصا كانوا ال يزالون يتعاملون مع ضربني اثن

الذي ينهض يف األساس عل ى املنهج الوضعي املوروث عن النسون من جهة، '' اجلامعي

من  (une critique d’interprétation)والنقد القائم على اصطناع التأويل 

.1»وجهة أخرى

�©ƢǠǷƢŪ¦�ƢǸđ�ǲǸǠȇÂ�śǇ°ƾȇ�śǿƢš ¦�ȄǴǟ�ǶƟƢǫ�ȆŻ®Ƣǯȋ¦�ƾǬǼǳ¦�À¢�ƶǓȂȇ�ȂȀǧ

  .والثاين هو نقد قائم على التأويل ،أحدها هو الوضعي معناه املسلم به ،الفرنسية

�ƢǸē ¦ǂǫ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�śǓ°ƢǠƬŭ¦�śȇƾǬǼǳ¦�śƴȀǼŭ¦�ǺȇǀŮ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ª °Ƣƥ�śƥ�ƾǫÂ

فأما النقد األول فإنه يرفض اإليديولوجيا « للنصوص االنقسام احلاصل يف تبين املنهجني، 

une)تمس يف إجراءاته إّال املنهج املوضوعي يف ممارسته، وال يل méthode

objective) على حني أن املنهج اآلخر، ميثله فريق من كبار النقاد العامليني الذين هم

مبقدار ما ينتقون على مجلة من األسس العامة داخل النزعة الفنية اليت يستمدون منها 

شيئا من التفرد يف تنظرياته، ومن أفكارهم، نلفيهم، مع ذلك، خيتلفون فيأخذ كل منهم

ويستند ... همئهؤالء ميكن ذكر جان بول سارتر، وباشالر، ولوسيان جولدمان، وسوا

��ǶȀǼȈƥ�®ƢǼƬǇȏ¦�©ƢƳ°®�Ŀ�» ȐƬƻȏ¦�ǞǷ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēƢǇ°ƢŲ�Ŀ�°ƢƦǰǳ¦�®ƢǬǼǳ¦� ȏƚǿ�¾ƢưǷ¢

هرتية، ونزعة التحليل وتباين يف مقادير االنتماء لديهم، إىل الوجودية، واملاركسية، والظا

فبارث يف هذه املرحلة . 2»النفسي، وميكن أن يوصف هذا الضرب من النقد اإليديولوجي

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ، 244ص. 
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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التحليلية للنقد يقدم تقسيماً للعملية النقدية اليت تقدم للمتلقي من تنظري وتطبيق إىل نوعني 

عية الناقد من النقد أو منهجني يف النقد، وهذا التقسيم الذي قدمه بارث قائم على مرج

وطبيعة املنهل العلمي الذي اقتنع به وأخذ منه، فممثلو املنهج الوصفي هم نقاد أكادمييون 

ǞǸƬĐ¦�ȆǨǬưǷ�ǺǷ�ǶȀǧ�ňƢưǳ¦�ƲȀǼŭ¦�§ ƢƸǏ¢�ƢǷ¢�ƨȇ®ƢȈū¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�¦ÂƾǸƬǟ¦�  وكل ناقد إال وله

ص األديب الن أتشبع واعتقاد واقتناع بأحد االجتاهات اإليديولوجية كما مساها بارث فيقر 

  . حسب هذا االقتناع النقدي

كما نرى، هنا، ال « فيقدم بارث يف هذه الدراسة تتبع وتفحص هلذين املنهجني 

يريد أن يقدم تقوميا تقليديا لنظرية نقدية معينة، وال أن يعصب هلا أو عليها، ال باهلجوم 

، فوقية، تبدأ عليها، وال بالدفاع عنها، بصورة مكشوفة، وإمنا يعمد إىل كتابة وصفية

خارجية، مث تنتهي داخلية، وذلك على الرغم من أن أي كاتب، مهما يُبدي من براعة 

فكرية واحرتافية يف ضبط أفكاره والتكتم عليها، ال يستطيع أن خيفي موقفه، إخفاًء تاماً، 

من املسائل اليت يكتب عنها، غري أن الغاية تبدو واضحة من كتابة بارث هنا عن الضربني 

'' الوضعي''فأما النقد التأويلي فيمارسه املثقفون واألدباء، وأما النقد : ثنني من النقداال

.1»فيمارسه األساتذة اجلامعيون يف املؤسسات األكادميية العليا

ففي هذه الفكرة اليت يقدمها بارث عن الفروق يف ممارسته للنقد التأويلي اليت ميثلها 

وممارسة النقد الوضعي من طرف ) كني جلوهر النقد األديبأي غري املدر (املثقفون واألدباء 

وهو دليل على  ،األساتذة وذوي االختصاص يف النقد باجلامعات واملؤسسات األكادميية

 .245ص ، )ƢēƢȇǂǜǼقراءة ألهم املدارس النقدية املعاصرة ورصد ل(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1
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قيمة النقد الوضعي وضرورته يف القراءات النقدية، فمن خالل هذه القراءة نلمس أن بارث 

يبعد االهتمام عن النقد التأويلي كون يتجه حنو النقد الوضعي لكي يؤكده وينصف مبادئه ف

  .نتائجه ذاتية غري موضوعية

�ƨǬǬƄ¦�ƢēƢȇǂǜǻÂ�ƢȀƟ®ƢƦŭ�µ ¦ǂǠƬǇ¦Â�ƲǿƢǼǷ�̧ ȂǸĐ�µ ǂǟ�ƨƥƢưŠ�ª °ƢƦǳ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀȀǧ

ويبدو أن روالن بارث، وحنن نتوقف « اليت تبناها الكثري من مؤسسي النقد األديب ومنظريه 

، حني كان يتحدث ''نقد النقد'': اته حتت عنوانلدى بعض ما ميكن أن ينضوي من كتاب

يف املقالة األوىل، وهو يثري مسألة النقد اإلديولوجي، أو النقد القائم على التأويل، عن 

األسس اليت يقوم عليها هذا الضرب من النقد، واقفا إياها على أربعة، أحس كأنه مل يبلغ 

ولذلك '' ما النقد؟'': يف مقالة أخراة بعنوان غايته من هذه املسألة النقدية فأعاد الكرة إليها

فصل الكالم فيما كان قد أوجزه يف املقالة األوىل، فقرر أن النقد الفرنسي تطور تطوراً كبريا 

انطالقا من منتصف القرن العشرين، وكان تطوره منبثقا من أربعة فلسفات كربى هي 

بول سارتر، واملاركسية، -ناليت كان ميثلها جو  (l’existentialialisme)الوجودية 

أو  (le structuralisme)والبنيوية  ’’la psychanalyse’‘ونزعة الَتْحِلْفسي 

رض ألهم االجتاهات النقدية اليت توالت عرب مسار عفهذا ال. 1»النزعة الشكالنية

صنع الطفرة أو امليزة أو كما وصفه  ،املمارسات التنظريية والتطبيقية للنقد األديب الغريب

�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ǾǼǷ�ǲĔ�Äǀǳ¦�ǞƦǼŭ¦�ǲǰǋ�Äǀǳ¦�ȆǈǻǂǨǳ¦�ƾǬǼǳ¦�°ƢǈǷ�Ŀ�ŚƦǰǳ¦�°ȂǘƬǳƢƥ�ª °Ƣƥ

  .يف مجيع أحناء العامل

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ، 246ص. 
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فقد حاول اإلجابة عن طبيعة النقد الذي ميكن أن يصلح لقراءة النصوص 

فكر النقدي الفرنسي أو الغريب ما وهذا العرض للمناهج النقدية اليت أولدها ال ،اإلبداعية

« أي ما هو املنهج األمثل للنقد األديب فـ'' ما النقد''هو إال حبث عن اإلجابة عن سؤال 

روالن بارث، وهو يكتب عن هذه املذاهب النقدية، كان يرى أن النقد هو شيء آخر غري 

فهل هناك  :احلديث عن املبادئ احلقيقية، من أجل ذلك جنده يتساءل حبدة وعنفوان

قوانني لإلبداع األديب صاحلة للكاتب ولكنها غري صاحلة للناقد؟ إن أي ناقد، ومن حيث 

، 1»هو، يكون معرفة اآلخر، كما يقول لكلوديل، ومعرفة مشرتكة لذاته نفسها يف العامل

نلحظ أن بارث من خالل املهمة اليت أوكلها لنفسه يف البحث عن املنهج النقدي الذي 

،لنقد أو أمهيته يف البحث عن مكامن النص األديب وكشف أسطره وما بينهايفي بغرض ا

أي هل النص هو الذي  ،هو يف ذلك حياول أن يربط قوانني اإلبداع األديب بقوانني نقده

فهو يف هذه القراءة يربط شروط  ،يفرض علينا املنهج الذي جيب أن يتخذه الناقد لقراءته

Ƣē ¦ǂǫ�¶Âǂǌƥ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦ )فهل هناك منهج معني لكل نص أم أن هناك نقد ). نقدها

  .صاحل لتفسري كل النصوص األدبية

أو  ،الذي وسم به بارث مقالته دليل على أنه يبحث عن منهج'' ما النقد؟''فعنوان 

يريد أن يبني طبيعة املنهج الذي يراه هو مناسباً للنقد األديب كما سبق يف املقالة األوىل اليت 

  .ا ضرورة النقد الوصفي وفائدتهبّني فيه

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ، 246ص. 
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إن كل « فطبيعة الكتابة األدبية ختتلف كل االختالف عن طبيعة الكتابة النقدية إذ 

روائي، وكل شاعر، ومهما تكن املسارات اليت ميكن أن تتخذها النظرية األدبية، حمكوم 

عليه بأن عليه بأن يتحدث عن األشياء والظواهر اليت ميكن أن تتخذها األدبية، حمكوم 

يتحدث عن األشياء والظواهر، فهي خيالية، وهي خارجية وسابقة للغة، فالعامل موجود، 

والكاتب يقول، ذلك هو األدب، إن موضوع النقد خمتلف كل االختالف عن ذلك، فهو 

كما يقول ( (Méta- langage)ليس العامل، ولكنه خطاب، لغة ثانية، أو لغة واصفة 

وقد يتولد عن ) langage-objetأو لغة موضوع (على لغة أوىل  تقع ممارستها) املناطقة

املوضوع -ذلك أن النشاط النقدي جيب أن يكون له ضربان من العالقة مع هذه اللغة

ces)بالقياس للعامل، ولعل االحتكاك الذي يقع بني هتني اللغتني  deux langages)

شاط ذهين آخر، هو املنطق، الذي هو الذي حيدد مفهوم النقد، بل رمبا جعله يتشابه مع ن

ففي حديث . 1»املوضوع، واللغة الواصفة-هو أيضا يتأسس كله على التمييز بني اللغة

بارث عن لغة النص األديب ولغة النص النقدي جنده يربطهما باملنطق الذي حيتم على الناقد 

'' للغة الواصفةا''تتبع لغة املوضوع كي يبحث عن املنهج املناسب لقراءته أو كما مساها 

  .''املوضوع-اللغة''املناسبة اليت ميكنها كشف املستور املوجود بني سطور 

اليت هي مبثابة تأكيد وإثبات للمقالة '' ما النقد؟''وميكن إمجاله بشأن هذه املقالة 

األوىل وشرح وتفصيل ملا جاء فيها فهو دائمًا يؤكد على النقد اللغوي أو املنهج البنيوي 

متجاهًال النقد اإليديولوجي فقد عرض رافدًا نقدية سادت وسيطرت على النقد الشكالين 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²قراءة أل(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿ( ، 246ص. 



والمعاصرين  ماءنقد النقد لدى الغرب والعرب القد..................الفصل األول

47

إن روالن بارث يف هذه املقالة، ال ينتقد أي نزعة نقدية من النزعات األربع اليت ذكرها « و

يف مطلع مقالته، ولكن ال خيفى على اللبق املستنري أن يدرك أنه يوجه، بوجه ذكي وال 

لنقد البنيوي الشكالين، فيتحدث عن حقيقة اللغة، ال عن احلقيقة، يكاد يبني، قارئه إىل ا

باملفهومني التارخيي، أو الفلسفي، وهو يتدرج بقارئه يف شيء من االحرتافية النقدية البارعة 

، فاللغة ''اللغة''إىل أن الكتابة ليست إال جمموعة من السمات اليت تشكل ما يطلق عليه 

.1»يت ليست، أوالً وأخرياً، إالّ اللغةهي أساس املعرفة األدبية ال

كونه ناقد و  ،فبارث كأي ناقد له قناعاته اخلاصة وفكره املشبع بأحد الروافد النقدية

منظر بارز يف النقد املعاصر الذي قام يف األساس على لسانيات دي سوسري والشكالنية 

إن « بادئ هذا االجتاه، فـوما أنتجته من نقد بنيوي وما بعده ال يستطيع إال أن يؤكد له ومل

التوجيه الذي يدعو إليه بارث، من طرف خفي، ملا جيب أن يكون عليه النقد احلداثي، 

ومن مث نقد كل ما عدا ذلك ودفعه من الذهن، هو ذلك الذي يتوقف لديه فيحلله، بعد 

ة، الوجودي: أن ألفيناه يعزف عن حتليل األسس النقدية للنزعات النقدية الثالث األخراة

.2»واملاركسية، التحلفسية

هذه القراءة اليت قدمها بارث وهي  يها،هلا أهداف معينة تبتغ'' نقد النقد''إن ممارسة 

كان اهلدف من هذه الدراسة اليت حتمل منهج '' ما النقد؟''و''  النقدان االثنان''يف مقالتيه 

البنيوية، فنقد النقد يف نقد النقد التأكيد على طرح الشكالنيني والدعم لتأسيس النظرية ب

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ،  246ص. 
.247، ص نفسهاملرجع  - 2



والمعاصرين  ماءنقد النقد لدى الغرب والعرب القد..................الفصل األول

48

كونه أسس لنظرية نقدية فهو مل يقم بنقد نص   ،هذا الطرح لبارث كان نقد النقد النظري

.نقدي قرأ إبداعاً وإمنا قدم عرضاً لنظريات نقدية ودعم رؤية معينة

وما نلحظه أخريا أن نقد النقد كقراءة ومنهج يسلط على النصوص النقدية ألجل 

حيمل توجه ممارسه مهما ظهر من املنطق واحليادية . سبق ذكرها –أهداف معينة 

واملوضوعية ما مييزه ألن النقد هو ممارسة إنسانية حتتاج إىل مراجعة وكذلك نقد النقد هو 

لألخطاء واليت حتتاج إىل التصويب، ومن هذا فإن أي  من املمارسات اإلنسانية املعرضة

  .ممارسةممارسة نقدية إال وحتتاج لقراءة فيمكن أن نقول عن نقد النقد أنه أكثر من 
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  نقد النقد لدى العرب :المبحث الثاني

�ǶĔ¦Ȃȇ®�Ȇũ�Ǿǻ¢�ƢȀǴȈǳ®�ǂǠǌǳ¦�ǶȀƬǇ°ƢŲÂ�ǽƾǬǻÂ�§ ®ȋ¦�¿ƾǬǳ¦�ǀǼǷ�§ǂǠǳ¦�¾Â¦±�ƾǬǳ

الزمة صاحبتها مالزمة النقد فقدموا عدة دراسات لقضايا نقدية متعددة وهذه امل ،فالزمهم

لنقد العريب قدميًا وقد أنتجت هذه القضايا تضاربًا لآلراء من حوهلا إما بدعم أو لنظرت 

  .بنفي وأحيانا أخرى بإضافة

نقد النقد عربيا باعتباره نشاطا فكريا نوعيا، فهو قدمي « ومن هنا ميكن القول عن 

مادته حديث يف مصطلحاته، له عالقة بكثري مما دارت حوله مناظرات العرب القدامى يف 

ƢȀƬǳȏ®�Ŀ�Ǯ ǌǻ�Ń�ƨȈǬȈƦǘƫÂ�ƨȇǂǜǻ�ƨȇƾǬǻÂ�ƨȈǣȐƥÂ�ƨȈƥ®¢�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ��ǶēȐƳƢǈǷÂ.

غري أن ممارسة نقد النقد ظلت مفتقرة إىل الوعي مبفهومه، والتنظري حبدود مادته 

ئن كان شيء من كل هذا مبثوثا بني طيات الكتب يف ول: املعرفية يقول أحد الدارسني

املاضي، فإن حصوله بضرب من الوعي الواضح، بل وبشيء من الوعي احلاد أحيانا يف 

املنهج احلديث، هو الذي حول القضية إىل مسة بارزة ضمن مسات الوضع املعريف الراهن، 

.1»االصطالحيألول مرة يتبلور ضمن متصورات النظرية النقدية وبني قاموسها 

فالتأخر للتنظري لنقد النقد ناجم عن التأخر املنطقي للنظرية العربية احلديثة واملعاصرة  

�ƨŻƾǫ�ƨȈƥǂǟ�´ Ȃǐǻ�ȄǴǟ�ƾǬǼǳ¦�ƢŮȐƻ�ǺǷ�§ǂǠǳ¦�² °ƢǷÂ�ƪ Ŧǂƫ�ƨȈƥǂǣ�ƨȇǂǜǻ�ƢĔȂǯ

ُوِسم تراثنا النقدي العريب باحتوائه على عدة ممارسات تطبيقية نقد النقد   هكذاوحديثة،  و 

.121رشيد هارون، األسس النظرية لنقد النقد، ص -1
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�ƪ،كونه حوار نقدي Ǵŧ�ƨȇƾǬǻ�©¦ǂǛƢǼǷ�̈ƾǟ�©°¦®Â�©¦°¦ȂƷ�̈ƾǟ�©ƾƳÂ�¿ȂȀǨŭ¦�¦ǀđÂ

فقد شكل بعض الشعراء كأيب الطيب املتنيب وأيب متام، وبعض النقاد  « . أوجه نقد النقد

كقدامة بن جعفر، وعبد القاهر اجلرجاين، وضياء الدين بن األثري حماور أساسية حلركة 

¢�ÀƢǯ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ǲƥ��ƢǸƟ¦®�ƢƠȇǂƥ�Ǻǰȇ�Ń�Å¦ ¦ǂǬƬǇ¦�ǶēƢƳƢƬǻÂ�ǶŮƢǸǟ نقدية قامت على استقراء

� Ƣƥ®ȋ¦� ȏƚđ�§ Ƣƴǟȍ¦�Ǻǰȇ�ǶǴǧ��śǠǷ�ÄƾǬǻ�°ƢȈƫ�ƨǷƾŬ�ƢǨǛȂǷÂ�ƢȀƳȂǷ–  على ما

.1»...هو الدافع الوحيد الختيار أعماهلا نقداً وحتليالً  -يبدو

ريب القدمي وأهم دافع فقد ُوِجدت عدة دوافع ميزت هذه املتابعات لقضايا النقد الع

هو الرغبة يف وضع بصمة يف النقد العريب من خالل التأسيس لنظريات نقدية وتقدمي رؤى 

  .ي لصاحبهاقدتبني التوجه الن

  :نقد النقد وممارساته لدى العرب القدامى-1

إن املمارسة التطبيقية دائما تسبق التنظري وهو احلال كذلك مع نقد النقد الذي ميثل 

ساسيا من روافد احلركة النقدية األدبية قدميا وحديثا، فهو مبثابة حركة متعددة رافدا أ«

لتداول اآلراء النقدية، ومناقشتها يف إطار أوسع يتجاوز النظرة الفردية لناقد معني جتاه نص 

�̈ǄȇƢǸƬǷ�ƨȇƾǬǻ�©¦°ƢȈƫ�±ÂŐǳ�ǾȈǧ�¾ƢĐ¦�ǞǈƬȇ�ȐǏ¦ȂƬǷÂ�ȐǷƢǰƬǷ�Å¦°ƢǈǷ�ǲǰǌƬǳ�śǠǷ�ĺ®¢

لنص الواحد بتنوع وثراء، يسهم يف إعطائه قيمة أكثر رسوخاً، كما يسهم يف تتعامل مع ا

إعطاء النقد ذاته صفة تنظريية جتعل من ميارس نقد النقد يؤسس ملسارات نقدية يفرتض أن 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( النقدعبد امللك مرتاض، يف نظرية -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( 230، ص.
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فيحمل نقد النقد أمهية اكتسبها من كونه اخلطوة األوىل للتأسيس للكثري  1»تكون جتديدية

تعرض لنظرية ما بالنفي والسب يعقبه بإعطاء بديل هلذه النظرية فال ،من النظريات النقدية

  .والبديل هو أول خطوة حنو التأسيس

وملا حتمله هذه املمارسة من أمهية جعلت تأصل التطبيق فيها عند العرب يظهر يف 

��ȆƷȐǘǏ¦�¿ȂȀǨǸǯ�Ƣđ�¬ǂǐȇ�ŃÂ��ƨȇƾǬǻ�ƨǇ°ƢŲ�Ȇǿ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƢŻƾǫ�ǶǿƾǬǻ » وملا كان

يب القدمي ثابتا غري مدفوع، ووارداً غري مرفوض، فقد وجب أن يتولد عن وجود أمر النقد العر 

وميكن للباحث أن يرصد مجلة من '' نقد النقد''النقد املكتوب، عنه شيء من حوله، وهو 

وحنن نرى أن كثري من النقاد ... الكتابات النقدية العربية القدمية فيصّنفها يف نقد النقد

نقد النقد إما حتت مفهوم النقد، وإما حتت السرقات األدبية، وإما القدماء مارسوا كتابة 

حتت أقوال وآراء نقدية لعلماء كتبوها لكنها عرفت هلم، وعزيت إليهم، مث وقع التعليق 

فتأكيد نقد النقد يف املفهوم النقدي العريب قدميًا هو 2»عليها من آخرين لدى التدوين

 –تأكيدا على وجوده ضمن املفاهيم النقدية العربية شيء وارد وهذه األوجه املتعددة له 

من خالل عدة دراسات حديثة، عن نصوص نقدية يف املمارسات  -وقد مت الكشف

النقدية العربية القدمية ُحتسب على نقد النقد كممارسة تطبيقية وتعده منهجا استقى أسسه 

الله مت الكشف عن ومبادئه من عدة روافد نقدية وجيب أن تكون له أطر وسبل، ومن خ

��ƢēƢȇǂǜǻÂ�ƨȇƾǬǼǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�ƢȇƢƦƻ » وقد حفل الرتاث النقدي العريب القدمي

خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب كتاب املثل السائر منوذجا، دار حرير للنشر والتوزيع، عمان، -1

.23م، ص 2010، 1األردن، ط
ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²قراءة أل( عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-2 °¦ƾŭ¦�Ƕǿ( 230، ص.
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�®Â®ǂǳ¦�Ƥ Ƭǯ�Ŀ�Ǯ ǳ̄�ǲưǸƬȇÂ��ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǺǸǓ�ǲƻƾƫ�ƨǟȂǼƬǷÂ�̈®ƾǠƬǷ�«¯ƢǸǼƥ

يز واملعارضة، هذه الكتب اليت ارتبط ظهورها بتنوع االجتاهات األدبية للنقاد القدماء وما مت

به العصور األدبية من حراك ثقايف نتيجة ثراء احلركة األدبية، وكثرة الشعراء والكتاب 

ومتذوقي األدب عموما، وكذلك اختالط العرب بغريهم من الشعوب وظهور الكتب 

، فهذه أهم 1»املرتمجة واطالع العرب على ثقافات الفرس واليونان وغريهم من الشعوب

  .حلوارات النقدية حول قضايا نقدية محلت مسات نقد النقدالظروف اليت ولدت مجلة من ا

ظهور ما يسمى بالشعراء احملدثني والشعراء املولدين « ومن أهم هذه السمات هو 

فانقسم النقاد تبعاً '' عمود الشعر''يف مقابل فريق آخر قوامه احلفاظ على ما يسمى الحقا بـ

قدي بني الفريقني وتتداخل معه عوامل فيوايل بعد ذلك الصراع الن... لذلك إىل فريقني

العصبيات القبلية واإلثنية، وعوامل أخرى سياسية تارة ودينية تارة أخرى متمخضا ذلك عن 

�¾Ƣǰǋ¢�ƨƯȐƯ�©ǀţ¦�ƢĔ¢�¾ȂǬǳ¦�ƢǼǼǰŻÂ��ƨȇƾǬǼǳ¦�®Â®ǂǳ¦�¾Ƣů�Ŀ�ƨǏƢƻ��̈ǂǿ®ǄǷ�ƨȇƾǬǻ�ƨǯǂƷ

  :خمتلفة هي

واللغة،مضمنة يف متون كتب النقد ) الردود(نقد النقد -1

كتب نقدية خمصصة للرد واملعارضة،-2

.2»نقد النقد عند الشعراء-3

  .هذه أشكال ضمن عدة أشكال لنقد النقد يف تراثنا النقدي العريب

.24خالد بن حممد خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب، ص -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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دراسة لعبد الملك مرتاض في كتابه : نقد النقد لدى علي بن عبد العزيز الجرجاني- أ

  .''نظرية النقد''

الملحقينظر : علي بن عبد العزيز الجرجاني.  

لقد اكتست أعمال علي بن عبد العزيز اجلرجاين النقدية ُحلة زيّنتها باملنهج املتزن 

�ƨȈǸǴǠǳƢƥ�ǽƾǬǻ�ǄȈǸƬǧ��¿ƢǰƷȋ¦�°¦ƾǏ¤�Ŀ�ǪǘǼŭ¦Â�ƨǇ¦°ƾǳ¦�©¦Ȃǘƻ�Ŀ�ǲǈǴǈƬǳƢƥ�ƢēǄȈǷÂ

  .واملنهجية

وقد برزت يف أعماله النقدية إصداره للعديد من اآلراء حول الكثري من األعمال 

عليه أن '' نقد النقد''إن الذي سيعرتض على أن يكون قدماء العرب مارسوا « ية، فـالنقد

يكون شجاعا لينكر، قبل ذلك، أن يكون العرب قد مارسوا، حقا، نقدا أدبيا على 

اإلطالق، ذلك بأن النقد ال ميكن أن يكون، مث ال يكون من حوله نقد نقٍد، وإن َجُرَؤ 

عاء فإنه، حينئذ، ال يكون أكثر من متمحل متحامل، هذا املعارض على مثل هذا االد

ومناوئ مكابر، ذلك بأن األوروبيني أنفسهم يعرتفون بوجود نقد عريب قدمي ممثال يف مجلة 

من النقاد منهم ابن قتيبة حيث تزعم املوسوعة العاملية على أنه ليس مؤسس النقد العريب 

، وإن هذا 1»إليها أبو عذرها فحسب، ولكنه يعد أيضا أب البنيوية، فهو بالقياس

االعرتاف من قبل األوروبيني مبسامهة العرب قدميا يف نشأة النظرية النقدية هو خري دليل 

على وجود نقد مبين على املنطق واملوضوعية لدى الفكر النقدي العريب القدمي، وأكيد أن 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  229ص. 
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حكام حوهلا هذا الفكر قد تفحص النصوص النقدية وقام بعدة مقاربات هلا وإصدار األ

  .بعدما فسرها وحللها وأثبت ونفي الكثري منها

لقد قدم عبد امللك مرتاض يف كتابه يف نظرية النقد دراسة بّني فيها ممارسة عبد 

وميكن أن تتوقف لدى « : العزيز اجلرجاين لنقد النقد حيث قال عنه عبد امللك مرتاض

أنه يتصف، حبق، أو باحتمال على نص كان كتبه علي بن عبد العزيز اجلرجاين وقد رأينا 

، فلقد كان الشيخ يف معرض دفاعه عن أيب الطيب املتنيب، ''نقد النقد''األقل، يف حقل 

�ȄǴǟ�¦ÂƾȇǄȇ�Ń�ǶĔ¢�ǺǷ�ȆǇƢƦǠǳ¦Â�ÄȂǷȋ¦�ǺȇǂǐǠǳ¦�Ŀ� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�¦Śưǯ�®ƢǬǼǳ¦�Ǿƥ�Ƕē¦�ƢǷ�À¢Â

حىت عاصروهم فسرقوها أن شنوا الغارات العشواء على نصوص الشعراء الذين سبقوهم، أو 

بتضمينهم إياها، إما فكرة، وإما لفظ مل يكن يف كثري من األطوار، إال ضربا من الوهم، 

لقد سادت نظرية السرقات يف النقد العريب القدمي طوال القرون الثاين والثالث والرابع 

لنقد فمن خالل هذا القول يظهر الشكل الذي محلته هذه املمارسة التطبيقية . 1»للهجرة

�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ǂǿƢǜǷ�ƾƷ¢�ǲưŤ�ƨȇƾǬǻ�ƨȈǔǫ�ƾǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈƥ®ȋ¦�©Ƣǫǂǈǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�ƢĔȂǯ،النقد

يف النقد العريب القدمي، وهي كذلك دفاع عن قضية نقدية ونفي ألخرى اليت هي السرقات 

  .األدبية

نت الرؤية النقدية لعلي بن عبد العزيز اجلرجاين حول قضية السرقات األدبية اوقد ك

جاء القاضي علي بن عبد العزيز «بالسرقات األدبية، و تطبعتبلورًا لتأسيس نظرية نقدية 

اجلرجاين فاجتهد يف إثبات نظرية خمالفة للنظرية السائدة اليت مل تكن ختلو من سذاجة، 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(امللك مرتاض، يف نظرية النقدعبد  - 1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  231ص. 
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ناك أفكار مشرتكة بني الناس، بني قدمائهم وحمدثيهم، وأن هناك ولقد أثبت اجلرجاين أن ه

أموراً ميكن أن تنضوي فيما جيوز أن يطلق عليه توارد اخلواطر، وأن اللغة مشرتكة بني األدباء 

�®ȂƳÂ�ƨǜƷȐǷ�®ǂĐ�ƨǫǂǈǳƢƥ�Å¦ǂǟƢǋ�ǶȀƬǻ�À¢�±ȂŸ�ȏÂ��Ƕǿ¦Ȃǿ�ǶŮ� Ƣǋ�ƢǸǯ�ƢȀǼǷ�ÀȂǧŗǤȇ

�Ŀ�ǽ£¦ȂǇ�ƢȀǴǸǠƬǇ¦�ÀƢǯ�ƨǜǨǳ�®ȂƳÂ�®ǂĐ�Â¢��ǽŚǣ�ǂجزء من فكرة كانت وردت يف شع

شعره من قبل، وحنن نرى أن كتابة اجلرجاين النقدية من هذه الزاوية كانت ممارسة متقدمة يف 

التبشري بنظرية التناص اليت مل تتبلور يف الفكر النقدي الغريب اجلديد إال يف أواخر القرن 

.1»العشرين

هذه القضية النقدية اليت تبناها اجلرجاين وهو يف مقام الدفاع عن الشعراء الذين 

�̈ǂǜǻ�ǪǬŢ�¿ƾǟ�śƦȈǧ��ǪǘǼŲÂ�ǶǜǼǷ�ÄƾǬǻ� ƢǼƦǳ�ƪ ǈǇ¢�ƾǫ�ǶǿŚǣ�ǂǠǋ�ǺǷ�ƨǫǂǈǳƢƥ�¦ȂǸē¦

السرقة كتهمة ألقاها النقاد على الشعراء مبجرد إشراك شاعرين يف معىن أو لفظ معني، ودلل 

ة عامل مشرتك بني األدباء ينهلون منها فينتقون ويتفحص ون وخيتار على ذلك كون اللغ

ون ما شاء هلم وما خدم شعرهم من تصرف يف حنو وصرف وبالغة هذه اللغة، وأن املعاين 

إلنتاج سرقة، ومن هذا املنطلق ميكن بل أكيد أن يشرتك الشعراء ¦ƨđƢǌƬŭوليدة الظروف 

  .ت اللغويةيف لفظة معينة أو تصرف يف االستعماال

��ƨȈƥ®ȋ¦�©ƢǫǂǈǳƢƥ�¦ȂǸē¦�Ǻȇǀǳ¦� ¦ǂǠǌǳ¦�ǺǷ�ƨǴŦ�Ǻǟ�ňƢƳǂŪ¦�ȆǓƢǬǳ¦�Ǟǧ¦®�ƾǬǧ

وهذه الرؤية لعبد العزيز اجلرجاين  ،حماوًال التأسيس لنظرية جديدة واستبداهلا بقضية السرقات

حتمل مالمح للبذرة األوىل لنظرية معاصرة مل تظهر إال حديثًا جدًا وهي نظرية التناص 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  231ص. 
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لكن مل يذكرها اجلرجاين عن طريق تأسيس اصطالحي ومفاهيمي هلا وإمنا بينها باسم آخر  و 

ÄȂǼǠŭ¦Â�ÄȂǤǴǳ¦�½¦ŗǋȏ¦�Ǻǟ�ƲƬǼƫ�Ŗǳ¦�©ƢđƢǌƬǳƢǯ. وقد دّلل القاضي اجلرجاين جبملة من

�ŚȀǌǳ¦�ǚƷƢŪ¦�¾Ȃǫ�ǶȀǼǷÂ�� ¦ǂǠǌǳ¦�śƥ�©ƢđƢǌƬŭ¦�ƨȈǔǫ�ȄǴǟ�®ƢǬǼǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǴǳ�¾¦Ȃǫȋ¦

قد : عرض الدفاع عن األفكار املشرتكة التقليدية يف الشعر العريب القدميم« وذلك يف 

أنصفناك يف االستيفاء لك، والتبليغ عنك، ولسنا ننكر كثريا مما قلته، وال نرد اليسري مما 

(..).ادعيته، غري أن خلصمك حججا تقابل حججك، ومقاًال ال يقصر عن مقالك 

شمس والبدر، واجلّواد بالغيث والبحر، فمىت نظرت فرأيت أن تشبيه احلسن بال

والبليد البطيء باحلجر واحلمار، والشجاع املاضي بالسيف والنار والصب املستهام باملخبول 

، أمور متقررة يف النفوس، متصورة للعقول، يشرتط فيها الناطق األبكم، (...)يف حريته 

منتقية، واألخذ باإلتباع حكمت بأن السرقة عنها : والفصيح واألعجم، والشاعر، واملفحم

مستحيل ممتنع، وفصلت بني ما يشبه هذا ويُباينه وما يلحق به وما يتميز عنه، مث اعتربت 

ما يصح فيه االخرتاع واإلبداع، فوجدت منه مستفيضا متداوًال متناقًال ال يعد يف عصرنا 

.مسروقا، وال حيسب مأخوذاً 

Ƣǿ®°Â¢�ŃÂ��ƢǿŚǣ�ÀÂ®�ƢĔƢȈǟƘƥ�ǽǀǿ�®°¢�ŃÂ�ƢēŐƬǟ¦�¦̄Ɯǧ��ƢŮƢưǷ¢�ȄǴǟ�ǲƟȏ®�ȏ¤

إما مشرتك عام الشركة، ال ينفرد أحد منه بسهم ال يساهم عليه : تصنف تلك صنفني

بعد فكثر واستعمل، فصار كاألول يف  تدوولوصنف سبق املتقدم إليه ففاز به، مث (...)

، وأزال عن اجلالء واالستشهاد، واالستفاضة على ألسن الشعراء فحمى نفسه من املرق

.1»...صاحبه مذمة األخذ

 .232ص  ،)¦ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭقراءة ألهم املدارس النقدية ( عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1
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فمن هذا القول الذي أورده بدالئل وبراهني القاضي اجلرجاين وهو بصدد الدفاع عن 

�¾¦Ȃǫȋ¦�Ƕǿȋ�ňƘƬŭ¦Â�ňȐǬǠǳ¦�¾ƢǸǠƬǇȏ¦�ń¤�ǎ ŵ�ǾǼǟ�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǫǂǈǳ¦�ƨǸē�Ǟǧ®Â�œǼƬŭ¦

يف العهد العباسي «فـواليت تدافع عن رأيه فيستوعبها العاقل املثقف والدارس املتخصص، 

األول، فيما يبدو، أسواطا من العذاب الغرام، ويشنون عليهم محالت منكرة يف كل ناد، 

ومن خالله لكل النقاد الذين كانوا ال ينفكون يشبعون تلك األفكار،  –فبني لذلك الناقد 

بأن كل من استعمل لفظا كان استعمله شاعر قبله  -ويلوكون ألسنتهم بتلك النظريات

سارق وال كل من تناول فكرة كانت تنوولت من قبل يعد مقلدا، أو ُيصنف ساطيا، فبني 

ما ميكن أن ينضوي حتت السرق الصراح، وما هو مشرتك بني األدباء مجيعا، ومن ذلكم 

، فاستعمال 1»اللغة واألفكار املطروحة يف الطريق، على حد تعبري أيب عثمان اجلاحظ

املاضية، أو احلاضرة أو حىت الالحقة أللفاظ وعبارات حتمل يف  الشعراء واألدباء يف العصور

śȈǇƢǇ¢�śǴǷƢǟ�ń¤�̈ƾƟƢǟ�ƨđƢǌƬǷ�°Ƣǰǧ¢�ƢȀǴǰǌƫ:

�ƲȈǈǻ�ƨǯƢȈƷ� ƢǼƯ¢Â�ǶȀǼǷ� ¦ǂǠǌǳ¦Â� Ƣƥ®ȋ¦�śƥ�½ŗǌǷ�ǲǷƢǟ�ƢĔȂǯÂ�ƨǤǴǳ¦�Ȃǿ�ƢǸŮÂ¢

أال  من األدب ال شك ينتج تشابه يف بعض هذا النسيج الذي حيمل ذات املادة األولية

  .وهي اللغة من صرفها وحنوها وبالغتها

اليت أثارها العلم األديب احلديث وهو األدب  ،وثانيهما وهو نقطة التأثري والتأثر

املقارن، فليس كل متأثر سارق ألن املبدع بالضرورة يكتب أدبا ليقدمه للقارئ أو مجهور 

لالشعور وهذه املنطقة يف القراء، وعملية القراءة مصاحبة ومالزمة لعملية التخزين يف ا

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  233ص. 
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الدماغ تعمل من نفسها وال حكم لإلنسان عليها، ويظهر هذا املخزون عند مرحلة الكتابة 

فقضية السرقات . يف جمموعة من املؤثرات واملتأثرات يف شكل شبه بني النصوص األدبية

  .األدبية كقضية نقدية هي باطلة بعدد من احلجج

اجلرجاين يف هذا التنظري املبكر، وليس يف النقد « ها وهذه املمارسة النقدية اليت قدم

العريب القدمي فحسب، ولكن يف تاريخ النقد اإلنساين من حيث هو، يكشف عن فكر 

وذلك برده لنظرية  –ثاقب، وذكاء خارق، فيستنبط، ومن حيث ال يشعر، نظرية حديثة 

رية التناص، فليست هي نظ -السرقات األدبية اليت كانت تشغل أذهان الناس على عهده

.1»نظرية التناص إال بعض ما يرد يف هذا النص الذي استشهدنا به

وكذا نشهد هذا الناقد الفذ الذي جيدر بتسمية الرؤى النظرية النقدية اليت قدمها يف 

�ƨȈǻƢƳǂŪ¦�ƨȇǂǜǼǳƢƥ�ÀƢǈǴǳ¦�ƨǨǴƬű�ǶǷȋÂ�ƨǬƷȏ�°Ȃǐǟ�ƾǬǻ�Ŀ�ƢĔ±Â�Ǧ،عصور سابقة ǌƬǰǼǳ

وهم الذين كانوا يتشددون أكرب التشدد يف (لسابقني، أو املعاصرين، يناقش الناقدين ا«

�ǺǷ�ȂƴǼȇ�Ǻǰȇ�ǶǴǧ��ƨȈƥ®ȋ¦�ǂƟƢƦǰǳ¦�ǺǷ�ƢĔÂƾǠȇ�¦ȂǻƢǯ�ǶĔ¢�ŕƷ��ƨȇǂǠǌǳ¦�©Ƣǫǂǈǳ¦�ƨǳƘǈǷ

ǶēȐƸŤƾƷ¦Â�ǂǟƢǋ�ǶȀǴȈǗƢƥ¢Â�Ƕē¦ Ƣǟ®¦�ȏÂ:( نقاشا هادئا، ورزينا وصينا، ويذكرهم

ى بعض النقاد الكبار قبله جرى عليها الشعراء العرب، بأمور كانت يف احلقيقة، مغررة لد

وما هذا إال دليل على أن عبد العزيز . 2»فطبعت الذوق األديب العام وصقلته لدى العرب

وقد أسس ألهم مبادئ نقد  ،-نقد النقد –اجلرجاين ناقد اتسم فكره بروح احملاورة النقدية 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  233ص. 
 .234ص ، املرجع نفسه - 2
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 من خالل تعرضه لقراءة قضية نقدية وعرضها مث ،النقد دون أن يعرف بذلك صراحة

�ȄǴǟ�Ƣđ�Ǻǿǂƥ�¾¦Ȃǫȋ¦�ǺǷ�ƨǴǸŝ�Ǯ ǳǀǳ�ƲƴƸƬǳ¦Â�ǲȈǳƾƬǳ¦�ǪȇǂǗ�Ǻǟ�ƢǿŚǈǨƫÂ�ƢȀȈǧ�ǪȈǬƸƬǳ¦

.رؤاه، تصل للعقل فتحاوره مث تقنعه

مث إننا لنلفي اجلرجاين يلقن خصمه درسا يف أخالقيات الرأي، وأصول النقد فهو 

غري أن خلضمك « : (ينضح خلصمه أن يأيت هو أيضا ذلكيتقبل الرأي اآلخر، ولكنه 

وذلك حىت ميكن توسعة دائرة ) »حججا تقابل حججك، ومقاال  ال يقتصر عن مقالك

جرح واملتهم والشامت ليس بناقد فيمكن إلصاق أي صفة » املعرفة وإثراء روافدها
ُ
فالناقد امل

لذي مثله لنا اجلرجاين حينما بني غري صفة النقد، ألنه غري مثال عن النقد وحىت نقده هو ا

يف هذه املداخلة النقدية أخالق احملاورة النقدية وضرورة االبتعاد عن أساليب التجريح واهلدم 

  .وإصدار األحكام العفوية دومنا حجة أو برهان

قضية نقدية تبنت  عزيز اجلرجاين يف هذا املقام تبىنفنرى القاضي علي بن عبد ال

́� الدفاع عن جمموعة من ƢǼƬǳ¦�ƨȇǂǜǻ�Â¢�©ƢđƢǌƬŭ¦�¬ǂǗ�Ŀ�ǾǸȈǿƢǨŭ�ƢǈǇƚǷ�ƨȇǂǜǼǳ¦�Ã£ǂǳ¦

ومبطًال ملفاهيم رأى فيها الكثري من العيوب وهي السرقات ،يف الفكر النقدي احلديث

حتمل روح  ،األدبية بطريقة مبنية على احملاورة النقدية اهلادفة البناءة ومتبعا خطوات رزينة

على املوضوعية واملنطق وأدلة مقنعة، ومن كل هذا نالحظ أن األخالق النقدية مبنهج مبين 

فكرة نقد النقد تبدو هنا متناولة بصور مباشرة حبيث يقع االحتجاج للرأي اجلديد أثناء «

حماولة دفع الرأي النقدي السابق، وذلك على غري ما جند هذا األمر عليه يف الكتابة الغربية، 
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دودية الرؤية النقدية يف ذلك الزمن املوغل يف لدى بارث وتودوروف، مثال، وذلك حمل

.1»القدم

فقد مثل القاضي اجلرجاين نقده بأحسن متثيل، فميز عصره بآرائه النقدية والتنظريية 

املتجذرة يف الفكر العريب واملماثلة للفكر الغريب يف معاصرته ففكره قدمي من حيث التصنيف 

كار نعتربها اليوم أساس بناء النقد األديب، التارخيي ومعاصر من حيث الطرح النقدي ألف

وليست فقط هذه القضية النقدية املثارة اليوم يف هذه الصفحات اليت تبني اتساع رؤى 

وإمنا تشعبت آراؤه النقدية يف كل نظرية وكثرية من حيث الدراسات النقدية  ،اجلرجاين

وتستلزم سنني الحقة  قدميها وحديثها وحىت معاصرها، ودراستها تتطلب آالف املدونات

  .أكثر من السابقة لكي نويف حق الدرس النقدي اجلرجاين

  :نقد النقد لدى ضياء الدين بن األثير-ب

لصاحبه خالد '' املثل السائر منوذجاً  –نقد النقد يف الرتاث العريب ''من خالل كتاب 

  .بن حممد بن خلفان السيايب

ينظر الملحق: (ضياء الدين بن األثير.(  

عدة  -من خالل ترمجة له يف ملحق الرسالة -لقد قدم ضياء الدين بن األثري 

مدونات نقدية كانت مبثابة اإلجناز الوايف يف علم النقد، كونه قام بدراسات نقدية متنوعة، 

�°Ȃǐǟ�Ŀ�¦ȂǋƢǟ�ÀÂǂƻ¡Â�ǽÂǂǏƢǟ�®ƢǬǻ�ƢȀǼǷ�ǲĔÂ�� ƢǼƦǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ƢȇƢǔǫ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�Ŀ�ƪ ƦǏ

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقدبد امللك مرتاض، ع - 1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  234ص. 
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حىت الساعة أصًال ومصدراً من مصادر النقد العريب وإرثا يعتز به  الحقة، وما زالت أعماله

  .كل متخصص يف النقد العريب القدمي

من خالل الدراسات السابقة لقضايا نقد النقد املطروحة سابقا  الحظنا نقطة مهمة 

��ƾǫƢǼǴǳ�ƨǏƢŬ¦�©ƢǿƢš اءةر بهو عدم  ȏ¦�ǺǷ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ÄƾǬǻ�ǲǸǟ�Ä¢ » فقد شكل

اء كأيب الطيب املتنيب وأيب متام، وبعض النقاد كقدامة بن جعفر، وعبد القاهر بعض الشعر 

اجلرجاين، وضياء الدين بن األثري حماور أساسية حلركات نقدية قامت على استقراء أعماهلم 

�ÄƾǬǻ�°ƢȈƫ�ƨǷƾŬ�ƢǨǛȂǷÂ�ƢȀƳȂǷ�ÀƢǯ�ƢǷ�ƢƦǳƢǣ�ǲƥ��ƢǸƟ¦®�ƢƠȇǂƥ�Ǻǰȇ�Ń�Å ¦ǂǬƬǇ¦�ǶēƢƳƢƬǻÂ

ȍ¦�Ǻǰȇ�ǶǴǧ��śǠǷ� Ƣƥ®ȋ¦� ȏƚđ�§ Ƣƴǟ– هو الدافع الوحيد الختيار  -على ما يبدو

أعماهلم نقدًا وحتليًال، إذ غالبًا ما تكون هناك أهداف ودوافع أخرى وراء هذا االختيار، 

واحلق أن هذا األمر مربر، ذلك أن كل ناقد ميثل تياراً معينا أدبيا كان أم دينياً، ال يستطيع 

، وبالتايل فإن الدوافع تتداخل فيخلط به ما هو علمي وما هو غري غالبا اخلروج عن دائرته

ذلك، إال أن هذا االستقراء املوجه ال يعين أنه فاقد القيمة واألثر، بل على العكس متاما، 

ألن قراءاته وحتليله باعتباره عمال نقديا جيب أن تتم وفق السياق الثقايف والتارخيي الذي 

¦�¦ǀđ�Ƣǔȇ¢�Ǿǻȋ��ǾȈǧ�Ƙǌǻ الرتباط السياقي احلتمي يقدم لنا صورة متكاملة وصادقة عن

ذلك السياق الثقايف والتارخيي، وأن أي حماولة لتقييم هذا االستقراء خارج عن هذين 

 ¦ȂŮ¦�Ŀ�̈ǄǨǫ�ƾǠƫ�À¢�ǺǰŻ�ƢĔ¤�ǲƥ��ƢǷƢŤ�ƨƦƟƢǏ�ÀȂǰƫ�Ȑǧ�śǫƢȈǈǳ¦«1 . وهذا يثبت أن نقد

.14-13خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب، كتاب املثل السائر منوذجا، ص ص -1
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لقناعات فكرية إما مذهبية أو تيارية أدبية كانت  النقد كممارسة تنظري أو تطبيق هي تابعة

  .أو غري أدبية

فالتوجه الذي جيب أن يتبعه الناقد لدراسته لنقد النقد موجوٌد يف كل ممارسة له وهذا 

حتمي، فارتباط العمل النقدي بسياقه الثقايف والتارخيي يرسم الصورة الكاملة هلذا العمل 

  .كرة يف فرتة تارخيية معينةبطبيعة ارتباطه بصاحبه وثقافته وف

لضياء الدين بن األثري  '' املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر''وحيمل كتاب 

 -إن جازت التسمية –جتربة من جتارب نقد النقد « الكثري من اآلراء النقدية حوله فهي 

مهم، يف الرتاث العريب القدمي معربا عنه من خالل الردود النقدية على عمل أديب ونقدي 

لضياء الدين بن '' املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر''متثل فيما أثري  حول كتاب 

األثري، من حركة نقدية متثلت يف ظهور العديد من كتب الردود بني مؤيد ومعارض احتوت 

كتاب ''، ومن أهم هذه الردود اليت دارت حول 1»يف جزء كبري منها على مناذج نقد النقد

نصرة الثائر على (و) الفلك الدائر على املثل السائر البن أيب احلديد(نذكر ' 'املثل السائر

  ).املثل السائر للصفدي

التعريف بالكتاب وأقسامه:  

لضياء الدين بن األثري  كونه  '' املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر''لقد متيز كتاب

كتاب نظر لعلم النقد األديب فهرسة مشلت علم اللغة وضرورته يف قراءة النصوص األدبية 

 .15ص  ،خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب-1
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جعل « فقد أثار قضايا نقدية غاية يف اإلحكام وذلك ويؤكده اإلقبال عليه قيما وحديثا، 

ه يف مقدمة ومقالتني، مشلت املقدمة عشرة فصول، وخصص املقالة األوىل ابن األثري كتاب

.للصناعة اللفظية، والثانية للصناعة املعنوية

يف موضوع علم البيان، يف آالت : ويف فصول املقدمة العشرة تطالعنا العنوانات اآلتية

معرفة ما حيتاج  معرفة علم العربية من النحو والتصريف: علم البيان وأدواته وهي أنواع هي

إليه من اللغة، معرفة أيام العرب وأمثاهلم، االطالع على املنظوم واملنثور، معرفة األحكام 

السلطانية، حفظ القرآن الكرمي، حفظ األخبار النبوية، معرفة علمي العروض والقوايف، مث 

  :تأيت عنوانات الفصول الباقية كالتايل

يف احلكم على املعاين: الفصل الثالث.  

يف الرتجيع بني املعاين: الفصل الرابع.  

يف جوامع الكالم: الفصل اخلامس.  

يف احلكمة اليت هي ضالة املؤمن: الفصل السادس.  

الفصل السابع :±ƢĐ¦Â�ƨǬȈǬū¦�Ŀ.

يف الفصاحة والبالغة : الفصل الثامن.  

يف أركان الكتابة: الفصل التاسع.  

حل األبيات : ة، وضم هذا الفصليف الطريق إىل تعلم الكتاب: الفصل العاشر

.الشعرية، وحل آيات القرآن، وحل األخبار النبوية
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 أما املقالة األوىل فقد خّصصها ابن األثري للصناعة اللفظية، وانقسمت هي

  :األخرى إىل قسمني اثنني

كالتفاوت بني األلفاظ : ومشل احلديث جمموعة من القضايا: يف اللفظة املفردة

·�¤��ƨǬȈǫ°Â�ƨǳǄƳ�ńوتباعد خمارج احل ƢǨǳȋ¦�ǶȈǈǬƫÂ��¿Ȑǰǳ¦�ǺǷ�ȆǌƷȂǳ¦Â��Ƣđ°ƢǬƫÂ�» Âǂ

واملبتذل من األلفاظ، وقضية األلفاظ املشرتكة، مث عدد حروف الكلمة،  ومسألة خفة 

  .احلركة

السجع، التجنيس، :يف األلفاظ املركبة، وضم هذا القسم أنواع تأليف األلفاظ وهي

زنة، اختالف صيغ األلفاظ واتفاقها، يف املعاظلة اللفظية، الرتصيع، لزوم ما ال يلزم، املوا

  .وهو يف املنافرة بني األلفاظ يف السبك وأخري ا النوع الثامنوأخريا النوع الثامن، 

ويأيت اجلانب األكرب من الكتاب للمقالة الثانية وهي يف الصناعة املعنوية، حيث 

  :يقسمها إىل قسمني مها

.جممالً يف الكالم عن املعاين -أ 

.1»يف الكالم عليها مفصالً -ب 

البن األثري لكتابه أكسبه مكانة بني كتب النقد اليت  أومسهإن هذا التقسيم الذي 

وابن األثري يقدم هلذه املقالة حبديث « احتوت ومجعت كل ميادين الدرس اللغوي واملعنوي، 

وصوهلا، وأول من تكلم واعلم أن املعاين اخلطابية قد حصرت أ: (عن املعاين اخلطابية فيقول

 .49 -48ص ص  ،نقد النقد يف الرتاث العريبخالد بن حممد بن خلفان السيايب، -1
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يف ذلك حكماء اليونان، غري أن ذلك احلصر كلي ال جزئي، وحمال أن حتصر جزئيات 

��Ƣđ�ǶǿǂƯƘƫÂ�ǶȀƦƬǯ�ȄǴǟ�ǶȀǟȐǗ¦Â�ÀƢǻȂȈǳ¦�ǺǷ�§ǂǠǳ¦� Ƣƥ®ȋ¦�̈®Ƣǧ¤�ÃƾǷ�Ǌ)املعاين ǫƢǼȈǧ��

مع سوق املعاين املبتدعة واملعاين املقلدة : مث يتفرع احلديث ليشمل قسمني من املعاين مها

مناذج لذلك من شعر أيب متام، والبحرتي، واملتنيب وأيب نواس، مع التمثيل للكثري من القضايا 

البالغية كاالستعارة، والتشبيه، والتجريد وااللتفات والتوكيد والعطف واإلجياز واإلطناب 

.1»وغريها من قضايا الصناعة املعنوية

بن األثري مكانة مرموقة بني علماء ويكتسب كتاب املثل السائر شهرة كبرية أكسب ا

وما ميخض عنهم من فروع فكلما ذُكرت ترمجة البن األثري إال ووجدت ذكر ،اللغة واملعاين

وتويف الصاحب ضياء الدين نصر : (فهذا ابن تعزي بردي يقول« . اسم كتابه املثل السائر

الشيباين اجلزري الكاتب  اهللا بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد املعروف بابن

، )يف شهر ربيع اآلخر سنة سبع وثالثني وستمائة وله حنو مثانني عاماً '' املثل السائر''مؤلف 

يف مقدمة ما ألفه ابن األثري '' املثل السائر''وعلى هذا النمط يسري من ترجم له حبيث يذكر 

.2»رغم تأخره زمنيا عن بقية الكتب

أمحد احلويف، وبدوي : ثل السائر باملؤلف وكتابه ومهالقد أشاد احملققان لكتاب امل

هو كتاب جامع، فهو كتاب أدب، وكتاب بالغة، '' املثل السائر''أن « طبانة، فرييان 

الدراسة القاعدية (وكتاب نقد فيه من األصالة والتجديد األمر الكثري، فتجمع يف طياته بني 

 .50ص ،خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب-1
.52، ص نفسهرجع امل - 2
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م، والدراسة النقدية التطبيقية، فقد كان أبن اليت عين فيها باحلدود والتعاريف وحصر األقسا

األثري يدلل على كل رأي مبجموعة من الشواهد الشعرية والنثرية مبديا فيها ذوقا نقديا 

��ňƢȈƦǳ¦�ƨǸȀǷ�śƥ�ǪȇǂǨƬǳ¦�ǾƬǳÂƢŰ�ƢȀǼǷ�Ƣđ�ǄȈŤ�Ŗǳ¦� ¦°ȉ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ǾǼǟ�ƪ ǔƼŤ��¦ŚǼƬǈǷ

ǂƥ¢�śǬǬƄ¦�ÀƜǧ�ǲǸĐƢƥÂ��©ƢȈƥȋ¦�ǲȇÂ±¦�ومهمة النحوي واللغوي فيما يتعلق باهلدف من أ

، ومل يكن هناك مأخذ على ابن األثري سوى شدة ظهور غروره ''املثل السائر''قيمة عالية لـ

.1»وإعجابه بنفسه، وأخذه عن العلماء السابقني دون اإلشارة إليهم

ابن ''والسر يف شهرته وشهرة صاحبه '' املثل السائر''هذا العرض الذي ميز كتاب 

ومكانته بني كتب النقد واللغة والبالغة يبني تضارب اآلراء من حوله معارضة '' األثري

وكل هذه اآلراء حتسب آراء نقدية أي من دراسات نقد النقد حول هذه األطروحة  ،واطراداً 

فأغلب دارسي نقد النقد وخيتارون الكتب النقدية . اجلامعة اليت بينت سعة فكر صاحبها

حة الفكري النقدي واليت تشفع لصاحبها وكسب دارسها شهرة إذا كان معارضا البارزة سا

دارساً '' املثل السائر''أو مؤيداً، ومن هذا املنطلق قد اختار ابن أيب احلديد وكذا الصفدي 

  .مجلة من الردود يفسر ان من خالهلا املثل السائر ويدرسانه شاكلةمنهجه يف نقد النقد يف 

البن أبي '' الفلك الدائر على المثل السائر''ي كتاب دراسة نقد النقد ف

  :الحديد المدائني

لقد قدمت عدة دراسات حول هذه املدونة الغنية مبحتواها والفنية يف مجع فصوهلا 

لصاحبه ابن '' الفلك الدائر على املثل السائر''وترتيبها ومن بني هذه الدراسات نذكر كتاب 

.56، ص خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب -1



والمعاصرين  ماءنقد النقد لدى الغرب والعرب القد..................الفصل األول

67

يضم هذا الكتاب مقدمة « صول واألديب والناقد املتمكن أيب احلديد املدائين الفقيه واأل

ومناقضته، '' املثل السائر''إىل تتبع كتاب  حدتهبني فيها ابن أيب احلديد الدوافع اليت 

وإهداءه الكتاب إىل اخلزانة املستنصرية، ويضم أيضا تاريخ وصول الكتاب إليه، واملادة اليت 

الفلك الدائر على ''تم املقدمة بذكر سبب تسميته بـ قضاها يف تصفحه والتعليق عليه، مث خي

، ويبدأ بعد ذلك بسرد املسائل اليت اعرتض عليها، حيث بلغ جمموع ما ''املثل السائر

.1»قال املصنف مث يعلق عليها: اعرتض عليه مئة وسبعا وثالثني مسألة، كان يبدؤها بقوله

مه من خالل دراسته هذا الكتاب أنه ويبدو لنا من خالل كالمه يف مقدمته وشرحه ملا يقد

قد احتوى '' املثل السائر''علمي منطقي يف هذه الدراسة ومنصف فيفسر ذلك بأن كتاب 

مناطق حممودة وأخرى مردودة، فاحملمودة منها ذكرها وأطر عليها أما املردودة فقد عقب 

ملردود واملرذول،  احملمود واملقبول، وا -أي املثل السائر –فوجدت فيه (« : عليها، فيقول

أما احملمود منه فإنشاؤه وصناعته، فإنه ال بأس بذلك إال يف األقل النادر، وأما املردود منه 

، فاحملمود إذا هو إنشاء ابن األثري وصنعته، وهذا ...)فنظره وجدله واحتجاجه واعرتاضه

املثل ''ب ويقصره على باب واحد فقط من أبوا) ال بأس به(اإلنشاء والصنعة يصفه بأنه 

فهو املردود  -من نظره وجدله واحتجاجه واعرتاضه –أما ما خال هذا الباب (...) '' السائر

، إن اإلجابة عن هذا السؤال »فهل قصد ابن أيب احلديد التقليل من قيمة الكتاب؟(...) 

تظهر جلية من خالل احملمود واملرور كما ذكر ابن أيب احلديد ونسبة كل واحد منهما يف  

  .ب املثل السائركتا
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مل تتعدى  ،فصًال واحداً ) أي احملمود(وقد خص باجلزء الذي ميكن أن يثري عليه 

وما بقي كله وجب الرد عليه  ،صفحاته ستني صفحة من أصل مخسني وأربعمائة صفحة

وتعقبه، فنقد سلبًا على أكثر من ثالمثائة وتسعني صفحة وهذا دليل واضح على االجتاه 

  .''املثل السائر'' احلديد يف تصفح كتاب الذي سلكه ابن أيب

 –يف مقدمة الكتاب وخامتته « وقد بني ابن أيب احلديد أنه يقدم إشارات واضحة 

، فاملدة اليت استغرقها يف ''املثل السائر''أي التقليل من قيمة  -إىل أنه يسري يف هذا االجتاه

مل تتجاوز مخسة عشر يوماً رغم زمحة والتعليق على املواضع املستدركة '' املثل السائر''تصفح 

كان جمموع مطالعيت له واعرتاضي عليه مخسة عشر يوما، ومل أعاو (أشغاله الديوانية، يقول 

)د النظر فيه دفعة ثانية، ورمبا يسنح يل عند العودة نكت أخرى، وإن وقع ذلك أحلقتها

 –هو رغبته يف طحنه '' الفلك الدائر على املثل السائر''ويصرح بأن سبب تسميته لكتابه 

الفلك الدائر على املثل ''وقد مسيت هذا الكتاب (وحمو صورته، يقول '' املثل السائر''أي 

قد دار عليه ''ألنه شاع من كالمهم وكثر يف استعماهلم أن يقولوا ملا باد ودثر '' السائر

Ǿƫ°ȂǏ�ƢŰÂ�ǾǼƸǗ�Ǿǻ¢�ÀÂƾȇǂȇ�ǶĔƘǯ�Ǯ ǴǨǳ¦«1 .ابن أيب احلديد  فهذه التصرحيات اليت أوردها

'' الفلك الدائر على املثل السائر''تؤكد دون اخلوض يف طبيعة الردود اليت أوردها يف كتابه 

هو اإلطاحة بكتاب ابن  -اليت تعد درسا تطبيقيا لنقد النقد –أن غرضه من هذه الدراسة 

األثري والدوافع كثرية، أهم دافع هو أن يكتسب كتابه شهرة على حساب كتاب آخر 

  .هريش
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وأخريًا يف خامتة الكتاب يقدم كذلك ابن أيب احلديد تأكيدًا على الغاية اليت من 

يقرر بأن ما اعرتض عليه من مسائل إمنا هو حصيلة أقل جمهود « أجلها أقام هذه الدراسة 

ميكن أن يقوم به، وأنه ترك مواضع كثرية فيها جمال للقول مل يذكرها إيثارا لإلجياز، ورغبة يف 

فهذا ما سنح يل بأدىن النظر من االعرتاض (ضييع الوقت فيما ال فائدة فيه، يقول عدم ت

على هذا الكتاب، وقد اعرتضت على مواضع كثرية منه للقول فيها جمال فلم أذكرها إيثارا 

لإلجياز، ومواضع يرجع كالمه فيها إىل اجلدل وحمض العناد، ال يف املضي، فكان االشتغال 

ǔƫ�ƢȀȈǧ�Ʈ ƸƦǳ¦Â�Ƣđ1»)ييعا للوقت من غري فائدة.

فهذه اإلشارات وجممل التلميحات املباشرة واخلفية خلف ثوب املوضوعية هي قصد 

Â�§ ƢƬǰǳ¦�¦ǀđ�ƨƷƢǗȍ¦ » األولذلك يوحي بأنه قصد إعطاء القارئ انطباعني يتعلق

قد بالغوا يف  -خاصة أكابر املواصلة –، وهي قيمة يرى أن اآلخرين ''املثل السائر''بقيمة 

تقدميهم هلذا الكتاب الذي ال يرى فيه ابن أيب احلديد شيئا كبريا فإنشاء صاحبه يكاد يصل 

يتعلق  والثانيإىل مرتبة القبول الذي ال بأس به، وهو كتاب من السهل طحنه وحمو صورته، 

، فالكتاب يكفيه مخسة عشر يوما ليس ''املثل السائر''اجلهد الذي بذله للرد على  بكمية

لقراءته فقط بل وللرد عليه أيضا، وهذا الوقت  وإن كان قليال فما يزيده عمرا أنه جاء يف 

، فكتاب ''بأدىن النظر''زمحة أشغاله الديوانية؛ وليس ذلك قط بل إن هذه وهذا الرد جاء 

من الوقت واجلهد يف املطالعة والرد عليه هو كتاب ال شك ضعيف ليس  يكون هذا نصيبه

وما لقيه من '' املثل السائر''فيه كبري قيمة أو عمق وجتديد، ومن جهة أخرى فإن كتابا مثل 
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شهرة وانتشار ال يأخذ من وقت ابن أيب احلديد وجهده سوى النزر اليسري هلو أكرب دليل 

.1»عظيم معرفتهعلى سعة علم ابن أيب احلديد و 

وهذا هو القصد األكرب إضافة إىل كونه أراد اإلطاحة وحمو معامل الكتاب، وتأكيده 

ليست بالشهرة املستحقة وإمنا قيمة  ،''املثل السائر''على أن هذه الشهرة اليت ناهلا كتاب 

املثل ''ـفهو أراد أن يبني سعة معرفته اليت ميكنها أن تقرأ كتابًا ك،بسيطة إىل درجة الالبأس

  .يف مخسة عشر يوما وتعرتض عليه'' السائر

فالغلو واملباهاة وإيثار النفس اليت ميزت ابن األثري وكتاباته، زاد عليها أضعافًا كتاب 

:، فهو ينفي كتابا على حد قول املتنيب''الفلك الدائر على املثل السائر''ابن أيب احلديد 

لكل قوانني اللغة واملعاين ودستور ممنهج فهو كتاب جامع » أمسعت كلماته من به صمم«

  :يشفي من به سقم فهذه الردود كان وراءها مجلة من الدوافع

دوافع ذكرها ابن أيب احلديد يف مقدمته وخامتته وكان القصد منها اإلطاحة -1

  .بالكتاب

وهي جمموعة من الدوافع اليت يفرتض الباحث وجودها من « ودوافع أخرى كامنة -2

املعطيات املتصلة بشخصية املؤلفني كليهما، مث حياول مناقشتها  خالل جمموعة من

śǸǈǫ�ń¤�Ǟǧ¦Âƾǳ¦�ǽǀǿ�ǶǈǬǼƫÂ�ƢȀȈǨǻ�Â¢�ƢēƢƦƯȍ«2.

.68، ص اث العريبخالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرت -1
.نفسه، الصفحة نفسهااملرجع  - 2
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هو كون ابن أيب احلديد كان متشيعًا أي اعتزاليًا وابن األثري  : الدافع املذهيب

  .كان سنيا

بينهما هو أن كال الكاتبني مها من عصر واحد واملنافس ة : الدافع األديب

مذهب « واحدة وخصوصا أن كتاب ابن األثري قد اشتهر يف بغداد وأيضا 

ابن األثري النثري، وهو مذهب متيز به عن غريه من الكتاب، بل إنه انتقد 

.1»بشكل الذع نثرهم وإنشاءهم

منهج ابن أبي الحديد في الرد:  

الفلك الدائر ''لقد ميزت منهج ابن أيب احلديد يف هذا الرد الذي أورده يف كتابه 

ابن أيب احلديد « املعارضة اليت ظهرت جلية وأحيانًا دومنا تعليالت، فـ'' على املثل السائر

مبجموعة من األوصاف ميكن من خالهلا استنتاج األساس '' املثل السائر''يصف رده على 

فحذاين ( واملناقضة يقول'' التتبع''العام للطريقة اليت سيتبعها يف كتابه، فحمله يعمد إىل 

على ما جاء '' االعرتاض''واهلدف منه ) على تتبعه ومناقضته يف هذه املواضع النظرية أمور

§(يقول '' املثل السائر''يف  ƢƬǰǳ¦�¦ǀđ�ǾȈǴǟ�ƪ ǓŗǟƢǧ ( والطريقة إىل ذلك تعتمد على

، )وعلقت يف هذا الكتاب يف أثناء تصفحه على املواضع املستدركة فيه(، يقول ''التعليق''

فإنه '' املؤاخذات اجلدلية''و'' املناقضات النظرية'' ال يكون كتابه جافا يقتصر على وحىت

2.»(...)سيورد فيه بعض ما كتبه يف حل املنظوم 
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فابن أيب احلديد يف مجلة منهجه متثل يف تتبع القضايا اللغوية واملعنوية ابن األثري يف  

ضة وهو منهج جاف حاول ابن أيب كتابه مث مناقضتها وبعدها التعليق على تلك املناق

احلديد اطراده ووضع ملسة خاصة به عليه من خالل حل املنظوم ووضع بعض املقارنات بني  

كتاباته وكتابات ابن األثري يف كتابه املثل السائر من خالل مناذج من نثره ومناذج أخرى من 

  .نثر ابن األثري

كتاباً '' الفلك الدائر على املثل السائر''يعترب كتاب ابن أيب احلديد  وآخراً وأخريًا 

اللذان يعترب ان من '' الرد واملعارضة''نقديًا يهم يف معرفة جانب جديد يف النقد أال وهو 

معاصراً وهو إشارة للتعريف بكتاب ابن األثري ال '' نقد النقد''قضايا النقد قدميًا وممارسة يف 

للمثل ''عطاؤه قيمه إضافية : األول: مل ابن أيب احلديد حقق هدفنيفإن ع« حموله 

وإضاءات معتربة سامهت يف التعريف به وتبيان مدى تأثريه على األدب العريب، فلم '' السائر

يكن كغريه من الكتب اليت مل يكن فيها حمفزًا على التعليق أو النقد أو الشرح أو 

يه قدرة معتربة من جانب ابن أيب احلديد على الرد االختصار، أما اهلدف الثاين فيربز ف

والنقض، مما أغىن األدب العريب مبجال خصب هو كتب الردود واملعارضة النقدية مما شكل 

، كما أن احلقيقة األهم أن ردود ابن أيب احلديد ''نقد النقد''بذرة جيدة ملا مسي الحقا بـ

©ƾǼƬǇ¦�ǲƥ�Ƣǣ°Ƣǧ�¦ȂǌƷ�Ǻǰƫ�Ń�Ǟǧ¦ƾǳ¦�ƢđƢǟ�À¤Â  على قدرة جدلية وكالمية جيدة وعلى

، وهذه القدرة اجلدلية والالمية اجليدة اليت ومست كتاب 1»أساليب حجاج و براهني معتربة

  .ابن أيب احلديد وأساليب احلجاج والرباهني املعتربة هي من أهم أسس ومبادئ نقد النقد
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مبنية على أسس '' ائراملثل الس''فهذا يبني أن قراءة ابن أيب احلديد للكتاب النقدي 

نقد النقد املعاصر فغرضه دائمًا هو هدف واهلدف هنا هو اإلطاحة بنظرية نقدية من أجل 

املبين على '' القدرة اجلدلية''إبراز أو بناء نظرية أخرى عن طريق احلوار النقدي الذي ميثله 

  .تقدمي حجج و براهني منطقية وعقالنية تعتمد على نظرية معينة

 لصالح الدين '' نصرة الثائر على المثل السائر''في كتاب نقد النقد

  :الصفدي

التقديم لنصرة الثائر ومحتوى الكتاب:  

كتاباً يدور حمتواه حول مجلة من الردود ،''نصرة الثائر على املثل السائر''يعترب كتاب 

ئل يعقب يف الدراسة ويدرس العديد من املسا ،''صالح الدين الصفدي''يف دراسة أوردها 

ƢƳ�ƢĔȂǯ�©ǄȈŤ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿÂ��ƢȀǼȈǸưƫ�ȄǴǟ�ǲǸǠȈǳ ©�'' املثل السائر''النقدية الواردة يف 

منوذجاً '' نصرة الثائر''يقدم صالح الدين الصفدي يف « متأخرة لدراسة ابن أيب احلديد 

و ، وذا قد يبد''الفلك الدائر''مغايرا ملا قدمه ابن أيب احلديد يف '' املثل السائر''نقديا لـ

طبيعيا يف ظل عوامل تفصل بني الرجلني، كالتمايز الزمين واملذهيب واألديب، ولعل مقدمة 

فهي اليت تعرف مبحتوى الكتاب وتوجه  1»الكتاب تقدم لنا تفصيال أكثر عن هذا التمايز

  .صاحبه

الذي هو مبثابة '' املثل السائر''يف مقدمته ثناء البن األثري وكتابه '' الصفدي''قدم 

واصفا عظيم « ة نقدية ال دراسة فقط وهذا من خالل إطالق اسم املثل عليه، موسوع
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ذاكرا األسباب اليت  -أي املثل السائر –شهرته وكبري أثره، ويستدرك كالمه بنقد لواصفه 

الفلك ''جعلته يؤلف كتابا يف الرد عليه، وينتقل بعد ذلك إىل ذكر ابن أيب احلديد وكتابه 

ة علمه ومسو شهرته، ويتحدث مطوًال على اعتزاله وتشيعه، كما يشري مثنيا على سع'' الدائر

الذي ألفه ركن الدين حممود بن احلسني '' نشر املثل السائر وطي الفلك الدائر''إىل  كتاب 

، وأخريا يقدم لنا ما ميكن تسميته باملنهج الذي يستتبعه ''الفلك الدائر''السنجاري رداً على 

، ويظهر لنا من خالل ما قدمه الصفدي يف هذا التقدمي أنه 1»األثرييف كتابه للرد على ابن 

أي املثل  –سيكون ملتزما املنهج املبين على اإلنصاف وذلك كما أشار أن هذا الكتاب 

  .هو مبثابة مدونة  مهمة يقبل عليها كل متعطش لعلم النقد -السائر

تاب املثل السائر يبني وهذه املهمة اليت توالها الصفدي يف الرد على كتاب مهم كك

وهذه املغاالة كان هلا  ،الصفدي صعوبتها من خالل وصفه للكتاب واملغاالة يف الوصف

من الكتب اليت خفقت له يف اإلشهار عذبات أوراقه، وسعى (فهو « : عدة دوافع إذ يقول

القلم يف خدمته على رأسه إذا سعى اخلادم على ساقه، واشتهر بني أهل اإلنشاء اشتهار 

الليل بالكتمان والنهار باإلفشاء، ال بل اشتهار بين عذرة يف احلب بتحرق األحشاء، وأولع 

فهذا . 2»)به أهل األدب يف اآلفاق ولع الكرمي باإلنفاق، ال بل ولع الرقاباء بالعشاق

قد اكتسب الكثري من النقاد  ،الكتاب الذي وصف وزنه مبا يوصف وزن الذهب وأكثر

  .يف الوصف رمبا أوردها ليلمح للمبالغة يف شهر الكتاب حوله ومغاالة الصفدي

.133، ص خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب -1
.134املرجع نفسه، ص-2



والمعاصرين  ماءنقد النقد لدى الغرب والعرب القد..................الفصل األول

75

 نصرة الثائر على المثل السائر''سبب تسمية الكتاب'':  

ومسيت ذلك نصرة الثائر على املثل السائر واختيار هذه التسمية (« : يقول الصفدي

هو  ، ولكن ما)له شارة وإشارة، ألن الثائر لغة هو الذي ال يبقي على شيء حىت يدرك ثأره

كما شرحه   –'' الثأر''الثائر الذي أراد الصفدي االقتصاص له؟ وهل ميكن إعطاء مصطلح 

الصبغة العلمية كدافع موضوعي للرد النقدي، أم أنه من مقتضيات السجع غري  -هو نفسه

، فنستشف من خالل هذا العنوان رغبة يف الثأر من خالل 1»املعرتف به الختيار العنوان

أو الثأر  -كابن أيب احلديد  –ثأٌر البن األثري فيمن أراد يف اإلطاحة به فحوى الكتاب فهل 

�ǺǷ�ƢǿŚǣÂ�ǺȇÂƢǼǠǳ¦�¿±ȏ�ǞƴǇ�®ǂů�Ȃǿ�ƢŠ°�Â¢�ǾǴǸǟÂ�ƾǬǼǳ¦�ŘǠǷ�ǲǸŢ�ƢĔ¢��ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǴǳ

  :الكتابات اليت سادت يف تلك الفرتة واألمثلة حول ذلك كثرية نذكر منها

إلمياءات إىل معاين كثرية، فقد أشار إىل وخامتة كتاب الصفدي حتمل الكثري من ا

قد سامح ابن « العديد من السقطات البن األثري واليت مل يعرتض عليها هو يف ردوده 

ومل تركه إن كان '' الكثري''وال ندري يف احلقيقة مقدار هذا ) يف كثري سقطه فيه ظاهر(األثري 

وذلك ما عابه الصفدي على ابن ، 2»يرى فيه سقطا ظاهرا، فإن تركه يعد عيباً حيسب عليه

  .أيب احلديد ملا قال نفس القول يف املثل السائر

'' املثل السائر''إال أن اخلامتة اليت أوردها الصفدي احتوت على عبارات أنصفت 

على أنين ال أنكر ما له فيه من : (وينسب له الفضل، والسبق، حيث يقول« وصاحبه 

.135، ص خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب -1
 .الصفحة نفسها،املرجع نفسه - 2
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لفن إنسان، فإنه مل يأل جهدا يف التوقيف الذي اإلحسان، والنكت اليت هي لعني هذا ا

الذي ثقفه، وقد نبه على حمزات هذا الفن، وأشار إىل اقتناص  التشفيفوقفه، ومل يقصر يف 

، ويبدو أن السجع هنا قد أجرب الصفدي إىل اختيار عبارات حسنة يطري )وعنّ ما شرد 

�Ƣđ''هذه النكت واحملرزات     بعض، وإال كان من األفضل له لو أشار إىل''املثل السائر

، وهذه اإلشادة اليت قدمها الصفدي يف حق ابن 1»حىت يوصف باالعتدال واملوضوعية

األثري وكتابه تدول موضوعيته والتزامه كناقد متمكن غري متعصب وال ناقد  راغب يف 

  .اإلطاحة واإلهانة

أسباب الردود التي أوردها الصفدي على ابن األثير:  

§�¦�ƢȀǸǈǫ�ƾǫÂ�ÄƾǨǐǳهناك جمموعة  ƢƬǯ�ƨǷƾǬǷ�Ŀ�©®°Â�Ƣē¦ǂǋƚǷÂ�§ ƢƦǇȋ¦�ǺǷ

  :حممد علي سلطاين إىل«

،(...)أسباب نفسية مما بدا عنه ابن األثري من زهو وكرب وإعجاب النفس ال حد له 

�Ƕđ� ¦°®±ȏ¦Â�§ ®ȋ¦�¿Ȑǟ¢�ȄǴǟ�ŚƯȋ¦�Ǻƥ¦�¾ÂƢǘƫ�ǺǷ�ƨȈǟƢǸƬƳ¦�§ ƢƦǇ¢(...)،

تاب من نصوص، ومن نظرات يف إنشائه وتذوقها أسباب فنية تتعلق مبا حواه الك

.2»(...)ونقدها 

.136، ص خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب -1
.139، ص املرجع نفسه - 2
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املثل ''وقد ينتج لنا مما سبق أن دوافع هذه الدراسة اليت أقامها الصفدي على 

هي ما شابه الداوفع اليت جعلت من ابن أيب احلديد يقيم دراسته، وذلك ما ،''السائر

�ƨǼǴǠŭ¦�Â¢�̈ǂǿƢǜǳ¦�§ ƢƦǇȋ¦�ƾƷ¢�Ȃǿ�Ƣđ�ǽǂƼǧÂ�ǾǈǨǼƥ�ŚƯȋ¦�Ǻƥ¦�±¦ǄƬǟ¦�¾ȂƷ�ÅƢǨǴǇ�ǽƢǻǂǯ̄

اليت أوردها ابن أيب احلديد يف كتابه، ولكن رغم هذا االفتخار ممكن الزائد عن حده البن 

انتشار كتابه وشيوعه، وأسباب ذلك عائدة للمادة العلمية والنقدية اليت األثري مل مينع هذا 

  .احتواها الكتاب والتسلسل والتصنيف وكذا التقييم املنهجي الذي امتاز به املثل السائر

وقد عمد خالد بن حممد بن خلفان السيايب إىل املدافعة عن املثل السائر ككتاب 

مقدمة الكتاب وخامتته مل تكن إال جمرد حجج أراد قّيم وأن هذه األسباب اليت جاءت يف 

ǾƫƢǓ°ƢǠǷÂ�ǽ®Â®°�ȄǴǟ�ÄƾǨǐǳ¦�Ƣđ�ǲǳƾȇ�À¢.

منهج الصفدي في كتابه:  

اعتمد الصفدي منهجاً مماثًال ملا جاء به ابن أبن احلديد من عرض األقوال والفصول 

نثر الذي شاع مث الرد عليها باعرتاض أو مناصرة والتدليل على ذلك بأقوال، مث استخدامه لل

ومتيز نثره باستخدام احملسنات البديعية وخصوصاً  -القرن الثامن للهجرة –يف ذلك القرن 

 قمهر وأما ابن األثري فإنه أكثر من احلل، وأتى فيه مبا حرم وحل، وزاد من «: السجع فيقول

  .وذلك يتكرر يف مواقف متغرية من فصول كتابه 1»يف بروده، وبالغ يف نظمه يف عقوده

.144، ص نقد النقد يف الرتاث العريبخالد بن حممد بن خلفان السيايب، -1
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التمثيل باألبيات « وكذلك شيء آخر كان من أبرز ما متيز به منهج الصفدي وهو 

الشعرية يف سياق أحكامه النقدية، فيظهر أن الصفدي لديه خمزون هائل من احملفوظ 

الشعري حىت ال يكاد يتحدث يف سياق ما إال وأكمله ببيت شعري يف معناه، يقول معلقا 

ما يف الكتاب من فلتات عديدة واختيارات غري موفقة وال هذا إىل : (''املثل السائر''على 

سديدة، ونصر باطل وحتليله عاطل، وترجيح ما ضعف ووهى، وتوهني ما حنرر وانتهى 

.1»هلا أمهرن إال بالطالق  مساو لو قسمن على الغواين

وميزة أخرى قد برزت منذ تقدمة الصفدي لكتابه حىت مجيع فصوله وهو التوافق مع 

، ودليل ذلك إحالة الصفدي إىل ''املثل السائر''احلديد يف الكثري من املواقف حول ابن أيب 

كما ظهر من املقدمة، ال يكدرها سوى أن ابن أيب احلديد رادته « ردود ابن أيب احلديد 

، ويف هذه اإلحاالت فيها 2»ىل أن اعتزل وتشيع وأهل جانب السنة وضيعةة إر زيغالموارده 

  .ما هو رد على ابن أيب احلديد ما هو موافقة وفيها

أنه جزئي، ال يناقش '' املثل السائر''نقد الصفدي لـ« وأهم ميزة ظهرت جلّية يف 

الفكرة اليت أثارها ابن األثري كاملة إمنا يتناول جزئية معينة منها، سواء أكانت هذه اجلزئية 

يف منوذج من نثر ابن مثاًال ضربه ابن األثري للتدليل على رأي معني، أو عبارة أم كلمة 

األثري، ومييل أحيانا إلظهار التناقض يف كالم ابن األثري، كما قد يتهمه بأنه اجتزئ نصا 

 .146ص  ،خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب-1
.147، ص نفسهاملرجع  - 2
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، وهذه امليزات اليت طغت على 1»معينا لينتقده ومل يكن أمينا يف نقله للنص ونقده أيضا

.نقد وردود الصفدي أخذت حيزاً من الدرس يف الكثري من كتب الدراسة

يز والتنوع والتلون يف قراءة مدونة عظيمة وذات شأن يف أوساط كتب النقد هذا التم

ǶđƢƬǯÂ�  الثقافة املتنوعة والثرية للصفدي سامهت بشكل أساسي يف توجيه « دليل هذه

غنيا باالستشهادات '' املثل السائر''وتأصيل الذوق وتأصيل آرائه النقدية، فجاء رده على 

Ǡƫ�ƨǸǈǳ¦�ǽǀǿÂ��©ȏȏƾƬǇȏ¦Â�¦ǀǿ�ǲǠǳÂ��Ƣđ�ȄǴƸƬȇ�À¢�ƾǫƢǻ�ǲǯ�ȄǴǟ�Ƥ Ÿ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨũ�ƾ

التنوع أدى كثريا بالصفدي إىل أن خيرج من سياق الردود ليستعرض ما ميلكه من حمفوظ 

��ƾǿ¦Ȃǌǳ¦�ǺǷ�®ƾǟ�Őǯ¢�¼ȂǇ�ȄǴǟ�°®Ƣǫ�Ǿǻ¢Â�̈°ƾǬǳ¦�ǽǀđ�ǂƼƬǨȇ�ƢǻƢȈƷ¢�ǽ¦ǂǻ�ǲƥ��» °ƢǠǷÂ

ا ما يلتزم مبوضوع الرد دون أن يستطرد  وهذا مما مييزه عن ابن أيب احلديد الذي كان غالب

.2»كثرياً 

نصرة ''فوجب على منظر نقد النقد أن يتجه صوب الصفدي وحتديدًا إىل مدونته 

ƢƦŭ¦Â�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�²®¥�''الثائر على املثل السائر °¦®�Ƣđ�ǂŻ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ǆ Ǉȋ¦�ȆǬƬǈȇ�Ȇǯ��

زمن الصفدي منهجًا غائباً والطرائق واملناهج لتنظري ملنهج نقد النقد الذي كان يف 

ولكنه حاضر وبقوة من اجلانب التطبيقي وهذا اجلانب نستطيع أن  ،اصطالحًا ومفهوماً 

سواًء من ناحية ،نستقي منه اخلطوات اليت خنطوها لنصل إىل حبث متكامل يف نقد النقد

ذه القراءة الدوافع اليت حتفزنا على قراءة نصوص نقدية مرورًا باألساليب اليت متيز مناهج ه

 .172ص ، رجع السابقاملخالد بن حممد بن خلفان السيايب، -1
.203، ص رجع نفسهامل - 2
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وكذا التدليل عليها، فنحن يف دراساتنا اليوم نادرًا ما جند مدونة لنقد النقد تطبيقًا جتمع ما 

من مقدمتها إىل '' نصرة الثائر على املثل السائر''مجعته مدونة صالح الدين الصفدي 

  .خامتتها
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  نقد النقد لدى المحدثين العرب -2

منذ السبعينيات من القرن املاضي حىت يومنا هذا، عرف سري النقد األديب العريب 

حتوًال كبريًا ومتنوعًا يتمثل هذا التحول يف املنهجية املتبعة لنقد النصوص األدبية، اليت 

على رؤى فكرية وافدة من الفكر الغريب وحتول  بعدهاعتمدت على املنهج البنيوي وما 

إىل حبث يف أعماق األصيل عن املعاصر وقراءة الرتاث العريب  ،املعاصرالصراع بني األصيل و 

يف أوساط  مصطلحوهذا ما أدى إىل ظهور  ،عن طريق مجلة من املناهج النقدية احلديثة

الفكر النقدي العريب هو مصطلح املثاقفة وهو مصطلح مبين على األخذ والعطاء ولكن 

  .لى مبدأ األخذ أكثر من العطاءلألسف تتجلى يف جمتمعنا العريب الفكري ع

بوصفه جمال '' نقد النقد''واستفاد النقد األديب العريب مبنهج وافد مستحدث هو 

معريف ميكن من خالله فهم أسرار النقد األديب ومعرفة أسئلته وانشغاالته والذي محل يف 

دد منهجه حقيقة إبسمولوجية، وحاول من خالل هذا املنهج اجلديد اصطالحًا واملتج

وكانت الصعوبة يف  ،مفهوماً فحاولوا أن يؤسسوا هلذه القراءة القدمية احلديثة يف نقدنا العريب

  .هذه املرحلة حول إجياد منهج مضبوط نستطيع من خالله دراسة النصوص النقدية

ضرورة االستفادة من نظريات النقد يف العصور « فقد أشار حممد غنيمي هالل إىل 

وهو (...) بينها الستخالص املوضوعية اليت تكون دعامة لذوق سليم املختلفة، واملفاضلة 

، وهذه اإلشارات لنقد النقد ذكرت من طرف غنيمي هالل وغريه كثريًا يف 1»نقد النقد

.مواقف خمتلفة يف إيطار احلديث عن النقد األديب وصقله، ولكن وردت بشكل عفوي

.12، ص 1969حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار النهضة العربية، القاهرة، -1
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أبعاد حوارية مبنية على أسس  مبا أن نقد النقد عربيًا باعتباره نشاط فكري ذو

ومفاهيم معينة تقام بغية حتقيق أهداف معينة أو على دوافع معينة، وهو دراسة 

�ƢȀǨǼƬǯ¦�©ƢƸǴǘǐŭ¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤��ƢēƢƸǴǘǐǷ�Ŀ�ƨưȇƾƷÂ�Ƣē®ƢǷ�Ŀ�ƨŻƾǫ�ƨȈƳȂǳȂǸƬǈƥ¤

قد فالكثري من املؤلفات العربية احلديثة تزعم يف اخلوض يف جمال ن ،ولو حديثا ،الغموض

�ǾƬȈǿƢǷÂ��ƾǬǼǳ¦�ƾǬǼǳ�ƢǨȇǂǠƫ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�®°Ȃƫ�Ń�ǺǰǳÂ��ƢēƢǨǳƚŭ�ÅƢǻ¦ȂǼǟ�ǾǨǐƫ�Â¢�ƾǬǼǳ¦

بدت وضعية نقد النقد يف عصرنا مثرية للسؤال من وجوه « وغاياته وإجراءاته إىل درجة 

عدة، فأكثر من ناقد ينبه إىل و وجود نقد النقد، وحيدد موضوعه، وعالقته بالنقد ويذكر 

غري أن ذلك مل يقر لنقد النقد موقعاً بارزاً (...) أنساقه ودوره يف مراجعته وتق وميه  فعله يف

يف جمال الفكرن ومل يوسع عملية التعريف به، ومل يهيئ جهازا نظريا يوضح البنية املفهومية 

، وهذا ما الحظناه حني وجدت 1»وحيدد معامله ويكشف عن عوامل ظهوره وحوافزها

ت دارت مواضيعها حول احملاورة النقدية ولكن مل تغص يف حتديد منهج الكثري من املؤلفا

  .هذه احملاورة

فكثرت األسئلة حول نقد النقد وكيفية وضع التعاريف وحتديد املناهج، وهنا جند 

�Ŀ�Ʈ ƸƦȇ�ȂǿÂ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�́ Ƣǣ�ƾǫƢǼǯ�ļǂȇȂǇ''فقد '' النقد البنيوي والنص الروائي

عرتضت حبثه، فأشار إىل صعوبة إجياد منهج ينسجم مع حتدث عن بعض الصعوبات اليت ا

فما هو املنهج الذي ميكن أن يساعد على مواجهة هذا املنت « : البنيات النقدية املتباينة

النقدي املختلف البنيات؟ كيف جيب اقتحامه والدخول يف حوار نقدي معه؟ كيف يتناول 

سبتمرب -، يوليو38، جملد 1جنوى القسطنطيين، يف الوعي مبصطلح نقد النقد وعوامل ظهوره، جملة عامل الفكر، العدد -1

.35، ص 2009
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لفوضى والتكرار؟ وكيف جيمع بني املنهج املنهج مجيع عناصر البنية النقدية دون الوقوع يف ا

فجملة هذه األسئلة اليت وضعت السويريت يف حرية صعوبتها . 1»البنيوي واحلوار النقدي؟

  .تكمن يف كيفية مواجهة  النقد البنيوي نقد النقد

ودليله مواجهتها لناقد حبجم  ،وهذه الصعوبات ميكنها أن تعرتض أي ناقد متمكن

واجه نقد النقد النافذة العربية للنقد املتجدد، هو املنهج الذي حيمله السويريت، فأكرب عائق

نقد النقد يف طياته أهو نفسه منهج واحد أم كل نقد إال وله منهج نقد النقد؟ وستظهر 

بعض حلول هذه األسئلة من خالل دراستنا ملدونات عربية حديثة ومعاصرة يف نقد النقد 

�ƾǬǻ�¾Ƣů�Ŀ�ƨǸǌƬŰ�ǶēƢǇ¦°®�©ǂȀǛ�§ǂǠǳ¦�Ƣǻ®ƢǬǼǳ�Ǫفجملة هذه العوائ. يف فصول الحقة

النقد، وسنذكر فيما يلي جتليات نقد النقد لدى طه حسني  الذي يعود إىل كتابات طه 

.حسني النقدية، خارج أعماله اإلبداعية اخلالصة يلفيها ترتاوح بني النقد ونقد النقد

  ):مرتاضمن خالل دراسة لعبد الملك (نقد النقد لدى طه حسين - أ

ينظر الملحق: التعريف بطه حسين.  

يعد نقد طه حسني مبثابة الباب الذي جيب أن ندخله كي منر على أهم مراحل 

�ǾƬǤǳÂ�ǽǂǰǧ�ŘǤƥ�řǣÂ�ǂǧ¦Â�¾Ƣů�ƨȇƾǬǼǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂǬǧ��Ʈ،النقد العريب ȇƾū¦�ǂǐǠǳ¦�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â

قد يكون من العقوق الثقايف أن يتناول « وأسلوبه اجلميل والعجيب يف الوقت نفسه و

متناول قضية النقد العريب، يف أي مفهوم من مفاهيمه، ويف أي شكل من أشكاله دون أن 

.16، ص 1991حممد السويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، إفريقيا الشرق، -1
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العريب املعاصر هزا قويا، فرسم بصماته على وجهه، مير على طه حسني الذي هز األدب 

وقد جتلى ذلك يف كثري من أعماله النقدية اليت انصبت يف . وترك ملساته على صفحته

، وقد سبق القول أن كتابات طه حسني النقدية 1»معظمها على الكتابات املصرية األدبية

.هي كتابة عمدت على النقد، أو نقد النقد

توقف عنه والبحث يف طيات كتاباته هي ممارسة نقدية حوارية ومن هنا فوجب ال

ومن كتاباته النقدية مبا نعتقد أنه ميكن أن يقع تصنيفه حتت مفهوم «  منهجها نقد النقد 

ن فقد كتب الشيخ مقالته اعرتض فيها على ما  ''يوناين فال يُقرأ''لدى مقالته '' نقد النقد''

  :مني العامل من حيث أمران اثنانكان كتب عبد العظيم أنيس وحممود أ

من حيث احلدود الدنيا من املعايري اليت تتيح للمتلقي أن يفهم عن الباث، : أوهلما

وأن على هذا الباث أن يراعي شروطا معينة لتبليغ رسالته للقارئ، وإال اغتدت ألغازا 

غامضة، وطالسم مشكلة، 

.2»تناول قضية الصراع بني القدمي واجلديد: وآخرها

«وقد استلهم طه حسني عنوان مقالته من مواقف دارت بني ال التينية واإلغريقية، فـ

الثقافة اليونانية املتخلفة اليت كانت جتهل قراءة اللغة اإلغريقية أثناء القرون الوسطى، فكان 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( 235، ص.
 .236ص ، نفسهرجع امل - 2
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أولئك املتعلمون إذا صادفوا وثيقة مدجبة باحلر وف اإلغريقية نبذوها وراءهم ظهريا، وعلقوا 

.1»''يوناين ال يُقرأ''يها قائلني عل

فهم طه حسني  يفوالسر يف وضعه هذا العنوان املناسب لتلك الواقعة الساخرة هو 

عجبت من كيف يقرأ نقدا وهو الناقد الكبري، وهو املتقن «للمقالتني الذي سبق ذكرمها، و

بان، أفكان ذلك للفرنسية ولشيء من اللغة اإلغريقية، مث ال يستطيع أن يفهم عنهما ما يكت

لقصور فيه، أم إلقصار منهما؟ وطه حسني برباعته األدبية مل يرد أن جيعل العيب فيهما 

على الوجه الصريح، ولكنه ملح إىل وجود العيب فيه، مع اإلحياء إىل القارئ، يف سخرية 

عتمدها وهذه الطريقة اليت ا. 2»...بادية، بأن العيب يف احلقيقة يف الناقدين االثنني، ال فيه

عبد ''طه حسني كان الغرض منها تصليح العيب وتصحيح اخلطأ الذي وقع فيه كال من 

  .''حممود أمني العامل''و'' العظيم أنيس

�Ŀ�́ ȂǤǳ¦�Ƣđ�ƾȇǂȇ�ȏ�Ǿǻ¢�śǈƷ�ǾǗ�ƨǴƻ¦ƾǷ�¥°ƢǬǳ�ÅƢȈǴƳ�ǂȀǜȇÂ » تيار نقدي معني

ويكشف عن تأثريها يف  فيتعصب عليه، أو ينتصر له، وال مدرسة فنية حيلل أصوهلا املعرفية،

�Ŀ�ƢǸĔ¢Â��ǆ Ȉǻ¢�ǶȈǜǠǳ¦�ƾƦǟÂ��ŃƢǠǳ¦�śǷ¢�®ȂǸŰ�½ȂǴǇ�®ƢǬƬǻ¦�ȄǴǟ�ƢȀǨǫÂ�ǾǼǰǳÂ��ƢȀƟ¦ȂǇ

على ذلك هو أن طه حسني مل يستطع  واآليةالغالب كانا يكتبان شيئًا مل يكونا يفهمانه، 

يف الكتابة ، وذلك يعين أن هناك عيب معني 3»...أن يفهم ما كتبا، وهو من أفهم الفامهني

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( النقدعبد امللك مرتاض، يف نظرية -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( 236، ص.

 .الصفحة نفسها ،نفسهاملرجع  - 2
 .الصفحة نفسها ،نفسه - 3
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وذلك العيب مرده إىل كون الكاتبني مل يدركا متام اإلدراك املوضوع الذي  ،اليت تناوهلا

  .تناواله

ومرد ذلك ليس كون الكاتبني قد تعرضا لقضية صعبة الفهم متغلغلة يف الفكر 

¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ǎ ǐƼƬŭ¦�ȏ¤�ǾǸȀǨȇ�ȏ�Äǀǳ¦�ǀǨǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�  أو حىت لصعوبة املصطلحات

�Ǯاملستخدم ǳ̄�ÀƢǯ�ƢŶ¤Â�ÅƢưȇƾƷÂ�ÅƢŻƾǫ�ĺǂǠǳ¦�¬ȐǘǏȏ¦�Ŀ�ǲȈǬưǳ¦�ƢǸĔ±ÂÂ�śƬǳƢǬŭ¦�Ŀ�ƨ

صاحبيه اصطنعا مجلة من األلفاظ  واملصطلحات اليت ال تعين شيئاً كثريا عن التعمية « ألن 

على الفكر، واأللغاز على الفهم، ورمبا كان ذلك عائداً، أساساً، إىل أن األفكار املطروحة 

ضومة معرفيا لدى الكاتبني االثنني، وقد زعم الشيخ، ملا شك يف مقدرته مل تكن مه

، فلم تشفع له إعادة القراءة ثالثا ''املصرية''املعرفية، أنه أعاد قراءة املقال املنشور يف جريدة 

وقرأت املقال للمرة الثالثة فلم أزدد فهما، وإمنا وقفت بعد :يف أن يفهم من املقال شيئاً 

أسأل نفسي، مل ال يكتب األديبان الكرميان ما يُفهم؟ مث أجبت نفسي هذه  هذه القراءة

املرة بأن فهمي هو الذي قل حده وأدركه الفتور والقصور، فعجز عن أن ينفذ إىل دقائق 

  .وهذا العجز يف فهم املقالتني مرده عجز يف كتابة املقالتني 1»''األدب وروائعه

Ǵǳ�śǈƷ�ǾǗ�ǾȀƳÂ�Äǀǳ¦�¿Ƣēȏ�¦�¦ǀȀǧ�ǢȈǴƦƫ�ƢǠȈǘƬǈȇ�Ń�ƢǸĔȂǰǳ�ǖǬǧ�ǆ Ȉǳ�ǺȇƾǫƢǼ

وإمنا كان القصور واضحًا جليًا يف عدم فهم الكاتبني ،الرسالة اليت محلتها مقالتيهما

للموضوع الذي تناواله أصًال، وهذا ميثل شدة الضعف عندما يتناول ناقد حبثًا بالدراسة 

كم وميزان فال بد له إذن من هو ح'' النقد''فإذا كان « جيهل أسسه النظرية والتطبيقية 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقد عبد امللك مرتاض،-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ،  237ص. 
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مبقتضاه أن  ليعلندستور وقانون، ما هو الدستور أو القانون الذي ميكن أن يوضح أو يسّن 

فهذه احلكمة اليت أوردها توفيق احلكيم حول النقد . 1»هذا األثر الفين جيد أو غري جيد؟

تلزم أي ناقد أو متنب لدراسة نقدية معينة أن يقوم نقده على أسس مضبوطة  هودستور 

تستطيع أن تدرج دراسته ضمن الدراسات النقدية، وهذا ما مل يكن له وجود يف املقالتني 

.اليت قدم هلما طه حسني نقده، فإذا مل حيمال ويلتزما بدستور النقد فهما ليس بنقد

« هتني املقالتني ال يعتربه راجع فقط للكاتبني والعطب الذي الحظه طه حسني يف 

�̈ǂǏƢǼŠ�ǽƢǸē¦�śƷ�ƢǸȀȈǴǟ�®°�Äǀǳ¦�®ƢǬǠǳ¦�ÅƢǇƢƦǟ��ƨȈǸƬƷ�̈°Ȃǐƥ��Ƣǔȇ¢�ƾǬƬǼȇ�ǾǼǰǳÂ

اليت نشرت املقالني '' املصري''القدمي، زعمهما أنه يسيء فهم األدب من وجهة، وصحيفة 

:من وجهة أخرى، مجلة واحدة

عليمان ماذا يريد أن يقوال، ولوال أن علمهما بذلك فاألديبان، ومن غري شك، ''

واضح عندمها كل الوضوح، مشرق يف نفوسهما كّل اإلشراق، ملا دفعاه إىل صحيفة 

لتنشره، ولوال أن الصحيفة فهمته واضح الفهم، وذاقته أحسن الذوق وأدقه، ملا '' املصري''

.نشرته، وملا شغلت به الناس

قش األديبني يف بعض ما كتبا يف شيء من القسوة مث رأيت األستاذ العقاد بنا

القاسية والعنف العنيف، فلم أشك يف أن فهمي قد أدركه القصور والفتور حقا، فلوال أن 

وهو يف صيغة . 2»''األستاذ العقاد قد فهم عن هذين األديبني ملا ناقشهما يف قسوة أو لني

.16، ص 2، ط1973الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، ، فن األدب، دار توفيق احلكيم - 1
ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقدعبد امللك مرتاض، -2 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ،  238ص. 
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ني، فعملية النشر تقرتن بقراءة هذه الكلمات اليت يوجههما للصحيفة اليت نشرت املقال

املقالني وتفحصهما من طرف جلنة التحرير، وكذلك عتابه األكرب قد وجهه لألستاذ والناقد 

.الفذ عباس العقاد ملا قدم رداً حول املقالتني سواء كان بالقدح أو املدح

ولكي يُقنع طه حسني بغموض املقالتني القارئ ال يوجهه للصحيفة بل يقوم هو 

  :بعض مما قيل فيهما بعرض

ولكن صورة األدب كما نواها ليست هي األسلوب اجلامد، وليست هي اللغة، «

بل هي عملية داخلية يف قلب العمل األديب لتشكيل مادته وإبراز مقوماته، وحنن ال نصف 

�̈®Ƣŭ¦�ǂȇȂǐƫ�Ŀ�Ƥ ȇ®ȋ¦�ǾǳǀƦȇ�Äǀǳ¦�ƾȀŪ¦�ń¤�Ǯ ǳǀƥ�ǺȇŚǌǷ��ƨȈǴǸǟ�ƢĔƘƥ�°̈Ȃǐǳ¦

مبا تتصف به الصورة نفسها يف داخل العمل األديب نفسه، فهي حركة وتشكيلها، بل

�ǲƻ¦®�Ƣđ�ǲǬƬǼǻÂ��ǾƫƢǨǘǠǼǷÂ�ǽ°ÂƢŰÂ�ǽǂƟ¦Â®�Ŀ�Ƣđ�ǂǐƦƬǻ��ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�Ƥ Ǵǫ�Ŀ�ƨǴǐƬǷ

العمل األديب من مستوى تعبريي إىل مستوى تعبريي آخر حىت يتكامل لدينا البناء األديب  

ǳ¦�ǶȀǨǳ¦�¦ǀđÂ��ƢȈƷ�ƢȇȂǔǟ�ƢǼƟƢǯ وظيفي للصورة تتكشف أمامنا ما بينهما وبني املادة من

كما عميد األدب   –تداخل وتفاعل ضروريني، فمادة العمل األديب ليست بدورها معاين 

بل هي أحداث تقع وتتحقق داخل العمل األديب نفسه ويشاك التذوق  -واملدرسة القدمية

.1»...األديب يف وقوعها وحتققها

ال يفهم منه ال موضوع هذه املقالة هل هو حول األدب ووسط هذا الغموض الذي 

أو تراكيبه أو صورته أو معانيه أو أي جزئية منه يتحدث عنها فحوى هذه الكلمات، 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقدعبد امللك مرتاض، -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ، 239 -238ص ص. 
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وال ميلك طه حسني أن «إضافة إىل الرتاكيب الصرفية والنحوية اليت تؤدي أي داللة معنوية 

الم أم سرياّين؟ أميكن أن يقرأه املثقف أعريبٌّ هذا الك'':يتساءل يف شيء من االنفصال بادٍ 

ذو الثقافة العميقة الرفيعة، أو ذو الثقافة املتوسطة القريبة، فيخرج منه بطائل، وحيصل منه 

شيئا ميكن االكتفاء به والوقوف عنده للتأمل واملناقشة؟ وما عسى أن يكون هذا العمل 

عمليات الداخلية اليت تقع يف األديب؟ وما عسى أن يكون قلبه؟ وما عسى أن تكون هذه ال

قلب العمل األديب؟ وما عسى أن يكون اشتباك هذه العمليات وإفضاء بعضها إىل بعض 

�ÅƢȈƷ�ÅƢȇȂǔǟ�ÅƢǼƟƢǯ�ǶȈǬƬǈȇÂ�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�ǲǸǰȈǳ...«1.

يف مجلة هذه األسئلة اليت شغلت وحّريت طه حسني وأوقفت قدرته الفكرية إلجياد 

�Ƣđ�Ƥ إجابات شافية حلريته على ƫƢǠȇ�ǾǳȂǫ�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƨƸǓ¦Â�©ƢƸȈǸǴƫ�ǆ ǸƬǴǻ��ƨǴƠǇȋ¦�ǽǀǿ

الفكر والعقل والثقافة اليت متكنت من الرد على هاتني املقالتني، وحولتها إىل كيان معريف 

« : نستشف فيهما اخلطأ والصواب ونصحح هلما ما جيب تصحيحه وذلك من خالل قوله

الرفيعة، أو ذو الثقافة املتوسطة القريبة، فيخرج منه أميكن أن يقرأه املثقف ذو الثقافة العميقة 

الذي وجهه » بطائل، وحيصل منه شيئا ميكن االكتفاء به والوقوف عنده للتأمل واملناقشة؟

'' ذو الثقافة املتوسطة القريبة'' والذي '' العقاد''قاصدًا به '' ذو الثقافة العميقة الرفيعة''

  .''جملة املصري''وذلك يقصد به 

لك يف مجلة التساؤالت اليت طرحها طه حسني هي عن طبيعة العمل األديب وكذ

 خضاملتموكأن طه حسني، يلمح هنا إىل ضرورة التمييز بني النقد « املقدم يف هذه املقالة 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  239ص. 
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، فال ميكن ألي 1»...لألجناس األدبية الباقية ضةخاملتمللنقد الشعري، والنصوص األخراة 

§�ƢǸēƢǟǂǨƫÂ�ƾǬǼǳ¦Âقارئ هلذه الكتابة أن حيدد  ®Ȍǳ�ƨȈǧǂǠŭ¦�ǾƬƳ°®�ƪ ǤǴƥ�ƢǸȀǷ�ƢȀƬǠȈƦǗ.

أن « وما نستخلصه من هذه الكلمات اليت قدمها طه حسني يف حق الناقدين 

طبيعة الكالم الغامض ال توحي إال بعبارة املثقفني الالتينيني، أثناء القرون الوسطى، وهي 

  .''ال يقرأ'' ، أي ما كتبه الناقدان2»''يوناين ال يُقرأ''قوله 

وقد شارك الناقد املتفحص هلذه املقالة النقدية لطه حسني اليت أدرجها ضمن مناهج  

ودراسات نقد النقد وهو عبد امللك مرتاض الرأي جبانب آراء طه حسني حول املقالتني 

فمن حيث استعمال املصطلح « : واجتمع معه يف الرأي وشاركه الرؤية النقدية فقال عنه

��ǾǳȂǫ�ń¤�ǪǧȂƫ�ǶǴǧ��ƢƠȈǋ�¾ȂǬƫ�ÀƘƥ�Ƕē�ƪنالحظ أن ا ǻƢǯ�ƢĔƘǯ��ǺȇƾǫƢǼǴǳ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨǤǴǳ

فكانت تضطر إىل أن تقول شيئًا آخر ال يكاد يدل على شيء يف حقله، فاملصطلح 

فأي : النقدي املستعمل فقري وغري متبلور، فمادة العمل األديب تفتقر إىل توضيح وحتديد

وما حكم هذه املادة؟ ومب ختتلف عن اللغة اليت هي عمل أديب؟ وأي مادة من م مواده؟ 

وما معىن الدوائر واحملاور واملنعطفات، جمتمعًة يف مادة (...) أساس لصحة النص األديب 

اليت تكثر يف مصطلحات العساكر، '' العمليات''وما معىن هذه (...) هذا العمل األديب؟ 

، فحكم عبد امللك مرتاض هو حماٍذ 3»و أطباء اجلراحة، وال صلة هلا باملصطلح النقدي؟

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقدعبد امللك مرتاض، -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  239ص. 

.240، ص املرجع نفسه - 2
.241-240، ص ص نفسه - 3
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حلكم طه حسني على الناقدين من حيث استعماهلما للمصطلحات اليت ابتعدت عن 

  .انتمائها للمصطلحات النقدية

فال ميكن له ذلك ألن أصل  ،فإن أراد أي باحث أن ينصف الناقدين ومقالتيهما

«املصطلحات اليت استخدمها يف تركيب املقالتني ال متتان بأي صلة للنقد ومصطلحاته، 

والرد على (وميكن أن ننصف الناقدين االثنني الذين نقدمها طه حسني، يف إطار نقد النقد، 

لنقد أن حنتكم إىل أي معجم ملصطلحات ا...) النقد، هو من صميم موضوع نقد النقد

'' الصورة''األديب ونبحث فيه عن املصطلحات اليت استعمالها يف مقالتهما، فباستثناء 

قد ال نعثر يف مثل هذا املعجم على شيء مما استعماله من املصطلحات، '' العمل األديب''و

فلم يأتيا به إال ليبعداه من دائرة املصطلح النقدي، '' لغة''و'' األسلوب''أما مصطلحا 

�ƢǸĔƘǰǧفلم يشفع للناقدين حىت  معجم املصطلحات النقدية الذي 1»مصطلحان غائبان ،

مل حيو إال على جهلهما حىت باملصطلحات النقدية اليت وجب استعماهلا أثناء الكتابة حول 

  .عمل أديب بنقده أو قضية نقدية

وحىت التوجه الذي سار فيه الناقدان من انتمائهما إىل مذهب أديب أو فكري 

ومن حيث التأسيس املعريف « ما لتيار فكري أو إيديولوجي ال يبدو له َمْعلم واضح، وتبنيه

جند النص غري متني وال عميق، وال واضح املعامل بالقياس إىل املرتكزات املعرفية اليت يرتكز 

عليها، فإمنا النقد مذاهب وتيارات، فإىل أي تيار كانت تنزع هذه الفقرة النقدية؟ وهال 

حت لذلك
ّ
من قريب أو بعيد؟ فالظاهرة األدبية إذا ُحلِّلت يف إطار نزعة النقد مل

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²(عبد امللك مرتاض، يف نظرية النقد-1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ،  241ص. 
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، فعدم 1»هو غري حتليلها يف إطار نزعة نقدية حداثية السعياالجتماعي مثال، يكون 

احتواء النص النقدي على معامل حتدد طبيعة تبنيه أثناء ممارسته النقدية أي مذهب أو تيار 

.جيعله نقداً غري مربر أو معلل -العصر احلديثوهذا ما عرف به النقد يف  –فكر 

وقد « أما عن ضعف األسلوب وركاكته فقد بدا جليًا يف كتابة هاتني املقالتني، 

الحظنا شيئاً من الضعف والركاكة، والتكرار والغثاثة، يف تقدير املسائل حبيث تكررت عبارة 

اليت '' مادة''و ذلك يف لفظ يف سطور قليلة ست مرات، وال يقال إال حن'' العمل األديب''

  .تكررت أربع مرات

تتكشف أمامنا ما بينها '': حني يقوالن'' ما''بل قد وجدنا الناقدين يؤنثان الفعل ِل 

، وجندمها ال يتحّرجان يف اصطناع لغة التخاطب اليومي بني العوام ''وبني املادة من تداخل

وضعف أساليب الكتابة وركاكتها هو ناجم . 2»''أيضاً '': يريدان إىل'' بدورها''مثل قوهلما 

عن ضعف يف معرفة اللغة وتراكيبها ال التعبري واألدبية وال النقدية، فكون املقالتني غري 

ƨǳƢǬŭ¦�ÃȂƬǈŭ�ƢƬǴǏÂ�ƾǫ�ƢǸĔ¢�ƢǸȀǼǟ�ȆǨǼȇ�̈ ¦ǂǬǴǳ�ŕƷ�śƬūƢǏ.

كن إن الولوج إىل مثل هذه املعاجلات للنصوص النقدية اليت غاص فيها الناقد املتم

طه حسني يف إطار نقد النقد تستلزم، إشكالية الوضع املعريف للنقد الفين من حيث 

ويف هذا اإلطار الواسع الذي هو نقد . املوضوع الذي يتناوله الناقد يف حبثه أو حواره معه

النقد واجلهل باملصطلح أوًال لنقد النقد وكذا املنهج واملفاهيم وكذا األسس واملبادئ يف تلك 

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقد ،عبد امللك مرتاض - 1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ(،  241ص. 
.242، ص نفسهاملرجع  - 2
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الفرتة اليت كتب فيها طه حسني هذا املقال وغريه من املقاالت اليت  –للنقد األديب  الفرتة

ȂȀĐ¦�ȂŴ�̈ǀǧƢǻ�Ȃǿ�ǲȀŪ¦�Ǯ¾ -تصب يف نقد النقد ǳ̄�ǲǯ�ȄǬƦȇ . » وقد كنا ذكرنا أن

نقد النقد كما يتحدث عنه تودوروف وبارث هو، يف الغالب، غري نقد النقد العريب الذي 

النقد إال انطالقا من طبيعة الرؤية اليت كثريا ما تكون ضيقة األفق يف  ال ميكنه أن يتعامل مع

النقد العريب، ذلك بأن النقد العريب املعاصر ال يكاد يستمد أسسه املعرفية إال من النظريات 

الغربية، وهذه احلتمية البائسة جتعل معظم النقاد العرب مقلدين ال أكثر وال أقل، واملقلد 

.بدع األول، يف الصناعة ويف األفكار ويف كل شيءيظل أبداً دون امل

ولعل من أجل ذلك ال نتنبأ لنقد النقد العريب أن يرقى إىل املستوى املعريف الرصني 

إال إذا رقي النقد األديب إىل مستوى تأسيس النظريات، ويف انتظار أن يكون شيء من 

.1»النقد األولذلك مستقبًال، فإن نقد النقد يظّل حمكوماً بطبيعة مستوى 

تنبع  ،فإن املمارسة النقدية اليت قدمها طه حسني يف إطار دراسات نقد النقد

وتصب فيه ولكن عدم امتالك الوسائل اليت تقود هلذا املنهج النقدي الذي حياور النصوص 

ولكن دراسة طه حسني قد . ويعاجلها هو الذي جعل منه مسارًا دون توجيه، النقدية

د من التنبيهات اليت دلت إىل ولوجها هذا العامل الغريب يف تلك الفرتة امتلكت على العدي

من النقد فاستخدامه ملنهج نقدي يعتمد على تفسري وحتليل النصوص النقدية األدبية يؤكد 

ذلك مث استعماله ألهم خصائص نقد النقد كمنهج حواري نقدي من خالل إعطاء 

ليلها واالستنتاج منها ما ميكن استنتاجه، والرب الدالئل والرباهني، وكذا عرض النصوص مث حت

ƢēƢȇǂǜǼǳ�ƾǏ°Â�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�²( يف نظرية النقدعبد امللك مرتاض، -1 °¦ƾŭ¦�Ƕǿȋ�̈ ¦ǂǫ( ، 243 -242ص ص. 
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هنة على هذه االستنتاجات عن طريق إعطاء جمموعة من الدالئل يف شكل أقوال، كل هذا 

مأخوذ من نقد النقد وأشكاله الدراسية التطبيقية وكذا يصب كما سبق القول فيه ويف 

  .تنظريه

مندور وتنظير النقد محمد ''نقد النقد لدى محمد برادة من خالل كتابه -ب

  :''األدبي

عرب  فرتات متغرية من النقد العريب، ظهر تشكل يف العديد من اخلطابات النقدية 

�ƾǬǼǳ¦�ǺǷ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēȏȂǬǷÂ�ƢȀǤȈǏ�ǺǷ�Śưǰǳ¦�̈ǀƻ¡�©ƢǼȈǠǈƬǳ¦Â�©ƢǼȈǻƢǸưǳ¦�̈ŗǧ�Ŀ�Ǯ ǳ̄Â

الفكرية من  األورويب احلديث واملعاصر بداية من النقد الذي اقرتن باملذاهب والتيارات 

كالمية ورومانسية وغريها من املذاهب، وكذلك من تيارات فكرية إيديولوجية عربت عن 

، وكذلك النقد املعاصر الذي صاحبته موجة من الرتمجات ...النقاد االجتماعيني والواقعيني

ƥǂǤǳ¦�ǶēƢȇǂǜǻÂ�Ƣǿ®¦Âǂƥ�² °¦ƾǷ�ǺǷ�ƢȀǷ±ȏ�ƢǷÂ�ƨȈǻƢǈǴǳ¦�©ƢȇǂǜǼǴǳ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ ية

  .بداية من البنيوية وما بعدها

هذه املوجة اليت أصابت النقد العريب بالرغبة امللحة للتنظري النقدي العريب وكذا 

التطبيق فيه نتج عنها العديد من الدراسات يف النقد ونقده، ومن أهم الدراسات اليت 

دراسة حممد  ǂǯǀǻ�ƢēƢǬȈƦǘƫÂ�̈ǂǏƢǠŭ¦�©ƢȇǂǜǼǴǳ مجةالرت ظهرت بوعي نقدي ناتج عن موجة 

  .''حممد مندور وتنظري النقد األديب''برادة من خالل كتابه النقدي 
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ينظر الملحق(: محمد برادة(.  

 محمد مندور وتنظير النقد األدبي''محتوى كتاب محمد برادة'':  

يف شكل أطروحة لنيل '' حممد مندور وتنظري النقد األديب''لقد قدم حممد برادة كتابه 

  .من جامعة السربون مث نشرها يف شكل كتابشهادة الدكتوراه 

من أربعة فصول تسبقها '' حممد مندور وتنظري النقد األديب''تشكل هذا الكتاب 

، وإذا كان عنوان الكتاب ''من أنل نقد نظري لألدب العريب''�ƢĔ¦ȂǼǟ�ƨŤƢƻ�ƢȀȈǴƫÂ« مقدمة 

إىل أن  -صراحة –يشري  هو العالمة األوىل اليت تواجه القارئ فإن ما يكشفه ذلك العنوان

معضلة التنظري النقدي هي املعضلة احملورية اليت تؤرق برادة املؤلف، وبقدر ما كانت دراسة 

برادة حماولة للكشف عن طرائق مندور يف التنظري لألدب والنقد العريب، فإن عنوان اخلامتة 

ور يف التنظري، وإلحاطة اإلشارة إىل كون اخلامتة تقييمًا ملساعي مند: دال يقوم بوظيفتني مها

يف هذه الدراسة غرضها '' حممد مندور''، فسعي 1»إىل البديل النظري الذي يطرحه برادة

النقدية كتأسيس سابق للنقد العريب يف العصر النقدي '' مندور''األول عرض ملفاهيم 

برادة يف احلديث وإعطاء بدائل هلا يف العصر النقدي املعاصر العريب وهي اآلراء اليت طرحها 

اخلامتة، وهذا االستخدام من خالل عرض قضية نقدية مث حماولة التأسيس لقضية نقدية 

  .أخرى هي من مفاهيم نقد النقد

:يف كتابه فهرساً احتوى الفصول اآلتية'' وقد فصل حممد برادة

.175دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ص :سليمان سامي أمحد، حفريات نقدية-1
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  .''مندور واملثاقفة أو املرحلة التأثريية''فعنون برادة الفصل األّول بـ

 محمد مندور وتنظير النقد األدبي''برادة في كتابة منهج محمد'':  

من املدونات اليت خاضت '' حممد مندور وتنظري النقد األديب''تعد مدونة حممد برادة 

ولكنه مل يعرض نقد النقد كأسس ونظرية ومفاهيم وكذلك عوامل ظهوره  ،يف نقد النقد

م بنقد النقد، وذلك عن طريق يف جدوى اإلسها« : ''برادة''ولكنه يبحث وذلك ما ذكره 

جتلية النوايا الكامنة وراء اخلطوات واملناهج، وعن طريق منهجة اللحظات النظرية اليت 

سلكها حممد مندور، ولعلنا من ورائه نطل على بعض جوانب إشكالية النقد العريب 

د النقد ومن هذا القول الذي قدمه حممد برادة يتبني أن كتابه هو إسهام يف نق. 1»املعاصر

يف جدوى اإلسهام بنقد ''وإضافة له على الرغم من أنه مل حيدد أسسًا وال تعارف له 

، ومتثلت هذه اإلسهامات من خالل اليت قدمها يف شكل خطوات ومناهج استطاع ''النقد

ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢȀƳȂƫÂ�©¦ ¦ǂƳ¤�ǎ ƸǨƫÂ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ǾƫƢƥƢƬǯÂ�°ÂƾǼǷ�ƾǸŰ�ǞƦƬƫ�ƢŮȐƻ�ǺǷ.

أن حممد برادة يف دراسته النقدية وحواره مع كتابات حممد وقد أفادت الدراسات 

يف رؤيته االجتماعية اليت متثلت يف املنهج '' جولدمان''قد استعان مبنهج  ،مندور النقدية

حممد مندور وتنظري النقد ''وهذه الدراسة تقدم قراءة لدراسة برادة عن « البنيوي التوليدي، 

ت العربية اليت استلهمت منهجية لوسيان جولدمان البنيوية ��ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǲƟ¦Â¢�ǺǷ�ƢĔȋ''العريب

�« Ȃ̄ǸǼǳ�Å¦°ƢƦƬƻ¦�Ƣē ¦ǂǫ�ƾǠƫ�Ǯ ǳǀƥÂ��ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢȀǴȈǏƘƫ�ń¤�ƪ ǠǇÂ��ƨȇƾȈǳȂƬǳ¦

من النماذج الكاشفة عن كيفية تلقي البنيوية التوليدية يف النقد العريب املعاصر، وتعضد هذا 

.29، ص 1979، ، منشورات دار اآلداب، بريوت''حممد مندور وتنظري النقد العريب''حممد ب رادة، -1
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أن دراسة برادة كانت من أوائل دراسات النقد العريب : االدفاع جمموعة من العوامل منه

�ńÂȋ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�ƪ ǻƢǯ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ƨȇƾǬǼǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�̈ ¦ǂǫ�ƢȇƢǔǬƥ�ƪ ǸƬǿ¦�Ŗǳ¦�ǂǏƢǠŭ¦

�ǾǨǏȂƥ�¾ƢĐ¦�Ǯ'' الرائدة''و ǳ̄�ǲȈǏƘƫ�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟÂ��ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ǺǷ�̈®Ƣǧȍ¦�ń¤�ƪ ǠǇ�Ŗǳ¦

1�Â���©ƢǨǳƚŭ¦�Ƣǿ°ƾǐƫÂ�Ƣē®Ƣȇ°�ƾǯƚȇ�ƢǷ�Ǯ»واحدًا من جماالت الدرس النقدي املعاصر ǳ̄

�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƪ ǓƢƻ�Ŗǳ¦– وقدمت حبثاً مسهماً فيه -نقد النقد.

�¾Âȋ¦��śƴȀǼǷ�śƥ�°ÂƾǼǷ�ƾǸŰ�́ ȂǐǼǳ�Ƣē ¦ǂǫÂ�̈®¦ǂƥ�ƾǸŰ�ƨǇ¦°®�ǞǸš �À̄¤

من أوائل ('' لوسيان جولدمان''نقدي اجتماعي وكونه اعتمد على املنهج البنيوي التوليدي لـ

، وكذلك كون )اسات العربية اليت استلهمت منهجية لوسيان جولدمان البنيوية التوليديةالدر 

برادة قد قدم كذلك دراسة من أوىل الدراسات اليت أسهمت يف نقد النقد من اجلانب 

°ǂƥ�¾Ȃǫ�Ŀ�ǾǓǂǟ�ǪƦǇ�ƢǷ�¦ǀǿÂ��ƾǬǼǳ¦�ƾǬǼǳ�ŚǜǼƬǳ¦�Ŀ�ǶǿƢǈƫ�Ń�ƢĔ¢�Ƕǣ¦®̈�،التطبيقي

.سابقاً 

أن  (مناقشة تنطلق من منظور تأويلي يرى « مد برادة يف قراءته هاته وقد استعمل حم

كل قراءة هي عملية تفسري أو تأويل، وكل عملية تفسري أو تأويل هي قراءة يف الوقت 

نفسه، فكلتامها عملية أداء ملعىن أو إنتاج له، بشرط أن نفهم أداء املعىن أو إنتاجه بوصفه 

عرفًا عليه واكتشافا له، وحتديدا ملغزاه والغاية منه على حنو حمصلة لفهم املوضوع املقروء، وت

  ).ما تدركها الذات القارئة يف عالقتها باملوضوع املقروء

.169دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر، مركز احلضارة العربية، القاهرة، ص :سامي سليمان أمحد، حفريات نقدية-1
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وترتكز هذه القراءة إىل نقد النقد أو نقد الشارح بوصفه نشاطا نقديًا يبتغي فحص 

وفرضياته  اخلطاب النقدي فحصا متأنيا يهدف إىل مراجعة مصطلحاته ومبادئه األساسية

على أسس دالة على '' حممد برادة''فاعتماد . 1»املنطقية وبنيتهالتفسريية وأدواته اإلجرائية 

غوصه جمال نقد النقد مبنهجه الرصني تظهر جلية من خالل املنهج املتبع وكذلك املنظور 

ة النقدي له الذي هو املنظور التأويلي، وقد شرح هذا املنظور كون القراءة عملية مرتبط

يستلزم اآلخر وهذه  -أي القراءة والتفسري والتأويل –بالتفسري والتأويل، فحضور أحدمها 

،العملية االلتزامية تفسر قراءة حممد برادة لنقد حممد مندور الذي يستلزم منه تفسرياً وتأويالً 

ى دراسته تعتمد يف األساس عل'' حممد برادة''وذلك يشرح أن املنظور النقدي الذي رأى به 

  .نقد النقد

وقد طرح كذلك حممد برادة عدة مفاهيم حول النقد العريب املعاصر وارتباطه بالنقد 

وذلك ظهر  ،األورويب وشدة ذلك االرتباط اللزومي وعن سلبياته أو كما مساها هو مساته

�ƢĔƜǧ -إذ تتكون من اثنني وعشرين صفحة –طويلة نسبيًا «من خالل مقدمته اليت كانت 

مزدوج، إذ هي مقدمة ومدخل معاً، ويطرح فيها برادة عددا من العناصر احملورية تقوم بدور 

ورغم أن مصطلح املثاقفة . املثاقفة، وأزمة النقد العريب، واملنهجية اجلديدة: يف دراسته وهي

يشري جذره اللغوي إىل عملية التفاعل والتواصل بني ثقافتني خمتلفتني، فإن برادة رمبا كان 

وائل النقاد العرب احملدثني الذين استخدموا هذا املصطلح للداللة على مظاهر واحدًا من أ

اتصال الثقافة العربية بتيارات الثقافة األوروبية احلديثة واملعاصرة، ومن الالفت لالنتباه أن 

باحلديث عن املثاقفة مقيما تعرف  -منذ السطر الثالث يف مقدمته –برادة يواجه متلقيه 

.170، ص دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر : سامي سليمان أمحد، حفريات نقدية-1
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ة على االجتاهات واملذاهب األجنبية بثالث مسات تتمثل أنه حيدث متأخراً، الثقافة العربي

وحيدث بعد أن تكون تلك الكتابات واالجتاهات قد استنفذت أغراضها عند من صاغوها، 

.1»ونادراً ما يكون ذلك التعرف تاماً ودقيقاً 

من خالله العناصر  يقسمإن هذا العرض الذي قدمه حممد برادة يف مقدمة كتابه 

اليت أقام هذه القراءة من أجلها أو اإلشارة إليها من خالل قراءته لنقد حممد مندور، 

فمحور املثاقفة الذي ذكره حممد برادة أراد به كيفية انتقال املفاهيم الغربية إىل املفاهيم 

لسربون وقد وذلك عن طريق تقدمي دراسة حملمد مندور الذي درس جبامعة ا ،النقدية العربية

كي يقدمها يف معظم نقده يف   ،تشبع بالثقافة الغربية ونقل فحواها إىل النقد العريب احلديث

شكل نقد عريب، وما نلحظه أن برادة قد بني مسات هذه املثاقفة بني الفكر النقدي الغريب 

والفكر  النقدي العريب، وميكن أن نسميها سلبيات املثاقفة فهو ذكر ثالث سلبيات يف 

  :صفة ميزات للمثاقفة وهي

''حيدث متأخرا''،

'' حيدث بعد أن تكون تلك الكتابات واالجتاهات قد استنفذت أغراضها

،''عند من صاغوها

'' ًونادراً ما يكون ذلك التعرف تاماً ودقيقا''.

واملالحظ هنا أنه حكم على نقد حممد مندور بالسلب قبل أن يتعرض له كون 

  .بية إىل النقد العريبمندور نقل املفاهيم الغر 

.176، ص دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر : حفريات نقديةسامي سليمان أمحد، -1
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أما عن حمور أزمة النقد العريب، فقد قدم به إىل أن النقد العريب قد وقع يف أزمة يف 

النقد احلديث وللخروج من هذه األزمة وجب إجياد منهجية جديدة وهي ما طرحه يف 

اسة وذلك األمر الذي أراد حممد برادة إقامة هذه الدر '' املنهجية اجلديدة''العنصر الثالث 

من أجل حتقيقه، وهو إعطاء بديل للنقد العريب احلديث الذي مثله حممد مندور من خالل 

  .نقد عريب معاصر الذي قدم حممد برادة يف خامتته بعض النتائج اليت حتيل له

فمحمد برادة اإلشكال الذي أراده من خالل الطرح الذي أثاره يف دراسته لنقد 

العريب احلديث، وقد ظهرت رغبته الشديدة من بداية  هو التنظري للنقد'' حممد مندور''

النقدية، يف '' مندور''املقدمة إىل خامتة كتابه مرورًا بالفصول األربعة اليت طرح فيها مناهج 

فإنه يكشف عن  « يف النقد العريب املعاصر، '' حممد برادة''وضع بصمة نقدية حتمل اسم 

باختاذه كتابات  –ة احملورية اليت سعى برادة كون معضلة التنظري للنقد العريب هي املعضل

إىل نقد منٍط من أمناط التنظري املتوارثة يف النقد العريب احلديث -منوذجاً '' مندور''

، وتلك إرادة منه بتقدمي بعض مآخذ النقد العريب احلديث وتنظريه واستبداهلا 1»واملعاصر

  .برؤى نظرية حملمد برادة

�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�Ǧ،نهج معني الذي هو البنيوي التوليديمل'' حممد برادة''إن تبين  ǌǯÂ

الذي  ،عن توجه مجلة من قراءات حممد مندور واستعماله أقواًال تدلل على توجهه النقدي

جيعله عمله يف إيطار نقد النقد مكتمل '' مندور'' ألفكارأراد به طرح أفكاره النقدية كبديل 

 .النقدية الشروط ومستويف األدوات يف هذه املمارسة

.195، ص دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر : حفريات نقديةسامي سليمان أمحد، -1



انتقـال مفهوم نقد النقد وممارساته  

  لدى النقـاد العرب المعاصرين



ه لدى النقـاد العرب المعاصرينانتقـال مفهوم نقد النقد وممارسات.........لثانيالفصل ا

101

  مفهوم الغربي إلى المفهوم العربيانتقال نقد النقد من ال:المبحث األول 

منهًال يتجه إليه كل ناقد عرّيب ،تعد النظرية النقدية الوافدة من الفكر النقدي الغريب

�ǶȈǿƢǨǷ�ǺǷ�ƢēƢȈǔƬǬǷ�ȄǴǟ�» ǂǠƬǳ¦Â�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢȇǂǜǼǳ¦�Ƕǿ¢�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ŀ�Ƥ ǣ¦°�ǂǏƢǠǷ

ومصطلحات وأسس ومناهج قراءة للنصوص األدبية، وتظهر جلية تلك التأثريات للنقد 

ند الغريب يف الفكر العريب املعاصر جلية من خالل الرتمجة لكل كتاب نقدي يصدر ع

، مث تليها -الغريب والعريب –الغرب، وهذه الرتمجة مبثابة لقاء التعارف األول بني النقدين 

مجلة من املمارسات إّما مبحاوالت تنظريية أو البحث عن جذور للدرس النقدي الغريب هذا 

مث البدء يف التنويع  ،-وذلك يف أغلب األحيان ما حيدث –يف تراثنا النقدي العريب 

من النص الشعري اجلاهلي إىل آخر كلمات   -ت على النص العريب وقراءة معظمه بالتطبيقا

.ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǽǀđ –كتب يف نصوصنا اإلبداعية املعاصرة 

،وهذه العملية اليت صاحبت سري النقد العريب احلديث واملعاصر وسكنت فضاءه

فهو ميتد على «ًال ومتشعباً، وابتعد الناقد العريب عن الرتاث النقدي العريب الذي يعترب حاف

مساحة زمنية قد تبلغ عشرة قرون، تزيد وتنقص حبسب أسلوب التناول، وطوع ملناهج قد 

'' السعة اللرتية''تفرض نفسها على البحث، ولكنها ال تستطيع حبال أن تغري من كفاءة 

جة عالية، هلذا النقد إن جاز التعبري، وهذه السعة هي اليت جعلته يتدفق عرب العصور بدر 

�ƶǴǏ¢�Ȃǿ�ƢǷ�ǲǯ�ƢȀǼǷ�ƾǸƬǇ¦Â�Ƣđ�¢ƾƥ�Ŗǳ¦�Ǟǧƾŭ¦�̈Ȃǫ�ǲǔǨƥ��ƾǠƥ�ƢǸȈǧ�̈ƢȈū¦�Ǿǳ�ƪ ǸǓÂ

،  ورغم ما امتلكه النقد العريب القدمي من أصالة وجتدد إّال أّن اإلقبال 1»للبقاء والتجدد

  .على االستعانة يف حل معضالت النقد املعاصر ال حيدث

.12، ص 1986، يناير 2، ع6، مج2أمحد طاهر حسنني، حول روافد النقد األديب عند العرب، جملة فصول، ج-1
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مذ على فكر غريب، ويف جامعات غربية، فكيف ومرد ذلك كون الدارس العريب تتل

  بالرتاث النقدي العريب؟ -على األقل لتأسيس نقد عريب خالص –له أن يفكر باالستعانة 

ومن املفاهيم النقدية الغربية واليت اختذ منها النقد العريب إشكاًال يريد حًال له هو  

«��ƾǧ¦Ȃǳ¦�ȄǴǟ¦،حماورة النصوص النقدية ǂǠƬǳ¦�Ä¢�Ƣē ¦ǂǫÂ جلديد هو نقد النقد كاصطالح

  .ومفهوم ومنظور غريب وجب إجراء لقاء تعارف إن صح التعبري معه

وإذا   ،وقد انتقل مفهوم نقد النقد من الفكر النقدي الغريب إىل الفكر النقدي العريب

هو حركة تتم ضمن النظريات فاملفاهيم ال تنتقل خارج « كان مفهوم انتقال املفاهيم 

ظهرت وحدات مفردة أو بصورة مصطلحات، فهي حتيل لزوماً إىل سياقها النظريات، مهما

النظري األصلي، وتتماشى مع نظريات أخرى أو حتاول نظريات أخرى بعد االنتقال رمبا 

وانطالقًا من هذا املفهوم .1»أصبحت متمثلة يف نطاق نظرية أخرى معدلة أو مغايرة

يف النقد العريب انتقاًال من ثقافة ولغة إىل '' نقد النقد''فأخذ مفهوم  ،لكيفية انتقال املفاهيم

ثقافة ولغة خمتلفة عنده، وهذا االنتقال لنقد النقد من النظرية الغربية إىل النظرية العربية 

املرتمجة، جيب أن ينتقل مع مصطلحاته وضمن النظريات، ومهما ظهرت من رؤى نقدية 

ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƢŮ�ƨđƢǌǷ�ƾǠƥ�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƢēƢȈǘǠǷ�ǲǸŢ�ǲǜƫ�ƨȈǴǏȋ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�À¢�Ëȏ¤�

انتقاهلا، ومن هنا يظهر لنا السؤال ملحًا عن كيفية انتقال نقد النقد كمفهوم نقدي غريب 

  إىل نقدنا العريب املعاصر؟

.62السعودية، ص ، 1999، 8، مج31نقد النقد، عالمات يف النقد، ع :حممد الدغمومي، انتقال املفاهيم-1
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�ÅȏƾǷ�ƪ Ǵŧ�ƢĔȂǰƥ�©ǄȈŤ�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿÂ��ƨưȇƾū¦�̈ŗǨǳ¦�Ŀ�©¦°Ƣǋ¤�̈ƾǟ�©ǂȀǛ�ƾǬǳ

قد غري املفهوم التأسيسي املعروف حالياً، وقد عرب عن ذلك مجلة من النقاد عامًا لنقد الن

جيعل نقد النقد تصحيحًا للنقد من داخل النقد األديب وقد عرب عن هذا  «وهذا الطرح 

حيث نّبه إىل موضوع العصبية واهلوى '' األعاصري''يف مقدمة ديوانه  عباس حممود العقاد

صطلح نقد النقد واشرتط من خالله ضرورة املوضوعية والقيمة والذاتية يف النقد واستعمل م

فهذه اإلشارة إىل نقد النقد ، 1»واآلثار اليت جيب أن تتوفر للنقد من خالل نقد النقد نفسه

مل تكن تنبيه بسيط ملفهوم غري مفهومه يف النقد املعاصر '' العصبة واهلوى والذاتية''وربطه بـ

  .شارة ضمن تأصيل املصطلحولذلك ال ميكن احتساب هذه اإل

السيد ''وخنص بالذكر الشخصية اليت شاركت يف تنظري النقد األديب العريب وهو 

النقد األديب حيث يرى أن على  «ويف نفس السياق نبه إىل نقد النقد يف كتابه '' قطب

وهناك شيء '': النقد أال يقتصر على التطبيق، وأن عليه أن يهتم بالنقد نفسه حني يقول

ر غري الدراسات اليت تتوىل احلديث عن النقد وأصوله ومناهجه فتصنع له القواعد وتقيم آخ

، 2»للنقد يندرج حتت مفهوم عام للنقد'' التعقيد''فمثل هذا '' له املناهج وتشرع له الطريق

أو اخلوض فيه كدراسة '' نقد النقد''محل بعض الدالالت اليت حتيل على تعاطي  هوحىت  أن

  .للنقد

وال نستطيع إال أن نذكر الناقد املقارن غنيمي هالل يف صدد اإلشارة لنقد النقد 

دون اخلوض يف أعماقه املعرفية ووصفه كمعرفة، فنجده يساند ذلك التصور الذي قدمه كل 

.65نقد النقد، عالمات يف النقد ، ص :حممد الدغمومي، انتقال املفاهيم-1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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أمام الناقد '' : النقد األديب احلديث «حني قال يف كتابه '' السيد قطب''و'' العقاد''من 

النقد يف عصور التاريخ املختلفة وهو ال شك قادر على االستفادة  تراث ضخم من نظريات

هو ما نستطيع أن نسميه نقد . واملفاضلة بينها على األساس الذي أشرنا إليه... منها

وكل  .1»النقد، وهو أيضا صادر عن حقائق موضوعية جيب أن تكون دعامة لذوق سليم

جمد ربط بني النقد والبحث فيه وأصوله  ذلك مل يوضح معامل نقد النقد ومل يكن ميثل غري

  .ومل يؤسس للحوار النقدي

وال ميثل ذلك الوعي باملصطلح وإمنا يبني احلاجة امللحة اليت نادى إليها الكثري من 

.النقاد العرب بضرورة البحث والتقصي عن النظرية النقدية اليت جتعل من النقد موضوعاً هلا

هيد الذي سبق مرحلة انتقال املصطلح الغريب فالوعي بدرس نقد النقد ميثل التم

�Ŀ�Ƣē°ÂǂǓÂ�ǶȈǿƢǨŭƢƥ�ȆǟȂǳ¦Â�ǆ ȈǇƘƬǳ¦�̈ŗǧ�ƨȇƾȈȀǸƬǳ¦�̈ŗǨǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǴƫÂ��ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦Â

نقد  «: الساحة النقدية العربية، فقد تنبه أدونيس إىل غياب نقد النقد ولزومية حضوره فقال

��ƨȈǇƢǇ¢�ƨȈǔǫ�ƢĔ¢�řǛ�ĿÂ�ĺ®ȋ¦�ƢǼǷالقراءة هذه مسألة تكاد تكون غالبة عن جمال اهتما

�ǺǷ�ƢǟȂǻ�ƢĔȂǰǳ�ȏ نقد النقد وحسب بل إّن القراءة أيضا مجالية خاصة تفقد حني تفقدها

، وجدوى حضور هذه القراءة للنقد أصبح ملحًا والتعرف عليه يف أصله 2»جداوهلا وقيمها

ا الغربية إىل املعرفة النقدية بات واقعاً وجب االعرتاف به وانتقل مفاهيم نقد النقد من أصوهل

  .العربية أشبه حبتمية ميليها علينا القدر

.66نقد النقد، عالمات يف النقد ، ص :حممد الدغمومي، انتقال املفاهيم-1
.68املرجع نفسه، ص -2
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وقد وصل انتقال مفهوم نقد النقد مرحلة النضج والثبات يف الساحة النقدية العربية 

حيث نرى أن  «'' جابر عصفور''يف الدراسات املعاصرة ونذكر منها التعريف الذي أثاره 

قراءة إبيستمولوجية للنقد تستعيد املبادئ األساسية ''راءة نقد النقد أصبح مرادفا ملصطلح ق

، خصوصاً يف الدراسات اليت قام ''لإلبستومولوجيا بالتنصيص عليها، من أجل قراءة النقدي

�ÅƢǗƢǌǻ�ÅƢȈǬȈƦǘƫÂ�ÅƢȇǂǜǻ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ƶƦǏ¢�Ʈ ȈƷ�°ȂǨǐǟ�ǂƥƢƳ�Ƣđ :'' نشاط مع ريف ينصرف

�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦�Ƣē¦Â®¢Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢȀƟ®ƢƦǷإىل مراجعة األقوال النقدية كاشفا سالمة 

.1»''التفسريية

�ǪǧÂ�ǲǸǠȇ�ĿǂǠǷ�ÀƢȈǰǯ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�Ƣđ�ǂȀǛ�Ŗǳ¦�ƨƸǓ¦Ȃǳ¦� °̈Ȃǐǳ¦�ǽǀđÂ

اإلبستومولوجيا أي قراءة معارف النقد وذلك لكشف نظرياته املعتمدة واألدوات املستعملة 

عن اكتمال الصورة ومحلها معامل نقد النقد ومالئمتها يف إجراء التفاسري املطلوبة، ويعرب هذا 

  .يف املعرفة النقدية العربية

�ǺǷ�ǾǳƢǬƬǻ¦�Ŀ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�Ƣđ�ËǂǷ�Ŗǳ¦�©ƢǜƷȐŭ¦�Ƕǿ¢�«°ƾǻ�À¢�Śƻȋ¦�Ŀ�ǺǰŻÂ

  :املفهوم الغريب إىل املفهوم العريب يف مجلة من عناصر شرحها حممد الدغمومي كالتايل

ل من النقد األديب إىل كيان خارج النقد األديب، أّن االنتقال قد مت بصورة حتو -1«

  .نقد النقد

إن هذا االنتقال كما يبدو داخل الثقافة الغربية مل يكن ممكنا إّال بوجود -2

عمليات تثاقف بني النقد األديب الغريب وفلسفة العلم الغربية حيث وجد علم األدب ونقد 

.68النقد، عالمات يف النقد ، ص نقد : حممد الدغمومي، انتقال املفاهيم-1
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لناقد العريب معه منذ أواخر القرن التاسع النقد، وقد ثبت بالدليل أثر هذا النقد وتفاعل ا

  .عشر

إنه انتقال مكان يعاين من ضغوط الرقابة سامهت فيها احلاجات األدبية من  -3

ووجهتها صراعات إيديولوجية دفعت املسألة حنو حسم ) تطور األدب وتطور النقد(جهة 

أخرى، خدمة للنقد اجلدل القائم بني االختيارات بصورة أخالقية حينًا وعلمية أحيانًا 

  .األديب ولألدب

إن هذا االنتقال مل خيل من عمليات تطويع جعلت نقد النقد أداة ملراجعة  -4

الرتاث أو لتصحيح النقد كما أنه كان مسندًا بشواهد واقتباسات من أقوال النقاد الغربيني 

  .واضحة

جود نظريات، االنتقال والتحول اخلاصني لنقد النقد كانا مصاحبني دائما بو إن  -5

فلسفية، لغوية، (فاملفهوم مل يكن أبدًا معزوًال وإمنا كانت خلفه آثار نظريات يف األدب 

.1»...)اخل تأويلية...نفسية وبنيوية وماركسية

كجملة من املالحظات أهم '' حممد الدغمومي''فحسب هذه امليزات اليت رصدها 

اء تفسريي للنصوص النقدية وكشف ما ُوِسم به انتقال نقد النقد كمفهوم اصطالحي وإجر 

مناهجها بعد أن كان جمرد تلميحات أو دراسات اندرجت ضمن ممارسات النقد ومل 

  .حتسب دراسات للنقد

.70-69نقد النقد، عالمات يف النقد ، ص ص :حممد الدغمومي، انتقال املفاهيم-1
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  لدى النقاد من العرب المعاصرينممارسات نقد النقد : المبحث الثاني

بعد ذلك االنتقال الذي شهده مصطلح نقد النقد وما حيمله معه من منهج وأسس 

وإجراءات من املفاهيم الغربية إىل املفاهيم العربية، بات ميتلك داخل الكتابات النقدية 

العربية اهتمامات بالغة األمهية، فكل ناقد عريب أدرك النظرية إال وأراد الغوص فيها إما 

.تنظرياً وإما تطبيقاً 

يب القدمي العريب بعد على تعرفه على منهج له جذور تطبيقية يف نقدنا العر ناقد الف

وامتدادات يف النقد احلديث وتأسيس يف النقد املعاصر، وأحلت عليه الرغبة يف وضع بصمة 

�ÅƢǟȂǓȂǷ�ƨȇƾǬǼǳ¦�¾ƢǸǟȋ¦�ƾƷ¢�ǺǷ�ǀƼƬƫÂ�ƾǫƢǻ�Ä¢�Ƣđ�¿ȂǬȇ�ƨǇ¦°®�ÄƘǧ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�¾Ƣů�Ŀ

نها ال هلا ودرسًا تبحث فيه إال وجتد العنوان متبوعًا بنقد النقد أو مبتدأ به، مع أن الكثري م

يستحق أن حيمل ذلك العنوان، فمن النقاد يف الفرتة املعاصرة من ال جند أي إشارة وحىت 

  .تعريف مبنهج نقد النقد رغم عنونة كتابه به

قد أنتجت  ،فهذه الرغبة امللحة ملمارسة نقد النقد من طرف النقاد املعاصرين العرب

ا احلوار النقدي بات ضرورياً للنقد بعض الكتابات العجولة والغري مدركة للمنهج، ولكن هذ

  .العريب خياطبه ويبحث فيه

عمدوا إىل عدد من األعمال النقدية الالفتة للنظر يف ونذكر من النقاد الذين 

ول إىل املنهج الوافد ؤ وذلك بوعي منهم مس ،دراسات نقد النقد من خالل إبداء الرأي فيها

من خالله عن مكامن النص النقدي اجلديد وأهم مميزات ومصطلحاته وضرورة الكشف 

دومنا حتيز لفئة ما أو عليها أي بطرق وسبل تعتمد على التحليل والتعليل  ،وبناءاته وتفسريه
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والربهنة على التفسريات اليت نقدمها رغم أن توجه الناقد وقناعاته وكذا ثقافته النقدية تبقى 

:احلاكم األول يف أي ممارسة لنقد النقد، وخنص بالذكر

بة إبستومولوجية ر مقا) القيمة المعرفية في الخطاب النقدي(دراسة محمود عطية -1

  ):النقد الحديث(في نقد 

إن هذه الدراسة هي خاصة بدرس املعرفة اليت ميكن أن يتحدد من خالل ثنائية 

استلزمت طرح العديد من األسئلة حوهلا  ،متضادة يف مفهومها ومتصاحبة يف ذات الوقت

هل الذات قادرة على معرفة املوضوع؟ أما : كان املعرفة يطرح السؤالفيما خيص إم «

يا ترى بأي وسيلة تعرف الذات املوضوع؟ بالعقل، أم باحلس، : ملصادر املعرفة يطرح السؤال

إن  –ما هي طبيعة وماهية العالقة : أو باحلدس؟ وفيما يتعلق بطبيعة املعرفة يطرح السؤال

ضوع؟ هل الذات هي مقياس حقيقة األشياء أي بني الذات واملو  -وجدت عالقة

نظامه ومعقوليته من دون ارتباط  -العامل حيتوي على تربيره –معقوليتها؟ أم أن املوضوع 

.1»اإلنسان= األنا / بالذات

ولذلك اختذت مسارًا متفرداً ،املعرفة من أهم القيم يف جماالت العلم والتعلم إن

) حممود عايد عطية(ومهمًا يف اخلطاب النقدي، وقد اختذت الدراسة اليت قدمها الدكتور 

'' القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي مقاربة إبستومولوجية يف نقد النقد احلديث''املوسومة بـ 

جية اليت هي جمال نقد النقد مقاربة إبستومولو إثباتا على هذه األمهية وقد قارب هذه الرؤية 

هو إتباع املسار اإلبستمولوجي احلديث، الذي يفي بنقد  «وهو يعرف هذا املنهج الذي 

باقر إبراهيم حسن، األنا والعامل جدل العالقة بني الذات واملوضوع يف الفلسفة احلديثة، ابن ندمي للنشر والتوزيع، دار الروافد -1

.12الثقافية، بريوت، ص 
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يبني هذا املسار  ،1»ة إىل نتائجهريدية ومناهجه الفكريالفصل املعريف من منطلقاته التج

ن أمهية القيمة الذي اتبعه حممود عايد عطية يف كتابه قيمة املنهج اإلبستومولوجي يف تبيا

واملوضع  «املعرفية يف اخلطاب النقدي احلديث ولشدة ارتباط هذا املنهج بنقد النقد 

�ȆǬȈǬū¦�¾ƢĐ¦�Àȋ�̧ ¦ƾƥȍ¦�ƾǬǻ�ƲǿƢǼǷ�ƾƷ¢�řƦƫ�Ǻǟ�ȄǴƼƬȇ�À¢�Ȃǿ�ƾǬǼǳ¦�ƾǫƢǼǳ�ȆǠȈƦǘǳ¦

لبحثه اخلاص ليس املعرفة بل معرفة املعرفة، هو إذن جمرب، إذا كان يدرك حدود مهمته 

، ومن هذا املنطلق الذي يربط 2»اصة، على أن يشتغل يف احلقل اإلبستمولوجياخل

من االرتباط جماًال لبحثه وذلك '' حممود عايد عطية''اإلبستومولوجيا بنقد النقد اختذ الناقد 

�Ŗǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�ǽǀǿ�ǲưǷ�Ŀ�ǾǈǨǻ�µ ǂǨȇ�Äǀǳ¦�¾ƢĐ¦�§ ƢƬǰǴǳ�ǾƬǷƾǬǷ�Ŀ�ǾǼȈƥ�ƢǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ

  .وكشف أسراره ختتص يف معرفة النقد

وقد عمد الناقد من خالل هذه الدراسات كشف السبل اليت من خالهلا نتعرف 

ومداها وهل هي حقاً ،على طبيعة النظريات املستخدمة يف الدراسات النقدية األدبية

كمون   «وتعتمد دراسة على كشف . مطبقة يف الدراسات اليت تزعم شيئًا وتطبق شيئاً آخر

خلف كل اإلجراءات النقدية النظرية   -ذي يعد النواة األساسيةال –اجلانب املعريف 

احلقيقي لقسم من االجتاهات النقدية خلق قناع من املزاعم  والتطبيقية، واختباء الوجه

النظرية، إال أن كشف النقاب عن حقيقتها املعرفية بني قيمتها وحمتواها الفكريني، ألنه يضع 

إعادة فهم اخلطاب النقدي وتأسيسه أمام األذهان،  االعتبارات األصلية اليت تساعد يف

حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، عامل الكتب احلديث، -1

.01، إربد، األردن، ص 2010
.02، ص نفسهاملرجع  - 2
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��ǾǴȈǿƘƫÂ�ÄƾǬǼǳ¦�§ ƢǘŬ¦�ǲȈǰǌƬƥ�ǪǴǠƬƫ�̈ƾȇƾƳ�°Ƣǰǧ¢�¬ǂǘǳ�ƨǼȈť�ƨǏǂǧ�ƢĔȂǯ�Ǻǟ�Ȑǔǧ

�¦ǀǿ�À¢�ƢǸǯ��ǾǼǟ�Ƥ ȈǤƫ�Â¢�ƾǫƢǼǳ¦�ǲȈƦǇ�µ ǂǠƬƫ�Ŗǳ¦�ƨȇǂǰǨǳ¦�©ƢƦǬǠǳ¦�±ÂƢš �Ŀ�ǶȀǈƫ�ƢĔȋ

.1»اخلطاب النقدي بغريه من اخلطاباتاملسلك يتيح لنا استجالء األواصر الباطنية لعالقة 

يبني من خالله أهم أهداف دراسة '' حممود عايد عطية''فهذا الطرح الذي خصصه الناقد 

ن من خالل قوله أن وميك ،نقد النقد ومهامه اليت من أجلها أقيم هذا احلوار النقدي

  :نلخصها فيما يلي

يف أي دراسة، فالكثري كشف مدى تطبيق النظرية النقدية على النصوص األدبية -1

من الدراسات النقدية تزعم استخدام نظرية نقدية يف قراءة النص األديب 

واكتشاف خباياه وال نلمس من ذلك الزعم إّال جمرد التسميات أو اإلشارات 

  .اليت ال توضح أي غموض

  .فنقد النقد يكشف النقاب عن حقيقتها املعرفية بني قيمتها وحمتواها الفكريني

النقد كدرس موضوعه النقد يساعد على فهم اخلطاب النقدي وإعادة  إن نقد-2

  .تفسريه وحتليله للمتلقي

نقد النقد هو خطاب نقدي ثاين يساعد على تأسيس رؤى نقدية قد تكون -3

.مهداً مليالد نظريات نقدية

نقد النقد يعد مبثابة تفاعل بني اآلراء النقدية وهذه التفاعالت نستنتج منها -4

  .العالقات اليت تربط اخلطاب النقدي بغريه من اخلطاباتالعديد من 

.02حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1
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هي نفسها  -نقد النقد –هذه األهداف اليت من أجلها يقام احلوار النقدي 

األهداف اليت سبق وأن ذكرناها يف مدخلنا هلذه الدراسة، ومن ذلك ميكننا القول أن دراسة 

حدد فيها أهدافًا يرغب يف  قد) القيمة املعرفية للخطاب النقدي('' حممود عايد عطية''

:حتقيقها يف دراسته هذه وبناءاً على ذلك نقسم حمتوى الكتاب إىل ما يلي

أوًال اإلبستومولوجيا وسؤال '' حممود عايد عطية''متهيدًا هلذه الدراسة بّني الدكتور 

املعجم وعرف فيه اإلبستومولوجيا كما وردت عن املعاجم، مث عرج للمفهوم االصطالحي 

الشيء الذي يهم الدارس، وبعد ذلك بني حدود اإلبستومولوجيا وتفسريها وكذلك  وهو 

  .كيفية انتقاهلا من الفلسفة العقلية إىل العلمية املوضوعية

مث خصص الفصل األول لدراسة احملور الفكري واملعريف الذي ينزح إىل الذاتية يف 

ت وعالقتها باخلطاب ويف دراساته، وقسم الفصل إىل أربعة مباحث، درس يف األول الذا

بوصفها مقولة نقدية ترتكز على البعد الذايت بشقه الوجداين التابع «الثاين الذاتية الوجدانية 

.للفلسفة بدرجة أوىل، وقد بينا هذه الصلة من خالل اخلطاب النقدي املدروس

أما املبحث الثالث، فدرس الذاتية النفسية بوصفها مرحلة إبستومولوجية جديدة 

.1»نقالبا فكريا جذريا يؤسس لعلم خيتص بالذات وفاعليتها وضمورهاوا

.05حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1
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دراسة مشروع نقدي قبلي، أال وهو ''وخصص املبحث الرابع لدراسة القبلية وهي 

�ǺǷ�ƢēƢǷȂǬǷ�ƾǸƬǈƫ�¾ȂǏ¢�ȄǴǟ�ƾǸƬǠȇ�Å¦ƾȈǳÂ�Ƣȇǂǰǧ�ÅƢǈȈǇƘƫ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦�ȆǷȐǇȍ¦�ƾǬǼǳ¦

.1»الشريعة اإلسالمية والدين

فقد خصصه لدراسة االجتاه املوضوع وكذلك عالقته باخلطاب  أما الفصل الثاين

  :النقدي ومن ذلك أربعة مباحث

¦�ƢēƢƥ°ƢǬǷ�Ŀ�ƨȈǟȂǓȂǷ�ƨǧǂǠǷ�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�Ŀ�ĿǂǠŭ¦�¾ƢĐ «تضمن املبحث األول 

.2»، وبني سعي الباحثني إىل ذلكونتائجها

والعالقة اليت أما املبحث الثاين فعرج الباحث إىل املوضوعية واخلطاب النقدي 

  .جتمعهما بصفة عامة

على أساس العمل على كشف موضوعية اخلطاب النقدي  «ومحل املبحث الثالث 

يف ) املنهجية(من خالل النقد اجلديد والشكلية الروسية، بوصفهما عتبة الدراسة املوضوعية 

.3»النقد األديب

ث فيه عن اجلانب ويف املبحث الرابع درس املوضوعية البنيوية كجانٍب تطبيقّي حب

  .املوضوعي يف اخلطاب النقدي البنيوي

.05حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1

.06املرجع نفسه، ص -2
.نفسه، الصفحة نفسها-3
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من خالل هذه الدراسة يريد أن حيدد مدى القيمة  ''حممود عايد عطية''فالناقد 

،املعرفية وحتقيقها عن طريق سبل خمتلفة ذكر منها الذات واملوضوع أو الذاتية واملوضوعية

للخطاب النقدي، سنرى ذلك أكثر وجدوامها يف حتقيق القيمة املعرفية كضرورة مالزمة 

  :راسةالل تفحصنا لفصول ومباحث هذه الدتفصيالً من خ

على فلسفة العلوم، لكن ] إبستومولوجيا[تدل هذه الكلمة «: تعريفه لإلبستومولوجيا

مبعىن أدق، فهي ليست حقا دراسة املناهج العلمية، اليت هي موضوع الطرائقية وتنتمي إىل 

�ƢǨȈǳȂƫ�ƪ ǈȈǳ�ƢĔ¢�ƢǸǯ��ǪǘǼŭ¦نيا بالقوانني العلمية وعلى منوال املذهب الوضعي طأورهاما

ǳ¦�² °ƾǳ¦�Ȇǿ�ƨȈǷȂǴǠŭ¦��ƢȇǂǿȂƳ��ȆƟȂǌǼǳ¦�ƢȀƴƟƢƬǻÂ�ƢēƢȈǓǂǧÂ�¿ȂǴǠǳ¦�Ǧ ǴƬű�¥®ƢƦŭ�ÄƾǬǼ

ويعد هذا االصطالح أبرز ما ) الرامي إىل حتديد أصلها املنطقي، وقيمتها ومداها املوضوعي

ورد يف املراجع املختصة باإلبستومولوجيا، نظرًا للطريقة التحليلية اليت تناولته، ولتسليطه 

ال عن إشارته إىل احلدود الالزمة اليت الضوء على موضوع اإلبستومولوجيا ومنهجها، فض

تنبه على تداخله مع حقول جماورة، وقد جتاوز هذا االصطالح أن يتجاوز كثريًا من العوائق 

.1»اليت تؤدي إىل سوء فهم هذا االصطالح

لإلبستومولوجيا يف دراسته، يبني من '' عايد عطية''التعريف الذي أورده الدكتور 

أوهلما  ،ح بضربني من املفاهيم وخروجه من رحم جمالني معرفينيخالله مدى ارتباط املصطل

وذلك كون اإلبستومولوجيا فلسفة العلوم تعتمد على املنطق يف  ،فلسفي وثانيهما علمي

جماالت الفلسفة لتحكم على العلوم وتدرس مبادئ الدرس النقدي وفرضياته ونتائجه فهي 

مزيج خمتلط بني فكر فلسفي وحقيقة علمية، وخلص يف األخري أن اإلبستومولوجيا هي 

.22يد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث ، ص حممود عا - 1
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صرة، أي من خالل املرحلة الراهنة لتطور األحباث املعرفية، منظورًا إليها من زاوية معا«

اإلبستومولوجيا هي علم املعرفة، ومبا أن املعرفة هي عالقة بني الفكر العلمي الفلسفي، إن 

الذي يهتم '' العلم''الذات العارفة واملوضوع الذي يراد معر فته، فإن اإلبستومولوجيا هي 

املوضوع، واملوضوع بالذات، بل بدراسة هذه العالقة اليت هي مبثابة جسر يصل الذات ب

جسر خيلق الذات من خالل انفعاهلا باملوضوع وخيلق املوضوع من خالل فعل الذات فيه، 

�ƢĔȂǯ�ƢȀǼǰǳ��ƨȇǂǌƦǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�̈ŚǈǷ�¾Ȑƻ�̈®ƾǠƬǷ�Å¦°ȂǏ�̧ȂǓȂŭ¦Â�©¦ǀǳ¦�ƨǳƘǈǷ�©ǀƻ¢�ƾǫÂ

¸ƢŦȍ¦�ǺǷ�Ƕǣǂǳ¦�ȄǴǟ�ȆƟƢĔ�ǲǰǌƥ�ƢȀǟȂǓȂǷ�ƾȇƾŢ�¿ƾǟ�Ȃǿ�ƢǸǴǟ�Â¢�ƨǨǈǴǧ  أو شبه

.1»اإلمجاع على كون منهجها نقدياً 

وبذلك خالل الدرس اإلبستومولوجي ال ميكن فصل الذات عن املوضوع أو 

فال نستطيع أثناء اخللق  ،العكس، ألن كل واحد منهما إّال وله الفضل يف وجود اآلخر

فعِّل األساسي له -كما مساه توفيق احلكيم  –األديب 
ُ
ويف  ،وفيه أن نبعد ذاتنا اليت هي امل

نفس الوقت جيوز ملوضوع أن يقوم دون أن حتكمه الذات الكاتبة، فهذا هو الفعل 

اإلبستومولوجي كدرس نكشف به عن خبايا املعرفة عن طريق تسليط الضوء عليها مبنهج 

  .''علم املعرفة''علم معني فهي كما سبق القول 

وهذا ما جيعلها ) معرفته عالقة وثيقة بني الذات العارفة واملوضوع الذي يراد(فهي 

ما وثانيهما فلسفي  أ ،وهو املنهج املتبع ملعرفة موضوع ،علم متجذر يف جمالني أوهلما علمي

  .كون الذات العارفة يدخل فيها اجلانب النفسي وما حيمله معه من تراكمات

.32قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص ،حممود عايد عطية - 1
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ومن هذه الرؤية لإلبستومولوجيا حاول الناقد حممود عايد عطية الفصل بني الذات 

واملوضوع وأثر كل واحد فيهما يف حتديد قيمة املعرفة النقدية، وخالل هذا الفصل استلزم 

  :ذلك فصلني

وقسم هذا التوجه وتأثريه يف قمة املعرفة يف '' التوجه الذايت''عنونه بـ:الفصل األول

  :اخلطاب النقدي إىل أربعة مباحث

ميكن للذات أن خصص املبحث األول لدراسة الذات وعالقتها باخلطاب وكيف 

وقد أراد بذلك كشف قدرة الذات وحتقُّقها يف ،حتدد اخلطاب وتدخل فيه ويف سريورته

  .اخلطاب

وقد حاول الناقد حتديد تدخل الذات من خالل ارتباطها باإلنسان ونفسيته وفكره 

حييل الذات إىل مدارك : األول حييل الذات إىل املدارك احلسية، والثاين «إىل قسمني 

، وهذه احملاولة تبني لنا من خالهلا أن الناقد حييل إىل جدلية فلسفية بني حتكم 1»يةالعقل

�Ƥ،احملسوسات أو العقليات يف الذات ǻƢŪƢƥ�©¦ǀǳ¦�ǖƥ°�ƾǬǧ�ƨǬȇǂǘǳ¦�ǽǀđÂ�Ǯ ǳ̄�ÃƾǷ�ƢǷÂ

ويذهب أصحاب االجتاه احلسي إىل أن املعرفة البشرية ترجع أساساً إىل «الفلسفي النفسي، 

اسيس، وهي عندهم تنبثق حلظة متاس إحدى احلواس البشرية بالعامل احلواس أو األح

، وعمليات املقارنة واملوازنة للمدخالت عرب احلواس ستكون ناتج املعرفة (...)اخلارجي 

(...) احلسية احملض إذ يقصر مصدر املعرفة على احلس وحده ) كوندياك(باحلس وميثل 

.2»وال بالتأمل أخرى اإلهابة بأية ملكة واحلس عنده يفسر كل معرفة ولسنا حباجة إىل

.38يف نقد النقد احلديث ، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية -1
.39-38، ص ص املرجع نفسه - 2
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دراكها عن طريق احملسوسات قد ينفي أشياًء عدة يف العامل وماديته وهذا التفسري للمعرفة وإ

وذلك ما عرج له الناقد يف هذه القضية الفلسفية من ناحية التناول حيث  ،ال نستطيع نفيها

أنه نفى التحديد الوحيد لتفسري املعرفة والذي أكده الرأي السابق بربط املعرفة بالذات  

وبالطريقة احلسية هذه حيدث نفي لفكرة مادية العامل «: كمدرك وحيد هلا، حيث قال

�À¤�ƢĔȋ�ȐǏ¢�̈®ȂƳȂǷ�ȆƳ°ƢŬ¦�ŃƢǠǳ¦�©ƢǻȂǰǷاخلارجي وموضوعيته، إذ ال ميكن عد

.1»وجدت فهي مشروطة مبعرفة احلس هلا

ال ميكن إنكار النشاط احلسي ودوره يف الذات الفاعلة والكاشفة عن معرفة ما، 

فقد وجد بياجيه جتريبيا، أّن النشاط احلسي يُعّد أبسط األنشطة املعرفية عند اإلنسان «

اإلنسان يف مرحلة الطفولة املبكرة على هذا النشاط، ويستعيض وأكثرها أولية، إذ يعتمد

�ƨǴƷǂǷ�ÀƜǧ�¦ǀǳ��̈®ǂĐ¦�ǶȈǿƢǨŭƢƥ�ǪǴǠƬƫ�ƨǐǳƢƻ�ƨȈǼǿ̄ �ƨǘǌǻƘƥ�ƨǬƷȐǳ¦�ǽȂŶ�ǲƷ¦ǂǷ�Ŀ�ǾǼǟ

رغم أن أصحاب املنهج  2»اإلبداع واالبتكار والنقد ال تأيت إّال يف النشاط الذهين املتقدم

ǶēǂǜǻÂ�ǶȀȀƳȂƬƥ�śǰǈǸƬǷ�ÀȂǬƦȇ�Ȇǈū¦.

وذلك من  ،مث جادل الناقد هذا االجتاه ليطرح وجهة نظر أخرى تنفيه وتعارضه

خالل عرضه ملفاهيم تدلل على تدخل العقل يف توجهات الذات وكشفها عن معارف 

ع االجتاهات التصورية، ويعد أصحاب فكر العقل احملض أو مؤيدوه األصل يف مجي «: معينة

فهم جيعلون االستدالل العقلي املباشر أساسا لكل معرفة، فيمكننا وفقا هلذا املذهب أن 

نصل إىل معرفة جوهرية عن طبيعة العامل عن طريق االستدالل اخلالص، دون اللجوء إىل أية 

.39قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص ، حممود عايد عطية - 1
.40املرجع نفسه، ص -2
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مقدمات جتريبية، ويعتمد هذا االستدالل على املنطق بشكل كبري جدًا من حيث 

لذا جند أن امليتافيزيقا (...) الستدالل، فريتكز عمله على االحتجاج على مبادئ الفكر ا

أن الفكر موضوع لتلك  -فحسب –عندما تتحدث عن مبادئ الفكر فهي ال تفي 

وذلك يرجح كفة العقل وتنفي عن الذات . 1»املبادئ، وإمنا فاعلها وواضعها الذايت

أو حىت تدخل اجلانب احلسي يف إدراك  ،هااإلنسانية أي حمسوسات أو مدركات عرب 

  .املعرفة

فالناقد يف هذا العرض لتدخل احلس والعقل كمكونني للذات اإلنسانية يف مدى كل 

حياول أخرياً أن جيمع بني االثنني بعد ذلك النقاش الذي ،منهم يف كشف املعرفة وحتديدها

الل عرض جلملة من اآلراء دار بني عدة أطراف رؤاهم فلسفية وذلك يف بُعد ثالث من خ

�À¡�Ŀ�ÀȐǸǠȇ�ƢǸĔ¢�ƾšÂ�śǿƢš «ملذاهب خمتلفة  ȏ¦�śƥ�ǞǸš �Ãǂƻ¢�ǂǜǻ�ƨȀƳÂ�Ǧ Ǭƫ

§���2»واحد وال ميكن أن يعمل أحدمها مبفرده ويرفض اآلخر ƢǘƼǴǳ�Ƣē°ÂƢŰ�Ŀ�©¦ǀǳ¦�Àȋ

�ƢĔȂǰƫويفسرها العقل لكشف املعرفة اليت  ،النقدي تُعمل احلس اللتقاط اإلشارات الدالة

وعلى هذا النحو فالذات أثناء تفسريها ملعرفة ما تعمل وفق مستويني أوهلما حسي وثانيهما 

  .عقلي لتصل للمدركات

وعرب هذا النفق حاول الناقد املرور إىل الذات وكيفية حتليلها للخطاب النقدي 

باعتبار اخلطاب النقدي خطابًا معرفيًا وموضوعًا تبحث فيه الذات عن معرفة معينة، وقد 

لكننا سنحاول أن «: رسخ قيمة الذات يف قراءة اخلطاب النقدي وحتديد معرفته إذ يقول

.40النقد احلديث ، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد -1
.45املرجع نفسه، ص -2
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على رفد تصوراتنا، برتكيز انتباهنا على النظريات  -إجرائيا –نضيف إىل ذلك ما يساعدنا 

أو االجتاهات النقدية اليت تعتمد على أصول نظرية انتهجتها تعليالت وتفسريات شخصية، 

عارفة فقط، ألن هذه ، ال ذاتا )خالقة(أي بتغليب فعل املعرفة، بوصفها منتجًا للمعرفة 

وعي الذي حيجم من دور الذات وجيعلها مراقبا األخرية تفرتض ارتباطًا باالجتاه املوض

، فالناقد يف هذه األثناء اليت يعرض فيها رؤى نقدية تنظريية 1»)مكتشفة(ومفسراً ال منتجا 

لدور الذات يف إنتاج املعرفة ال يف حتليلها أو نفيها أي من ناحية  تأدييريد أن يؤسس فهم 

ة على املشاركة جبانب املوضوع يف تأسيس النقد يف تطبيقاته وإمنا يف كون الذات هلا قدر 

أي مدى قدرة الذات على إنتاج نظريات  –ومدى ذلك يف النظرية  ،النظريات النقدية

  .-نقدية

�ƨǧǂǠǷ�«ƢƬǻ¤�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫÂ�©¦ǀǳ¦�¾ȂƷ�ƾǫƢǼǳ¦�ǾǷƾǫ�Äǀǳ¦�¬ǂǘǳ¦�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ÃǂǼǇ

داف الذي تـُْبىن املشاركة يف تفسري وحتليل هذه املعرفة فحسب، إنه أراد حتقيق أحد األه

�ǲƳ¢�ǺǷ�Â¢�ƨǼȈǠǷ�ƨǟƢǼǫ�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǳƾƫ�śǿ¦ǂƥÂ�ƲƴƷ�¿ƾǬƫ�śƷ،عليه دراسات نقد النقد

وتتجه عملية  «: والناقد إلثبات دور الذات يف إنتاج معرفة ما قال. إثبات أو نفي قضية ما

حتليل اخلطاب هذه صوب أهداف حمددة، منها الوصف والتفسري والتأويل، ويتناول 

بنية اخلطاب اللسانية، أما التفسري فيتجه حنو مكونات اخلطاب األخرى ومنها  الوصف

�ƢǧǂǗ�ƢĔȂǯ�ƨȈǔǬǳ¦�ǄǯǂǷ�Ȇǿ�©¦ǀǳ¦�ÀƜǧ�ǲȇÂƘƬǳ¦�ȆǨǧ��§ ƢǘŬ¦�» ¦ǂǗ¢�Ľ��ǲǟƢǨƬǳ¦Â�¾ȂǏȋ¦

ال يف اخلطاب ومؤوًال له فهو يف حالة التأويل حتليل السريورات املعرفية للمشاركني، إذ 
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1»أن ينخرطوا اإلنتاج اإلنساين بطريقة إنسانية وبالتايل بطريقة تأويلية يستطيع احملللون إالّ 

وهذا يوضح به الناقد أن التأويل هو من أهم أهداف حتليل اخلطاب وهذا اهلدف املهم ال 

.يتحدد إال عن طريق الذات إثباتاً هلا يف الفصل املعريف النقدي

حاول الناقد من خالله  ،الوجدانيةواختذ املبحث الثاين من هذا الفصل موضوع 

دراسة نوعية أخرى من الذات اليت ميكنها حتديد املعرفة وقيمتها، موضحًا يف ذلك تبلور 

هذا االجتاه يف النقد العريب احلديث مع العقاد يف ثورة منه على املناهج التقليدية اليت 

قد العقاد كانت مبثابة سيطرت على الناحية النقدية ووجهتها، فهذه الرؤية اليت صاحبت ن

مشروع آلفاق مستقبلية حاول تثبيت دعائمها األساسية ليكون رؤية عربية وإنسانية «

شاملة يف النقد خاصة، وترتكز رؤية العقاد على توجه ذايت حمض جيعل الوجدان فكرته 

Ǽƫ�ƢĔȋ��ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪƢƥ�Ǫǐǳ¢�ǽǀǿ�À¦ƾƳȂǳ¦�̈ǂǰǧ�À¢�ƶǓ¦Ȃǳ¦�ǺǷÂ��ƨȇǄǯǂŭ¦�Â¢�ƨȈǴǏȋ¦ فذ

إىل األشياء مباشرة دون املرور بسالسل منطقية أو برباهني عقلية، فكانت أبعد عن املعيارية 

فهذا املشروع املتجدد يف حماولة إلعطاء النقد طبعة إنسانية خالصة، نابعة 2،»عن غريها

منه وصابة فيه قد وجه الرؤى النقدية، إىل الذاتية الوجدانية واختالفها من ناقد إىل آخر 

.ǾƬȈǻƢǈǻ¤�Ǻǟ�Ƣđ�Å¦�ŐǠم

ومن هذا املنطلق حدد الناقد هذا االجتاه الذي يربط الذات بالوجدان ممّا يضفي 

للحدس ال باملعىن  الربغسوينتكاد تقرب من املعىن  «: عليها الطابع النفسي أكثر فعرفه

� ȆǌǳƢƥ�ƨȈǸȈŧ�ƨǫȐǟ�Ƣđ�ǪǬƸƬƫ�Ŗǳ¦�ƨǧǂǠŭ¦�ƢĔ¤��ňȐǬǠǳ¦�ƾǠƦǳ¦�Ǟ �ļ°Ƣǰȇƾǳ¦  وهي جتمع

.50-49حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص ص -1
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.1»مما جيعل من هذا اإلدراك إدراكا جوانياً إدراك الوجود واالندماج االنفعايل العاطفي فيه،

�ǺǰǳÂ�ƨǧǂǠŭ¦�Ƣđ�ǪǬƸƬƫ�À̄¤يف هذا االجتاه عالقة املعرفة بالذات نوعًا من احلميمية   تتخذ

ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨǧǂǠŭ¦�ǞȈǓ¦Ȃŭ�ƢȀƬǇ¦°®Â�ƢȀǸǰƷ�Ŀ�ȆǨǗƢǠǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȂǯ.

إن الطابع الوجداين يف الدرس النقدي سبقه وجدانية الكتابات األدبية، ومن خالله 

ومن هنا جيعل الذات مصدر  «نستطيع أن حنكم على اإلبداع بكل صنوفه أو أجناسه، 

احلقيقة يف كل شيء، ال سيما يف األدب، ولذلك فإن قضية املعىن والتعبري ستشكالن 

: هنا أنه مذهب إنساين مصري عريبعصب التفكري النقدي لديه، وأقرب ما منيز به من 

إنساين ألنه من ناحية يرتجم عن طبع اإلنسان خالصا من تقليد الصناعة املشوهة، وألنه 

من ناحية أخرى مثرة لقاح القرائح اإلنسانية عامة ومظهر الوجدان املشرتك بني النفوس 

قاطبة، ومصري ألن دعاته مصريون تؤثر فيهم احلياة املصرية، وعريب ألن لغته العربية، فهو 

�ǽǀđثابة مب�Ƕǟ¢�Ŀ�ª Â°Ȃŭ¦�ƢǼƥ®¢�Ǻǰȇ�Ń�̄¤��©ƾƳÂ�ǀǼǷ�§ǂǠǳ¦�ƨǤǳ�Ŀ�©ǂȀǛ�ƨȈƥ®¢�ƨǔĔ

إن ربط االجتاه الذايت الوجداين  .2»عربيا حبتا يدير بصره إىل عصر اجلاهلية مظاهره إال

ومحله أدبه وأدب معاصره من ثورة على املناهج التقليدية اليت قيدت التعابري الذاتية  ،بالعقاد

وكذلك كبلت قراءة األعمال األدبية وتتبعها من ناحية درجة تعلقها باإلنسان . اخلالصة

.ووجدانيته، وأضفت عليها صورة جامدة حتكم على اإلبداع األديب بتوجه تقليدي جامد

اليت تعرب عن  جت فكرًا آثر الذات وارتباطها باألحاسيس الوجدانيةفهذه الثورة قد أنت

�ǂȀǐǼƫ�À¢�ȏ¤�ĹƘƫ�ȏ�ƨȈƥǂǟ�¾ȂǏȋ�ƨǴǷƢū¦Â�Äǂǐŭ¦�ǞǸƬĐ¦�ȂǿÂ�ǾȈǧ�ƪ ǬǴƻ�Ŗǳ¦�ǞǸƬĐ¦
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فالنظرية العامة اليت يلوح أن اإلنسان العقاد قد حتمس هلا هي النظرية اليت تطالب  «فيها، 

والتعابري اليت  1»وجدان الشاعر وحياته الباطنية أي صورة لنفسه بأن يكون الشعر تعبرياً عن

حتمله معها من ماو  ،يقدمها يف كتاباته الشعرية إىل جتسيد أهم متظهرات الذات الوجدانية

  .أفكار

كجانب   تتبلورفنبه الناقد حممود عايد عطية إىل الرؤية اليت أثارها العقاد وقد حبذ أن 

ويوسع من نطاق تصميمها إذ جيعل منه وسيلة «  نقدية،نظري أي أن تتكون كنظرية 

وتلك . 2»للرقي واإلصالح متجاوزًا بذلك األذواق وتنمية الذائقة االجتماعية مهمة للناقد

من خالل تنظريه  ،الرغبة قد حاول جتسيدها يف عدة مفاهيم طرحها يف كتابه الديوان

  .لقوانني نستطيع من خالهلا تطبيق اجلانب الوجداين يف الرؤى النقدية التطبيقية

��ǾǫÂ̄Â�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�Ƣđ�ŐǠȇ�ƨǴȈǇÂ�ƨȈǻ¦ƾƳȂǳ¦�©¦ǀǳƢƥ�½¦°®ȍ¦�ǺǷ�®ƢǬǠǳ¦�ǀţ¦�ƾǫÂ

ومن الواضح بعد هذا كله أن العقاد كان « . رغبة منه بإصالح أهداف األدب والنقد

له هدفًا اجتماعيا واحداً، كما كان يوحي إىل إحداث تغيري يف أذواق يقصد بكل أعما

�Ƕđ°ƢǌǷÂ�² ƢǼǳ¦ (...) فلم يشأ أن يتخلى حلظة عن أمله يف إيقاظ األمة بأسرها عن طريق

الصحيح السليم باجلمال والفن ودفعهم إىل الشعور مبضي  بعث الناس على اإلحساس

اإلصالحي، وهذه املسألة حتديداً، تفتح ) يربايلالل(احلياة، وينتج عن ذلك بدايات توجهه 

�®ƢǬǠǳ¦�ƨȇǂǜǻ�ƾǬǼǳ�¾ƢĐ¦– فهي تدل على أن العقاد خيلط  -إن جاز لنا تسميتها كذلك
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وهذا اخللط  1»بني الذاتية الفردية والذاتية االجتماعية دون مربر منهجي أو دليل منطقي

ة يدل على نظرتني متناقضتني الذي ظهر يف توجه العقاد وفكره يف نقد النصوص األدبي

�ǽƾȈǬȇÂ�®ǂǨǳ¦�ƨȇǂƷ�ǺǷ�ËƾÉŹ�ÅƢǸƟ¦®�Śƻȋ¦�¦ǀǿÂ��ǞǸƬĐ¦�ƢŮƢů�ƨȈǻƢưǳ¦Â�®ǂǨǳ¦�ƢŮƢů�ńÂȋ¦

وكذا أعراف وال ميكن للفرد أن جيد حرية تامة يف ظل جمتمع وجب عليه  ،بعادات وتقاليد

  .التعبري عنه ال عن ذاته الفردية

ت واملعارضات بني ما أشار إليه نظريًا وما حاول أن وقد ظهر العديد من التناقضا

مستنتجاً ذلك من '' حممد عايد عطية''وذلك ما أشار إليه الدكتور  ،يطبقه يف نقده وإبداعه

خالل القراءة اليت سلطها على نظرة العقاد للنقد تنظريًا وتطبيقًا كدرس يف إطار نقد النقد 

ية باألدلة والرباهني الفكرية والعقالنية والنظرية فقال النقد الذي من مساته األساسية احملاورة

بذلك تفتقد نظرية العقاد كثريا من قيمتها املعرفية، وتتحقق األهداف اليت كان «: يف ذلك

يريد الوصول إليها وهكذا قام نوع من الِفصام واالزدواجية بني دعوته النقدية النظرية إىل 

النقدية واإلبداعية ومواقفه العملية اليت اتسمت بالتمسك احلرية واحليوية الذاتية وممارساته 

بالقيود الشكلية ومعارضة التجديد وسيادة املنطق الصوري يف التقومي األديب، على أن 

اجلانب الوجداين الذايت ظل رغم هذا، الطابع الغالب على أحكامه األدبية عامة، وهكذا 

ني النقد الوجداين والنقد التقليدي، لعدم والفلسفية ب مل تتحقق القطيعة اإلبستومولوجية

وجود منهج متماسك للمعاجلة النقدية، فكان خطابه يف هذه املرحلة مقتصرًا على أسس 

نرى أنه أراد أن '' حممود عايد عطية''وهذا القول الذي استنتجه الدكتور . 2»نظرية فقط
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بطه بني الذات والوجدان، يبني أهم الرؤى النظرية للعقاد، وكيف جتسد تطبيقًا من خالل ر 

أو جعل الذات تابعة للوجدان  يف إدراك املعرفة، ومدى جناعة ذلك يف دراسة النصوص 

األدبية، وقد بّني كذلك ربط العقاد بني الوجدان الذايت الفردي وكيفية جتسيده حني يرتبط 

ه الليربايل بالوجدان الذايت للمجتمع وهل ذلك جائز وحمقق، أم أنه جمرد خلط فرضه االجتا

  .الذي ساد يف تلك الفرتة

وذكر كذلك يف إطار الدرس الذي حاول معاجلته عن الذات الوجدانية، ومدى 

�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�¾ȂƷ�ÅƢǓǂǟ��ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦Â�ƨǧǂǠŭ¦�ƨǸǫ�ƾȇƾŢ�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ يف الكتابة األدبية

د رؤيته النقدية ذات ، الذي حيسب من أهم األدباء والنقاد، وتع''ميخائيل نعيمة''ونقدها لـ

ويعد  «: وزن يف أوساط النقاد يف العصر احلديث وقد قال عنه الدارس هلذه القضية ما يلي

ميخائيل نعيمة من النقاد الذين عنوا بالذات بدرجة كبرية جداً، ويتجلى ذلك يف جممل  

عل كتاباته الفكرية واألدبية والنقدية بصورة مباشرة، ويضع ذلك ضمن رؤية مشولية جت

اإلنسان مركزا هلا وتتخذ املطلق غاية، فكل ما يأتيه اإلنسان إمنا يدور حول حمور واحد وهو 

هذا احملور اإلنسان، حول هذا احملور تدور علومه وفلسفته وصناعته وجتاربه وفنونه، وحول 

تدور آدابه، فهو يف كلها يسعى وراء أمر واحد، وهو أن يظهر نفسه لنفسه عله يدرك 

وال قيمة لعمل يأتيه إال مبقدار ما يدنيه ذلك العمل من . يت تسري به يف حبر الوجودالقوى ال

وسواء أدرك اإلنسان ذلك أم مل يدركه فهو أبدًا يقيس كل . معرفة نفسه أو يقصيه عنها

�ǺǷ�Å¦ǂȀǜǷ�ǾȈǧ�ƾǿƢǌȇ�ƢŠ�ǚǨƬŹÂ��ƨǧǂǠǷ�ǾǈǨǼƥ�ǽƾȇǄȇ�ȏ�ƢǷ�ƢȀǼǷ�ǲǸȀȈǧ��² ƢȈǬŭ¦�¦ǀđ�ǾȈƫƖǷ

فوجود اإلنسان هو املنطق واهلدف يف آن واحد، وما سعي اإلنسان وغايته مظاهر نفسه،
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واجتاهه األديب والنقدي '' نعيمة''هذا القول حول . 1»يف هذه احلياة إال ليدرك هذه املاهية

وهذا اجلانب املدروس يف هذه القضية كدرس يبني قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي وضح 

ميخائيل نعيمة ورؤية النظرية اليت كتب فيها أدبه وقرا '' طيةحممود عايد ع''فيه الناقد 

  .النصوص عن طريقها

عن الذاتية وربطها باإلنسان وكيفية '' ميخائيل نعيمة''إن هذه الرؤية اليت مثلها 

ǂź�ŃÂ�ǽƾǬǻÂ�Ǿƥ®¢�Ŀ�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀđ�¿ǄƬǳ¦Â»�،معرفته وقد حاول ربط الذات بالوجدان الفردي

حممود ''عنها، وقد كان موقفه واضحًا من اإلنسان وعالقته ينفذ من خالل ما قاله عنه 

ذا قيمة عالية من '' نعيمة''ويظهر اإلنسان يف رؤية . ، وكيفية توظيف الذات''عايد عطية

ال أي جانب آخر، ما دل على خالل إدراك ذاته للمعا رف ومل يدرج اجلانب االجتماعي و 

يبدو أن إقامته يف «رؤية واضحة مثلها يف عدة كتابات منذ البدايات حىت أواخر كتاباته، و

أمريكا واطالعه على ما أنتجه الغرب من تقدم يف العلوم الصرفة أثر يف تعزيز موقفه من 

فيه حرية كافية  اإلنسان وإعالئه من شأنه، وال سيما تيار الرومانسية األديب، إذ وجدوا

وقد كان مالذاً لكثري من األدباء والنقاد يف عصره وهروبًا هلم .2»للتعبري عن الذات وجدانياً 

ƢȀǼǸǓ�Ƕē¦°Ȃǐƫ�ÀȂũǂȇ�Å¦ǂǗ¢�ǶȀȈǴǟ�ƪ Ǔǂǧ�Ŗǳ¦�©¦°ƢȈƬǳ¦Â�Ƥ ǿ¦ǀŭ¦�ǺǷ.

هو  ،''عايد عطية''والذي درسه الدكتور '' ميخائيل نعيمة''وإن التصور الذي محله 

وله تصورات حول القيمة الذاتية يف إدراك املعارف وحددها نعيمة من خالل حمور دار ح

إال أن من األشياء ما ليس له  « ،إميانه بوجود قيمتني يف احلياة واحدة مادية والثانية روحية

.57حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث ، ص -1
.59، ص نفسهاملرجع  - 2
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إّال قيمة روحية وهو الفنون، لذلك فإن النقد األديب يرتكز على هذه القيمة ويبحث 

القيمة الروحية حني ربط الذوق بالوجدان وأن الفنون ما وقد متظهرت هذه . 1»عنها

ƢȀǼǟÂ�Ƣđ�ŐǠƫ�©¦Âǀǳ¦�ȏ¤�ƢēƢǯ°ƾǷ.

وقد حدد ميخائيل نعيمة أن قيمة النقد األديب كمعرفة يتحقق من خالل قدرته على 

قيمة األمور الروحية إمنا تقاس إىل حاجاتنا الروحية، ولكل  «حتقيق حاجاتنا إليه إذن أن 

�ƢǷ�©ƢƳƢū¦�ǽǀǿ�ǺǷ�À¢�Śǣ��ǾƫƢƳƢƷ�ǂǐǟ�ǲǰǳÂ�ƢēƢƳƢƷ�ƨǷ¢�ǲǰǳ�ǲƥ��Ǿƫمنها حاجا

هو مقيد بالفرد أو باألمة وأحواهلا الزمانية واملكانية، وهذه تتقلب وتتغري، ومنها ما هو 

مشرتك بني كل األفراد واألمم يف كل العصور واألمكنة، وهذه احلاجات هي املقاييس الثابتة 

ǫ�Ƣđ�² ƢǬƫ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦ يمة األدب، فإن حددنا مقاييسنا األدبية ومتكّنا من أن نعطي كل

أثر أديب حقه، ويبدو أن قيمة النصوص تكمن يف عدد من احلاجات اليت يرضيها كل نص، 

من حاجة كانت قيمته أكرب، وهكذا فقيمة ما يكتبه  أكثرفإذا استطاع نص ما أن يرضي 

روحية، لكن جة أو تلك من حاجاتنا الهذه احلاويعظمه هؤالء تقاس بقدر ما يسده من 

إىل دقة اإلفصاح مجال الرتكيب، فآثار هؤالء ال تقاس حباجتني، ومنهم من منهم من مجع 

ضم إىل دقة اإلفصاح ومجال الرتكيب عذوبة الرّنة، فآثار هؤالء ال تقاس بثالثة حاجات 

الوقع وحالوة من مجع بني دقة اإلفصاح ومجال الرتكيب وعذوبة  -وهم قليل –ومنهم 

.2»احلقيقة، فقيمة ما يكتبه أو ينظمه هؤالء ال تكاد تعد

.66عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص حممود  - 1
.67-66، ص ص املرجع نفسه - 2
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�ƢĔȂǯ�Ŀ�ǪǬƸƬƫ�À¦ƾƳȂǳ¦�¦ÂƾǋƢǻ�Ǻȇǀǳ¦�®ƢǬǼǳ¦Â� Ƣƥ®ȋ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ƣǿ®¦°¢�Ŗǳ¦�ƨǸȈǬǳƢǧ

خالل دراسته '' حممود عايد عطية''تعبريًا منهم وعنهم، وذلك ما نلحظ فيه الدكتور 

'' نعيمة''و'' العقاد''ا للمعرفة مساندته للناقدين واألديبني الرتباط الذات بالوجدان وإدراكه

ما عدا ما أخذه عن العقاد حني خلط بني منهجني  الذايت واالجتماعي، أما عن رؤية 

.ميخائيل نعيمة، فقد كانت الرؤية املساندة له واضحة ال غبار عليها

أال وهي لذاتية، أما املبحث الثالث فقد كشف فيه الناقد عن وجه آخر من أوجه ا

الذاتية النفسية، ويعد ذلك األمر من األمور الشائعة يف الدرس األديب والنقدي، فاجلانب 

�©¦ǀǳ¦�Ŀ�¶ǂǋ�ȆǈǨǼǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�ÀȂǯ�ƢǸđ�ÀǂǬȇÂ�śƦǻƢŪ¦�Ǻȇǀđ�ǖƦƫǂȇ�ƢǷ�ÅƢǸƟ¦®�ȆǈǨǼǳ¦

سواء أكان ذلك قدميًا أو حىت حديثاً  ال حمالومالزم هلا، ومتوضعه يف الفنون قائم 

يعد النقد الذي يستند على أسس نفسية «ومعاصراً، بظهور العلوم الفلسفية والنفسية، و

من املعاجلات املهمة يف الدراسات النقدية، فقد احتفظ بقيمة كبرية بني معظم الدراسات 

اإلنسانية والنقدية ومل يكن املوقف النقدي هذا جديدًا كل اجلدة فقد رأينا شيئا منه لدى 

ناه هنا وهناك على مر العصور مع اختالف يتناسب مع موحيات النص نفسه أرسطو، ورأي

وقوة صاحبه وقوة الناظر فيه واملفهوم السائد للعصر، ولكن املعاجلة النقدية وفقا هلذا 

 تكن حمددة ومنهجية بصورة دقيقة، فإما أن تكون جزءًا من نظرية عامة يف ملالوصف 

وبقيت هذه أو أن تكون موقفا فردياً مل يكتسب شرعية عرفية يف أقل تقدير، (...) األدب 

املواقف النقدية تزاول بطريقة ما إىل أن ظهر علم النفس احلديث يف أواخر القرن التاسع 

، فبدأ مرحلة جديدة من تاريخ )سيجموند فرويد(النمساوي  عشر تقريبا على يد العامل

.1»النقد األديب

.69حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1
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اقرتن هذا األخري بالعديد من الدراسات النقدية اليت ظهرت منفصلة عن بعضها 

�ƾǫƢǼǳ¦�ǀţ¦Â��ǾȈǳ¤�ƪ ǴǤǴǤƫ�Ŗǳ¦�Ã£ǂǳ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ÄƾǬǼǳ¦�² °ƾǳ¦�Ƣđ�Àŗǫ¦�ƾǫÂ��ǒ ǠƦǳ¦

من خالله مكامن النفس، ويبحث من خالهلا عن هذه الدراسات النفسية مالذًا يطرح

  .الذات ونفسيتها

يف هذا الدرس إحدى املدارس وهي مدرسة '' حممود عايد عطية''وقد اختار الناقد 

التحليل النفسي ليبني أهم مبادئها وأسسها خالل الدرس النفسي وبني انفصاهلا، ومن 

§��ǲȈǴƸƬǳ¦�ƨǇ°ƾǷ�Ƣŷ ƢǬƬǻ¦Â�Ƣđ�ƾǬǼǳ¦Â جيسدخالل هذه املبادئ حاول أن  ®ȋ¦�¶ƢƦƫ°¦

ميكن النظر للمعرفة  «: فقال عنها ،منها يف قراءة األدب خصوصاً  النفسي لالستفادة

�ƨǠȈǘǫ� ¦ǂƳ¤�ȄǴǟ�ƪ ǴǸǟ�ƢĔȋ���Ƣē¦ǀƥ�ƨȈǧǂǠǷ�ƨǸȈǫ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨȈǴȈǴƸƬǳ¦

إبستومولوجية مع املعارف اإلنسانية اليت تسبقها وال سيما املعرفة الفلسفية، فحاولت أن 

�ƨť�ƪ ǻƢǯ�Ǯ ǳǀǳ��ƨǇ¦°ƾǳ¦�ǺǷ�» ȂǳƘŭ¦�̈ǂȇƢǤǷÂ�Ƣǿ±ÂƢš �» ƾđ�̈ ƾȇƾƳ�ƨǘǬǻ�ǺǷ�ǪǴǘǼƫ

، رياصقيرة للتمسك بعدم إسقاط املعارف اليت تسبق التحليل النفسي عليه إسقاطا ضرو 

هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن ذلك يتطلب وصفا إبستومولوجيا هلذا امليدان 

وصف التحليل النفسي ملدرسة وذلك   قصد الناقد هوهذا ما اختذ ،1»اجلديد من داخله

القوانني العامة اليت متيز التحليل النفسي عن غريه يتمثل ب: األول«كونه ركز على جانبني 

من جماالت املعرفة، والثاين يتضمن حبثًا يف األصول والقواعد واملصطلحات األصول اليت 

.2»حتكم سرية عمل التحليل النفسي ومناقشة كل منها

.70، ص اب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلط-1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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يف األصول والقواعد وبني أهم اجلذور '' حممو د عايد عطية''وقد شرح وفصل الناقد 

املعرفية، وفصلها عن املعارف الفلسفية األخرى، واختذ من هذا الدرس جانب التفسري 

والتدليل، وكل هذا كان الغرض منه كيف ارتبط األدب والنقد مبدرسة التحليل النفسي؟

فاستنتج أهم الروابط اليت ميكنها أن تربط بني اخلطاب النقدي كتفسري لألدب يتخذ 

،السبل اليت ميكنها أن توضح بعض معامل النص األديبمدرسة التحليل النفسي أحد 

وقد كانت  «انطالقًا من حتليل نفسية األديب، بل وقد أخذت العالقة منحى آخر، 

العالقة بني التحليل النفسي واألدب عالقة متميزة، إذ استخلص التحليل النفسي كثريًا من 

على إجناز مشروع التحليل،  مفاهيمه ومصطلحاته من األدب فكان األدب عامًال مساعداً 

كما كان لنتائج التحليل وآثاره واضحة يف بيان قضايا جوهرية يف النظرية األدبية، والنقد 

إذ دخل ) النقد النفسي(األديب، وتبلورت عالقة التحليل النفسي بالنقد األديب ملا يسمى بـ 

بحث عن عملية اخللق التحليل النفسي إىل النقد بطريقتني بصورة إمجالية أوًال، يف ال

�ǶŮ¦ȂƷ¢Â�ǶȀǨǫ¦ȂǷ�śƥ�ƨǫȐǠǳ¦�ÀƢȈƦƬǳ�ǶĔƢȈǟƘƥ� Ƣƥ®ȋ�ƨȈǈǨǼǳ¦�ƨǇ¦°ƾǳ¦�Ŀ��ƢȈǻƢƯÂ��̧ ¦ƾƥȍ¦Â

وهذه العالقة املتبادلة قد توغلت يف الدرسني  ،1»الذهنية وبني خصائص نتائجهم

 واستنزفت العديد من الكتابات النقدية اليت صبت يف هذا احلوار الذي نتج عنه كشف

وما حيمالنه من خلفيات نفسية وجب على الدرس النقدي   ،خلبايا النص األديب ولصاحبه

  .كشفها

و هذه الوظيفة متجددة يف النقد حني يتخذ من أسس ملدرسة نفسية أساسًا له يقرأ 

�ƨƳÂǄǸŭ¦�ƨƥǂƴƬǳ¦�ǽǀǿ�µ Ȃź�Äǀǳ¦�ƾǫƢǼǳ¦�ǶƬǿ¦�ƾǫÂ�ǾǳȐƻ�ǺǷ�ƢȀǴǴƷÂ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǳ¦�Ƣđ

.78، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
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ملعرفة النقدية النفسية باألديب الذي أبدع النص وكل ما دار ويدور حوله، من ا سبيلنيبني 

فمركز االهتمام هو املؤلف، وكل ما تبقى يدور حول هذا املركز إذ ال يشكل العمل األديب «

إال  ناجتا هلذا املركز، ومن مث يكون حلقة للرجوع إليه، فيمكن اعتبار العمل األديب دليالً 

فالنص يف هذه احلالة اليت حمط االهتمام فيها هو نفسية املؤلف  .1»للوصول إىل املؤلف

.ليس سوى معرب إىل هذه النفسية أّما األسس الفنية للنص ال قيمة هلا

يف هذه الدراسة ملدرسة التحليل النفسي '' حممود عايد عطية''ووضح الناقد 

وارتباطها باخلطاب النقدي من حيث اختاذه أسسها درسًا مساعدًا له يف دراسة النصوص 

األدبية، تطابق هذه األسس يف كال الدرسني حني شرحها يف درس التحليل النفسي وكيف 

ل النقد النفسي أمهية كربى للنقد العريب، فقد توافر وقد شك« نطبقها يف النقد األديب، 

على عدد من الدراسات اليت تعتمد هذا املنهج، وقد تنوعت هذه الدراسات بني امليدان 

التأسيسي لدخول التحليل النفسي للنقد العريب، وبني البحث عن أصول العملية اإلبداعية، 

.2»...والدراسات التطبيقية وغريها من الدراسات

بعض األمساء اليت خاضت هذه التجربة يف العامل '' حممود عطية''عرض الناقد و 

راسات نقدية ية الكاتبة وحتليلها لتقدميها كدالعريب، لتحمل على عاتقها البحث عن النفس

بعضهم إىل أن بواكري هذه الدراسات كانت مع العقاد يف مقاالته عن ابن فذهب «عربية 

 بسنوات إىل االستعانة بنتائج علماء التحليل النفسي على الروحي،وأنه سبق أمني اخلويل

.79إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة -1
.84املرجع نفسه، ص -2
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1�Ŀ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�ǾǷƢƸƬǫ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ǯ»نطاق واسع فاعتد مؤسسا لالجتاه النفسي ǳ̄Â

يف الفصل السابق والدرس الذايت '' حممود عايد عطية''الدراسات اليت عرضها الناقد 

  .الوجداين

¦�ǶēƢǇ¦°®�ȄǴǟ�ȆǈǨǼǳ¦�ǲȈǴƸƬǳوفصل الناقد يف أمساء النقاد الذين طغت ملسة 

جتديد ذكرى (أن سيادة النقد النفسي العريب كانت لطه حسني يف دراساته  «النقدية فذكر 

البالغة وعلم النفس (، ويرى بعضهم اآلخر أن دراسة أمني اخلويل )1914أيب العالء 

لنفسي العريب، إال أن عز الدين إمساعيل حدد تاريخ كانت يف طليعة املنهج ا) 1930

صلة علم النفس (الدراسات النفسية العربية باستحداث أمحد أمني وحممد خلف اهللا ملادة 

.2»وتدريسها لطلبة الدراسات العليا) 1938باألدب 

ورؤى العديد من  بنقدمثلها وما نلحظه يف هذا املبحث أن الناقد قد أدرج آراء 

ولكنه مل يعب على ذلك برفض أو استبدال رؤاهم بنظريات نقدية معاصرة  ،األدباءالنقاد و 

يبىن عليه نقد  ،عن رأي العقاد الذي عندما استعمل الذات الوجدانية أهم تنظري لهإىل 

ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�ŚƦǠƬǯ�À¦ƾƳȂǳ¦�¿ƾƼƬǇ¦Â�ĺ®ȋ¦�̧ ¦ƾƥȍ¦�ŕƷÂ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ�  فرأى الناقد

أن املفهومني يتعارضان بطبيعتهما فالوجدان يعرب عن احلرية الفردية '' حممود عايد عطية''

» ¦ǂǟȋ¦Â�ƾȈǳƢǬƬǳ¦Â�©¦®ƢǠǳ¦�ǺǷ�ƨǴǸŝ�©¦ǀǳ¦�ǽǀǿ�ƾȈǬȇ�ǞǸƬĐ¦Â.

أما عن آخر مبحث وهو املبحث الرابع حتدث عن بعد خمتلف متامًا عن املفاهيم 

من النظريات والتطبيقات وحىت األبعاد امللموسة واملمنهجة، اليت متتلك الكثري  ،السابقة

.85حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1
.86، ص  نفسهاملرجع  - 2
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ربط فيها الذات بالقبلية من بعد روحاين '' حممود عايد عطية''الرؤية اليت أثارها الناقد  ولكن

وتنبثق هذه الرؤية من مسافة بعيدة عن املعطيات امللموسة واملعقولة يف آن واحد؛ « ،وديين

ونة اإلنسان فهي تلتقط صورها من زاوية حرجة يف جمال املعرفة إذ ترتبط بالبعد الروحي لكين

�Ƥ ȈƴƬǈƫ�Ȇǯ�ƨȈǻƢǬƫ�ȏ�ƨȈǻ¦°Ȃǻ�ǲƟƢǇÂ�ń¤�«ƢƬŢ�ƢĔ¢�Â¢��ƨȈƥƢƦǔǳ¦�ƢȀǨǼƬǰƫ�ƾǬǧ�¦ǀǳ��ƨȇǂǌƦǳ¦

�ǽǀǿ�ƨǬȈǬƷ�Ǻǟ�Ƣđ�Ʈوهذه الوسائل املستخدمة أو اليت جي. 1»لنداء احلقيقة ƸƦǻ�À¢�Ƥ

.ǂǨǯ�Ƣē¦̄�ƾŞ�ƨǧǂǠŭ¦�ń¤�ǲǐǻ�Ȇǯ¸  هذه املعرفة رفة جيب أن نتأكد أوًال من مصدراملع

لقد رفض الفن بصفة عامة ناهيك عن األدب وإبداعاته هذا التوجه واعتربه معرفة 

«��Ǿƫ¦̄�ƾȈǯƘƬǳ�ĺ®ȋ¦�ǾǫȂǋÂ�ÀƢǈǻȍ¢�Ȇǿ�ǺǨǳ¦�Ƣđ «مزيفة  ŗǠȇ�Ŗǳ¦�̈ƾȈƷȂǳ¦�ƨǬȈǬū¦Â

د البعد الذايت له، الذي ال يتجلى وهذا يعزز دالة التوجه اإلنساين وتأكي(...) إلنقاذ نفسه 

فالعالقة ) (...) الروحي(من خالل عالقته بالعامل اخلارجي، ولكنه يتأتى من إدراكه الباطين 

إذن هي عالقة تواصل وانفصال وانسجام، وهي ال تبدأ من اليد واللسان و إمنا تنبع من 

�ƪ ǈȈǳ�¬Âǂǳ¦�ǽǀǿ�À¢�ȏ¤��Ƣđ�ȄǷƢǈƬƬǳ�¬Âǂǳ¦�°¦Ȃǣ¢يت يدرسها العلماء، إمنا هي النفس ال

�ǞȈŦ�ƢȀǼǟ�ª) الروح( ƾƸƬƫ�Ŗǳ¦�¬Âǂǳ¦�ƢĔ¤��ǾƬȈǳÂƚǈǷÂ�ÀƢǈǻȍ¦�ǲƦǻ�ǺǔƬŢ�Ŗǳ¦�ƨȈǬȈǬū¦

.2»األديان ومجيع األنبياء، كما حتدث عنها الشعراء

ومن هذه النقطة اليت التقى فيها اجلانب الروحي يف اإلنسان بذاته، وكيف هلذا 

�ƢǸđƢǘƻÂ�ǽƾǬǻÂ�§ ®ȋ¦�À¦ǂǰǻ�Ƕǣǂǧ��ƢȀȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦Â�» °ƢǠŭ¦�½¦°®¤�Ŀ�ǶǿƢǈȇ�À¢�¶ƢƦƫ°ȏ¦

.89يف نقد النقد احلديث، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية -1
.90، ص  املرجع نفسه - 2
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�ƾȈǯƘǧ�̧ȂǓȂǷÂ�©¦̄�§ ®ȋ¦Â�©¦ǀǳ¦�Ȃǿ�¬Âǂǳ¦�ǲŰ�ǺǰǳÂ��Ƣđ�ǖƦƫ°¦�ƢǷÂ�©ƢȈǻƢƷÂǂǴǳ��Ǿǳ

  .دب ونقده ومعرفتهماأن للروح حمل يف هذا األ

يف مدونته اليت ضمنها قيمة املعرفة للخطاب '' حممود عايد عطية''وبعد تعرف الناقد 

النقدي، للمذهب أو االجتاه الذي كان له الدور يف إدراك املعرفة وهو الذاتية القبلية، بّني  

لدارسني مما جعل قسمًا من ا «كيف تعارض على االجتاه مع تصور النقد اإلسالمي وأدبه 

ويضعونه خارج املذاهب النقدية املعروفة بوصف هذه األخرية ) النقد املضموين(يسمونه بـ 

�ÀƢǈǻȍ¦�ƢȀǠǓÂ�ƨȈƦȇǂšÂ�ƨȈǴǬǟ�ƲǿƢǼǷ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȋ��ƨǧǂǏ�ƨȈǻƢǈǻ¤�©ƢȈǠƳǂǷ�©¦̄

اعتمادا على قراءته للنتاج األديب فهي فعالية إنسانية صرفة ال تبحث عما هو خارج وظيفته 

.1»لية واالنفعالية وحسب، ومبعىن آخر ليست له وظيفة خارجيةاجلما

وقد تبني رأي الناقد يف هذا املوقف، حني اختذ وقفة مدافعة على االجتاه اإلسالمي 

وبني  ،أدباً ونقداً، فأجرى العديد من املناظرات بني الرؤية اإلسالمية وتنظري النقد اإلسالمي

وبني أن املنهج اإلسالمي ميكن أن يقع  ،يب معارض هلاالرؤية القبلية اليت هي ذات أصل غر 

  .يف بعض الفلتات ولكن هذه األخرية ال ميكن أن تكون إال بدايات

الذي ميكن أن يبحث يف املعرفة  -اإلسالمي–مث يف آخر أقواله عن هذا املنهج 

ونعتقد أن النظرية النقدية اإلسالمية إذا كانت واضحة «: وعنها كمنهج روحي ذايت قائال

إىل نتائج منهجية ملموسة، ألن أي عمل نقدي يفتقر هلذه األصول، تسعى للوصول 

ƢĐ¦�¦ǀđ�śǐƬƼŭ¦�ƾǫƢǠƫ�ƪ¾(املنهجية  ƦǈƬǯ¦�¬Ƣǔȇ¤Â�Ǧ ǌǯ�ƨǴȈǇÂ�ƢȀǨǏȂƥ ( ال ميكن أن

.94، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
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منها قوية، ومع ذلك فإن  حيقق غاياته وينجو مشروعه مهما كانت الثوابت اليت انطلق

�ÄƾǬǻ�ƾȀƳ�ń¤�«ƢƬŢ�ȆȀǧ�Ƣē¦Ȃǟ®�ƨȇ¦ƾƥ�Ŀ�¾¦Ǆƫ�ƢǷ�ƨȈǷȐǇȍ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�ÃÂƢǟƾǳ¦

.1»متميز على املستويني النظري والتطبيقي كي تستطيع أن حتقق النتائج املرجوة

،''حممود عايد عطية''ففي هذا املبحث األخري من الفصل األول، اليت ارجتى الناقد 

حماولة يف تأصيل النقدي اإلسالمي كأحد املناهج اليت ميكن أن تبث عن قيمة اخلطاب 

النقدي، قد وصل إىل أن هناك أخطاء وهناك فلتات وقع فيها منهج النقد اإلسالمي، 

ولكن ميكن أن جيد لنفسه مكانا وسط املناهج النقدية اليت متلك وزناً، فالوقوع يف اخلطأ ما 

  .داية يصحح فيها هذه األخطاءدليل على ب هو إال

على اجلانب '' حممود عايد عطية''اختذ الفصل الثاين من حبث الناقد : الفصل الثاين

الثاين الذي يبين اخلطاب النقدي، وكيف ميكن أن يكشف خبايا املعرفة وسبلها، وكيف 

  :ربعة مباحثميكن أن تتأتى القيمة املعرفية املوضوعية حتديداً فقسم هذا الفصل بدوره إىل أ

املبحث األول ناقش فيه الناقد املوضوع واملوضوعية مفهوماً وارتباطهما باملعرفة فعنونه 

، وقد وصف املوضوعية االبن الشرعي للعلوم وذلك -يف سجالية املوضوع واملوضوعية -ـبـ

املتنوعة يف وصفها للموضوعية حبسب املفهوم احلديث، مث بعد عرضه جلملة من التعاريف 

ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨȈǟȂǓȂǸǴǳ�Ǧ ȇǂǠƫ�ń¤�ƾǫƢǼǳ¦�°Ƣǋ¢��ÀƢȈƷȋ¦�ǺǷ�Śưǯ�Ŀ�ƨǓ°ƢǠƬŭ¦Â : » فعل (هي

أي فصل مستقل : ال يدخل فيه نقيض املوضوع بشخصه بل مبلكته على التقدير) تقدير

يق شروط عن ذات الفاعل، وهذا ما يؤدي إىل القول إىل الوصول إىل املوضوعية يتم بتحق

.97حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص -1
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ضرورية من ضمنها التمسك حبيثيات املوضوع وااللتزام مبنهج يوصل إىل املوضوع دون حتيز، 

�Ȑǧ��ǾȈǴǟ�Ȇǿ�ƢǷ�ȄǴǟ� ƢȈǋȋ¦�Ãǂȇ�Äǀǳ¦�Ǻǿǀǳ¦�Ǯ ǈǷ�ƢĔƘƥ�ƨȈǟȂǓȂŭ¦�Ǧ ǏȂƫ�Ǯ ǳǀǳÂ

يشوهها بنظرة ضيقة أو بتحيز خاص، وهذا ما دعا البعض إىل القول إن هذه الشروط ال 

الذي يفصل بني علوم طبيعية تدعي املوضوعية على حساب ما يسمى  خترج عن التقليد

وهذا  .1»بالعلوم اإلنسانية اليت تفتقر لذلك، مما ينطوي على حكم تفضيلي غري دقيق

التعريف قد حققه الناقد بعد أن عرض مجلة من التعاريف اليت حتدث عن املوضوعية وكيف 

.، كالعلوم الدقيقة أو العلوم اإلنسانيةميكن أن تتموضع يف جماالت املعرفة املختلفة

مث بني الناقد كيف اختذ كل علم من املوضوعية جانب حبث يف جماله، وما هي 

التموضعات املختلفة هلا يف كل جمال، راغبًا يف اإلجابة عن سؤال ملح هو كيف كانت 

، وذلك )انيةأحباث العلوم اإلنس(الوضعية أو املوضوعية من معامل البحث العلمي اإلنساين 

أن املعرفة البشرية مرت مبراحل ثالث هي ) كونت(وجد  «من خالل رأي كونت حني 

، ويرى أن هذا التتابع املعريف قائم )املعرفة الالهوتية واملعرفة امليتافيزيقية واملعرفة الوضعية(

ومنها األهداف  2»على أساس الوظيفي، وقيمتها مقرونة مبدى ما حنققه من هذه األهداف

  .اليت ميكن أن حتققها املعرفة الوضعية أو اجلانب املوضوعي يف املعرفة

عن الوضعية كيف كان هلذا ) كونت(وبعدها حقق الناقد من خالل ما عرضه 

وينتج ذلك   «وجيتاز اجلدار حنو العلوم اإلنسانية  ،املفهوم أن خيرج من حيز العلوم الدقيقة

كله عن اجلمع بني املنطق الرمزي واملنهج التجرييب، ومن مث فإن املوضوعية اليت تنشدها 

.104عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص  حممود - 1
.115، ص املرجع نفسه - 2
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الوضعية احملدثة هي القضاء على ثنائية العقل واملادة وتكوين موضوعية علمية خالصة، 

�Ƣđ فتعتقد أن النظرية القائلة أن املعىن هو قابلية التحقيق هي األداة املنطقية اليت يستطيع

�Ǟǧ®�ƾǬǧ�¦ǀǰǿÂ��Ƣē¦̄�Ŀ� ƢȈǋȋ¦�ŃƢǟÂ�ǂǿƢǜŭ¦�ŃƢǟ�ƨȈƟƢǼƯ�ȄǴǟ�Ƥ ǴǤƬȇ�À¢�œȇǂƴƬǳ¦�ƲȀǼŭ¦

وذلك من خالل ما  1»الوضعيون قضية املوضوعية يف العلوم اإلنسانية إىل ساحة البحث

  .أثبته كانت للمعرفة وكيف ميكن أن تتحقق من خالل موضوعيتها

الذي يبني من خالله لناقد يف مبحثه األول، فمن خالل هذا العرض الذي قدمه ا

تأصل املوضوعية ودورها يف إدراك املعرفة، فوضع خطة له عرف فيها أوال املوضوعية، مث 

وكيف مت ذلك بعد أن كانت ملتصقة بالعلوم التجريبية وبعيدة عن العلوم  ،تأسيسها

ية يف معرفة العلوم اإلنسانية ضرورة املوضوع'' حممود عايد عطية''اإلنسانية، وقد أثبت الناقد 

�ƢĔ¢�Ǧ) كونت(من خالل عرضه لنظرة  ȈǯÂ�ƨȈǠǓȂǳ¦�Ǻǟ من خالل الدراسات والنقاشات

  .دخلت جمال الدرس اإلنساين

املوضوعية واخلطاب ''وقد كون هذا العرض مدخًال للمبحث الثاين الذي عنونه بـ 

�śƦƫ�ŃƢǠǷ�ƢēƢȈǗ�Ŀ�ƪمبدخل أو م'' حممود عايد عطية''فاستهله الناقد '' النقدي Ǵŧ�ƨǷƾǬ

عدم استقاللية األدب، ونفي اخلصوصية عنه، وأن األدب ونقده مها منظوران اجتمع فيهما 

العلم والفلسفة، ومل حيمل النقد خصوصية جتعل موضوعية واضحة املعامل، وإمنا اتسم 

ومل يكن  «موضوعه بالغوص بني اليقني الذي حتمله العلوم، والشك الذي سكن الفلسفة، 

الستقالله ألسباب عدة، وأبرز  مل توجد إمكانية  -يف األقل –ينظر إليه كيانا مستقال أو 

منو العلوم واستقالل بعضها عن  -يف سياق الفلسفة والعلم –ما ميكن اإلشارة إليه هو 

.118-117، ص ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
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اآلخر، إذ تفرعت املعارف إىل ميادين اختصاص، فمالت األعمال العلمية والتقنية إىل 

اد تدرجييا عن األدب البحت الذي ضاقت دائرته، ومال إىل  االختصار واإلمتاع االبتع

فحسب، وأخذت املناهج العلمية تطبق مبادئها عليه، فضاعت خصوصيته، ومن جهة 

ثانية، مل يعد األدب يدرس خارج النظريات العلمية إّال يف سياق الدراسات الفلسفية، 

ايل خالص يقع حتت تأثري النظريات املثالية، وعلم اجلمال بصفة خاصة، فنظر إليه مج

.1»...فدخل يف ذلك أبواب ليست من جنسه

ما هو إال مدخل  ،وهذا التقدمي الذي نفى فيه الناقد اخلصوصية عن النقد األديب

أراد من خالله أن يعرض تأصل املوضوعية كجانب مهم يف املعرفة النقدية األدبية، ذلك 

أن املوضوعية اخلاصة بالنقد «من خالل مناهج النقد األديب املعاصر ونظرياته اليت تبني 

من البحوث النقدية األدبية، وقد ظهرت  ايلهي أهم جانب فيه يف هذا العصر احلاألديب 

املناهج النقدية املعاصرة حاملة معها موضوعية النقد األديب بعيدًا عن املناهج اليت كانت 

كالسيكية جديدة، فرويدية، ''تفرض وجودها على النقد األديب، وقد ذكر الناقد منها 

ƾǬǼǳ¦�Ǻǟ�ÅȐȇƾƥ��ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēƢǿƢš ¦�«ǂƫ�ƢȀǴưǷ��ƨȇ®�ȂƳÂ��ƨȈǤǻȂȇ«2 والشروط اليت فرضتها ،

اهات على النقد األديب جعله مسريًا ال يستطيع أن حيمل خصوصية موضوعية هذه االجت

.خالصة، وإمنا بقي دائما تابعاً هلا

فموضوعية اخلطاب النقدي حققها الناقد من خالل حبث يف صميم النقد األديب 

فتحقيق املوضوعية يف النقد  «الذي جيب أن ميلك أمرين أساسيني املوضوع واملنهج، 

.120-119اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث، ص ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف-1
.120، ص املرجع نفسه - 2
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، وحتقيق هذين األمرين كانت بدايته من خالل 1»)منهجه(و) موضوع النقد(أمرين يتطلب 

العامل والباحث اللغوي الذي أحدث الطفرة، اليت غريت '' دي سوسري''الطرح الذي قدمه 

ذلك إىل ظهور علم جديد يعىن بدراسة «مسار النقد األديب ومنحته منهجًا وموضوعاً، و

موضوعًا له، إذ يضع قضية املعرفة يف قبضة اللغة، وانطلقبوصف هذا األخري اخلطاب، 

مؤسس علم اللغة احلديث، الذي غّري ) دي سوسريد نفردينا(أإلعالن الرمسي لذلك من 

مسار التصور البشري إزاء اللغة فأصبحت مشكلة اللغة من خالل علم اللغة هذا مشكلة 

له، مل يتعرف عليه الفالسفة حقيقية، ألن اخلطاب اآلن يوضع يف مقابل مصطلح معاكس

القدماء، أو سلموا به تسليما، وهذا املصطلح املعاكس هو اليوم املوضوع املستقل للبحث 

ويف مبحثه هذا أن النقد  ،وذلك يوضح الرؤية اليت أ رادها الناقد يف مدونته ،2»العلمي

حلديث لدي قد حقق قدرًا من اخلصوصية يف املوضوع بداية من الدرس اللغوي ا األديب

  .سوسري

أما عن املنهج فقد ُبين مع املدارس النقدية املعاصرة ومنهاجها وذلك من خالل تتبع 

عزل ا ملعطى اللغوي عن « ري بداية ملا سسو دي خطوات املنهج العلمي، وذلك ما اتبعه 

الظروف واملكونات اخلارجية، وذلك من خالل جعل الظاهرة اللغوية وحدة دالة يف سياقها 

«�¦ƨȇȂǤǴǳ¦�̈ǂǿƢǜǳ¦�ǽǀǿ�ŘǠǷ�ƾȇƾŢ�Ŀ�ƢēƢǫƢȈǇÂ�ƨȈƳ°ƢŬ، 3»اللغوي ÂǂǜǴǳ�ǲƻ®¢Â.

.121، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث -1

.123-122نفسه، ص ص املرجع  - 2
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مث واصل الناقد دراسته متتبعًا أثر اللغويني احملدثني والذين منحوا النقد موضوعية 

�ń¤�°Ƣǋ¢�ǶȀǼǷÂ��Ãǂƻȋ¦�©ȏƢĐ¦�ȆǫƢƥ�Ǻǟ�Ǿƥ�®ǂǨƫ�ÅƢƴȀǼǷÂ�ƨǏƢƻ)الذي ) روالن بارث

اجلملة من اللسانيات وحدة أخرية يف اللغة، وهنا يعين أن  «فإن  اهتم باخلطاب النقدي،

هلذا من احلتمي أن يكون اخلطاب ذاته منتظماً (...)اخلطاب ال يوجد إال يف اجلملة، 

، وقد كونت رؤية بارث اتصاًال بدي سوسري ولسانياته، ولكن 1»ضمن جمموعة من اجلمل

  . كمنظومة تدرس وفق ترابط مجلهاأن يؤسس ملفهوم النص األديبأراد من خالهلا 

فهذا املبحث يبني من خالله فضل دي سوسري ومناهج النقد احلديث اليت متخضت 

قضية املوضوعية يف النقد نشأت عن  «عنه، يف رسم مالمح موضوعية النقد األديب، فـ 

 التصورات اليت تبحث عن استقاللية دراسة النصوص األدبية عن غريها من حقول املعارف

األخرى، وتبحث يف املناهج اليت ميكن أن حتقق هذه املوضوعية وتوصل إليها، فضال عن 

اجتاهها حنو األشكال األدبية وعدم الركون على قضية املضامني إّال بصورة الحقة للتكون 

وقد حقق الناقد من خالل دراسته هذه الرؤية اليت أسست للمنهج واملوضوع ، 2»الشكلي

  .األديب واليت منحته وسام العلمية وأخرجته من حيز التبعيةاخلاصني بالنقد 

وبعد هذا املبحث الذي بّني بدايات النقد األديب املوضوعي إجنازات تسميته، 

موضوعه اللغة، كان للناقد رؤية أراد أن حيققها ويؤكدها من خالل املبحث الثالث الذي 

وقد حبث من خالله عن طبيعة '' روسيةاملوضوعية بني النقد اجلديد والشكلية ال''عنونه بـ 

املوضوعية يف النقد الذي ولد من رحم لسانيات دي سوسري وقد أراد الباحث عرض لرؤى 

.129، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث -1
.131املرجع نفسه، ص -2
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ويبدو أن نقاط  «خمتلفة من املنظرين الشكالنيني، أن يربط بني النقد اجلديد والشكالنية، 

منطلقات كل منهما  االلتقاء بني النقد اجلديد والشكالنية مل تكن يف املنطلقات، ألن

خمتلفة جذريا عن اآلخر، لكنهما أظهر ما تكون على مستوى األهداف، فمبادئ كل 

وهذا العرض األساسي الذي يرده الناقد  1»منهما ورؤاه تسعى للوصول إىل اهلدف نفسه

.يف مبحثه هذا حتقيقاً ملا عرضه يف املبحث السابق

�ƾǫƢǼǳ¦�ǲǏ¦Â�¾ƢĐ¦�ǆ Ǩǻ�Ŀ''باحثًا يف النقد الشكالين عن '' يةحممود عايد عط

املعامل اليت أسست للموضوعية، فصور هنا التأسيس يف نظريات أهم نقاد االجتاه 

��ǺȇǂǜǼŭ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸĐ�ǾǓǂǟ�ǪȇǂǗ�Ǻǟ��ňȐǰǌǳ¦ وكيف ميكن لرؤاهم أن تكون نابعًا من

هم ما منابع املوضوعية واخلوض يف مبادئها كنقد جديد، فعرض مبادئ النقد اجلديد وأ

فبدأ النقد اجلديد يطرح جوانب املوضوعية يف النقط فالقانون األول للنقد،  «:يطرح قائالً 

وأن يعرتف ) أن يكون موضوعيًا يعاجل طبيعة املوضوع(، هو كما قال جون كرورانسوم

، وما هذه املقولة إال تأكيد على 2»)باستقاللية العمل نفسه كشيء موجود من أجل نفسه(

  .للنقد اجلديد هو املوضوعية أن أهم مبدأ

ومن خالل هذا املوضوع الذي أثاره الناقد كان حياول أن يربط املوضوعية باخلطاب 

النقدي وحتديد قيمته من خالل ذلك، وعرج على حتديد النقد اجلديد وكذلك النقد 

لنقد لقد أراد النقد اجلديد الفرنسي، وقبله ا« . الشكالين اللذان حيمالن معامل املوضوعية

اجلديد األمريكي يف سياق آخر، أن يكون بصورة أساسية، نقداً داخليًا منغلقاً، عن قصر، 

.134، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث -1
.137املرجع نفسه، ص -2
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ورمبا مؤقتا، داخل ما يسميه بعضهم سور النص، ولكنه مل يتأخر يف االنشقاق، ليس دون 

تداخالت بني القسمني، القسم األول ما يسمى بالنقد املوضوعايت ذي التوجه النفسي، أو 

نفسي، وإن كان األمر يتعلق عند سارتر وأتباعه ببدعة التحليل النفسي التحليل ال

الوجودي، والقسم الثاين ما يسمى بالنقد البنيوي الذي يهتم أكثر بالعناصر الشكلية 

وتكون هذه األخرية اجلزئية املهمة اليت يدوران حوهلا، فدرس الناقد جوانب .1»لألعمال

س يف النص السردي والدرامي وكذلك الشعري، حيث متعددة من األجناس األدبية، من در 

: حدد الكتابة الشعرية وكيف ميكن أن تصور املوضوعية هلذا اإلبداع األديب فقال الناقد

الشعر ليس تعبريًا مباشرًا عن الشخصية، إنه تعبري غري مباشر يتأتى من خالل تركيز «

ون بديال للشاعر، الشاعر املوضوعي على مهمته وهي خلق شيء موضوعي جديد يك

والعقل الذي فالفنان الكامل هو الذي يستطيع أن حيقق انفصاًال أمت عن الرجل الذي يعاين 

قدرة على هضم وتتمثل العواطف اليت هي  خيلق والفن إذا عملية خلق موضوعية تنطلق

مادة اخللق، وينهض املعدل املوضوعي بوظيفة إثارة االنفصال الذي حيمله يف نفس املتلقي

وبذلك يكون الناقد قد ربط بني النقد اجلديد ، 2»ملكوناته وخصائصه ذات الطبيعة التأثريية

.واملوضوعية اليت تعد من األساسيات اليت من أجلها حقق النقد اجلديد متيزاً 

مث حدد الناقد بعد ذلك كيف التزم الشكالنيني خالل دراساته عن البحث يف جزية 

املوضوعية، حني حاولوا حتديد علم األدب  وموضوعه وخلص ياكبوسن ذلك يف مقولته 

إن موضوع العلم األديب ليس هو األدب، وإمنا األدبية، أي ما جيعل من عمل ( «: املشهورة

.21، ص 2001غسان السيد، دار نينوى، سوريا، دمشق، :بارث، جريار جينيت، من البنيوية إىل السردية، تروالن  - 1
.143-142حممد عايد عطية، املرجع السابق، ص ص -2
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أن املوضوع الذي ستشتغل عليه الشكلية يبتعد عن املكونات ، وهذا يعين )ما عمًال أدبيا

�ƢǷ�ÀƜǧ�Ǯ ǳǀǳ�ƨȇȂǻƢưǳ¦�ǎ ƟƢǐŬƢƥ�½ƢǸĔȏ¦Â�ƨȈǴǏȋ¦�ǾǐƟƢǐƻ�Ǻǟ�ƢǼƥ�» ǂƸǼȈǳ�ƨȈƳ°ƢŬ¦

�ƨđƢǌƬŭ¦�ȏ�̈®ǂǨƬŭ¦�ǲǸǠǳ¦�ǎ ƟƢǐƻ�ȄǴǟ�ǄȈǯŗǳ¦�Ȃǿ�¼ȏǄǻȏ¦�¦ǀǿ�½¦°ƾƬǇ¦�ǺǷ�ƢǼǼǰŻ

الذي  لعلم األدب وحدد موضوعه ، فقد كون ياكوبسون مفهوماً )1»للمكونات األخرى

كذلك ) أي نقده(وبذلك أصبح لألدب موضوعا خاصاً، وأصبح لدراسته ،هو األدبية

وكذلك النقد اجلديد يف  ،موضوعها اخلاص وبذلك يكون الناقد قد أثبت جناعة الشكالنيني

  .حتديد عالقة املوضوعية وضرورة هذه العالقة باخلطاب النقدي

 سعى فيها النقاد إلثبات املوضوعية وجناعتها يف اخلطاب النقدي ويف هذه احلالة اليت

أن القول بأن املعرفة جيب أن تنصب أساسًا على دراسة احلالة للموضوع،  «: ميكن تأكيد

هذا القول يفرتض أيضا أّن هذه الدراسة كافية، وأّن املوضوع حيتوي على معقولية ذاتية 

إثبات ثاٍن هو ممارسة نقد النقد كدراسة تطبيقية وذلك اإلثبات هو دال على  2»ومستقلة

  .يبني فيها نظرية ويثبتها

عنوانًا له،  "املوضوعية البنيوية"أما املبحث األخري من الفصل الثاين فقد اختذ دراسة 

من خالله املبحثني السابقني ويبني به أن البنيوية '' حممود عايد عطية''ودرسًا يثبت الناقد 

النقد الشكالين كنظرية نقدية أدبية تثبت املوضوعية وحتددها يف  اليت ولدت من رحم

اخلطاب  «اخلطاب النقدي وجتري جريان النظرية الشكالنية واملفهوم السوسريي، حيث أن 

.156، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
.56ب جعفر، البنيوية الوجودية، دار املعرفة اجلامعية، مصر، ص عبد الوها - 2
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1�ń¤�ƢēƢǇ¦°®�ǞƳǂƫ�ƨȇƾǬǻ�ƨǇ°ƾǸǯ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�śƦƫ�Ǯ»يشكل موضوعًا مستقالً  ǳǀƥÂ

  .املوضوعية

��ƨȇȂǤǳ�ǆ« فإذا كانت البنيوية كمدرسة  Ǉ¢�ȄǴǟ�ƪ ǔĔ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�À¤�¾ȂǬǳ¦�» ȂǳƘǷ

parolesمستعينة بالنماذج اللغوي، وخباصة النموذج السوسريي، الذي ميز بني الكالم 

بوصفها نظاما، وهي بالتايل تقدم منوذجًا لتحليل األعمال الفنية نشأ يف  langueواللغة 

ة على التصوير القائم بأن علم اللغة مناهج علم اللغة املعاصرة، ومن هنا فقد قامت البنيوي

ومن ذلك الرحم الذي بني موضوع  ،2»ميكن أن يكون مفيدًا يف دراسة الظواهر اإلنسانية

البنيوية هو علم اللغة الذي أثاره دي سوسري وقد  ربطت يف موضوعها بني اللغة والكالم، 

ن متييز دي سوسري بني اللغة شروع البنيوي مرتكزاً على علم اللغة احلديث، ومنطلقاً مامل«فـ 

والكالم، فاللغة نظام ومؤسسة وجمموعة من القواعد واملعايري التواصلية، بينما يشتمل 

التجليات الفعلية للنظام يف فعلي النظام والكتابة، ومن اليسري اخللط بني الكالم على 

موضوعاً هلا يف الدرس ، فتأكيداً على أن البنيوية اختذت من اللغة والكالم 3»النظام وجتلياته

جعل الناقد يف هذا املبحث األخري من كتابه إثارة دراسته اليت تبني املوضوعية  ،النقدي

: حيث قال يف بداية مبحثه ،البنيوية وقد اتبع يف هذه الدراسة رصد مفاهيم هذه النظرية

»ƢǸǧ��ƢǷ�ƾƷ�ń¤�Ƥ ȇǂǣ�ŃƢǟ�ń¤�ȆǸƬǼȇ�ĿǂǠǷ�ª ƾƷ�ƢĔƘƥ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�Ǧ ȈǏȂƫ�ǺǰǸȈǧ  تشظى

�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�Ǻǟ�Ʈ ȇƾū¦�Ŀ�ȆǬǘǼŭ¦Â��¾ȂǸǌǳ¦Â�°Ƣđȍ¦�ƨǷ±Ȑƥ�ǚǨƬŹ�ÀƢǈǴǳ¦�¿ȂǴǟ�ǺǷ–   كما

.14، ص 2001غسان السيد، دار نينوى، سو ريا، دمشق، :روالن بارث، جريار جنيت، من البنيوية إىل السردية، ت-1

.12، ص 2005باسم قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، -2
.127املرجع نفسه، ص -3
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هو تسليط األضواء على ما يتفق عليه من قضايا اإلبستومولوجية األساسية،  -يبدو لنا

لغرض الوصول إىل نوع من اإلحاطة النسبية مببادئها وقوانينها األصلية، وهو ما نرمي إليه، 

سنركز على ما يتعلق بالتحركات والتنقالت الفكرية البنيوية اليت تتصل مبوضوعنا لذلك 

، فغاية الناقد هو كيف ميكن للبنيوية أن تتخذ موضوعًا هلا  وكيف كان 1»وحتدد أهدافنا

  .متظهر ذلك

�Ǧ ȈǯÂ�©ȏƢĐ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǳ¦�Ŀ�ƢȀƦǠǌƫÂ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ń¤�ǂǷȋ¦�ǲȀƬǈǷ�Ŀ�ƾǫƢǼǳ¦�µ ǂǠƬǧ

 -ليفي «ارف، مث عرج إىل املفهوم الذي أثاره ليفي شرتاوس إذ يعد صنفت ضمن املع

سرتاوس ليس جتريبيا، بل باألحرى لطاملا أفاد بأنه أوًال وقبل كل شيء عامل أنثروبولوجي 

بنيوي بصورة عامة، األنثروبولوجيا البنيوية، كما استلهمت من سوسري، ترتكز على الطريقة 

وهذا ما ، 2»)الذاتية(بدًال من الرتكيز على قيمتها اجلوهرية اليت تتحد فيها عناصر النظام،

ومن هنا فإن ليفي اشرتاوس يرفض كالً  «جعل ليفي اشرتاوس يصنف من منظري البنيوية 

بني ) اتصال(أو ) استمرار(من الفنومنولوجيا والوجودية، نظرًا ألن كًال منهما تسلم بوجود 

، اللهم إال انطالقا من عملية تنحية )الواقع(غ املعاش والواقعي، يف حني ال سبل لبلو 

معاودة إدماجه يف نسق موضوعي يكون قد  -من بعد –حىت لو اقتضى األمر ) املعاش(

مت تطهريه من كل شوائب النزعة الوجدانية، فهذه اخلطوة متثل مرحلة مهمة يف التحول من 

ربًا وذلك رغبة النقاد الغ املنهج الذي أسال ح .3»)املوضوعي(الفهم الذايت إىل املنهج 

.168، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
فاتن البستاين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، :جون ليشته، مخسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد احلداثة، تر-2

.157، ص 2008
.169، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-3
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ربيني يف املشاركة للتنظري ألوىل النظريات املعاصرة اليت أثارت اجلدل واالتفاق يف الوقت 

  .نفسه

إىل األساس األول للبنيوية الذي ميكنه أن ميده '' حممود عايد عطية''مث عرج الناقد 

البنيوية مّد مباشر من األلسنية  «خبيوط ميكنها أن توصله إىل املوضوعية البنيوية حيث أن 

على صدارة هذا التوجه  ويتفق السويسري دي سوسري) linguisticsعلم اللغة (

�À¢�ǀǼǷ�Ǯ ǳ̄Â��ÄƾǬǼǳ¦�©¦°Ƣǋȍ¦�ǺǷ�¿Ƣǜǻ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǤǴǳ¦�Ǧ ȇǂǠƬƥ�ǀƻ¢(signs)(...) ،

كنظام من ) اللغة(وقاد هذا إىل التصور النظري الذي انطلقت منه البنيوية، بني 

.1»ختالفات، وبني احلدث اخلطايب الذي يتمخض عنه ذلك النظاماال

وتلك هي النواة اليت ميكن للناقد تتبعها لتقوده إىل موضوعية البنيوية فتتبع مبادئها 

��ƺȇ°ƢƬǴǳ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ǒ ǧ°�ǺǷ�ǪǴǘǻ¦Â�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤Â»  وقد بنيت قضية التمييز بني اللغة والكالم

ĔƢƦǈŞ�ǀƻƘƫ�ƨȈƳȂǳȂǷȂƬǈƥ¤�̈ǂǰǧ�ȄǴǟ�» ǂǠǻ�ǺŴÂ��ƺȇ°ƢƬǳ¦�̈ǂǰǧ�ƾǬǻ�Ƣ–  فيما يقول دي

أن تاريخ أية كلمة كثريًا ما يكون بعيداً كل البعد عن إفادتنا يف فهم املعىن احلايل  -سوسري

هي جمرد نسق أو نظام بل وما دامت  -Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ–لتلك الكلمة، وما دامت اللغة 

��ƨȇǄǷ°�ȏ�ƢĔƘƥ�ǶȈǴǈƬǳ¦�ǺǷ�ƾƥ�Ȑǧ ذات طبيعة) بنية(تعمل أو تؤدي وظيفتها باعتبارها 

للدرس فالتاريخ قد يفقد اجلانب اجلوهري ، 2»على أي بعد تارخيي -Ƣē¦̄�Ŀ –تنطوي 

  .النقدي وهو كيف متلس مكامن اجلمال اللغوي وتفسريه األديب

، 6عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، نظرية وتطبيق، املركز الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط-1

.30، ص 2006
.171، ص ، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديثحممود عايد عطية - 2



ه لدى النقـاد العرب المعاصرينانتقـال مفهوم نقد النقد وممارسات.........لثانيالفصل ا

145

إن البنيوية تركز على اجلانب املوضوعي وتنفي عنها كل ما هو ذايت ومن ذلك أثار 

الذي يعد من أساسيات املنهج البنيوي واستمراريات ) موت املؤلف(الناقد جانبًا آخر هو 

إّن («:لسانيات دي سوسري، وقد تبني ذلك من خالل قول بارث الذي استعان به الناقد

اللسانيات قدمت أداة حتليلية نفسية لتدمري املؤلف، فقد أوضحت أن التعبري إمنا هو 

بشكل كامل، دون أن تكون مثة ضرورة لكي متأل بشخص سريورة فارغة، تعمل 

املتخاطبني، فاملؤلف لسانيا، مل يكن قط أكثر من ذلك الذي يكتب، كما أن الضمري 

، )الشخص(وليس ) الفاعل(اللغة تع رف ) أنا(ليس شيئا آخر غري ذلك الذي يقول ) أنا(

اللغة، أي ) ننهض(ي لكي وهذا الفاعل، إذ يظل فارغًا خارج التعبري الذي حيدده، ويكف

لذلك فإن جممل ما ميكن «: الناقد قائالً ، ويعلق1»)تسويف(يكفي، كما يعين هذا، لكي 

أن حيققه املؤلف ليس التعبري عن ذاته، إمنا هو ناطق الداللة الذي يعيد اكتشاف نفسه 

Ȑǟ�Ƣđ�ǶǣƢǼƬƫ�Ŗǳ¦�ǂǏƢǼǠǳ¦�ǺǷ�Å¦ǂǐǼǟ�ǾǈǨǻ�ǲǠŸ�śƷÂ��ŃƢǠǳ¦�ƨȈǼƥ�ƾǯƚȇ�śƷ قات الوجود

الكلي هلذه البنية، ليس هذا فقط، بل يؤكد اكتشاف نفسه ألنه يعيد اكتشاف الدوال 

.2»)نصوص(برتكيب دوال ثانوية 

وما نلحظه من خالل تعليقه على ثاين اجتاه للبنيوية بالتحديد حول قول بارث عن 

يف ما بعد البنيوية موت املؤلف إن الناقد قد ساند القول وفسره رغم أن النظريات اليت أتت 

قد نفت هذا الشرط، ولكن الناقد يف موقف إثبات ألن موضوعية البنيوية وحبثه فيها يلزمه 

  .هذا اإلثبات

.176، ص حممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب النقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديث-1
.177-176املرجع نفسه، ص ص -2
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مث بني شرط آخر هو الثنائيات اليت ترتتب على األمنوذج اللساين السوسريي لدى 

ر ميشي يف سوسري اليت تعد احملاور األساسية للمنهج البنيوي، وبعد ذلك على مستوى آخ

بوصفها أصل « نفس السبيل الذي يبني موضوعية البنيوية حتدث الناقد عن مفهوم البنية 

هذا املوضوع، ومن املالحظ أن الوصول إىل القوانني البنيوية ملسألة ما يتطلب التع رف 

متثل الصيغة املعتمدة ) جان بياجيه(على مفهوم البنية أيضا، ويبدو أن الصيغة اليت وضعها 

فكرة : فهم البنية الشتماهلا على قوانني البنية، وتشتمل على ثالث أفكار أساسية، هي يف

، وهذا املفهوم قد يبني موضوع البنيوية 1»الكمال، وفكرة التحويل، وفكرة التنظيم الذايت

مدى جتدر ذلك يف مبادئها وحىت مفاهيمها مثلما هو احلال بالنسبة ملفهوم البنية والتعريف 

  .بأفكارها

اليت تعارض مفهوم اللسانيات حول اللغة كدرس أساسي  مث أثار الناقد تشومسكي

ومنظور أول نستطيع من خالله كشف خبايا النص اإلبداعي وهي كيف ميكن أن تصبح 

نقل التأكيد يف « اللغة إبداعيًة يف الدرس النقدي وهي أوىل مبادئه األساسية فقد 

الذي يهتم بتصنيف ال حصر له (وصفي الصارم اللسانيات من املستوى االستقرائي وال

املتعلق  اينثالإىل املستوى ) لألقوال ومنه يتم استخالص النتائج املتعلقة بالقواعد النحوي

وهو املستوى الذي يفتح  (deep structure)'' البنية العميقة''بالكفاءة واملقدرة و

ƨǤǴǳ¦�Ŀ�¸¦ƾƥȍ¦�ƨȈƷƢǻ�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦. وباختصار، يبني تشومسكي بفضل خربته الفنية

، وهذا ما حتدث عنه 2»يف اللسانيات أن اللغة هي أكثر من جمرد تطبيقها املادي) التقنية(

.177، ص نقدي، مقاربة إبستمولوجية يف نقد النقد احلديثحممود عايد عطية، قيمة املعرفة يف اخلطاب ال-1
.111جون ليشيته، مخسون مفكر اً أساسيا معاصراً من البنيوية إىل ما بعد احلداثة، ص -2
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ǪȈǸǠǳ¦�ÄȂȈǼƦǳ¦�² °ƾǳ¦Â�Ȇǟ¦ƾƥȍ¦�ÄȂǤǴǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦�À¢�Ã¢°Â�ǾǴǐǧ�ƨȇƢĔ�Ŀ�ƾǫƢǼǳ¦  أي ينجزه

عامل اللغة بل هو مركب يف النظام اإلنساين لإلدراك، ويوجد لنظرية تشومسكي والتوليديني 

بصورة عامة برامج حث لضبط النظرية اللسانية يف إطار التوليدية، وهذا ما يفيد يف –

.1»إدراك جوانبها املعرفية اليت تعد األساس يف بناء التصورات املعرفية النقدية

، فقد أراد يف ''حممود عايد عطية''نب املعريف هو اهلدف يف دراسة الناقد وإن اجلا

هذه الدراسة التوصل إىل مكونني أساسيني يف إدراك املعارف من خالل تسليط الضوء على 

والفصلني األساسيني يف هذه  ،اخلطاب النقدي كمعرفة أساسية يف الدرس األديب اللغوي

  .الذاتية واملوضوعية وارتباط كل منهما باملعرفةالدراسة يوضحان هذين املكونني، 

وقد تتبع الناقد خالل درسه هذا خطوات العديد من املنظرين والنقاد سواءًا كان 

§�¢�ǲǸǌȇ�Ȇǰǳ�Ǿǳ¦Ȃǫ¢Â�ǽ¦£°�ȄǴǟ�Ƕđ�ÅȏƾƬǈǷ��ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Âذلك  ®ȋ¦�Ŀ

ب اإلبستومولوجي الذي درسه دالئل منطقية عن طريق آراء نظرية، وذلك قد أضفة اجلان

اتبعه يف درسه وحقق كذلك نقد النقد أهدافه يف هذه الدراسة، فدائمًا وجدنا الناقد باحثا 

�Ŀ�ƢȀƴĔ�Ǻǟ�ƨǇ¦°ƾǳ¦�«ǂź�À¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ǲǯ�ÅƢǓ°ƢǠǷÂ�ǾƬȇ£°�ƾǻƢǈƫ�©ƢȇǂǜǻÂ�¾¦Ȃǫ¢�Ǻǟ

  .سبيل حتقيق قيمة اخلطاب النقدي يف ظل درس نقد النقد التطبيقي

  :دى حبيب مونسينقد النقد ل -2

  . دراسة يف املناهج'' نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب''من خالل كتابة 

.187حممود عايد عطية، القيمة املعرفية يف اخلطاب النقدي، ص -1
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  :نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج''كتاب -

نقد النقد املنجز العريب يف النقد ''إن الدرس الذي يقدمه كتاب حبيب مونسي 

والنظريات النقدية، اليت مارسها الناقد العريب قدميا وحديثاً، هو تتبع للمناهج '' األديب

متخذًا من نقد النقد درسًا يعتمد عليه يف قراءة وتفسري النظرية النقدية العربية، وقد قسم  

  :كتابه إىل ستة فصول

مسار القراءة العربية القدمية''فصل أول عنونه بـ''  

القراءة التارخيية: والفصل الثاين.  

القراءة االجتماعية: لثالثالفصل ا.  

القراءة النفسية: الفصل الرابع.  

القراءة النسقية: الفصل اخلامس.  

القراءة البنيوية: الفصل السادس.  

  : منهج حبيب مونسي يف كتابه-1

نقد النقد املنجز العريب ''إن الدراسة اليت يقدمها لنا حبيب مونسي يف كتابه أول عن

مناهج النقدية والنظريات العربية، فهو نقد للنقد بصفته هو دراسة لل'' يف النقد األديب

يتفحص وحيلل رؤى نظرية متعددة، غاص فيها الناقد العريب قدميًا وحديثًا ليبحث عن 

أنسبها ملعاجلة النصوص األدبية، إذ نلحظ الناقد حيتسب هذه الدراسة وقفة على معامل 

«�¦�ĺǂǠǳإ« : النقد عربيًا ألجل التصويب والتقومي يف قوله ǂǜǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ƨǷȂȀǨǷ�ƨȈǠǓÂ�ƢĔ

لنقول قولة املؤرخ الناقد الذي ... ومدرسته، إال أننا اليوم يف حاجة إىل وقفة للرتيث والتقومي
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ينظر إىل ناتج املعركة وقد هدأت الزوبعة ليقول هل كان النقد السياقي جمانبا للصواب؟ هل  

؟ وهل استبدال االنفتاح الذي يشربه الناقد كانت التجربة النقدية نزوة علمانية جيب ختطيها

، ففي هذا 1»السياقي باإلغالق الذي أتى به النقد النسقي خيارا نافعا للدراسة العربية؟

القول توضيح ملا أراده الناقد يف هذه الدراسة، فهو أوًال مؤرخ ناقد يرصد النظريات النقدية 

خمتلفة مبفاهيم معرفية متعددة، وقد أراد اليت توالت على الدرس العريب عرب فرتات تارخيية 

�ƢȀȈǧ� ¦°ȉ¦�ƪ ƥ°ƢǔƫÂ�©ƢȇǂǜǼǳ¦�©®ƾǠƫ�À¢�ƾǠƥ�ƨȇ£ǂǴǳ�ƶȈǓȂƫ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢȇǂǜǼǴǳ�ƾǏǂǳ¦�¦ǀđ

وحوهلا، وقد كان التحليل والتدقيق واالستنتاج السالح الذي اختذه الناقد ملواجهة هذه 

الدراسة املناهج السياقية منهجا لقد تتبعنا يف هذه «: الوقفة الرتيثية، وذلك  فيما قاله

�ƨȈǟȂǻ�ƢǼËȈƥ�ƢǸǯ��ǶȀǨǳ¦Â�ǲǬǼǳ¦�Ŀ�ǲǴŬ¦�ƢǼËȈƥÂ��ǀƻƖŭ¦�ǺǷ�ƨǴȈǐŞ�ǲǐǧ�ǲǯ�ƢǼȈĔ¦Â��ƢƴȀǼǷ

اإلضافة اليت قدمها هذا النقد وتركنا للقارئ أن خيرج من هذه الدراسة بشعور يدفعه إىل 

...، ولكن بطريقة أخرىضرورة العودة من جديد إىل املعارف اإلنسانية لالستفادة منها

طريقة ال بد هلا من وضوح الرؤية، واالبتعاد عن األحكام اجلازمة النهاية، واخلروج من طوق 

إضافة إىل الدرس . 2»الدراسة اللغوية الذي ضيق اخلناق على املبدع والقارئ معاً 

هو  ، وذلك كله يصب يف نقد النقد الذي"املعارف اإلنسانية: " اإلبستيومولوجي بقوله

درس تصحيحي تقوميي توضيحي للنقد بنظرياته وتطبيقاته، رغم أننا مل جند لذلك العنوان 

أي تعريف أو إشارة له، ولكن الدرس '' نقد النقد''العريض الذي يتصدر واجهة الكتاب 

يدل على العنوان، ففي التقدمي قد وضح الناقد حبيب مونسي أن موضوع درسه هو النقد 

.06، ص 2013، اجلزائر، 1دراسة يف املناهج، دار التنوير، طحبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب -1
 .الصفحة نفسه ،املرجع نفسه - 2
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النقد، وممارسة نقد النقد تسري وفق هدف حمدد، توضح عند الناقد  الذي هو موضوع نقد

بإرادته يف دفع الغموض عن املناهج النقدية وتوضيح الرؤى اليت تصب فيها وتتجه حنوها، 

فكانت وسائله يف ذلك التحليل والتمحص والتفحص وكذلك تبيان املآخذ يف كل منهج، 

وانتقاله إىل املفهوم العريب، وكيف استطاع النقد وكذا الدرس التداويل بني املفهوم الغريب 

العريب أن يقدم إضافات، وتبيان نوعية هذه اإلضافات، فهي مبثابة حتفيز للدارس العريب أن 

يعيد النظر يف ما سبق من نظريات نقدية، لكن إعادة النظر يصاحبها التبصر وعدم إصدار 

غوية اليت قد تضع الناقد مكبًال أمام األحكام اجلازمة، وكذلك التخلي عن الدراسات الل

.مواهبه، وكل ذلك إال ويصب يف نقد النقد

نقد النقد املنجز العريب يف النقد ''الدرس الذي قدمه حبيب مونسي يف كتابه -2

  :''األديب دراسة يف املناهج

يعرض الناقد يف هذا الفصل جمموعة : مسار القراءة العربية القدمية: يف الفصل األول

  .فاهيم عن القراءة العربية القدمية وكيف متثلت يف رؤى نظرية عرب أربعة عناصرمن امل

�ƢēƢȇ¦ƾƥ�Ŀ�ƾǼƬǈƫ�Ń�Ŗǳ¦Â��ƨȈǳÂȋ¦�ǶȈǿƢǨŭƢƥ�ƨŻƾǬǳ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨȇ£ǂǳ¦�ƪ ǘƦƫ°¦�ƾǬǳ

على تأسيس ولكنها يف عصور الحقة وحتديدا يف بدايات القرون اهلجرية بدأت الرؤية 

اللغة ما حتمله من حنو وصرف وبيان وعلوم البالغة كمساعد تأسيسي النقدية تتجه صوب 

إنه ذايت يف مجلته يقوم « : ملعامل النقد األديب، إذ أن النقد األديب عند العرب يف بداياته

على الشعور وعلى الذوق، وخيتلف باختالف األذواق والنقاد، ففي خيوض يف عناصر 

ودة والرداءة، أو يذكر الصالت بني األدب وصاحبه األدب بالتحليل أو التعليل، يذكر اجل
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أو بينه وبني بيئته، والنقاد قد اهتموا إىل كثري من عناصر اجلودة يف الشعر، وإىل كثري من 

ƾǬǼǴǳ�¾ȂǏ¢�¶ƢƦǼƬǇ¦�ȄǴǟ�ǶĔƢǟ¢�ƾǫ� ¦ƾƬǿȏ¦�¦ǀǿ�À¢Â�� ¦ǂǠǌǳ¦�©¦ǄȈŲ«1 وقد شجع ،

النقدية لدى العرب القدامى وقد حدد ذلك إىل تأسيس مفاهيم نقدية محلت معامل النظرية 

  :الناقد حبيب مونسي يف الفصل األول بدايات النقد اليت كان مستواها األول من

أن النقد العريب القدمي، قد بين أوًال على ظاهرة  حبيب مونسيحيدد : االنطباع

الشاعر  االنطباع وهي ردة فعل املتلقي، أو ما يرتكه الكالم يف ذات املتلقي، فحث املتلقي

إن « : على اإلجادة وعدم اإلخفاق والتأين يف بناء القصائد، إذ يقول حبيب مونسي

حضور املتلقي يف النقد القدمي أمر الفت للنظر، إذ ما قيس بالباث ذاته، وكأن حضوره 

يؤرق الشاعر، ويدفعه إىل إجادة صنيعه، الذي تأرجح بني االرجتال العبقري، والتجويد 

وذلك الصنيع ينتج به  2»به فال خيرج على الناس، إال وقد استدار احلولالذي يستعبد صاح

الشاعر أجود كتاباته الشعرية، فحضور السامع أو املتلقي هلو من أساسيات بناء القصيدة 

  .العربية

وينبغي للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق « : ويقول ابن طبابطا يف هذا السياق

أبياته، ويقف على حسن جتاورها أو قبحه فيالئم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كالمه 

فيها، وال جيعل بني ما قد ابتدأ وصفه أو بين متامه فصال من حشو ليس من جنس ما هو 

.89أمحد إبراهيم، تاريخ النقد العريب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع اهلجري، دار القلم، لبنان، ص -1
.13، ص يف النقد األديب، دراسة يف املناهجحبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب-2
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، ولذلك فقد كون املتلقي يف النقد 1»... الذي يسوق القول إليهفيه، فينسى السامع املعىن

العريب القدمي حجرًا أساسيًا يف بناء قضايا نقدية خمتلفة، فاختالف املتلقي الذي يوجه 

.الكتابة الشعرية بآرائه تصنع تأسيساً نقدياً 

�ǂƯƘƬǈȇ��ǎ«:وقد عرفه حبيب مونسي قائالً  ǼǴǳ�ƨǔǷƢǣ�ƨǧǂǠǷ�̧ ƢƦǘǻȏ¦�ÂƾǤȇÂ�Ƣđ

�Ǿǳ�ǆ ǨǼǳ¦�ǄƬē��ŕǋ�¾Ƣǰǋ¢�ǺǷ�̧ÂǄǻ�ȂȀǧ��ȆǴǬǠǳ¦�ǲȈǴƸƬǳ¦�ń¤�Ȅǫǂȇ�À¢�ÀÂ®�ǽƾƷÂ�¼Âǀǳ¦

�Ŀ�ǎ ǻ�ǲǯÂ��Ǿǧ¦ǂǟ¢Â�ǾǸȈǫÂ�ǞǸƬĐ¦�©ƢȈǫȐƻ¢�ǾƬǨǏ�Ƕǯ¦ŗǷ�ª Â°ȂǷ�ń¤�Å¦®ƢǼƬǇ¦��¬ƢƫǂƫÂ

ومل يند عنه، واصطفى لنفسه من خربته مادته وصوره، كان حقيقيا أن يكون . ذلك احمليط

ثارة انفعاالت شىت، خيتلف فعلها يف هذه النفس دون تلك، لذا فضلت العرب أداة فعالة إل

فارتبط النقد عند العرب قدميا باالهتمام الكبري باملتلقي . 2»أبياتا من الشعر دون أخرى

ƢȀȈǳ¤�̈°Ƣǋȍ¦�Â¢�ƨǸȀǷ�ƨȇƾǬǻ�ƢȇƢǔǫ�ǞǼǏ�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦��ƨȇǂǠǌǳ¦�ƨƥƢƬǰǳ¦�¾ȂƷ� ¦°¡�ǞǼǐǳ.

وكيف هلا أن '' أصول القراءة العربية''حبيب مونسي عن  مث يف نفس الفصل يبحث

متظهرت يف عصور ضاربة يف القدم، واستطاعت أن تؤسس ملفاهيم وقضايا نقدية كان هلا 

فاختلف الدارسون يف نوع املعرفة يف النقد العريب . حجمها املعريف وقيمتها ماضيا وحاضراً 

والتأين والتأمل والتأسيس الذي صاحب  القدمي بني العضوية اليت صاحبت العصر اجلاهلي

ال شك أن عملية تدوين العلوم واملعارف العربية اليت حدد انطالقها « عصر التدوين إذ أنه 

هـ مشلت حاضر العرب وما فيهم، كما مشلت اللغة اليت خرج الرواة 143الذهيب بسنة 

، 1956طه اجلابري وحممد زغلول سالم، املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، :ابن طباطبا حممد ابن أمحد، عيار الشعر، تح-1

 .93ص 
.16، ص يف النقد األديب، دراسة يف املناهجحبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب-2
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�Â®ȂǠȇ�ŃÂ��Ƣē¦±ƢǤǷÂ�ƢȀƳƢƴǧ¦�واملعجميون حبثا عنها يف بوادي اجلزيرة عند القبائل املتناثرة يف

إّال باحلصيلة الشفوية اليت حفظت لغة اجلاهلية فضمنوها وأودعوها جمامع مل متهل منها 

شاردة وال واردة ومل يلتفت املصنفون إىل أهل احلضر الذين خالطت لغتهم لغة العجم بل مل 

'' احلاضر اإلسالمي''لغة  يقبلوا من البادية الذين خالطوا احلضر شيئاً، فأوصدوا الباب دون

وفتحوه على مصاريعه أمام البدوي املستوحش فانتهت املعاجم عند حدود الصحراء ومل 

وذلك ما خلق صراعا  ،1»تتجاوزها وأوقعت نفسها يف بعد زمين خارج عن التاريخ اجلادي

 بني لغة املاضي ولغة احلاضر والذي جعل القراءة النقدية للنص الشعري تبحث عن أصول

�ȆǸƬǼƫ�ǺǷ±�Ä¢�ń¤Â�Ƣē¦°ƢƦǟÂ�ƢȀǛƢǨǳ¢�Ŀ�ƨǤǴǳ¦�ƢȀǇƢȈǬǷ�ƶƦǏƘǧ�̈ ¦ǂǬǴǳ�ǆ Ǉƚƫ�Ȇǯ��ƨǤǴǳ¦

  .ومن أي بيئة هي آتية

إن هذه الرؤية املتشبثة باللغة اجلاهلية البدوية، مل تدم كثريًا وإمنا انتقلت إىل مرحلة 

هلا من  ديناميكية مجعت بني األصل يف الدرس اللغوي مبزجه حباضر األمة، وما حصل

انقسام «مونسي أن هذا االختالف أدى إىل فريى حبيب . اختالط يف األعراق واألعراف

جهة املاضي العريب وجهة احلاضر اإلسالمي مع : احلركة الفكرية والعلمية إىل جهتني

اختالف األداة وتوحد املقصد جعل اجلهة األوىل تستقل الثابت وتعمل على جتميعه زاداً، 

باملتحول تصطنع له علم الكالم، واحلجج العقلية، بعدما أرست لنفسها  وتنفرد الثانية

¿ȂǐŬ¦�ǞǷ�ƢēȏȂƳ�Ŀ�Ǆǰƫǂƫ�ȏȂǏ¢«2 . وبذلك تأرجحت القراءة العربية بني الثبات

.22-21نسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج، ص ص حبيب مو  - 1
.23، ص املرجع نفسه - 2
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واحملافظة، والتحول والبحث عن التجديد ولكن ذلك قد حافظ على األصول يف الرؤى 

  .املرور عربها ملآخذ عن منهج القراءة النقدية، كي ال يرتك ثغرات للخصوم يستطيعون

وبذلك يكون حبيب مونسي قد حدد تأصيل القراءة يف الفكر العريب، وينتقل 

��̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ǾƳÂ�Ŀ�Ǧ Ǭƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�©ȐǰǌǸǴǳ» إذ أنه ال يتحقق منهج القراءة

ة، قد أفرغت القائم على التذوق والتفسري والتحليل واحلكم، إال إذا كانت الشفوية والرواي

��ǂƥƾƬǳ¦Â��ǲǷƘƬǳ¦Â��ÄÂŗǳ¦�ƨǏǂǧ�ƢŮ�ƶȈƬȇ�Äǀǳ¦� Ȇǌǳ¦�©ƢǨǼǐŭ¦�ÀȂǘƥ�Ŀ�ƢēȏȂǸŰ

وكلما نشطت حركة اجلمع وشاع نتاجها بني العلماء، حتققت الوقفة املتدبرة، . واملوازنة

وحان أوان حبث مشكالت النقد، ابتداء من ماضيه إىل حاضره، وللتدرج الزمين سلطة يف 

وقد حددها الناقد حبيب . 1»عاقبها، ولقانون التطور حق يف صياغة إشكاليتهاترتيب ت

  :مونسي كالتايل

فحاٌل أو : ويقصد به مقياس الفحولة الذي استخدمه النقاد كأن يقول: الفحولة-أ 

  .غري فحل

وملا كان قانون التطور ال يأبه بعصبية « : فيقول حبيب مونسي: القدمي واجلديد-ب 

بت القائم فسح الزمان صدره للجديد، وأشبع قائليه بأدوات عامل، ومتسكه بالثا

تَفتـََّقت من الرتاث يف شكل البالغة والبديع واملعاين، وتأكدت من ورائها مقولة 

.2»الصنعة

.26حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج، ص -1
.27املرجع نفسه، ص -2
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إن الطبع هو من مسات الشعر املتقدم، وقد طغى عليه طابع : الطبع والتكلف-ج 

  .التكلف الذي هو مشكلة من مشكالت القراءة

الناقد يف حبثه عما جال من مفاهيم ومعارف أحاطت بالنقد القدمي، إىل ما  مث انتقل

ميلكه القارئ من سلطة يف تلقي هذه القراءات النقدية وكذا احلكم عليها فوضحها بصورة 

إن صورة القارئ عند ابن سالم، واضحة « : القارئ لدى ابن سالم اجلمحي حيث قال

ƾū¦�¥°Ƣǫ�̈°ȂǏ�¾Ȑƻ�ǺǷ��Ǿǳ�ƨƦǈǼǳƢƥ�ƪ ǴǠƳ�Ŗǳ¦�Ǿƫ°ƢƦǟ�ǺǰǳÂ�À¡�Ŀ�̈ƾƷ¦Â�ƢĔ¢�Ʈ ȇ

العلم بالقراءة ال يستند إىل صفة وال علم وإمنا يرجع إىل أمر مغيب يف الذات، فتحت 

�¿ȐǇ�Ǻƥ¦�¥°Ƣǫ�ÀȂǰȇ�À¢�́ ȂǐǼǳ¦�ǂǋƢǟ�¥°Ƣǫ�ǲǯ�¿ƢǷ¢�¾ƢĐ¦(...)

من خالل سلطة قارئ احلديث الذي يقرر صحة : وتتحدد سلطة القارئ عنده

.1»سليما صحيحا غري مردود، وابن سالم يف هذا صورة لقار ئه املنشودالنص، فيغدو

فيكون الناقد بدراسة ملفهوم القارئ وما حيمله من سلطة يف قراءة النصوص وحتديدها بعد 

حتليلها واحلكم عليها يكون قد بني أن للقارئ دور مهم وفاصل يف عدة مواقف وقضايا 

  .نقدية

ة هوية املنهج والنظرية النقدية، لذا ُعِين به يف نقدنا إن املصطلح النقدي هو مبثاب

املصطلح النقدي الذي اعتمدته القراءة القدمية « العريب القدمي، فأبرز حبيب مونسي أن 

واستدل على ذلك باخلليل  2»من أثر التحول املستمر، وأن متيز بشيء من الصالبة والثبات

.30دراسة يف املناهج، ص حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب-1
.31املرجع نفسه، ص -2
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وهو يصنع علم العروض، ملتفتا إىل البيئة باب املصلح « بن أمحد الفراهيدي الذي فتح 

.1»البدوية اليت أنبتت الشعر العريب

فالناقد سيحاول أن حيلل على املفاهيم واملعارف املتعلقة مبسار النقد العريب القدمي، 

لذا نلفيه كلما قدم معلومة حول قضايا النقد إال وصاحبها بأقوال ودراسات تدل على هذه 

  .دار حوهلا وطرأ عليها من تغيري أو استبدالالقضية النقدية ، ما 

مث جنده تتبع آليات القراءة العربية وكيف تبلورت لدى كل ناقد عريب، وقد علل 

ذلك التطور يف آليات القراءة العربية واختالفها من ناقد إىل آخر وذلك حسب توسع 

القراءة من  أن تتبع أصول« : الثقافات واكتساب املعارف والتشبث بالقدمي، إذ يقول

�ƢŮȐƻ�ǺǷ�ƪ ǠǇȂƫ��ƨȇ°ƢǔƷ�ƨǯǂƷ�ĺǂǠǳ¦�ǞǸƬĐ¦�½ǂƷ�Äǀǳ¦�ȆǠȈƦǘǳ¦�°ȂǘƬǳ¦�ÀȂǻƢǫ�¾Ȑƻ

رقعته وانفتحت حدوده على ختوم واسعة من الثقافات واألهواء واألديان، وخالطت العناصر 

ها واليت أشرنا إلي –البشرية املختلفة شرقًا وغرباً، وأثارت إشكالياته النقدية يف تعاقبها 

.2»فأكدت ضرورة القارئ والقراءة ومتحصها، حىت تستكمل أشراط القراءة احلقة -سلفا

�Ǻǟ�Ƣǿ°ƢƯ¡Â�ƢēƢȈǳ¡Â�ƨȇƾǬǼǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�©ƢȈǴš �Ǻǟ�ǾưŞ�Ŀ�ȆǈǻȂǷ�Ƥ ȈƦƷ�ȄǐǬƫ�ƾǫÂ

فبّني ذلك .ابن سالم اجلمحي، واآلمدي، والقاضي اجلرجاين، وعبد القاهر اجلرجاين

ƢđƢƸǏ¢�ƢȀǇ°ƢǷ�ƢǸǯ�©ƢȈǳȉ¦ على النصوص الشعرية، مفسراً إياها ومتتبعاً األقوال بالدالئل

  .والرباهني

.32، ص حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج،-1
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه - 2
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مث بّني كيف أن القراءة العربية حتكمت فيها تقاليد نقدية يأخذها دارس من دارس 

مبا شكل ذلك يف «: يف هذا السياق'' حبيب مونسي''قد سبقه، وما فائدة ذلك إذ يقول 

إذ تأخذ القراءة طرقا معلومة إىل النص، ... نص الواحدالرتاث العريب آية تعدد القراءة لل

ورمبا كان داخل كل صنف شعب مفضية إىل ... فهذه حنوية، وأخرى أدبية، وثالثة بالغية

فالقراءة إعادة إنتاج املقروء، فهي أكثر مظاهر التناص :احلقيقة األدبية، يف النص املدروس

التناص املعطاء، والقراءة اليت ال توحي مشروعية، والقراءة املتميزة هي إذن ضرب من 

وهلذا السبب وجدنا تواصال فكريا بني النقاد ابتداءا من . بالقراءة هي قراءة ميتة أو الغية

'' اجلرجاين''و'' اآلمدي''مقولة الفحولة و'' ابن سالم''الذي نفث يف روح '' األصمعي''

عن تقاليد القراءة العربية اليت ترتك  ȂǬǳ¦�¦ǀđÂ¾.1»صورة الناقد املتخصص'' عبد القاهر''و

¿ƾǬƬŭ¦�ƾǫƢǼǳ¦�ǺǷ�ǂƻƘƬŭ¦�ƾǫƢǼǳ¦�Ŀ�ƢēƢǠƦƫ�ƢǸƟ¦®.

ففي هذا الفصل األول من دراسة الناقد ملعامل النقد القدمي نلحظه قد تابع كل ما 

يتعلق ببناء املعارف النقدية من أصول نقدية إىل املفاهيم واآلليات للقراءة وحىت كيف 

اليد النقدية وما فائدة ذلك التغلغل يف القراءة، وقد دلل على ذلك مبفاهيم تغلغلت التق

'' القاضي اجلرجاين''و'' ابن سالم اجلمحي''نقدية جتلت لدى النقاد القدامى أمثال 

وغريهم، فحلل وفسر وعلل كل رؤية نقدية وذلك ما يصب '' بن طباطبا''و'' اآلمدي''و

  .يف نقد النقد

اليت استلمها من '' القراءة  التارخيية''قد خصصه حبيب مونسي لِـ أما الفصل الثاين ف

جولته الدراسية للقراءة العربية القدمية، وكيف تغريت معاملها عرب فرتات زمنية متغرية، فمسار 

.42حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص -1
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النقد واألدب دائما مرتبط مبتغريات وتلك املتغريات مرهونة بالعصر وما حيمله معه من 

أشراط املعرفة النقدية  تظل إىل مدى بعيد وقفا على حيثيات فإن « ظروف فكرية ومعرفية، 

متضافرة متواجلة كثريا ما تفاجئنا وهي على غاية من التعقيد، فال يكون بوسعنا التحرر من 

� ƢǔǨǳ¦�ǺǷ�ƨǧƢǈǷ�ƢǼǈǨǼǳ�Ƣǻǀƻ¢�¦̄¤�ȏ¤��ƢȀǬǳƢǤǷ�ƶȈƫƢǨŠ�ǂǨǜǳ¦�ȏÂ��ƢēƢǻȂǰǷ�ǲƻ¦ƾƫ

ىل األدب وما هو راجع منها إىل النقد، ونستجلي الفاصل لنتبصر األمر فيما يرجع منها إ

األمر كذلك فيما يعود منها إىل النقد وما هو عائد منها إىل الناقد، ونستبني األمر أخريا 

فيما هو قائم على محلة الناقد بالسياق الفين واإلبداعي واجلمايل مما هو وثيق التعلق 

.1»العلوم السائدة واملعارف املشعةبالسياق الفكري واحلضاري الذي فيه تنسلك وقائع 

وإشعاع هذه املعارف يظهر خمتلفا عن غريه يف كل زمن، حيمل سياقات خاصة به، فبني 

الناقد حبيب مونسي كيف للسياق التارخيي أن خيلق قراءة تارخيية للنقد العريب، فبينها يف 

، لتشكيل ما أمساه الناقد والقراءة التارخيية شاهد على تالحم التاريخ والنقد األديب« : قوله

على أساس وصفه مراحل األدب وتطوره من خالل السريورة التارخيية، '' تاريخ األدب''بـ

فتكون . واألجدر بنا اليوم أن نعدله إىل مصطلح يعرب حبق عن طبيعة توجهه العام واخلاص

ذا القرن إىل منتصفه، أليق عنوان لتلك اجلهود الفكرية اليت عرفها مطلع ه'' القراءة التارخيية''

رحلة األدب من خالل تراكمات التاريخ، ضعفا وقوة، وإلدراك '' تقص''واليت حاولت أن 

السياق مسحا عامًا يوقفنا على مناهجه ) منسح(ميكانيزمات هذه القراءة كان علينا أن 

�ń¤�ƢĔƢȇǂǇ�ƨǧǂǠǷ�ƢǼǳ�ŘǈƬȇ�ŕƷ�Ǿƫ¦Â®¢Â''احلكم األديب ''ǘƻÂ��Ǿǳ�ƢȀƬǷ ȐǷ�ÃƾǷÂ�Ƣē°Ȃ

.43املسدي، األدب وخطاب النقد، ص عبد السالم  - 1
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، إذن نلحظ من 1»عليه فنكون بذلك على بينة من منطلقات هذه القراءة إجيابيا وسلبياً 

�Â¢�§ ®ȋ¦�ƺȇ°ƢƬƥ�®ƢǬǼǳ¦�Ãƾǳ�ǲưŤ�ƢǷ�ƢĔ¢��ƨȈź°ƢƬǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�Ǻǟ�ƾǫƢǼǳ¦�ǾǷƾǫ�Äǀǳ¦�¿ȂȀǨŭ¦

ƾǬǼǳ¦�ǂȀǜŤ�Ǧ Ȉǯ�śƦƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�¬ȐǘǏ¦�Ȃǿ�°ƢƯ¡Â��ƾǬǼǳ¦�ƺȇ°Ƣƫ

  .خالل فرتات تارخيية متغرية تغري الفكر السائد

ونلحظ حبيب مونسي حيصي مزالق وقعت فيها القراءة التارخيية، أسباب هذه املزالق 

املقارنة األولية بني التنظري الغريب للقراءة التارخيية والتطبيق « يرجعها إىل أنه من خالل 

ا من عدم متثل اجلانب النظري العريب هلا، تكشف عن مفارقات منهجية هلا ما يربره

كما تكشف القراءة اجلادة هلذه الكتب عن مزالق خطرية جنت على (...). وهضمه 

، وقد حدد هذه املزالق  2»البحث األديب وعطلت تطور القراءة وانفتاحها على التنوع

إلغاء  -4التعميم العلمي، -3األحكام اجلازمة، -2االستقراء الناقص،  -1: كالتايل

  .اتيةالذ

يف درسه هذا والذي ميثل مسار النقد العريب إىل منهج آخر  حبيب مونسي مث ينتقل

يف فصل ثالث عن القراءة االجتماعية، فشرح فيه كيف استطاعت هذه القراءة أن خترج 

فإذا كانت الفلسفة املثالية ترى يف األدب تعبريا عن « األدب والنقد من ثوب املثالية، 

يأيت يف مقدمتها العامل املادي االقتصادي الذي يشكل رؤية األديب  حمصلة عوامل خمتلفة

ǞǸƬĐ¦Â�̈ƢȈū¦�ǺǷ�ǾǨǫȂǷÂ. وإذا كان وعي الناس حيدد وجودهم يف الفلسفة املثالية، فإن

ومن هنا وجدنا . وجود الناس االجتماعي هو الذي حيدد وعيهم، يف الفلسفة املاركسية

.55حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص -1
.60-59، ص ص املرجع نفسه - 2
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ع الطبقي لألديب حيتم عليه أن حيمل أفكار طبقته، النقاد االجتماعيني يؤكدون أن الوض

ومن هنا يبلور حبيب مونسي فكرة القراءة االجتماعية اليت . 1»فيعرب عن مهومها ومواقفها

حتفل الواقعية بالقدرة الذاتية على اخللق واإلبداع، « : ارتبطت بالواقعية املاركسية يف قوله

�ǂǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷÂ��ǾȈǳ¤Â�ǞǸƬĐ¦�ǺǷ�ǾƴƬƫ�ȆǿÂ��ȄǘǠŭ¦�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ǲȇȂŢ�ȆǤƦƫ�Ŗǳ¦Â��ƨǷǄƬǴŭ¦�ƨǳƢǇ

إىل واقع ترتسم معامله يف نفي التناقض، ومسح الصراع وإذابة الفروق، فهي ال تزيف الواقع 

وال جتعله شأن املثالية بعدد املفكرين فيه، بل واقعا واحدا جتري سننه على كافة الطبقات، 

، وقد شاعت القراءة 2»لم االجتماعختضع ظواهره للمالحظة والدرس، وفق مناهج ع

: االجتماعية يف أوساط النقاد العرب وقد ذكر منهم الناقد حبيب مونسي يف درسه هذا

، ''عبد العظيم أنيس''، و''حممود أمني عامل''، و''عبد الرمحن مخيس''، و''حممد الشوباشي''

ؤالء بااللتزام وقد نادى ه. ''حممد حمي الدين''، و''غايل شكري''، و''لويس عوض''و

�ƨǸȈǫ�ƨǧƢǓ¤�ĺ®ȋ¦�ǲǸǠǳ¦�Ƣđ�ÀȂǴƬȇ�À¢�Ƥ Ÿ�Ŗǳ¦�ƨȈǟƢǸƬƳȏ¦�ƨǠȈƦǘǳ¦Â��ǞǸƬĐ¦�ƢȇƢǔǬƥ

  .العمل األديب من الوجهة االجتماعية

: وقد رصد حبيب مونسي جمموعة من املآخذ عن القراءة االجتماعية هي كالتايل

مقولة  -5راع مقوم أول، الص -4األدب وسيلة، -3جربية الواقع، -2الفكر واقع، -1

  .عتبة الشرح واحلكم -7واحدية الناتج، -6االلتزام، 

مث يف فصل رابع درس فيه حبيب مونسي منهجًا نقدياً، قد ساد يف نقدنا العريب 

نقاد العرب يف وزن « ، ففي النقد العريب القدمي عين ''القراءة النفسية''قدمياً وحديثاً أال وهو 

.62، ص 2005بسام قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، -1
.74مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص حبيب  - 2
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ثه يف النفس من أثر، وما يوحي به من شعور، وجعل صاحب العمدة الشعر مبقدار ما حيد

(هذا املقياس أساسا لنقد الشعر، إذ يقول وإمنا الشعر ما أطرب، وهز النفوس، وحرك :

وقد اختذه مقياسا ). الطباع، فهذا هو باب الشعر الذي وضع له وبقي عليه، ال ما سواه

ما أشجن : (عندما قتله أخوها جساس فقالقاس به رثاء جليلة بنت مرّة زوجها كليباً، 

وقد . 1»)لفظها، وأظهر الفجيعة فيه، وكيف يثري كوامن األشجان، ويقدح شرر  النريان

القدمي بإشارات '' األدب''حفلت كتب « : أكد ذلك الناقد حبيب مونسي إذ يرى أن قد

ا الكامنة يف وأخبار تنحو منحى نفسيا يف توكيدها على دواعي اإلبداع من جهة بواعثه

الواعية املصاحبة لعملية اإلبداع قصد اإلجادة والصناعة، '' املهيئات''أغوار النفس، وعلى 

نفسيا لتقبل الصنيع األديب، واالنفعال له، ''ǾƬƠȈēÂ''استدراج املتلقي '' كيفيات''وعلى 

ƢĔȋ�ƨǴŦ�ƪ. والتأثر به ǬȈǇÂ��ƨƥƢǘŬ¦Â�ǂưǼǳ¦�ń¤�ǂǠǌǳ¦�ǲǬƷ�©¦°Ƣǋȍ¦�ƪ ǘţÂ  مما يوحي

�ƾƷ¦Â�ǖƻ�Ŀ�ǂǜƬǼƫ�ŃÂ��ƨǷƢǟ�©ƢǫƢȈǇ�Ŀ�© ƢƳ�ƢĔ¢�ȏ¤��ƢǔǠƥ�ǶȀǔǠƥ�ÀȂǻƢǼǨǳ¦�Ǿƥ

�©¦®¦ƾǠƬǇȏ¦Â��ÅȏÂ¢�ǪǴŬ¦�ƨȈǴǸǠǳ�µ ǂǠƫ�ÅƢȈǈǨǻ�ÅƢƴȀǼǷ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�ƨǴŦ�ƢȀǨǏȂƥ�ƢǼǳ�ƶǸǈȇ

احملفزة عليها ثانياً، وتأثريها يف اجلمهور ثالثاً، وفق التصور احلديث للمنهج النفسي يف 

.2»ته القرائية املسطورة اليومخطوا

مل يعرف « وقد امتدت مفاهيم القراءة النفسية لتصل إىل أواصل النقد احلديث فـ 

انقطاعا يف القراءة العربية يف أطوارها املختلفة من تفسري، وتأثري '' اللفتات النفسية''خيط 

1-¶��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔ��§ǂǠǳ¦�ƾǼǟ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ǆ Ǉ¢��ÄÂƾƥ�ƾŧ¢�ƾŧ¢6 ،411، ص ص 2004، القاهرة-

412.
.102حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص -2
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يف كتب األوائل، يف مطلع هذا القرن، وإن كانت يف بعض وجوهها تطويرًا نوعيًا ملا وقع

�Ŗǳ¦Â��ƨǫ°ƢǨǳ¦�ǾƬǬȈǬƷ�ȄǴǟ�» ǂǠƫÂ�ǎ Ǽǳ¦�ÀȂǼǰǷ�¼ƢǘǼƬǇ¦�Ŀ�ǪǸǟ¢�ƢǠƥƢǗ�©ǀƻ¢�ƢĔ¢�Śǣ

�ǾȈǧ�§ǂǘǔƫ�Äǀǳ¦�§ǂū¦�ƢĔ¦ƾȈǷ�ǂǠǌǳ¦�ÀƢǯÂ��ÀȂǼǨǳ¦�ǺǷ�ǽŚǣ�Ǻǟ�ǺǨǳ¦�°ƢǗ¤�Ŀ�ǽǄȈŤ

عر من الشا'' الرافعي''الناقد يوقفنا على '' الرافعي''وتتنوع من خالل فهم الشعراء والنقاد و

معىن مل تشعر به النفس، فهو من خواطر : زاوية النظر إىل حقيقة الشعر فيكون معناه

القلب إذا خاص عليه احلس من نوره وانعكس على اخليال، فانطبعت فيه معاين األشياء  

كما تنطبع الصورة يف املرآة وهو من بعد كاحللم خيلق يف املخيلة مما يصل إىل األعني، 

فهو نتاج عملية باطنية تبدأ من احلس . ان ما ال يكون قد وصل وتأدىويتأدى إىل اآلذ

وقد . 1»وسرعان من تتحول إىل أغوار النفس على شكل خواطر تنطبع على اخليال

تعددت أمساء النقاد الذين اختذوا من القراءة النفسية وسيلة لتفحص النصوص األدبية، وكذا 

�ȆǬǴƬŭ¦�ƨƠȈē�Ǯالبحث عن شخصية املؤلف، وخصوصًا اجلانب ا ǳǀǯÂ��ƢȀȈǧ�ȆǈǨǼǳ

، ''املويلحي''الستقبال نص أديب معني وتقبله مبفاهيم معينة ذكر منهم حبيب مونسي 

  .''العقاد''، و''املازين''و

من القراءات '' حبيب مونسي''وفيما خيص الفصل اخلامس فقد انتقل فيه الناقد 

واليت حددها يف هذا '' القراءة النسقية''السياقية واليت حتدث عنها يف فصوله السابقة، إىل 

الفصل، وذلك من خالل حديثه عن املزالق واملآخذ اليت وقعت فيها القراءات السياقية 

��ǾǴƳ¦�ǺǷÂ�Ǿƥ�Ǆų¢�Äǀǳ¦�ȆǬȈǬū¦�² °ƾǳ¦�Ǻǟ�ǽ®ƢǠƥ¤Â��ǎ Ǽǳ¦�Ƥ ȈȈǤƫ�ń¤�©®¢�ƢĔ¢�Ǧ ȈǯÂ

لفعل القرائي وتربطه تبني ا) اخلارجي(إن اإلحالة إىل السياق « : فقال عن السياق وعيوبه

.106، ص حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج -1
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بإجنازات قائمة يف هذا احلقل املعريف أو ذاك، وجتعله تابعا هلا، تفضي نتائجه إليه، مجلة مبا 

يقوله ويؤكد فرضياته وينهك النص يف قصره على هذه الوجهة دون األخرى، فال يتفتح 

دور يف على العوامل املتداخلة اليت نسجت حلمته وسداده، بل يظل يف بوتقة السياق، ي

حدوده ال يتجاوزها فيضيق األفق، وتنغلق الدائرة، ومل ينل النص شيئًا ُجيدد به نسقه 

متتص كل مكوناته وتؤوهلا حبسب '' استنزافية''واستمراريته ألن القراءة السياقية قراءة 

توجهات السياق فال تبقي خلفها إال هياكل خنرة جوفاء، تتخطاها إىل غريها، وقد تكون 

تنزلق على السطح، تتعّري من النص ما خيدم غرضها، '' انتقالية''ألحايني قراءة يف بعض ا

ƨȈǬǈǼǳ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ÀƘǋ�Ƣē¦Â®¢Â�§ÂƢƴƬƫ�Ƣǿ¦ǂƫ�¶ƢǬǻ�ń¤�ǽ±ÂƢƴƬƫ�Ľ��ǽƾǼǟ�Ǧ ǬƬǧ«1�ƾǫ�¦ǀđÂ��

.وجهنا الناقد إىل مآخذ القراءة النسقية، واليت أوقعت النص يف التبعية

�Ǧ ومهد بذلك ملا سيعرضه يف فصله ȈǯÂ�Ƣē¦ǄȈǷÂ�ƨȈǬǈǼǳ¦�̈  ¦ǂǬǳƢƥ�́ ƢŬ¦Â�¦ǀǿ

متظهرت هذه القراءة لدى العرب بني مفهومها الغريب وانتقاله إىل املفاهيم العربية، وكيف 

استقبل النقد العريب الرؤية النسقية يف تقصي حقيقة النص األديب، وهو حيمل معه موروثه 

�ƨȇȂǤǳ�ƨǇ¦°®�ǺǷ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢Â�ƨȇƾǬالنقدي املتعلق بالقدامى  منهم أمثال القضايا الن

  . تعلقت بالنحو والصرف واملعاين واملبالغة وكذا اللفظ واملعىن

معضلة القراءة العربية نشازاً عندما تقف من «فيقول الناقد حبيب مونسي عن تزايد 

هذه احلرية موقفًا متتلمذًا ال خيّول هلا الدخول يف حلبة النقاش، فهي ناقلة فجة، تنتظر ما 

يسفر عنه نقع املعركة لتأخذ اجلهاز، وهي تشهد حتّوله وذبول زهرته، فتفوت على نفسها 

�ƨǳ®ƢĐ¦�» ǂǋ�ƘǘŬ¦�ǺǷ�Śưǯ�Â¢�ǲȈǴǫ�ń¤�Ƣđ�ƪ ǔǧ¢�À¤Â�ŕƷ (...) ولكنها إن مكنت

.125حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص -1
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�Ǿƫ¦̄�ĺǂǠǳ¦�ǺǷǄǳ¦�ń¤�ƨǠȈǘǬǳ¦�ǲǬǼƬǇ�ƢĔƜǧ�§ǂǤǳ¦�ƨƦǯȂǯ�Ŀ�ÀƢƥÂǀǳ¦Â�«ƢǷƾǻȏ¦�ǺǷ�ƢǬȇǂǧ

وهذا ما اتصف به النقد العريب يف ظل التبعية اليت أبعدته عن أصوله، » فتشطره شطرين

لعريب اخلالص، وشطر آخر خمتلف متامًا حيمل مالمح فقسمته شطرين شطر خاص بالنقد ا

  .النقد الغريب أو هو نقد غريب مكتوب حبروف عربية حلمه أن حيمل اجلنسية العربية

يف نفس الفصل تأثري القراءة اللسانية يف النقد العريب وتغريها  حبيب مونسيمث بني 

حيقق معادلة النقد واألدب يف للمفاهيم املوروثة، لتساؤل عن النقد األلسين، وكيف له أن 

فإن السؤال الذي يفرض نفسه « : نقدنا العريب وجييب عليه من خالل عدة أمثلة يف قوله

  .ملاذا النقد األلسين؟ وما أبعاده؟ وما الذي يرجوه النص منه؟: ابتداء عليها هو

ل يتناسب مع الفع'' تشريح النص''إن اجلواب الذي قدمه لنا عبد اهللا الغذامي يف 

ال يقف عند '' مركب''من خالل منهج '' تشرحيا''الذي اعتزم القيام به وهو حياور النص 

مدرسة معينة بل ينتقي األدوات من هذه وتلك، ليعد عدته وفق تصور تلوح له نتائج حبثه 

ابتداء قبل الشروع فيها، ولو على سبيل التصور لذلك فالنقد األلسين عنده من قبيل ذلك 

هي لغة اللغة، أي االنطباع املقصى، ولكن الوقوف على تالقح الدالالت : ألن اللسانيات

فيما بينها داخل العمل األديب ليست هي الواقع املعطى، بل واقعا متخيًال، أي بنيويا يف 

أساسه، وحلظة الرتكيب فعل بنيوي حياكي الفعل األول وال يكوره مما يسمح بتعدد الواقع 

�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđÂ.1»هي حاالت إدراكية يفرزها النشاط البنيويو ) مركب... متخيل... معطى(

الذي مينح للنص داخليًا أكثر من مفهوم وأكثر من قراءة، أي حيقق النص نفسه بنفسه 

«بعيداً عن أي تدخل من خارجه، فًتحت اآلفاق اجلديدة هلذه القراءة يف النقد العريب اليت 

.176حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج، ص -1
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�Ŀ�ȐưŲ�ĺǂǤǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ǺǷ�Ƣē®ƢǷ�ƪشهدت القراءة البنيوية العربية ثالث تيار  ƸƬǷ�ƨǧ¦ǄƬǷ�©¦

بنيوية  -3بنيوية توليدية، -2شكالنية، -1:أقطاب مدار سه، فكانت هي األخرى

.1»أسولبية

:أهم القراءات العربية اليت غاصت يف حبر البنيوية، منهم حبيب مونسيوقد استقرأ 

صالح ''والبنيوية التوليدية، و'' ادةحممد بر ''وقراءته الشكالنية، و'' عبد امللك مرتاض''

  .والبنيوية األسلوبية'' فضل

وبذلك يكون حبيب مونسي قد قدم يف دراسته هذه تقصيا واستقراءا للمناهج 

�Ŀ��ÅƢǼȈǠƬǈǷ�ÅƢưȇƾƷÂ�ÅƢŻƾǫ�ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢Â�ƢēƢȇǂǜǼƥ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©¦ ¦ǂǬǳ¦Â

ǏȂǐǻ�ȆǿÂ��ǎ«دراسته  Ǽǳ¦�ƨȈǏȂǐǼƥ�ǀƻȋ¦�ƢǸǯ��ƨǷȐǠǳ¦�¢ƾƦǷ�ȄǴǟ�¿ȂǬƫ�ƢĔȋ�ƨȈƦǈǻ�ƨȈ

�ƨǯǂƷ�ŐǇ�ȄǴǟ�ƾǸƬǠƫ�ƢĔȋ��ƨȈǨǏÂÂ�¶ƢƦǼƬǇ¦�ȆǿÂ��ǂƯȋ¦�¿ȂȀǨŠ�ǀƻƘƫ�ƢĔȋ�ƨȈǰȈǷƢǼȇ®�ƢĔ¢

الدوال بدءا بالصوت املفرد فالكلمة فالرتكيب، مث السياق الصغري وتربط ذلك السياق 

أن تفقد النص خصوصيته  الكبري من خال ل حركة تداخل النصوص، وهذا كله حيث دون

ألنه حيظى مببدأ االستثارة احلرة، وهي يف مجلتها مقوالت سكنت التيارات البنيوية 

.2»واألسلوبية والسيميائية يف مقاربتها للنص

إن حديث حبيب مونسي عن النسقية وانتقال النقد العريب إىل القراءة اللسانية 

Ŀ�ƢēƢȈǴš �ƨȈǨȈǯÂ�ĺǂǤǳ¦�ǲǏȋ¦�ǺǷ�ƨǷ®ƢǬǳ¦ نقدنا العريب، حتمًا سيقوده إىل أول مدرسة

أرست على شاطئ اللسانيات، وهي البنيوية كنظرية ومنهج وذلك ما جعله خيصص فصله 

.187، ص حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج -1
.151-150، ص ص املرجع نفسه - 2



ه لدى النقـاد العرب المعاصرينانتقـال مفهوم نقد النقد وممارسات.........لثانيالفصل ا

166

، فعرف البنية كمصطلح يف املفهوم العريب وكذا الغريب ''للقراءة البنيوية''السادس واألخري 

م التعاريف اليت تغرف من معظ حبيب مونسيوالذي حتددت التعاريف فيه للبنية، فستقرأ 

  .اللسانيات لتصب يف البنيوية

إن التحليل «: عن املنهج البنيوي أثناء حتليله للنص األديب حبيب مونسيفيقول 

البنيوي يف حقل األدب ال يفي الشرح من خالل هذه بأمساء غريت وأسست ملفاهيم نقدية 

لقد صبت هذه الدراسة يف جمال نقد النقد العريب واملغاريب واجلزائري باألخص  1»متعددة

لتكون درسًا يف نقد النقد نرجع إليه لنستفسر منه عن املناهج النقدية اليت أجنزها الناقد 

.العريب، منذ أن أشار للنقد حىت فهمه وأسس له

.200، صحبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب، دراسة يف املناهج-1
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أنموذج (محمد الدغمومي نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر : المبحث األول

  )عن تنظير نقد النقد في المغرب العربي

  .ينظر امللحق: محمد الدغمومي-1

لقد شهد مؤخرًا النقد األديب العريب قفزة أثارت الفكر مبا محلته معها من تغري 

جذري يف التنظري النقدي األديب، ويف منطقة املغرب العريب باألخص، فجملة الرتمجة اليت 

قام على رأسها جمموعة من األساتذة األكادمييني، وخصوصًا الدارسني يف جامعات فرنسية 

النقدي الغريب املعاصر، ومحلت معها هذه املوجة املتوهجة روح النقد قد أمتت نقًال للدرس

العلمي والتأسيس له، واإلشارة إىل أهم نظرياته كون هذه النظريات هي النواة األوىل هلذا 

النظريات النقدية تتصف بالشمول والتعميم، وتنتسب إىل عنصرها «الفكر، وإذا كانت 

كلم عنها مدينة لتاريخ التطور النقدي والفلسفي العاملي عرب التكويين، وهذه النظرية اليت نت

وجسدها  imitation�ÀȂǗȐǧ¢�Ƣđ�Ã®Ƣǻ�Ŗǳ¦Platonالعصور بدءًا من احملاكاة 

، ومروراً مبا أسهم به النقد العريب القدمي املمتد من القرن الثاين اهلجري Aristoteأرسطو 

منسي الذي متثل يف نظرية اخليال لدى الناقد وحىت الثامن اهلجري، وانطالقا من النقد الرو 

، والنظرية التعبريية عند اإليطايل بندتو كروتشه Coleridgeاالنكليزي كولردج 

Croce وانتهاء أو ليس انتهاءًا باملناهج النقدية احلديثة اليت شكلت، يف جمموعها ومن ،

�ºƥ�ǾƬȈũ¢�ƢǷ��ƢȀǬƦǇ�ƢŲ�Ƣē®Ƣǧ¤�¾Ȑƻ''1»''مليةالنظرية النقدية العا.

.12، ص 2006، 1بسام قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا النشر والطباع ة، مصر، ط-1
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وقد تتابعت النظريات احلديثة العاملية وتتابعت معها الرتمجات يف النقد املغاريب 

وحماولة التأصيل هلذه النظريات، والبحث عن مالمح هلا يف نقدنا العريب القدمي ، وقد شكل 

�Ƥ ǻƢŪ¦�ǲǰǋÂ��ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�śǐǐƼƬŭ¦Â�śȈŻ®Ƣǯȋ¦�̈ǀƫƢǇȋ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸů�ƾǬǼǳ¦�¦ǀǿ

فالنظريات عادة ما تأخذ «تطبيقي مساحة شاسعة يف هذا العامل اجلديد الوافد الغريب، ال

شكل العام، أما اإلجراء أو التطبيق فيأخذ شكل اخلاص، وال تنتفي منه العمومية، مبعىن أن 

من واجب أي ناقد أن يعرف ويتفهم هذا العام املتمثل بالنظرية منطلقا من فهمه الذي 

�Ŀ�ǾƬȈǏȂǐƻ�ȄǬƦƫÂ��ǂƻȉ¦�¢ǂǬȇ�À¢�Ƣǔȇ¢�ǾȈǴǟ�ƢŶ¤Â��¦ǀđ�Ǧوصلت إليه ثقافت ƬǰǷ�Śǣ�Ǿ

.1»قراءة نصوص أدبه ويف لغته، بعد أن خيتار من املناهج ما يناسب أدبه وثقافته وموضوعه

ريب كجزء مهم فاعل يف داخل نظام النقد العريب، آخذاً اولعل ذلك ما قام عليه النقد املغ

  .منه ومضيفا فيه

النقد املغاريب موقع استقراء للنظريات الغربية الوافدة وتطبيقًا هلا وملناهجها فاختذ 

�ƨȈƥ°ƢǤŭ¦�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǽǀǿ�ƪ ǷǄǴƬǇ¦�ƾǫÂ��ƨȈƥ®ȋ¦�ƨȈƥǂǠǳ¦�́ ȂǐǼǴǳ�̈ ¦ǂǫ�ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢Â�ƢȀǈǇƘƥ

�ƨǳÂƢŰ�Ŀ�ƢēƢȇǂǜǻÂ�ƢȀǸȈǿƢǨŭ�Å¦ŚǈǨƫÂ��ƢǿǂǘǇ¢�śƥما قراءة متفحصة متمحصة لثناياها و 

فشارك النقد املغاريب بالدرجة . للنظرية النقدية، فكان نقد النقد احلل هلذه املعضلةتأصيل 

األوىل مشاركة أكرب وأكثر تأثرياً من غريها يف جمال نقد النقد، سواءاً كان ذلك من الناحية 

ة التنظريية وكذا من الناحية اإلجرائية التطبيقية، فعثر يف بداية طريقه يف حاجز التبعية الغربي

.13، ص بسام قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر -1
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اللزومية، اليت تستوجب على كل ناقد الدخول إىل رواقها والتعرف على األصول فيه مث 

ي الغريب حامًال معه مفاهيم غربية، قداملرور حنو األروقة املتبقية اليت خترج من رواق الفكر الن

إننا نريد أن نستقبل األدب « ولكن املعرفة خطاب ال حيمل جنسية ولكنه خطاب للعقول 

لنقد استقباًال متخصصًا من إحراجات االنكسار الفكري الذي ما انفك يوشح وخطاب ا

� ƢǤǳ¤�ƢēƢǷǄǴƬǈǷ�Â¢�ƨǧǂǠŭ¦�ǲƟƢſ�ǺǷ�ǆ ȈǴǧ�«ƢŪ�ȏÂ�̈ƾƥƢǰǷ�Śǣ�Ŀ��ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǧƢǬưǳ¦�°ƾǏ

�§ ƢǈƬǻȏ¦�ǺǷ�ǀƼƬƫ�À¢�Ƣē¦±¦ȂƳ�ǺǷ�ǆ ȈǳÂ��ƨǴǫƢǠǳ�¦�©¦ǀǳ¦�°ƢǔƷȍ�ÄǂǰǨǳ¦�ÀȂǸǔŭ¦

ىل هوية الذات العاقلة أكثر من إردافه إىل العلم املطلق الفكري فضًال حضاريا نردفه إ

، وكذلك كان اخلطاب نقد النقد كمنهج نقدي وافد من 1»متحررًا من قيود اجلنسيات

حممد "الفكر الغريب، يبحث عن مكان يف الفكر النقدي العريب املغاريب، وقد كان الناقد

ظري له، وميثل كتابه نقد النقد وتنظري النقد عامل نقد النقد والتن إىلسباقاً للولوج  "الدغمومي

�ƨǇ¦°®�Ŀ�ĺǂǠǳ¦�ĺ°ƢǤŭ¦�¦ǀǯÂ�ĺǂǤŭ¦�ƾǬǼǴǳ�ƨǴưŲ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�ƨȈǇƢǇ¢�ƨǻÂƾǷ�ǂǏƢǠŭ¦�ĺǂǠǳ¦

  .تبحث أسس واملفاهيم املضبوطة يف حماولة لتنظري النقد

ديد وقد اخرتت هذه املدونة اليت تعد أكثر النماذج احملاولة لتصويب مفاهيم وحت

  .نظرية نقد النقد عربيا

.08، لبنان، ص 2004، 1األدب وخطاب النقد، دار الكتاب اجلديد املتحدة، طعبد السالم املسدي، -1
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  :فهرسة كتاب نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر-2

'' نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر''كتابه '' حممد الدغمومي''لقد قسم الناقد 

  :إىل ثالثة أقسام

، قسم بدوره إىل ''ƢǸēƢȈǠƳǂǷÂ�ŚǜǼƬǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ŔǷ''القسم األول عنونه بـ 

خطاب : عرض فيه ثالث مباحث'' نقد النقد والتنظري''فصلني، فصل أول حتدث فيه عن 

مرجعيات ''التعليم، خطاب التأريخ، خطاب التحقيق، خطاب التنظري، مث فصل ثاين عن 

املرجع النفسي، املرجع اجلمايل، املرجع : تعرض فيه إىل مخس مباحث'' نقد النقد والتنظري

  .للغويالسوسيولوجي، واملرجع ا

وقسم إىل ثالثة فصول، الفصل األول '' املفاهيم املرجعية''أما القسم الثاين فعنونه بـ 

، مث الفصل الثالث عن ''مفهوم النظرية''، والفصل الثاين عن ''مفهوم نقد النقد''حول 

األول عن منت التحقيق ومفهوم : ، وقسم هذا الفصل الثالث إىل مبحثني''مفهوم املنهج''

  .والثاين عن التنظري ومفهوم املنهجاملنهج 

أما القسم الثالث والذي نال النصيب األول من الدراسة فكان حجمه أكثر من 

مفاهيم ''حجم الفصلني السابقني معاً، وقد قدر حجمه أكثر من نصف الكتاب وعنوانه 

  :وقسم إىل تسعة فصول'' النقد يف منت نقد النقد والتنظري

.النقد والفن، النقد قيمة والنقد ذوق: النقد والفن إىل ثالث''الفصل األول عنونه بـ 
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النقد وعلم : وقسم إىل ثالث'' النقد والعلم، علم األدب والنقد'': مث الفصل الثاين

.النفس،  النقد والسوسيولوجيا، والنقد وعلم اللغة

  .''مبادئ النقد''والفصل الثالث عنونه بـ 

وظيفة أدبية : وقسمه إىل أربعة وظائف'' وظيفة النقد''أما الفصل الرابع فعنونه بـ 

.عامة، وظيفة أدبية منهجية، خدمة القارئ، وظيفة إيديولوجية

تصنيفات تعليمية، يف منت : قسمه إىل ثالث'' تصنيف النقد''وفصل خامس 

.التاريخ، منت التنظري

  .''انتقاد الواقع النقدي''مث فصل سادس عنونه بـ 

  .''النقد والقراءة''وفصل سابع عن 

مفهوم احلداثة، حداثة : درس يف ثالث حماور'' النقد واحلداثة''وفصل ثامن عن 

.األدب، حداثة النقد

، درس ''معوقات االنتظام يف خطاب نقد النقد والتنظري''مث فصل تاسع وأخري عن 

املقارنة، توطئة، نزوع التثاقف، االنتقائية، االحتذاء، التعميم،:فيه إحدى عشر مبحثاً 

.اإلقصاء، التلفيق، االدعاء، االعتذار، التحول

  .وختم خبامتة ضمنها استخالصات حول الفصول السابقة
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يف مدونته هذه الطول '' الدغمومي''وما نلحظه على هذه الفهرسة اليت أوردها 

التفصيل مفاده التعرف على كل اجلوانب و  ،وذلك عائد إىل تفصيله فيها وعدم إجيازه

.ريية لنقد النقد، وبتفحص فهرس الكتاب نستشف حمتواهالتنظ

فبدأ هذه الفصول مبقدمة بدأها بتمهيد يشرح فيه موضعه ويبني من خالله سبب 

.اختياره هلذا املوضوع ومعلًال ذلك

،فيبني أنه بداية الدرس الذي يقصده من خالل هذه الدراسة ليس النقد األديب

'' نقد النقد'' من اخلطابات مسينا أحدمها خطاب موضوع تأمل وتفكري لنوعني« ولكنه 

وذلك يشرح أن عنوان الكتاب هو نقد النقد  ،1»''التنظري النقدي''والثاين نعتناه خبطاب 

ول حول األوتنظري النقد العريب املعاصر هو تكوين ملفهومني كالمها له صلة بالنقد األديب 

إذاً نلحظ . ربط املفهومني بالنقد العريب املعاصرنقد هذا النقد أما الثاين تنظري النقد ولكنه ي

بداية أن العنوان ميكن أن يدل على تأصيل نقد النقد والتنظري النقد بالنقد العريب وكذلك 

  .يشري أنه رمبا سريبط املفهومني بالنقد العريب املعاصر

إذ ال يستقر وال  ،''إشكايل''يتصف وضعه املعريف بأنه « مث بني أن النقد األديب 

، إذ أنه حيثما وجد النقد  2»يرضى حبدود صارمة وال يقنع مب رجعية أو إسرتاتيجية واحدة

.09حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي، ص -1
 .الصفحة نفسها،املرجع نفسه - 2
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وقد ذكر الدغمومي أهم املرجعيات اليت تقرتن بالنقد  ،كان يصاحبه علم أو معرفة أخرى

  :وهي

  .حقل األدب«-1

  .)العلوم اإلنسانية(حقل املعرفة -2

  .)ةمستوى راق من املعرف(حقل العلم -3

  .حقل النقد نفسه-4

  .حقل الثقافة كحقل جامع لشىت األفكار والقيم والتمثالت-5

  .(...)حقل احلياة الذي ينشط احلقول السابقة -6

  (...).حقل اإليديولوجية الذي يتخلل احلقول السابقة -7

فالنقد إذاً يستحيل أن يكون موجوداً وحده أو مستغنيا عن غريه، فهو مثله مثل كل 

من خالل اختيار زاوية نظر معقولة  فية، خطاب حواري، وال نصل إليه إالّ اخلطابات املعر 

وهذا يعين لزوما أن أهم ما جيب أن نبحث عنه لفهم . ومالئمة نصطنعها أداة للفهم وإطاراً 

النقد هو أن حندد زاوية النظر تلك، فهي اليت جتعلنا خنتلف أو نتفق وجتعل الختالفنا 

، فالناقد حممد الدغمومي من خالل عرض أهم املرجعيات 1»شرعية االنتساب إىل املعرفة

اليت تتداخل يف حل النقد األديب لتبني موضوعه املعريف، دون ولوجه للتعاريف التقليدية 

ملصطلح نقد وغريها وتأصلها يف املعرفة العربية والغربية، ذلك كله يوضح املسار الذي 

.10-09، ص ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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هم املرجعيات اليت سامهت يف تنظري النقد يسلكه الناقد يف دراسته فهو حياول أن يبني أ

األديب ومفاهيم نقد النقد كون نقد النقد هي دراسة هدفها تفسريي وكذلك تنظريي األول 

عندما تكون دراسة نقد النقد تطبيق والثاين يف دراسة النظريات النقدية مبنهج نقد النقد ويف 

  .يةأغلبها تبىن على حماوالت لتأسيس أو تأكيد نظريات نقد

مث حياول الناقد يف مقدمته شرح التقارب بني نقد النقد وتنظري النقد من حيث 

كون خطاب نقد النقد وخطاب تنظري النقد « : اهلدف الذي يصل إليه كل منهما ويقول

�ƢǸĔ¢�řǟ¢��ƾƷ¦Â�ǶǴǟ�Â¢�ƾƷ¦Â� Ȇǋ�ƢǸĔ¢�řǠȇ�ȏ�¦ǀȀǧ��̈ƾƷ¦Â�ƨƦƬǟ�ȄǴǟ�ÀƢǨǬȇ نقدان

وعن كل خطاب معريف آخر من جهة، مها من جهة ثانية، '' قدالن''خمتلفان متمايزان عن 

ينطلقان من فرضيات عمل خمتلفة ويعمالن بإسرتاتيجيتني متباعدتني قد تتضافران 

فخطاب نقد النقد ينكب على النقد من أجل : وتتساندان لكنهما ليستا متطابقتني كلية

من أجل اقرتاح بديل  إجناز عمل على عمل موجود، وخطاب التنظري ينكب على النقد

�§ Ƣǘƻ�§ǂǬȇ�ƢǻƢȈƷ¢Â��ƢđƢǌƬǷ�ƢǻƢȈƷ¢�ǲǏƢū¦�ÀȂǰȇ�¬¦ŗǫȏ¦Â�ǲǸǠǳ¦�±Ƣų¤�śƥÂ��ƾȇƾƳ

، ففي الفقرة 1»نقد النقد إىل خطاب التنظري حبيث ميارس هذا بعض اختصاصات اآلخر

�śǳƢĐ¦�ǺǷ�ǲǯ�ƾǫƢǼǳ¦�» ǂǠȇ��ƾǬǼǳ¦�ŚǜǼƫ�§ ƢǘƻÂ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ǺǷ�ǲǯ�» ǂǠƫ�Ŗǳ¦�ƨǬƥƢǈǳ¦

ذكورين وحيدد طبيعة كل منهما وهدفه، فالعديد من النقاد قد أشاروا إىل نقد النقد امل

ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�» ¦ƾǿ¢Â�©Ƣũ�Ŀ�ÅƢǠǷ�śǳƢĐ¦�¦ȂƳ°®¢�ƾǫÂ�ȆǬȈƦǘƬǳ¦�Ƥ ǻƢŪ¦Â�ÄŚǜǼƬǳ¦- املدروسة

.11-10، ص ص اخلطاب النقديحممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري -1
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يف كتابه هذا يشري إىل أن نقد النقد '' حممد الدغمومي''، ولكن نلحظ هنا أن -يف املدخل

يتفحصه وحيلله ويفسر  ،دراسة اليت تنصب على دراسة عمل نقدي تطبيقييطلق على ال

أحكامه أما خطاب تنظري النقد فمجاله نظرية النقد من أجل إعطاء بديل هلا أو التنظري 

ومن هنا يتوضح أن دراسة الدغمومي هي نقد النقد التطبيقي والتنظري أي تعريفه . النقدي

  .نقدلألصول واملنهج الذي حيمله نقد ال

تعمل حتت منت نقد النقد، « مث بني أن نقد النقد تندرج ضمنه ثالث خطابات 

  :هي –إضافة إىل تنظري النقد بصفته خطاباً رابعاً 

خطاب تاريخ النقد؛  

خطاب حتقيق النقد؛  

 1»النقد) تقريب(خطاب تعليم.

  .مث عرف كل خطاب من اخلطابات السابقة وهدفه

وجب توفر شروط معينة فيها فال  ،اخلطابات السابقةولنصنف خطابًا من هذه 

من خاصيات ميتلكها  ،يستطيع أن يندرج خطاب منها دومنا توفر ما ذكره حممد الدغمومي

  :هذا الكالم وهي

  مشروع تفكري يف بديل يف جمال النقد؛ -1«

.11، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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  هو مبثابة فرضية؛ -مشروعا يتأسس على سؤال مركزي -2

  مشروع أو مشروعات سابقة؛إس تراتيجية تتوخى تعبري  -3

  وعيا إبستيمولوجيا يستوعب مرجعية معينة؛ -4

مفاهيم نسقية متضامنة ومالئمة هلا صفة نسق مستقل ولو نسبياً؛-5

  لغة اصطالحية بدرجة كافية؛ -6

  قوة استداللية حمققة للمعقولية واملقبولية؛ -7

.صيغة نظرية معرباً عنها، مقرتحة أو معدلة لصيغة سابقة-8

أما نقد النقد، فينبغي أن ميتلك إضافة إىل العناصر اخلمسة األخرية ثالث خاصيات 

  :إضافية هي

 ؛)نظرية، أو منهج أو علم(جمموعة قواعد مستمدة من مرجعية حمددة -1

 أدوات إجرائية ميكن أن تسيطر على املوضوع؛-2

 .إسرتاتيجية تتوخى إنتاج صورة مغايرة حلالة املوضوع املنطلق-3

(...)
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ذه املبادئ ف رضت نفسها فرضا باعتبارها مبادئ تتحقق وتنظيم تقتنص ه

العناصر الفاعلة يف خطابات نقد النقد والتنظري وتعني حدود النقد بصفته موضوع معرفة، 

.1»ومتكننا من اقرتاح مفهوم للنقد ومتنح لنقد النقد والتنظري النقدي

لقد خلص الناقد حممد الدغمومي يف هذا التقدمي مفاهيم متعددة لنقد النقد 

وخطاب تنظري النقد، مث يبني أن السمات واخلاصيات اليت جيب أن تتوفر يف اخلطاب 

صبح دراسة لنقد النقد خاصيات متعلقة خبطاب نقد النقد وتنظريه معاً وخاصيات خاصة لت

ل ومهد للتفصيل يف هذا العلم النقدي والتعرف على كل Ŧ¢�ƾǫƢǼǳ¦�ÀȂǰȇ�¦ǀđÂ. بنقد النقد

جوانبه ضمن اخلطة اليت اتبعها يف فهرسه واليت بينها سابقًا وسنتبعها تفصيًال وتفسرياً 

.فيما سندرسه الحقاً وحتليال 

  :بتمهيد شرح فيه إشكالية النقد'' حممد الدغمومي''بعد هذا التقدمي أحلقه الناقد 

التمهيد يبني الناقد فيها النقد كمشكلة تنظري وتطبيق، أي يف هذه اجلزئية من 

 وصن تطبيقها من خالل قراءة نصكالبحث عن كيف ميكن للنظرية أن تتأسس؟ وكيف مي

هو فن تقومي  (criticism)'' النقد''فإذا كان «أدبية وتفسريها عن طريق هذه النظرية؟ 

األعمال األدبية والفنية، وحتليلها حتليًال قائما على أساس علمي، وهو الفحص العلمي 

.12-11، ص ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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ƢȀź°ƢƫÂ�ƢēƢǨǏÂ��Ƣǿ£Ƣǌǻ¤Â��ƢȀËǐǻ�ƨƸǏÂ��Ƣǿ°®ƢǐǷ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�ƨȈƥ®ȋ¦�́ ȂǐǼǴǳ«1 ،

وما طبيعة الفكر الذي مبقدوره أن يقرتح نظريات  ،فالظروف اليت ميكن أن تُنشأ هذا التقومي

�ŁƢǏ�ƶƦǐƫ�Ń�ƨȇƾǬǻ�©Ƣȇǂǜǻ�Ǻǟ�ǲȇƾƦǯ�ƢēƢƸǴǘǐǷÂ�ƢȀǸȈǿƢǨǷÂ�ƢǿǄƟƢǯ°�ǶȈǬȇÂ نقدية

  .لقراءة النصوص األدبية

وكذا نظرية  ،وقد بني الناقد مجيع اإلشكاالت اليت حتوم بالنقد كمصطلح ومفهوم

فقال  ،وتطبيق إجرائي حماوًال رسم بعض املالمح اليت ميكن أن جتيب عن إشكال النقد

وضع النقد يف جمال املعرفة وضعًا إشكاليا يشجع « : هذا اإلشكالالدغمومي عن 

بالضرورة على اصطناع النظريات وتفجريها وترك فعل التنظري يف حالة دينامية أهم من 

النظرية نفسها، ويرتك العالئق بني النقد ونظرية األدب، والتنظري للنقد، يف حاالت تقاطع 

عاب نظرية األدب، ونظرية األدب ترتامى على النقد دائم، فيسعى التنظري للنقد إىل استي

لتجعله أحد مشاكلها ومدار انشغاهلا حيناً، وتستهدف تنظيمه ورسم حدوده حينا آخر، 

�ƾǬǼǳ¦�ÀƢǰǷ�¾ȂǴū¦�ƢĔƢǰǷ¤�Ŀ�ǆ ȈǴǧ��ƨũƢū¦�®Âƾū¦�ǶǇ°�Ǻǟ�ǄƴǠƫ�§ ®ȋ¦�ƨȇǂǜǻ�ǺǰǳÂ

و تصطنع له موضوعات أو تكيف وال القيام بتعويض أدواته ومفاهيمه أ) والتنظري النقدي(

.2»عالقته بشروط تلقي األدب

، 2010، 3طإبراهيم حممود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، دار املسرية للنشر والتوزيع والطباعة، -1

.11األردن، ص 
.18حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -2
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�ǶȈǿƢǨǷÂ�ƨȇǂǜǻ�ǲƟ¦ƾƥ�®ȂƳÂ�§ȂƳÂ�ȄǴǟ�ǽ®ȂƳÂ�ËƮ ÉŹ�ƨȈǳƢǰǋ¤�ǾǈǨǻ�ƾǬǼǳƢǧ�¦ǀđÂ

�©Ƣȇǂǜǻ�ǪǴƻ�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ãǂƻ¢�©ƢǷȂǴǠǷ�ǂǰǨǴǳ�ƾȀŤÂ��ǾǴȈƦǇ�ȄǴǟ�Śǈǳ¦�ǲȀǈƫ��̈ƾȇƾƳ

اية له من مفاهيم وإجراءات Ĕ�ȏ�ǪǴŬ�ƨȈǴǈǴǈƫÂ�ƨȇ°¦ǂǸƬǇ¦�ƨȈǴǸǟ�ƾǬǼǳƢǧ. نقدية متجددة

  .ومصطلحات

إن هذا اخللق للنظريات النقدية يوجب حتديد مفهوم للنقد حيث عرفه غنيمي هالل 

ويقوم جوهر النقد األديب أوًال على الكشف عن جوانب النضج « : الناقد املقارن فقال

يأيت بعد ذلك الفين يف النتاج األديب، ومتيزها مما سواها عن طريق الشرح والتحليل، مث 

احلكم العام عليها، فال قيمة للحكم على العمل األديب وحده، وإن صيغ يف عبارات طلية 

طاملا كانت ترتدد حمفوظة يف تاريخ فكرنا النقدي القدمي، وقد خيطئ الناقد يف احلكم، 

(...).ولكنه ينجح يف ذكر مربرات وتعليالت وتضليل على نقده قيمة، فيسمى ناقداً 

الحقا للنتاج األديب، ألنه تقومي  -يف مفهومه احلديث –ما يكون النقد  وغالباً 

لشيء سبق وجوده، ولكن النقد اخلالق قد يدعو إىل نتاج جديد يف مساته وخصائصه 

فيسبق بالدعوة إليه من األدب، بعد إفادة ومتثيل لألعمال األدبية والتيارات الفكرية العاملية، 

.1»البه اجلديدة يف العمرليوفق بدعوته بني األدب ومط

وخصص الدغمومي يف التمهيد اجلزء الثاين الذي مساه املفهوم النقدي وهو مل يشرح 

: فيه مفهوم النقد وإمنا حاول أن يبني املفاهيم النقدية وما يدور حوهلا من إشكاالت إذ قال

.10-09، بريوت، ص ص 1987، 3حممد غنيمي هالل، النقد األديب احلديث، دار العودة، ط-1
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وأوضح . ''لنقدا''إذاً كلما حتدثنا عن املفهوم النقدي، حضر الوضع اإلشكايل ملا نسميه «

جتليات هذا الوضع أن املفاهيم ميكن أن تعيش ثقافيا يف زمن واحد، وأن تتناىف وتتبادل 

اإلقصاء وحتاول أن تتوافق يف اآلن نفسه مع طبيعة املوضوع وسياق املعرفة الذي ينبثق منه، 

.وأن تؤثر يف حقل األدب والنقد والثقافة واملعرفة معاً 

:ط عدة مفاهيم أيضاً تعمل يف صورة عمليات هيهو نشا'' النقد''فمفهوم 

= االنعكاس (مفهوم قد حيتوي مفهومًا أو مفاهيم أخرى : عملية االحتواء-أ 

  )التسجيل+ التصوير + التعبري 

 –الذاتية = مفهوم الواقعية (املفهوم يطرد مفهومًا آخر : عملية اإلقصاء-ب 

  )االنعكاس= التماثل / الرومانسية 

  )النص= األدب / األدب= لنص ا(عملية االختزال -ج 

/ مفهوم الثقافة/ مفهوم األدب(اإلحالة إىل مصادر عدة = عملية التعميم-د 

نلحظ أن حممد الدغمومي بني املفهوم النقدي من خالل . 1»اإلبداع الذوق

أو أن حندد  ،التعميم يف أنه يبني كيف ميكن أن نضع ونؤسس ملفاهيم نقدية

ل العمليات أو املفاهيم اليت ذكرها املصطلحات النقدية وذلك من خال

ديد أي حت ،طبيعة تناوله  املفهوم النقدي هي إبستومولوجية أي علم املعرفةو 

رف مصطلح املفهوم مث بني حيثياته وربطها املفاهيم من حيث هي معرفة فع

  .بالنقد

.22، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

181

،وكذلك ربط املفهوم باملصطلح وبني أن املصطلح النقدي هو الذي يوضح الرؤى

املصطلح يف أي حقل من « وألن  ،ويشرح الكثري من خصائص مفهوم هذا املصطلح

احلقول املعرفية دورًا ذا حساسية فائقة، ولذا فإن انتهاك حرمته والعبث به من احملظورات 

اليت قد تؤدي إىل إرباك العقل املعريف وتوتر مناهجه، والنقد ليس مبعزل عن هذه اخلطورة، 

�ǎألن مناهجه تتكون م Ǽǳ¦�ŃƢǠǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌƬǰȇ�Ȇǯ�ƾǫƢǼǳ¦�Ƣđ�ǲǇȂƬȇ�ƨȈƷȐǘǏ¦�̈ǄȀƳ¢�Ǻ

يف كتابه هذا يؤكد على أمهية املصطلح '' حممد الدغمومي''لذا قد جاء حبث . 1»املقروء

وعالقته باملفاهيم النقدية ومدى فعاليته يف االستعمال وجناعته يف حتديد السبل  ،النقدي

ك نلحظ الناقد يتفحص املصطلحات النقدية اليت وكذل. اليت جيب أن يسري َحذوها الناقد

ويعمل على إظهار معاملها أوًال واإلحاطة بكل جوانبها املعرفية حىت ،يستعملها يف دراسته

ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�Ŀ�ƶǴǘǐǷ�ǲǯ�ƨǨȈǛÂ�Ŀ�¾Ȃƻƾǳ¦�Ǿǳ�ŘǈƬȇ.

 النقد منهجه علمي، مث تعرض يف اجلزئية الثالثة إىل درس النقد واملنهج، بّني 

نهج هو العلم الضابط للعمل، وبقدر فرضية العمل تكون فرضية املنهج، فال  يقبل فامل«

﴿ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِشْرَعًة : احدمها إال باآلخر ولعل هذا املعىن يبدو ملن نظر إليه يف قوله تعاىل

، فالشرعة هي العمل الذي كلف اهللا به عباده، واملنهاج هو الطريقة اليسرى اليت وِمْنهاجًا﴾

ومنهجه يوضح أنه لكل عمل  ،، وهذا االرتباط الوثيق بني العملƢđ�Ëȏ¤�ǲǸǠǳ¦�ǲƦǬȇ�«2ال

طلح النقدي وإشكالية التأسيس، مؤمتر واقع الدراسات النقدية العربية احلديثة، مؤمتر النقد الدويل مخيس هالل العريفي، املص-1

.204، ص 2014، جامعة إربد، األردن، عامل الكتب احلديث، 2013، 14
 .512ص  قدية،مؤمتر واقع الدراسات الن ليلى خلف السيقان، منهج النقد اللغوي يف الدراسات اللغوية والنقدية احلديثة،-2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

182

Ǿǻ¢�ÄƾǬǼǳ¦�¾ƢĐ¦�ǲƻ¦®�ƲȀǼŭ¦�Ǻǟ�¾ȂǬǳ¦�ǺǰŻ�¦ǀǿ�ǺǷÂ�ƨƴȀǼŲ�ƨǠȈƦǗ : » منظومة من

اإلجراءات املرتبة متكن الباحث من الوصول إىل نتائج منطقية، وفهم النص أقصى غاية 

ن و راء إتباعه ملنهج نقدي، فهو مبا أويت من قدرة معرفية ومتكني يرمي إليها الناقد م

منهجي حيتل دور الوسيط بني من أنتج النص وهو الطرف األول يف هذه العملية التفاعلية، 

، وملا للمنهج النقدي من أمهية يف أي 1»ومن تعقد لديه فهم النص وهو الطرف الثالث

عن '' الدغمومي''�ƲȀǼŭ¦�ƨȇǂǜǼǳ¦�®ƾŢÂ�ȏ¤���¾ƢǬǧ�¦ǀǿ�ǺǷÂ�ǾȈǳ¤�Äƾē�Äǀǳ¦يدرس نقد

يف النقد، حضوراً ما لنموذج العلم نفسه، إذ ال '' املنهج''إن وراء مسألة « : املنهج ملخصاً 

ميكن أن نفكر يف مسألة املنهج النقدي إال باستحضار منوذج من العلم، كما يستحيل أن 

لعلم على ما نتصوره نقدًا ومنهجاً ننظر للمنهج النقدي إال من خالل إسقاط فلسفة ما ل

.نقدياً وكان النقد األديب يوظف مفهوم املنهج ويعطيه أبعاداً منهجية

يف النقد تبدو حمفوفة بإشكاالت عدة منها إشكالية '' املنهج''لذا، فإن مسألة 

املوضوع، أي األدب، وإشكالية تعدد املعرفة اليت تعتمد يف النقد، ومنها كذلك تعدد 

النقد من حيث مقاصده وشروطه، مث وجود نزاع داخل النقد بني الرغبة يف العلم مفهوم 

يف أوضاع مرتاوحة بني حاالت ال ميكن '' املنهج''األمر الذي يضع مسألة . والرغبة عنه

�Ǻǟ�̈Śưǯ�ƢǻƢȈƷ¢�ǽǄƴǟÂ�ȆƴȀǼŭ¦�ǾǠǓÂ�Ŀ�Ǯ ǰǌƫÂ��ƨǴŦ�Ƣđ�» ¦ŗǟȏ¦�Â¢�ƢĔƘǌƥ�¼ƢǨƫȏ¦

مث يكون هذا التعريف الذي يورد تداخل جوانب النقد مبنهجه ومن . 2»بلوغ درجة العلم

.214مخيس هالل العريفي، املصطلح النقدي وإشكالية التأسيس، ص -1
.27-26حممد الدغمومي، نقد النقد والتنظري النقدي العريب املعاصر، ص ص -2
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يستويف مسالة املنهج النقدي تعريفاً وطبيعة وإشكاليات هلا عالقة باملنهج من جانب والنقد 

  .حبد ذاته من جانب آخر

هو موضوع النقد ملكته '' األدب''مث عرّج إىل دراسة النقد والدراسة األدبية، كون 

وحدد نقاط التالقي '' الدراسة األدبية'' ''النقد''طبيعة الدرسني الوحيدة فتحدث عن 

هذا ما يدفع عددا من املنظرين لألدب والنقد إىل « : واالختالف بني هذين الدرسني فقال

تأكيد القول بانتفاء التطابق بني الدراسة والنقد، ووجود عالقة تقارب وتقاطع فقط ال 

د األديب ليس دراسة أدبية، وأن الدراسة األدبية ليست مبعىن أن النق. عالقة تطابق وترادف

نقدًا أدبيا بالضرورة، فهي أساسًا عالقة خالفية يظهر معها النقد جتربة قراءة تعرب عن جتربة 

ثقافية أو شخصية، بينما الدراسة األدبية تظل جتربة من نوع آخر، جتربة علمية العتنائها 

، مثل تكوين العمل أو انتقالية النص، إذ تلك بعوامل هي شكل آخر خارج تلك التجربة

العناصر اليت يتضمنها واليت ال تتطلب بالضرورة من القارئ غري املختص أن يعريها 

، إذن هناك تداخل ميثله التقاطع احلاصل بني الدرسني ولكن النقد ليس دراسة 1»اهتماماً 

والدراسة األدبية تستخلص بعض األمور يف عملها من النص  ،أدبية وإمنا موضوعه األدب

  .رسني هو األدب واملعارف املتعلقة بهاوبذلك قد يكون األمر اجلامع بني الد

فالتاريخ علم، والعلم «:مث تعرض الناقد حممد الدغمومي خامسًا إىل النقد وتارخيه

ȈÌǇ¢�ƢŮÂ��ƢȀǘƥ¦ȂǓ�ƢŮÂ��ƢēƢǬǴǘǼǷ�ƢŮ��ƨǟƢǼǏ�ƺȇ°ƢƬǳƢƥ�Śǣ�ń¤�ƢđƢȈǈǻ¦�ǺǷ�ƢŮ�ƨȈǷƢū¦�ƢȀÉƬÈƴ

.28، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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على املعىن  –والناقد األديب ليس مؤرخًا .فضائها، والواقية هلا من أن خيالطها ما ليس منها

ولكنه حمتكم إىل قدر موزون من املعرفة التارخيية، فما ضر  -احملكوم للكلمة باالختصاص

ن معىن التاريخ يف أغواره لو أنه زود خطابة النقدي بشيء يكشف للقارئ العريب ع

(...) الفلسفية موفرا له فرصة التمييز بني الزمن الفيزيائي والزمن التارخيي والزمن املنهجي 

ليلخص بعد ذلك إفهام قارئ النقد كيف أن الذي من مستلزمات فصل التأريخ هو 

حامالً السريورة بينما الذي هو من مقتضيات مفهوم التاريخ هو الصريورة، وسيكون خطابا

نقد األدب وعلم التاريخ، وسيغنم هذا اخلطاب كل الغنائم من هذا اللقاح بني : بتوأمني

�ƾǬǼǳ¦�ƨǫȐǟ�¾ȂƷ�ǾǷȂȀǨǷ�Ŀ�ȆǷȂǸǣƾǳ¦�°ƢǇ�Ǯ.1»املدارين ذهابا وإيابا ǳǀǯ�ƨȇ£ǂǳ¦�ǽǀđÂ

يف عالقته مبا (زمن تكون النقد  -أ(تاريخ النقد إذن هو كل هذه األزمنة « بالتاريخ فحدد 

زمن استمرار النقد  -زمن تداول النقد يف فرتة حمددة حلظة كتابة أو نطق، ج-، ب)قسب

زمن األدب : أزمنة أخرى -، هـ)وقت تارخيه(زمن فهم النقد  -، د)كرتاث(وتداوله 

¤�ǺƟ¦ǂǬǳ�ƨǴǷƢƷÂ�Ƣǿ±Ƣų¤�Ǻǟ�ǪƥƢǇ�ǺǷ±�ń¤�©¦°Ƣǋ¤�Ƣē¦̄�Ŀ�ǲǸŢ�©ƢƥƢǘƻ�ƢĔ). والثقافة

قابلة ألن تستمر بعد زمنها وثائق ومعرفة وتراثا، موضوعة للفهم دالة على زمن تكوينها، و 

�ƨǴǏ�©¦̄Â�Ƣđ�ƨǬƷȏ�Â¢�̈ǂǏƢǠǷ�Â¢�ƨǬƥƢǇ�Ãǂƻ¢�©ƢƥƢǘş�ƨǘƦƫǂǷ�ǲȈǴƸƬǳ¦Â�ǲǷƘƬǳ¦Â

  .كالثقافة والتعليم واملهن: مبؤسسات

.52عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، ص -1
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فالنقد . 1»لذا فإن تاريخ النقد هو جمموعة انشطارات للنقد وملفهوم النقد نفسه

وكل نقد إال وحيمل  ،والتاريخ مالزم للنقد ،والعصر مكتوب يف تاريخ األمم حمكوم بالعصر

  .فكر تارخيه

« أما عن اجلزء السادس فخصصه الناقد حممد الدغمومي للنقد والثقافة إذ أن 

�¾ƢĐ¦���Ǯ ǳ̄�ǲƦǫ�Ȇǿ�ǲƥ��ǾǗƢǌǻ�¾Â¦Ǆȇ�ŕƷ�ƾǫƢǻ�ǲǰǳ�ƢȈƟƾƦǷ�ƢǗǂǋ�ǖǬǧ�ƪ ǈȈǳ�ƨǧƢǬưǳ¦

والنقد وتتحدد فيه نوعية العالقة القائمة بني األدب وأشكال  الذي تتولد فيه أسئلة األدب

.تلقيه، والعالئق النامجة عن مسأليت الفن والعلم

ميثل أوًال الثقافة ويعرب عن طبيعة  -بوصفه خطابا –وإذا قلنا، تبعا، إن النقد األديب 

ثانيا، تعّني ) هومنها املوضع اإلشكايل للنقد نفس(الدينامية اليت حتركها خصوصية األسئلة 

القول بأن النقد األديب خطاب ثقايف منوذجي، لكثرة تعالقاته بقضايا الواقع الثقايف أكثر 

، ولتشغيله شرحية واسعة )اإلبداع(من خطاب العلم البحث، وأكثر أيضا من خطاب الفن 

�ń¤�ǾƳȂƬƫ�Ŗǳ¦�Ãǂƻȋ¦�©ƢƥƢǘŬ¦�ǆ ǰǟ�ǶēƢȇȂƬǈǷÂ�ǶȀǼȇȂǰƫ�» ȐƬƻ¦�ȄǴǟ�śǨǬưŭ¦�ǺǷ

  .ات حمدودة غالبافئ

ولذلك، فالناقد حريص على أن يتوجه برأيه إىل أوسع الفئات القارئة، ألداء وظيفة 

.2»من وظائف النقد

.36حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
.38، ص املرجع نفسه - 2
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إذن أمهية النقد بارتباطها باجلانب الثقايف، اليت تسمح للناقد بتناول األدوات العلمية 

ن طريق املنهج، وغري العلمية، أي باألخذ من اجلانب العلمي واالنتساب إىل العلم ع

واالنتساب إىل الفن باألخذ من اجلانب الثقايف والتحلي به أثناء عملية النقد، وهذا النقد 

سلفًا وهي أن تصل كتابته النقدية '' الدغمومي''قد حيقق رغبة الناقد امللحة واليت ذكرها 

  .القارئة وتكون العامل املستجيب لتطلعات األدباء والنقاد الفئاتجلميع 

 اجلزئية السابعة حتدث عن النقد بني النظرية والتنظري، إذ أن النظرية هي فعل مث يف

ولكن ليس للتنظري أن يصل بالضرورة إىل حتقيق نظرية فأحيانا التنظري يكون حماولة  ،تنظري

إن التنظري يأخذ صفته وعمله مبا هو حبث، أي من ترمجته « فاشلة لوضع نظرية ومن هنا فـ 

من جتارب التفكري يف األدب والنقد إىل مستوى االنتظام والتجريد  جتربة أو جمموعة

  .أو ما قبل النظرية'' نظرية''والقوانني واملبادئ بغض النظر عن كون هذا املستوى بدرجة 

بأن هناك مفهوما للنظرية  -1: ولكن التنظري مع هذا مطالب بأن يكون واعياً 

ل مع املمارسات الفكرية يف اآلداب وأن التفاع -2يقتضي عالقات وغايات وعناصر، 

والنقد ال يتم كذلك إال من خالل وعي إبستيمولوجي ميثل مبادئ بناء اخلطاب املعريف 

وبناء النظريات معاً، مما يعين أن التنظري ممارسة إبستومولوجية حتاول اكتشاف ضوابط ممكنة 

.1»لصارم الدقيقللنقد أو لألدب دون أن يكون املتحقق بالضرورة نظرية مبعناها ا

.41-40حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص ص -1
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ƢēƢȈǳ¡�ǺǷ�Ȇǿ�ƨȈǰȈǷƢǼȇƾǳ¦Â�ǞǗƢǬƫÂ�ǞƥƢƬƫÂ�°Ȃǘƫ�Ŀ�ÅƢǸƟ¦®�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƨȇǂǜǼǳƢǧ،  » فليس

من بني العلوم اإلنسانية علم هو أسرع يف التطور، وأمضى يف احلركة، وأبعد عن الثبات 

و واجلمود من النقد األديب، وذلك حيكم طبيعته من ناحية، وحبكم ارتباطه باألدب الذي ه

، والنظرية لزومية العملية 1»أحد الفنون اليت ال تعرف الثبات وال اجلمود من ناحية أخرى

النقدية والتطور السريع من خصوصيتها وهلذا حتتفظ النظرية بالوعي مبفاهيمها وتغري من 

ƨȇŚǜǼƬǳ¦�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤.

ين مع مث يف جزئية ثامنة حتدث عن تنظري النقد وتنظري األدب والفروق بني التنظري 

أن طبيعة العمل النفسي ختتلف متاماً عن طبيعة العمل األديب، وذلك يوضح الفرق اجلوهري  

:كون موضوع كل واحد منهما خمتلف متامًا عن اآلخر إذ قال الدغمومي عن هذا الفرق

إذ حنن أمام ثالثة موضوعات وثالثة : والتنظري لألدب، أو التنظري للنقد شيئان خمتلفان«

  :متميزة هياختيارات 

  موضوع النقد؛: األدب نص إبداعي مشخص-1

  موضوع نظرية األدب؛: األدب موضوع جمرد عام-2

.2»''تنظري نقدي''النقد موضوع -3

.11حممد زكي العشماوي، الرؤية املعاصرة يف األدب والنقد، دار النهضة العربية، بريوت، ص -1
.47الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص حممد  - 2
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وعالقته بتأريخ النقد األديب  ويف األجزاء الثالثة األخرية حتدث عن نقد النقد

والتفصيل يف أصوله رضيات نقد النقد والتنظري، فمحور الدراسة هي نقد النقد والتنظري وف

قد بينها الدغمومي يف فصول ومباحث الكتاب، وقد عد نقد النقد يف بادئ األمر من 

املستوى « جماالت النقد حىت أن عبد السالم املسدي يف كتابه األدب وخطاب النقد عده 

الثالث من مستويات اخلطاب النقدي، والذي عنه تنبثق وظيفة ثالثة خمصوصة، فهو 

إذ يتوجه به أساسا إىل نظرات النقاد، فالناقد يتحاور مع الناقد يف شأن  خطاب الناقد

�ƢǸē°ÂƢŰ�Ŀ�ÀȂǰȇÂ�Ǿƫ¦̄�ƾǬǼǳ¦�ÀƢǋ�Ŀ�ǾǠǷ�°ÂƢƸƬȇ�ǾǼǰǳÂ�ƾǬǼǳ¦�ǺǷ�Ƣŷ°ÂƢŢ�ÀȂǰȇÂ�§ ®ȋ¦

وعندئذ تتولد يف اخلطاب النقدي وظيفة انعكاسية . شيء من النقد وشيء من نقد النقد

§��ƢȀƬǤǳ�¿ȂǬƫ�ƨȈǈȈǇƘƫ�ƨǨȈǛÂ�ƢĔ¤��ƾǬǼǳ¦� ¦°Â�ƢǷهي وظيفة ما وراء اللغة الن Ƣǘƻ�ƢĔȋ�ƨȇƾǬ

على مفاهيم متبلورة وتستدعي متصورات على غاية من التجريد، وحبكم كل ذلك يقتضي 

�Ŀ�ƨȈǫ¦°�©ƢȈǳ¡�¿ƢǰƷ¤�ȄǴǟ�Ƣđ�ǲǏ¦ȂƬǳ¦�Ǧ ǫȂƬȇÂ�ƨƟȐǷ�©ƢƸǴǘǐŠ�ǲǇȂƬǳ¦�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦

اخلطاب يؤسس وظيفة تنظريية، فيكون إن الناقد يف هذا املستوى من مستويات . األداء

�ƢŲ�ƢŮ�ƨưȇƢƄ�ƨǓ°ƢǠŭ¦�ǞǷ�Ƣǿ°¦ȂƷÂ�ƢǼȈƷ�Ƣē¦̄�ǞǷ�ƨǧǂǠŭ¦�°¦ȂƷ�̈ǂƟ¦®�¿ƢƸƬǫ¦�ń¤�ÅƢǟȂǧƾǷ

وعلى ضوء هذا النوع املختلف . 1»يستدعيه نقد العلم يف ضوء منجزات العلوم األخرى

اور املعارف معارفًا غريها، ¦Ţ�ǂƻ¡�ƢǼȈƷÂ�Ƣē¦̄�ƨǧǂǠŭ¦�°ÂƢŹ�Äǀǳ،عن النقد واملساير له

وجب فيه تفسري النقد من ناحية دراسته لنصوص أدبية أو عرضه لنظريات نقدية وبدائل أو 

وحلل النقد حينما كان هو احمللل  ،ففسر النقد ذاته حينما كان هو املفسر. تصحيحات هلا

.40-39عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، ص ص -1
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دالئل، وأصبحت له علل وحلول ودالئل، حيث كان هو املقدم هلذه العلل واحللول وال

  .نقد النقد ويأصل له وتنظريه وتارخيه الدغموميفيطرح حممد 

إّن نقد النقد ليس تنظري ًا وأن التنظري « : فيقول الدغمومي عن نقد النقد وتنظريه

ليس نقدًا للنقد، ومىت عكس هذا، جعلنا موضوع نقد النقد مطابقا ملنهج اختباره، 

فهو بداية حيدد  1»، وهنا ينهض الفارق الكبريفالتنظري والنقد مها معًا موضوع نقد النقد

  :موضوع نقد النقد ومها اثنان

  )نقد النقد يطبق على نصوص أدبية منقودة(النقد -1

نقد النقد يطبق على نظريات نقدية يقرتح بدائل هلا أو (التنظري النقدي -2

  )تصحيحات

فيه منذ  وقد تداخل نقد النقد يف بادئ األمر مع جمال النقد، فكانت املمارسات

�ƾŞ�ƾǬǼǳ¦�Ǻǟ�ƢǿǄȈŤ�Ŗǳ¦�ƢēƢȈǏƢƻÂ�Ƣǿ®ÂƾƷ�ƢŮ�ƨǴǐǨǼǷ�ƨȇǂǜǼǯ�Ǿǳ�̈°Ƣǋȍ¦�ǲǰǳÂ�¿ƾǬǳ¦

نقد النقد، رواية ''ذاته مل تظهر هلا مالمح إال حديثًا بعدما أشار إليه تودوروف يف كتابه 

إىل حد اآلن حصيلة غري '' نقد النقد''إن احلصيلة اليت يتشخص فيها مشروع « ، ''حتلم

منسجمة، وتبدو من حيث املوضوعات والغايات متنافرة، وإذا ما تأملناها وجدناها حصيلة 

أو على آليات '' النقد األديب''، هذا التحقيق الذي ينصب على ''التحقيق''يطبعها فعل 

هذا النقد األديب واملعرفة اليت تتيح التفكري يف األدب والنقد معاً، ومن هذا املنظور نقول 

.49حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
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نشاط غري جديد باملرة، وقد رافق كل مراجعة للنقد ولألفكار األدبية، وكان الحقاً أيضا أنه 

بالنقد أو مندجماً فيه أكثر األحيان، إال أنه أصبح يف الفرتة احلديثة يتساءل عن نفسه، تعبرياً 

عن حاجة فرضها تطور النقد والنظريات األدبية، واملمارسات اإلبستومولوجية يف حقل 

،  وهكذا يتحقق 1»سانية، ومتثًال ملا تفرضه كل إبستيمولوجية عامة أو قطاعيةالعلوم اإلن

نقد النقد ومصطلحاته، ومصيبًا يف حقل النقد أهدافًا عديدة حيدثها كدراسة منفصلة عن 

فاالختالف ال يعين بالضرورة القطيعة، وإمنا قد يعين اإلضافة والتجدد ،النقد ومضيفة فيه

  .عن نقد النقد كمجال منفصل عن النقدوالتوسع واخللق وهذا 

  .متن نقد النقد والتنظير: القسم األول

قسم الناقد حممد الدغمومي كتابه إىل تسعة أقسام وكل قسم قد يستلزم فصوالً 

:ومباحث، فالقسم األول قد حتدث فيه عن نقد النقد والتنظري وخص

  .منت نقد النقد والتنظري: الفصل األول

وقد وضع يف بداية الكتاب متهيداً درس فيه الكثري من املعارف اليت حتوم بنقد النقد 

وتتصل به وكان ذلك مبثابة البوابة اليت تقود إىل األبواب التسعة اليت تناوهلا، فعرف كل 

: أربعة خطابات هي« معرفة، من ناحية اصطالحها وتشابكها مه نقد النقد وقسمه إىل 

وخطاب التنظري، -4وخطاب التحقيق، -3خطاب التأريخ، -2خطاب التعليم، -1

وهي خطابات يف الواقع النقدي العريب وغريه، ليس بينها حدود قاطعة وصارمة، حبيث جند 

.50، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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، ولكن »تداخالت وتقاطعات حبكم أن املعرفة النقدية تقتضي تنويع اإلجراءات واملقاصد

يستلزم توظيف كل خطاب وهذا ما  هذا التداخل بني اخلطاب يف ظل دراسة نقد النقد

  .اعتمده الدغمومي

فعن خطاب التعليم يف نقد النقد وكون التعليم هو املادة األساسية اليت تستلزم 

اإلنسان الذي ينفذ الرغبة يف االستطالع واكتساب أفكار جديدة هو «تشييد معارف، فـ 

هناك من يبيع سيفه، ولكن رجل عجوز مهما بلغ عمره، وعليك أن تعلم أيها اإلنسان أن 

ألن التعليم أساسي يف حياة الفرد وهلذا كان من أساسيات نقد النقد اجلانب  1»يبيع عمله

أنه منت يعمل حبرية أكرب ويف سياقات تربر مستويات تفاوته، ويف أحسن أحواله « التعليمي 

 إىل أن يكون هو وهي خربة املؤلف اليت تدعوه إىل اجلدل وال'' حمددة''ال يرتجم غري خربة 

يف النقد وفق مواصفات تفرتضها املؤسسة '' يؤلف''نفسه موضع جدل، فهو يف تصوره 

العاديني، لكن اخلطاب التعليمي كثريا '' القراء''التعليمية، مثل املدرسة اجلامعية وأيضا سوق 

ما يتجاوز حدود تلك املؤسسات حني يريد نشر معرفة وخربة بالنقد موجهة للمثقفني 

للراغبني يف االطالع أو الشروع يف ممارسة النقد والتخصص فيه، وهنا يكون هذا املنت و 

خطابا تتقاطع فيه مقاصد واهتمامات مهنية خاصة وثقافية عامة، ويريد إعطاء نفسه صفة 

املعريف، املعرف مبوضوع جديد بالبحث، موضوع معرتف به، حل لفائدة مؤكدة '' اخلطاب''

رها يف صورة مسلمات ومعلومات وحقائق وباعتماد آليات العرض يتوجب تعليمها وإقرا

.61، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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والشرح والتأريخ والتصنيف، مما جيعله خطابا فقريا من جهة التنظري ومكتفيا عادة بإنتاج 

أي تكرار قيم ومواقف نقدية جاهزة : معرفة سابقة خدمة للمجال الثقايف واإليديولوجي

.1»ومعروفة

¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�§ Ƣǘƻ�Ǯ ǴŻ�¦ǀđÂ��¿ƢǇ�» ƾǿ�ȄǴǟ�ǲǸǠȇ�ǾǻȂǯ�ƨǸȀǷ�ƨǻƢǰǷ�ȆǸȈǴǠƬǳ

ويوظف كل الوسائل املتاحة إليصال النقد للمتلقي، فاخلطاب التعليمي هنا يستوجب 

توخي املعلومة النقدية املقدمة سواء كانت هذه املعلومة نظرية نقدية أو عملية نقدية ولذلك 

يتحدد عرب « موضوعًا له '' النقد''أرجع الدغمومي شروط التوافق يف هذا اخلطاب بصفة 

  :توصيف يستمد عناصره من كونه

  معرفة مقررة ومسلما بأمهيتها ودورها؛-1

  مهارة ينبغي امتالكها؛-2

  وللحياة األدبية العامة؛'' الطالب''معرفة ومهارة ذات فائدة لتخصص -3

.2»موضوع خربة وعلم للمؤلف-4

والصواب يتوافر  ،لصوابفالغاية التعليمية اليت حيملها هذا اخلطاب عامل يستدعي ا

  .يف خطاب التعليم من خالل العناصر السابقة اليت ذكرها الدغمومي

.62، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
 .الصفحة نفسها، املرجع نفسه- 2
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أما اخلطاب التأرخيي لنقد النقد فإنه ال يستوي دائماً يف أطر حقائق للنقد وتأرخيه إذ  

ليس التاريخ، ما كان فحسب، بل هو أيضا ما يُراد له أن يكون، من خالل التواطؤ، «

األبنية يف عمل املؤرخ، ضمن خط السلطة اليت حتدد نسق التمثالت  الذي حتدثه تلك

فالسلطة اليت حتكم . 1»والغايات اليت ختتفي وراء اخلطاب التارخيي، حىت وإن ظهر معقوالً 

يف هذه احلالة اخلطاب التارخيي هي النقد والنقد حيمل ما هو ذايت وما هو موضوعي، وقد 

¦�ǾƬǬȈǬƷ�ǽƾǬǨƫÂ��ƢēƢȀƳȂƫ�ƶǷȐǷ�ǲǸŢÂ��ÄƾǬǼǳتدخل الذاتية يف التأريخ للخطاب 

وقد رأينا من قبل أن كتابة تاريخ ما، ومنه تأريخ النقد، ال ميكن أن تكون كتابة «املطلقة،  

بريئة ومعزولة عن املعارف واخللفيات، وال ميكن أن تكون أيضا خلوا من املفاهيم مبا فيها 

ر أو فكرة وعالقة، خصوصا عندما ترفع شعارات ، مبا هو تصو ''النقد''املفاهيم اليت جتسد 

�ȄǴǟ�ƢĔȂǸǔǷ�Ƥ ǐǼȇ''فهو  2»وتعمل من أجل خدمته قبل خدمة التاريخ نفسه'' النقد

الدغمومي موضوعًا ومنهجًا وطبيعة عمل  هاحقيقة نقدية ال حقيقة تارخيية، وقد حدد

إىل استيعاب النظريات وميله '' النقد''إن خطاب تاريخ النقد، حبكم اشتغاله على «:قائالً 

األدبية والبحث عنها أو االنطالق منها لضبط موضوعه، وحبكم ما يصدر عن مؤرخ النقد 

من أحكام وتقوميات وحتليالت، فهو يفرض علينا أال نتجاهله كلية، ألنه يتضمن، يف كثري 

.3»من مناذجه بالفعل، عناصر تدخل يف صلب التنظري وحتقق مستوى ما من نقد النقد

، اجلزائر، ، ابن الندمي للطباعة والنشر)مداخل منهجية يف صناعة املعرفة التارخيية(عبد اهللا عبد الالوي، إبستيمولوجيا التاريخ -1

.07، ص 2009، 1ط

.67، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -2
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-3
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من ذلك فإن اجلانب النقدي بنظرياته حبثا عنها أو انطالقا منها، يتمثل يف التحديد األوىف و 

.حظاً يف هذه القراءة للنقد من جانبها التارخيي

إنه إذن خطاب حتقيق يتوخى بناء « : أما عن خطاب التحقيق فقال عنه الدغمومي

ىل عهد قريب، وخصوصا ذلك النقد السابق الذي قد يرجع إىل قرون خلت، وقد يرجع إ

إىل النقاد الكبار الذين توقفوا عن إنتاج النقد، متقصدا إنتاج معرفة جديدة تستجيب 

غاية جتريب منهج : إلشكاالت نقدية معاصرة ترتجم وعيًا آخر بالنقد، يؤكد نفسه بغايتني

التحقيق، وغاية ترتجم، تستهدف إعادة النظر يف ما هو حباجة إىل اكتشاف، أي تقدمي

ال يؤرخ للنقد وال ينظر له، '' فعل''إن هذا اخلطاب هو . إضافات معرفية جديدة بالنقد

هدفه الوصول إىل فهم يغاير كل فهم سابق للموضوعات والنصوص '' حتقيق''وإمنا هو فعل 

�ǂưǯ¢�ǾǴǠš �ƨȈǏƢş�ǽŚǣ�Ǻǟ�ǄȈǸƬȇ�¦ǀđÂ�ƨǧÂǂǠŭ¦�ǪȈǬƸƬǳ¦�©ƢȈǳƖƥ�Ǯ ǳ̄�Ŀ�ƢǼȈǠƬǈǷ��ƨȇƾǬǼǳ¦

إذن خطاب التحقيق الذي يندرج . 1»د النقد، إال وهي البعد اإلبستيمولوجيمتثيال لنق

هو خطاب جياور خطاب نقدي آخر وحياول حتقيقه من خالل حبث ف ،ضمن نقد النقد

يف مبادئه النقدية ونظرياته وتوجهاته ومنهجه، وذلك يوضح أن خطاب التحقيق هو حبث 

قريبة، فهو أكثر اخلطابات متثيًال وتأسيساً  يف معرفة نقد قد سبقه يف قرون بعيدة أو حىت

لنقد النقد، فكونه يبحث عن األصول املعرفية للنقد فهو حيمل أهم عامل لنقد النقد وهو 

  .البعد اإلبستومولوجي

.76، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي-1
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وآخر خطاب هو خطاب التنظري وقد سبق وحتدث الدغمومي عن تنظري النقد، 

مهد لعملية التنظري النقدي ومؤسساً ولكن يف هذه احلالة يصبح نقد النقد هو اخلطاب امل

تعرض أو تناقش أو يؤرخ هلا، وهناك  '' تنظري''نستخلص مما عرضنا له أن هناك مادة « : هلا

رغبات تعرب عن نوازع البحث والتحديد ولو بإعادة النظر يف النقد السابق إلنارة الطريق 

طة التقاء مجيع املتون السابقة مع وهذه املادة النظرية ميكن اعتبارها نق. أمام النقد املمكن

فمنت التنظري هو منرب التقاء املتون السابقة لنقد النقد . 1»منت آخر نصفه بأنه منت التنظري

فعملية التنظري تستلزم النظر يف النظريات السابقة وحتقيقها وكذلك من جانب التأريخ هلا، 

ŔǷ�ÀƜǧ�¦ǀđÂ��ȆǸȈǴǠƫ�ƾǬǻ�ǾƬǨǐƥ�©ƢǷȂǴǠǷ�ǺǷ�ǾǴǸŢ�ƢǷÂ  التنظري يستلزم ويوجب العالقة

  .املتشابكة اليت حتملها املتون األخرى

ولعل أهم ميزات اخلطاب الذي نطلق عليه صفة التنظري « : وبذلك عرفه الدغمومي

مبا هو مشكل معريف، ويقرتب إليه من خالل املستوى '' النقد''أنه خطاب نظري يفكر يف 

إذن . 2»جل وضع ممكن يف مقابل ما هو سائدالنظري واملفاهيمي واملنهجي، ويعمل من أ

هو خطاب يفكر يف كل النظريات النقدية السائدة ليحاول أن يضع إمكانيات تأسيسية 

  .لنظريات جديدة ومعامل حتمل نظرة متجددة تبحث عن بدائل للسائد

 .80ص  حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي،-1
.81، ص  املرجع نفسه - 2
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حتدث فيه الناقد عن مرجعيات نقد النقد والتنظري، وعرض فيه مخس : الفصل الثاين

�ƢȈƳȂǳȂǸƬǈƥȍ¦�ƨƥ¦Ȃƥ�Őǟ�°Âǂŭ¦�Ǿǳ�ǺǸǔƫ�ƢĔȂǯ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ƢȀȈǧ�ǞƳǂȇ�Ŗǳ¦Âمرجعيات 

انتسابه إىل املعرفة وختصص موقعه فيها وقدرته على « واالنتماء إليها وهي تصف 

  :وقد حددها الدغمومي كالتايل 1»توظيفها

يرجع الناقد للفلسفة بذلك مبقدار ما ميكن أن تتسرب إىل الوعي  :المرجع الفلسفي-1

فلسفة اللغة وفلسفة الفن « النقدي وهدفه، فهي نظرة حتمل فكرًا عميقاً، إذ أن 

وجب عليه التعرف  ،إذن أن الناقد الذي يتخذ اللغة سالحه وحبثه. 2»شيء واحد

ا واحد، فالفلسفة هي على فلسفتها لكي خيوض يف فلسفة الفن األديب ألن كالمه

جزء ال يتجزأ من فكر الناقد، والناقد جمال حبثه األدب واألدب ال يستطيع االنفالت 

الناقد جيد نفسه مضطرًا لكي يتعامل مع رصيد من املفاهيم «من الفلسفة، فـ 

املشحونة فلسفيا مثل مفهوم املوت واحملاكاة، والصدق واخليال والتفسري والتأويل 

احللم والواقع واجلمال والفن، ناهيك عن املفاهيم الفلسفية النسقية اليت واحلقيقة، و 

، 3»، واحلداثة وااللتزام واإليديولوجيا إخلالعبثتنبع من اختيارات فلسفية حمددة مثل 

�ǪǸǠǳ¦�Ǯ ǳ̄�ǺǰǳÂ��Ƣđ�¿¦ǄƬǳȏ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǫƢǻ�Őš ��ƾǬǼǳ¦Â�§ ®ȋ¦�Ŀ�ƨǨǈǴǨǳ¦�ǲǤǴǤƬǧ

ǀđ�ƾǫƢǼǳ¦�ȆǟÂ�ȂǿÂ�ǶȀǷ�¶ǂǌƥ�ª¦�الذي حتمله الفلسفة هي الفكر ا ƾŹ�ÄƾǬǼǳ

.89، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي،-1

.276، ص 2000، دار الفكر العريب، مصر، )عرض وتفسري ومقارنة(عز الدين إمساعيل، األسس اجلمالية يف النقد العريب -2
.90، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -3
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االستخدام، من خالل اعرتافه بتبين نسق أو مذهب من هذه املذاهب لكي يضمن 

  .الكامل يف الفلسفة وحيفظ له خصوصيته االنغماسللناقد عدم 

إن الوعي مبفهوم اجلمال مرتبط بوعي اإلنسان مبا حوله يستشف  :المرجع الجمالي-2

فاإلنسان هو «  ،النفس، فهو إن وقع يف النفس أحدث سروراً  منه احلدث السار يف

ذلك الكائن الذي وهبه اهللا عز وجل القدرة على اإلحساس باجلمال وتذوق الفنون 

وبالتايل القدرة على اإلبداع واخللق الفين الذي يتذوقه ويشعر به يف كل ما حييط به 

  من مظاهر احلياة الطبيعية والصناعية من حوله

(...)

على نشاطه الذايت وهو '' املنعكس'إن اجلمال هو ذلك الشكل من أشكال الفكر 

الذي جعل اإلنسان يشيد املعابد والكاتدرائيات والقصور، وينحتا التماثيل، كما يرسم 

إذن مفهوم اجلمال قد . 1»اللوحات ويؤلف األحلان واألنغام والسيمفونيات، وينظم الشعر

بالفنون أكرب ارتباط، فتدخل يف تشكلها وتذوقها، وأي درس رافق الفكر اإلنساين وارتبط 

نقدي إال درس سريورة اجلمال األديب تارخييا ومتوقعه داخل النظريات النقدية، وبكيفية تلذذ 

  .النقد لألدب وتذوقه من جانبه اجلمايل

، 1، دار النهضة العربية، بريوت، ط)دراسة يف القيم اجلمالية والفنية(اجلمايل وتاريخ الفن  راوية عبد املنعم عباس، احلس-1

.09، ص 1993



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

198

وقد درس الدغمومي كيف لنقد النقد أن يدخل يف املنت التارخيي واملنت التنظريي 

إن نقد النقد من املمكن أن يكون ذا صفة تارخيية، ليالحق فكرة « : النقد فقاللنقد 

�Ŀ�ƨǼǿ¦ǂǳ¦�ƢǼƫƢǨȈǛȂƫ�Ŀ�ƢǬǬŰ�ÀȂǰȇ�À¢�ǺǰǸŭ¦�ǺǷÂ��ƨȈǓƢŭ¦�Ƣē°ÂŚǇ�Ŀ�ǺǨǳ¦Â�¾ƢǸŪ¦

ممارسات النقد، كما أنه من املمكن أن خيتار فلسفة ما للجمال ولألدب للتحقيق فيها مبا 

ك، ال ميكن أن يكون بذاته فلسفة مجالية من الدرجة األوىل، وإمنا هي نصوص، وهنا وهنا

تنظر يف عالقة النقد باملوضوع اجلمايل ووظيفة اجلمالية، حتتكم إىل ) وفنية(إبيستومولوجيا 

.1»مرجعية تؤكدها أو تنفيها

وبذلك ميكن اجلمال يف نقد النقد انتسابًا خمتلفًا عن األدب والفنون، فهو مرجعية 

ية يفحصها الناقد يف عملية اإلبداع فيحددها، ويفسرها ويدرسها، فهي ظاهرة معرف

  .إبستيمولوجية تتدخل يف دراسة عمل نفسي ما أثناء تفحصه عملية اجلمال يف األدب

إن التجربة اإلنسانية مرتبطة باجلانب النفسي فهو الذات املنشئة  :المرجع النفسي-3

ال فنية هو إشباع خيايل لرغبات الشعورية إن ما ينتجه من أعم« للخطاب األديب، 

، إذن أن الوظيفة النفسية للسلوك اإلبداعي ونتيجته هو تفريع االنفعال احملبوس (...)

فاألدب ناتج عن ذلك العامل . 2»الناتج عن الصراع حىت يصل إىل مستوى احتماله

�Ƣđ�ǲǇȂالنقد وجد مرجعية ت« فـ  ،النفسي والنقد وظيفته الكشف عن ذلك اجلانب

.93، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
.16، ص 2011قاسم حسني صاحل، اإلبداع والفن، دار دجلة، عمان، األردن، -2
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يف تعامله مع النص األديب قبل أن تتخذ هذه املرجعية صيغة علم قائم بالذات، كما 

�śƷ�ƨȈǈǨǻ�ǪƟƢǬƷ�¿ƢǷ¢�ńÂȋ¦�ƢǸēƢǏƢǿ°¤�ǺǷ�ƢǸȀȈǈǨǻ�¦ƾƳÂ�ŚǜǼƬǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�À¢

صححا األقوال النقدية والتفسريات األدبية يف ضوء تلك احلقائق، وقد ظهرت أمثلة 

ريب القدمي، وخصوصا لدى أمثال قدامة بن جعفر وعبد على ذلك يف النقد الع

، إذن اجلانب النفسي قد اختذ مرجعية يف النقد 1»القاهر اجلرجاين، وحازم القرطاجين

وكان لنقد النقد أن يبحث يف هذا اجلانب، وخصوصًا يف الدراسات احلديثة ملا ظهر 

الدراسات النقدية ، وقد استقطب العديد من ''-لفرويد –علم النفس التحليلي ''

وحلى للكثري منهم دخوله ومن بابه الواسع طه حسني وكتابه عن أيب العالء املعري، 

  .وغريه

اجلانب السوسيولوجي وثيق االرتباط باألدب، فاألدب :المرجع السوسيولوجي-4

تعبري عن واقع، والواقع الكثري منه اجتماعي، فالسوسيولوجيا هي علم االجتماع 

يتفحص عامل االجتماع حمسوس احلياة « ع اإلنساين احملسوس، فـ الذي يدرس الواق

اليومية فيختار منوها معطيات حمسوسة دون غريها، ويدمج بينها وجيردها وينظرها يف 

ولكن للنقد وظيفة خمتلفة فهو نقد يتخذ من . 2»تركيب يعرب عن طابعها النموذجي

اء صفة معرفية هلذه الصلة وحني نريد إعط« علم االجتماع بعض األصول املعرفية 

، أي بصفتها علما ''السوسيولوجيا''بني النقد والواقع، ال جند أفضل من مصطلح 

.96، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
.59، ص 2006، املغرب، 2، املركز الثقايف العريب، ط)السوسيولوجيا(عبد اهللا إبراهيم، علم االجتماع -2
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��ƨȇ®ƢǠǳ¦Â�ƨȈǠȈƦǘǳ¦�ƨȇǂǌƦǳ¦�ǾƫƢȈƷ�Ŀ�ǞǸƬĐ¦�¾¦ȂƷ¢Â��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ÀƢǈǻȍ¦�¾¦ȂƷȋ

فيصبح ما يسمى النقد الواقعي  ،''واقعية''فداخل هذه الصفة تتوحد عدة توجهات 

فالناقد السوسيولوجي، هو ناقد (...). د اإليديولوجي أو النقد االجتماعي أو النق

فهو قد يغري أفكاره واعتقاداته (...) واقعي وإيديولوجي واجتماعي بالضرورة 

فالدغمومي يؤكد على . 1»ومنهجيته ونظريته، لكنه يبقى ضمن جمال السوسيولوجيا

والتداخل مع علم االجتماع ضرورة  ،املرجعية السوسيولوجية يف نقد النقد والتنظري

حتمية، حىت أن الدراسات النقدية املعاصرة مع البنيوية فصلت النص يف الدرس 

النقدي من كل مؤثر خارجي، ولكن جاءت البنيوية التوليدية، لتخرجه من الدائرة 

  .املغلقة إىل جمال علم االجتماع أو عدم الفصل بني األدب وجمتمعه

ربط الدغمومي املرجع اللغوي بعلم اللغة الذي متخض عن  لقد: المرجع اللغوي-5

اعتماداً على املرجع اللغوي إال '' نقد النقد''ال ميكن أن يقوم «الدرس السوسريي إذ 

ووعي بوجود هذا العلم داخل النقد نفسه، جمسدا '' علم اللغة''بعد أن يكون هناك 

ا كان هذا ليتم إال  بعد تغيري وم. يف أدوات هلا درجة مبادئ وقواعد ونظريات ومناذج

النظر إىل األدب ليس بصفته مادة لغوية فقط، ولكن بصفته لغة نوعية ونظاما لغويا 

فيه صوغ  -كما رآه الشكالنيون الروس ومن تبعهم  –من درجة أخرى، نظامًا 

  .مركب

.100، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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ومن مث أصبحنا جند علم اللغة وفروعه مدخال من املداخل اليت تتيح للدرس 

، وقد اعتمد العديد من ممارسي 1»راجعة النقد وتأرخيه والتحقيق فيه والتنظري لهوالباحث م

�ǽƢš ȏ¦�ǺǷ�̈ǂǏƢǠŭ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�² °¦ƾŭ¦�ǞǷÂ��ǂǏƢǠŭ¦�² °ƾǳ¦�Ŀ�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ

حول  -اليت درسناها يف الفصل األول –'' حممد برادة''البنيوي وما بعده، ونذكر دراسة 

، وكيف استخدم ب رادة املنهج التوليدي أثناء درسه لنقد ''حممد مندور''القضايا النقدية لـ 

  .مندور

وقسمه إىل ثالثة  -املفاهيم املرجعية –اختذ القسم الثاين من كتاب حممد الدغمومي 

  :فصول

حول مفهوم نقد النقد، إن حتديد مفهوم لنقد النقد يستوجب املرور : الفصل األول

هج وقد غاص الدغمومي يف اجلزء الثاين يف حتديد املفهوم فعرب عرب التأسيس له لنظرية ومن

«عرب منافذ وقنوات حدد يف مراحل تأسيسية للمصطلح، بدأها مبرحلة اإلرهاص اليت مثلها 

نقد ''ليكون أول مشروع يؤسس عمليا بدايات '' يف الشعر اجلاهلي''كتاب طه حسني 

.2»رب مع ناقد مثل عباس حممود العقاد، دون أن يستعمل املصطلح الذي بدأ يتس''النقد

مث تلت هذه املرحلة مرحلة التأسيس واليت بدأ فيها البحث عن تعريف نقد النقد واملفاهيم 

إن مرحلة التأسيس هذه اليت « اليت ميكن حتديد كعلم وجمال منفصل عن النقد، إذ 

.107، ص نقدي حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب ال-1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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املختلفة استعمل فيها مصطلح نقد النقد أرادت إظهار منهج ما تضافرت يف صوره 

اختيارات نظرية وإجراءات حتليلية وتفسريية يصعب اجلمع بينها، حبيث صار نقد النقد 

ال منهج واحد، بل وصارت له صور '' مناهج''يتحرك معرفيا يف اجتاهات تؤدي إىل تأسيس 

ذات صبغة أكادميية، أو سجالة منطقية يف قناعات مذهبية حتاكم النقد من خالل منوذج 

انتساب إىل منهج تكويين وحتلل ممارسة نقدية يف ضوء منوذج نقدي آخر، نقدي، أوهلا 

أوهلا صفة قراءة هدفها البحث عن نظام ما يف املقروء، أو تريد أن تكون إبستومولوجيا 

  .نوعية تقرتح لنقد النقد مدخال مالئما قابال لالختبار

ىل درجة الكيان يرتقي به إ'' نقد النقد''وقد جاء ذلك كله ليعزز طرح مفهوم لـ 

تفكيك ... املعريف بني كيانات العلوم اإلنسانية وليغدو نقد النقد خطاب حتقيق يستهدف

النص النقدي من أجل إعادته إىل عناصره املشكلة له، وتبني العملية اليت أنشئ من خالهلا 

وبذلك يكون قد حتدد مفهوم وطبيعة . 1»يف حماولة جادة لتحديد الذهنية اليت أنتجته

كنظرية معرفية ذات طابع إبتمولوجي خمتلف عن النقد ،صطالحية وكذا منهج لنقد النقد ا

.األديب، وذات كينونة علمية منفصلة وحمددة

فقد '' مفهوم النظرية''مث فصل الناقد حممد الدغمومي أكثر فعرض يف فصل ثان 

ية النقدية تشخص النظر « اختلفت املالبسات الفكرية تارخييا يف حتديد مفهوم النظرية فـ 

املشكلة ومن مث تطرح حلوًال بديلة ملا هو سائد على أرض الواقع احلضاري على حنو عام 

 .119 -118ص ص  حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي ،-1
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�© ƢƳ�ƢĔ¢�Ƕǣ°��ƨȈǧƢǬưǳ¦�ƨȇȂŮ¦�¾Ƣǰǋ¢�Â¢�Ǻȇƾǳ¦�Â¢�ƨǤǴǳ¦�®ÂƾƷ�Ŀ�ǂǐƸǼȇ�ȏ�ŅȂſÂ

ƢēƢǷ±¢Â�ƨȈƥǂǤǳ¦�̈°Ƣǔū¦�ƾǐǫ¢�ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƘǌǻ�» ÂǂǛ�Ƥ ǈŞ«1 .ظرية وهذا املعىن العام للن

¾Ƣǰǋ¤�Ǻǟ�ƨƥƢƳ¤�Â¢�ƨǴǰǌŭ�ǲƷ�ƢĔ¢�̄¤��ƨȇǂǜǼǴǳ�Å¦ƾȇƾŢ�ǾƫƢȈǗ�Ŀ�ǲǸŹ.

  :وقد حددها حممد الدغمومي كمصطلح دال إىل ثالث دالالت

داللة عامة يكون فيها مدلول النظرية مرادفا لكلمة أخرى مثل معرفة، أفكار،  -أ« 

  أو حصيلة من التصورات بغض النظر عن وجود نسق أو نظام هلا؛

داللة نسقية نسبية تعين مادة فكرية تنتسب إىل ناقد بعينه، أي ما ميكن أن _ ب

يعترب وحدة فكرية ينتجها شخص فرد أو جمموعة أفراد ينتمون إىل مدرسة أدبية أو نقدية، 

  فالنسقية هنا موجودة نسبيا بوجود عالقات بني عناصر تلك املادة الفكرية؛

ا خصوصية مرجعية، سواء وصلت درجة داللة نسقية تعين وجود أفكار هل -ج

مبعناها الدقيق أو بقيت فقط تسمية ملشروع نقدي قائم الذات ميتلك متيزه عن '' النظرية''

غريه، ويتم من خالهلا اإلحالة إىل مناهج نقدية معروفة أو إىل اجتهادات مفكرين ونقاد 

.2»تركوا مشروعا نقدياً له أتباع وشراح

.17، ص 2011، بريوت، 1قاسم مجعة، النظرية النقدية، منتدى املعارف، ط-1
.121حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -2
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تخلصها الدغمومي يف درسه هذا، كل منها يصب يف جمرى وهذه الدالالت اليت اس

معني، فالداللة العامة تتحدث عن النظرية بوصفها العمومي، أّما عن النظرية مبعناها 

النسقي النسيب فهي تصب يف املعىن النقدي ولكن بنسبة وميكن أن تعرف نظريات أخرى 

�Ŀ�Ƥأما عن الداللة الثالثة فهي متنح النظ. يف جماالت أخرى ǐƫ�ƢĔ¢�Ä¢�ƨȈǬǈǼǳ¦�ƨǨǏ�ƨȇǂ

  .النظرية النقدية أو اليت تنظر يف إطار النقد

إن مصطلح « : ولكن الدغمومي قد رجح الداللة النسقية النسبية واختصر قائالً 

وهو يف الوقت الذي يشري مدلوله إىل ... مصطلح ميثل حركة حبث عن انتظام ما'' النظرية''

فة من التصورات، يعمل من أجل أن يبلغ الدقة الالزمة معىن عام مطابق ملستويات خمتل

مقررة خارج النقد العريب، إنه مفهوم يعجز عن أن يسمي فعالً '' نظريات''باإلحالة إىل 

تنظريات وأعماال عربية منجزة، فهو إذن عالمة على وعي متناقض، يسعى الالمنتظم 

وزع واملتشتت إىل درجة االنتظام وال والالنسقي وخيتار تعميم املدلول ويريد االرتقاء باملت

1»خيرج عن هذه القاعدة إال نادراً، وخصوصا يف بعض خطابات ا لتنظري املتأخرة فقط

هي احتكام إىل أفكار معينة ترسم انتظام معني تسري '' النظرية''مبعىن أن خطاب التنظري أو 

لتنظري النقدي العريب وهي خارجة عن ا. وفقه املعرفة لتصل إىل هدف ترمسه هذه النظرية

يف كتابه '' قاسم مجعة''، وهذا ما أشار إليه التعريف األول لـ)التنظري النقدي العريب القدمي(

«��ƨȈƥǂǤǳ¦�̈°Ƣǔū¦�ƾǐǫ¢��ƨȈź°ƢƬǳ¦�ƢēƘǌǻ... «: حني قال'' النظرية النقدية'' ÂǂǛ�Ƥ ǈŞ

1
.122الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، صحممد -



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

205

ƢēƢǷ±¢Â... «حضارة الغربية وهذا ناتج أي أن النظرية النقدية هي وليدة الظروف التارخيية لل

ƨȇǂǰǨǳ¦�ƢēƢǷ±¢�Ǻǟ.

لقد ارتبطت النظرية دائما مبنهج يقوم : ''مفهوم املنهج''ويف الفصل الثالث تعرض لـِ 

�ƲȀǼŭƢǧ��ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®¢�ŚǇ�®Ƣǋ°¤�ȄǴǟ�ǲǏȋ¦�Ŀ »الطريق الواضح وهي كلمة : يف اللغة

تعين الطريقة اليت ينهجها الفرد حىت ���ǲǏȋ¦�ƨȈǬȇǂǣ¤�ƨǸǴǯ�ƢĔ¢�ƢǸǯ(currere)التينية 

، ويف لسان العرب البن منظور جند أن منهاجًا تعين ط ريقاً (...)يصل إىل هدف معني 

.1»واضحاً 

املنهج وثيقة منهجية تشري إىل املخطط العام للمنهج «: أما عن املعىن االصطالحي

¦�Ȃǿ�ŘǠŭ¦�¦ǀđ�ƲȀǼŭإذن . 2»سواء من حمتوى وطرق تدرس ووسائل وأنشطة وخربات تعلم

التخطيط إىل االهتداء لطريق معني نستطيع من خالله إيصال املعرفة، إذن هو السبيل إىل 

  .الوصول إىل املعرفة

وكل علم إّال وحيمل منهجه اخلاص فالنظرية النقدية أو النقد بوجهه العام حيمل 

  :ج يف متننيمعامل معينة ملنهج معني، وقد حدد الناقد الدغمومي مفهوم املنه

'' املنهج''فقد تتبع الدغمومي استعماالت مصطلح : منت التحقيق ومفهوم املنهج

واملعاين اليت أريدت منها، فتحدث عنها قدميًا ملا ارتبطت بكل جوانب النقد لغوياً ومعنوياً، 

1-��ǂǌǼǳ¦Â�Ƥ ȇ°ƾƬǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��̈ǂǏƢǠǷ�ƨȇ£°�ƲǿƢǼŭ¦�ǂȇȂǘƫ��®ȂǸŰ�ňƢǈƷ�ȆǫȂǋ2012 19، ص.
.27، ص  املرجع نفسه - 2
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مث حديثاً ومع العقاد، كما ارتبطت بإيديولوجيا ومذاهب نقدية وأدبية خمتلفة حىت وصل إىل 

: ''التكامل النقدي''طرحه شرح  أن املعىن الذي يصب يف املنهج النقدي واملفهوم الذي

جتميع اجتهادات غري حمددة نظريا بل هي عمليات عضوية وانتقائية يتحكم '' املنهج''أن «

الناقد فيها فقط إىل ذوق حساس مدرب ال يوصل إىل شيء سوى الطريقة اليت يتشابك 

، وقد حدده كذلك من خالل دراسته للمنهج 1»رفة وعلوم اللغةفيها الذوق وأسباب املع

إن املنهجية يف النقد تكون جديرة باالعتبار حني تكون « : الواقعي يف الدرس النقدي

األسس واملقاييس ثابت ة من حيث اجلوهر، متحركة متطورة متجددة متنوعة من حيث 

أديب إىل جانب اخلصائص العامة التطبيق ومراعاة اخلصائص الذاتية القائمة يف كل خلق 

��ǀđÂ¦�2»املكتسبة من قوانني احلركة الشاملة املرادفة لكل عمل أديب ذي قيمة فنية ما

يتحدد املنهج النقدي أنه مجلة من القواعد الثابتة يف كل نظرية ومرافقًا هلذه اإلجراءات 

مل األديب ويسري وفق مجالية النظرية، ولكنه يتحرك ويتلون ويتزن بالقيم الفنية اليت حيمله الع

  .هذا اإلبداع األديب

، ففي اجلزء األول حتدد كيف ميكن ''منت التنظري ومفهوم املنهج''مث ثانيًا إىل 

أن يتوضح من خالل توظيفه تطبيقياً، وسيعرض يف هذا اجلزء الدغمومي توضح '' للمنهج''

وقد اختذت مدارس عدة على عاتقها حتديد املنهج وتعريفه . داخل درس التنظري'' املنهج''

، فعن البنيوية كدرس نقدي اتسم باملعرفة العلمية اليت اختذت هي من أولويات النظرية

.138حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
.139، ص  املرجع السابق - 2
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ه يرى البنية مبا هي آلية فينامنهجا ل« الدرس اللغوي موضوعًا هلا يف نقدها فمنهجها 

للداللة وديناميكية لتجسيد الداللة يف سلسلة من املكونات اجلذرية والعمليات املتصلة 

اللغة مبعناها األوسع إىل بنية معقدة جتسد البنية وشبكة من التفاعالت اليت تتكامل لتحول 

، فالبنيوية يف هذا التعريف مبنهجها تبدي اهتمامها 1»الداللية جتسيدًا مطلقا يف اكتماله

ƨȈƟ¦ǂƳȍ¦�Ƣē¦Â®Ƙƥ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǾǰǴǈƫ�Äǀǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ƾȇƾƸƬƥ�¾Âȋ¦.

، استعصى وبعد عرض الناقد جلملة من املناهج النقدية املعاصرة يف درسها النقدي

على الدغمومي اإلجابة عن التوفيق بني املنهج الواحد والنص األديب وتوصل إىل أنه على 

�ÀƢǰǷ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦȇ�Â¢��Ƣđ�ǖȈŹÂ�ƨȇǂǜǼǳ¦�ƢēǂƟ¦®�Ŀ�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǲǯ�ȄǴǟ�» ǂǠƬȇ�À¢�ƾǫƢǼǳ¦

وإذا كانت هذه الدعوة تغري يف خصوبتها « ميكن أن يلتقي فيه النقد يف منهج معني، 

افية، فهي ال تستطيع أن تقنع الباحث يف املناهج والنظريات وترضيه إبستومولوجيا الثق

وفلسفيا، بل تظهر له اجلانب الناقص يف الوعي اإلبستمولوجي، والذي خيفي قصورًا يف 

متثل املناهج والنظريات بالدقة الالزمة اليت تقتضي جهدًا يعجز عنه النقاد الذين يتبنون 

:ألحرى أن يتمكنوا منها مجيعًا أو أن جيدوا مكان التقاء بني مناهج مثلاملنهج الواحد، فبا

الواقعية، وعلم االجتماع األديب، التحليل النفسي لألدب، والبنيويات والسيميائيات، والنقد 

.2»الفين اجلمايل

.145، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
.154، ص  املرجع نفسه- 2
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ويف احلقيقة حىت جنزم بقول الدغمومي علينا تتبع تطبيقات املنهج النظرية مجيعها 

.تها أو إخفاقها يف اختاذ منهج معني، حلل معضلة نص أديب معني ونقدهومدى جناع

والنظرية النقدية املعاصرة يف أغلبها قد مجعت يف املنهج بني رؤيتني أو أكثر، فاملنهج البنيوي 

التكويين التوليدي مثًال قد مجع يف منهجه بني الدرس اللغوي والرؤية االجتماعية، فبإمكان 

  .جيمع بينه رؤية أو أكثر املنهج النظري أن

وقد درس فيه تسعة : مفاهيم النقد يف منت نقد النقد والتنظري: مث القسم الثالث

صفحة فهو بصدد ) 200(فصول وقد سبق الذكر أنه أكرب األقسام كونه استهلك حوايل 

  .عرض كل املفاهيم النقدية اليت تتموقع يف منت نقد النقد والتنظري النقدي

، فهذا الفصل يبحث عن أوجه التناقض بني ''النقد والفن'' : ألولفبدأ بالفصل ا

Ʈ ȈƷ��śǳƢĐ¦�śƥ�ǞǸŸ�À¢�ǒ ǫƢǼƬǳ¦�¦ǀŮ�Ǧ ȈǯÂ�ǺǨǳ¦Â�ƾǬǼǳ¦ : » أن الفنون يف الواجهة

�ƪ ǻƢǯ�¦̄¤Â�ǽ°Ƣǿ®±¦Â�ǾǷƾǬƫ�ǢǴƦǷ�² ƢǬȇ�ƢȀǬȇǂǗ�ǺǠǧ�©ƢǠǸƬĐ¦�ǺǷ�ǞǸƬů�Äȋ�ƨȇ°Ƣǔū¦

ƢȈū¦�ǒ̈��الفنون هي التعبري عن الوجدان اإلنساين  Ʀǻ�ǲưŤ�Ľ�ǺǷ�ƢĔƜǧ�ǾȈǧ�̈ ƢǼƦǳ¦�Ǟǧ¦Âƾǳ¦Â

ƨȈū¦�ƢēŚǈǷ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƢǸǯ«1 فكيف ميكن هلذا الفن كواجهة حضارية لألمم وممثل ،

بالرغم من ارتباطها '' الفن''كلمة « ؟ فإن ''كعلم''أساسي ملكامن اجلمال أن يرتبط بالنقد 

ن بالنقد وتؤدي خلق تشويش تصوري بعلم اجلمال وفلسفة الفن، تفقد مدلوهلا حني تقرت 

مفضي إىل التناقض، فليس يف إمكان النقد حني يعاجل نصا، أن يكون إبداعًا باملقياس 

.15، ص )دراسة يف القيم اجلمالية والفنية(راوية عبد املنعم عباس، احلس اجلمايل وتاريخ الفن -1
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�Ǻǟ�ȄǴƼƬȇ�À¢�ǾǼǰŻ�ȏ�Ǿǻ¢�ƢǸǯ��ǺǨǳ¦Â�¾ƢǸŪ¦�ƨǨǈǴǧ�Ǿƥ�ǶƬē�Äǀǳ¦�řǨǳ¦�Â¢�ŅƢǸŪ¦

فالنقد . وظيفة مااالستدالل الذي يعطيه حضورًا يف املعرفة وحظوظًا يف اإلقناع، وحيقق له 

ليس خياًال وال حلمًا وال جمازًا وال تركيب رموز فقط، بل هو عمل منهجي ينتسب إىل 

خطاب املعرفة حول األدب، إن مل يكن قادرًا على حل إشكالياته داخل املعرفة، فهو 

، فالنقد إطاره العملي واملنهجي علمي وال ميكنه أن »أعجز عن أن حيلها داخل الفن

اته اإلجرائية من الفن، ولكن بإمكانه أن يبحث عنه داخل العمل األديب وحيدد يستمد أدو 

الفن ومجاليته ومتظهراته داخل اإلبداع األديب، فالنقد والفن ميكن أن يلتقيا داخل العمل 

األديب التقاء األداة باهلدف، وال ميكن أن يتجاورا ليعمال على تفسري النصوص األدبية 

Ƣē ¦ǂǫÂ.

لص القيمة اليت حيمل النقد فـ فكيف ميكن أن خت'' النقد قيمة''إىل حتديد مث انتقل 

زكي جنيب حممود، تقوم يف نفس اإلنسان بالدور الذي يقوم به الربان . القيم كما يقول د«

يف السفينة، جيريها ويرسيها عن قصد مرسوم، وإىل هدف معلوم، ففهم اإلنسان على 

، إذا كانت القيم هي ميزان اإلنسان 1»زمامه وتوجههحقيقته هو فهم القيم اليت متسك ب

والقيم نسبية، وهذه لنسبية «وفكره، فهي جزء من الفكر الذي  رافق املعرفة اإلنسانية، 

ولكن يف وجهة النظر حول هذه القيمة أو تلك، وهذا -Ƣē¦̄�ƾƷ�Ŀ –ليست يف القيمة 

و املتناقضة قد ينشأ إثر موقف بعينه اإليهام بالقيم املتضادة أ -أحيانا –ما يرتتب عليه 

.12، ص 2010لبنان، صالح قنصورة، نظرية القيم يف الفكر املعاصر، دار التنوير، بريوت، -1
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وهكذا تظل القيمة ثابتة ما مل تتغري وجهة النظر حوهلا، هذه الوجهة اليت غالبا ما (...)

.1»تتأثر مببدأ االنتفاع أو الضرر الذي يرتتب على ما ختلفه نتائج تلك القيمة

فسريها وفق فنتائج النقد هي الوصول إىل مكامن اجلمال األديب بكل أشكاهلا، وت

«نظرية منهجية نقدية معينة، وقيمة هذا النقد تتحدد من خالل النتائج اليت سيحققها، فـ 

النقد والنقد الفين واجلمايل خصوصاً، مطالب بتحديد القيمة وحتديد مرجعيتها وأسباب 

االختالف فيها، حىت يكون النقد قادرًا على العمل وأن يكون قادرًا على إصدار حكمه، 

فالنقد، أو أصول النقد بتعبري أدق، ال بد له من أن : دا يف ذلك على نظرية ما للقيمةمعتم

عليه أن  -بصفته علمًا لألدب-وأكثر من ذلك، فإن النقد . يعتمد على النظرية والقيمة

فال بد من االعرتاف بأن علم األدب هو، :حيدد هذه الصفة اعتمادًا على موضوع عمله

�°®��» Ƣǘŭ¦�ƨȇƢĔ�Ŀفتتخذ القيمة من وجهة النظر هذه موقعًا أساسيًا ووجوبيا .2»اسة قيم

يف النقد، وقد حددها الدغمومي حبسب تذوق املتلقي من حتقيقها املنفعة واإلمتاع وعدم 

الوصول إىل ذلك اهلدف فالذوق النقدي خيتلف، وهذا االختالف يف تلقي النقد وتذوقه 

  .ل الفكر اإلنساين هلايؤدي إىل اختالف يف تلقي القيم وتقب

، وتعرض ملفهوم حيمل شحنة ''النقد ذوق''مث يف اجلزئية الثالثة درس الدغمومي 

نستطيع أن حنكم على النقد ولكن معرفية فلسفة مثل ما حيملها مفهوم القيمة، فبالذوق 

.25، ص 2001، احتاد الكتاب العرب، دمشق، )رؤية نقدية معاصرة(بومجعة بوبعيو، جدلية القيم يف الشعر اجلاهلي -1
.170حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -2
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حكم الذوق ليس حكم معرفة، بالتايل فهو ليس حكما منطقيا، بل هو حكم مجايل «

كما أنه ال يقوم على تصورات بل هو   subjectiveواجلمايل يعين ما يكون أساسه ذاتيا 

وبالرغم من بعده عن حكم املعرفة وعدم منطقيته إّال أنه .1»حر من هذه التصورات

دب واألدب من أولوياته الذوق، فكيف لنا أن نلمس أساسي يف النقد، فالنقد موضوعه األ

إن العملية «: النص األديب ومجاله من خالل النقد من غري أن نتذوقه ذاتيًا فقال الدغمومي

مهما اختلفت مدارس النقد األديب وارتقاء احلساسية '' التذوق''النقدية تقوم أساسا على 

ل ما حيمله من إحساسات وجتارب الفنية والذوق إىل درجة معايشة النص األديب بك

شعورية وإدراك الفروق يف أساليب التعبري واالستمتاع بعد ذلك باللذة الفنية اليت مينحها 

.2»التذوق احلساس األصيل للنصوص األدبية متعة روحية مقصورة على اإلنسان

م فهو تصور يؤازر العل« إذن الذوق هو وجه من أوجه النقد والعلم هو وجهه الثاين 

بالذوق والعكس صحيح أيضا، فأحدمها يدعم اآلخر مما يكسب الناقد خربة وحصانة من 

  .وأحق الناس إصالحا با لنقد أهل الذوق اخلالص من األهواء: األهواء وارجتال األحكام

وهذا التآزر بني الذوق والعلم ال خيص الناقد الفين فقط، ولكنه يقوي النقد العلمي 

.3»ضبط الذوق هو األساس الالزم ألي نقد علمي: فعل التذوقأيضا ويساعده إذا ضبط 

 - كما مساه الدغمومي  –'' تآزر''فال النقد ذوق خالص وال النقد علم خالص بل هو 

.67، ص 2001، مصر، 1الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، طرمضان الصياغ، الفن والقيم اجلمالية بني املثالية واملادية، دار-1

.174حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -2
.175، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -3
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وتُقومها الطبيعة العملية ،يسمح لالنضباط أثناء العملية النقدية ويوجه ملكة الذوق

  .املصاحبة هلا

حماوالً '' النقد والفن'' فصله األول هذا وهذه العناصر اليت عرضها الدغمومي يف

وأن الفن أحد املتون اليت تعتمد عليها العملية التنظريية للنقد  ،الربط بالنظرية النقدية والفن

التنظري ملفهوم النقد يف عالقته بالفن مل يتمكن من اإلقناع بأن النقد فن حقا، «العريب، فـ 

مرة، وتوسل بتعليالت خمتلفة بعضها علمي وذلك بالرغم من أنه ادعى هذا أكثر من 

وبعضها ثقايف عام، واعتمد مفاهيم إشكالية بطبيعتها مثل الذوق والقيمة، فلم يَرس على 

قاعدة فلسفية عربية واضحة، وإمنا كان جمرد استمداد من الفكر اجلمايل املشرتك الذي 

ختوم األنساق الفلسفية تنشطه الفلسفة اجلمالية املثالية يف حدود كونه فكرا يقع على 

يف خطاب التنظري والتحقيق، االستعانة  –وهذا ما أتاح للناقد العريب . اجلمالية املخصوصة

مبختلف وجهات النظر اليت تعود إىل فالسفة ونقاد من شىت املشارب والثقافات واألزمنة، 

العريب قد استمد ، ومن مث فإن الناقد 1»ليصوغ معرفة باملوضوع اجلمايل والنقد الفين عموما

حماوًال أثناء تنظري ،مجلة من الوسائل النظرية واملعرفية يف شىت املعارف -برأي الدغمومي –

بأنه ولكن جانب اإلقناع فيه كان ناقصًا ،بط بني اجلانب النقدي واجلانب الفيناالنقد الر 

صفته العلمية إّال أنه تنقصه عدة خصائص ليصبح فنًا ف،رغم عالقة النقد بالقيمة والذوق

جتعله يرتجح بني الفن واملعرفة العلمية وصفته يف احلكم على النص األديب من وجهة نظر 

.178حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص -1
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خمتلفة وبرؤى دخل فيها ما هو ذايت وما هو موضوعي تنفي عنه التطابق مع الفن، 

فرمبا وجدت جوانب فنية  ،واخلصوصية اليت حتملها كلمة نقد ال تتطابق مع خصوصية الفن

.لكن النقد ليس فناً خالصاً يف النقد و 

رض فيه عالقة فع'' النقد والعلم''دغمومي لدرس أما يف الفصل الثاين فقد تعرض ال

النقد بالعلوم املختلفة، ودرس يف هذا الفصل اجلانب الثاين للنقد وهو العلم بعد أن كان قد 

رورة درس اجلانب األول هو النقد والفن، فيحاول الدغمومي يف هذا الفصل عن الض

فالعلم ليس كائنا مستقال يواجهنا ويلزمنا أن نتخذ « العلمية النقد يف منت التنظري النقدي، 

موقفا إزاءه، بل هو أحد جوانب الفاعلية اإلنسانية النوعية، وهو جهد موصول يبذله 

اإلنسان ليستزيد من استقالله عن الطبيعة والسيطرة عليها، فاإلنسان ال خيرج من جلده 

ع وجوده وأسلوب فاعليته أثناء البحث العلمني وهو نفسه الذي يبدع آثار الفن ومن طاب

والعلم ليس هو القوانني العلمية، بل هو اكتشافها أو صوغها، وعملية االكتشاف أو (...)

وبذلك ال يقع العلم بعيدًا عن 1»الصياغة عملية مشروطة مبا يشرط كل فعل إنساين آخر

  .متناول األدب ونقده

كن طبيعة النقد، ولة، فال شك أن العلم هو طبيعةفاألدب والنقد والعلم هلم عالق

وقد قال « القة بني النقد واألدب وربط العالقة بني العلم والفن، األدب هو الفن فربط الع

إن شعوري جبمال الطبيعة، وكل ميويل الفنية نشأت : يف هذا الصدد (Einstein)أنشتني 

.223نظرية القيم يف الفكر املعاصر، ص صالح قصوة، -1
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يل إىل البحث العلمي، ولنا اعتقاد أن وجود الواحد منها دون اآلخر نشوءاً منسجما مع امل

.متعذر، إنين وجدت الواحد مستعدا باآلخر، يف أصحاب العقول املبدعة الذين عرفتهم

يسرب غور هذا إن : فالعلم والفن ضروريان للحياة، ويراد بالعلم على حد تعبري إبراهيم مطر

اة، وأن يلج خبياالته يف مسوات الغبطة يتمم حرية احلي ظاهره، وبالفن أنالكون من شتيت م

أباطيل العادات، «على قول آخر  –باحلقائق ويطرد من رؤوسنا  واعلم يزودنا. والكمال

طريق لنا أينما وجدت، والفن اجلميل يصقل  قيقةاحلأضاليل التقاليد، ويقودنا للبحث عن 

 .ما ينطوي عليه من املعاين السامية السعادة والسرور والغبطة، ويصور لنا اجلمال بكل

لذلك حيلق الفنان دائماً إىل احلقيقة مقدما على الكبري أنه كبري، و متلهفا على اجلميل ألنه 

ني عن دنايا األرض، معتصمني باملثل عمجيل، فيقتنص لنا السحر، ويرتكنا يف نشوة مرتف

.ƢǸǰǳ¦Â�ƾĐ¦�ń¤�ƢǼǬȇǂǗ�Ŀ�Ǻȇ®ƢƳ��«1¾العليا

 أكدهب له عالقة وثيقة بالنقد كونه يدرس األدب بطرائق علمية وذلك ما فعلم األد

إن النزوع العلمي للنقد األديب نزوع دائم، وتشخصه «:يف فصله هذا، فقالالدغمومي  

جتارب نقدية عدة مل تكتف بأن تدعي صفة النقد واستعمال استدالالت العلم، بل أرادت 

ال يقل عن غريه من العلوم وله كيانه اخلاص '' علمي''أن يكون النقد األديب وضع 

  .واستقالله وامسه

.26-25ثريا عبد الفتاح ملحس، القيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ص ص -1
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فإنه متثل '' الدراسة األدبية''يف ما يسمى  وإذا كان هذا الوضع قد متثل بصفة عامة

تعبريًا عن رغبة النقد األديب يف '' علم األدب''يف ما يسمى بـ  –بصورة أكثر دقة وضبطا 

ن تطورت العلوم األخرى وصارت قابلة ألن ل إىل درجة النموذج العلمي، بعد أاالنتقا

رتقاء إىل هذه الدرجة من االومل يكن للنقد إمكانية تفحص وختترب موضوعيا وجتريبيا، 

بعد أن شهت علوم مثل علم األحياء وعلم الطبيعة (...) االدعاء إال بوجود املناخ العلمي 

  . (...)وعلم النباتات أوج تطورها

إذا فالدعوة إىل علم األدب كانت حباجة إىل منوذج علمي باستمرار، ولعلم النموذج 

وأسلوبية '' شعرية''هلا، حبيث حتولت إىل اللساين كان أكثر تأثريا فيهما وأشد دعمًا 

.1».وسيميائية وسرديات، اخل

عتمد عليه النص يف دراسته لمي وعلم األدب هو املنهج الذي يإذن اجلانب الع

، فنشوء النظرية أم يف نشأة نقد النقد والتنظري األدبية، ولذلك اجلانب أمهية كربىللنصوص 

رحم العلم، خصوصا فيما خيص النص املعاصر  منت التنظري كما مساه الدغمومي هو من

ولذلك فال ربط بني خلق النظرية النقدية كنموذج . انطالقًا من العلم اللغوي السوسريي

  .متثيلي للتنظري النقدي وبني الدرس العلم أو علم األدب هو من وجوبيات عملية التنظري

  :وقد ربط الدغمومي النقد بثالث علوم

.180، صحممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر-1
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مشتقة من الكلمة  psychologyا كانت كلمة علم النفس إذ: النقد وعلم النفس-1

تعين علم أو مذهب  (logos)وتعين العقل والروح، وكلمة  (psych)اليونانية القدمية 

أو دراسة، والكلمتان معا تعنيان دراسة العقل، وهذا يعين ارتباط علم النفس أوالً 

  (...)بالفكر اليوناين 

وهناك من عرفه بأنه العلم الذي يدرس فهناك من عرفه بالعلم الذي يدرس السلوك، 

العمليات العقلية وأنه العلم الذي يدرس وظائف الدماغ، ومييل العلماء إىل تعريف علم 

  .النفس أنه العلم الذي يدرس السلوك ولكنهم خيتلفون يف تفسري السلوك

.1»''لسلوك والعمليات العقليةدراسة ا'': ويعرف علم النفس حاليا بأنه

، نستشف أن علم ''دراسة السلوك والعمليات العقلية''من خالل التعريف األخري 

النفس هو العلم الذي يدرس السلوك اإلنساين وعملياته العقلية، واألدب هو سلوك إنساين 

الصلة، إبداعي فين والنقد موضوعه األدب بصفته عملية عقلية، وقد أكد الدغمومي هذه 

مفهوم النقد : ومكوناته'' املفهوم''عندما نؤكد هذا، فنحن عمليا نكشف حدود «و

املتحقق والنقد، وذلك باعتبار أن اخلربة السيكولوجية وبعض األحوال تثري القيمة الفنية 

وتعزز وجود الرتكيب واالتساق والوحدة يف معاجلة النص األديب، وتسدد أيضا أدوات النقد 

يف تكييف املقاييس احلديثة للمعىن األديب وقيمه، مما يعين أن جوهر العالقة وتلعب دوراً 

موجود داخل األدب ذاته يف شكل جتربة شعورية حتتم على النقد أن يكون وثيق الصلة 

.22، ص 2014، عمان، 2املسرية، طغالب حممد املشيخي، أساسيات علم النفس، دار-1
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بعلم النفس، ألن التجربة الشعورية تعرب عن أصالة العنصر النفسي يف مرحلة تأثر الفنان 

ȀǈǨǻ�̈°Ȃǐǳ¦�À¤�ǲƥ��̧ƾƦŭ¦�ǂưǯ¢Â�ƢēƢǸǈǫÂ�ƢȀŭƢǠǷ�ǺǷ�¦Śưǯ�®ƾŹ�ȆǈǨǻ�¾ƢǠǨǻ¦�ƨƴȈƬǻ�Ƣ

وبذلك يصبح العامل املشرتك بني النقد . 1»من ذلك، فعمل الفين يؤثر نفسيا يف القارئ

وعلم النفس الذي هو األدب، عامل جامع بني النقد وعلم النفس حيث أن األدب مبثابة 

ثيل ملظاهر نفسية ميكنه دراستها من خالل جتربة نفسية وعلم النفس يعترب هذه التجربة مت

فقد يساعد علم النفس . والنقد مهمته دراسة األدب وتفسري الظواهر ،التجربة األدبية

وحتليله للظواهر النفسية النقد يف اكتشاف ظواهر أدبية أو شعرية أو تصوير اجلانب النفسي 

لعديد من املظاهر النفسية وذلك فالنقد علم يدرس األدب وعلم النفس جيد ا. بأطر أدبية

.يف األدب، وبذلك يصبح لألدب أمهية يف اجلمع بني العلمني

فمن اجلوانب اليت تدخل يف بناء النص األديب اجلانب  :النقد والسوسيولوجيا-2

كما سبق   –االجتماعي، والسوسيولوجيا هي العلم الذي يدرس املظاهر االجتماعية 

¦�ƢēƢǠǴǘƫ�ƨǷƾŬ�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ƨȈǈǯ°Ƣŭخرت ، وقد س-احلديث عنها يف فصول سابقة

وأهدافها فجعلته مؤكدًا هلا أثناء درسه، ولكن مع ظهور علم األدب اللغوي يف النقد 

احتكم النقد يف عمله إىل اجلانب العلمي يف منهجه، فلم يستطع أي مذهب أو تيار 

ويف ضوء  «، توظيف النقد لصاحل أهداف اجتماعية أو سياسية أو فكرية إيديولوجية

هذا الفهم العلمي للنقد، مل يبق عند عدد من النقاد حرج يف توظيف املفاهيم مثل 

.187-186حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص ص -1
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وبذلك يصبح النقد العلمي . 1»''الوعي''مفهوم اإليديولوجيا نفسه، إضافة إىل مفاهيم 

هو الذي يكيف '' النقد''مفهوم  «دارس للظاهرة السيكولوجية يف النص األديب، وألنه 

مفهوم األدب، واملرجعية هي اليت متنح مفهوم النقد هذه القدرة عرب أدوات اإلجراء، أي 

  .التحليل والتفسري

إمنا هو مفهوم آت إىل النقد من جهة املرجعية '' العلم''نستنتج من ذلك أن مفهوم 

رجعية خضعت ملراجعات حاولت هذه امل. أساسا بصفتها علما لالجتماع أو مادية تارخيية

التوافق مع األدب والنقد فأخضعتهما هلا يف الوقت الذي متثلها بأساليب إجرائية ومنهجية 

  :خمتلفة مثل

،الواقعية الساذجة اليت بقيت يف حدود عالقة االنعكاس

الواقعية اإليديولوجية...،

البنيوية التكوينية...،

2»...علم االجتماع الوضعي.

هو ربط بني النقد املرجعية ) السوسيولوجيا(بني النقد وعلم االجتماع  فالعالقة

  .االجتماعية لألدب

.196، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
.198، ص املرجع نفسه - 2
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إذا كان علم اللغة هو دراسة الظواهر اللغة من علم اللغة والبالغة  :النقد وعلم اللغة-3

هو أول من مّد  -علم اللغة–، فإن هذا األخري )حنو، صرف، وبالغة مبعانيها املختلفة(

بع العلمي الذي اواالشتباك بني النقد والعلم، فهو الذي منح النقد الطأواصر الربط 

فالصلة بني النقد األديب وعلم اللغة  «: اكتسى به إذ قال الدغمومي يف هذا السياق

، إذ ما يعنينا هو شكل صلة مؤكدة، وال يهم أن نشرح هذه الصلة بالروح إىل التاريخ

اصر، هذا احلضور الذي اكتسى خاصيات نظرية حضورها يف التنظري النقدي العريب املع

وإجرائية جديدة دالة على التطور الذي حدث يف علم اللسانيات أو الذي حصل يف 

جمال النظريات األدبية، مما جعل العال قة بعلم اللغة خمتلفة عن العالقة القدمية، متفرعة 

ا من علوم فرعية مثل بتفرع خمتلف النماذج اليت وصل إليها تطور اللسانيات وما جاوره

.1»األسلوبية والشعرية والسيميائية والبالغية، وما مسي بالبنيوية أو الشكالنية

�̧ǂǧ�ǲǰǳ�ǺǰǳÂ�ÄƾǬǼǳ¦�ÄȂǤǴǳ¦�¾ƢĐ¦�ǺǸǓ�ǲǸǠȇÂ�ȏ¤�ƢȀǼǷ�ǲǯ�©ƢǟǂǨƬǳ¦�ǽǀǿÂ

اجلانب الذي يضمن هلا خصوصيتها  منها خصوصية تتمثل يف استغالل علم اللغة من 

اللساين املعاصر، فمثًال البنيوية الشكالنية تدرس النص وفق منهج  كنظرية خاصة بالنقد

أما . لغوي مغلق على خالف البنيوية التكوينية اليت فتح الباب أمام الدرس االجتماعي

  .األسلوبية فتهتم بدراسة األساليب بصفتها تشكل للغة معينة

.211، صحممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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ويراد مببادئ . ''مبادئ النقد''فقد خصصه الناقد لـ أما الفصل الثالث فقد خصصه 

النقد الشروط الواجب على النقد توفريها أثناء عمله وإيصاله أهدافه النقدية إىل مستواها 

�ƾǬǼǳ¦�¿ȂȀǨǷ�ń¤�¥®ƢƦŭ¦�ǽǀđ�ƾǬǼǳ¦�ȆǴŢ�¾Ȑƻ�ǺǷ�®ƾƸƬȇ�ƾǫÂ��ƶȈƸǐǳ¦ وظيفته ومنهجه

يات ويستدعي تشكل مستو  «: أدواته اإلجرائية حيث قال عنها الناقد الدغموميوأهدافه و 

املفهوم، والبدء مبا هو قريب وشبيه بصيغ تعريفية مثل تلك املبادئ اليت يراد للنقد أن يفي 

�©Ƣǧ®¦ǂǷ�ƢŮ�ƾų�À¢�ǺǰŻ�Ŗǳ¦�ǽǀǿ��Ƣđ�ǲǸǠȇ�ƢŮ–  مثل شروط وواجبات تؤدي املعىن

  .نفسه

، ''مفهوم''وهذه املبادئ ما كان منها شروطا ضرورية أو تكميلية، تؤكد دائما وجود 

�Â¢��ƢĔÂ®�ǺǷ�ƾǬǼǳ¦�½ǂƸƬȇ�ȏ�©ƢǷ¦Ǆǳ¤�ƨƳ°®�ń¤�¾ȂǏȂǳ¦�ȄƻȂƬƫ�¶Âǂǋ�ƢĔ¢�Ƣ¤̄¦�وخصوص

ǾǬȇǂǗ�Ǻǟ�» ǂŴ¦��ƢĔÂ®�ǺǷ�½ǂŢ«1.

وقد يعتمد النقد التنظري على عدة مبادئ كونه النقد يتدخل يف منت تنظري عدة 

علوم كعلم النفس، علم االجتماع، علم اللغة وكذلك يتحكم فيه طبيعة املوضوع الذي فيه،  

االختالف يف التعبري  «كون النص األديب إبداع فين وكذا موضوعه العلمي، وبذلك فإن 

مة أو الشاملة تنتهي بنا إىل نتيجة واضحة، هي أن مباتدئ عن خمتلف تلك املبادئ العا

:النقد اليت يدور حوهلا خطاب نقد النقد والتنظري العربيني، هي أساسا

الثقافة الواسعة؛  

.216، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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،الذوق

؛الذوق  

النزاهة األخالقية؛  

املوضوعية املنهجية؛  

الذكاء.  

�ƾȇƾƸƬǳ¦�Ǻǟ�ǞǼƬŤÂ��ƾǫƢǼǳ¦�̈Őƻ�®ƾŢ�¥®ƢƦǷ��ƨǷƢǟ�ƨǨǐƥ�ƢĔ¤  فهي مبادئ يصعب

تعيينها إجرائيا أو تنظرييا ضمن مرجعية حمددة، مما جيعلها نصائح عامة وشاملة لكل ممارسة 

عامة عن النقد، مسكونة، بروح تعليمية جدالية '' فكرة''ثقافية ومعرفية وتدل على سيادة 

يف اآلن نفسه، يستحيل أن تنتظم يف مفهوم حمدد للنقد، وإن انتظمت حول موضوع 

، وبذلك تكون مبادئ النقد هي املبادئ اليت وجب توفرها يف املنهج النقدي 1»''األدب''

  .وكذلك املبادئ احمليطة باألدب كموضوع للدر س النقدي ،مث فكر الناقد

ولكنها متخيزة حسب  ،فنخلص أن املبادئ التأسيسية لتنظري النقد واجبة احلضور

  .ة النظرية النقدية املنظر هلاطبيعة املوضوع النقدي أو ميكن القول طبيع

يف إطار احلديث عن منت تنظري النقد، '' وظيفة النقد''مث يف فصل رابع حدد الناقد 

فأي عمل نقدي إال وهو مقرتن بوظيفة سيؤديها، ويف هذا الفصل حاول الناقد املتحدث 

ن تعدد وحبكم ما يطبع مفهوم الوظيفة م «عن الوظائف املقرتنة بفعل التنظري النقدي، 

.222-221، ص ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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واختالف، وما جير إليه من اقرتاحات توفيقية وتلفيقية، فإن هذه الوظائف حيدث أن 

تتداخل لتعرب عن مفهوم عام للنقد ولألدب معا، كأن يرتابط فيها العنصر األخالقي 

والتعليمية، والعضو العلمي واألديب، وخصوصا حني تغيم احلدود بني املرجعيات الصانعة 

وخذا ما حيدث يف سياق التنظري ونقد . ال يف حلظات التوفيق واالنتقاءللمفاهيم وتظهر فع

النقد العربيني اللذين ينتظم فيها تلك الوظائف لتتخذ طابع وظيفة أدبية عامة حينا ووظيفة 

.1»خاصة نوعية حينا آخر

وتلك الطبائع املختلفة للوظيفة يف إطار نقد النقد والتنظري، اختذت خصوصية 

اهلدف املتوخى من هذه الوظيفة وبذلك قسم الدغمومي وظيفة النقد يف سياق منحتها هلا 

  :تنظري النقد ونقد النقد إىل ما يلي

مبا أن النقد قراءة وتفسري وحتليل لألدب فهو بالتأكيد خدمة  :وظيفة أدبية عامة-1

للمظاهر األدبية املوجودة يف النص األديب، إذن رمبا يتحدد األصل يف الوظيفة اليت 

يؤديها النقد لألدب بصفة عامة حول العالقة الرابطة بني النقد واألدب أي بني 

وقد مجع رومان ياكبسون بني العلم . الدرس اللغوي للنص والنص اإلبداعي األديب

فقد كانت هلذا اللساين املهاجر فضل بّني يف  «والعلم األديب ) النقدي(اللغوي 

ƫ�ƢēǄų¢�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�̈ǄǨǬǳ¦�ǪȈǬŢ��©ƢȈƥ®ȋ¦�ǲǬƷÂ�©ƢȇȂǤǴǳ¦�ǲǬƷ�śƥ�Ʈ ƸƦǳ¦�ƨȇǂǧƢǔ

وليس من املغاالة يف شيء أن نقول أنه قد أسس الرابطة التكاملية بني العلمني على 

.225-224، ص ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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قواعدها اإلبستيمية الدائمة دون أن يكون على تشبع قوي خبطورة املنعرج الذي كان 

بني األدب يوحي وإن هلذا اجلمع بني أهم تأسيس للنقد هو علم اللغة و . 1»يسطره

كي يقرأه بنظرة ) يف إطار الدرس اللغوي(إىل تغلغل األدوات النقدية يف النص األديب 

  .خاصة تأسس للنص وتراه من جانب منفرد

وظيفة النقد أن  «ويف خضم احلديث عن النقد والنص األديب، يرى الدغمومي أن 

�Ǻǟ�Â¢�ǞǸƬĐ¦�Ǻǟ�Å¦ŚƦǠƫيرى العمل الفين كما هو على حقيقته، ألن العمل الفين ليس 

.التاريخ أو عن البيئة، أو عن أي شيء آخر، بل هو خلق عامل موضوعي كائن بذاته

معاجلته داخليا دون  -يف نظر أصحاب هذه الوظيفة –ورؤية األدب كما هو تعين 

اقتحام ما هو غريب عنه، وإذا كان ال بد من االستعانة بشيء خارجي فمن الالزم أن خيدم 

حقا دون أن جيعله تابعا وغري حمرف لدون النقد املوصوف هنا بالدور اخلطري املوكل  األدب

وذلك تنحصر وظيفة النقد يف الربط بني اجلانب األديب واكتشاف . 2»إليه خدمة األدب

فنيات هذا األدب، وهذه الرؤية قد صادرت علم النفس األديب وعلم االجتماع األديب 

باعتبار هذه العلوم خارجة عن علم اللغة وقد يتدخل يف النقد مرجعيات أخرى تكشف 

عليها إخضاع النقد ملتطلبات  وهذه الوظيفة يرتتب« جوانب خمتلفة للنص األديب،  

األدب، بل تبعيته له، فهي وظيفة تصادر وظائف أخرى باإلحلاح على أن ال وجود للنقد 

.112عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، ص -1
.225قد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص حممد الدغمومي، ن-2
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مهمة الناقد األساسية هي : حقا، هذه بديهية ختول للنقد التعامل مع األدب. إال باألدب

وإىل أهداف إىل التعامل مع العمل األديب، غري أن هذا التعامل ال يأيت لذاته، بل للوصول 

إجناز مهام أخرى، بعد التعامل مع األدب، ما دام األدب نفسه أيضا له أهداف تتجاوز 

رغبة الوجود من أجل الوجود مبا هو نصوص، وهنا فقط ميكن احلديث عن وظيفة ما 

وبذلك تتحقق الوظيفة العامة لألدب، فالنقد ليس من مهامه أن حيدد خدمة .1»للنقد

دب وإمنا كشف كل ما أراد أن يقوله هذا األدب مث تفسريه وحتليله أي اجلانب الفين لأل

  .إعادة قراءة جوانب النص األديب املختلفة

حيارب فيها النقد ليحقق «مث حدد الدغمومي مسرية حمددة  :وظيفة أدبية منهجية-2

وظيفة أدبية منهجية، وهكذا تصبح الدعوة إىل التعامل مع األدب غري حمصورة 

كما هو، وإمنا كأفق ممكن وقابل للتغري '' األدب''األدب، أي بتصور حبدود 

  .والتطور

(...)

هذه خلفية منهجية مدرسية ترجع إىل القرن التاسع عشر، وتعيد إنتاج تفكري ناقد 

ومعاصريه الذين حاولوا االرتقاء بالنقد بإعطائه  (Sainte-Beuve)مثل سانت بوف 

فجاء الناقد العريب بعد مئة عام، فسري والتقومي العلل، منهجا قوميا يعتمد التحليل والت

ƾǬǼǳ¦�ƨǨȈǛÂ�Ƣđ�®ƾŹ�©ƢǸǴǈǷ�ǶȀƟ®ƢƦǷ�ǺǷ�ǲǠƴȈǳ : مهمة النقد األديب حتليل هذه الظواهر

.226-225حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص ص -1
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مهمة التفسري : األدبية أو تلك حتليال شامال وتقوميا فكريا وفنيا، أو ليكرر أن للنقد مهمتني

فنظرة الدغمومي هي . 1»باملهمة األخرية التقليدية ومهمة احلكم، متمسكا يف جل األحيان

�ÀƢȈƷȋ¦�ǒ Ǡƥ�Ŀ�¬¦ŗǫȏ¦Â�ƢēƢƦƦǈǷÂ�ƢȀǼǷƢǰǷÂ�ǲǴǠǳ¦�ƾȇƾŢ�ĺǂǠǳ¦�ÄƾǬǼǳ¦�ǂǰǨǴǳ�ǎ ƸǨƫ

فمن النقاد من يعلن دراسة ما . لبدائل فكرية ومعرفية ميكنها أن تغري من التقليدية العربية

امه إىل استخدام منهج نفسي أو اجتماعي أو منهجًا نقديًا لغويًا مث تراه ينزاح يف أحك

  .يف هذه احلالة ختتل الوظيفة األدبية يف حتديد املنهج أو اخلدمة العامة لألدب... تارخيي

يعترب النقد أداة توضيح وتفسري بني النص األديب والقارئ حيث يقول  :خدمة القارئ-3

ون لصاحل األدب، وال ال يك) اجلمهور هنا(فتقريب األدب إىل القارئ  «: الدغمومي

لصاحل النقد أبدا، وإمنا من أجل اكتساب قدرة، ميكن اختاذ األدب والنقد معا سلما 

بني القارئ [مهمة النقد إلغاء تلك املسافة : وأداة المتالكها، وهي قدرة الوعي

أو تقريبها ما أمكن، أو لنقل تسوية وعي القارئ ورفع تسوية ] وصاحب النص

عرفية، وهذه األسس هي ما يسمى املنهجحاسيته الفنية وامل

.(...)

ميكن أن نستخلص مما سبق أن وظائف النقد متعددة، بعضها على األدب وبعضها 

:جلهما معاً يوجه حنو األدب وحنو القارئ من أ ينصب على القارئ، وبعضها اآلخر

.228، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري اخلطاب النقدي -1
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فهم فالناقد مدعو من ناحية إىل مساعدة القراء على : وللنقد األديب هدف مزدوج

العمل الذي يقوم بتحليله فهما صحيحا وتقديره التقدير الذي يستحقه، وهو مدعو من 

.1»ناحية أخرى إىل دعم النم اإلبداعي عند الكتاب أنفسهم

فهذه املهمة تتحدد من حيث كفاءة الناقد أثناء تفسريه وحتليله للنص األديب وقدرة 

ونسبة تقبل الثاين لألول من خالل أداة على الربط بني الفكر املنتج واملفكر املستقبل، 

اإليصال اليت هي النقد، فبالنقد تصل فكرة األدب مفسرة معللة للقارئ، وبه ينمو هذا 

اإلنتاج األديب اإلبداعي، فالنقد ليس وسيلة تفسريية وتعليلية وحكمية، وإمنا هي أداة دعم 

  .وتطوير للفكر اإلبداعي

يفة حتقيق البعد الفكر ي االجتماعي يف األدب وحتمل هذه الوظ :وظيفة إيديولوجية-4

وتقوم بواسطته األعمال األدبية يف إطار هذه النظرية، على فهم ما حياول الفنان أن «

ومن خالل هذه الرؤية اليت  ،2»يعرب عنه من خالل طبقته وجمتمعه وجنسيته وعصره

أن الدعوة إىل  «النقد خرجته جنو اجلانب اإليديولوجي أكد الدغمومي خيرج فيها 

وظيفة تقتصر على خدمة األدب مبا هو أدب، أو خدمة القارئ باعتباره حباجة إىل 

تذوق لألدب وإدراكه، دعوة ختفي بعدًا إيديولوجيا يسهل تبنيه، مما جيعلها دعوة 

إيديولوجية، إال أن خطاب النقد ونقد النقد وتنظريه يف أحيان كثرية وخصوصا عندما 

.230-229حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص ص -1
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ال يرتدد يف التصريح مرجعيات اجتماعية وسوسيولوجية يف النقد، يعتمد اختيارات و 

بالبعد اإليديولوجي املطلوب كوظيفة للنقد تتحكم يف األوجه السابقة ليكون 

موقفا داال على اختيار نقدي متضافر مع اختيار اجتماعي '' الوظيفة''مضمون هذه 

حياة الناس معا بصفته يضع نصب عينيه دور األدب والنقد يف الثقافة والفكر ويف 

إذ أن عزم اإلنسان بفكره وجمتمعه وحياته بصفة عامة عن رؤية النقد . 1»قوة فاعلة

الذي يدرس تلك املرآة العاكسة لذلك اإلنسان والذي هو اإلبداع األديب استحالة 

حتققه، فال نستطيع أن نعزم الدرس عن موضوعه كذلك ال نستطيع تأسيس لنقد 

  .يم األدبدون التأسيس ملفاه

وبذلك يصبح للنقد وظائف سوف يصل إليها يف مهمته حنو األدب، وأثناء معاجلة 

 «: لنقد األدب تتصل وظائف النقد جبوانب النص اإلبداعي املتعددة خلصها الدغمومي

وظيفة النقد تعكس مفاهيم للنقد، وتدرجه يف سياق قد يكون مدرسيا يوفق وجيمع بني 

اختيارا يقيد النقد بغاية ذات أصل منهجي، وذلك تأكيدا أكثر من وظيفة وقد يكون 

أي أن النقد مصاحب لألدب حىت  2»ملرجعية علمية ما أو مرجعية هلا أهداف إيديولوجية

  .ولو مسخر خلدمة ما جيول حوله وحيتويه

  .''تصنيف النقد''أما الفصل اخلامس فحدد فيه الدغمومي 

.232-231حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص ص -1
.233، ص املرجع نفسه - 2
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ل يصنف النقد، وبصفة  النقد علم إىل يوحي لنا عنوان هذا الفصل أن يف أي جما

أي علم ينتمي النقد، أي أن تصنيف النقد يتم وفق املنهج الذي يعمل به بصفة النقد 

رغم أن هذه العلمية سوف تفسر  ،ينمي يف منهجه إىل العلمية يف تطبيقاته وبناء نظرياته

الل إجراء التصنيف، تشرتك كثري من العلوم واملناهج يف استغ «فنونا إبداعية أدبية، إذ 

وضمن هذه العلوم واملعارف يأيت النقد، ونقد النقد وتاريخ األدب، والنقد والتنظري النقدي 

  .واألديب أيضا

تصنيف النقد، كما يتحقق يف نقد النقد والتنظري، يعين أن النقد مادة قابلة 

اإلمساك  ، فأهم ما حيتاج املصنف هو(...)للتصنيف، أي مادة يتحقق بقبول التصنيف 

ويقصد هنا ، 1»باملعايري وضبطها حىت يصل إىل تنظيمها وترتيبها معقولة ومربرة ومالئمة

ƾǬǼǳ¦�Ǧ Ǽǐǻ�À¢�ǞȈǘƬǈǻ�Ƣđ�Ŗǳ¦�ƨȈǧǂǠŭ¦�ŚȇƢǠŭ¦�Ä¢�ŚȇƢǠŭƢƥ�ȆǷȂǸǣƾǳ¦.

فيأخذ النقد من عدة مناهل معرفية وهي اليت متنه املرجعية املعرفية، واملعيارية يف حالة 

واملقصود هنا أن املصنف ينظر إىل املادة النقدية يف ضوء  « ،ذ بتلك املرجعيةالتصنيف تأخ

ما حتمله من نسق معريف بدرجة علم أو نظرية أو أفكار مثل هذا النظر يؤدي إىل تسمية 

النقد بأمساء تلك العلوم مثل النقد التارخيي، والنقد النفسي، والنقد االجتماعي، والنقد 

وبذلك تتخذ املرجعية معيارية يف تصنيف . 2»غي واجلمايل، اخلاللغوي، والنقد البال

.236، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر-1
.238، ص  املرجع نفسه - 2
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النصوص وحتديده هل انتمى مبرجعية إىل صنف أو أكثر، وذلك كله يتحدد من املعرفة اليت 

  .أو أثناء عملية التطبيق النقد سواء أثناء عملية التنظري أخذ منها هذا

: »انتقاد الواقع النقدي «حتدث الناقد حممد الدغمومي عن ويف الفصل السادس   

عندما نقول الواقع النقدي فنقصد به النقد احلايل أو املعاصر، وانتقاده يعين إلقاء نظرة 

فيقف . استكشافية للنقد املعاصر، ميكنها أن تطلعنا على املنهج الذي يسري وفقه النقد

قة يلخصها النقد األديب يف هذه املرحلة من التاريخ اإلنساين على حافة منعطفات دقي

فالنقد موضوعه . التجاذب احلاصل بني اقتضاءات جديدة على غاية من الرتاكيب والتعقيد

األدب، واألدب مادته اللغة، وقد تغريت نظرة اإلنسان إىل أداته اللغوية تغريا جذريا منذ 

تطورت معارفه فيها بشكل يدفعه إىل اإلشفاق بنفسه فيما كان حيمله عنها من قناعات  

فكان لزاما أن يراجع اإلنسان كل تصوراته حول األدب، مث كان لزاما أيضا أن كربى، 

يراجع مبادئ العلم الذي يتخذ األدب موضوعا له على حد راجع العلم الذي يتخذ اللغة 

.1»موضوعاً له

وانتقاد هذا النقد من «  ،فالنقد احلايل هو العلم الذي يتخذ من اللغة موضوعا له

خاصيات النقد، وال سيما تنظريه، أنه يفكر يف نفسه وينعكس « من مهام نقد النقد، ف

ومن مث، فإن كل نقد وجودا ضمنيا لنقد النقد، وإن . عليها لغاية الفهم والتقومي والتصحيح

 - نظرا لكونه خطابا حواريا –فالنقد . مل يكن وجودا يرتقي إىل درجة التنظري ومعلنا عنه

.05عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، ص -1
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الف مع ما سبقه أو مع ما خله، هي حدود مضطر للبحث عن حدود أوسع النشغا

�ƾǫÂ��®ƢǬƬǻȏ¦�©ƢǛȂǨǴǷ�Ŀ�ƢȀǈǨǻ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƾǫ�ǂƫȂƫ�®ÂƾƷ�ƢǸƟ¦®�ǲǜƫ�ƢĔƜǧ�Ľ�ǺǷÂ��ǽ°ÂƢŸ

تتحول هذه إىل شكل جيعلها خطابا انتقاديا ال هم له سوى نسقية كل ما خيالفه 

.1»ويعارضه

لنقد النقد، وذلك فقد حتمل معامل وخلق وتأسيس لنظرية نقدية، وجود ممارسة 

يؤكده أن كل جديد يعقب انتقاداً ملا هو قدمي، وحصر مجلة من املآخذ حوله، حىت وإن مل 

أن الواقع النقدي احلايل بالضرورة يصل ذلك إىل مرحلة التأسيس لنظرية نقدية، ومعىن هذا 

ة من مصاحب لعملية نقد النقد وحماولة لتنظري النقد، وهذا ما تشهده كل مرحلة انتقالي

ومعىن ذلك أن هذا االنتقاد حني ينكب على  «نظرية نقدية إىل نظرية نقدية جديدة 

السائد، وكشف عدم شرعيته، ال يظهر االختالف فقط، وبل '' الوضع النقدي''تشخيص 

يطرح بديال، بصورة ضمنية ومعلنة، ويتبىن استدالالت تصب يف جمرى موصل إىل ذلك 

، فأهم مسة يف نقد النقد هو التمهيد ''نقد النقد''من مسات وذلك ، 2»البديل والتمهيد له

لنظرية نقدية جديدة والتأسيس هلا كخليفة لنقد سابق يف الوقت الذي حدث فيه 

  .''االنقاد''

.259حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
.259، ص املرجع نفسه - 2
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اخلطاب  «الواقع النقدي هي عملية تأسيسية إذن أن '' انتقاد''وبذلك يصبح 

:تقادي بدوره، يرسم معامل ملفهوم النقد، لكن هذا املفهوم يتحرك ضمن جمال واسعناال

أنه بدرجة فكرة ميكن أن فهو بدرجة فكرة فيها احتماالت وإمكانات لنمذجة متعددة، أي 

أو بنقد  زجاهحتتوي انتظامات قد يكون يف كل واحد منها مفهوما خاصا مبنهج حمدد 

للواقع النقدي حالة مالزمة لنقد النقد والتنظري وناتج عنها ' 'االنتقاد''، فعملية 1»مقرتح

  .اقرتاح أو تأسيس نظرية نقدية

إن عمله قرين : ''النقد والقراءة''الفصل السابع فصل فيه الناقد حممد الدغمومي عن 

لئن صح أن الكتابة تشبه أحد وجهي قطعة النقود، فإن القراءة تشبه الوجه «بعملية الكتابة 

اآلخر لتلك القطعة، إذ ال ميكن لكاتب أن يبدأ كتابة شيء إال ويف ذهنه قارئ يتوجه إليه 

كما ال ميكن لقارئ أن يقرأ شيئا مكتوبا إال ويف نيته أن يتسلم من كاتب تلك مبا يكتبه،  

، أو فكرة، أو أخبارأو ما، قد تكون هذه الرسالة معلومات  messageاملادة رسالة 

اندماج، أو التقاء وعي القارئ  -بكل بساطة –وصفا لشيء، أو نقدا آلخر، فالقراءة 

، فالقراءة ال تعدو أن تكون إعادة (...)لف بوعي آخر، خاص، هو وعي الكاتب املؤ 

إنتاج للمعىن القائم يف البىن النصية، من وجهة نظر القارئ، ال من وجهة نظر املؤلف، 

موضحًا أن القراءة جتاوز إعادة اخللق، واالستجابة،  -اإليطايل –'' إمربتو إيكو''ويضيف 

يظهر النقد كتابة تستلزم  -عل القراءةاليت ميتلكها ف -فهذه األمهية  .2»إىل التمتع بالقراءة

.260حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص-1
.16، عمان، األردن، ص 2008، متوز 157إبراهيم خليل، قراءة الرواية وأسطورة املعىن، جملة عمان، ع -2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

232

قراءة تشرحه، وتبني عناصره وتفهمه وفق القارئ املتلقي، وقد يؤول هذا املنطق وفق فهم  

  .كل قارئ

وعملية القراءة تؤدي إىل بناء النص من جديد وذلك ما ذهب إليه الدغمومي من 

شار إليها، حبيث مفهوما خيتلف عن الفعاليات امل «خالل تعريف تودوروف، إذ يقرتح 

تكون القراءة فعالية ختتلف يف أن موضوعها النص املفرد وهدفها أن جيري نسق ذلك 

  .النص

�Ȇǿ�Ǯ ǴƫÂ��ǎ Ǽǳ¦� ƢǼƥ�̈®Ƣǟ¤�ƢŶ¤Â��ŚǈǨƬǳ¦Â�Ǧ ǏȂǳ¦�ƨǨȈǛȂƥ�ǶƬē�ȏ�ƢȈǴǸǟ�ȆȀǧ

.1»املشكلة، أي أن أي نص هو قابل باستمرار إلعادات بناء مستمرة بل متناقضة

والنقد أحد أشكال القراءة أو هو نفسه قراءة ممنهجة ، ففعل القراءة بصفة عامة، 

وبذلك ففعل القراءة عمل غري ممنهج . يقرتن بفهم املتلقي ووعيه وثقافته وفكره ونفسيته

وإمنا حيمل مالمح املتلقي القارئ وظروفه الفكرية واملعرفية، ولكن لألسف الشديد واقع 

بصفة صارمة وإمنا يف الكثري من األحيان ) القراءة -النقد(د املصطلحني النقد العريب مل حيد

يكون مصطلح القراءة بديال ملصطلح النقد أثناء عملية النقد، فالقراءة رؤية خمتلفة عن رؤية 

من مستوى أول إىل مستوى نقد ن برنامج ينقل النقد إ «: النقد للنص إذ يقول الدغمومي

عريف للمقوالت العقلية اليت تنطوي عليها املفاهيم املنهجية النقد، ويعمل على تأصيل م

  .وتصدر عنها) والقراءة(والعلمية اإلج رائية للنقد 

.270الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص حممد  - 1
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�ÀȂǰȇ�À¢�ȆǤƦǼȇ�Ƣŭ�Å¦°Ȃǐƫ�ǺǸǔƬƫÂ�ÄƾǬǼǳ¦�°ƢǈǸǴǳ�ƶȈƸǐƫ�ǶǇǂƫ�ǶȀǨǳ¦�¦ǀđ�ȆȀǧ

فسه عليه يف مرحلة تأمل النقد نفسه، لتكون القراءة استنطاقا للصوت املتحكم يف النقد ن

:ومشوله لصداه، اآليت من خمتلف عالقاته التكوينية، وخصوصا من جانب

مستوى العالقة القائمة بني القارئ وما يتناص معه من تراثه املقروء؛  

 املعرفية يف عصر القراءة، أي بأدوات مستوى عالقة هذا القارئ باألنساق

�ƢēƢǫȐǟÂ�ƨǧǂǠǸǴǳ�ƢȀƳƢƬǻ¤

صر إنتاجه من حيث ما يتضمنه من حضور عالقة املقروء نفسه بنفسه يف ع

  خاص بتاريخ وأدوات املقروء وليس القارئ؛

عالقة املقروء يف نسقه بغريه من األنساق املعاصرة والسابقة أو الالحقة.  

أن يقرأ نفسه بعد أن وجد : إنه أفق القراءة اجلديد الذي وصل إليه خطاب النقد

نقد النقد من أجل تصحيح النقد ال النتقاده صعوبة احلوار مع األدب، إنه مدخل ملمارسة 

.1»أو التنظري له دون فهمه

إن هذه الرؤية فصل فيها الدغمومي حول النقد والقراءة يؤكد أن القراءة ليست من 

مظاهر نقد النقد أو أشكاله أو حىت متهيد لعملية التنظري وإمنا هي مبثابة مدخل له فهي 

  .وعي من تصحيح النقد وفهم له

.271حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص-1
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��ƾǬǼǴǳ�ǶȀǧ�ƢĔȂǯ�Ǿǳ�ƨȇƾȈȀŤ�ƨȈǴǸǟ�Ƥ ǈŢÂ�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�ŔǷ�Ŀ�̈ ¦ǂǬǳ¦�ǲƻƾƫ�Ǯ ǳǀƥÂ

�Ŀ�ǲǳǄǳ¦�ǺǷƢǰǷ�ƶȈƸǐƫÂ�ƢđƢǠȈƬǇ¦Â�ÄƾǬǼǳ¦�ǎ ǼǴǳ�ƨȈǴƻ¦ƾǳ¦�śǷƢǔŭ¦�ǎ ƸǨƫ�¾Ȑƻ�ǺǷ

  .النقد

  :''النقد واحلداثة''الفصل الثامن من هذا القسم درس فيه الدغمومي 

§��ǂǰǨǴǳ�ƾȇƾƳ�ƶǴǘǐǷشهدت الفرتة احلديثة من الفكر اإلنس ƢȈǈǻ¦�ƢēǄȈǷ�ƨǴǬǻ�ňƢ

تتميز احلداثة بتطوير طرائق وأساليب جديدة يف «واملعرفة اإلنسانية وهو مصطلح احلداثة، و

  .التأملية إىل املعرفة التقنية'' املعرفة''املعرفة قوامها االنتقال التدرجيي من 

(...)

ضفاء للطابع التقين �ƢĔ¢�ŘǠ¤نية مبعقل احلداثة عقل أدايت واملعرفة احلداثية معرفة تق

لكنها بنفس الوقت ومن حيث هي إضفاء للطابع العلمي على العلوم  على العلم،

اإلنسانية واالجتماعية على وجه اخلصوص، فهي إضفاء للطابع التقين على الثقافة ككل، 

.1»إذ أن املمارسة حتوز األولوية القيمية واإلبستمولوجية على النظرية(...) 

النقد يف قيم ومعايري احلداثة «وقد تغلغل هذا املفهوم إىل قيم النقد ونظرياته فتمثل 

، 2»الغربية اليت تعرب عن النزعات الفردية واالنطباعية الوصفية أو النزعات اللغوية الشكلية

.11-10، ص ص 2، ط2007حممد سبيال، احلداثة وما بعد احلداثة، دار توبقال للنشر، املغرب، -1
.10، ص 2005، مصر، 1ثة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، طمسري سعيد حجازي، ا لنقد العريب وأوهام احلدا-2
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وقد ارتبطت احلداثة بالدب وأجناسه وكيفية إدخاهلا إىل عامل اإلبداع األديب وجتليها فيه، 

�Ǯ ǳǀƥÂ�§ ®ȋ¦�¦ǀǿ�ǎ ƸǨƫ�ƢĔƢǰǷƜƥ�̈ƾȇƾƳ�ƨȇƾǬǻ�ǶȈǿƢǨŭ�ǆ Ǉƚƫ�À¢�ǲƦǫ » استطاع النقد

(...).العريب املعاصر أن يغوص يف مفاهيم احلداثة األدبية وخصوصاً حداثة الشعر، 

ومن مث فنحن أمام خطاب للحداثة يتكفل خطاب التنظري ونقد النقد بتقدميه باسم 

د والتنظري هو البناء األول ملفهوم احلداثة، فقد نصب فنقد النق. 1»األدب وباسم نفسه

نفسه ينتقد كل ما هو سائد من مفاهيم ونقدية ونظرية، ويبحث عن بدائل هلذه النظريات، 

ختتلف كليا عنها، ويؤسس ملصطلحات نقدية ومناهج ومبادئ إجرائية ميكنها حتمل احلداثة 

  .وعوملتها للعلوم اإلنسانية ومنها األدب والنقد

وقد أتاحت حداثة األدب جماًال فكريُا وإبستيمولوجيًا باستطاعته التأسيس حلداثة 

خنلص إىل القول بأن حداثة األدب، متضمنة يف نصوص، قد «:النقد، فقال الدغمومي

كما أن االطالع على . تفسح جماال للتنظري األديب وتتيح للنقد أن يفكر يف أفق احلداثة

مما  –يشجع األدب، قد يدفع النقد لكي يغرق يف النظريات نظريات احلداثة بقدر ما 

يعرض التساؤل عن شرعية احلداثة وحدودها وعالقتها بالواقع والفكر واإلنسان الذي يفكر 

  .فيها ويتوهم أنه حيققها

إن التساؤل، هنا، هو تساؤل نقدي باألساس، يفضي إىل حتليل اآلراء واملواقف 

'' ما وراء''تعطي للحداثة يف األدب والنقد معاً، مث إنه سؤال والتعريفات والتفسريات اليت 

.284حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
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، وذلك يدخل 1»النقد، سؤال نقد النقد حني يقتحم تلك اآلراء واملواقف والتفسريات

احلداثة ضمن متون نقد النقد كونه ممارسة تأسيسية تظهر الرؤى النظرية والتطبيقية للحداثة 

�Ƣē¦ ¦ǂƳ¤�ǲǯÂ''للنقد''.  

نقد ''الفصل األخري من هذه الدراسة اليت عرض فيها الدغمومي أهم قضايا أما يف 

  .''معوقات االنتظام يف خطاب نقد النقد والتنظري''تعرض لـ '' النقد والتنظري

بعدما درس الدغمومي يف الفصول السابقة من هذه الدراسة كل املفاهيم اخلاصة 

كان أامل اجلديد الذي موضوعه النقد سواء Ǡǳ¦�¦ǀđ�ǪǴǠƬȇ�ƢǷ�ǲǯ�¦ǀǯÂ،بنقد النقد التنظري

علم، هذا النقد نظرية نقدية أو كان دراسة نقدية لنص أديب، ولكن سبل االنتظام يف أي 

جتد ما يعرتضها وقد يعوقها على اختاذ النهج الصحيح، الذي من خالله حتقق األهداف 

  .املرجو ة

أو ذلك البناء الذي  -كما سبق القول  –ويبىن خطاب نقد النقد على نص نقدي 

موضوعه النقد يعود بالضرورة اللزومية إىل نص نقدي سابق، والنقد العريب نصوصه النقدية، 

خطاب ال ميلك قوته إال بوجود  «فخطاب نقد النقد . إما من الرتاث وإما من النقد الغريب

دي قوة مفرتضة يف اخلطاب اآلخر الذي قد تكون له صورة علم من العلوم أو منهج نق

�Â¢�®ǂǧ�ƨǨǈǴǧ��ƢǷ�ƨǨǈǴǧ�ń¤�ǲȈŢ�°Ƣǰǧ¢�ƨǟȂǸů�ÀȂǰȇ�Â¢��½¦̄�Â¢�ǶǴǠǳ¦�¦ǀđ�ǖƦƫǂǷ

.285حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص -1



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

237

مدرسة فلسفية، ومن مث فإن هاجس التنظري ال جياوز حدود التموضع داخل اخلطاب 

  .اآلخر

وبسبب ذلك، ميكن أن نقول إن خطاب نقد النقد والتنظري يف الثقافة العربية ال 

الذاتية وال ميلك مرجعية، بل ال ميلك فرضيات عمل نابعة من صميم ميلك قوة انتظامه 

.1»الثقافة العربية ومن صميم املمارسة اإلبداعية والفكرية اخلاصة به

ربيا تعوقها املرجعية اخلاصة بالنقد العريب، وافتقار هذه املرجعية فظاهرة تنظري النقد ع

 شرخ أبعد املسافة بالنقد العريب القدمي والنقد للتتابع يف النظرية العربية النقدية اليت وقع يف

وألزمه ذلك ترمجة الرؤى النظرية الغربية أي تأسيس نقد عريب على أسس  ،العريب املعاصر

�ȆǟȂǳ¦�¦ǀđ�ȆǟȂǳ¦�À¢�ǚū¦�ǺǈƷ�ǺǷÂ«:نقدية غربية، ويف ذلك الصدد قال الدغمومي

 أنفسهمرجع اآلخر ووجدوا قد صار ممكنا اآلن مع صفوة من الباحثني الذين هضموا امل

حباجة إىل الفصل بني ما هو عرضي وإسرتاتيجي واحنازوا إىل ما هو مبدئي وكلي، من أجل 

��ƢȀǼȈǠƥ�ƨǧƢǬƯ�ǎ ţ�ȏ�ƨȈǴǯ�ƾǟ¦Ȃǫ�ǪǧÂ�́ ƢŬ¦�ƢēȂǏ�Ǻǟ�Ʈ ƸƦǳ¦Â�©¦ǀǳ¦�§ Ƣǘƻ�ƾǬǻ

على الثقافة العربية من أجل بناء خطاب يقوم وتقدمي قراءة للفكر والعقل والنص يف جمال 

أنقاض انتظام زائف قمنا برصده من مواقع كثرية يف خطاب نقد النقد والتنظري، سواء من 

جهة العناصر املعرفية املشرتكة يف حدودها العامة أو نزوع هذا اخلطاب حنو التثاقف وتوقه 

إىل االنتقائية والتوفيقية كموقف عام سائد أو يف ما رأيناه من جوانب استداللية حاولت 

.295حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر، ص -1
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فالدغمومي يف قوله . 1»سائل اإلقناع واالنتثار، وهي تقوي اختالله وعدم انتظامهمده بو 

هذا يؤكد فكرة حبث الناقد العريب عن ذاته يف وسط عامل نقدي غريب، وجب عليه فهمه 

وهضمه، واعتباره نقد عامل ال ميتلك جنسية، أو ال يقيسه من منظور خروجه من حرم 

  .الفكر الغريب

كشف الدغمومي مظاهر االنتظام، وميكن أن يعوق هذا   ومن أجل ذلك فقد

االنتظام خطاب نقد النقد والتنظري، وما جيعل هذا االنتظام قد خيتل أو يشوبه نوع من 

:، فعرض الدغمومي هذه العوارض يف شكل عناوين نذكرها''عدم املالءمة''

ونقصد بالتثاقف تسريب علم غريب إىل علم عريب، والنزوع إىل هذه :نزوع التثاقف-1

�Ǿǻ¢�ƨƳ°ƾǳ��ǲǠǨǳ¦�¦ǀđ�ǖȈŹ�¿¦Ǆǳȍ¦�ǺǷ�§ǂǓÂ��ĺǂǠǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�Ä°ÂǂǓ�̈ǂǿƢǜǳ¦

أجرب الناقد العريب على االلتزام بكل مبدأ نظري غريب وإجباره للخضوع، وذلك 

كنه باإلحاطة مبعامل النقد ريب اخليوط اليت متإلجبار ناتج عن فقدان الناقد العا

فمنذ بدايات النهضة العربية إال وطالب العامل يف عاملنا العريب جمرب على النهل .وتنظري

حاجة الثقافة  «، رغم تشبث البعض مببادئ نقدية متجذرة فإن )الغرب(من اآلخر 

إىل اآلخر، بصرف النظر عن هوية هذا اآلخر، من اجل النمو، والتجديد، واإلغناء 

هي حاجة طبيعية، ولكن العوملة تعين التبعية، وتعطيل آليات الدفاع عن اهلوية، لقد 

، وهي تلك الثقافة اليت )ثقافة االستهالك(أوجدت العوملة يف جمتمعنا ما ميكن تسمية 

.297الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر ، ص  حممد - 1



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

239

أحدثت هذه . النفسي/ تتحلل من غلبة اجلانب الروحي، وتقرتب من اجلانب املادي

الشاعر، والناقد، :اب، يفرتض أن تكون متواشجةالثقافة حتوالت يف ثالثة أقط

وقد تولد عن ذلك االستهالك تأخر شهده النقد األديب العريب عن قرينه  .1»واملتلقي

  .الغريب الذي يعد مبثابة األصل

االستهالك إىل النقد األديب، رغم حماوالت عدة قد مست وبذلك فقد تغلغل مفهوم 

، 1968ة عن الغرب متأخرين، بعد أن انتهت يف أوروبا أخذنا البنيوي «تنظري النقد، فقد 

ووضعناها يف النسق العريب، وحاولنا جاهني أن نؤصل هلا بنظرية النظم عند الناقد عبد 

والكالم ال يقتصر على البنيوية فحسب، بل ميتد إىل مناهج أخرى  ... القاهر اجلرجاين

العريب مبشكالت كثرية، كان أمهها املناهج يف النسق وأوقعنا وضع . كاألسلوبية وغي رها

بالبدء بتطوير النقد : انشغال الناقد العريب املعاصر بتطوير النقد من الداخل، أو بتعبري آخر

واالنصراف إىل االهتمام بالنقد  2»علما، وعزله عن احلياة العامة باجتاه اخلطاب إىل النخبة

هو الذي أوقع النقد األديب يف  يف العامل العريب كفكر منفصل عن األدب وظروف إنتاجه

مشكلة التنظري يف النقد العريب احلديث «: دوامة النقل التنظري ويف ذلك رأى الدغمومي أن

واملعاصر ال ينطلق، فيما يبدو، من سؤال األدب، وإمنا تنطلق عادة من تعالق ما هو معريف 

ب والنقد، وكل مكتسب مبا هو إيديولوجي وظيفي حبيث يتوهم كل ناقد أو مدرس لألد

، عامل الكتب احلديث، إربد، )تشكيل الرؤية يف ظل حوار الثقافات(إبراهيم أمحد ملحم، التفكري النقدي وحتوالت الثقافة -1

.08، ص 1، ط2009األردن، 
.190-189، ص ص املرجع نفسه- 2
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فهي مشكلة هلا أصل ليس موجودا يف . صحايف، إنه يستطيع أن ينظر لألدب والنقد

املثقف  األدب، وال يف املعرفة، إمنا يف ما هو إيديولوجي يفرضه املوقع يف الثقافة اليت تعطي

�ƨǘǴǇ�ǺǷ�ǂưǯ¢�ƾǬǼǳ¦�ƨǘǴǇ�ǲǠšÂ�ǞǔƫÂ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ǾǠǫȂǷ�Ƕǟƾǳ��ƨƥƢƬǰǴǳ�ƨǏǂǧ�ǶǴǠƬŭ¦

دب، وكان التنظري له ليس حباجة إىل النص وال إىل النقد نفسه، أو أن النقد نفسه ليس األ

.1»حباجة ملزمة إىل النصوص األدبية نفسها

ال يتم بالنظر ) االستهالك(وبذلك فإن معاجلة ظاهرة التنظري األديب يف ظل مفهوم 

طبيقيًا وإىل النص النقدي أو إىل النقد منفرداً بل بالعودة إىل النص األديب كموضوع للنقد ت

النظرية النقدية، كظاهرة قابلة للتجديد والتغيري واإلضافة، فذلك يتيح للناقد العريب سبيلني 

إلنتاج نظرية نقدية أو حملاولة التنظري النقدي، األول النظرية الغربية وكيفية مالءمتها مع 

ومدى صالحية هذه النظريات يف  املنظور النقدي العريب، وثانيا النصوص األدبية العربية 

ƢȀǼȈǷƢǔǷ�ǎق ƸǨƫÂ�Ƣē ¦ǂ .ذلك حتدث إمكانية التنظري العريب لومن  خال.  

ولكن عملية التنظري النقدي العريب إن كان التثاقف أحد منابعها األوىل، وكذلك -2

يف ظل التثاقف ووضح الدغمومي وسيلة لنقل سيل من النظريات الغربية '' الرتمجة''

ما إىل لغة أخرى، '' تنظري''فالرتمجة ليست فعًال بريئاً أبدا، فحني ُيرتجم «:عنها قائالً 

يصري هذا التنظري منوذجا أو حافزا من حوافز التساؤل عما هو معروف وسائد قبله 

ويتموضع يف صلب فعل التنظري الذي تقوم به اللغة املرتجم إليها، وهي يف هذه 

.301وتنظري النقد العريب، ص حممد الدغمومي، نقد النقد -1
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ا البحث عن أفق جديد وقد تكون جمرد احلالة قد تكون استجابة ضرورية يفرضه

جم وطموحاته، لكن الرتمجة اليت تفرض نفسهاتتعلق برغبة املرت '' اجتماعية''مغامرة 

هي اليت تعرب عن ميل اجتماعي إىل التساؤل والبحث، فإن مل يكن، دلت الرتمجة 

على اهتزاز الوضع املعريف وقلعة يف املكان الذي حتدث فيه الرتمجة، وصارت نوازع 

وهذا هو الذي يفسر لنا ملاذا . تستجيب لرغبات حمدودة، لتقوية مواقع االنفراد فقط

ال تثري جدال ولو تفد حىت أصحاب املهنة ظلت أعمال نقدية مرتمجة هامشية 

فرغم أننا ال نستطيع أن نلغي  ،1»النقدية بينما حظيت بعض الرتمجات بصدى كبري

دور الرتمجة كفعل ناقل للنظرية الغربية، إال أن بعض الرتمجات اليت ال ختلو من براءة 

�ĿǂǠŭ¦�ǞǓȂŭ¦�Ǆǿ�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦��Ǧ ǫȂŭ¦–  يؤدي ال  وذلك -كما ذكر الدغمومي

حمال إىل عدم فعالية الرتمجة يف فعل التنظري حىت وإن كان املرتجم معرفة غاية يف 

  .اإلفادة

يقصد باالنتقائية يف فعل التنظري هي انتقاء أعمال نقدية نرتمجها على  :االنتقائية-3

حساب أعمال نقدية أخرى أو نظريات أخرى، وهذا األمر قد يؤدي إىل اختيار 

إذا كانت الصلة بالنقد  «:  غاية يف األمهية إذ يرى الدغمومي أنهإمهال تنظري معني

�ȆǿÂ��Ãǂƻ¢�̈ǂǿƢǛ�ƪ ǠǼǏ�ƨǴǏ�ƢĔƜǧ��©ȏƢƷȍ¦Â�©ƢǇƢƦƬǫȏ¦�ǽǀǿ�Ŀ�̈ƾǯƚǷ�ĺǂǤǳ¦

ظاهرة االنتقائية واليت تنعكس يف اختيار األمساء واملصادر واألعمال املرتمجة نفسها، 

  ..).(.وتنعكس كذلك على آليات اخلطاب وأفعاله 

.304، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب -1
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داخل االستعارة ظواهر أخرى مثل االحتذاء واملقارنة  وتأيت بعد هذه االنتقائية

.1»والتعميم واالختالس، مث اإلقصاء والتحول واالعتذار

مث فصل الدغمومي يف هذه الظواهر اليت تعيق فعل التنظري العريب يف ظروف الرتمجة 

  .''التنظري''وما ميكن أن يصاحبها من مقاصد قد تشوه 

فهي حماولة من الناقد العريب مبحاذاة الناقد الغريب أو الكتابة من خالل  :االحتذاء-4

ظاهرة االحتذاء هذه، حاضرة يف نية الناقد «فعل مرتمجة دون اإلحالة له، إذ أن 

العريب، وهو أن يأيت بعمل شبيه بعمل آ خر لناقد غريب أو أن يؤلف كتابا يف ضوء  

يتشخص يف نقاد عرب يعتربون '' التقليد''ال على كتاب معروف وهذا النزوع الد

وقد ذكر الدغمومي الكثري من . 2»أعالما يف الفرتة السابقة لفرتتنا املعاصرة هذه

األمثلة يف فرتات من العصر احلديث واملعاصر عن نقاد قد اختذوا من ظاهرة االحتذاء 

ǼǷÂ��ÄƾǬǼǳ¦�ŚǜǼƬǴǳ�ƨŹǂǏ�©ȏÂƢŰÂ�ƾǬǼǳ¦�Ŀ�Ǧ ȈǳƘƬǴǳ�ȐȈƦǇ�¦ǀđ�¬ǂǏ�ǺǷ�ǶȀ

  .األخذ ومنهم من اعتربه رؤية خاصة به

ويقصد به الناقد الدغمومي الفعل السليب الذي يقوم به الناقد مصدراً :التعميم-5

أحكامًا تأخذ وجه التعميم فيها، فيما هي غري عامة بل وفيها حاالت استثنائية، 

تعميم يصفي حسابه مع اجتاهات نقدية كثرية، بوضع هذه االجتاهات مجيعا  «وهو 

.309، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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ǾȈǨǧ��Ǯ ǳǀǯ�ÀȂǰȇ�À¢�ǲƦǬȇ�ȏ�ǾǈǨǻ�Ǟǫ¦Ȃǳ¦�ƢǸǼȈƥ��Ƣđ�ǾǨǈȇ�®ƢǬƬǻ¦�ǞǓȂǷ�Ŀ  من

االختالف وتلون املمارسات ما جيعله غري مطابق للتوصيف الذي أريد له، حىت وإن 

، فلما  1»عنيها خطاب التعميمتعني أن نفهم أن هناك جهات مقصودة هي اليت ي

،كان التعميم يف موضوع التنظري النقدي العريب واسع الضرر مبعامل املعرفة النقدية

ĺǂǠǳ¦�ŚǜǼƬǳ¦�ǲǠǧ�ȄǴǟ�°ǂǔǳ¦� ƢǨǓ¤�ƢĔƢǰǷƜƥ�Ŗǳ¦�©ƢǫȂǠŭ¦�ǺǷ�ȂȀǧ.

يعتمد املنظرون من النقاد العرب على املقارنة بني املعرفة النقدية الغربية  :المقارنة-6

̧�¦�ǶȀƬǳÂƢŰ�Ŀ�ǾȈǳ¤�¾ȂǏȂǳ¦�̈ǂǏƢǠǷÂ�ƨǬƥƢǇ�°Ȃǐǟ�Ŀ�§ǂǠǳونظ ƢǘƬǇ¦�ƢǷÂ�ƢēƢȇǂ

إن املقارنة ال تعين دائما املوازنة التقوميية، ولكنها يف «:التنظريية، إذ يقول الدغمومي

من ذلك، فباإلضافة إىل ما حيضر يف اخلطاب النقدي من  أكثرهذا السياق 

́�¦�Ŀ�ǂǜǼǳ¦�ƨȀƳÂ�ǄȇǄǠƬǳ�ƨǨǳƢƼŭ¦Â�ƨđƢǌŭ'' قياس''عمليات  ȂǐǼǳ¦�°ƢǔƸƬǇ¦�¾Ȑƻ

النص أو يف الفكرة املعروضة، فإن هناك حاالت يكون اهلدف منها رسم اخلالف 

أكيد اتساع ثقافة بني األفكار، أو يكون اهلدف متييز املقبول من غري املقبول، وت

آخر حينما جتمع بني  ى، وبذلك فإن عملية املقارنة قد تتخذ منح2»الناقد دائما

الناقد الغريب والناقد العريب، فتتموقع يف التنظري العريب كمحاولة إلرساء كفة النقد 

  .العريب من ناحية جودة الثقافة العربية ومجعها بني الرتاث واألصالة

.314، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب-1
.315، ص  املرجع نفسه - 2
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ء تدل على معناه يف االستخدام االصطالحي، فاملنظر العريب لفظة اإلقصا :اإلقصاء-7

االنتقائية وما صحبها من  «قد يلجأ إىل عملية اإلقصاء ألسباب عدة، إذ أن 

ظواهر، أوقعت خطاب نقد النقد والتنظري يف أشكال من اإلقصاء مشلت النقد 

تمد إىل جتاهل العريب، خصوصا إقصاء النقاد الذين يعاصرون الناقد املنظر، حبيث يع

اقع النقدي عندما يؤرخ أو يصنف أو عندما جيادل الكثري من األمساء احلاضرة يف الو 

.1»ويناقش وحيقق

'' البعض''اإلحالة إىل «: وقد حيمل اإلقصاء عدة مقاصد إذ يشري الدغمومي أن

وقد قد تكون إحالة بقصد إغماط حق هذا البعض بإقصائه وإدخاله يف العموم، '' اآلخر''و

دل من خالل إعطاء الرأي بعدا تعميميا جيرده من ملكية أو اجل تكون حيلة لتفادي الفعل

وقد حيمل اإلقصاء التنظري العريب إمهال أمساء ثقيلة يف النقد، مما مينح مصداقية ، 2»صاحبه

  .النقد ضبابية

ري، شائعة يف خطاب التنظ «إن عملية التلفيق يف النقد العريب هي ظاهرة  :التلفيق-8

جندها لدى أولئك الذين أرادوا أن يكونوا النقد علما وفنا، وجندها واضحة لدى 

أولئك الذين حيرصون على ممارسة النقد والتنظري له من منطلق التكاملية، أو لدى 

.317، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب-1
.319، ص  املرجع نفسه - 2
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الذين أرادوا التنقل بني املناهج حبسب ما يتطلبه النص من منهج مناسب أو عدة 

  .مناهج

لغة النقدية نفسها عندما يتبىن املنظر مصطلحات هلا كما تظهر التلفيقية يف ال

.1»مرجعيات غري مناسبة للمنهج الذي يدعيه

يف حماولة للبحث عن ما يكتنف نقد النقد '' حممد الدغمومي''وقد سبق للناقد 

والتنظري يف العامل العريب عرض شواهد حول عملية التلفيق يف التنظري العريب، وإن املعوقات 

لفًا قد حتيل الناقد أثناء التنظري إىل تلفيق مظاهر ومعارف نقدية للوصول إىل املذكورة س

  .هدفه وهو وضع بصمته اخلاصة داخل النظرية النقدية

على إن طموح الناقد العريب يف فعل التنظري إىل تأسيس نظرية جديدة  :االدعاء-9

قد يصنف فيه االدعاء بأنه مقصد سوف حيققه خالل تنظريه  ،حساب نظرية سالفة

كيف ميكن التنظري أن ينهض باعتماد : بعد هذا«: النقدي إذ يتساءل الدغمومي

استدالل ينهل من معرفة غري أصيلة فيه؟ وكيف ميكنه أن ينظر بقوة ملوضوعه إذا كان 

ن خيرج، يف أعم أحواله، إنه خطاب ل ! حمكوما بنزعة االنتقاد، مث اإلقصاء والتعميم؟

عن حدود االدعاء، واالدعاء أمر سهل، وكثريا ما تصرح به مقدمات اخلطاب 

التنظريي والنقدي وتصوغه يف شكل طموح يراد الوصول إليه وإجنازه يف صورة برنامج 

 .320ص  حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب،-1



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

246

فظاهرة االدعاء اليت جندها يف مقدمات النقاد . 1»يطلب من النقد العريب الوفاء به

بينيهم مفاهيم قد أهلتهم لتنظري نقدي تستهدف معظم الدراسات متصدرة كتبهم 

يف عصرنا احلايل، وطموح الناقد قد حيوله عن املسار الصحيح ويلحق به مجيع 

  .الظواهر املعوقة لفعله التنظريي

فقد تتعذر ظاهرة التنظري العريب يف أكثر من موقف إما عن إخفاق وإما  :االعتذار-10

يعمد إليها عدد هام من النقاد العرب، إقرار ضمين بأن «عن عدم إكمال، فقد 

خطابات النقد والتنظري تشعر بعجزها، فهي جتد أكثر من عذر وتعتذر به وتتوسل، 

  .لتأجيل البحث وتعميقه واستكماله

  :إن أهم هذه األعذار اليت كثر اللجوء إليها هي

  ؛)الطالب اجلامعي، والقارئ غري املختص(القارئ  متطلبات)1

�ƢēƢǻȂǰǷ�®ƾǠƫÂ�©ƢǟȂǓȂŭ¦�̧Ƣǈƫا)2

  جدة املوضوع وصعوبة اخلوض فيه؛)3

  فراغ الساحة؛)4

  .متطلبات عملية تتحكم يف إجناز البحث ماديا)5

وهذه األعذار تصبح تربيرات لالدعاء وأيضا ممارسات لإلقصاء يف الوقت نفسه، 

حاالت  فكل تأجيل معناه ترك مساحة من املوضوع غري مستوفاة، وكل اعتذار يعين وضع

.324، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب-1
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�ǂȀǜȇ�ŕƷ�ƢĔƘǋ�ǺǷ�ǎ ȈǬǼƬǳ¦�¾¦ȂƷȋ¦�ǺǈƷ¢�Ŀ�Â¢��®ȂƸŪ¦�Â¢�ǲǿƢƴƬǳ¦�ǞǓȂǷ�Ŀ�ƨǬƥƢǇ

.1»التأجيل واالعتذار مقبولني

االعتذار هو ناتج عن فشل التنظري النقدي، وعدم كفاءة الناقد العريب يف  وهذا

يه عن عملية إكمال البحث التنظريي واستوفائه الشروط الالزمة والسبل الناجعة اليت تغن

  .االعتذار املنشودة يف مقدمات مؤلفاته

الظواهر اليت  «مث رصد الدغم ومي معوقًا أخريا وهو التحول إذ هو من :التحول-11

نسجلها بصدد خطاب نقد النقد والتنظري، ظاهرة التحول، والتحول يعين عدة 

:حركات، وأساساً 

  االنتقال والتبدل داخل املنهج الواحد؛)1

  ج إىل آخر؛انتقال من منه)2

.2»البحث عن صيغ توفيقية وتلفيقية بني هذا املنهج وذاك)3

إذ أنه حتول يعين عدم الثبات حول منهج واحد، والتقلب بني املنهج واآلخر وكذلك 

.يف املنهج الواحد، وحماوالت من الناقد يف اجلمع بني منهجني إما بالتوفيق وإما بالتلفيق

نلحظ أن الدغمومي قد ميز من خالل دراسته هذه جمموعة من املعوقات، اليت قد 

فعل التنظري انقدي العريب وجعلته يقع يف التوهم، وذلك التوهم متثله -حقاً  –أعاقت 

.329، ص حممد الدغمومي، نقد النقد وتنظري النقد العريب-1
.330، صاملرجع نفسه - 2
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نظريات نقدية متعددة بعضها قد أصاب وبعضها قد حاول اإلصابة ولكن يف أغلب 

ولكن قد يكون حافزًا للمحاولة وتلك احملاولة قد األحيان عدم اإلصابة ال يعين اإلخفاق،

  .حتمل مالمح التصحيح والتنظري
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  نقد النقد تطبيقا في المغرب العربي: المبحث الثاني

نماذج تحليلية من النقد ،النقد البنيوي والنص الروائي"نموذجًا أمحمد سويرتي 

  ."الشخصية - البنية - المنهج البنيوي، العربي

  .ينظر امللحق: محمد سويرتي-1

:النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقد العربي-2

  .الشخصية –البنية  -المنهج البنيوي.1

إن كتاب حممد سويريت كتاب نقدي موضوعه نقد النقد أو كما مساه سويريت الكتابة 

وار اليت تقول القول وتتكلم الكالم وتؤسس ما اصطلحنا عليه باحل«  ،النقدية احلوارية

، وهي رغبة منه باكتشاف النقد البنيوي وكيف ربط النقاد العرب هذا املنهج 1»النقدي

بالنص الروائي، من خالل مناذج حتليلية انتقاها الناقد حممد سويريت من الساحة النقدية 

-2–العربية، وقد طرح هذه الدراسة عرب جزاءين اجلزء األول تناول فيه املنهج البنيوي 

  :أما اجلزء الثاين فدرس فيه. الشخصية -3البنية، 

إن هدف « : وقد حدد الناقد اهلدف األساسي من هذا احلوار النقدي حني قال

احلوار النقدي هو إلقاء األضواء الكاشفة على املناهج املوظفة يف نقد األعمال الروائية 

كيفية االستعمال وإدارة احلوار حول املفاهيم املستعملة واملصطلحات املستخدمة وكذا حول  

، إفريقيا )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي 1مناهج حتليلية من النقد العريب (حممد السويريت، النقد البنيوي والنص الروائي -1

.07ص،1991الشرق، 
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واالستخدام، كما أن هدف احلوار النقدي هو إبراز قيمتها التداولية بإرجاعها إىل أصوهلا 

اليت صدرت عنها حىت تتحقق املقارنة حول كيفية التوظيف يف النقد الغريب أوًال مث يف النقد 

لعربية اليت جتسمت العريب ثانياً، وحىت يستتب احلوار النقدي يف اجتاه تغيري الرؤية النقدية ا

، أي أن الناقد أراد من خالل حواره عرب قناة املنهج 1»يف بنيات نقدية هلا وجهات نظرها

البنيوي ليكشف مدى جتلي هذه البنيوية يف النقد العريب مبفاهيمها الغربية وانتقاهلا إىل 

:املفاهيم العربية، ولقد اختذ كذلك متوناً هي كالتايل

، منشورات احتاد الكتاب العرب، »مح يف الرواية السوريةمال« مسر روحي الفيصل )1

.1979دمشق، 

، دار العودة، »دراسة يف األدب العريب احلديث -حركية اإلبداع« خالدة سعيد )2

.1979بريوت، 

، دار النهار »يف النظرية واملمارسة -األلسنية والنقد األديب« موريس أبو ناضر )3

.1979للنشر، بريوت، 

، النادي »نقد الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة«م سامل نبيلة إبراهي)4

.1980األديب، الرياض، 

.1983، منشورات دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، »يف معرفة النص« ميىن العيد )5

 - البنية -ملنهج البنيويا 1مناهج حتليلية من النقد العريب (حممد السويريت، النقد البنيوي والنص الروائي حممد سويريت، -1

.08، ص )الشخصية
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، النهضة املصرية »دراسة مقارنة لثالثية جنيب حمفوظ -بناء الرواية« سيزا أمحد قاسم )6

.1984للكتاب، 

يف اخلطاب الروائي اجلديد '' التجريب''حول  -القراءة والتجربة« يقطني  سعيد)7

.1985، دار الثقافة، الدار البيضاء، »باملغرب

إن « : مث بعدها بني الناقد أسباب اختيار هذه املتون دوناً عن غريها اليت ترجع قائالً 

واالشتغال عليه ترجع باألساس األسباب األساسية اليت قادتنا إىل اختيار هذا املنت بالضبط 

يف معظمها إىل كونه يشكل حبق املعامل البارزة يف مسار النقد العريب املعاصر، كما أن هناك 

سببا آخر هو رغبتنا يف االعرتاف مسبقا باستفادتنا الكبرية من هذه األعمال النقدية اليت 

اإلجابة ا جلادة على أسئلة  تعترب حبق من أجود ما أنتجه النقد العريب املعاصر يف حماولته

احلداثة، هذا وبدل املنت املختار على املستوى الذي بلغته احلركة النقدية العربية من حيث 

ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēȐȈǴŢ�ÀƢȈƦƫÂ�ǂǏƢǼǠǳ¦�̧ ȂǼƫÂ�Ƣē®ȂƳÂ�̈®Ƣŭ¦� ¦ǂƯ�Ŀ�ÀȐưŻ�À¦ǀǴǳ¦�ŘǤǳ¦Â�ƲǔǼǳ¦.

عريب صورة واضحة على التطور وزيادة على ذلك، تقدم هذه النماذج التحليلية من النقد ال

. الذي حققه النقد األديب العريب يف أواخر الثمانينيات وبداية التسعينات من هذا القرن

�ǺǷ�ĺǂǠǳ¦�ĺ®ȋ¦�ƾǬǼǳ¦�ǾǬǬƷ�Äǀǳ¦�Ä°ǀŪ¦�¾ȂƸƬǳ¦�Ǻǟ� Ȑŝ�ŐǠƫ�ƢĔƜǧ��Ǯ ǳ̄�Ǻǟ�ȐǔǧÂ

.1»الروائي وحتليله الرؤية الشخصية النسبية إىل الرؤية املوضوعية املتقدمة يف معرفة النص

.10، ص )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي 1مناهج حتليلية من النقد العريب (، النقد البنيوي والنص الروائي حممد سويريت - 1
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نلحظ من خالل االختيار الذي أورده حممد سويريت للمتون املعتمدة يف هذه 

الدراسة، واليت جتسد التحليل النقدي الروائي املعاصر، أنه اعتمدها ألسباب جزم هو فيها  

  :كالتايل

إن هذه املتون من املتون البارزة يف مسار النقد العريب بصفة عامة ال يف النقد )1

�Ŀ�śǐƬű�ǶĔȂƬǷ�¾Ȑƻ�ǺǷ�Ȃǿ مجلهعالروائي فقط، أي أن النقاد الذين ا

  .النقد وعارفني بقضاياه ونظرياته وليس فقط فيما خيص النقد السردي

أن املادة النقدية يف هذه املتون غاية يف النضج، أي نسبة اإلخفاق ضئيلة وملا )2

سلفًا وقبل تعنيه كلمة نضج من داللة اكتمال الشيء، فالسويريت جيزم 

الدراسة أن املادة العلمية النقدية وصلت قمتها يف الدراسات اليت اختذها هو 

ȂǼƫÂ�Ƣē®ȂƳÂ�¨®Ƣŭ¦� ¦ǂƯ̧�« : مناذج لدراسته ويعرب عن ذلك النضج بـ

ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēȐȈǴŢ�ǺȇƢƦƫÂ�ƢǿǂǏƢǼǟ«.

  :تعقيب

أي مادة يقصد السويريت؟: ثراء املادة  

Ƣē®ȂƳ :املادة؟ وهل النظرية النقدية البنيوية فيها ما هو ذا  ماذا يقصد سويريت جبودة

جودة وما هو دون تلك اجلودة؟ وعلى أي معايري نقدية ميكننا حتديد كلمة جودة 

  إذا انتمت إىل حقل املصطلحات النقدية؟
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ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢēȐȈǴŢ�ǺȇƢƦƫ:  كلمة التحليالت النقدية واضحة، ولكن الغموض يكتنف

له من دالالت لغوية تعين االختالف أو الفرادة، فماذا يقصد ملا حتم'' تباين''كلمة 

�Ƣđ�ļǂȇȂǇ

،نالحظ أن هذا احلكم على األعمال النقدية يف إطار نقد النقد هو سابق ألوانه

فيمكن ملثل هذه األحكام أن تصدر عن الناقد ولكن يف مجلة االستنتاجات اليت ترد يف 

سويريت مجلة من األحكام املسبقة اليت ال حتمل فقد أصدر ال. آخر الكتاب أي يف اخلامتة

داللة، ومعروف عن الظاهرة الدراسية لنقد النقد التطبيقي، أو كما مساها هو احلوار النقدي 

أنه حوار هدفه تفحص النص النقدي من خالل حتليل النظرية وكذا املنهج مقارنة مع 

قها النظرية عند عملية التطبيق، مث االستدالل على مدى حتقي ،األدوات اإلجرائية تنظرياً 

مث إن إصدار احلكم على النص النقدي جيب أن يُبىن على دراسة ،وتلك مسماة نقد النقد

  .قم بعد لدى سويريت هلا مقامينقدية، مل 

هذه األعمال النقدية اليت تعترب حبق من أجود ما أنتجه النقد « : مث قول السويريت

ينبؤ أن احلداثة العربية قد » اإلجابة اجلادة على أسئلة احلداثةالعريب املعاصر يف حماولته 

أعمال نقدية ذات جودة عالية، دونًا عن الكثري من األعمال النقدية ) 08(مثلتها مثانية 

  .اليت صدرت يف هذه اآلونة
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فنحن ال نقلل من شأن هذه األعمال ولكن جزم السويريت أن احلداثة العربية مثلتها 

قد يعطي املتلقي مسبقًا نظرة عامة هلذا ،النقدية برأيه واليت اختارها لدرسه أجود األعمال

.احلوار النقدي، أن املواالة هلذه األعمال سيكون مصاحباً هلذه الدراسة

�ƾǬǼǳ¦�ǾȈǳ¤�ǲǏÂ�Ƣŭ�ƨƸǓ¦Â�̈°ȂǏ�¿ƾǬƫ�ƢĔ¢�ÀȂƬŭ¦�ǽǀǿ�ǽ°ƢȈƬƻ¦�§ ƢƦǇ¢�ǺǷ�Ƣǔȇ¢

  .التسعينيات العريب من تقدم يف فرتة الثمانينيات وبداية

�ƾǬǼǳ¦�ƢȀǬǬƷ�Ŗǳ¦�ƨǨǴƬƼŭ¦�ƨǴǬǼǳ¦�Ǻǟ�¾ƢưǷ�Śƻ�ƢĔ¢�Ȇǿ�¦Śƻ¢�ÅƢƦƦǇ�ļǂȇȂǇ�» ƢǓ¢Â

العريب مسايراً يف ذلك النقد الغريب، منتقًال من الرؤية الشخصية واملبنية على نظرة خاصة هلا 

®��ƾǬǼǳ¦�Ƣđوكذا إيديولوجية إىل الرؤية املوضوعية واملقصو  ،مؤثرات اجتماعية وسياسية وفكرية

  .املبين على علم اللغة أو علم اللسانيات وذلك يف تفحص النص الروائي

  .كذلك هذه املتون تكشف مسايرة النقد العريب للنقد الغريب

إن رغبة سويريت يف الكشف عن نقاط القوة والضعف يف هذه األعمال النقدية، من 

علته خيتار هذه املتون، رغم أننا حيث تبنيها املنهج البنيوي هو كذلك أحد األسباب اليت ج

وصفة اجلودة قد ال حتمل '' اجلودة''أوردنا مالحظة أن السويريت قد وصف هذه األعمال بـ

  .مالمح الضعف
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ȆǿÂ��ȏ¢�Ƣđ�®ÂǄƬǳ¦�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǻ�² °ƢŲ�ȄǴǟ�Ƥ ƳÂ�Ŗǳ¦�̈ƾÉǠǳ¦�ń¤�ļǂȇȂǈǳ¦�°Ƣǋ¢�Ľ:

تمد التجربة احلسية اليت صقلتها التجربة التجربة احلدسية املنبثقة من الرتاكم املعريف، كما يع«

  .»احلدسية وهذه التجربة اليت جتد حقيقتها يف املعرفة

وهي جتربة الناقد اليت يستطيع من خالهلا دراسة األعمال النقدية : التجربة احلدسية

واحلكم عليها، وهذا التمكن ينجم عن قدرة الناقد املعرفية وخربته اليت متنحه حدساً 

  .أي حممد سويريت نقدياً بر

وهي كيف للذات الناقدة أن تتحكم يف دوافعها اخلاصة وتلتزم : التجربة احلسية

  .باملوضوعية اليت اكتسبتها بتوجيه التجربة احلدسية هلا

مث يوضح سويريت اهلدف الذي يريده من خالل حواره النقدي، وذلك بفهم اجلسر 

نظرًا لتعدد «لتحقيق هذا احلوار النقدي، والذي يربط بني املنهج البنيوي والنص الروائي و 

البنيات وتنوعها وتباين طرائق استخدامها للمنهج الواحد، ونظرا لتمايز األعمال الروائية 

املنقودة وكثرة اإلشكاليات اليت تطرحها البنية الواحدة، وجد احلوار النقدي نفسه أمام 

ممارسة احلوار النقدي وتبدو بنيويات اقتضت منه وضع خطوات منهجية ليسري عليها يف 

  :هذه اخلطوات على النحو التايل

  .قراءة النص الروائي والنص النقدي)1

  .تصنيف البنيات النقدية وفق حماور تطرح إشكاليات حول النقد الروائي)2
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استنباط املنهج املعتمد من طرف الناقد من خالل تصرحياته وحتليالته فضال )3

ر يف شأن هذا املنهج ومصطلحاته عن املفاهيم اإلجرائية قصد التحاو 

ȆƟ¦Âǂǳ¦�ǎ Ǽǳ¦�ǲȈǴŢ�Ŀ�Ƣđ�² °ȂǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦Â.

  .تقدمي اإلضافات الضرورية)4

ختصيص كل حمور يف تركيب مكثف وتسجيل االستنتاجات اخلاصة به مث )5

والسؤال الذي يفرض نفسه . تكثيف كل االستنتاجات اخلاصة بكل احملاور

انتظار احلوار النقدي يف هذا هو ما هي احلقيقة اليت تشكل أفق 

.1»البحث؟

وهذه هي اخلطوات اليت ستسري عليها هذه الدراسة وسيتوخاها الناقد حممد سويريت 

من خالل حواره النقدي مع النماذج النقدية اليت تناولت النص الروائي واختذت من املنهج 

�Ȃǐǧ�¾Ȑƻ�ǺǷ�ǞƦƬǼǇÂ��ƨȇƾǬǼǳ¦�́ ȂǐǼǳ¦�ǽǀǿ�Ƣđ�ǎ ƸǨƬȇ�ƨȇǂǜǻ�ÄȂȈǼƦǳ¦ ل الناقد سريه

احلقيقة اليت « : وفق هذه اخلطوات املنتهجة، وقد بني أن سريه وفق هذه اخلطوات يريد منه

يتوق إليها احلوار النقدي من هذا البحث هي حقيقة املنهج البنيوي يف عالقته بالنص 

Ǡǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�Ƣđ�ǾǇ°ƢǷ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�¦ǀǯÂ�Ãǂƻȋ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǺǷ�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ�Ǧ ǫȂǷÂ�ȆƟ¦Âǂǳ¦ رب

على العمل الروائي، وملقاربة هذه احلقيقة سيتمحور احلوار النقدي حول البنيات الداخلية 

�ƲȀǼŭ¦�śƥ�ǶēƢǇ¦°®�Ŀ�®ƢǬǼǳ¦�ǪȈǧȂƫ�ÃƾǷ�Ǧ.2»للرواية ǌǰȇ�À¢�ļǂȇȂǇ�ƨǸȀǷ�À¢�̄ ¤

1
.10، ص )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي 1مناهج حتليلية من النقد العريب (حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي -

.11، ص املرجع نفسه - 2
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البنيوي والنص الروائي، حيث سيتتبع البنيات الداخلية للرواية وكيف استطاع املؤلفني يف 

  .ابقة تناول املنهج البنيوي كمنهج نقدي يتناول النص الروائياملتون الس

قدم فهرسة اجلزء األول  -ولإلجابة على التساؤالت السابقة اليت طرحها سويريت

  :بالشكل التايل

، ''اإلشكالية ومنهج الطرح''وهو اجلزء املدروس سابقاً وقد تناول فيه :تقديم

  :قسم إىل فصلني :ثم القسم األول

:''التنظريات، واقع وآفاق يف األعمال النقدية اآلتية''حول : الفصل األول

  لسمر روحي الفيصل» مالمح يف الرواية السورية« )1

  خلالدة سعيد» حركية اإلبداع« )2

  ليمىن العيد» يف معرفة النص« )3

  لسيزا أمحد قاسم» بناء الرواية« )4

  ملوريس أو ناضر» األلسنية والنقد األديب« )5

  لنبيلة إبراهيم سامل» ايةنقد الرو « )6

  لسعيد يقطني» القراءة والتجربة« )7

  .لسمري املرزوقي ومجيل شاكر» مدخل على نظرية القصة« )8
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من ثنائية الشكل واملضمون إىل وحدة البنية يف األعمال ''  :ثم الفصل الثاني

  :''النقدية اآلتية

  لسمر روحي الفيصل» مالمح يف الرواية السورية« )1

  لسيزا أمحد قاسم » ةبناء الرواي« )2

  خلالدة سعيد» حركية اإلبداع« )3

  ليمىن العيد» يف معرفة النص« )4

  لنبيلة إبراهيم سامل» نقد الرواية« )5

  ملوريس أو ناضر» األلسنية والنقد األديب« )6

  .لسعيد يقطني» القراءة والتجربة« )7

نلحظ والفصلني السابقني من القسم األول قد تناول فصلني من خالل فهرستهما، 

أنه يف القسم األول قد درس التنظري العريب للبنيوية فيس واقعه وتطلعًا إىل  آفاق جديدة 

ومدى جناعة املنهج يف الدرس العريب التنظريي، ويف الفصل الثاين قد بّني كيف اختذ املنهج 

نتقال البنيوي يف املتون السابقة تأسيساً من خالل النقلة اليت رصدها األعمال السابقة يف اال

  .من ثنائية الشكل واملضمون إىل وحدة البنية يف األعمال النقدية اليت ذكرها

  : وقسمه إىل'' احملكي بوصفه قصة''الذي حتدث فيه عن  :ثم القسم الثاني

  :مفهوم الشخصية الروائية يف األعمال النقدية اآلتية -الشخصيات'' :الفصل األول
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  خلالدة سعيد » حركية اإلبداع« )1

  لسمر روحي الفيصل» ح يف الرواية السوريةمالم« )2

  ليمىن العيد» يف معرفة النص« )3

  لسعيد يقطني» القراءة والتجربة« )4

  .لسيزا أمحد قاسم » بناء الرواية« )5

الشخصيات باعتبارها فواعل من وجهة نظر حنوية  -منطق األفعال :الفصل الثاني

  :يف األعمال النقدية اآلتية

  راهيم سامللنبيلة إب» نقد الرواية« )1

  ملوريس أو ناضر » األلسنية والنقد األديب« )2

  .ليمىن العيد» يف معرفة النص« )3

  .''سيميائية فليب هامون حول الشخصية الروائية''حول  :الفصل الثالث

شرتاوس  -منهج الثنائيات كما عرف عند كلود ليفي''فعن  :أما الفصل الرابع

  :وتطبيقاته يف عملني نقديني مها

  لسمر روحي الفيصل»  الرواية السوريةمالمح يف« )1

  ملوريس أو ناضر » األلسنية والنقد األديب« )2

  :ثنائية البنية املفتوحة والبنية املغلقة يف''فدرس فيه : أما الفصل السادس
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  خلالدة سعيد » حركية اإلبداع« )1

  .ضمنها النتائج املتوصل إليها وخاتمة

  : وقد رصد حممد سويريت يف هذه الدراسة مجلة من الصعوبات وهي

فعلى أي : صعوبة حتديد الفرتة اليت ي راوح فيها النقد الروائي اجلديد« -1

أساس يرتكز الباحث حلصر الفرتة الزمنية اليت يزداد فيها اإلنتاج سنة على 

  سنة؟

ا هو املنهج فم: صعوبة إجياد منهج ينسجم مع البنيات النقدية املتباينة-2

الذي ميكن أن يساعد على مواجهة هذا املنت النقدي املختلف البنيات؟  

كيف ميكن جيب اقتحامه والدخول يف حوار نقدي معه؟ كيف يتناول املنهج 

مجيع عناصر البنية النقدية دون الوقوع يف الغموض والتكرار؟ كيف جيمع بني 

  املنهج البنيوي ومنهج احلوار النقدي؟

لقد أجاب أبو حيان التوحيدي على بعض : الم على الكالمصعوبة الك-3

األسئلة اليت طرحت عليه يف شأن مراتب النثر والشعر وغايتهما ومدى 

اتفاقهما واختالفهما ومن منهما أنفع وأدخل يف الفن التعبريي املتوسل باللغة 

ألن « : قال» مل؟«: فلما سئل» إن الكالم على الكالم صعب« : بقوله

على األمور املتعمد فيها على صور األمور وشكوهلا اليت تنقسم بني الكالم 

��Ǧ ǴƬű�ǾȈǧ�¾ƢĐ¦Â��ǞǈƬǷ�¦ǀǿ� ƢǔǧÂ��ǺǰŲ�ǆ ūƢƥ�ÀȂǰȇ�ƢǷ�śƥÂ�¾ȂǬǠŭ¦
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فأما الكالم على الكالم، فإنه يدور على نفسه، ويلتبس بعضه ببعضه، وهلذا 

  .ذلكاشتق النحو وأشبه النحو من املنطق، وذلك النثر والشعر وعلى 

وإذا كان هذا هو رد أيب حيان التوحيدي، فإننا نقول بأن الكالم على الكالم 

أصعب، ذلك أن احلوار النقدي بعيد عن النقد وأبعد عن اإلبداع الروائي، أي اخرق يف 

.1»البعد عن املرجع ومفهومه الروائي، وذلك لتعمقه يف مفهومه للمفهوم النقدي

ذللها حبلول ارتآها مناسبة حلل هذه الصعوبات مث أضاف الناقد بعد كل صعوبة م

:خامتًا بقول حول املمارسة الدؤوبة واجلادة حتث على الشجاعة حلل كل املعضالت، فقال

ولتخطي حواجز هذه الصعوبات الكبرية، فليس للباحث سوى التصدي هلا بشجاعة «

مبعىن أنه ال مناص من  طاملا أن مثة شيئًا ال ميكن السكوت عليه يف هذه األعمال النقدية،

ممارسة احلوار النقدي املثمر جلدليته مع النماذج التحليلية من النقد العريب وحول نظر يتهم 

يف النقد ومناهجه وحول ممارستهم هلا على األعمال الروائية لنبلغ به مستوى أعلى من 

النتائج، اليت ، إذ أن رؤية الناقد يف هذه الدراسة هي رؤية يرتكز مسارها حول 2»الرؤية

ميكن أن حيققها احلوار النقدي مع األعمال النقدية اليت اختارها كمتون ومدى جناح هذا 

.احلوار يف الكشف عن خبايا املنهج البنيوي وممارساته النقدية على النصوص الروائية عربياً 

، ص ص )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي 1مناهج حتليلية من النقد العريب (النقد البنيوي والنص الروائي حممد سويريت، -1

16-17.
.17، صاملرجع نفسه - 2
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، ''نقد النقد''بدًال من '' احلوار النقدي''وما نلحظه عن سويريت استخدامه ملصطلح 

وقد يرجع ذلك إىل كون نقد النقد مل يتخذ بعد أسسًا لنظريته وذلك بتأرجح املناهج فيه 

وعدم تباينها ومالءمتها كل النصوص النقدية، فآثر السويريت استخدام احلوار النقدي كبديل 

�̧ȂǼƬƫ�ƾǫ�°¦Ȃū¦Â�°¦ȂƷ�ƢĔƘƥ�ǲƥ�ƨȇƾǬǻ�ƨȈǴǸǟ�ƢĔȂǯ�ƨȈǴǸǠǳ¦�Ǧ ǐȇ�Ń�Ǿǻ¢�̄ ¤�ƾǬǼǳ¦�ƾǬǼǳ

́�¦�Ŗǳ¦�̈ƾȇƾǠǳ¦�ƢȀƴǿƢǼǷÂ�Ƣē¦ŚǜǼƬƥ�ƨȇƾǬǼǳ وتتلون ȂǐǼǳ¦�̧ȂǼƬƫ�ƢǸǯ�ƨǴƠǇȋ¦Â�©ƢƥƢƳȍ¦�Ŀ

.قد تستلزم تنوعاً يف املناهج الدارس هلا كحوار نقدي

  ''واقع وآفاق -التنظريات'': القسم األول

  :واقع وآفاق يف األعمال النقدية اآلتية -التنظريات'': الفصل األول

  .قديةقد سبق ذكر األعمال الن

إن سويريت يف هذا الفصل يبحث عن التنظريات يف املتون السابقة من خالل ادعاء 

املنت اخلوض يف عامل التنظري البنيوي وممارسة هذا املنهج على النص الروائي، إذ يقول الناقد 

يبدأ احلوار النقدي مساءلة وحماورة افتتاحيات هذه األعمال النقدية من « : حممد سويريت

املستقلة عنها '' التنظريات''ارستها النقد البنيوي على نصوص روائية، وذلك ملقاربة ناحية مم

�ºǳ�ǲǸǰŭ¦� ǄŪ¦�ǲǰǌƫ�Ʈ ȈŞ��Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ�¾Ȃǐǧ�Ŀ'' تنظريات االفتتاحيات وذلك

  :ألسباب ثالثة
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1-�ǶĔƘƥ�®ƢǬǼǳ¦�©ƢŹǂǏ�©�ǺǸǔƬƫ�ƢŮ�ƨǴǸǰŭ¦� ¦ǄƳȋ¦�Â¢�©ƢȈƷƢƬƬǧȏ¦�ǽǀǿ�Àȋ

  .البنيوي يف حتليل النصوص الروائيةسيمارسون املنهج 

2-�ÃƾǷ�ƢǼǯ¦°®¤Â��ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēƢȇ£°�¼Ƣǧ¡Â�Ǟǫ¦Â��©ƢŹǂǐƬǳ¦�¾Ȑƻ�ǺǷ��ƢǼǧƢǨǌƬǇ¦

�À¢��ȄǴƳ¢� °̈ƢƦǠƥÂ�ǽ®ƢǠƥȋ�Ƕē¦�°Ȃǐƫ�ƨǠȈƦǗÂ�ƾȇƾŪ¦�ƲȀǼŭ¦�¦ǀŮ�ǶȀǴưŤ

تومئ إىل الصورة اليت يوجد عليها املنهج يف النظرية وإىل الصورة اليت '' التنظريات''

  .كون عليها يف املمارسةسي

إىل  -تبعا جلدية املالحظة والتأمل –لكون أي عمل نقدي هو خطاب يتفرع -3

وبتعبري أدق، إن الناقد ال . اخلطاب النظري واخلطاب التطبيقي: خطابني جدليني

مث ميارس وحسب، بل تتداخل يف عمله النقدي النظرية واملمارسة، وكأن ''ينظّر''

اخلطاب التطبيقي  -إىل حد التقاطع –ع إال إذا واكبه اخلطاب النظري لن يقن

الذي ينتزعه من جتريديته وخيرجه من حيز التعميم إىل حيز التخصيص، ويف تقاطع 

ǆ ǰǠǳ¦Â�ƨȇǂǜǼǳ¦�ǺǷ�ƨǬưƦǼǷ�ƢĔƘǯÂ�ƨǇ°ƢǸŭ¦�ÂƾǤƫ��śƥƢǘŬ¦«1.

 ولذلك يف الفصل األول من هذه الدراسة اختذ سويريت نظرة افتتاحيات املتون اليت

اختارها، للبحث عن مجل تدل على تصرحيات للدارسني الختاذهم املنهج البنيوي يف تقصي 

نصوص روائية، وذلك كبداية حوار نقدي يبنيه سويريت على اعرتاف النقاد بتطبيق املنهج 

، ص ص )الشخصية -البنية -املنهج البنيوي 1النقد العريب مناهج حتليلية من (النقد البنيوي والنص الروائي حممد سويريت، -1

21-22.



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

264

البنيوي على النص الروائي، مث تتبع ذلك االعرتاف يف كل دراسة ومدى حتقق املنهج الروائي 

  .على النصوص الروائية ومدى جناعة املنهج مع الدرسكنظرية تطبق 

وقد ظهرت البنيوية كدراسة جديدة تتناول األدب مبفهوم جديد، فتحاول عن طريقه 

�Ŀ�ƢđƢƸǏ¢�ƪ ƬǠǼǧ�ƨȈǴǰǌǳ¦�ƢȀǐƟƢǐƻ�ȄǴǟ�¦®ƢǸƬǟ¦�ƨȈǻƢǈǻȍ¦�¿ȂǴǠǳ¦�Ǻǟ�§ ®ȋ¦�®ƢǠƥ¤

عامل العريب، وتتطور إىل البنيوية بداية األمر بالشكالنيني، قبل أن تشيع يف أوروبا وأمريكا وال

أعادت النظر يف طبيعة ممارسة حتليل األعمال األدبية استنادًا إىل معطيات علمية، «اليت 

، واليت 1»وخاصة بعد التطور الكبري الذي عرفته الدراسات اللغوية واللسانية احلديثة

ان لعلم اللغة السلطة أحدثت طفرة يف الدرس النقدي الذي ُيسًلط على اإلبداع األديب، فك

  .الكاملة وقت حتدث املنهج النقدي مع النصوص األدبية

  :المنهج البنيوي

وقد ذُكر النقد البنيوي تعريفا من طرف العديد من النقاد الغربيني الذين أخذوا 

 -R. Barthes (1913يؤكد روالن بارط « املفهوم من فرديناند دي سوسري، فـ

ال تتخطى نقل النموذج اللغوي إىل حقول ثقافية  -مبعناها الدقيق –أن البنيوية  (1980

نشأ تصور جديد للنص األديب باعتباره بنية تامة « وبذلك قد . 2»أخرى، ومنها األدب

، 2000، الدار البيضاء، املغرب، 3محدي حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، ط-1

 .95ص 
.104، ص 2012األردنية، إبراهيم خليل، واقع الدراسات النقدية العربية يف مائة عام، مطبعة اجلامعة-2
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اخللق، تضبط نفسها مبا فيها من حتوالت داخلية ضبطا ذاتيا يؤدي إىل احلفاظ عليها من 

ا فيها من دالالت نابعة من النسق وحده، وليس من أي أي مساس خارجي، مبا أو مب

تفسري آخر مصدره املؤلف، أو الظروف اليت حتيط به، من زمان ومكان، وتبعا لذلك يرتكز 

مشوليا ال يكتفي  -كالنقد اجلديد األمريكي  –النقد البنيوي على نقد النصوص نقدا داخليا 

داخلية بني البىن املوضعية اليت يتألف جبزء أو بأجزاء من النص، ملحا على العالقات ال

.1»منها، سواء أكانت عالقات ائتالف واتفاق، أو اختالف وافرتاق

  :النص الروائي

وقد سلط الناقد حممد سويريت هذا النقد البنيوي الذي يهتم بالبناء الداخلي 

: ياجيهوفق ب« للنصوص باعتبارها بنية لغوية ال نستطيع الفصل بني أجزائها فكلمة بنية 

نسق ما يتيح للنص أن يكون له قوانينه وقواعده، من حيث أن كل متماسك، وهذه 

�ƢĔƜǧ«، على النص الروائي كونه أهم أشكال السرد، 2»القواعد تؤمن له انضباطه الذايت

�ǂǐǠǳ¦�ƨǸƸǴǷ�ǲưŤ�ƢĔȂǰǳ�®ƢǬǼǳ¦�¿ƢǸƬǿ¦�ǲŰ�¾¦Ǆƫ�ȏÂ�©ƢǇ¦°ƾǳ¦�Ǯ Ǵƫ�Ŀ�̈°¦ƾǐǳ¦�ƪ ǴƬƷ¦

Đ¦�ǲƴǇÂ�Ʈ ȇƾū¦�ÀƢǈǻȍ¦�ƪ ǴǤǋ�Ŗǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦�̈ǄȈǸƬŭ¦�ƨȈǼǨǳ¦�ƢȀƬǬȇǂǘƥ�¬ǂǘƫ��ÄǂǌƦǳ¦�ǞǸƬ

وتشغله، فكما استطاعت أن تعاجل اإلشكاليات الفكرية واالجتماعية والسياسية والنفسية، 

استطاعت أن تكون مبثابة سجل تارخيي حلياة اإلنسان، جيد فيها القارئ والباحث على 

.104، ص واقع الدراسات النقدية العربية يف مائة عام إبراهيم خليل، -1
 .105ص  نفسه،املرجع  - 2
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ƢǰǧƘƥ�ƢĔǂǬÉȇÂ�©ƢȈǐƼǋ�ǪǴź�Ǧ°�، فهي مبثا1»السواء ما يبحث عنه ǳƚǸǴǳ�ǆ ǨǼƬǷ�ƨƥ

وكذلك حيبك هلا أحداثا وجيد هلا حلوًال، فهو يبث روحا يف تلك الشخصيات وكل ذلك 

ما هو إال  تعبري عنه وعن فكره وعصره، فهو يفتح للقارئ فضاءا واسعًا حيثه فيه على 

داث ليلّون القارئ استعمال اخليال ورسم كل مالمح تلك الشخصيات وما تبعها من أح

رواية املؤلف باأللوان اليت يراها تالئمه فهذه هي حقيقة رواية إلزام باإلحبار يف عمق حبر 

¥°ƢǬǳ¦Â�Ǧ ǳƚŭ¦�ƢĔ¦Ȃǳ¢�«ǄŻ�ƨǬȈǬū¦Â�¾ƢȈŬƢƥ� ȆǴǷ.

  :المنهج البنيوي والنص الروائي

رواية عد مع النقد البنيوي لللقد حظيت الرواية باالهتمام الكبري من النقد، فلم ي

راءات النقدية منزوية متخذة من املناهج البعيدة عن العلم جماًال للبحث فيها، مثل املنهج الق

إمنا حظيت أساليب القص، وتقنيات السرد، « و.... االجتماعي، وكذا النفسي والتارخيي

يهتم وتوزع ممارسو النقد الروائي بني تيار (...) وسائر أركان النص الروائي، مبزيد من التأمل 

، وهذا االنقسام نتج عنه 2»(Narratology)بنظرية الرواية، تيار آخر يهتم بالسرديات 

درسني كالمها يهتم بالرواية فاألول يهتم بالرواية لوحدها أما الثاين الذي يهتم بالسرديات 

، ص 2010الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، دراسة يف روايات جنيب الكيالين، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، -1

01.

، ص 2010، 1الدار العربية للعلوم ناشرون، بريوت، ط-، منشورات االختالف)دراسة(لنص الروائي إبراهيم خليل، بنية ا-2

10.
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فمن ضمن جماالته السرد الروائي، وبذلك فقد حظيت الرواية يف ظل املنهج البنيوي بدرس 

  .بعادها الداخلية للتناغم واالنسجام واالتساق كبنية حتقق نفسها فيما بينهاأخضع أ

فالبعض « وإن ذلك االنقسام يف الدرس النقدي وعالقته بالنص الروائي من الغربيني 

اهتم مبضمون األفعال السردية ومنهم برميون وغرمياس، والبعض اآلخر اهتم بالسردية 

�ǂǿƢǜŭƢƥ�ǶƬē�Ŗǳ¦�ƨȈǻƢǈǴǳ¦ اللغوية للخطاب وما ينطوي عليه من رواة وأساليب سردية

وقد انتقل تطور (...) ورؤى وعالقات تربط الراوي باملروي ومنهم تودوروف وجينيات 

تناول النص السردي من ناقد إىل آخر ونلحظ كيف انتقلت البنيوية من دراسة احلكاية 

  .الشعبية إىل دراسة اخلطاب الروائي كعمل منفرد

ضج النقد اجلديد يف حماولة لالكتمال تلقفه الناقد العريب وراح خيوض فيه وبعد ن

متناوال نصوصا أدبية عربية للكشف عن بنائها الداخلي وعالقة عناصرها بعضها ببعض 

مقلدا يف ذلك نظريه الغريب أحيانا ومعدال أحيانا أخرى، بسبب طبيعة النص األديب العريب 

ناقد العريب يرتاوح بني هذا أو ذاك دون أن يستقر على املتميز يف هذا اخلضم يبقى ال

�ÄȂȈǼƦǳ¦�ĺǂǤǳ¦�ǂƯȋ¦� ƢǨƬǫ¦�ǶēȏÂƢŰÂ�§ǂǠǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�ȄǴǟ�ǂǘȈǇ�Äǀǳ¦�¬Â¦ŗǳ¦�¦ǀǿÂ.1»قرار

  .ومالءمته مع النص الروائي العريب أخذ احلوار النقدي أبعاده عند الناقد حممد سويريت

  :ي درسهم حممد سويريتبعض النقاد الذين درسوا نفس املتون الذ

.10الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، دراسة يف روايات جنيب الكيالين، ص -1
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 بنية ''يف كتابه '' الشريف حبيلة''إن القول السابق الذي حتدث فيه األستاذ

فقد اقتفى أثر النقاد الذين اختذهم سويريت كمتون، فقال '' اخلطاب الروائي

وسنعرض بعض النقاد العرب الذين برزوا يف تناول النص « : الشريف حبيلة

البنيوي أمثال ميىن العيد، وسيزا قاسم، وسعيد يقطني، الروائي مستخدمني املنهج 

.1»وعبد امللك مرتاض

 بنية النص الروائي''يف كتابه '' إبراهيم خليل''كذلك الدكتور''.  

 ملا '' بنية النص السردي من منظور النقد األديب''يف كتابه '' محيد حلميداين''والناقد

قد درس محيد حلميداين املؤلفات بني عناوين نفس املتون اليت درسها سويريت ف

كتاب نقد   - 2كتاب األلسنية والنقد األديب،   -1: اجلانب النظري« : التالية

-4كتاب القراءة والتجربة، -3الرواية من وجهة نظر الدراسات اللغوية احلديثة، 

نبلية إبراهيم  -2موريس أبو ناضر، -1:، وهي للمؤلفني2»كتاب بناء الرواية

كما اختذ كتاب سيزا أمحد قاسم . سيزا أمحد قاسم -4عيد يقطني، س -3سامل، 

.منوذجاً لدراسة التطبيقية

مث يورد الناقد حممد سويريت مجلة االعرتافات على اختاذ النقاد املنهج البنيوي لدراسة 

اجلنس الروائي، فتحدث أوًال عن مسر روحي الفيصل قد طغت على دراسته مناهج مل ينظر 

حبيث يغدو هذا املنهج عبارة شذرات مبثوثة « ته على حساب املنهج البنيوي هلا يف مدون

.10، صالشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي-1
.159النقد األديب، ص محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور -2
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يف ثنايا مؤلفه الضخم واملناهج الطاغية يف الكتب هي املنهج االجتماعي االنعكاسي، 

يرجع السبب يف ذلك إىل . واملنهج التفسريي، واملنهج التأويلي والفلسفي واملنهج االنطباعي

الذي يعترب امتدادا مباشرًا للجمالية والشكالنية ،باملنهج البنيوي عدم اقتناع الناقد العريب

يف الرؤية النقدية املعاصرة،  -لطابعه الوضعي –وأساسا من أسس الشعرية وحتوال جذريا 

هذا هو الباعث األساسي الذي محل مسر روحي الفيصل على ضم مناهج متنافرة يف بوتقة 

، ألن اخلوض يف 1»السائد إذاك بتكاملية املناهجواحدة بغية حتقيق ما يعرف يف النقد 

معركة التنظري يستوجب التشبع باملفاهيم املنهجية هلذه النظرية أما الناقد العريب يف مرحلة 

فقد جلب معه معرفته السابقة وحاول أن يزاوجها بالنقد البنيوي الذي كان وليد  ،احلداثة

باملنهج البنيوي ومفاهيمه، وقد  - هذه الفرتةيف –وهذا يدل أنه مل يتشبع بعد . هذه املرحلة

مارس مسر روحي بعض املفاهيم اليت استوعبها يف املنهج البنيوي فقط، فاعرتافه بالناقد 

بدراسة النص الروائي يعرب قناة البنيوية ما هو إال اعرتاف مثل باقي االعرتافات اليت كثرياً ما 

  .جندها متنا ثرة يف مقدمات الكتب

هل خيتلف األمر عند « : الناقد حممد سويريت إىل خالدة سعيد ويتساءل مث ينتقل

ما يزال  -وسيما األكادميي –القارئ عامة « : مث عرض حممد سويريت قوهلا» خالدة سعيد؟

يقرأ النصوص الشعرية على غرار القراءة العباسية يف أحسن األحوال، أي قراءة لغوية تارخيية 

ƢȇȂŴ�ƢǷƢǸƬǿ¦�ƨǤǴǳƢƥ�ǶƬē ال اهتماما بنيويا دالليا(معجميًا (�̧ȂǓȂŭ¦Â�ƨƦǇƢǼŭƢƥ�ǶƬē�ƢǸǯ

.23-22حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص ص -1
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والرباعة يف عرضه وتنميقه وتغيب عن هذا القارئ أوليات يف التعامل مع الشعر واألثر الفين 

مستوى إخباري مباشر، ومستوى إشاري :عامة، منها مثال أن كل نص فين يقدم مستويني

لشعرية فيما وراء املؤدي املباشر، ويكون نظام العالقات غري مباشر هو ما تزخر به اللغة ا

الداللية اإليقاعية يف النص، وطبيعي أن األسبقية يف النثر العادي الوظيفي هي للمستوى 

مث حلل . 1»املباشر أو اإلخباري بينما تكون األسبقية يف النص الشعري للمستوى الثاين

به يف حتليله بأدوات املنهج البنيوي والنظرية  حممد سويريت هذا القول مدلال على ما استعان

عدم متايز خالدة سعيد على مسر روحي الفيصل يف متسكها مبنهج « البنيوية يلخص إىل أن 

  .''التأويل العام''

ومع ذلك ميكن اعتبار رؤية خالدة سعيد نقلة نوعية تساهم يف حتديث اخلطاب 

فدراستها ذات مسامهة فعالة يف التنظري  2»النقدي العريب املستفيد من املنهج األلسين

.النقدي العريب الذي يتخذ من املنهج األلسين مسلكاً للدراسة النقدية

�²'' نبيلة إبراهيم سامل''مث انتقل إىل  °ƢŤ�ƢĔ¢�ļǂȇȂǇ�Ã¢°�Äǀǳ¦ » نقدها للنص

ية، ولكن بعد أن تطورت الدراسات اللغو : الروائي من وجهة نظر علم اللغة احلديث لقوهلا

'' دي سوسري''دخلت مراحل علمية جديدة من التقنني على يد عمالقتها من أمثال 

، فقد أثري التساؤل بشدة حول ما إذا كانت الطريقة النقدية ''جاكبسون''و'' تشومسكي''و

.24حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
.28املرجع نفسه، ص -2
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، إن قول نبيلة إبراهيم »التقليدية ناجحة، أو على األقل كافية لدراسة األمناط القصصية

�ǾƬǠƦƫ¢�ƾǫ�ȆƟ¦Âǂǳ¦�ǂƯȋ¦�ȆǐǬƫ�Ŀ�Ǿƫ°¦ƾƳ�ÃƾǷÂ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼŭ¦�Ǻǟ�Ƣđسامل يف مقدمة كتا

ȆǨȈǳ�®ȂǴǯ�©ǂǯ̄ �ƾǬǧ�¾ƢĐ¦�¦ǀǿ�Ŀ�śȈƥǂǤǳ¦�ǺȇǂǜǼŭ¦�ǺǷ�ƾȇƾǠǴǳ�¾¦ȂǫƘƥ- ،شرتاوس

وجاكبسون، وإضافة تفاسري هلذه األقوال وإحاطتها بالنقد العريب كمحاولة للتنظري وكل هذا 

وكيفما كانت وجهة نظرها يف هذه « : يقول سويريت عنها يدل تشبعها باملنهج األلسين، إذ

�©®ƢǨƬǇ¦�ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƨȈǔǬǳ¦– من األلسنية واألسلوبية والشكالنية الروسية يف  -وال شك

ومن مث، نستخلص أن الناقدة قد أدركت العالقات بني . حتليلها للحكاية الشعبية والرواية

فهي متثل بداية الوعي بعلم اللغة وفهم . 1»األلسنية والنقد األديب عالقة تكامل وتفاعل

اللسانيات واملنهج البنيوي الذي خرج من رمحها، والنقد اجلديد الذي أدرك مدى فعالية 

علم اللغة يف حتديد النقد واكتشاف مجاليات النص يف بنيته الداخلية اليت تشكلها كل بنية 

  .مع عالقتها مع البىن األخرى

سيمارس منهجه النقدي « الذي '' موريس ابو ناضر''وبعدها ينتقل سويريت إىل 

على نصوص قصصية روائية عربية، وبأنه سيحللها من الداخل انطالقا منها باعتبارها بنيات 

�ƲȀǼŭ¦�ǪǧÂ�ǽƾǬǻ�² °ƢǸȈǇ�ǾǻƘƥ�» ŗǠȇ�ƢǸǯ��ƨǘƥ¦ŗǷ�©ƢȇȂƬǈǷ�Ƥ ǈƷÂ�Ƣē¦ǀƥ�ƨǸƟƢǫ

لية القدمية، وبصفته جتاوزا األلسين بوصفه تطويرا لبعض املناهج النقدية اجلمالية والشك

لبعض املناهج األخرى اليت تتناول غرض أو موضوع النص وال تقف عند شكل بنيته لقول 

.31حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
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ذهب دعاة األدب من الداخل إىل أن املناهج القدمية أصبحت بالية، وال بد من " الناقد

ميه اليوم إعادة النظر فيها على ضوء العلوم احلديثة، وخاصة علم اللغة العام، أو كما نس

ومن هنا يظهر لنا أنه إذا « : ، مث يؤكد حممد سويريت قائالً 1»(linguistique)األلسنية 

كانت نبيلة إبراهيم سامل قد تعهدت باستخدام التصنيفية الربوبية والغرمياصية 

واجلاكوبسونية، فإن موريس أبو ناضر يستعمل التصنيفة الغرمياسية كما يتضح ذلك من 

وسيقدم الناقد العريب مناذج من دراسة السرد '' األعمال''أو '' الوظيفة'' استخدامه مصطلح

، وهذا التأكيد حتدث عنه سويريت بعدما تفحص املمارسة النقدية يف كتابة ألن 2»والداللة

  .التصريح مبنهج ما ال يعين بالضرورة تطبيق هذا املنهج

�ǄǯŗǇ�ƢĔ¢�ȄǴǟ�̈ƾǫƢǼǳ¦�ƾǯتؤ « : ، يقول سويريت''سيزا أمحد قاسم''أما عن الناقدة 

يف املمارسة على املنهج الذي يدرس النص من الداخل وهو املنهج الذي نادى به الناقدان 

نظرية ''ȂȀǌŭ¦�ƢǸđƢƬǯ�Ŀ°� (R. Wellek et A. Warren)وارين .ويلك وأ.و

، وعلى منهج الشكالنيني الروس وكذا املنهج البنيوي كما عرف عند جريار جينيت ''األدب

لذي يسمح بأن يضاف إىل املنهج البنيوي املنهج التفسريي واملنهج التارخيي الذي يعين ا

�ƲȀǼǷ�ƾǸƬǠƬǇ�ƢĔƘƥ�̈ƾǫƢǼǳ¦�Ǧ. بعقد الصلة بني النقد األديب وتاريخ األدب ȈǔƫÂ��¦ǀǿ

يف ضوء : يف قوهلا (Boris Uspenski)الناقد الروسي البنيوي بوريس أوسبنسكي 

التطبيقية كان ال بد من أن نستند إىل املنهج البنائي، حيث أن  التزامنا بالدراسات النقدية

.31حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي ، ص -1
.32، ص املرجع نفسه - 2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

273

السمات نريد أن نرصدها بني األعمال موضوع الدراسة هي مسات تتعلق بالشكل والبناء، 

أما املنهج الذي يسميه ويليك املنهج الداين فيتعامل مع النصوص األدبية تعامًال مباشرا 

ƫƢǯ�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ�ƨǴǷƢǰƬǷ�̈ƾƷÂ�ƢĔ¢�ȄǴǟƨǏƢŬ¦�ƢȀƬȈǟȂǻÂ�ƢȀƬǤǳÂ�ƢĔƢȈǯ�ƢŮ��ƢȀƦ.

وقد اعتمدنا يف حبثنا يف املرتبة األوىل على أعمال الناقد الفرنسي جريار جنيت، 

حيث أن جنيت رغم انتمائه إىل مدرسة النقد البنائي الفرنسية وتأكيده على ضرورة االلتزام 

ƢƦƬǟȏ¦�Ŀ�Ãǂƻȋ¦�ƲǿƢǼŭ¦�ǀƻ¢�̈°Âǂǔƥ�» °�ƪ Ǡȇ��ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ ر مثل املنهج التفسريي

(herméneutique)  عالقة النقد بالتاريخ األديب(واملنهج التارخيي.(  

وقد جلأ أيضا إىل بعض كتابات النقاد الروس البنائيني وأمهها كتابات الناقد عامل 

يف  –أن الناقدة العربية تأمل أن ترصد « وجيزم سويريت . 1»اللغويات بوريس أوسبنسكي

كيان العمل األديب ونوعيته ولغته انطالقا من بنية شكله باعتباره وحدة   -يةممارستها النقد

وهذا من أساسيات املنهج البنيوي الذي اهتم ببناء النص  2»متكاملة ومستقلة عن مؤلفها

.بعيداً عن حميطه وظروفه

يف دراسة مكونات الرواية « مث ينتقل سويريت إىل سعيد يقطني الذي يكمن هاجسه 

اعتمادا على ما تقدمه دراسة السرد من مصطلحات نقدية ومفاهيم إجرائية يسعى 

.32حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
.32املرجع نفسه، ص -2
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تروم هذه القراءة أن تكون جديدة على : إىل تطويرها لقوله (poéticiens)الشعريون 

  :مستويني

  .ائي البنيويالبحث يف مكونات اخلطاب الرو -1

استعمال أدوات ومفاهيم جديدة متنح باألخص من السرديات -2

(narratologie)  البويطيقا''اليت يعمل الباحثون يف ''�ƢȀǬȈǫƾƫÂ�Ƣē°ȂǴƥ�ȄǴǟ

لتصبح اجتاها متميزا يف حتليل اخلطاب السردي بصفة عامة، تتلخص طريقة 

خمتلف مكونات تعاطينا وهذه اخلطابات يف االنطالق من مبدأ حموري يضبط 

اخلطاب وحيكمها، وعلى هذا املبدأ وانطالقا منه نشرع يف حتليل وقراءة باقي 

، حيث بني املستويني الذين اختذها سعيد يقطني يف دراسته واستناده 1»العناصر

للمنهج البنيوي ومفاهيم السرديات وذلك حيدد املفاهيم ويبني املنهج الذي سار 

  .وفق البناء السردي

�ƨǯǂǠǷ�Ŀ�ǾǓȂƻÂ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƾǬǼǳ¦�Ǻǟ�ǾƬƥƢƳ¤�ƾǼǟ�ļ°ȂȈǇ�¾ƢĐ¦�ǆمث يبحث  Ǩǻ�Ŀ

إذ '' مجيل شاكر''و'' مسري املرزوقي''الكشف عن خبايا النص الروائي مع الناقدين التونسيني 

»�ƨȈǳȏƾǳƢƥ�ǾƬǫȐǟ�Ŀ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼŭƢƥ�Ƣŷ°Âƾƥ�ÀȐǇȂƬȇ�ƢǸĔ¢�ÀƢȈƥǂǠǳ¦�À¦ƾǫƢǼǳ¦�¬ǂǐȇ

وهي  narratologieأما نظرية القصة : ال األدبية لقوهلماوالسيميائية لدراسة األعم

املنهجية اليت يقدمها هذا الكتاب، فهي تعمل على دراسة النصوص احلكائية قصد استنباط 

.33حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي ، ص -1



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

275

جمموع األجهزة الشكالنية اليت متثل النواة املولدة ملختلف أشكال اخلطاب القصصية ويعين 

�ƨȈǴǰȈǿ�ƨȈƴȀǼǷ�ƢĔ¢�¦ǀǿ(structurale) أكثر من عالقة مبشكلة املعىن أي بالداللية  هلا

sémantique  والعالميةsémiotique  وتدخل يف نطاق هذه املنهجية مؤلفات

، وما هذه األمساء إال اعتناق للمنهج 1»وغرمياس وجنيت وبرميون مثالً  Proppبروب 

  .البنيوي وحبث يف هياكل النص ال روائي

تفحصت املنهج البنيوي وعرفته حني أورد سويريت الناقدة اليت '' ميىن العيد''أما عن 

البنيوية تفسر احلدث على مستوى البنية، فاحلدث هو كذلك حبكم وجوده يف « : قوهلا

البنية، أي يف نسق من العالقات ذات النظام املستمر واملستمرة به البنية، قيام احلدث على 

ية هي عقالنيته اليت هي عقالنية هذا املستوى له استقالليته وهو يف قيامه حمكوم بعقالن

�ƨȈǳȉ¦�ƢĔ¤��Ǿƫ®¦°¤Â�ÀƢǈǻȍ¦�ȆǟÂ�Ǻǟ�ƨǴǬƬǈǷ(mécanisme) وإرادة  2»الداخلية للبنية

�ļǂȇȂǇ�ǚƷȏ�̄¤�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǼƥ�ǾȈǳ¤�ȆǸƬǼƫ�Äǀǳ¦Â�ǞǸƬĐ¦�Ŀ�ƾȈǠǳ¦�ŘŻ�ƢȀƬǴưǷ�ǾȈǟÂÂ�ÀƢǈǻȍ¦

العربية، فسرعان ما  ورغم التقريض الذي حظي به املنهج البنيوي من لدن الناقدة« أنه 

النص أو النصوص األدبية اليت ميكننا أن ننظر يف : حتول لديها إىل تعريض يف قوهلا

�ÀƢǯ�¦̄¤Â��ǞǸƬĐ¦�¦ǀǿ�ƨȈǼƥ�Ŀ�ǂǐǼǟ��ǞǸƬĐ¦�Ŀ�Ƣǿ®ȂƳÂ�Ʈ ȈƷ�ǺǷ�Ȇǿ��ƨȈǼƦǯ��ƢŮȐǬƬǇ¦

بنية ويف املنهج البنيوي ال ميكنه أن ينظر، حبكم عامل العزل، إىل هذه االزدواجية أي كونه 

الوقت نفسه عنصرا يف بنية، فإنه، أي املنهج البنيوي، يتحدد كمنهج يقتصر على دراسة 

.33حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
.34املرجع نفسه، ص -2
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أو بتعبري جديل، على '' اخلارج''العنصر، كمنهج غري قادر على إقامة اجلدل بني الداخل و

.1»يف هذا الداخل'' اخلارج''رؤية 

�Ŀ�Ƣē¦Ȃǘƻ�ǲǰƥ�ļǂȇȂǇإن هذه النظرة اليت تطرح مفهوم ما بعد البنيوية تتبعها 

وهو سؤال ميهد لتأسيس » فنية وواقعية البنية ارتداد أم جتاوز؟« شعرية البنية : جزئية مساها

مما سبق ذكره أن ميىن العيد قد ارتدت عن البنيوية أو «الناقدة ميىن العيد ليستنتج سويريت 

عرفت عند عن شعرية النص كما عرفت عند جنيت وتودوروف إىل شعرية القول كما 

جتاوزها بأطروحة '' باختني''باختني واليت ما فتئت تتحرك يف إطار الشكالنية رغم حماولة 

وعلى هذا األساس أال يعترب موقف ميىن العيد من البنيوية هو موقف '' اإليديولوجيا''

2»من الشكالنية؟'' باختني''

تركز على النص النقد األلسين احلديث وهو مدارس « و بذلك تكون البنيوية ذلك 

وتنطلق منه مثلما تتجه إليه، وتأسست منها نظرية النصوصية والشاعرية حيث صار علم 

، وصارت القراءة األدبية فعالية نقدية متطورة تسعى )ال للمضامني(األدب علما للنصوص 

وذلك إال ) الشاعرية البنيوية(إىل تأسيس لغة العمل املقروء وتشخيصها بناء عن مفهومات 

وإن هذه القمة . 3»وع طموح البتكار لغة اللغة، وهو قمة العطاء األديب اجلمايلمشر 

.35نيوي والنص الروائي، ص حممد سويريت، النقد الب-1
.47املرجع نفسه، ص -2

، الدار البيضاء، املغرب، 6عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية نظرية وتطبيق، املركز الثقايف العريب، ط-3

 .206ص 
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لطموح للناقد العريب، يستحب فيها الولوج لعامل التنظري والبحث يف أغواره عن إجابات 

للنصوص العربية، وقد كشف سويريت يف هذا الفصل رغبة الناقد العريب وسعيه وراء النقد 

ن أسئلته امللحة، فمنهم من اختذه جمرد واجهة لكتابه وغّلب عليه البنيوي لوجود إجابات ع

مناهج ضربت جذورها يف النقد املنهجي واإليديولوجي، ومنهم من آثر املفاهيم النقدية 

�ƢȀǼǷ�ǲĔ�ǺǷ�Ǯ ǳǀǯÂ�ĺǂǤǳ¦�ƾǬǼǳ¦�̈¦̄ƢŰ�Ŀ�ƨƦǣ°Â��Ƣđ�ǾǼǷ�ÅƢȈǟÂ�Ƣđ�ǲǸǟÂ�ƨǐǳƢŬ¦�ƨȇȂȈǼƦǳ¦

لنقاد العرب من أراد أن يؤسس لنظرية نقدية تتجاوز مبادئ معينة وأمهل أخرى ومن ا

ƨȈƥǂǤǳ¦�ǶēƢȇǂǜǻÂ�§ǂǤǳ¦�ǞƥƢǼǷ�ǺǷ�ǞƥƢǻ�ǾǴǯ�Ǯ،البنيوية ǳ̄Â�ƢȀǼǟ�ÅȐȇƾƥ�¬ǂǘƫÂ.

يف األعمال النقدية  من ثنائية الشكل والمضمون إلى وحدة البنية: الفصل الثاني

).مذكورة سابقاً (اآلتية 

َلف عاجل الناقد قضية التنظري النقدي العريب يف الفصل األول من القسم األول املؤ 

فيما خيص املنهج البنيوي وكيف تأرجح بني البنيوية وكذلك املنهج التكاملي لتأويل الداللة، 

يتفحص الناقد  -السابقة الذكر –أما يف الفصل الثاين ويف مواصلة احلوار النقدي مع املتون 

  .النقاد العرب بنظرة دراسية مفهوم الشكل واملضمون عند مجيع

  :الشكل والمضمون

تتخذ ثنائية الشكل واملضمون عدة مفاهيم وإشكاالت يف النقد قدميا وحديثا وقد 

ليس من السهل « عاجلها النقد املعاصر بعلوم جديدة منها علم الداللة وعلم النص، إذ أنه 

، لكن يبدو أن ليس هناك شيء صعب بالفطرة (sammes)التعامل مع متاثل املعىن 
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حول اختالف املعىن، وليست الكلمات املختلفة فقط هي اليت هلا معان خمتلفة، لكن 

وهذا االختالف يف معاين . 1»القضية هي أن الكلمة نفسها قد يكون هلا معان خمتلفة

لنصوص الروائية الكلمات يولد اختالفا يف معاين تآلف اجلمل يف النصوص األدبية ومنها ا

البحث عن وحدة ثنائية الشكل « يطرح ويبني الكلمة ومعناها يتحدث الناقد عن 

واملضمون من وجهة نظر البنية، إجرائي وحمك يتيح التعرف على مستوى استيعاب ومدى 

�ƲȀǼŭ¦�¦ǀǿ�ƨǇ°ƢŲ�Ƣđ�ǶƬƬǇ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ń¤�Śǌȇ�ƢǸǯ��ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼǸǴǳ�§ǂǠǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�ǲưŤ

السرد (وعالوة على ذلك، سيكشف نوعية رؤية النقاد هذا اجلنس . الروايةمن نقد 

أهي رؤية أحادية أم ثنائية البعد؟ أهي رؤية : الطويل باإلجابة على السؤال التايل) احلواري

هذه البنية اليت مجعت يف مفهومها بني هذه الثنائية . 2»تصل أم تفصل بني عنصري البنية؟

ȈƟƢǼưǯ�ƢȀƬǤǳ¢�ƢĔ¢�ŕƷ�¿ȂȀǨǷ�ǀƻ¢�§ǂǠǳ¦�®ƢǬǼǳ¦�̧ ƢǘƬǇ¦�ǲȀǧ��ƨȈǼƦǳ¦�¿ȂȀǨǷ�Ŀ�ƢȀƬǠŦÂ�ƨ

  .الشكل واملضمون مبعناه  الثاين أو جبمع البنيوية له يف بنية واحدة

:ولإلجابة على هذه األسئلة، درس حممد سويريت املتون العربية

فتمثلت الرؤية لدى مسر روحي الفيصل للشكل واملضمون يف القول الذي رصده 

يصرح الناقد بوجهة نظره يف قضية هذين املكونني الروائيني الكبريين « سويريت حيث عنه 

وألن الرواية نسق من األلفاظ يعرب عن مضمون معني، فقد التزمت بتحليل : يف قوله

.101، ص 1995املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، صربي إبراهيم السيد، دار :باطر، علم الداللة إطار جديد، ت. ر.ف - 1
.51حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -2
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وكان فيصلي بني ÷ الرواية أوال مث حاولت قياس مدة تعبري الشكل الفين عنه] مضمون[

ƾđ�ƢȈǓ¦ŗǧ¦�ÀȂǸǔŭ¦Â�ǲǰǌǳ¦�®ȂƳÂ�ƨȈǻƢǰǷƜƥ�ňƢŻ¤�ǺǷ�ƢǠƥƢǻ�Ǻǰȇ�ŃÂ��ǲȈǴƸƬǳ¦�ŚǈȈƫ�»

يف واقع الرواية املدروسة، ذلك أن تقومي الشكل يرتبط مبدى أدائه ] بينهما[الفصل 

لوظيفته، أي مبدى تأثري يف القارئ تبعا لعنصر االنسجام والوحدة واالتساق املوجودة فيه، 

يف كل  –ويالحظ القارئ أنين انصرفت  القادرة على إيصال املضمون أو تبيان خلله،

.1»إىل إبراز نقاط الشكل الفين، فقسمت مدى تعبريها عن املضمون -رواية

نلحظ أن مسر روحي الفيصل قد ذكر أنه قد فصل بني الشكل واملضمون باعتبارمها 

�» ƾđÂ�ÅƢƬǫƚǷ�ƢǸȀǼȈƥ�ǲǐǨǳ¦�Ǯ ǳ̄�ÀƢǯ�ȂǳÂ�ǽƾǬǻ� ƢǼƯ¢�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨƥƢƬǰǴǳ�ÀȐǰǌŭ¦''تيسري 

إال أن ذلك يوقعه يف البعد عن املنهج البنيوي الذي جيمع بينهما يف بنية النص '' التحليل

املنهج الذي سيمارسه الناقد على معىن ومبىن العمل « وبذلك استشف الناقد سويريت أن 

الروائي، كما نستشف بوضوح أن الرواسب النقدية العربية املاضوية ال تزال عالقة بذهن مسر 

يصل الذي تأثر ممن سبقه من النقاد القدامى منذ ابن قتيبة إىل يوسف جنم، ذلك روحي الف

لكونه مل يتخلص بعد مما نفذ إىل الوعيه واستقر فيه من خطابات نقدية ما برحت ترتدد 

يف العصر احلديث ما كان سائدا يف العصور القدمية، كما أنه مل يتفحص الرتاث النقدي 

ال يقتصر على رؤية نقدية دون أخرى مناقضة هلا أو  حىت يستخلص اجليد منه وحىت

لو . العريب كما عرف لدى عبد القاهر اجلرجاين'' البنيوي''يتجاهل جتاه ال كليا النقد 

.52حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
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اعتمد مسر روحي الفيصل هذا األساس النقدي املتقدم يف تراثنا النقدي، لتخطى الثنائية 

على  –لكنه راح يتوسل . لى القياساليت تسم مبيسمها املنهج النقدي القدمي املؤسس ع

باملنهج اللغوي والبالغي الذي يوظف املصطلحات البالغية توظيفا تعوزه  -عكس ذلك

.1»الدقة

إن ذلك أإلحلاح الذي الحظه سويريت على الفصل املؤقت للشكل واملضمون والذي 

إال أنه مل برره مسر روحي الفيصل بالضرورة اليت يفرضها حتليل النص الروائي ال يفسر 

  .يستطع أن يتخلص من املنهج اللغوي القدمي

ذاك كله أن مسر روحي الفيصل ناقد غري بنيوي لكونه ال « وقد استنتج سويريت من 

يدرك مفهوم البنية إدراكا عميقا ولكونه حيكم على الشكل بالعجز عن اإلفصاح عن 

أنه ليتخذ املضمون ): ايةقصور الشكل الفين يف التعبري عن مضمون الرو : (املضمون بقوله

الدال على التساوي احلاصل '' املستوى''مقياسا للحكم على الشكل إذ يستعمل مصطلح 

�ǾǳȂǫ�Ŀ�À¦ǄȈǷ�ŖǨǯ�Ŀ�ƢǠǓÂ�ÀƢƠȈǋ�ƢǸĔƘǯÂ�ƢǸȀǼȈƥ) : ولقد جاء الشكل الفين على مستوى

ل يدل هذا القول أيضا على أنه يتعام). املضمون، وجاء املضمون على مستوى األسلوب

�ǲǰǌǳ¦�ȄǴǟ�Ƕǰū¦�Ǯ ǳ̄�À¤Â��¦ǀǿ�±ǂǧÂ�¾Ǆǟ�ƨȇ£°�ƢĔ¤��½¦̄�Ȃǿ�ǆ Ȉǳ�¦ǀǿ�ÀƘǯÂ�ƢǸȀǠǷ

.2»املضمون ال يعترب حكما بقدر ما يعترب إقرارا حبقيقة وهي ائتالفية الشكل واملضمون

.52حممد سويريت، النقد البنيوي والنص الروائي، ص -1
.55املرجع نفسه، ص -2
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إذن ما نلحظه عن االستنتاج الذي قدمه حممد سويريت عن مسر روحي الفيصل أنه 

النقد هي عملية حتليلية تفسريية تفحصية للنقد أقامها ، ولكن نقد »ناقد غري بنيوي«

سويريت على نقد مسر روحي الفيصل يف إطار مدى متثل املنهج البنيوي على النص الروائي، 

ولكن قد سبق لنا أن ذكرنا أن سويريت أصدر حكمًا مسبقًا على املتون اليت اختذها يف 

ǟ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ǲưŤ�ÀȂƬǷ�ƢĔ¢��ÄƾǬǼǳ¦�ǽ°¦ȂƷ ًلى النص الروائي وقد كان حكمًا سابقا

  .ألوانه يف حماورته النقدية

مث يطرح سويريت مفهومًا آخر للشكل واملضمون يف النص الروائي من خالل سيزا 

فقد عربت عن وجهة نظرها يف مسألة الشكل واملضمون يف سياق حديثها عن « قاسم، 

طبيعة زوال ومدرسة الروائيني االجنليز تأثري جنيب حمفوظ مبدراس أدبية مثل واقعية بلزاك و 

، تقارن الناقدة بني أدب جنيب حمفوظ وأدب الغرب انطالقا من الشكل الذي تقول (...)

·��ǺǷ�©ƢȈǷȂǸǠǳ¦�Ŀ�ÀȂǰȇ�ȏ�ŚƯƘƬǳ¦�¦ǀȀǧ��ƨǇ°ƾŭ¦�ǽǀđ�ǂƯƘƫ�ƾǫ: (فيه ȂǨŰ�Ƥ Ȉų�ÀƢǯ�¦̄¤Â

ǄǴƥ�ƾǼǟ�ǞǸƬĐ¦�ƾǬǻ�Â¢�ȏÂ¦½�حيث األفكار واملوضوعات أو التيمات مثل فكرة الوراثة عند ز 

فإن مثل هذه األفكار مطرودة على قارعة الطريق  . أو عرض أسرة برجوازية عند جلزورذي

�Ŀ�̈®ȂƳȂǷ�ƢĔ¢�ń¤�ƨǧƢǓȍƢƥ��ƢȀǼǷ�ƾȈǨȇ�À¢�ǞȈǘƬǈȇ�ÀƢǼǧ�ǲǯ�¾ÂƢǼƬǷ�Ŀ�ǚƷƢŪ¦�¾ȂǬȇ�ƢǸǯ

يف املعاجلة جماالت خمتلفة غري األدب، أما األساس بالنسبة لعناصر التأثري، فيكمن 

واألسلوب ال يف الفكرة العامة أو املوضوع، واألدلة الوحيدة املعتمدة جيب أن تتجلى يف 

�©ƢȈǼǬƬǳ¦�Ȃǿ�ƢǼǿ�ƢǼǸȀȇ�Äǀǳ¦Â��ȐǷƢǰƬǷ�ƢȇȂǤǳ� ƢǼƥ�ƢĔȂǰƥ�ƢȀǈǨǻ�ƨȈƥ®ȋ¦�´ ȂǐǼǳ¦
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واألساليب األبنية حيث أن الذي يناقشه هو ظهور شكل أديب جديد ال انتشار أفكار 

.1»احي احلياة املختلفةجديدة يف نو 

» األفكار مطروحة على قارعة الطريق« بعد حتليل سويريت ملقولة اجلاحظ الشهرية 

واليت حتمل قناعة الناقدة سيزا أمحد قاسم، مبعارضته هلا أن لكل فكرة شكل معني مهما 

Ǉ°�ȆǿÂ�ȏ¤�ƨȈƥƢƬǯ�Â¢�ƨȇȂǨǋ�Ƣēȏȏ®�ƢŮ�ƨȇ°Ƣǋ¤�Â¢�ƨȇȂǤǳ�ŘǠŭ¦�¾Ƣǰǋ¢�ǽǀǿ�ƪ ǨǴƬƻ¦ ائل

وجود األفكار بغري أشكال ضرب من اخليال، «:ذات شكل ومعىن، إذ يقول سويريت

وانطالقا من هذه احلقيقة، فإن البحث املمكن واملوضوعي الذي ينبغي أن يتوجه إليه 

وبذلك فبحث سيزا قاسم . 2»االهتمام، هو البحث عن درجة األدبية يف هذه األشكال

ال يف املضمون شيء يرجعنا إىل عهد قد وىل، مع النظريات عن األدبية، ومتثلها يف الشكل 

  .النقدية املعاصرة اليت تأخذ الناقدة منهجها البنيوي لتحليل النص الروائي

، فهي ختالف وجهة نظر سيزا أمحد قاسم ''خالدة سعيد''أما عن نظرة الناقدة 

ية غري املنفصمة ثنائية الشكل واملضمون إىل وحدة البن -من منظور بنيوي –بتحويلها 

إن « : العناصر حبيث صار الشكل لدينا مضمونا كما هو الشأن لدى تودوروف الذي قال

جتاوز ثنائية الشكل واملضمون : أحد أسباب وجود مفهوم البنية هو هذا السبب بالذات

فالناقدة قد أخذت املفهوم من  3»القدمية، العتبار العمل األديب يف كليته ووحدته الدينامية

.56نص الروائي، ص حممد سويريت، النقد البنيوي وال-1

.57املرجع نفسه، ص -2
.فسه، الصفحة نفسهان - 3
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الشكل موقفا حيويا يعرب عن نظام العالقات املتفاعلة يف النص «ملنهل البنيوي إذ اعتربت ا

–ال وجود ملا يسمى عادة باملضمون والشكل، فنحن إزاء الشكل : الروائي إذ قالت

املضمون ألن ما يسمى عادة بالشكل، يتخذ هنا طبيعة جديدة، يصبح موقفا ونظاما 

هذه الرؤية اليت تفحصها السويريت يف تنظري خالدة سعيد و  . 1»للعالقات، نظاما للحركة

.كيف متثل املنهج البنيوي حملًال للنص ال روائي

ونفس ما استنتجه السويريت عن خالدة سعيد الحظه عن ميىن العيد فيما خيص 

�ƢĔ¢�̄ ¤�ÀȂǸǔŭ¦Â�ǲǰǌǳ¦ » من منظور الواقعية يف  –تسري يف ذات االجتاه إذ تؤكد

ذلك أن األثر (...) �ƢĔȂǸǔǷ�Â¢�ƢȀǴǰǋ�Ŀ�ȏ�ƢȀƬȈǼƥ�Ŀ�ƨǼǷƢǯ�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƨȈǠǫأن وا -األدب

إن واقعية النص ليس يف : (الواقعي ناتج عن دينامية البنية الروائية كلها لقول ميىن العيد

)وال يف الرؤية فيه، بل يف قدرة بنية النص على إنتاج أثر واقعي'' شكله''وال يف '' مضمونه''

إىل نظرية التلقي اليت ملستها الناقدة هنا ملسا خفيفا  -وال شك –ك الفكرة تعود جذور تل

، إذ أن رؤية 2»ال يدعمه وعي نقدي عميق جبميع أبعادها على مستوى البنية والداللة

سويريت وحكمه على الناقدة ووعيها النقدي مبين على الدعم بالتحليل للبنية والتفصيل يف 

�ƚƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�ǲƟȏƾƥ�¬Âǂǋكد وعي الناقدة باملنهج البنيوي.  

.57حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1
.58املرجع نفسه، ص -2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

284

وبذلك نفس التشكل املفاهيمي قد امتد ملوقف نبيلة إبراهيم سامل لتؤسس تنظريا 

وموقف هذا الناقد « ،بنيويًا بعيدا عن النظرة التقليدية اليت تفرق بني الشكل واملضمون

التقليدي موقف عبثي يبحث عن التطابق املتحقق مسبقا بني اللغة والداللة وجيعل من هذا 

: التطابق أفقا لالنتظار ومعيارا للحكم رغم كونه حتققا قبليا يف بنية الرواية لقول الناقدة

دراسة القصة انقضى زمن دأب فيه نقاد القصة على الفصل بني لغتها وحمتواها، واكتفوا ب(

�́ ȂƼǌǳ¦�ǽǀǿ�ƨǫȐǟÂ��ƢȀǏȂƼǋÂ�ƢēƾǬǟÂ�ƢȀƬǰƦƷ�ȆǿÂ�ƨȇƾȈǴǬƬǳ¦�ƢǿǂǏƢǼǟ�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ

بعضها ببعض، وذلك بقصد الكشف عن مغزاها وكل ما يطلبه الناقد يف هذه احلالة من 

ƢĔȂǸǔǷ�ǞǷ�ƨǓ°ƢǠƬǷ�Â¢�ƨǔǫƢǼƬǷ�ÀȂǰƫ�ȏ¢�Ȇǿ��ƨȇ¦Âǂǳ¦�ƨǤǳ«1  وهي نظرة تقليدية لثنائية

قد نفتها الناقدة مما جعل سويريت يؤكد على املنهج البنيوي يف تنظري  الشكل واملضمون

  .الناقدة نبيلة إبراهيم

فتجمعت يف  ،إن ثنائية الشكل واملضمون قد وجدت حًال هلا مع املنهج البنيوي

،دراسة البنية كتشكيل جلوهر النص األديب وهذا ما حلظه سويريت عند موريس أبو ناضر

ه املسألة العتباره إياها جمرد مشكلة وجدت حلها يف النقد البنيوي، مل يثر هذ«حيث أنه 

مبعدًا عن نفسه مشقة 2»لذا حاول تفادي الشكل واملضمون لبعوضها مبصطلحات بنيوية

التقليدية اليت ال جيدر بأي ناقد  -الشكل واملضمون –نفي واستبدال أو شرح هلذه الثنائية 

.ليالً أو حىت حماوالت التنظري فيه أن يستخدمهايتخذ من املنهج البنيوي منهجاً حت

.58حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1
.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

285

يكتفي يف هذه املسألة بإثارة موجزة « أما عن سعيد يقطني، قد رأى السويريت أنه 

�ƢēƢǻȂǰǷ�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�¦ǀǯÂ�ƢǿǂǏƢǼǟ�Ǯ ȈǰǨƫÂ�ǎ Ǽǳ¦�ƨȈǼƥ�ǲȈǴŢ�Ŀ�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼŭ¦�ǾȈǼƦƫ�ń¤

ƾȇƾǠǳ¦�ƪ: (لقول الناقد ǴǠƳ�Ŗǳ¦�Ȇǿ��Ƣē¦̄�ƨǳȏƾǳ¦�ǲǠǳÂ الشكلية''يسم القراءة اجلديدة بـ ''

وهو ال يرى فيها إال جانب إغفاهلا املضمون أو احملتوى الذي حتمله التجربة، متغاضيا 

�¿ȂǬȇ�Ŗǳ¦�ƨȇȂȈǼƦǳ¦Â�ƨǬȈǸǠǳ¦�©¦®ƾƄ¦�Ǻǟ�Ǧ ǌǰǳ¦�Ŀ��«ƢƬǻƜǯ�ƨǴƟƢŮ¦�ƢēƢǻƢǰǷ¤�Ǻǟ�Ǯ ǳǀƥ

ألن حيدد نفيًا ملفاهيم وإثبات واليت اعتمدها الناقد وال حيتاج األمر  1»عليها العمل األديب

ألخرى كي يتأكد املنهج البنيوي، فاألسس واملبادئ اليت تعتمد عليها البنيوية معروفة وإذا 

  .خرج عنها أي ناقد قد خرج إذن عن املنهج البنيوي

مث عرض الناقد حممد سويريت يف نفس الفصل تعريفًا للبنية لدى الغ ربيني، ومنهم 

كلود ''و'' بروب''نيوي، ومن خالل التعاريف اليت أوردها عن لسان املؤسسني للمنهج الب

التعارض « ، وقد ركز على تعريف غرمياس فيما يتعلق مبفهوم '' غرمياس''و'' شرتاوس-ليفي

ال يعين أن الشكل غري دال كما ذهب إىل ) احملتوى(واملدلول ) الشكل(امللحوظ بني الدال 

كما يرى أن التمفصالت السيمية . دال -كاملادة– ذلك تقليد نقدي، بل يعين أن الشكل

�ƲƟƢƬǻ�ǪȈǬƸƬǳÂ��Ƣē®ƢǷ�Ǻǟ�ŐǠƫ�ƨȈǳȏƾǳ¦�°ÂƢƄ¦�̧ ȂǸů�À¢�śƷ�Ŀ�ƢȀǴǰǋ�ÀȂǰƫ�ƨǤǴǳ

ميكن، لوصف جمموع دال، أن ميارس هذا الوصف على  -يقول غرمياس –متباينة 

ريف قد أتبعه وهذا التع. 2»املستوى السيمي أو الشكلي الداليل أو املادي: مستويني

.59والنص الروائي، ص حممد سويريت، املنهج البنيوي-1
.61، ص املرجع نفسه - 2
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ومؤدى هذا التعريف أن « سويريت بشروح، توضح البنية وكيف أخذت مفهومًا جديدًا 

البنية يف نوع الداللة اليت تستمد كينونتها من نشوء عالقة بني مستني أو بني املقولة السيمية 

منط  إن البنية هي: ( والسمات بوصفها األجزاء املكونة هلا بقوله -باعتبارها كال بنيويا –

وهذا الرتكيز والشرح لتعريف . 1»)وجود الداللة املتميزة حبضور عالقة متمفصلة بني مستني

ومن اجلدير بالذكر أننا ركزنا على تعريف غرمياس ملفهوم البنية «: غرمياس يعلله سويريت قائالً 

أكثر من غريه ألننا نؤسس عليها إضافة جديدة ضمن الكشف عن حقيقة وواقع ممارسة 

، فالسر يف اإلحلاح والرتكيز على تعريف 2»د العرب للنقد البنيوي على النص الروائيالنقا

غرمياس يعود إىل رغبة سويريت تفحص األعمال النقدية اليت اختارها كمتون يف تبنيها املنهج 

  .البنيوي ومدى تطبيق هذا التبين على النصوص ال روائية

:قد إىلفقسمة الناالمحكي بوصفه قصة : القسم الثاني

: يف األعمال الروائية مفهوم الشخص والشخصية –الشخصيات : الفصل األول

  ).املذكورة سابقا(

« تتداخل يف بناء النص الروائي العديد من العناصر ومنها الشخصيات إذ تعد 

الشخصية الروائية كمكون هام يف اخلطاب الروائي ال ميكن النظر إليها معزولة عن عاملها 

يه الروائي والكاتب، وبالتايل فهي مكون أساس يف العامل الروائي املتخيل، الذي وضعها ف

.62حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي ، ص -1
.63نفسه، ص املرجع  - 2
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الشخصية الروائية ): (رولون بورنوف، ولایر ويلي: ومها الكاتبان('' عامل الرواية''يقول كاتبا 

إنسان : مثلها مثل الشخصية يف السينما أو املسرح غري منفكة عن العامل اخليايل املنتمية له

وبالتايل فهي عبارة عن شبكة  ،....)ميكن أن توجد يف أذهاننا كجريدة معزولةوأشياء وال 

وبذلك أخذت الشخصية مفهومًا يف البنيوية شكًال متثله غرمياس يف هذا .1»من العالقات

وهكذا تصبح الشخصية جمرد دور ما يؤدي يف احلكي بغض النظر عمن « : املنهج بقوله

.»2يؤديه

لنص الروائي حمورًا أساسيا به ميكن تسيري باقي عناصر إذن متلك الشخصية يف ا

الرواية، وقد تناوهلا حممد سويريت يف هذا الفصل كرؤية للمنهج البنيوي إذ يربط هذا املبحث 

للشكل « وذلك ملا ) الشكل واملضمون(باملبحث الذي سبقه ) الشخص والشخصية(

وعلى هذه (...) فهوم الشخص عالقة مبفهوم الشخصية الروائية كما للمضمون عالقة مب

الشاكلة، سينزاح مفهوم الشخص حنو مفهوم الشخصية احلريف الذي تكون له عالقة بـ 

مث عرف سويريت كًال من الشخص والشخصية حيث قال عن الشخص .3»''حمكي الرواية''

أي بكل الظروف الكامنة فيه وا » اإلنسان الفرد كما هو موجود يف الواقع«: أنه ذلك

إن الشخصية يف العامل الروائي ليست وجوداً واقعياً «:طة به، أما الشخصية فقال عنهاحملي

الدار العربية للعلوم والناشئون، منشورات االختالف، (، )من مساءلة الواقع إىل سؤال املصري(حممد معتصم، بنية السرد العريب -1

.120، بريوت، ص 2010، 1ط، )دار األمان

.52محيد حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، ص -2
.69حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -3
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بقدر ما هي مفهوم ختييلي تشري إليه التعابري املستعملة يف الرواية للداللة على الشخص ذي 

الكينونة احملسوسة الفاعلة اليت نعاينها كل يوم، هكذا تتجسد على الورق فتتخذ شكل لغة 

ل مرتبة منطقيا أو انزياحيا ينتج عنه احنراف عن القاعدة واملعيار يف اجتاه توليد وشكل دوا

وهذا التعريف للخصية ينحى . 1»الداللة يف ذهن القارئ، بعد فكه شفرة العالمات الداللية

. حنو املنهج البنيوي فهو موافق لبعض التعاريف اليت رصدها سويريت عن بعض الغربيني

2»الشخصية الروائية ليست هي الشخص كما نشاهده يف احلياة«أن خيلص السويريت إىل 

ما «وذلك يدفع يف ذهنه مجلة من األسئلة حتتاج إىل إجابات من قيام حواره النقدي وهي 

هي رؤية خالدة سعيد إىل الشخصية الروائية؟ أتنظر إليها باعتبارها شخصية روائية أم 

يها باعتبارها شخصا حقيقيا، فبماذا تتميز هذه باعتبارها شخصا واقعيا؟ إذا كانت تنظر إل

الناقدة عن الروائي يف نظرته إىل الشخصية الروائية؟ هل تدرك بعمق الفرق املوجود بني 

مفهوم الشخص ومفهوم الشخصية كما قد يدركه به روائي ناقد مثل جنيب حمفوظ؟ ال 

هذه الشخصيات منقسمة على (: ''ثرثرة فوق النيل''نعتقد ذلك لقوهلا يف مقاربتها لروايته 

�̈ƢȈū¦�ǞǷ�¿Ƣƴǈǻȏ¦�ȄǴǟ�Ƣē°ƾǫ�Ŀ�©ÂƢǨƬƫ��«¦Â®±ȏ¦Â�ǒ ǫƢǼƬǳ¦�ǺǷ�ƨǳƢƷ�Ǌ ȈǠƫ�ƢȀǈǨǻ

العامة، ولكنها مجيعها منفصمة عن هذه احلياة على الصعيد الشخصي، وعالقتها باحلياة 

ا منهم من فم. العامة عالقة آلية قسرية روتينية تفرضها ضرورة العيش، وليست عالقة انتماء

يؤمن مبعىن عمله أو روابطه العائلية وليس منهم شخص واحد يرتبط ارتباطا عميقا بأي 

.70حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي ، ص -1
.74نفسه، ص املرجع  - 2
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�Â¢�ƨǫȐǟ�Â¢��ƨȈǓƢǷ�ƨǜƸǴǯ��Ƥ ƟƢǣ�°ƢǔƸƬǇ¦�ń¤�ÀȂǠǈȇ�ȏ�Ƕđǂǿ�Ŀ�ǶĔ¤�ǲƥ�� Ȇǋ

حالة ما، يلتمسون الغياب الفكري، غياب الوعي لعجزهم عن مواجهة الفراغ والعبث، 

ƢǠǷ�ȄǴǟ�Ƕē°ƾǫ�¿ƾǟÂفهذا القول الذي الحظ فيه سويريت عدة مالحظات . 1»ينة التناقض

 ظهرحيث  ،قد أخرجت الناقدة خالدة سعيد عن املنهج البنيوي ورؤية الشخصية الروائية

مبزج الناقدة بني مناهج تأويلية نفسية واجتماعية جعلتها تتعامل مع الشخصية برؤى 

.خرجت فيها عن املنهج البنيوي، جعلها ختلط بني الشخصية والشخص

إذا  « : لغسان كنفاين قال عنها سويريت'' ما تبقى لكم''مث يف دراستها الثانية لرواية 

رسة نقدية يف ضوء املنهج البنيوي يف نقدها كانت خالدة سعيد قد أخفقت يف حتقيق مما

�ƨȇ¦Âǂǳ�ƢȀǴȈǴŢ�ƾȈǠǏ�ȄǴǟ�ƢȀǬȈǬŢ�Ŀ�ȐǠǧ�ƪ Ƹų�ƾǫ�ƢĔƜǧ��ƨǠƟ¦ǂǳ¦�Ǯ Ǵƫ''ما تبقى لكم ''

لغسان كنفاين، لقد تعاملت مع هذه الرواية الواقعية باعتبارها وحدة ملتحمة العناصر حيث 

ƾ̈ǫƢǼǳ¦�¾ȂǬǳ�̈ƾƷ¦Â�ƨǸǴǯ�ƢĔƘǯÂ�ƢȀȈǧ�§ ƢǘŬ¦�¦ƾƥ) :  هذه التداخالت جتعل الرواية بكاملها

�ƨȇ¦Âǂǳ¦�ǽǀǿ�Ŀ�©ƢȈǐƼǌǳ¦�ǞǷ�ƪ.2»)حديثا واحداً  ǴǷƢǠƫ�ƾǫ�ƢĔ¢�ļǂȇȂǇ�ƢȀǼǟ�ǚƷȐǧ

بصفتها شخصية ال لشخص واقعي، فابتعدت فيها عن السياق ووظفت مفهوم النسق من 

يف  إذن قد تراوحت الناقدة خالدة سعيد. خالل متابعة الشخصيات باعتبارها أصواتا

'' ثرثرة فوق النيل''دراستها بني خروجها يف بداية دراستها عن املنهج البنيوي يف رواية 

.75-74الروائي، ص ص حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص-1
.79، ص املرجع نفسه - 2
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�Å¦ƾȈǠƥ�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�©ƢȈǐƼǌǴǳ�ƨǠƥƢƬŭ¦Â�ƨȈǬǈǼǳƢƥ�ƢȀƬũÂ�Ŗǳ¦�ƢēȐȈǴŢ�Ŀ�ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƨǇ°ƾŭ¦�ƢȀƳȂǳÂÂ

  .عن املفاهيم الواقعية لألشخاص

ار الروائي مسر روحي الفيصل،  وبعيدا عن مفهوم خالدة سعيد للشخصية الروائية س

كونه فهم الفوارق بني الشخصية الروائية والشخص الواقعي حيث رأى عنه سويريت أنه ينظر 

نظرة خمتلفة عن نظرة روائيي العشرينات الغ ربيني، وذلك ألنه « إىل الشخصية الروائية 

حزان الرماد يبدو أن رواية أ: (يعتربها شخصا اجتماعيا ال معادال له فحسب لقول مسر

أن الشخصية الروائية، وهي شخصية فنية صرف، معادل للشخصية : تؤمن باملقولة التالية

للشخصية الروائية مبهما '' الفين''ومع ذلك يبقى هذا اإلدراك ). االجتماعية أو هي نفسها

املرجع /اللغة بقدر ما يبحث عنها من خالل الشخص/ما دام مسر ال حيلل هذه الشخصية

ولكن رغم عدم عمق اإلدراك الفين للشخصية إال أن سويريت مل  1»عي واإلنسايناالجتما

باعتبارها منوذج يقدم صورة داللية  ،يستطع أن ينكر على  الناقد استيعابه للشخصية الروائية

  .وال جيب ربطه بعامل الواقع

كما ذهب سعيد يقطني نفس مذهب مسر روحي الفيصل حني قسم الشخصية 

شخصية هامشية، حيث رصد  -3شخصية ثانوية  -2شخصية حمورية  -1 الروائية إىل

وما يعطيها صفة الثبات هذه هي احلضور نفسه الذي جنده « : عنه سويريت ذلك يف قوله

.81حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي ، ص -1
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كما الحظ . 1»وهذه الصفة تعطيها طابع الرمزية. مع الشخصيات احملورية كذوات متحركة

ة للشخصية الروائية يف إطار املنهج سويريت عن سعيد يقطني استخدامه ملصطلحات نقدي

املصطلحات النقدية اإلجرائية اليت أطلقها النقد البنيوي على « البنيوي جعله يتساءل عن 

.2»هذا النوع من الشخصيات الروائية اليت جتعل السرد يواصل سريه يف طريقه

منطق األفعال، : ولإلجابة على هذا السؤال كانت دراسته يف الفصل الثاين

  ).املذكورة سابقا(شخصيات باعتبارها فواعل من وجهة نظر حنوية يف األعمال النقدية ال

رؤى بعض النقاد الغربيني يف رؤية  -إجابة عن سؤاله –فيعرض سويريت فيه 

يف حديثه عن املنهج « '' بروب''الشخصية الروائية من وجهة نظر حنوية، فيحدد نظرة 

ƨȈǐƼǌǳ¦�ǲǠǧ�ƢĔƘƥ�ƨǨȈǛȂǳ¦��̈®Ƣŭ¦Â�ƢĔƘƥÂ�ª ¦ƾƷȋ¦�¼ƢȈǇ�Ŀ�ǽƢǼǠǷ�ƨȈƷƢǻ�ǺǷ�®ƾŹ�Äǀǳ¦

تعين الوظيفة عمل الشخصية : ( يف قوله(...) اجلزء اجلوهري من اخلرافة وعنصرها الثابت 

لينتقل ملفهوم املتشابه والذي طرحه  3»)الذي يتحدد من وجهة نظر داللته يف سياق احلبكة

ديد تودوروف ملفهوم الوجه البالغي إذ لو قارنا حت« : كل من تودوروف وغرمياس يف قوله

وحتديد ) ميكن أن تصبح وجها بالغيا) أو أكثر(كل عالقة بني كلمتني متواجدتني : (قال

�ƢĔƘƥ�¾Ƣǫ�̄¤�ƨȈǼƦǳ¦�¿ȂȀǨŭ�² ƢŻǂǣ)ألدهشنا حقا )حضور كلمتني وحضور العالقة بينهما ،

وهو صريورة الوجه البالغي التطابق التام بني التحديدين إىل درجة إحيائه باستنتاج دقيق 

.83حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1

.املرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.87نفسه، ص -3
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، إن هذا املفهوم النحوي للبنية الشخصية عند النقاد الغربيني، كيف ميكن للناقد 1»بنية

  .العريب توخيه وحماذاته يف نقدنا العريب

لقد الحظ سويريت يف دراسته ملدونة نبيلة إبراهيم سامل ممارستها للمنهج األلسين 

واصل كما عرف عند جاكبسون الذي حييل إىل الوظيفي كما عرف عند بروب ومنهج الت

املالحظ أن الناقدة تتأرجح يف ممارستها النقدية « : ، فقال يف هذا املقام''السياق''مصطلح 

هذه، بني التحليل الوظيفي واملنهج التفسريي، حبيث استخدمت مصطلحات مقتبسة من 

«، ليخلص سويريت أنه 2»مورفولوجيا اخلرافة ومصطلحات اجتماعية وإيديولوجية وفلسفية

يتضح جبالء أن املنهج الشكالين لدى نبيلة إبراهيم سامل غري خالص لتداخل مناهج 

متعددة يف حتليلها الشيء الذي يتناىف واملنهج البنيوي من وجهة نظر أصحاب هذا 

3�̈ƾǟ�ƲǿƢǼǷ�ƢȀǷ¦ƾƼƬǇ¦�Ŀ�ƪ»املنهج ǘǴƻ�ƢĔȂǯ� ƾ̈ǫƢǼǳ¦�Ǻǟ�Ǯ ǳ̄�ļǂȇȂǇ�©ƢƦƯƜǧ

فيها منافذ حنو البنيوية، أما املنهج البنيوي مبستوياته مل يكن سوى إجراءات حاولت أن جتد 

ƨȇȂȈǼƦǳ¦�ƨȇ£°Â�Ǧ Ǵź�ƢǷ�¦ǀǿÂ�Ãǂƻ¢�ƲǿƢǼǷ�ń¤�©ȐȈǳƾƫ�ȂŴ�Ƣđ�°ƢǇ.

لنهج البنيويني يف التوسل « أما عن موريس أبو ناضر قد الحظ عنه سويريت تتبعه 

بالبنية الوظيفية كما عرفت لدى بروب وبالبنية العاملية اليت استخلصها من غرمياس، لكن 

مل يقف عند هذا احلد، بل استفاد كذلك من ممارسات أخرى للمنهج البنيوي على النص 

.91حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1

.95املرجع نفسه، ص -2
.97نفسه، ص -3
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جريب وكذا التعريف باملناهج اللسانية وعالقتها بالنقد األديب الروائي قصد التدريب والت

وخالل هذه الدراسة اليت قدمها سويريت مفصلة، مرورًا بكل منهج 1»وممارسة'' تنظري''

نتج عن ذلك املزج أن  ،نقدي اختذه موريس أبو ناضر ليتفحص النص الروائي وحل شفراته

الين الوصفي إىل منهج التأويل املعياري كما موريس أبو ناضر قد انتقل من املنهج الشك« 

يدل التعليق واملزج بني منهج بروب ومنهج غرمياس لتحليل العمل الروائي الواحد فحسب، 

ƲȀǼŭ¦�Ƣđ�Ǧ ǛÂ�Ŗǳ¦�ƨǬȇǂǘǳ¦�Ŀ�Ȃǿ�ƢǷ�°ƾǬƥ�ƲȀǼŭ¦�Ŀ�ǆ Ȉǳ�Ƥ ȈǠǳ¦�À¢�ȄǴǟ«2 . فاختالط

واحد إال واختذ مصطلحات املناهج وعدم الثبات على منهج يؤدي إىل االرتباك ألن كل 

وطريقة ثابتة وجب السري عليها للوصول إىل اقتفاء األثر األديب والوصول  ،خاصة به

للتحليل املناسب واملزج بني منهجني أو أكثر يعين تكون رؤية نظرية خاصة بالناقد، وميكن 

  .أن تكون هلذه الرؤية معامل من نقد النقد للتأسيس لنظرية جديدة أو حمالة ذلك

��§Âǂƥ�ƨȇǂǜǼǳ�̈ƾȇƾƳ�ǶȈǿƢǨǷ�ƪ ǨǛÂ�ƾǫ�ƢĔ¢�ƾȈǠǳ¦�ŘŻ�Ǻǟ�ļǂȇȂǇ�ǾǜƷȏ�ƢǷÂ

�ȆǟƢǸƬƳȏ¦�ƲȀǼŭ¦�ǒ ǧǂȇÂ�ÄȂȈǼƥ�ƾǠȇ�Äǀǳ¦�§Âǂƥ�ƲĔ�ȄǴǟ�ȆƳȂǳȂȇƾȇȍ¦�°ȂǜǼŭ¦�ƪ Ǵƻ®Ƙǧ

إن بروب مل « : أو أي ظروف خارج عن النص األديب وقد أرجعت ميىن ذلك يف قوهلا

إال يف إطار إيديولوجية النص نفسه، أو لنقل،  -احلكاية –يستطع حتديد مكونات النص 

إن هذه اإليديولوجيا، املرتكزة على ثنائية اخلري والشر هي اليت حددت مواقع هذه املكونات 

إن الفتاة اليت خترج من : وحركة العالقات بينها بالشكل الذي أظهرته بنية هذه احلكاية

.98-97حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص ص -1
.102املرجع نفسه، ص -2
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ريها باخلروج معيقا أو شريرا، ويبدو من املنزل، هي فتاة ارتكبت خمالفة، لذلك يبدو من يغ

يردعها عنه مساعدا أو خريا، ولو كان اخلروج من املنزل ال يعد خمالفة النعكس املوقع بني 

فتساءل سويريت عن سر رؤية ميىن العيد وما هي البواعث اليت جعلتها  1»املساعد واملعيق

حبيث  ،افة العجيبة لربوبتعكس مواقع العوامل عما كانت تسري عليه الدراسة يف اخلر 

وذلك من خالل القول  ،اعتربت املعيق هو من يغري باخلروج واملعني هو من مينع عنه

  .السابق الذي رصده عنها سويريت

أما عن املنهج الواقعي أو اإليديولوجي الذي ظهرت حماور عديدة له يف دراسة ميىن 

Ƣǫ�śƷ�ļǂȇȂǇ�ƢȀǼǟ�Ǿǜū�ƢǷ�¦ǀǿÂ�ƢēȏƢǸǠƬǇ¦Â�ƾȈǠǳ¦واضح إىل أقصى احلدود أن « : ل

هذا النقد نقد إيديولوجي ينظر إىل الشخصية الروائية يف ضوء مفهوم واقعي، أي يف ضوء 

'' امرأة''يتأكد ذلك من خالل تكرار الناقدة كلمة . عودة الثنائية بني الشكل واملضمون

  (...).مخس مرات يف عبارات ذات داللة اجتماعية 

يف جداوهلا اليت حتصي فيها '' األشخاص''م أيضا مصطلح وتستعمل سيزا أمحد قاس

الشخصيات الروائية، وال ختتلف عنها يف ذلك ميىن العيد اليت قسمت الشخصيات إىل 

ÀȂǷƢǿ�Ƥ ȈǴǧ�ƲĔ�ȄǴǟ�°ÂƢŰ«2.

.102حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1
.109-108املرجع نفسه، ص ص -2
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إذن قد تتبع سويريت األصل النحوي للوظيفة، وهل استطاع الناقد العريب أن يتقيد 

واليت اختذ من املنهج البنيوي وكل ما حيمله من معامل جتعل بذلك األصل النحوي للوظيفة، 

دون أن خترج ألي تقليد  ،النص بنية داخلية تؤدي بنياته هذه فيما بينها وظائف معينة

وال أي تدخل لظروف خارج عن النص من  ،نقدي يف الفصل بني الشكل واملضمون

ملنهج البنيوي كان نسيب، فاإلشارة ظروف إيديولوجية وغريها، إال أن الناقد العريب  وعيه با

إليه من الناحية النظرية لوحظ وبشكل واضح لدى النقاد العرب الذين درسهم سويريت  

فقد تراوحت بني اإلصابة واإلخفاق مع أن  -التطبيقية –أما املمارسة النقدية  ،كمتون

البنيوي، اإلخفاق اختذ نسبًا أكرب من اإلصابة، رمبا ذلك يعود لعدم الوعي باملنهج

وبأشكاله ومصطلحاته وكيف ميكن أن نساير نصًا روائياً وفق هذا املنهج الذي اقتحم فكر 

  .النقدي العريب وكذا ثقافته

سيميائية فليب هامون «من هذا القسم فقد درس فيه سويريت  أما الفصل الثالث

.»حول الشخصية الروائية

السابق حول منظور النقاد العرب وقد مهد هلذا الفصل مبا استخلصه يف الفصل 

¾Ƣǫ�̄¤��Ƣđ�ƢǿȂŪƢǟ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦Â�ƨȈƟ¦Âǂǳ¦�ƨȈǐƼǌǴǳ:»�Ƣđ�ǲǷƢǠƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ȄǴǟ� ƢǼƥ

النقاد مع الشخصية الروائية إذ دجموها مبفهوم الشخص الواقعي رغم ممارستهم ملنهج بروب 

.1»وغرمياس

.109حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1
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شخصية الروائية يف سيميائية مث يقدم عرضا مساه هو باملوجز متحور حول مفهوم ال

  .فليب هامون

» سيميائية فليب هامون« وقد متثل السرد يف العرض الذي قدمه سويريت حلقيقة 

والذي متثل يف تعريفها كمنهج بنيوي الذي ميشي وفق املنهج اللغوي الصرف أنه أراد أن 

يق اآلمنة يف الطر « يصل إىل املصب املشرتك بني البنيويني الغ ربيني حيث استخلص أن 

�ƢēƢƳǂǠǼǷ�Ƕǣ°�ƨȈǼƦǳ¦�ǪȇǂǗ�Ȇǿ -من وجهة نظر البنيويني عموما –املمارسة النقدية البنيوية 

�Ƕǣ°��ǂǗƢƼŭƢƥ�ƨǧȂǨŰ�¼ǂǘǳ¦�ǽǀǿ�ÀȂǰǳ�ǾǴǰǋ�Ǻǟ�ǲǐǨǼŭ¦�ÀȂǸǔŭ¦�ǆ ȈǳÂ�ƢēƢǧƢǘǠǻ¦Â

استقامتها وتكمن حقيقة املنهج البنيوي خصوصا يف مراعاته املنهج الذي تقرتحه البنية 

نفسها نظرا لتعدد البنيات موضوع الوصف واختالفها وتطورها وكذا تغري أشكاهلا وتداخل 

وعليه، فإذا كان موضوع العلم أو املعرفة قد متت بنيته من قبل الطبيعة أو . عناصرها املكونة

ȂǓȂŭ¦�¦ǀǿ�ƨȈǼƥ�Ƣđ�ƪ̧� -إذاك –اإلنسان، فإن مهمة الباحث  Ť�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ƨǧǂǠǷ�Ȇǿ

كان الناقد ما قبل البنيوي يدعو إىل اعتبار . يتوفر على بنية ذات شكل معنيحىت أصبح 

منهج املوضوع قبل ممارسة منهج الذات العارفة، وهذه الدعوة بالذات هي اليت بلورها 

�ƨȈǨȈǰǳ¦�Â¢�ƨȈǼƦǳ¦�Ƣđ�ƪ Ǵǰǌƫ�Ŗǳ¦�ƨȈǨȈǰǳ¦�ƨǧǂǠǷ�ń¤�̈Ȃǟ®�ƪ ƸƦǏ¢�À¢�ń¤�ÄȂȈǼƦǳ¦�ƲȀǼŭ¦

ƢǼǠǳ¦�Ƥ Ȉǯǂƫ�Ƣđ�Ļ�Ŗǳ¦Ƣē¦̄�ƨȈǼƦǳ¦�ÀȂǰƫ�ǪƟȐǟ�Ŀ�ǂǏ«1.
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وسر يف  ،وتلك اخلالصة حول املنهج البنيوي الذي يصب يف بنية النص األديب

تشكلها بطرائق لغة معينة ال على طرائق أخرى، هي خالصة الحظها الناقد من خالل 

نهج وكيف استطاع الناقد العريب أن يقرب امل ،دراسته ملتون قد مثلت النقد البنيوي العريب

من خالل تبنيه هلذا املنهج وصبه على دراسات عدة رغم  ،البنيوي الغريب إىل الفكر العريب

ǾƫƢȀƳȂƫ�śƥ�ǖǴŬ¦Â�ƲȀǼŭ¦�¦ǀđ�ǲǷƢǰǳ¦�Śǣ�ȆǟȂǳ¦.

وهو عرض حيمل مفاهيم لبنيات  »بنيات جديدة« الفصل الرابع مث درس يف 

ة مع تنظري بروب جديدة، رغم أن هذه املفاهيم مل تتبلور كما ظهرت واضحة جلي

«:وغرمياس، واملفاهيم حول الشخصية لدى فليب هامون كما عرضها سويريت إذ يقول

تأسيسا على مبدأ اللغة العريب الذي يقول بأال ت رادف يف اللغة أو على مبدأ علم اللغة 

الغريب الذي يقول بأن اللغة قائمة على التعارض، وانطالقا مما هو أساسي يف البنية 

ية، أي العمل، ميكن إضافة بنيات جوهرية مل يبلورها البنيويون رغم تداوهلم كلمة العامل

إذ  ƨȇƾǬǼǳ¦�ǶēȐȈǴŢ�Ŀ«1'' وظيفة''أو '' فعل''أو ما يكاد أن يكون يف معناها مثل '' عمل''

يعترب سويريت يف قوله هذا الكثري من دراسة الغربيني قد أوردت مفاهيم ذات أمهية كبرية 

  .ولكن هذه املفاهيم مل تتبلور وتأخذ شكل النظرية حول البنية

العاملية عند غرمياس وتتأسس على العالقة بني  « وذكر سويريت من هذه البينات 

كلمتني تشكالن حبضورمها معاً بنية بسيطة لن تشكلها الكلمة الواحة حبضورها منفردة، لذا 
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يل الغائب مت تسجيله بوصفه صار من الالزم افرتاض أو تصور أو متثل نقيض الكلمة اجلد

/ القول(وأعطى لذلك مثاال درسه حول ثنائية  ،1»عنصرا يف بنية له عالقة بالكلمة احلاضرة

إذن هذه الثنائية يف طبيعتها متضادة فاألوىل هي فعل والثانية ليست فعل، ) الصمت

القول يأيت يشكل القول أو الفعل اجلزء األكرب من أي عمل روائي، مبا أن « ليستنتج أنه 

على شكل سرد أو حوار أو مناجاة حوارية، ومبا أن العمل يتخذ شكل حركة أو قول أو 

صمت، فإنه يتوجب، أثناء حتليل الرواية البحث عن النوع الغائب فيها، القول أم الفعل؟ 

القول أم الصمت؟ كما قد بات رصد طبيعة ونوعية هذه البنيات اجلوهرية اجلديدة يف أية 

، بسيطة أو معقدة، وطاملا أن الوحدة هي ما جيمع بني البنية البسيطة والبنية صورة بدت

�̈°ȂǏ�Ŀ�À¦ÂƾƦƫ�ƢĔȂǯ�̈ƾƷÂ�Ŀ�ƢǸȀȈǳ¤�ǂǜǼǳ¦Â�ƢǸȀǼȈƥ�ƨȈƟƢǼưǳ¦�ǶȈǘŢ�ƢǼƥ�°ƾƴȈǧ��̈ƾǬǠŭ¦

فإن هذه البنيات اجلديدة واليت مل تأخذ حقها يف املنهج البنيوي قد بني سويريت . 2»ثنائية

ƬȈŷ¢Â�Ƣē°ÂǂǓ ها يف درس النص الروائي تبيان بنياته اليت ترتاوح بني الفعل والقول وكذا

الصمت، إذ أن اهتمام أحد اجلوانب قد يهمل الكل أو خيل ببنياته ولذا قد اقرتح عدم 

الفصل بني البنية العميقة والبنية البسيطة واعتبارمها يف صورة ثنائية هو رأي يف التنظري 

يت هي تطبيقية أو كما مساها الدغمومي نقد النقد إال أن النقدي مع أن دراسة سوير 

تفحصه للرؤى النظرية للغربيني البنيويني جعله يدخل جمال التنظري النقدي وهذه إحدى 

.117حممد سويريت، املنهج البنيوي والنص الروائي، ص -1
.118، ص املرجع نفسه - 2



تنظيراً وتطبيقـاً نقد النقد في المغرب العربي  ...........................الفصل الثالث

 )أنموذجا(تنظير نقد النقد  : محمد الدغمومي  

  )أنموذجا(تطبيق نقد النقد  : محمد السويرتي                                                      

299

�ƨȈǼƥ�Ŀ�Ʈ ƸƦƫ�À¢�ƢĔƢǰǷƜƥ�ƨȇǂǜǻ�Ã£°�Ǻǟ�ǾưŞÂ�ļǂȇȂǇ�ƢȀȈǧ�́ Ƣǣ�Ŗǳ¦�ƨȇƾǬǼǳ¦�ƢȇƢǔǬǳ¦

  . النص الروائي وأن تساهم يف التوفيق يف ذلك

منهج الثنائية كما عرف عند  « وقد حتدث فيه سويريت عن  :وفي الفصل الخامس

  ).ذكرا سابقا(يف عمليتني نقديتني مها  وتطبيقاته - شتراوس-كلود ليفي

شرتاوس ورؤيته الفلسفية والقائمة -فدرس سويريت العمليتني النقديتني وفق كلود ليفي

الثنائيات اللغوية واملتمثلة يف  فيستخلص من ذلك ،على أن الكون هو جمد متناقضات

املستويني األفقي والعمودي للنص، وتتبع كيف سلك النقاد العرب نفس املسالك يف حتليل 

��ƲȀǼǷÂ�ƨǨǈǴǨƥ�ÄǂǜǼǳ¦�ƢđƢǘƻ�Ŀ�ŃƢǇ�ǶȈǿ¦ǂƥ¤�ƨǴȈƦǻ�°�½ǀƫ« : اخلطاب الروائي حبيث

ي توصل إليه ورمبا كان من أشهر هذه التحليالت ذلك الذ: ( شرتاوس بقوهلا-كلود ليفي

واشتهر به، وهو الذي يقوم على أساس استخالص '' شرتاوس-ليفي''العامل البنائي 

الوحدات املتعارضة من خالل العمل األديب كله بصرف النظر عن موقعها إىل العنصر 

  .املنتصر فيها

على أساس أن بناء الكون يتمثل يف جمموعات من '' شرتاوس-ليفي''وتقوم نظرية  

اليت تبدو متعارضة ولكنها متكاملة يف الوقت نفسه، إذ ال ميكن أن يتم هذا الثنائيات 

واالعرتاف  1»التكامل إال من خالل هذا التعارض، واحلياة مبنية على أساس هذا التكامل

الذي رصده يف دراسته سويريت عن نبيلة إبراهيم سامل وولوجها علم الثنائيات الضدية ملفهوم 
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ن النقد العريب قد وعى بالبنيات احلديدة وحبث عنها من خالل شرتاوس يدلل به أ-ليفي

  .التطبيقات على النصوص الروائية

ويؤكد سويريت رؤيته حول الثنائيات من خالل حديثه هن مسر روحي الفيصل الذي 

رصد دالالت الكلمات على املستوى الصريف والنسقي، فاستخرج جمموعة من الثنائيات «

وذلك من خالل دراسته  1»ئيات إىل ضدية ولفظية وسياقية وداخليةاللغوية، مث قسم الثنا

وبذلك تتأكد رؤية سويريت بأن النص الروائي يتحقق يف الدرس . لعدة نصوص روائية

البنيوي من خالل الولوج لعاملني متصلني يستحيل الفصل بينهما ومها البنية العميقة والبنية 

  .البسيطة يف صور ثنائيات

ثنائية « والذي خصصه الناقد لدراسة  الفصل السادسل هو أما عن آخر فص

  :»خلالدة سعيد'' حركة اإلبداع''يف  البنية المفتوحة والبنية المغلقة

ǾǳȂǫ�Ŀ�Ƣđ�ƾǐǬȇÂ�ƢȀǼǟ�Ʈ ȇƾū¦�®Ȃȇ�Ŗǳ¦�ƨȈǷƢƬƬƻȏ¦�ŘƦǳ¦�ǺǷ�ļǂȇȂǇ�ƢǿŐƬǟ¦Â:»

إن معىن النص الروائي ال يتطابق واجتاهه حنو غاية حمددة مثلما أكد ذلك بقوة كل من  

شرتاوس وروالن بارط، ومبا أن هدف النقد مماثل هلدف اإلبداع الروائي، أي -كلود ليفي

قناع، فإن غاية احلوار النقدي هو توجيه النقد إىل اهلدف ذاته، لكن التأثري واإلمتاع واإل

مبناهج وطرائق مغايرة، تستنبط هذه املناهج والطرائق من الوصف الدقيق للنص الروائي 

وغايته، وإلدراك هذه الغاية إدراكا جيدا، يقرتح احلوار النقدي حتليل خامتة الرواية اليت تعرب 
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ن غاية هذه الرواية، إال أن الرواية قد تصيب وقد ختطئ يف حتقيق ع -بعالقتها مبقدمتها –

هذه الغاية، وهذا هو الباعث الذي محل احلوار النقدي على توضيح املقصود من مفهوم 

وتلك القضية من خصائص نقد النقد والنتائج اليت » البنية املفتوحة ومفهوم البنية املغلقة

  .ى سويريت خروجه بعدة تنظريات نقديةيصل إليها يف دراستها وقد الحظنا عل

أن « وقد أثار سويريت هذه الرؤية يف متابعته لدراسة خالدة سعيد، حيث يتضح له 

الناقدة العربية قد وقعت يف شرك ثنائية البنية املفتوحة والبنية املغلقة، لكن توجد أعمال 

لية بني البنيتني، إذ هذه روائية تقوض أركان هذه الثنائية بتعبريها املكثف عن الوحدة اجلد

�ÄÂƢǇƘǷ�Ǧ ǫȂǷ�Ŀ�¥°ƢǬǳ¦�ǲǠš �ƢĔȂǰǳ�ƢȀǠƬǷ¢Â�ƨȇŚƦǠƬǳ¦�ǪƟ¦ǂǘǳ¦�̧Â°¢�Ǻŭ�ƨȈǷƢǼȇƾǳ¦�̈ƾƷȂǳ¦

.1»وتبعث فيه اإلحساس بالقلق والرفض

وبذلك يكون سويريت قد حقق غايته من حواره النقدي مع من وصفهم أجود 

من  اأسئلة أراد الكشف عن أجوبة هلواليت استفزته وأثارت فيه عدة  ،األعمال النقدية

خالل حواره الذي مجع فيه بني املنهج البنيوي والنص الروائي، ومدى جناعة الناقد العريب يف 

 .العريباإلبداعي النقدي الغريب والنص الروائي البنيوي اجلمع بني املنهج 
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 خاتمة

أخذ نقد النقد يف النقد العريب متظهرات متعددة سواء من ناحية التنظري أو التطبيق،  

كدراسة نقدية مستحدثة يف نقدنا العريب وباألخص يف املغرب العريب، حيث استنبط 

النقدية، جعلته يؤسس لنفسه مكانا منفصال عن النقد العديد من اآلليات واإلجراءات 

األديب، فهذا األخري هو موضوع نقد النقد، فأسس نظريات وتفحص نصوص نقدية، 

  :فاستنتجت من خالل دراسيت هلذا العلم اجلديد يف املغرب العريب يف فصويل الثالث مايلي

ل ما أشار له نقد النقد كمصطلح ظهر يف عصور قدمية عند الغرب، وذلك من خال

اليت تعين   Metaعبد امللك مرتاض عندما بني املصطلح لدى اإلغريق يف الالحقة 

.ماوراء أو ما بعد، واليت تدل إىل تسرب علم يف علم

 أما لدى املعاصرين لدى الغرب فكان تودوروف السباق لإلشارة ملصطلح نقد النقد

 ".نقد النقد رواية تعلم" من خالل كتابه

املصطلح يف النقد العريب مل يظهر إال بعد ترمجة سامي السويداين لكتاب  نقد النقد

 ".نقد النقد رواية تعلم"تودوروف 

 لقد وردت عدة تعاريف لنقد النقد حتدد مفاهيمه ومبادئه، وكلها تصب يف أن نقد

النقد ينتمي إىل الدراسات اإلبستيمولوجية، كون موضوعه النقد الذي هو معرفة، 

 .ية نقدية أو يشري هلافيؤسس لنظر 

 الذي يعترب أكثر " حممد الدغمومي"من خالل تعاريف لنقد النقد عربيا تعريف

قد خصصه " نقد النقد وتنظري النقد العريب املعاصر"تفصيال ومتحيصا لكون مؤلفه 

 .لدراسة نقد النقد واإلحاطة بكل جوانبه
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 ممارس قرر أن الولوج تعد الصفات اليت جيب توفرها يف ناقد النقد هي شرط ألي

هلذا العامل، فالذهنية اليت ستصنع هذا اخلطاب هي وحدها القادرة على حتقيق 

 .معادلة نقد النقد وإثبات نتائجها

 يصل نقد النقد يف دراسته إىل جمموعة من األهداف وأمهها حتديث النقد وتطويره

 .واإلضافة عليه

اإلبستيمولوجيا، فاملعرفة هي أساس  أهم ما مييز نقد النقد كقراءة هو خوضه يف عامل

 .هذا اخلطاب الذي موضوعه النقد األديب

 ألرسطو تعد البذرة اجلنينية األوىل كما مساه عبد امللك مرتاض " احملاكاة"إن نظرية

اليت تصب يف مفهوم نقد النقد وتشري إىل مبادئ اليت جيب أن يقوم عليها هذا 

 .العلم

 هي تأسيس األويل لنقد النقد، رغم أن " رواية تعلمنقد النقد "إن دراسة تودوروف

تدوروف مل يعرفه ومل حيدد أهدافه، ولكن من خالل دراسته لبعض الدراسات 

النقدية ومراجعته لعدة رؤى نظرية نستشف ذلك التأسيس، فقد حلل وتفحص 

نصوصا ودرس نظريات فناشد بعضها وانتقد البعض اآلخر، ومنها كان يؤسس 

النية ويدعمها، وتلك هي أهداف نقد النقد وتطوير النقد األديب ملفاهيم الشك

 .واإلضافة له واستبدال نظريات بأخرى جديدة

 أي نظرية نقدية إال ويسبقها ممارسة لنقد النقد، وذلك ما متثل لدى العرب

املثل "القدامى، مثل دراسة اجلرجاين لقضية السارقات األدبية وابن االثري وكتابه 

 .ا أحاط به من دراسات صبت يف نقد النقدوم" السائر
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صبت يف نقد النقد مثل طه حسني يف انتقاده  لقد مارس احملدثني عدة دراسات

ملقاليت عبد العظيم أنيس، وحممود أمني العامل لتصحيح الرؤى النظرية وتوضيحها 

 .وحتليلها حىت أنه توصل لنفيها

 الدراسات اليت صبت يف نقد تعد دراسة حممد برادة لنقد حممد منظور من أهم

النقد، فقد تبىن منهجا لدراسة نقد منظور وهو البنيوي التوليدي، دلل على آرائه 

بأقوال مبنية على معارف جعلت عمله ميضي وفق اإلبستيمولوجيا اليت تصب يف 

 .نقد النقد

 دراسة يف -نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب"لقد تتبع حبيب مونسي يف كتابه

بداء باإلنطباع ووصوال : ، النقد األديب عند العرب ومناهجه القدمية منها"-املناهج

إىل البنيوية  حديثا، متجليات كل درس ومنهج عندهم، ورغم أنه مل يشر يف كتابه 

ما ولكن دراسته هذه قد صبت يف نقد النقد بكل لنقد النقد تعريفا أو مفهو 

.فصوهلا، كونه إعتمد مبادئ نقد النقد وتوصل إىل أهدافه

 إن دراسة حممد دغمومي دراسة أحاطت بنقد النقد وخطاب التنظري النقدي مبعظم

.اجلوانب وأوفاها، مما جعلها دراسة يستعني كل دارس يدق باب نقد النقد

د السويريت يف دراسته تتبعا للنص الروائي الذي عوجل باملنهج البنيوي، لقد حقق حمم

وقد اختذ متونا هلذه الدراسة تناولت النص الروائي املدروس باملنهج البنيوي، فشرح 

فيها وحلل وتوصل إىل مدى جناعة املنهج البنيوي يف معاجلة النص الروائي يف كل 

  .منت
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  حقمال ال

  :  تزفيتان تودوروف -1

يعيش .البلغارية  صوفيا دينةم يف 1939 مارس1 يف ُوِلد بلغاري فرنسي  فيلسوف

 .ونظرية الثقافة  ،تاريخ الفكر  ،النظرية األدبية ، ويكتب عن1963 منذ  فرنسا يف

مقدمة الشاعرية "، )"1971(شاعرية النثر "كتابا، مبا يف ذلك   21نشر تودوروف   

، )"1984(مبدأ احلوارية :  ميخائيل باختني  ،)"1982(ح أمريكا فت"، و )"1981(

حول التنوع "، )"1991(احلياة األخالقية يف معسكرات االعتقال : مواجهة املتطرف"

تركة االنسانيه :   واحلديقة املنقوصة"، )"2000(األمل والذاكرة "، )"1993(اإلنسان 

)2002."(

وقد ركزت اهتمامات تودوروف التارخيية حول قضايا حامسة مثل غزو األمريكتني 

، وقد تودوروف أستاذا زائرا يف عدة جامعات. ومعسكرات االعتقال النازية والستالينية

يكرم تودوروف وتشمل . وجامعة كاليفورنيا، بريكلي وكولومبيا  وييل ،جامعة هارفارد منها

تشارلز جائزة موراليس أكادميية العلوم قصر  Lévêqueعلى امليدالية الربونزية لويزار، و

جائزة األكادميية الفرنسية وجائزة أمري  Maugeanوأول  Politiquesآخرون 

.أستورياس للعلوم االجتماعية، وهو أيضا ضابط من قصر سام قصر الفنون واألدب

وكان أعظم إسهام . تودوروف يعيش يف باريس مع زوجته نانسي هيوسنت وطفليهما

«��ƢĔƘƥ.روف لنظرية أدبية له حتديد من رائعة، وخارقة رائع، رائع ورائعةتودو  ǂǠȇ�» Â°Â®Ȃƫ

عند وقوع احلدث، وعلينا أن . رائعة على أي حال ما حيدث يف عاملنا الذي يبدو أنه خارق
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تودوروف . نقرر إذا كان احلدث كان ضربا من الوهم أو سواء كان واقعيا واختذت فعال

. لو كمثال حلدث رائع Amoureuxيف  Cazotteاخلذروف يستخدم الفارو من 

و املرأة هو يف احلب مع امرأة هي حقا أو إذا كانت  جيب أن تقرر ما إذا كان الفار

  .الشيطان
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  :روالن بارت -2

ناقد   ،فرنسي  فيلسوف )Roland Barthes: بالفرنسية(  روالن بارت

، 1980 مارس 25 وُتويف يف 1915  نوفمرب 12 ُولد يف.، ومنظر اجتماعيداليل ،أديب

أثر يف تطور مدارس عدة كالبنيوية واملاركسية . واتسعت أعماله لتشمل حقوًال فكرية عديدة

.بعد البنيوية والوجودية، باإلضافة إىل تأثريه يف تطور علم الداللةوما 

تتوزّع أعمال روالن بارت بني البنيوية وما بعد البنيوية، فلقد انصرف عن األوىل إىل 

إىل  -كما أنه يعترب من األعالم الكبار . الثانية أسوة بالعديد من فالسفة عصره ومدرسته

يف التيار الفكري املسّمى ما بعد  -ريدا وغريهم جانب كل من ميشيل فوكو وجاك د

  .احلداثة
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 :علي بن عبد العزيز القاضي الجرجاني -3

علي بن عبد  ).م 1001 - 933  ،هـ 392 - هـ 322( أبو احلسن  اجلُرجاين،

. وأديب ناقد من أعالم القرن الرابع للهجرة العزير القاضي اجلرجاين، عامل موسوعيٌّ 

لطلب  نيسابور ń¤�ǾȈƻ¢�ƨƦƸǐƥ�ǲƷ°�Ľ��ƢȀȈǧ�¾Âȋ¦�ǾǸȈǴǠƫ�ȄǬǴƫÂ�Ƣđ�ƘǌǻÂ  جبرجان ولد

أشعل فيه جذوة الشغف بالعلم،  نيسابور ويبدو أن تعليمه يف. العلم وهو مل يبلغ احللم

اتصل بالصاحب بن عّباد الذي  . وغريمها والشام العراق  فرحل إىللرحيل يف طلبه، فأكثر ا

كان وزيًرا لبين بويه، فاختص به ومكث عنده، وبلغ من املكانة عنده درجة عالية، فواله 

قضاء ُجرجان، مث واله القضاء بالرِّّي، حيث يقيم الصاحب بن عبَّاد، مث ارتقى به إىل 

.رئاسة القضاء، واستمر يف هذا املنصب إىل وفاته

منصب القضاء إىل معرفته بالعلوم اإلسالمية الواسعة، وهذا واضح فيما  يشري تقلده

§����ƨǳȏƾǳ¦�Ŀ كتفسري القرآن ينسب إليه من مؤلفات ƢƬǯÂ��ƾȈĐ¦ كما تظهر معرفته بالتاريخ

ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ƥ ȇǀē�ǽƢũ�̈Śǈǳ¦�Ŀ�ǂƻ¡Â�§ Ƣǈǻȋ¦�Ŀ�ƢÅƥƢƬǯ�ǾǨȈǳƘƫ�ǺǷ . لكن شهرة القاضي

اجلرجاين واستمراره مؤثرًا على مر العصور التعود إىل هذين احلقلني من املعرفة، وإمنا تعود 

ن ديوان له، ومبؤلفه إىل معرفته األدبية والنقدية مبا روي له من شعر، حىت حتدث مرتمجوه ع

الوساطة بني املتنيب  ظهر مؤلفه. عن املتنيب خاصة وهو كتاب الوساطة بني املتنيب وخصومه

فمن النقاد من يبجله، ويرتفع به، .شديًدا املتنيب وقت أن كان اخلالف حول وخصومه

ومنهم من يراه شاعًرا عاديًا بل ضعيًفا يقع يف أخطاء، اليقع فيها الناشئة من الشعراء، 

فجعل اجلرجاين مهمته إحقاق احلق يف املتنيب والدفاع عنه، وقام كتابه على افرتاض أن 
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نغفر سيئاته حلسناته، وأال جنعل املتنيب شاعر كسائر الشعراء خيطئ ويصيب، لكن علينا أن 

السيئات ُتْذِهب احلسنات، مستفيًدا من معرفته بالرتاث النقدي، فجوانب السلب عند 

فالوساطة  . بعض الشعراء اجلاهليني، مثال، مل جتعل النقاد يغفلون جوانب اجلودة عندهم

رية مثل مفهوم كتاب يف النقد التطبيقي، وإن مل خيُل أيًضا من معاجلة بعض القضايا النظ

الشعر وأدواته، ومتثله لعمود الشعر، ورأيه يف العالقة بني الدين والشعر، ويف السرقات 

ويقف مؤرخو النقد عند رأيه يف هذه القضايا، ومييزونه . الشعرية واملقاييس النقدية وجدواها

  . وكتاب الوساطة مطبوع متداول. عن آراء غريه من السابقني أو املعاصرين له

  :تالمذتهمن 

عبد القاهر اجلرجاين  

  :مؤلفاته

الوساطة بني املتنيب وخصومه  

ƾȈĐ¦�À¡ǂǬǳ¦�ŚǈǨƫ

ƺȇ°ƢƬǳ¦�Ƥ ȇǀē.

  :وفاته

القادر  يف عهد اخلليفة العباسي هـ 392 سنة  جرجان ودفن يف الري تويف يف

  .تعاىل باهللا
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  :ألثير الجزريا ابن -4

عز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد اجلزري الشيباين، 

ابن األثري   بـاملعروف ) هـ 630-555( ابن الشيخ األثري أيب الكرم اجلزري

، ورصد أحداثها ويعد  صالح الدين األيويب إسالمي كبري، عاصر دولة  مؤرخ  اجلزري،

  .التاريخ اإلسالمي  مرجعا لتلك الفرتة من الكامل يف التاريخ كتابه

  :نسبه

عز الدين أيب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي اجلزري :   أبن األثري اجلزري

   ربيعة من بين شيبان من بكر بن وائل املوصلي الشيباين من

  :المولد والنشأة

ولد عز الدين ايب احلسن علي بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري اجلزري واملعروف 

باجلزيرة املسماة يف املصادر العربية   هـ 555  سنة  مجادى اآلخرة 4  بعز الدين بن األثري يف

وهي داخلة ضمن حدود الدولة الرتكية حاليًا يف أعايل اجلزيرة . جبزيرة ابن عمر اإلسالمية

، وتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ورحل القرآن الكرمي  السورية، وقد عين أبوه بتعليمه، فحفظ

من أيب الفضل عبد اهللا بن أمحد،  احلديث بعد أن انتقلت إليها أسرته، فسمع املوصل إىل

ليسمع من  بغداد حلج، فيعرج علىوأيب الفرج حيىي الثقفي، وكان ينتهز فرصة خروجه إىل ا

شيوخها الكبار، من أمثال أيب القاسم يعيش بن صدقة الفقيه الشافعي، وأيب أمحد عبد 

، وتعلم من شيوخها وعلمائها واستمع إىل  دمشق ورحل إىل. الوّهاب بن علي الصدمي
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ولزم بيته منقطعا للتأليف  املوصل وأستمر فرتة من الزمن، مث عاد إىل  الشام فقهاء كبار

  .والتصنيف

  :ثقافته

ابن األثري يف رحلته الطويلة لطلب العلم ومالقاة الشيوخ، واألخذ منهم، درس 

واألصول والفرائض واملنطق والقراءات؛ ألن هذه العلوم كان جييدها   والفقه احلديث

األساتذة املربزون ممن لقيهم ابن األثري، غري أنه اختار فرعني من العلوم وتعمق يف دراستهما 

يتعلق به، حافظا ، حىت أصبح إماما يف حفظ احلديث ومعرفته وما والتاريخ احلديث :مها

وأيامهم وأخبارهم، عارفًا بالرجال   العرب للتواريخ املتقدمة واملتأخرة، خبريا بأنساب

ƢǸȈǇ�ȏ�ǶđƢǈǻ¢Â الصحابة.  

وعن طريق هذين العلمني بىن ابن األثري شهرته يف عصره، وإن غلبت 

والعالقة بني التخصصني وثيقة جدا؛ فمنذ . عليه حىت كادت حتجب ما سواها املؤرخ صفة

، فهو جيمع اإلمام الطربي ن ومعظم احملدثني العظام مؤرخون كبار، نأخذ مثالأن بدأ التدوي

كان حافظا متقنا، ويف الوقت نفسه   واإلمام الذهيب  التاريخ،و   والفقه بني التفسري

حلافظ ابن عساكر بني هاتني الصفتني، واألمثلة كثرية عظيما، وكذلك كان ا مؤرخا كان

جممع الفضالء، اجتمعت   باملوصل كان بيته: قال ابن خلكان. يصعب حصرها

فوجدته مكمال يف الفضائل والتواضع وكرم األخالق، فرتددت إليه وكان اخلادم   حبلب به

  .أتابك طغرل قد أكرمه وأقبل عليه حبلب
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وحدثنا ) تاريخ حلب(وحدث عنه ابن الدبيثي، والقوصي، وجمد الدين ابن العدمي وأبوه يف 

  .القضائيعنه أبو الفضل بن عساكر، وأبو سعيد 

  :مؤلفاته

�ǾƬǴǏ�ǲǔǨƥ��ǾƫƢǨǼǐǷ�Ŀ�Ƣđ�ÀƢǠƬǇ¦�Ŗǳ¦�ƨȈź°ƢƬǳ¦�̈®Ƣŭ¦�ŚƯȋ¦�Ǻƥȏ�©ǂǧ¦Ȃƫ�ƾǫÂ

، وأسفاره العديدة يف طلب العلم، وقيامه ببعض املوصل  حبكام الوثيقة

وهو (يف غزواته،  صالح الدين الرمسية من قبل صاحب املوصل، ومصاحبته  السياسية هامامل

، ومدارسته الكتب وإفادته منها، ودأبه على القراءة )ما يسر له وصف املعارك كما شاهدها

�Ƥ ƫǂȇÂ�ƢđǀȀȇÂ�ƢȀǤȈǐȇ�Ǿȇƾǳ�ƪ ǠǸš �Ŗǳ¦�ƨǴƟƢŮ¦�̈®Ƣŭ¦�Ǯ Ǵƫ�ȄǴǟ�Ǧ ǰǟ�Ľ��ǲȈǐƸƬǳ¦Â

بعد الطربي  املسلمني  ربعة مؤلفات، فجعلت منه أبرز املؤرخنيأحداثها حىت انتظمت يف أ

  :وهذه املؤلفات هي

املثل السائر، وهو يف أبواب اللغة.

وهو يف التاريخ العامالكامل يف التاريخ ،.

وهو يف تاريخ الدول، ويقصد بالدولة األتابكيةالتاريخ الباهر يف الدولة األتابكية ،.

وهو يف تراجم الصحابةأسد الغابة يف معرفة الصحابة ،.

§ Ƣǈǻȋ¦�Ƥ ȇǀē�Ŀ�§ ƢƦǴǳ¦§ Ƣǈǻȋ¦�Ŀ�ȂǿÂ��.

  .وبذلك يكون ابن األثري قد كتب يف أربعة أنواع من الكتابة التارخيية
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  :وفاته

، منصرفا إىل التأليف، عازفا عن املناصب باملوصل  ظل ابن األثري بعد رحالته مقيما

احلكومية، متمتعا بثروته اليت جعلته حييا حياة كرمية، جاعال من داره ملتقى للطالب 

قربه يف املوصل منفرد وقد ازيلت املقربة وبقي قربه .هـ630 والزائرين حىت تويف يف شعبان

  .وسط الشارع يف باب سنجار
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  :طه حسين -5

 15 / هـ 1306( أمسه الكامل طه بن حسني بن علي بن سالمة  طه حسين

، لُّقب مصري أديب وناقد) م1973 أكتوبر 28  /  هـ 1393  - 1889 نوفمرب

الذي نشر " األيام"يف كتابه  السرية الذاتية العربية، مبدع الرواية غّري . األدب العريب بعميد

يراه البعض من . يعترب من أبرز الشخصيات يف احلركة العربية األدبية احلديثة. 1929 عام

يف العامل   التغريب ، يف حني يراه آخرون رائدا من رواد العامل العريب يف التنوير  أبرز دعاة

  .عميد األدب العريب  هو من خلع عليه لقبكما يعتقد البعض أن الغرب . العريب

  :مولده ونشأته

، سابع أوالد أبيه حسني ، يف قرية 1889  نوفمرب 15  ولد طه حسني يوم اجلمعة

يف الصعيد األوسط املصري وما مر على  املنيا  الكيلو قريبة من مغاغة إحدى مدن حمافظة

عيين الطفل أربعة من األعوام حىت أصيبتا بالرمد ما أطفا النور فيهما إىل األبد، وكان والده 

، أدخله أبوه كتاب القرية للشيخ حسني علّي موظًفا صغريًا رقيق احلال يف شركة السكر

وحفظه يف مدة قصرية  القرآن الكرمي وتالوة سابواحل العربية حممد جاد الرب، لتعلم

ستماع أذهلت أستاذه وأترابه ووالده الذي كان يصحبه أحيانًا حلضور حلقات الذكر، واال

  .وأبو زيد اهلاليل ،عنرتة بن شداد أسرية عنرتة  عشاء إىل

  أساتذته

الذي علمه مبادئ القراءة  ،كان الشيخ حممد جاد الرب  ،أول أستاذ لطه حسني

والكتابة واحلساب، وتالوة القرآن الكرمي يف الكتاب الذي كان يديره مبغاغة يف عزبة 

  .الكليو
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،سيد املرصفي  :يف األزهر تلقى العلم على يد عدد من األساتذة واملشايخ أبرزهم

وقد  ،والشيخ حممد عبده  ،والشيخ عطا ،حممد خبيت والشيخ ،مصطفى املراغي  والشيخ

أعجب بادئ األمر كثريًا بآراء هذا األخري واختذه مثاًال يف الثورة على القدمي والتحرر من 

  .التقاليد

يف دروس احلضارة   أمحد زكي يف اجلامعة املصرية تتلمذ على يد كل من

يف التاريخ  جويدي رقواملستش ،يف احلضارة املصرية القدمية ،أمحد كمال باشا  ،اإلسالمية

ويف اللغات السامية القدمية على  ،كرنك نللينو اما يف الفلك فتتلمذ على. واجلغرافيا

ويف تاريخ احلضارة الشرقية القدمية  ،سانتالنا، ويف الفلسفة اإلسالمية علىليتمان املستشرق

  .كليمانت  واألدب الفرنسي على ،ماسينيون ، والفلسفة علىميلوين على

والتاريخ الروماين  ،غلوتسس أما يف جامعة باريس فدرس التاريخ اليوناين على

، وقد اميل دوركامي لم االجتماع علىوع ،سيغنوبوس  والتاريخ احلديث على ،بلوك على

مبشاركة من  ،االجتماعية ابن خلدون على اطروحته عن فلسفة بوغليه أشرف هذا ومعه

  .وكازانوفا بلوك

  :وفاته

عبَّاس حممود   قال عنه.م1973 أكتوبر 28 توىف طه حسني يوم األحد

فاستطاع بذلك نقل  جل جريء العقل مفطور على المناجزة، والتحدير  إنه العقاد

احلراك الثقايف بني القدمي، واحلديث من دائرته الضيقة اليت كان عليها إىل مستوى أوسع 

  .وأرحب بكثري
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اعتّد جتربة الرأي وحتكيم العقل، استنكر التسليم " إبراهيم مدكور وقال عنه الدكتور

املطلق، ودعا إىل البحث، والتحري، بل إىل الشك واملعارضة، وأدخل املنهج النقدي يف 

تعبري لونًا عذبًا من أدخل يف الكتابة وال. ميادين مل يكن مسلًَّما من قبل أن يطبق فيها

األداء الفين حاكاه فيه كثري من الُكتَّاب وأضحى عميَد األدب العريب بغري منازع يف العامل 

  .أمحد زكي  قام بدور البطولة مسلسل االيام أنتج له عمال باسم". العريب مجيعه

  :مؤلفاته

الفتنة الكربى عثمان.  

الفتنة الكربى علي وبنوه.  

يف الشعر اجلاهلي.  

األيام.  

دعاء الكروان.  

شجرة البؤس.  

املعذبون يف األرض.  

مرآة اإلسالم  

الشيخان  
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الوعد احلق  

جنة الشوك  

مع أيب العالء يف سجنه  

ديد ذكرى أيب العالءيف جت  

يف مرآة الصحفي  
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:محمد برادة-6

يكتب القصة . روائي وناقد مغريب) الرباط ،1939  مايو 14  ولد(  حممد برادة

¦�Ƥ Ƭǰȇ�ƢǸǯ��ƨȇ¦Âǂǳ¦Â�ƾȇƾǠǳ¦�ƢȀǠȈŦ�©ȏƢĐ¦�ǽǀǿ�Ŀ�ǾǳÂ��ÄƾǬǼǳ¦�Ʈ ƸƦǳ¦Â�ƨȈƥ®ȋ¦�ƨǳƢǬŭ

من الدراسات وبعض الكتب ذات األثر الالفت يف املشهد الثقايف واألديب والنقدي العريب،  

 .وكتابه النقدي حول الرواية العربية  حممد مندور  ككتابه اهلام حول

:مسيرته األدبية

املعطف «جبريدة العلم املغربية وكانت حتت عنوان   1957 نشرت أول قصة له سنة

وانتخب رئيسًا له يف املؤمتر اخلامس  احتاد كتاب املغرب وشارك يف تأسيس. »البايل

  .1981 والسابع سنة  1979 والسادس سنة  1976 سنة

صدرت له أيضًا بعض الرتمجات لكتب أدبية ونقدية ونظرية أساسية، لكل 

ولوكليزيو وغريهم، كما ترجم لغريهم العديد  وجان جنيه  وميخائيل باختني روالن بارت من

تلفة، كم عرفت بعض نصوصه األدبية أيضًا طريقها من النصوص األساسية يف جماالت خم

  .إىل الرتمجة إىل بعض اللغات األجنبية

حصل على جائزة املغرب للكتاب، يف صنف الدراسات األدبية، عن كتابه النقدي 

2004،جمموعة قصصية .»فضاءات روائية«

    :من أبز أعماله :أعماله
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 حممد زنيرب، مولود معمري، وحممد برادة، الدار / فرانز فانون أو معركة الشعوب املتخلفة

.1963البيضاء، 

 ،القاهرة، 2 3.ط(، 1979حممد مندور وتنظري النقد العريب، دار اآلداب، بيـروت ،

)1986دار الفكر، 

1979قصص، بريوت، دار اآلداب، بريوت، : سلخ اجللد.

املغربية للناشرين املتحدين، قراءة يف ذاكرة القصة املغربية، الشركة: لغة الطفولة واحللم

.1986الرباط، 

الرباط، دار األمان، 2. ط(، 1987رواية دار األمان، الرباط، : لعبة النسيان ،

1992(

الرباط، دار األمان، 2. ط(، 1994رواية، البيضاء، الفنك، : الضوء اهلارب ،

  ).ص176، 1987

أسئلة الرواية، أسئلة النقد، منشورات الرابطة، البيضـاء.

1999، البيضاء، الفنك، الدار البيضاء، مثل صيف لن يتكرر.

2000باالشرتاك، مع حممد شكري، املناهل، الرباط، / رسائل : ورد ورماد.

2002، امرأة النسيان رواية.

2009، حيوات متجاورة رواية.
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:إسهامات في الترجمة

 حممد عزيزاحلبايب، ترمجة حممد برادة، القاهرة، مكتبة األجنلو / من املنغلق إىل املنفتح

  .مصرية

عبد الكبري اخلطييب، ترمجة حممد برادة، قدم الرتمجة حممد بن العابد / ة املغربية الرواي

.1971الفاسي منشورات املركز اجلامعي للبحث العلمي، الرباط، 

 حممد برادة، دار النشر املغربية، البيضاء، :الطاهر بنجلون، ترمجة/ حديث اجلمل

1975.

ترمجة حممد برادة، دار العودة، بريوت، عبد الكبري اخلطييب/ يف الكتابة والتجربة ،

).1990، الرباط، منشورات عكاظ، 2. ط(، 1980

 عبد الكبري اخلطييب وحممد السجلماسي، ترمجة حممد برادة، الدار / ديوان اخلط العريب

.1981البيضاء، 

 ميخائيل باختني، ترمجة وتقدمي حممد برادة، القاهرة، دار الفكر، / اخلطاب الروائي

  1987القاهرة 
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 :عبد الملك مرتاض-7

حاصل على الدكتوراة يف  جزائري أستاذ جامعي وأديب ،1935 أكتوبر 10 ولد

�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǤǴǳ�ȄǴǟȋ¦�ǆ. بوالية تلمسان مسريدة ولد يف. األدب ǴĐ¦�ǆ ȈƟ°)2001م .(

كأستاذ ملقياس األدب اجلزائري، من أهم صفاته بني طلبته تواضعه   2011ويشغل حليا 

كان عضوا يف جلنة التحكيم ملسابقة شاعر . اسات األدبية والنقديةومسته يعد مرجعا يف الدر 

  .املليون اليت أقيمت يف أبو ظيب

  .كان عضوا يف جلنة التحكيم ملسابقة أمري الشعراء اليت أقيمت يف أبو ظيب

  :من مؤلفاته

1.�ǂƟ¦ǄŪ¦�Ŀ�ǂǏƢǠŭ¦�§ ®ȋ¦�ƨǔĔ) مسرحية(زواج بال طالق  1971دراسة( ،

رواية (اخلنازير  1982(األمثال الشعبية اجلزائرية  1982(اجلزائرية األلغاز الشعبية 

  .)م1988

.)2011(دار البصائر، اجلزائر، (دماء ودموع .2

.)2011دار البصائر، اجلزائر +1975رواية، دار اهلالل القاهرة (نار ونور .3

ل بنية اخلطاب الشعر ألف ياء حتلي 200رواية، دار هومة، اجلزائر، (وادي الظالم.4

سيمائّي لقصيدة أين ليال القصة يف األدب العريب القدي أدب املقاومة الوطين 

اإلسالم والقضايا املعاصر األدب اجلزائري القدمي دراسة يف اجلذور، عناصر الرتاث 

  .)دراسة(رواي فن املقامات يف األدب العريب (دراس مرايا متشظية (الشعيب 
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.)2011ار البصائر، اجلزائر، رباعية روائية، د(رباعية الدم والنار .5

.)2011ثالثية اجلزائر ثالثية روائية تارخيية، دار هومة، اجلزائر .6

.)2012ثنائية روائية، دار البصائر، (ثنائية اجلحيم.7

دار الغرب، +2003سرية ذاتية، دار هومة، اجلزائر، (احلفر يف جتاعيد الذاكرة .8

).2004وهران، 

  القصة اجلزائرية املعاصرة.9

  )حتليل تفكيكي حلكاية محال بغداد(ليلة وليلة ألف .10

  )حتليل سيمائي مركب لرواية زقاق املدق لنجيب حمفوظ(حتليل اخلطاب السردي .11

)1996احتاد الكتاب العرب، دمشق، (مجالية احليز يف مقامات السيوطي .12

  سؤال الكتابة ومستحيل العدم.13

  العربية أمجل اللغات.14

  العربية أعظم اللغات.15



المالحق

323

  :الدغموميمحمد -8

على دبلوم الدراسات العليا يف   1987 حصل سنة. مبدينة طنجة  1947 ولد سنة

 .األدب العريب من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط حيث يشتغل أستاذا جامعيا

يتوزع إنتاجه بني القصة القصرية، . »الكفاح الوطين«جبريدة   1965 بدأ النشر سنة

احملرر، البالغ املغريب، االحتاد : نشر كتاباته بعدة صحف وجمالت. الرواية، والنقد األديب

  ...)لبنان( ، آفاق، اآلداب)العراق( االشرتاكي، العلم، أنوال، أقالم، األقالم

:له األعمال المنشورة التالية

1988قصص، الرباط، التل،: املاء املاحل.

 1990الشرق، الرواية والتغيري االجتماعي، الدار البيضاء، إفريقيا.

1993رواية، الدار البيضاء، دال األلفة، : حبر الظلمات.

رواية، منشورات شراع:جزيرة احلكمة، جزيرة الكتابة.

1993قصص، دمشق، : مقام العري.

1997دراسة، طنجة، شراع، : أوهام املثقفني.

1999دراسة، الرباط، : نقد النقد وتنظري النقد العريب.
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  :محمد سويرتي-9

التحق . دراسته االبتدائية والثانوية مبدينة اخلميسات حيث تابع 1942ولد سنة 

مث على  1972بكلية اآلداب بفاس حيث حصل على اإلجازة يف األدب العريب سنة 

.، أحرز على دبلوم الدراسات العليا1989ويف سنة . 1982شهادة الدروس املعمقة عام 

له جمموعة من . جبريدة احملرر" الكفن"بظهور قصته  1977بدأ النشر سنة 

©ȐĐ¦Â�Ǧ Ƹǐǳ¦�ǺǷ�ƨǟȂǸƴŠ�ƨȇƾǬǼǳ¦�©ƢǇ¦°ƾǳ¦Â�ƨȈǐǐǬǳ¦�©ƢƥƢƬǰǳ¦: احملرر، االحتاد

، احلياة )لبنان(، دراسات عربية )سوريا(االشرتاكي، أنوال ، العلم، الفصول األربعة، املعرفة 

  …)الكويت(، عامل الفكر )تونس(الثقافية 

  :أصدر  

 دار إفريقيا . ص 214، 2ج.1ج. ، البيضاء)يف جزأين(النص الروائي النقد األديب و

.1991الشرق، 

  :كما ترجم 

سويريت، البيضاء، دار .سوزان سونتاغ، ترمجة م/الكتابة بالذات، بصدد بارت

.1987إفريقيا الشرق، 
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  قـائمة المصادر والمراجع

  المصادر: أوال

طه اجلابري وحممد زغلول سالم، :ابن طباطبا حممد ابن أمحد، عيار الشعر، تح.1

.1956املكتبة التجارية الكربى، القاهرة، 

ليليان سويدان، :سامي سويداين، مر: ترتزفيتان تودوروف، نقد النقد رواية حتلم، .2

.1986دار الشؤون الثقافية العامة، وزارة الثقافة واإلعالم، 

فاتن : جون ليشته، مخسون مفكرا أساسيا معاصرا من البنيوية إىل ما بعد احلداثة، تر.3

.2008البستاين، املنظمة العربية للرتمجة، بريوت، 

غسان السيد، دار نينوى، :إىل السردية، تروالن بارث، جريار جنيت، من البنيوية.4

.2001سو ريا، دمشق، 

صربي إبراهيم السيد، دار املعرفة :باطر، علم الداللة إطار جديد، ت. ر.ف.5

.1995اجلامعية، اإلسكندرية، 

  المراجع: ثانيا

تشكيل الرؤية يف ظل حوار (إبراهيم أمحد ملحم، التفكري النقدي وحتوالت الثقافة .1

.1، ط2009، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، )الثقافات

الدار العربية  -، منشورات االختالف)دراسة(إبراهيم خليل، بنية النص الروائي .2

.2010، 1للعلوم ناشرون، بريوت، ط

إبراهيم خليل، واقع الدراسات النقدية العربية يف مائة عام، مطبعة اجلامعة األردنية، .3

2012.
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مود خليل، النقد األديب احلديث من احملاكاة إىل التفكيك، دار املسرية إبراهيم حم.4

.، األردن2010، 3للنشر والتوزيع والطباعة، ط

أمحد إبراهيم، تاريخ النقد العريب عند العرب من العصر اجلاهلي إىل القرن الرابع .5

.اهلجري، دار القلم، لبنان

��ǂǌǼǳ¦Â�ƨǟƢƦǘǴǳ�ǂǐǷ�ƨǔĔأمحد أمحد بدوي، أسس النقد األديب عند العرب،.6

.2004، القاهرة، 6ط

أمحد شهاب، حتليل اخلطاب النقدي املعاصر يف املغامرة اجلمالية للنص األديب .7

.2015، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، )دراسة يف نقد النقد(

باسم قطوس، املدخل إىل مناهج النقد املعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، .8

2005.

باقر إبراهيم حسن، األنا والعامل جدل العالقة بني الذات واملوضوع يف الفلسفة .9

.احلديثة، ابن ندمي للنشر والتوزيع، دار الروافد الثقافية، بريوت

، احتاد الكتاب )رؤية نقدية معاصرة(بومجعة بوبعيو، جدلية القيم يف الشعر اجلاهلي .10

.2001العرب، دمشق، 

حس، القيم الروحية يف الشعر العريب قدميه وحديثه، دار الكتاب ثريا عبد الفتاح مل.11

.اللبناين، بريوت

حبيب مونسي، نقد النقد املنجز العريب يف النقد األديب دراسة يف املناهج، دار .12

.2013، اجلزائر، 1التنوير، ط
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محدي حلميداين، بنية النص السردي من منظور النقد األديب، املركز الثقايف العريب، .13

.2000، الدار البيضاء، املغرب، 3ط

خالد بن حممد بن خلفان السيايب، نقد النقد يف الرتاث العريب كتاب املثل السائر .14

.2010، األردن، 2منوذج، دار جديد للنشر والتوزيع، ط

دراسة يف القيم اجلمالية (راوية عبد املنعم عباس، احلس اجلمايل وتاريخ الفن .15

.1993، 1ربية، بريوت، ط، دار النهضة الع)والفنية

رمضان الصياغ، الفن والقيم اجلمالية بني املثالية واملادية، دار الوفاء لدنيا الطباعة .16

.2001، مصر، 1والنشر، ط

دراسة يف نقد النقد العريب املعاصر، مركز :سامي سليمان أمحد، حفريات نقدية.17

.احلضارة العربية، القاهرة

وأوهام احلداثة، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، مسري سعيد حجازي، النقد العريب.18

.2005، مصر، 1ط

الشريف حبيلة، بنية اخلطاب الروائي، دراسة يف روايات جنيب الكيالين، عامل .19

.2010الكتب احلديث، إربد، األردن، 

20.�Ƥ ȇ°ƾƬǴǳ�ƨȈƥǂǠǳ¦�ƨǟȂǸĐ¦��̈ǂǏƢǠǷ�ƨȇ£°�ƲǿƢǼŭ¦�ǂȇȂǘƫ��®ȂǸŰ�ňƢǈƷ�ȆǫȂǋ

.2012والنشر، 

ورة، نظرية القيم يف الفكر املعاصر، دار التنوير، بريوت، لبنان، صالح قنص.21

2010.
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، 1عبد السالم املسدي، األدب وخطاب النقد، دار الكتاب اجلديد املتحدة، ط.22

.، لبنان2004

، 2، املركز الثقايف العريب، ط)السوسيولوجيا(عبد اهللا إبراهيم، علم االجتماع .23

.2006املغرب، 

اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، نظرية وتطبيق، املركز عبد اهللا الغذامي، .24

.2006، 6الثقايف العريب، بريوت، لبنان، ط
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:الملخص

ب الذي يتخذ نقد النقد دراسة تقف على عتبة العلم، وهي دراسة ابستمولوجية موضوعها النقد، وينقسم إلى نوعين من الدراسة خطاب نقد النقد وهو الجان

هذا النوع من الدراسات حتى وقد اتسعت رقعة .النصوص النقدية موضوعا له، والنوع الثاني خطاب تنظير النقد وهو الذي يدرس النظريات والرؤى النقدية

فالنقاد بالمغرب العربي دعو إلى التجديد في النقد األدبي، بتبنيهم لجملة من الدراسات في نقد النقد تنظيرا وتطبيقا، ،أوجد لنفسه مكانا منفصال عن النقد

" نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر: "رب العربيلمفاهيم تنظيرية، ومن بين أهم هذه الدراسات في المغابعضها يحلل ويفسر النقد واآلخر يؤسس 

نقد النقد "لعبد الملك مرتاض و" في نظرية النقد" لمحمد سويرتي و" النقد البنيوي والنص الروائي، نماذج تحليلية من النقد العربي"لمحمد الدغمومي، و

  .....لحبيب مونسي " المنجز العربي، دراسة في المناهج

.نقد النقد، االبستمولوجيا، خطاب نقد النقد، خطاب تنظير النقد، نقد النقد المغاربي:حيةالكلمات المفتا

Résumé

La critique de la critique est une étude qui s’approche du seuil de la science, cette étude

épistémologique car elle traite la critique qui se divise en deux types : l’étude du discours d'une critique de

la critique qui prend les textes critiques comme thème, et le second type discours est le discours de la

théorisation de la critique, il étudie le théories et visions critique. L’étude de ce dernier s’est développée

indépendamment de la critique.

Les critique du Maghreb Arabe ont optés pour un renouvèlement dans la critique littéraire en

mentionnant plusieurs études dans la critique de la critique théoriquement et pratiquement, parmi eux

ceux qui analysent et interprètent la critique, les autres fondent des concepts théoriques. L’une des études

les plus importantes dans le Maghreb arabe est :« Une critique de la critique et la théorisation de la

critique maghrébine contemporaine » de Mohamed El Daghmoumi, et « Critique de la Critique » Habib

Mounssi.

Les mots clé : Critique de la critique- épistémologique- Discours critique de la critique- Discours de la

théorie critique- Critique de la critique magrébine.

Abstract :

Critique of the criticism is a study that approaches the threshold of scince, this epistemological

study deals with the criticism that is divided into two specialties ; the study of the discourse of the

criticism of criticism and critical texts that takes as its theme, the second speciality is the discourse of the

theory of critism, it studied the theories and the critical visions. The study of this latter has been developed

independently from critism.

Critics of the Arabic Maghreb have opted for a renewal in literary critism by mentioning several

stuides in the critism of the critism theoretically and practically, among them those who analyze and

interpret the criticism, others search for theoretical concepts. One of the most important studies in the

Arabic Maghreb is : « For a critique of criticism and critical contemporary theory in Maghreb « by

Mohamed El Daghmouni, and « structured critism and narrative text, analytical models of Arabic

criticism » by Mohamed Souirti and « for a theory of critiscm » by Abdelmalek Mourtadh, and « the

critique of the realised Arabic critism ; Theoretical studies » by Habi Mounsi.

Keywords: the critism of criticism, epistemology, the discourse of the criticism of a criticism, theoretical

discourse of the criticism, the discourse of the criticism of criticism, the criticism of th North African

criticism.


