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 ا�قدمة

�إبداUي��النقد �أدب �كل �إن �يقال �أن �يمكن �أساسه، �[ي �فطري �وميل �إنساني �استعداد (دبي
�يكون� �الجودة �من �ودرجته �أشكاله �وتنوع �(دبي �قدر�نشاط�dبداع �عhى �وإنه �نقد، يصاحبه
�وشهد�العالم�الغربي�وpدة�كث=,�من�ا�دارس�ا�تعلقة�بالنقد�والعلوم�dنسانية�(خرى.� النقد.

"� �ا�دارس �موضوعية،�هذه �أسباب �إلwxا �دفعت �وأشواقا �وغايات �أهدافا �تحقق موجات"
�والنظام� �ا�تجددة، �بقيمها �والثقافة ،Iالعلم� �البشر�بنشاطهم �يشمل �طبي�ي �تطور واستدعاها
�/جتماUي�[ي�سعيه�إ�ى�تحقيق�التقدم.�و[ي�القرن�التاسع�عشر�نشأت�عدة�مدارس�للنقد،�ح��

 �.)١(م�بالفو�١٩١٩�Gوصف�عام�� T. S. Eliot ثإليو �س.�ت.�الشاعر�dنجل=�ي إن�
 وينب�ي�أن�ندرك:

  أن�ا�درسة�(دبية��ي�بدورها�تؤسس�اتجاها�نقديا •
 أن�هذه�ا�دارس�(دبية�تعE,�عن�صورة�عصرها •
�النقاد� • �و[ي �dبداUي �العربي �(دب �[ي �تأث=,ه، �تختلف�درجة �أثرا، �ا�دارس�تركت �هذه أن

 ).٢(العرب�كذلك
لباحث=ن�بأن�العصر�الحديث،�بالنسبة�إ�ى�مصر�وكافة�أقطار�الوطن�العربي،�لقد�جرى�عرف�ا

� �مصر�عام �[ي �الفرنسية �الحملة �نزول �مع �حققت��١٧٩٨يبدأ �الحملة �هذه �أن �عhى اعتمادا
� ��–/تصال �ينقطع �و�pيزال��–الذي�لم �/تصال�الذي�ترك، �هذا �والشرق�العربي. ب=ن�أوربا

عربية�الثقافية�و/جتماعية�والعلمية�والسياسية�تختلف�مراحل�ي-,ك،�آثارا�عميقة�[ي�الحياة�ال
التأثر�وصوره�واتجاهاته،�إذ�كان�تأث=,�الثقافة�الفرنسية�غالبا�[ي�مرحلة،�وdنجل=�ية�[ي�مرحلة�
�الغربية� �با�داب �الحديث �العربي �(دب �اتصال �وبعد �ثالثة. �مرحلة �[ي �و(مريكية أخرى،

                                                
�  ) ������ 	
� 	� ���������� :� ���	�� ���� 	���� � �	! �(� # �$%&��
'�� $�()��  �� :*(+���� ���,  
�  ) �-./ 	� � 0� 	
����1��	! �( :# �$��2�.�� $�()��  �� :*(+���� ���	�� ���� 	���� 345     
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�ال �فخضع�وبمذاهب�النقد�ا�عاصر�[ي �الحديث. �النقد�العربي �كب=,�[ي �تطور �حصل�عhى غرب،
�وتفس=,  �مذاهب �من �الحديث �الغربي �النقد �له �يخضع ��ا �العربي �موضوعية�النقد �علمية ات

�ي �للنقد. �البابش=,�هذمختلفة �وأثرها�ا �مدارس�غربية ��هم �متعددة �جوانب �النقد��)١(إ�ى [ي
 العربي�الحديث�و[ي�نقادها�خاصة.

 

 Neo-Classicismكية	ا�حدثة			الك�سي				.١
.�)٢(إحياء�للجماليات�و(شكال�الك�سيكية�[ي�الفن�وا�وسيقي�و(دبالك�سيكية�ا�حدثة��ي�

يطلق�التعب=,�بخاصة�عhى�محاوpت�أوربا،�[ي�هذا�ا�يدان،�خ�ل�القرن=ن�السابع�عشر�والثامن�
� �والفنية �(دبية �والرومان �dغريق �آثار �اكتسبت �ح=ن �(دباء�عشر، �وأخذ �جديدة أهمية

�والبساطة� �الوضوح �ال-�ام �محاول=ن �القدامى، �منوال �عhى �إنتاجهم �[ي �ينسجون والفنانون
والتناسب�والعق�نية�والسيطرة�عhى�العواطف،�كلها�تم=��الفن�الك�سيكي.�"ك�سيك"��ي�طبقة�

مع.�الك�سيكية�ا�حدثة�(دباء�الذين�صعدوا�بأد§wم�وف¦wم�إ�ى�م¥�لة�أرستقراطية�رفيعة�[ي�ا�جت
أدب�عقhي�يقصد�إ�ى�الحقائق�العامة،��pإ�ى�حاpت�النفس�الفردية.�[ي�عصر�ال¦wضة�(وروبية،�
يعتE,�بالك�سيكية�كل�أدب�يتبلور�ا�ثل�dنسانية�ا�تمثلة�[ي�الخ=,�والحق�والجمال.�و"�ي�ا�ثل�

�/جتماعي �والطبقة �والزمان �ا�كان �تتغ=,�باخت�ف p� Iا�حافظون�)٣(ة"ال�� �الشعراء �أحس .
�ا�نتـشرة �/جتماعية �إص�حها�،بالعيوب �وتحريرها.��،فحاولوا �ا�رأة �تعليم �مشكلة فناقشوا

�وبالخريف�والربيع� �بجمالها �وتغنوا �الطبيعة �وصفوا �وأحوال�الفقراء. �بطغيان�(غنياء وأحسوا
� �هذا �خصائص �ومن �وا�دينة. �والقرية �والورود �والوديان �الكE,ى�والصحراء �العناية ا�ذهب:

                                                
�   ) �	67 �8
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با�سلوب�والحرص�عhى�فصاحة�اللغة�وأناقة�العبارة�ومخاطبة�الجمهور�ا�ثـقف�غالبا،�والتعب=,�
�الغايات� �لخدمة �وتوظيفه �(خ�قية، �با�بادئ �وربط�(دب �العامة، �العواطف�dنسانية عن

�مولي=,� �(دب: �[ي �ا�حدثة �الك�سيكية �أع�م �ومن �وراس=ن�١٦٧٣(Moliere التعليمية. ( J.B. 

Racine)١٦٩٩� �وpفونت=ن ( La Fontaine)١٦٩٥� �بيف �سانت �كان .(Sainte-Beuve)١(��,Eأك� من
الذي�يع¯��بطريقة�خلق�(ثر��)٢(الناقدين�للك�سيكية�ا�حدثة.�وبظهوره�ظهر�النقد�التفس=,ي 

 (دبي�وتكوينه�وارتباطه�بحياة�مؤلفه.
�محمود�سامي�البارودي�(تأثر�(دب�العربي�بالك�سيكية�ا� �وأحمد�١٩٠٤حدثة�ومن�ممثلwxا: (

)� �(١٩٣٢شو°ي �إبراهيم �وحافظ (١٩٣٢)� �صE,ي �وإسماعيل (١٩٢٣)� �الجارم �وعhي (١٩٤٩�(
�)٣()�يتعصب�للبارودي١٨٨٩).�وب=ن�النقاد،�كان�حس=ن�ا�رصفي�(١٩٣١ومحمد�عبد�ا�طلب�(

�وكان� �"الوسيلة�(دبية". �ا�حدث�[ي �محمد�والشعر�الك�سيكي �كذلك�دعا �وذوقيا. �بيانيا نقده
كان�تأث=,�الك�سيكية��.)�[ي�مقاpته�النقدية�إ�ى�/تجاه�البياني�[ي�(دب�العربي١٩٣٠ا�ويل²ي�(

�ظهر�أثر�الك�سيكية�بوضوح �[ي�الشعر�العربي�ا�سر³ي. [ي�مسرحيات�أحمد�شو°ي�الذي� كث=,ا
� �استفاد �بفرنسا�الك�سيكي ا�سرحمن �إقامته �خ�ل ،� �شعرية. �مسرحيات حاولت�فكتب

 .�Iوريتشاردز Eliot ثإليو �س.�الك�سيكية�ا�حدثة�أن�تستعيد�تاريخها�الك�سيكي�بمحاوpت�ت.

A. Richards��.ي�القرن�العشرين�ولها�أصداءها�[ي�العالم�العربي�أيضا] 
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3   Badawi , M M (Ed.), (2006), Modern Arabic Literature, NY: Cambridge University Press, P 423 
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     Romanticismالرومانطيقية				.٢
خر�القرن�الثامن�عشر،�واستمرت�ح���منتصف�حركة�أدبية�وفنية�وفلسفية�نشأت�[ي�أوا�ي�

�العاطفة� �َمداره �أدب�الرومانطيقية �ا�حدثة. �فعل�للك�سيكية �رد القرن�التاسع�عشر�بوصفها
الخالدة�والذاتية�والتأمل�والصوفية�الحا�ة�والجنوح�إ�ى�النفس�ومصاحبة�pµم�و(حزان�مع�

� دعت�الرومانطيقية�إ�ى�حرية�الفن�والتجربة�الدموع�والَزفرات�و/ندماج�مع�الطبيعة�ا�لهمة.
�العاطفة �بأشجان �وpذت�بالشعر�ا�جنح �العضوية �والوحدة �شعار�العيش�عhى�)١(الذاتية �إن .

�أف�طون  �فلسفة �كانت �الرومانطيقية. �أساس �هو �الطبيعة �مع �دوافع� Plato  وفاق من
[ي�� Impressionismتجاه�التأثري .�كانت�الرومانطيقية�[ي�أوربا�تتجه�/)٢(الرومانطيقية�وازدهارها

)�١٧٨٨(�J.J. Rousseauالنقد،�ثائرة�عhى�القواعد�الك�سيكية.�ومن�أع�م�الرومانطيقية�روسو�
� �١٨٤٨(�Chateaubriand  وشاتو�بريان �وشيhي (P.B. Shelley�)وكيتس�١٨٢٢� (Keats�)١٨٢١�(

 .)١٨٩٣(�Maupassantن�)�وموبسا١٨٣٤(�Coleridge )�كولوردج�١٨٥٠(� Wordsworth ووردزورت

تأثر�جيل�جديد�من�النقاد�العرب�بالرومانطيقية�الفرنسية�وdنجل=�ية�ودعوا�إ�ى�التجديدية�[ي�
.�دعا�مطران�إ�ى�ا�نهج�الف¯�I[ي�)٣((دب�العربي.�كان�خليل�مطران�أول�من�رفع�صوته�للتجديد

عماد�هذا�ا�نهج�الحكم�عhى�النقد�العربي�وحذاه�بعض�من�ا�حدث=ن�[ي�(دب�العربي�الحديث.�و 
النص�(دبي�من�حيث�روحه�وموسيقاه�وأصالته�وعناصره�وصدقه�وتجربته�الشعرية�ووحدته�

)� �العقاد �محمود �عباس �الرومانطيقي=ن �الحماة �هؤpء �ومن �الرحمن�١٩٦٤العضوية. �وعبد (
م�الشابي�)�وأبو�القاس١٩٥٥)�وأحمد�زكي�أبو�شادي�(١٩٤٩)�وعبد�القادر�ا�ازني�(١٩٥٨شكري�(

�Hazlitt).�كان�العقاد�وا�ازني�يرجعان�[ي�النقد�إ�ى�هازليت�١٩٣١)�وجE,ان�خليل�جE,ان�(١٩٣٤(
                                                

1    Meisami, Julie & Starkey, Paul, (1998), Encyclopaedia of Arabic Literature, Vol II, London: Routledge, P 
665 
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� �١٨٨٨(�Mathew Arnoldوأرنولد �وماكو�ي (Macaulay�)ي�١٨٥٩]� �§wازليت �يشبه �العقاد �كان .(
�النقدي �العشري�).١(عنفه �القرن �[ي pأو� �العربي �(دب �[ي �الكاملة �الرومانطيقية �[ي�ظهرت ن
�و خليل�جE,ان�كتابات�جE,ان� .�)٢(أبولو�جماعةشادي�رائد��يأبأحمد�زكي�رائد�(دب�ا�هجري،

نضجت�الرومانطيقية�[ي�مدة�ب=ن�الحرب=ن�العا�يت=ن،�[ي�مصر�وسوريا�ولبنان�والعراق�وأمريكا�
�الديوان �مدرسة �هاجمت �والجنوبية. �)٣(الشمالية �ا�حافظ �/تجاه �عhى �وا�ازني، �العقاد [ي�،

(دب�العربي�هجوما�شنيعا،�عhى�فقدان�التجربة�الشعرية�والوحدة�العضوية�وصدق�العاطفة.�
�مثل�شو°ي� �من�النقاد �زمرة �إلwxا �كذلك�دعا �الشعر�الحديث. �رومانطيقي�واضح�[ي �اتجاه و�ي

�زياد �وميخائيل�نعيمة�(١٩٤١(�هضيف�ومصطفى�السحرتي�وأحمد�الشايب�وَمّي �كان�١٩٨٩) .(
�(�ان �لسنج �خليل��)٤(Lessingي �دعا �الرومانطيقي=ن. �من �العضوية �الوحدة �إ�ى �دعا �من أول
)� �الشعر�ا�رسل١٩٤٩مطران �إ�ى �أبولو �ومدرسة �أكÄ,�مرونة��)٥() �العربية �القصيدة لتصبح

�,Äأك� �ولتكون �وا�سر³ي، IGÅالشعر�القص� �[ي �استخدامها �وليمكن �الشاعر، �يدي �[ي وطواعية
�ولذلك �الشاعر. �ذاتية �عن �(دب�العربي.��تعب=,ا �[ي �الك�سيكي �شعر�ا�ناسبات�ل�تجاه نقدوا

�ا�هجر �مدرسة ��)٦(تأثرت �[ي �نعيمة �وحاول �بالرومانطيقية �نعيمة �مثل �النقدي�ونقادها كتابه
 "الغربال"�ليسّم�Iأصحاب�(دب�التقليدي�"ضفادع�(دب".�

�الفلسفة • �فلسفت=ن: �إ�ى �الحديثة �الغربية �ا�دارس �إجمال �يقسم �أن الواقعية��ويمكن
 والفلسفة�الجمالية
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٩ 

 

 الفلسفة	الواقعية	
�Iوبالجماه=,�ال�� �بعصره �وصلته �وبأهداف�الفن�ووظيفته �تحفل�با�ضمون �الواقعية الفلسفة
تخاطwÇا،�دون�إغفال�عن�النوا³ي�الفنية�الخاصة�با�جناس�(دبية�أو�بالصياغة.�لقد�نشأ�عن�

 الواقعية�[ي�ث�ثة�اتجاهات:�الواقعية�النقدية�الفلسفة�الواقعية:�الواقعية�والوجودية.�وسارت�

Critical Realism� �الطبيعية �/ش-,اكية�Naturalist Realismوالواقعية  Socialistوالواقعية

Realism .النقدية�والطبيعية�بالواقعية�(وروبية�أيضا�Iتعرف�الواقعي��. 
 

 European Realismالواقعية	!وروبية								.٣
� ��ي �الواقعية �ريالزم �لفظة �ترجمت�§wا �فكري��Realismلفظة �مذهب�أدبي �الواقعية (وروبية.

مادي،�إذ�يقتصر�[ي�تصويره�الحياة�والتعب=,�ع¦wا�عhى�عالم�ا�ادة،�ويرفض�عالم�الغيب،�ويرى�
أن�dنسان�عبارة�عن�مجموعة�من�الغرائز�الحيوانية،�ويتخذ�كل�ذلك�أساسا��فكاره�ال��Iتقوم�

�ف�IÈتدل�عhى�/هتمام�ب نقد�ا�جتمع�وبحث�مشك�ته�مع�ال-,ك=��عhى�جوانب�الشر�والجريمة.
�وwÉاويله،� �الخيال �صور ��pعhى �وتسجيله �م�حظات�الواقع �عhى �(دب�الذي�يقوم �عhى أحيانا
ويفهم�منه�أحيانا�(دب�الذي�يستقى�مادته�وموضوعاته�من�حياة�عامة�الشعب�ومشاكلها.�فهو�

�كان�واقع�النفس��)١(ضد�(دب�(رستـقراطي �ويقصد�به�أحيانا�(دب�ا�وضوUي. .pفكرا�وخيا
�ومظاهر�البؤس� �يتناول�(دب�الواق�ي�مشاكل�ا�جتمع �لÊدب�الواق�ي. �مادة الفردية��pيصلح
�إwËا� �وتفس=,ه. �وإظهار�خفاياه �وكشف�أسراره �تصوير�الواقع، �إ�ى �تس�ى �الواقعية �إن والفاقة.

�ي�فلسفة�خاصة�[ي�فهم�الحياة�وdحياء�وتفس=,هما.�إwËا�وجهة�ليست�ضد�أدب�الخيال�وإنما�
�الوضعية� �بالفلسفات �الواقعية �نشأة �ارتبطت �منظار�أسود. �خ�ل �من �الحياة �ترى خاصة
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ١٠ 

 

.�)١(والتحريرية�وا�ادية�الجدلية�ال��Iظهرت�[ي�أوربا.�تتسم�الواقعية�النقدية�بتشاؤمها�العميقة
ؤثرات�أخرى�إضافية،�ومن�أهمها�العوامل�الوراثية.�إمhي�الواقعية�الطبيعية�تحاول�اكتشاف�م

�p٢(زو�(Emile Zolaوروبية:�بلزاك�)م�الواقعية�� Honoreهو�واضع�الواقعية�الطبيعية.�ومن�أع

de Balzac  �)ديك¥�١٨٥٠� �وشارل ( Charles Dickens)وهمنجواي�١٨٥٠� (Ernest Hemingway�
 ).١٩٣٣(�John Galsworthy)�وغولزوورذي�١٨٨٠(�Gustave Flaubert)�وفلوب=,�١٩٦١(

� �بالواقعية. متأثرا� ويعد�محمود�تيمور�الواق�ي�(ول�[ي�(دب�العربيتأثر�(دب�العربي�ونقاده
أخرى"��إ�ى�(خذ� وقصص جمعة "الشيخ بالكاتب�الفرن�IGHموباسان.�فقد�دعا�[ي�مقدمة�كتابه

GÅبا�ذهب�الواق�ي�[ي�التأليف�القصI�.تمون�با�ضمون�[ي�النص�(دبي�وكان�دعاة�اwÏلواقعية�
.�عارض�الواقعيون�شعار�"الفن�للفن"�بشعار�آخر�هو�"الفن�[ي�)٣(ومحتواه�الواق�ي�و/جتماUي

.�و[ي�أواخر�الخمسينات�وح���منتصف�الستينات�)٤(سبيل�الحياة"�أو�"الفن�[ي�خدمة�ا�جتمع"
فريق=ن،�يرفع�أحدهما�شعار�"الفن�للفن"،�انقسم�النقاد�[ي�مصر�(والوطن�العربي�فيما�بعد)�إ�ى�

�ويتصدره�محمد�١٩٨٢ويتصدره�رشاد�رشدي�( �ويرفع�µخر�شعار�"(دب�[ي�سبيل�الحياة"، ،(
)� �كانت�١٩٦٥مندور Iال�� �السياسية �باpتجاهات �تتعلق �/تجاه=ن �ب=ن �ا�قابلة �هذه �وكانت .(

 ة�والشكل�دون�ا�ضمون..�كان�رشاد�رشدي�wÏتم�بالجمالي)٥(أقوى�تأث=,ا�[ي�الواقعية
)�[ي�تعريفه�(دب�١٩٥٦يدور�محمد�مندور�حول�ا�ذهب�الواق�ي،�وكذلك�محمد�حس=ن�هيكل�(

�(دب� �إ�ى �ودعا �وجمال �حق �من �الحياة �[ي �ما �رسالة �الناس �تبليغ �وغايته �جميل �فن بأنه
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�الخو�ي)١(القومي �أم=ن �مثل ،)٢()� �أم=ن �أحمد �دعا �وير ١٩٥٤. �للحياة �الفن �مذهب �إ�ى �أن�) ى
العمل�الف¯�p�Iقيمة�له�إذا�لم�يكن�مستمدا�من�الحياة.�(دب�العربي�الحديث�نظام�اجتماUي�
يصطنع�اللغة�وسيلة�اتصالية،�واللغة�نفسها�إبداع�اجتماUي.�قد�أسهم�كث=,�من�النقاد�ا�تأثرين�

سحرتي�بالواقعية�[ي�النقد�الواق�ي،�مثل�عبد�القادر�القط�[ي�"[ي�(دب�ا�صري"�ومصطفى�ال
�"شعر�اليوم" �(�[ي �َعوض �(١٩٩٠ولويس �إدريس �ويوسف �الشرقاوي�١٩٩١) �الرحمن �وعبد (

)�وسعد�الدين�وهبة�ومحمد�كمال�عبد�الحليم�وكمال�نشأت�وكامل�أيوب�وص�ح�عبد�١٩٨٧(
)�وعبد�ا�عطي�حجازي�وكي�ني�سند�ومحمد�إبراهيم�أبو�ِسنة�ومحمد�أبو�الوفا�١٩٨١الصبور�(

)� �(�)١٩٦٨ورئيف�خوري �الجواهري �مهدي �ومحمد �الجبل �فارس�١٩٩٧وبدوي �الدين �وم²ي (
�العامية �اللغة �توظيف �إ�ى �الواقعي=ن �كث=,�من �ونادى �إبراهيم. �أحمد �هيكل��)٣(وص�ح مثل

)��GÔمة�مو� ).١٩٥٤)�ومحمود�طاهر�pش=ن�(١٩٧٣)�ويوسف�إدريس�ومحمود�تيمور�(١٩٥٨وس
 

 Socialist Realismالواقعية	'ش%$اكية						.٤
�ماركس �شرح�كارل �ضوء �الفن���Friedrich Engels)٥(وفريدريك�أنجلز��Karl Marx)٤([ي لنشأة

�ا�جال�الخصب�لتطبيقه� �وwÉيأ �السوفـيتية. �روسيا �أّسس�تيار�الواقعية�/ش-,اكية�[ي وتطوره،
�/ش-,اكية� �عرفت�الواقعية �وقد �/ش-,اكي. �وانتصار�النظام �روسيا �أكتوبر�[ي �ثورة �نجاح بعد

تعريفات�مختلفة.�م¦wا�"أwËا�النضال�[ي�سبيل�القضاء�عhى�نظام�ا�لكية�وتحقيق�النصر�للنظام�ب
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/ش-,اكي"�و"أwËا��pتقتصر�عhى�شرح�الحقائق�الواقعية�[ي�العلم�الجديد.�وإنما�علwxا�فوق�ذلك�
�تخلص�من�عهد�/ستبداد� �تعE,�عن�مجتمع �و�ي �اش-,اكيا. �تثـقيفا �الناس�وتثـقفهم أن�تصلح
�واقعية� �و�ي �/جتماUي، �العدل �دعائم �عhى �قائمة �جديدة �حياة I¯يب� �وراح و/ستغ�ل،

 و/ستبشار.��)١(التـفاؤل 

�لذلك�يجب�توظيف�(دب�لخدمة�ا�جتمع� ،I¯بداع�الفdإن�النشاط�/قتصادي�هو�أساس�
=ن�طبقة�حسب�ا�فهوم�ا�اركIGH.�العمل�(دبي�الف¯�Iعليه�أن�wÏتم�بتصوير�الصراع�الطبقي�ب

،�وانتصار�(و�ى�ال��Iتحمل�الخ=,�Bourgeoisieالعمال�والف�ح=ن�وطبقة�الرأسمالية�والE,جوازية�
وdبداع�عhى�الثانية�ال���Iي�مصدر�الشرور�[ي�الحياة.�ومن�أع�م�الواقعية�/ش-,اكية:�مكسيم�

�)٢(درسة�بتفاؤلها).�تم=�ت�ا�١٩٧٣(Pablo Neruda )�وبابلو�ن=,ودا�١٩٣٦(Maxim Gorki جوركي�
�ا�كانت�الواقعية�(وروبية�نزعت�إ�ى�التشاؤم.�و[ي�رأي�الواقعية�/ش-,اكية�أن�الواقع�[ي�ذاته�

�[ي��،جميل �/ش-,اكية �بالواقعية �تأثروا �الذين �ومن �عليه. I¯الف� �الجمال �تدخل �إ�ى �pيحتاج
�ش �غا�ي �الحليمIالعربية: �وكمال�عبد �الرحمن�الشرقاوي، �وعبد �وعكري، �الوهاب�البياتي، �،بد
 ورئيف�الخوري.،�وبلند�الحيدري 

 

 Marxismا�اركسية									.٥		
�ا�ادية� �أساسيت=ن: �فلسفت=ن �ماركس�وأنجلز�عhى �وضعه �الذي �و/قتصادي IGÔالسيا� النظام

�التاريخية�)٣(الجدلية �استغ�ل�)٤(وا�ادية �إ�ى �يستند �الرأسما�ي �ا�جتمع �بأن �ا�اركسية �تقول .
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سوف��–و�ي�ا�ظهر�السيا�IGÔللماركسية��–ية�للE,وليتاريا،�وتذهب�إ�ى�أن�الشيوعية�البورجواز 
�الرأسما�ي،� �بالنظام �الE,وليتاريا �دكتاتورية �إطاحة �إ�ى �الطبقي �الصراع �GÕيف� �عندما تتحقق

�عن�سقوط�الدولة�مجتمع��pطبقات�فيه �ينشأ �يعتE,�لين=ن)١(وعندما .)٢(�Leninوتروسكي�)٣(�
Leon Trotskyتونغوم���GH٤(او�ت(�Mao Tse-Tungشار³ي�ا�اركسية.�ا�اركسية�تعد�كل�عمل���,Eأك

أدبي�صحيحا�مشروعا�إذا�صور�جانبا�واقعيا�من�الف-,ة�التاريخية�ال��Iعاش�فwxا�الكاتب.�ومن�
�من� I¯الف� �العمل �§wا �تخلوا �صور �[ي �الواقع �هروب�الفنان�من �تنكر�ا�اركسية �الفنية الناحية

Uجتما/� �ا�اركس=ن)٥(يا�ضمون �النقاد �ومن �ومصر�. �العراق �شكري�[ي �وغا�ي �ُمرَوة �حس=ن :
�الع �وعبد �GÔمو� �وس�مة �أنطون �وفرح �ُشمّيل �ظوشبhي �العاِلم. �أم=ن �أنيس�ومحمود نجح�يم

 [ي�اجتماع�ا�اركسية�وعلم�النفس�للنقد�(دبي.�Iجورج�طرابيGÙالناقد�ا�عاصر�
 
 Existentialismالوجودية								.٦

ز�ا�درسة�عhى�وجود�dنسان�ب�الغربية�[ي�القرن�العشرين.�تركهر�مذهب�استقر�[ي�µدا�ي�أش
الذي�هو�الحقيقة�اليقينية�الوحيدة�[ي�رأيه،�و�pوجود�IGÚء�سابق�علwxا،�و�pبعدها.�يعد�جان�

�الوجودية.�Jean Paul Sartre)٦(بول�سارتر �رائد ،IGHالفيلسوف�الفرن� �[ي��، تيار�الوجودية�شاع
�أحدثته�الحرب�[ي�الضم=,�dنساني�من��فرنسا عقب�الحرب�العا�ية�الثانية�وسبب�وجوده�ما

�قالت�الحركة�بأنه��pحقيقة�لوجود� �الوجودية�مذهب�فلسفي�أدبي�ملحد. أزمة�بالغة�العمق.
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�فاÛنسان�غ=,�مقيد�بقانون�يحد�من�حريته،�إنه�ذاتي،� �والقيم�(خ�قية�الخالدة. ا�ثل�العليا
أن�يختار�ما�يعمل.�ولذا�فإن�هدف�dنسان�يتمثل�[ي�تحقيق�الوجود�ذاته،�ويتم��فقد�يستطيع

 .�)١(�Albert Kamusذلك�بممارسة�الحياة�بحرية�مطلقة.�ومن�أع�م�الوجودية:�وكامو

�حر�كريم� �عمل �(دبي �النتاج �و/ل-�ام. �وا�سؤولية �الحرية �أسس: �ث�ثة �ترتكز�عhى الوجودية
قارئ�الحر�الكريم،�ليشارك�القارئ�[ي�خلق�ما�يريد�ا�ؤلف،�خلقا�صادرا�يتوجه�به�الكاتب�إ�ى�ال

�أن� �إذ �هو�شكل، �حيث �من �للشكل ��pقيمة �الوجودية، �[ي �dنساني. �معناها �[ي �الحرية عن
�ا�ضمون� �ب=ن �ذلك �[ي �و�pفضل �له، ��pمضمون �لجمال �ف��قيمة ��pغاية، (سلوب�وسيلة

 .)٢(والشكل
�/ل-�ام �سارتر�إ�ى �انفعاpت���Commitmentنادى �عن �صادقة �صورة �الشعر�ا�ل-�م �(دب. [ي

�والقومية� �الوطنية �من�السياسة�و/جتماع�وا�فاهيم �مزيجة �واقعية �هو�فكرة �/ل-�ام ناظمه.
� �pصط�ح �ترجمة �"/ل-�ام" �اصط�ح �استعمل �الثورة. �صراع �ومبادئ �engagementوالدولية

�وهو  �إنساني، �/ل-�ام�عنده �موجود"�لسارتر. �أفكر�فأنا �"أنا �من�الكاتب�)٣(يقول: �(دب�دعوة .
�pم،�وwxى�جمهور�خاص�به�هو�دال�عل��كل�عمل�أدبي�موجه�إ لÝخرين،�من�معاصريه�[ي�أمته.
يستطيع�فهمه�حق�الفهم�[ي�خارج�حدوده�التاريخية.�يستث¯��سارتر�الشعر�من�/ل-�ام،�والفنون�

يصور�(دب�ا�ل-�م�العالم�ليخلقه�من�جديد.�ومن�ثم�(خرى،�سوى�(دب�القص�IGÅوا�سر³ي.�
� �الغرب�عامة �الحديث�[ي �النقد �§wا �يع¯� Iال�� �الجوهرية �(خص�النقد��–كانت�ا�سائل وعhى

 �ي�ث�ثة�مسائل:�تصوير�الكاتب�لعا�ه،�ورسالته�فيه،�ثم�تقويم�هذه�الرسالة.��–الوجودي�
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�[ي�النقد�(دبي�العربيكان�لدراسات�سارتر�الوجودية�ودعوته�إ�ى�/ل .�بدأ،�بعد�)١(-�ام�صداها
الحرب�العا�ية�الثانية،�[ي�العالم�العربي�كله،�جيل�من�الشباب�يؤمن�بأwËم�يمرون�[ي�مرحلة�

� �تاريخهم �من Iال-�ام�ال�� �بعبء �وثانيا I¯وط� �ت¦wض�أو�pبعبء �بناءة �محركة �طاقة �إ�ى تحتاج
�ا�ج �قواعد �إرساء �إ�ى �wÉدف �اجتماعية، �الجديدفلسفة �/ش-,اكي �إدريس��.)٢(تمع �سهيل كان

�الرواية�٢٠٠٨( �[ي �الوجودية �استعمل �من �أول �وكان �بالوجودية �تأثروا �الذين �أوائل �من (
،�١٩٥٣"(دب"�ال��Iكانت�تصدر�من�ب=,وت،�[ي�عددها�(ول�[ي�يناير��دعت�مجلته.�)٣(العربية

/� �إ�ى �يدعوان �GÔمو� �وس�مة �مندور �كان�محمد �/ل-�ام. �يرى�عبد�إ�ى �(دب�العربي. �[ي ل-�ام
ظهر�/ل-�ام�[ي�الشعر�العربي��.)٤(الرحمن�الخمي�IGHأنه�ليس�فنانا�من��pيعE,�عن�رأي�ويل-�م�به

�الصياغة �و[ي �ا�وضوعية �التجارب�و[ي �نوع �[ي �العشرين، �آخر�منتصف�القرن �ومن�)٥(حوا�ي .
 .وأدونيس�وي شعراء�الوجودية�[ي�الشعر�العربي:�فوزي�ا�علوف�وخليل�حا

 
 الفلسفة	الجمالية		

�ذلك� �[ي �من�شأن�ا�ضمون �مهونة �العمل�(دبي، �[ي �الفنية �با�تعة �الجمالية �الفلسفة تحفل
�الفلسفة�نشأ�مذهب�الفن�للفن،�والرمزية� العمل،�ومن�غايته�/جتماعية�كذلك،�وبتأث=,�هذه

 [ي�النقد.�)٦(والتأثرية�أو�/نطباعية�والتعب=,ية
 

 
                                                

�    # � �����,�C  
�    # � W=��@���,,5  

3   Islamika Vijnana Kosham, (1997), Vol. II, Islamic Publishing House, Calicut,  p. 586  
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 Symbolismزية			الرم			.٧
�يعE,�عن�التجارب�(دبية�والفلسفية�ا�ختلفة�بواسطة�الرمز�أو� الرمزية�مذهب�أدبي�فلسفي،
�و�ي� �والرموز، �الصور �بواسطة �و(شياء �ا�عاني �التعب=,�عن ��ي �الرمزية �التلميح. �أو dشارة

الرمزية��pتخلو�من��مأخوذة�من�الرمز،�ومعناه�[ي�اللغة�dشارة�أو�dيحاء�بأحد�أعضاء�dنسان.
�علwxا،� �تتمرد �بل �والخلقية، �الدينية �القيم �من �التحلل �تدعو�إ�ى �واجتماعية، �فكرية مضام=ن
�الرمزية� �والكلدان. �اليونان �عند �عرفت �العهد �قديمة �طريقة �والرمزية �بالرمز�وdشارة. مس-,ة

�ا�تم=�ة�لم�تعلن�إ�pعام� �١٨٨٦بخصائصها �فرنسيا �إذ�أصدر�عشرون�كاتبا �[ي�إحدى�م، بيانا
� �الشخصيات �أبرز �ومن �الرمزي. �ا�ذهب �مي�د �يعلنون �بودل=,�ةلرمزيلالصحف : Charles 

Baudelaire)١٨٦٧� �وأوسكار�وايلد (Oscar Wilde�)تمثل�١٩٠٠� �الشعر�الحديث �[ي �الرمزية .(
�أو� �الشعبية �أو�الشعر�الرمزي�أو�شعر�ال¥�عة�/ش-,اكية �شعر�التفعيلية �مرحلة �تسم� مرحلة

شعر�الحر.�يلجأ�الشاعر�[ي�الصورة�الشعرية�إ�ى�عملية�التكشيف�الزماني�وا�كاني�[ي�تشكيل�ال
�تلفت�النظر�[ي�تجربة�الشعر�الجديدة��ي�dكثار�من� Iالظواهر�الفنية�ال�� �ومن�أبرز الصورة.
/ستخدام�بالرمز�و(سطورة�وdيغال�[ي�الغموض�ا�حبب�أداة�للتعب=,.�وأصبح�الشعر�صورة�

�والطبيعية�حية �للواقعية �فعل �كَرد �الرمزية �ولدت �الرمزي�)١(�Naturalismللفلسفة. �و(دب ،
�ال�وUي �العالم �عن �لßفصاح �(ديب �من �النفس��)٢(محاولة �أعماق �[ي �ا�كبوتة والعواطف

�عhى� �ولم�تقتصر�الرمزية �التأمل�العميق�لتفهم�ا�وضوع. �GÕيقت� �فهو�أدب�انطباUي البشرية،
� �تعدى �بل �(دب، �الرسم �[ي �فظهرت �(خرى، �الفنون �إ�ى �مدرسة �Impressionism/نطباعية

 �.)٣( Cubism والتعكيبية
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كان�للرمزية�أثرها�الواضح�[ي�(دب�العربي�ونقده.�فتطور�الشعر�العربي�من�الغنائية�الصوفية�
�م �أصحاب �كان �الدرامية. �القصيدة �[ي �تتمثل Iال�� �ا�عقدة �الكثيفة �الفكرية �الغنائية جلة�إ�ى

"الشعر"�ال��Iتصدر�من�لبنان�هم�رواد�الشعر�الرمزي�[ي�(دب�العربي.�ظهر�الشعر�الرمزي�[ي�
)�وسعيد�عقل�هم�رواد�الشعر�١٩٢٨)�وأديب�مظهر�(١٩٦٢.�كان�بشر�فارس�(١٩٣٥العربية�قبل�

.�)١(الرمزي.�و[ي�رأي�بعض�النقاد،�إن�مصطفى�صادق�الراف�ي�أول�من�أدخل�الرمزية�[ي�العربية
�يوسف�الخال�وأدونيس�وخليل�حاوي�وبدر�شاكر�السياب�ونزار�وم �الرمزي=ن: ن�أشهر�الشعراء

 قباني.

�البعض�ا�ذهَب  �نقد �كب=,ا. �اخت�فا �الغموض�والوضوح �[ي �النقاد �وم¦wم��اختلف ،IGالغمو�
عباس�فضhي،�وغ=,ه،�وكذلك�رآه�أحمد�أم=ن�يرجع�[ي�كث=,�من�أسبابه�إ�ى�"فقر�اللغة�وقصورها�

�الشعر�عن�dفص �الغموض�[ي �ولكن�العقاد�يرى�أن�وراء �النفسية". اح�عن�عواطف�الشعراء
�د �وهو�رأُي �فنيا. �وكذلك��/و(دب�إبداعا �ينكر�شكري�الرمزية �النقاد. �حس=ن�ولفيف�من طه

)� �الزيات �حسن �أمريكا�١٩٦٨أحمد �ا�َهجر�[ي �مدرسة �تأثرت �الحذلقة. �من �نوعا �رآها �الذي (
�يرى�الناقد�اللبناني�الشمالية�والجنوبية�بالرمز  �العالم�العربي. ية�أكÄ,�من�أية�مدرسة�أخرى�[ي

.�)٢()�أن�جE,ان�خليل�جE,ان�هو�مؤسس�الرومانطيقية�والرمزية�[ي�العربية١٩٦٢مارون�عبود�(
 وشا§wت�أح�مه�أح�م�وليم�بليك���Nietzsche)٣(اجتمعت�أفكار�جE,ان�[ي�الرمزية�وأفكار�نيتشه

Blake�)٤()١٨٢٧� �نÄ,�جE,ان�والشعر�ا�نثور��م=ن�الريحاني�ا�ظهر). �[ي لشكل�الجديد�للقصيدة
)�وتوشيحات�ا�هاجرين�والشعر�ا�رسل�لشكري�و"بلوتوpند"�للويس�َعَوض،�و"رسائل�من�١٩٤٠(
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4  Sudhira, K P, (2007), Khalil Jubran : Anashwarathayude Rahasyam, Calicut: Olive,  P 51 



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ١٨ 

 

�بدوي  ��صطفى �(�.)١(لندن" �الحكيم �توفيق �عند �تجريديا،�١٩٨٧والرمزية �اتجاها �تعكس (
تتجسد�فيه�النوازع�dنسانية�[ي�شخصيات�مستقلة،�والرمزية�عنده�ذات�مستوى�ذه¯�Iواحد�

 .�)٢(مث��[ي�"بجماليون"�يغلب�نداء�الفن�الخالص�عhى�نداء�الحياة

 
�بدأت�محاوpت�التجديد�بالدعوة�إ�ى�التخلص��Free Verseالشعر	الحر	 • من�آثار�الرمزية.

�أطلق�عhى�هذا�/تجاه�اسم�الشعر�الحر،�ترجمة�للمصطلح�  Versالفرن�IGHمن�رتبة�القافية.

Libresإن�التفعيلية��ي�� �من�الشعر�التقليدي. �الشعر�الحر�هو�شعر�بدون�وزن�وقافية�خ�فا .
�الذي� �وقد�تتنوع�يالنظام �منظمة، �بنية�موسيقية �ذاwÉا �الشعر�الحر��ن�التفعيلية عتمد�عليه

"فاعلن"،�التفعيلية�ب=ن�سطر�شعري�وآخر�فتكون�[ي�السطر�(ول�"مفاعيلن"�و[ي�السطر�الثاني�
وقد�ينتقل�الشاعر�من�تفعيلية�إ�ى�تفعيلية�أخرى�مع�انتقاله�من�مقطع�[ي�القصيدة�إ�ى�مقطع�

�إليو  �مثل �الغرب �بشعراء �تأثروا �قد �الحديث �والشعراء �أن�١٩٦٥(��T.S.Eliotثآخر. �وبدأوا (
 ينظموا�الشعر�الحر.�يقال�قد�ظهر�الشعر�الحر�أو�p[ي�العراق.�

�باكث=,�( �أحمد �العربية١٩٦٩يعتE,�عhي �الشعر�الحر�[ي �إ�ى �اتجه �من �أول �نازك��)،٣() �تابعه ثم
)� �والسياب�وأبو�شادي�ومحمد�فريد�أبو�حديد�(٢٠٠٧ا��ئكة �وخليل�الحاوي�وخليل�١٩٦٧) (
)�ومحمد�من=,�رمزي�١٩٩٤)�وُبلند�الحيدري�وفؤاد�الخش=ن�وجE,ا�إبراهيم�جE,ا�(١٩٥١شْيبوب�(

نغ.�زعمت�نازك�ا��ئكة�أن�قصيدwÉا�"الكول=,ا"�كانت�أول�)�ومحمد�ا�اغوت�وتوفيق�صا١٩٤٥(
�الذي�صدر�عام��)٤(قصيدة �ورماد" �دعت�[ي�مقدمة�ديواwËا�"شظايا [ي�الشعر�الحر�[ي�العربية.
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�هناك�ث�ث�اتجاهات�)١(إ�ى�التحرر�من�رتبة�القافية،�ومن�وحدة�النغم،�إ�ى�شعر�مwÇم�١٩٤٩ .
الية،�ورائدها�سعيد�عقل،�والرمزية�ا�يتاف=�يقية،�ورائدها�رمزية�[ي�(دب�العربي:�الرمزية�الجم

)� �الَص=,[ي �كامل �حسن �ممثلwxا �التعب=,�ومن �ورمزية �طه�١٩٨٤بشر�فارس، �محمود �وعhي (
�وتو )٢()١٩٤٩( �وسه=,�القلماوي �أم=ن �أحمد �مثل �الرمزية �حركة �النقاد �كث=,�من �أدعم فيق�.

�ذلك�الحكيم�ومحمد�مندور�والسحرتي �وخالفهم�[ي )�١٩٦٩كث=,ون،�ومن�بي¦wم�عزيز�أباظة�(،
 ووديع�فلسط=ن�والعقاد،�وسموا�ذلك�نÄ,ا��pشعرا.

 
 Art for art's sake"	الفن	للفن	"						.٨

حركة�[ي�(دب�والفن�تقول�بأن�الفنان�حر�[ي�تصوير�الجمال�أو�خلقه�من�غ=,�اعتبار�لÊخ�ق�
�ال �أساسها �وضع �/جتماعية. �النتائج �النظر�عن �عشر،�وبصرف �الثامن �القرن �[ي فلسفي،

الذي�أكد�عhى�أن�الجمال�غاية�تقصد�لذاwÉا،�ليس�وسيلة��ي�غاية��)٣(�Kantعمانوئيل�كانت
ن�الفرنسي=ن�الذين�رفعوا�=أخرى،�وحمل�لواءها�[ي�القرن�التاسع�عشر�نفر�من�الكتاب�والفناني

"الِغش"�الذي�غلب�عhى�الفن��(الفن�للفن)�تعب=,ا�عن�احتجاجهم�عhى�طابع�l'art pour l'artشعار�
�غوتييه �تيوفيل �الحركة �هذه �تزعم �العصر�الحديث. �بودل=,�)٤(�Theophile Gautier[ي �وشارل

Charles Baudelaire)٥( وأوسكار�وايلد�Oscar Wilde)للجمال�)٦� �تقديسهم �جميعا �أعلنوا �قد .
د�العرب�بشعار�"الفن�.�تأثر�النقا)٧(وتجنبوا�للدفاع�عن�صفاء�الفن�،بوصفه�قيمة�عليا�وطلقة
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للفن".�و[ي�أواخر�الخمسينات�وح���منتصف�الستينات�انقسم�النقاد�[ي�مصر�(والوطن�العربي�
�ويتصدره�رشاد�رشدي،�ويرفع�µخر� �يرفع�أحدهما�شعار�"الفن�للفن"، �إ�ى�فريق=ن، �بعد) فيما

�)٢(بالجمالية.�كان�رشاد�رشدي�wÏتم�)١(شعار�"(دب�[ي�سبيل�الحياة"،�ويتصدره�محمد�مندور 
.�دعا�توفيق�الحكيم�إ�ى�مذهب�الفن�للفن،�ويرى�أن�الفن�ليس�من�)٣(والشكل�دون�ا�ضمون 

�هدفه�(ول�أن� �إنما �أو�دينية�أو�غ=,�ذلك، الضروري�أن�يكون�له�غاية�اجتماعية�أو�سياسية
 .)٤(يكون�فنا�جمي��فحسب

 
 Imagismالتصويرية						.٩

�وبري �أمريكا �[ي �ظهرت �أدبية �والرومانطيقية�حركة �التفك=,�ال�مبا�ي �عhى �ثورة �بوصفها طانيا
�,Eتعت� �الواضحة�إ�ى�حد�الجفاف. �أكدت�عhى�الشعر�الحر�والصور�الشعرية�الدقيقة، ا�تفائلة.
الصورية�خلفا�للرمزية،�مع�فارق�أسا�IGÔهو�أن�الرمزي=ن�حاولوا�أن�يعقدوا�ب=ن�شعرهم�وب=ن�

.�)٥(ريون�إ�ى�أن�يجعلوا�من�شعرهم�ضربا�من�النحتا�وسيقي�صلة�ورحما،�[ي�ح=ن�س�ى�الصو 
�,Eد�العرب�ع�wÉ�pتم�الصورية�بأية�رسالة�للشعر�من�اجتماعية�أو�مدنية.�وصلت�التصويرية�ب

�إليو  �س. �(ثت. �ناáي �إبراهيم �كتب �الصورية. �ممثhي �من �يكون�١٩٥٣، �الشعر�يجب�أن �أن (
Eمع� �غأسلوبه �محمد �عند �والتجربة، �بالصور. �ه�,ا Iنيم)� �الصورة�١٩٦٨ل �بوساطة �تكون ،(

الكلية�أو�الصورة�الجزئية،�أي�أن�يكون�وسيلة�التجربة�[ي�الصورة،�هذا�هو�رأي�كث=,�من�النقاد�
.Iمثل�ماهر�حسن�فهم 
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 T.S. Eliot			ثت.	س.	إليو 
ثم�ال¥�عة��-أول�عهده�بالنقد-ا�درسة�(مريكية�الجديدة��–[ي�آن�واحد�–الناقد�(مريكي�يمثل�

بالنقد،�كان�همه�كله�منصرفا�إ�ى�توف=,�(سس�الجمالية��ثبعد.�و[ي�أول�عهد�إليو �)١(نيةdنسا
�فالعمل�(دبي�بديل�من�الفلسفة،�فليس�خادما�لها�و�pدلي��علwxا،�فالعمل� [ي�العمل�(دبي.

استق�ل�(دب�عن�حياة�كاتبه�نفسه.��ث.�يؤكد�إليو )٢(ي�ليس�وسيلة،�ولكنه�غاية�[ي�ذاته(دب
�ولكن�إليو )٣(عنده�إن�العمل�(دبي��pيمكن�أن�يكون�إ�pصورة�لنفسه�فقطو  [ي�مرحلته��ث.

هو�أكE,�(دباء�الغربي=ن�تأث=,ا�[ي�عقل��ثالثانية�نزع�إ�ى�الواقعية�الك�سيكية�ا�حدثة.�كان�إليو 
,ها�قصيدة�عا�ية�وجدت�تأث=�ثÛليو �The Waste Landالعالم�النقدي�العربي.�"(رض�الخراب"�

�بنفوس�كث=,ين�من� �التقت�القصيدة �القرن�العشرين�كله. �العرب�الشباب�العند�عالم شعراء
�إليو  �بأسلوب �تأثروا �الف¯�Iثالذين �والتأثر�باتجاهه �تقليده �عبد�)٤(فحاولوا �ص�ح �يع-,ف .

�هنا�شبه��ثبما�دعاه�"جسارة�إليو �)٥(الصبور�[ي�كتابه�"حياتي�[ي�الشعر"�بأنه�متأثر اللغوية".
 .�)٦(و"ا�ومس�العمياء"�لبدر�شاكر�السياب�ثب=ن�"(رض�الخراب"�Ûليو تام�

 
 New Criticism 	  النقد	الجديد  		.١٠

العشرينات�والث�ثينات�من�القرن�العشرين�تؤكد� النقد�الجديد�نظرية�نقدية�أمريكية�نشأت�[ي
�النظرية��ي�واحد�.كعمل�ف¯�Iمستقل�وكامل أهمية�قراءة�نص�من�النصوص ة�من�أهم�وهذه

�تمثل �و�ي �(دب�النقدي�الحديث. �التحليل�(  التيارات�[ي �[ي �أهمية�دراسة�فلسفة �يؤكد دبي
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�فنية �كأعمال �[ي� النصوص�(دبية �وضع �الجديد" �"النقد �مصطلح �أن �ومع �ذاwÉا. �بحد كاملة
 قدالقرن�التاسع�عشر�إ�pأنه�لم�يلق�رواجا�[ي�(وساط�(دبية�و(كاديمية�قبل�أن�يكتب�النا

.�١٩٤١كتابا�سماه�"النقد�الجديد"�[ي��John Crow Ransomوالشاعر�/مريكي�جون�كرو�رانسوم�
(مريكي،�مركزين�عhى� الناحية�العملية�كان�النقاد�الجدد�يردون�عhى�تيارات�راسخة�[ي�النقد من

النص.�عhى�السياق�العام�الذي�يوجد�فيه� أهمية�النص�(دبي�[ي�التعب=,�عن�نفسه�بدل�ال-,ك=�
�وهناك�خ�فات�كث=,ة�[ي�طريقة� وهناك�الكث=,�من�الخ�فات�ب=ن�أنصار نظرية�النقد�الجديد.

ب=ن�هؤpء�(نصار�بالرغم�من�/تفاق�عhى�(همية�ال��Iأولوها�للنص.� التعامل�مع�النص�(دبي
�ولكن�كان�من و[ي �الجدد، �النقاد �كب=,�من ب�الصع الث�ثينات�من�القرن�العشرين�ظهر�عدد

 Allen)١(pن�تيتأتصنيفهم�[ي�فئة�واحدة.�يمكن�تصنيف�نقاد�من�أمثال�جون�كرو�رانسوم�و 

Tate ٢(وكلينث�بروكس�� (Cleanth �Brooks وروبرت�بن�وارين�)٣(Robert Penn Warren ي�فئة��]
�الجنوب". �يعرف�بـ"نقاد �ما �موقفهم�من�ا�دارس� قادة �إ�ى �نظرا �فئة�واحدة �[ي ويصنف�هؤpء

� �كانتالنقدية Iوالنقد ال�� �dنساني �والنقد �/نطباUي �النقد �مثل �الجديد �النقد �قبل  قائمة

�أساتذة �النقاد�عملوا �من�هؤpء �والواقع�أن�كث=,ا .IGHللنقد�[ي�جامعات� الطبي�ي�والنقد�ا�ارك
�يعملون�فwxا �كانوا Iال�� �الف-,ة �[ي �النقد�الجديد.� جنوب�الوpيات�ا�تحدة �تشكيل�مدرسة عhى

 .موضوعا�أكاديميا�رئيسيا فضل�إلwxم�[ي�جعل�النقد�نفسهويعود�ال
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�حركة �فيقولون�إنه �الواقع �مع ��pيتطابق �مبسطا �الجديد�وصفا نقدية� يصف�البعض�النقد
�غراف �ج=,الد �أمثال �من �نقادا �ولكن �الفن. �أجل �من �الفن �لفكرة وغ=,ه� Gerald Graff تروج

وتاريخه.�ويعتقد�النقاد�الجدد�أنه�من� دبييقولون�إن�النقد�الجديد�wÏتم�أيضا�بسياق�النص�( 
�حقيقيا �فهما �نفهم�عم��أدبيا �أن �[ي� أجل �عليه �متكام��نعتمد �تاريخيا �نسقا �نتب¯� �أن �pبد

إ�ى� (دبي.�النقد�الجديد�يعتE,�العمل�(دبي�كام��ومستق��بحد�ذاته.�يضاف الحكم�عhى�النص
� �خاصة �أهمية �يولون �الجديد �النقد �أصحاب �أن �حقلذلك �[ي �النقد � لدور فهم��–التعليم

�الشعر�واللغة �مساندة �[ي �مهما �يلعب�دورا �النقد �أن �تطويرهما.� يعتقدون �عhى �ا�ساعدة و[ي
فالنقد�الجديد�جزء�أسا�IGÔ[ي�التطور�/جتماUي.�وهو�wÏدف�إ�ى�تفس=,�النص�(دبي�من�طريق�

�وكث=,�من�الخصائص دراسة�تقنيات�النص�وبنيته�وأفكاره �النقد��وأغراضه. �ال��Iأوpها (دبية
�أهمية�خاصة �ساميويل�تيلر�كول=,دج الجديد IGHللشاعر�الرومان� �(عمال�النÄ,ية �[ي  موجودة

.Samuel Taylor Coleridge النظرية�� �كتبه�كول=,دج�[ي النقدية�أساسا� واعتE,�النقاد�الجدد�ما
 .ارتكزت�عليه�ا�بادئ�ال��Iتوصلوا�إلwxا�[ي�النقد�(دبي

اخت�ف�أنواعها�إ�p ن�النقاد�الجدد�طبقوا�مبادئ�نظريwåم�[ي�دراسة�(جناس�(دبية�عhىومع�أ
أفضل�معE,�عن�القيم�(دبية�ال��I أwËم�اعتE,وا�الشعر�بخاصة�عhى�رأس�هذه�(جناس�بصفته

�من �وقد�عملت�جماعة�صغ=,ة �تحديد�ما� اعتنقوها. �شملت�وارين�ورانسوم�وتيت�عhى النقاد
�جمي �الناحيةيعتE,ونه �وسع ��من �pحق �وقت �و[ي �الشعر. �[ي �وخاصة �الجدد� (دبية النقاد

الشكل�ال¦wائي�للتواصل،�وهو� مفهومهم�للجمالية�الشعرية�وتوصلوا�إ�ى�أن�الشعر�كعمل�ف¯�Iهو
�[ي �كتبوا �من �أهم �ومن �شكله. �و[ي �معناه �[ي �أي كامل �آي. �الجديد �النقد �الشعر�[ي �.نظرية

تجارب�[ي�التفس=,�النقدي�بجاء��،١٩٢٩النقد�العمhي"�" ففي�كتابه�، .I. A. Richardsريتشاردز
ط�به�أن�يدرسوا�قصائد�لم�يعرفوا�شيئا�عن�مؤلفwxا�و�pح���عناوي¦wا.� طلب�فwxا�منو �،للشعر
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�ومن �[ي�فهم�القصائد. �كب=,ا �تأتي� فتكشفت�دراسات�الط�ب�عن�أشكال�مختلفة�اخت�فا هنا
 .والتحليل�النقديأهمية�تدريس�التفك=,�النقدي�

 

    Impressionismالتأثرية	.		١١
�النقد� �ومبدأها: �النقد. �[ي �أو�/نطباعية �التأثرية �ا�درسة �دعوة �أثر�[ي �الجمالية كان�للفلسفة

�هازليت� �وليم �آباءها: �ومن �أن�(دب�لÊدب. �كما �وpمب١٨٣٠(William Hazlitt للنقد، ()١(� 
Charles Lambمن�.�يقول�هازليت:�"أقول�م�IGHأستطيع�أن�أمنع�نف�pا�أفكر،�وأفكر�ما�أشعر،�و

.�wÏتم�الناقد�التأثري�بأن�يسجل�)٢(")Works", Hazlittأن�تتأثر�بأنواع�من�التأثر�تجاه�(شياء"�(
خواطره�عhى�الحالة�ال��Iتبدو�له�نتيجة�مباشرة�لقراءته.�التأثرية��ي�استجابة�لشعور�حركته�[ي�

Uإبدا� �عمل �قراءة �الناقد �العرب�مثل�العقاد�)٣(يذهن �كث=,�من�النقاد �تأث=,�هازليت�[ي �يوجد .
�و/نطباعية�تغلب�عhى�آراء�بعض�النقاد�مثل�شكر�هللا� وا�ازني�وطه�حس=ن�والراف�ي�والزيات.

 .٥()�ويوسف�الشاروني١٩٩٣ويح��çحقي�(�)٤()١٩٧٥الُجر�(
 

 ExpressionismالتعبB$ية			.١٢
]� �سادت �أدبية �حركة ��ي �أ�انياالتعب=,ية � ي �انطلقت�هذه�١٩٢٥ إ�ى�١٩١٠وامتدت�من �وقد .

�أ�انيا �من �بالكاتب� الحركة �أسلوبيا �أ�انيا �[ي �التعب=,ية �تأثرت �وقد �(وربية. �الدول �با°ى إ�ى

                                                
�    ) W\%']q 	9�&= hB�Y,5IR .W\%']^� i��� j $����� i�bY Z(?7 	/7 	�� �(  
�     # � TH+I�5.  
�     # � 0� 	
��,.  
�    ) �0� $6 ���1 # ��	¦� $
bD! :<2D��Y �i(��� 	�� 	����= i��� �(�:I  
�     # ��YZ,:�  



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٢٥ 

 

�س-,ندبرج �أوجوست �و � August Strindberg)١ (السويدى �وتماناوالشاعر�(مريكي  �Waltلت

Whitman.است�� �ا�ضمون�فقد �من�ناحية �الروس�مثل�ليو� ندأما �(دباء �إ�ى �التعب=,يون (دباء
� �(عمال�Dostoevski.�ودوستوفسكي�Tolstoyتولستوي �أثرت �للشاعر�الفرن�IGH كما الشعرية

حاسم�[ي� بشكل "أزهار�الشر"� Baudelaireالشاعر�الفرن�IGHبودل=, dشراقات"�وديوان ")٢(رامبو
 .(عمال�ا�بكرة�لعصر�التعب=,ية

.�وآثارها�/جتماعية�السلبية اء�التعب=,ية�بع=ن�الشك�إ�ى�ال¥�عة�الوطنية�والعسكرية،أدب�نظر قد�
�(خ�°ى�كانوا �وا�وقف �وdرادة �با�ضمون �(ساس �[ي �للفنان��.wÏتمون �الداخلية والتجربة

مستفز�[ي�أغلب�(حيان�(أى�من�خ�ل�التعب=,� و(ديب�pبد�من�أن�تظهر�عhى�السطح�[ي�شكل
�يدور  �فيمكن�أن�نعد�عما �لÊسلوب�التأث=,ى�الذي�يظل� [ي�داخله) (سلوب�التعب=,ى�مناقضا

�بالسطح �وتختلف�التعب=,ية�عن مرتبطا �الفنان�من�الخارج). �إ�ى �تأتى Iالتأث=,ات�ال�)�  الخارáى

واصطبغ��.ا�هم wËا�تقتصر�عhى�وصفأالطبيعية�ال��Iتحاكى�الواقع�الخارáى�بشكل�مفصل�[ي�
�العمالالفن�و(دب�بمش �انعكست�[ي Iيار�العالم�ال�wËي�ذلك� اهد�الحرب�وا]� الفنية�و(دبية
�ومن�أهم �صمويل�بيكيت الوقت. �التعب=,ية: �٣(أدباء (Samuel Beckett�� �)٤(�Franz Kafkaوكافكا

�Ernst Barlachوإرنست�بارpخ
��)٥(. 
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 BH. A. Taineن			اتجاه	تَ 			.١٣

�هيبوليت�أدولف IGHالناقد�الفرن�,Eالعصر�الحديث.�١٨٩٣ت=ن�(�يعت� �[ي �رائد�النقد�ا�وضوUي (
كان�ت=ن�يعتE,�النقد�(دبي�علما�يس=,�عhى�مناهج�مدروسة.�وبّ=ن�أن�(دب�يخضع�لعناصر�ث�ثة:�

�والزمن �النقد�(دبي)١(الجنس�والبيئة �[ي �التاريخية �ت=ن�ال¥�عة �أدخل �ت=ن�من�أقوى�)٢(. �كان .
تأثر�به�طه�حس=ن�كث=,ا��.)٤(ويؤكد�ا�نهج�العلم�Iا�وضوUي�)٣(�Iéا�ؤثرين�ودعا�إ�ى�ا�نهج�التجري

 [ي�"ذكرى�أبي�الع�ء".
 

 Lonsonismال�نسونية						.١٤
تسيطر�ال�نسونية�عhى�النقد�� Gustave Lonson.�ي�مدرسة�تنسب�إ�ى�الناقد�الفرنp�IGHنسون 

ل�نسونية�عhى�ا�نهج�التاريêي�[ي�.�تعتمد�ا)٥((كاديم�I[ي�العالم.�pنسون�هو�ناقد�ذاتي�وتأثري 
�طه�حس=ن� �العربي: �النقد �[ي �ومن�ال�نسوني=ن �العربي. �النقد �[ي �تأث=,ها �لها �كان النقد�(دبي.

).�يجمع�طه�حس=ن�ا�نهج�الف¯�Iلجول�ليم-,�وا�نهج�النف١٩٤٥�IGHومحمد�مندور�وأحمد�ضيف�(
سون.�دعا�طه�حس=ن�إ�ى�تطبيق�ا�نهج�=ن�والنقد�التاريêي�ل�نلسانت�بيف�والنقد�/جتماUي�لتَ 

.�إن�طه�حس=ن�)٦(التاريêي�[ي�الدراسة�(دبية�ضمن�كتابه�"[ي�الشعر�الجاهhي"�وحاول�تطبيقه
.�قام�طه�حس=ن�[ي�كتابه�"[ي�الشعر�الجاهhي"�)٧(هو�/سم�(شهر�[ي�مجال�تحديث�النقد�(دبي

للنقد�(دبي.�واستعمل�طه�حس=ن�)�و[ي�بعض�كتبه�النقدية�بمقياس�تاريخية�ونفسية�١٩٢٦(
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٢٧ 

 

[ي�الشك�[ي�أحكامه�عhى�الشعراء�الجاهلي=ن.�فنقد�شعر�العصر��)١(Rene Descartesمنهج�ديكارت
الجاهhي�نقدا�قائما�عhى�الشك�[ي�كل�IGÚء،�وقد�ب¯��عhى�هذا�الشك�نظريته�[ي�انتحال�الشعر�

 الجاهhي.
 

 Parnassian SchoolالJَ$ناسية					.١٥
�الش �[ي �فعل�مدرسة �عشر�كرد �التاسع �القرن �من �الثاني �النصف �[ي �فرنسا �[ي عر�ازدهرت

�ا�وضوعية �أكدت�عhى �تأكيده�)٢(للرومانطيقية، �بأكÄ,�من I¯التق� �والكمال �الشكل، �وجمالية ،
�"الفن�للفن" �دعا�إ�ى�(خذ�بمبدأ �يعتE,�دو�ليل�)٣(عhى�الشحنة�العاطفية. .Le Conte de Lisle�

�زعيم�الE,ناسية،١٨٩٤( �برودمGautier ويعتE,�تيو�فيل�غوتييه��) �)٤(�Sully Prudhommeوسوّ�ي
�هذا��جموعة�شعرية��)٥(�Banvilleوتيودور�دو�بانفيل �الE,ناسية�مدينة�باسمها من�أبرز�أركاwËا.

�[ي�ث�ثة�مجلدات�تحت�عنوان�"جيل�الE,ناس�ا�عاصر"  �leأسهم�شعراء�ا�ذهب�[ي�إصدارها

parnasse �contemporain)حظ�)٦��وت �وليس�العكس، �للفن �تقليد �الحياة �بأن �ا�درسة �تؤمن .
�تدعو� �ذاته. �حد �[ي �غاية �وتجعله �والسياسية، �/جتماعية �الحياة �قضايا �من �(دب تعزل
�p� �كانوا �وإن �العضوية، �وحدwÉا �[ي �الشعرية �بالصور �العناية �إ�ى �كالرومانطيقية الE,ناسية

 �يعتقدون�[ي�dلهام،�وينادون�با�وضوعية.
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٢٨ 

 

�س-,اوس �أدخل �أن �منذ �وجديدة �مهمة �حركة �و�ي �أو�البناء، �الصياغة �مدرسة ��ي �الE,ناسية
Claud Levi-Strauss)تب=ن�(سلوب� )١� �إwËا (فكار�الفلسفية�وعلوم�/جتماع�عhى�النقد�(دبي.

الذي�كان�[ي�أول�حياته��)٢(��Roman Jakobsonاللغوي�لس-,اوس،�وقد�شاركه�رومان�جاكبسون 
�الروسيةمرتبط �بالصياغة �العرب��.)٣( Russian Formalismا �والنقاد �(دباء �من �عدد تأثر

�"الجمال�للجمال".�الشعر�عندهم�صناعة،�مع�جمال�ف¯�Iرائع،�بعيد�عن� بالE,ناسية�وبشعارها
dحساس�بالشعور�الرومانطيقي.�نقلوا�لوحات�الطبيعة�وجسدوا�مشاهدها�[ي�صور�ب�ستيكية�

�بعواطف �يخلطها p)تأثروا�)٤� �الذين �من �قباني �ونزار �رشدي �ورشاد �الحكيم �توفيق �كان .
 بالE,ناسية.��

 
 Surrealismالسريالية						.١٦

السريالية�أو�ما�بعد�الواقع��ي�مذهب�أدبي�ف¯�Iفكري،�أراد�أن�يتحلل�من�واقع�الحياة�الواعية،�
وهو�واقع�ال�وUي،�وهو�زعم�أن�فوق�هذا�الواقع�أو�بعده�واقع�آخر�أقوى�فاعلية�وأعظم�اتساعا،�

واقع�مكبوت�[ي�داخل�النفس�البشرية،�ويجب�تحرير�هذا�الواقع�وإط�ق�مكبوته�وتسجيله�[ي�
� �تس�ى �(دب�والفن. �الواقع�السريالية �من �غ=,�مستقاة �ومضام=ن �ع�قات�جديدة �إدخال إ�ى

ة�أو�ا�نام.�تعد�التقليدي�[ي�(عمال�(دبية.�و�ي�ا�ضام=ن�تستمد�من�(ح�م،�سواء�[ي�اليقظ
�حركة� �و�ي �بالتأليف. �اهتمامه �أكÄ,�من �الحياة �إبراز�التناقض�[ي �wÏدف�إ�ى �اتجاها السريالية

 سخط�عhى�آلية�الحياة�الحديثة.�
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٢٩ 

 

)�الذي�أصدر�١٩٦٦( Andre Breton الشاعر�الفرن�IGHأنريه�بريتون��١٩٢٤أنشأها�[ي�باريس�عام�
� �السريالية" �"بيان �العام �ذلك �الوUي��manifeste du surrealisme[ي Iعالم� �ب=ن �الوحدة Ûعادة

�السريالية�نزعة� �اليومية�العق�ني. �الخيال�و(ح�م�بعالم�الحياة وال�وUي�عhى�نحو�يدمج�دنيا
�(دب�تحتقر� �[ي �و�ي �عرف�وتقليد، �كل �عhى �والخروج �ا�طلقة، �بالحرية �تدين �متطرفة أدبية

wÉا�وكلماwÉا،�وتسخر�من�العقل�وجل�إلهاماwÉا�من�(ساليب�السائدة�[ي�أشكالها�وصورها�ومجازا
�تأثرت�بسيكولوجية�فرويد �قد�تأثرت�فيما �ودفعات�ال�شعور. ��Sigmund Freud(ح�م�والرؤيا

�وفلسفة�هيجل)١( ،�Hegal�)شعور،�)٢��يستمدون�تجار§wم�الشعرية�من�الحلم�وال ،�وشعراؤها
�أر  �ومن�أع�مها �ا�وسيقي. �باÛيقاع �اهتمام  Paul يلووار�إ�،)١٩٨٢(Louis Aragon غون�بدون

Eluard�)١٩٥٢.( 
�أو� �أو�الشعر�ا�رسل، �نظام�الشعر�الحر، لكن�السريالي=ن�wÏ�pتمون�بأن�ينظموا�شعرهم�عhى
�أصو�pأو� �لم�يضعوا �الواقع �إwËم�[ي �(لوان�و(نواع، �من�هذه �أو�يكون�مزيجا الشعر�ا�قفى،

هو�إط�ق�ا�كبوتات�النفسية�ومحاولة�تسجيلها�[ي�الشعر��إنما�كل�همهم�،قواعد�أدبية�أو�فنية
.�تظهر�السريالية�عند�بعض�العرب:�نزار�قباني�وكامل�أم=ن�وكامل�زهري�وعادل�)٣(و(دب�والفن

�حسن� �محمود �عند �والسريالية �جودت. �وصالح �هللا�فيصل �العطار�وعبد �الغفور �وعبد أم=ن
� �تعب=,ه، �[ي �ك�سيكية �بناحية �تتم=� �موضوعاتهإسماعيل �[ي �رومانطيقية �كان�)٤(وبناحية .

 .�)٥(مصطفى�صادق�الراف�ي�[ي�كتاباته�يطل�عhى�السريالية�قبل�كل�من�[ي�ب�د�العرب
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 Absurdismالعبثانية						.١٧
فلسفة�العبث،�ال�معقول:�فلسفة�مبنية�عhى�أساس�من�/عتقاد�بأن�dنسان�موجود�[ي�عالم�

وبأن�محاوpته�ال��Iيقوم�من�التماس�للنظام�أو� meaningless �ع¯�خلو�من�ا�pirrationalعق�ني�
�هذا �عا�ه �مع �صراع �[ي �تجعله �عنه �ك=,كيغارد)١(بحثا �الفيلسوف�الدنماركي �كان �لقد .Soren 

Kierkegaard �)ى�القول�١٨٥٥�)�أول�من�اصطنع�اللفظة�§wذا�ا�ع¯�.�لقد�ذهب�هذا�الفيلسوف�إ
)�١٩٦٠(��Albert Camus.�ويعتE,�الكاتب�الفرن�IGHألب=,�كامو)٢(ثبأن�النصرانية��ي�عبث�من�العب

).�١٩٤٢(�l'etrangerأول�من�أكد�عhى�هذه�الفلسفة،�[ي�حقل�(دب.�وذلك�[ي�روايته�"الغريب"�
تعد�السريالية�الفرنسية�(ساس��ذهب�العبث.�جاءت�العبثانية�كمرآة�تعكس�وتكE,�ما�يعاني�

dيس�.نسان� �يعد �لم �العالم �الفهم�إن �أساس �فجميع �للفهم، �أو�قابل �مفهوم �منطق =,�عhى
ا�نطقي�ب=ن�البشر�قد�أصبح�عبثا.�ولذلك�يرسم�أدباء�العبثانية�لهذا�العالم�صورا�ينعكس�فwxا�

 ال�معقول.�
 Samuel ومن�روادها�صامويل�بيكيت�،)٣(�Theatre of the absurdوقد�اشwåر�مسرح�ال�معقول 

Beckett )٤(ويوج=ن�لونسكو��Eugen Lonescu�)ى�إظهار�تناقضات� .)٥�يقصد�مسرح�ال�معقول�إ
كان�توفيق�الحكيم�ممثل�مسرح�ال�معقول�[ي�(دب�العربي.�تأثر��.)٦(الحياة�والنفس�dنسانية
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�واه-��بالعبثانية �صافية��)١(توفيق �مقدمة �توفيق �كتب �لونسكو. �ويوج=ن �بكيت وبصامويل
xويتحدث�ف� �الشجرة" �طالع �"يا �وا�كان،��سرحية �الزمان �يل�ى �الذي �عن�مذهب�ال�معقول wا

ويجمع�فwxا�ب=ن�ا�تناقضات.�ا�سرحيات�الذهنية�لتوفيق�مسرحيات�ال�معقول،�وفwxا�صراعات�
 dنسان�أمام�هذه�القوى�dلهية.�wزيمةب=ن�dنسان�والقوى�dلهية�وتنت��Èا�سرحيات�§

 
١٨.						LMNالنف	التحليلPsycho-Analysis 
ــــد�ال ـــيغمند�فرويــ ــــية�لســ ـــلوك�Sigmund Freudتحليـــــل�النفHــــــ�IGمدرســـــة�نفســ ــــ=,�الســـ ـــي�تفســ ،�و�ــ

ــ�IGنظريـــــة� ـــدافع�وراء�كـــــل�ÚـــــIGء.�التحليـــــل�النفHـــ ـــنس�هـــــو�الــ ــاني�تفســـــ=,ا�جنســـــيا.�وتجعـــــل�الجــ dنســـ
وطريقـــة�[ـــي�معالجـــة�/ضـــطرابات�العصـــبية،��وقوامهـــا�محاولـــة�نـــبش�العواطـــف�و(فكـــار�ا�كبوتـــة�

(توى�الــوUي�ثــم�تحليــل�حصــيلة�هــذه�العمليــة�وتفســ=,هاعنــد�ا�ــرء�ورفعهــا�إ�ــى�مســ
٢

.�وبــذلك�يــزول�)
أو�/ضطراب�العصIé.��والتحليل�النفHـ�IGيعتمـد،�أكÄـ,�مـا�يعتمـد،�عhـى�تـداUي�Neurosis العصاب�

عhـــى�دراســـة�(حـــ�م�وتأويلهـــا.�ومفـــاتيح��free association of ideas (فكـــار�(أو�ا�عـــاني)�الحـــر�
نــد�فرويــد�ث�ثــة:�الجــنس�والطفولــة�والكبــت.�يســتعمل�التحليــل�النفHــ�IGالســيكولوجية�الفرديــة�ع

ـــن�منــــاهج�النقــــد�(دبــــي ـــا�مـ (منهجـ
٣

ـــن�غريــــزة�حــــب�) ـــا�عنــــد�(ديــــب�مـ ـــنفس�يبحثــــون�عمـ ـــاء�الـ .�وعلمـ
/ستط�ع،�وحب�نفسه،�وعما�عنده�مـن�إعجـاب.�ومـن�أشـهر�نقـاد�التحليـل�النفHـIG:�هربـرت�ريـد،��

 باش�رد.�وريتشاردز،��وشارل�مورون،��وجاستون 
IGHسس�النظرية�للنقد�(دبي�النف) 

ـــه�مــــن�النظريــــات�النفســــية�ال�ــــ�Iيعتمــــد�علwxــــا،�وهــــذه�النظريــــات��ــــي� ـــ�IGمعا�ـ ـــد�النفHـ ـــتمد�النقـ يسـ
ــتاف�يونـــــغ�Sigmund Freudطروحــــات�ســـــغماند�فرويـــــد� ــة��Gustave Jung، ،�وغوســـ ومدرســـ
                                                

�    # � �����,51. 
2  The Illustrated Family Encyclopedia, (2007), London: Dorling Kindersley, P 362. 

�  ) �0� 	
� �J%+ 2?7���� :# �i(��� i�bD�� ���� �"	�	;� �(��� ���� 	����" �(,C5. 



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٣٢ 

 

حديــد�شخصــية�الفــرد�.��wÉــدف�طروحــات�فرويــد�إ�ــى�تGestalt Psychologyالجشــطالت�النفســية�
ودراسwåا�من�خ�ل�التحليل�النفIGH.��قام�فرويد�بتشريع�الشخصية�الفكريـة�إ�ـى�مسـتويات�ث�ثـة�

 Super(١)و"(نــا�العليــا"���Idو"الهــو"���Egoيقــوم�عhــى�أساســها�العمــل�(دبــي�أو�الف¯ــI،��ــي�"(نــا"�

Egoــية� ـــن�الطاقــــــة�الجنســــ ـــه�مـــ ـــب�طاقتـــ ــــان�أو�(ديـــ ــــLibido.�ويســــــتقى�الفنــ ـــــه�،�كــ ـــــتقى�رؤيتـ ذلك�يسـ
فرويد�يرجع�كل�(عمال�وا�يول�والفنون�إ�ـى�هـذه�الغريـزة�الجنسـية،�فـالفن�[ـي�أصـوله�الغامضة.�

ـــــية ـــات�الجنسـ ــــدى�لل¥�عـــ (صــ
٢

ـــــد�القــــــوى�) ــــل�فرويـ ـــي.�أغفــ ــــذا�ا�ــــــذهب�امتــــــداد�للمــــــذهب�الطبي�ـــ ،�وهــ
إ�ــى�أن��الروحيــة�كمــا�أغفــل�القــوى�الفنيــة�الجماعيــة�ا�دفونــة�[ــي�أعمــاق�ال�شــعور.�يــذهب�فرويــد

((ح�م�تعب=,�عـن�الرغبـات�ا�كبوتـة�[ـي�عـالم�الشـعور 
٣

�.،�فيودعهـا�dنسـان��[ـي�عا�ـه�ال�شـعوري)
أصــول�أخيلتــه�وتجاربــه�الفنيـة�مــن�عــالم�ال�شــعور�الفــردي،��-عنــد�فرويـد��-يسـتمد�(ديــب�ا�بــدع

ـــعور�الجمــــاUي�عنــــد�يونــــغ (ومــــن�ال�شـ
٤�(Jungمــــذة�فرويــــد�ـــد�ت ــدأ�ف.�،�أحـ ــد�[ــــي�خــــالف�يونــــغ�مبــ رويــ

ــع�"الــــ��شــــعور�الجم�ــــي"� ــة�الجنســــية�وعرفهــــا�"دفقــــة�حيويــــة".�تعامــــل�يونــــغ�مــ  Collectiveالطاقــ

Unconsciousــــا��� ــــ ــاذج�العليـ ـــ ـــ ـــرة�النمـ ـــ ـــــه�فكـــ ــــتنبط�منــــ ــــ ـــوز��Proto-typesواسـ ــــ ــــل�الرمـــ ـــ ـــت�محــ ـــ ــ�Iحلـــ ـــ ـــ ال�ـ
الفرويديـــة�[ـــي�تفســـ=,�ال�وUـــي�الفـــردي.�تعتمـــد�مدرســـة�الجســـطالت�النفســـية�عhـــى�البنيـــة�النفســـية�

ــاملة، ــI.�إن�مــــن�أهــــم�شــــروط���الشــ ــارض�التوجــــه�التجزيìــ ــات،��وتعــ ــفة�الكليــ ــى�إدراك�صــ وتقــــوم�عhــ
 البنية�الجشطالتية��ي�أن��pيتناقض�أي�جزء�مع�الصفة�العامة�للمجموع.

                                                
�   d2� �Y :# � *�%�� $
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,�1.  
2  Achutan, M. (2006), "Pashtatya Sahityadarsanam", Kottayam: DC Books, P- 379. 
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 تأثر	النقد	�دبي	بالنظريات	النفسية
.�)١(دبـياعتE,ت�نظريات�فرويد�(كÄ,�تأث=,ا�ب=ن�نظ=,اwÉا�عhى�عملية�الخلق�(دبي�وكذلك�النقـد�( 

وقـــد�بـــرز�الناقـــد�الفرنHـــ�IGشـــارل�مـــورون�[ـــي�هـــذا�ا�جـــال.�اعتمـــد�مـــورون�كشـــف�أســـرار�ال�شـــعور�
ــــيد� ـــة�تنضـــ ــــام�بعمليــــ ـــــار�والقيـــ ـــداUي�(فكــ ــى�تــــ ـــ ـــــوع�عhــ ـــليط�الضــ ـــــاره�وتســــ ــــ=,�آثــ ـــــم�تفســـ ـــب�ومـــــــن�ثــ للكاتــــ
النصـــوص،�و�ـــي�عمليـــة�تشـــبه�عمليـــة�التحليـــل�النفHـــIG،�أي�تحليـــل�ا�حتويـــات�الشـــعورية�بغـــرض�

خفيــة�تــزداد�أو�تخــف�درجــة�pشــعورها�وإيضــاح�العوامــل�/جتماعيــة�ال�ــ�Iتلعــب��كشــف�ع�قــات
�IGــــــHــــد�النف ــــة.�والناقــ ــــة�الطفولــ ــــة�مرحلـ ــــطورية�للكاتــــــب،�وخاصــ ـــية�(ســ ــــوين�الشخصــ ــــي�تكــ ــــا�[ــ دروهـ
الجماUي،�عند�يونغ،�يبحث�عـن�النمـاذج�العليـا�[ـي�(دب�أو�الفـن�عhـى�حـدود�سـواء،�ويقـارن�بي¦wـا�

ه��ي�أديــب�أو�فنــان.�وكــذلك�كانــت�لنظريــات�الجشــطالتية�أثــر�كب=ــ,�[ــي�وبــ=ن�العمــل�الــذي�بــ=ن�يديــ
ـــات� ـــة�للكليـ ـــم�الســــمة�العامـ ــى�أســــاس�فهـ ـــري�عhــ ــي�إذ�قــــدمت�منهجيــــة�[ــــي�dدراك�البصـ النقــــد�(دبــ

 (دبية�أو�الفنية�مما�تعتE,�[ي�صلب�عملية�التذوق�الف¯�Iللعمل.
 التحليل	النف���	للنقد	�دبي

لتحليـــل�النفHـــ�IGلÊحـــ�م�الفرضـــيات�(ساســـية�[ـــي�عمليـــة�ال�شـــعور�اســـتعار�النقـــاد�مـــن�عمليـــات�ا
وكيفيـــة�تشـــكل�الرؤيـــة�[ـــي�(حـــ�م� association والتعب=ـــ,�عـــن�الرغبـــات�الكامنـــة�بعمليـــة�التـــداUى

.�يقــــول�الناقــــد�condensationوالخلــــط�الك�مــــي� displacement بعمليــــات�مثــــل�الخلــــط�ا�كــــاني�
،�إن�)٢([ــي�كتابــه:�"التحليــل�النفHــ�IGو(دب"�Jean Bellemin NoelالفرنHــ�IGجــان�بليمــان�نويــل�

(دب�يقــدم�وجهــة�نظــر�حــول�واقــع�dنســان�ووســطه�وحــول�الكيفيــة�ال�ــ�Iيــدرك�§wــا�dنســان�هــذا�
الوســط�والــروابط�ال�ــ�Iيقيمهــا�معــه.�والتحليــل�النفHــ�IGيقــدم�نفســه�بطريقــة�مماثلــة:�إنــه�و(دب�

dن�بالطريقة�نفسها،�فهما�يقرآن��نسان�[ي�حياته�اليومية�وداخـل�قـدره�التـاريêي.�إن�أهـم�يشتغ

                                                
1    Ryan, Michael, (2007), "Literary Theory: A Practical Introduction", London: Blackwell, P-94 
2    Psychanalyse et literature, 1978. 
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��اكتشــاف�[ــي�نظريــة�ال�شــعور�هــو�بياwËــا�أن�الفصــل�بــ=ن�مختلــف�أنشــطة�dنســان�قــد�كــان�فصــ
ــــوعات� ـــ ــــــت�موضـ ـــيدة�ليســ ــــ ــــة�والقصـ ـــ ـــــة�والروايـ ـــطورة�وا�لحمـــ ـــ ــــــب�و(ســ ــالحلم�واللعــ ـــ ـــــطناعيا،�فـــ اصـــ

 منفصلة،��wËا�من�إنجازات�نفس�ال�شعور.
IGـــHـــى�الـــنص�(دبـــي�[ـــي�مناهجـــه�والتحقـــق�مـــن�مســـلماته�النظريـــة�بمراجعـــة��ا�حلـــل�النفhيحكـــم�ع

قيمwåا�الكونية،�ويقرأ�ا�حلل�النف�IGHعhى�تعي=ن�بعد�جديد�للقطاع�الجما�ي�وإسماع�ذلـك�الكـ�م�
�IGـــHخـــر�فينـــا.�يقـــرأ�ا�حلـــل�النفµخـــرين�فقـــط،�وبـــل�وعـــن�µيحـــدثنا�عـــن��pخـــر�بحيـــث�أن�(دب�µ

ــه�بنفســــه،�عنــــدم ــه،�ويحــــدث�مــــن�خــــ�ل�القــــراءة�مــــا�نفســ ــو�يقــــرأ�فيــــه�نفســ ا�يقــــرأ�العمــــل�(دبــــي�فهــ
 سجله�فرويد�[ي�كتابه:�ما�وراء�علم�النفس،�أي�تفاعل��pشعور�القارئ�مع�pشعور�µخر.

ــــان� ـــاك�pكـ ـــام�جــ ـــات��)١(Jacques Lacanأقــ ـــ�IGواللســـــانيات�والنظريــ ـــ=ن�التحليـــــل�النفHــ ـــورا�بــ جســ
هــم�[ــي�نــص�ال�شــعور�هــو�قــوة�دالــة�وغيــاب�مدلولــه.�قــرأ�pكــان�الشــعرية�ا�عاصــرة.�اعتEــ,�pكــان�( 

بواسطة�التحليل�النف�IGH[ي�"الرسالة�ا�سروقة".�ويعتEـ,�هـذا��Edgar Allen Pauآثار�إدغار�أpن�بو�
.IGHالكتاب�أساسا�[ي�التحليل�النف 

 

 تطور	مدرسة	التحليل	النف���	"ي	النقد	�دبي	العربي
نقـــده�وليـــدة�العصـــر�الحـــديث�[ـــي�النقـــد�العربـــي،�و�ـــي�وافـــدة�عhـــى�ال¥�عـــة�النفســـية�[ـــي�فهـــم�(دب�و 

النقد�العربي�من�الغرب.�دخلت�ا�درسة�الفرويدية�[ي�التحليل�النف�IGH[ي�النقد�العربي�الحـديث�
وشخصـية�"جحـا"�والعبقريـات�dسـ�مية�.�كـان��وأبـي�نـواس�)٢(مثل�دراسات�العقاد�[ي�ابن�الرومي

ا�ـنهج�النفHـ�IG[ـي�النقـد�العربـي�[ـي�دراسـاته�عـن�أبـي�العـ�ء��الدكتور�طه�حس=ن�أول�مـن�اسـتعمل
ا�عـــري.�كـــان�العقـــاد�wÏـــتم�بـــا�نهج�النفHـــ�IG[ـــي�النقـــد�(دبـــي�كث=ـــ,ا�ورجـــع�إ�ـــى�ريتشـــاردز�[ـــي�أســـلوبه،�
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.�َكتـــَب�محمـــد�النـــوي�IÈعـــن�)١(فالنقـــد�يث=ـــ,،�[ـــي�نظـــر�ريتشـــاردز،�جميـــع�ا�وضـــوعات�الســـيكولوجية
 حث�محمد�كامل�حس=ن�[ي�دراسته�عن�شخصية�ا�تنIé.بشار�بن�برد�وابن�الرومي،�وب

وعــز�الــدين�إســماعيل�وأنــور�ا�عــداوي�[ــي�تطبيــق�ا�ــنهج�الســيكولوáي�[ــي��)٢(نجــح�محمــد�خلــف�هللا
ــي�دراســــة�(دب�ونقــــده"� ــي�كث=ــــ,ا.�اهــــتم�محمــــد�خلــــف�هللا�[ــــي�"مــــن�الوجهــــة�النفســــية�[ــ النقــــد�العربــ

ن�أولئك�الذين�اهتموا�بالنفس،�وبالعقـل�البـاط¯I،�بقضايا�النقد�عE,�(زمنة�والثقافات�متوقفا�ع
ــ=,�النفHــــ�IGلــــÊدب"( ــي�"التفســ )�أن�يحلــــل�١٩٦٢وبالــــذوق�الشخÅــــIG.�حــــاول�عــــز�الــــدين�إســــماعيل�[ــ

.�نقـد�رمـزي�مفتـاح�[ـي�)٣(شخصية�ا�بدع.�والتعليـل�هنـا�سـيكولوáي�يـربط�بـ=ن�العبقريـة�والعصـاب
ت�النفسـية.�كتـب�حلـيم�م-ـ,ي�دراسـته�النقديـة�كتاب�"رسائل�النقد�"�العقاَد�نقدا�تأثريـا�بالدراسـا

النفســية�عــن�إبــراهيم�نــاáي�وشــعره.�اشــwåر�دراســة�مصــطفى�ســويف�النفســية�:�"(ســس�النفســية�
.�استعار�أحمد�بـاكث=,�أسـلوب�طريقـة�فرويـد�[ـي�مسـرحيته�"سـّر�)٤(لßبداع�الف¯�I[ي�الشعر�خاصة"

وا�جـ�ت�مملـوءة�ببحـوث�علـم�الـنفس�شهرزاد".�الدراسات�النقدية�اليوم�ال��Iتنشر�[ي�الصـحف�
.IGHمثل�التحليل�النف 

مارســـت�ا�ؤلفـــات�حـــول�هـــذا�ا�ـــنهج�تأث=,هـــا�طـــوي��عhـــى�نحـــو�عميـــق،�وإن�كانـــت�(قـــل�نحـــو�تكـــون�
النقد�(دبي�النفIGH،�إذ�انصـرف�غالبيـة�النقـاد�ا�عتEـ,ين�إ�ـى�إدغـام�التحليـل�النفHـ�IGأو�إنجـازات�

ــات�مــــن�علــــم�الــــنفس�[ــــي�منــــاهجهم�التكامليــــة�ا لتقييميــــة.�وتعــــود�هــــذه�ا�ؤلفــــات�إ�ــــى�أواخــــر�(ربعينــ
القـــرن�العشـــرين�مـــع�كتـــاب�الناقـــد�ا�صـــري�حامـــد�عبـــد�القـــادر:�"دراســـات�[ـــي�علـــم�الـــنفس�(دبـــي"�

)،�ثــــم�توالــــت�ا�صــــنفات�ال�ــــ�Iوضــــعها�ا�شــــتغلون�بالفلســــفة�وعلــــم�الــــنفس،�باÛضــــافة�إ�ــــى�١٩٤٩(
)�لــــسامي�الـــدروبي�(ســـورية)،�و"(ســـس�النفســـية�١٩٦٢نقـــاد�(دب،�و�ـــي�"علـــم�الـــنفس�و(دب"�(
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ــي�الروايــــة"�( ـــداع�١٩٧٥لßبــــداع�الف¯ــــ�I[ــ ــية�لßبـ ـــد�حنــــورة،�و"(ســــس�النفســ ــــمصري�عبــــد�الحميـ )�لـ
 �.)��صري�عبد�الحميد�حنورة�أيضا١٩٨٠الف¯�I[ي�ا�سرحية"�(

خصــص�شــاكر�عبــد�الحميــد�(مصــر)�جهــده�للنقــد�النفHــIG،�فســار�أو�pعhــى�درب�مصــطفى�ســويف�
واد�علـــم�الـــنفس�العـــرب�µخـــرين،�أمثـــال�مصـــطفى�صـــفوان�ويوســـف�مـــراد،�فـــألف�أو�p[ـــي�هـــذا�ور 

ــ=,ة�خاصــــــة"�( ـــة�القصــــ ـــي�القصـــ ـــداع�(دبــــــي،�[ـــ ـــس�النفســــــية�لßبـــ ــــال�كتابــــــه�"(ســـ ــــو�١٩٩٢ا�جــ )،�وهــ
ـــت=,�بإشــــراف�العــــالم�مصــــطفى�ســــويف،�رائــــد�هــــذه�الدراســــات�[ــــي�الــــوطن� با�صــــل�أطروحــــة�ماجسـ

 العربي.
ال�هـــذه�الدراســـات�أقـــرب�لعلـــم�الـــنفس�والتحليـــل�النفHـــIG،�م¦wـــا�إ�ـــى�النقـــد�ومـــن�الواضـــح،�أن�أمثـــ

(دبي،�حيث�تضع�ا�بدع�وإبداعه�[ي�مختE,�نف�IGHوسلوكي،�وهو�ما�تؤكده�اق-,احاته�ال¦wائية�عـن�
ـــل� ــــواد�التحيليــ ــــى�مـ ـــوص)�إ�ـ ـــداع�نفســـــه�(النصــ ـــن�dبــ ـــرف�عــ ــــداع،�فانصــ ـــي�dبـ ــــد�[ــ ــاءة�والتجديـ الكفـــ

القصــة�[ــي�ثنائيــة�(صــالة�وا�ــؤثرات�(جنبيــة،�أي�تــأث=,ات�ا�ثاقفــة��النفHــ�IGا�ختلفــة�لــيحكم�عhــى
ا�وصولة،�عhى�أن�dبداع�أدخل�[ي�مفهوم�كفاءة�الحرفة،�مم=�ا�إياها�عن�اندفاعيـة�القصاصـ=ن�
ــة،�خــــ�ل� ــي�البدايــ ــار�آpن�بــــو�[ــ إ�ــــى�الجــــدة،�تــــأثر�بمبــــدع=ن�أجانــــب�مثــــل�تشــــيخوف�وموبســــان�وأدجــ

القــرن�العشــرين،�وهمنجــواي�وناتــا�ي�ســاروت�وجــيمس�جــويس�وآpن��(ربعينــات�والخمســينات�مــن
 رون�جرييه�وميشيل�بوتور�[ي�الستينات،�ومارك=��وكاواباتا�[ي�الثمانينيات.

وأخلــص�عبــد�الحميـــد�لهــذا�ا�ــنهج،�أي�دراســـة�(دب�بــأدوات�علــم�الـــنفس�والتحليــل�النفHــIG،�[ـــي�
الع�قــــة�بــــ=ن�dبــــداع�الف¯ــــ�Iوا�ــــرض��).�وتحــــدث�فيــــه�عــــن�قضــــية١٩٩٣كتابــــه:�"(دب�والجنــــون"�(

العقhــي.�وقــد�مهــد�عبــد�الحميــد�لبحثــه�بلمحــة�عــن�تــاريخ�ا�ــرض�النفHــIG،�وا�ــرض�العقhــي�[ــي�ذلــك�
التـداخل�بــ=ن�الخيـال�و(حــ�م�والواقـع.�تركــز�عبـد�الحميــد�عhـى�شخصــية�ا�ؤلـف�أكÄــ,�مـن�أعمالــه�
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حليــل�(عمـال�(دبيــة�هـو�/ســتفادة�dبداعيـة،�وقـد�كــان�ا�حـور�(ساÔــ�IGالـذي�قــام�عليـه�مـنهج�ت
IGH١(من�بعض�ا�ناهج�الشائعة�[ي�مجال�الطب�النف.(� 

ــية� ـــ ــة�النفسـ ــــاب�"الدراســــ ـــي�بتعريــــــب�كتــ ــــنفس�(دبـــ ــــم�الــ ــــال�علــ ــي�مجــ ـــ ـــده�[ـ ـــد�جهـــ ــــد�الحميـــ أكمــــــل�عبــ
،�وكـــرس�عبـــد�الحميــد�وجهـــة�النظـــر�[ـــي�١٩٩٣[ـــي��Lindaur �  Martinـــارت=ن�لينـــداور��)٢(لــÊدب"

[ــي��–رغــم�اخــت�ف�مناهجهمــا��–=ن�علــم�الــنفس�و(دب،�حيــث�أwËمــا�يشــ-,كان�الع�قــة�الوثيقــة�بــ
 ).٣(/هتمام�بالخE,ة�والسلوك�والشخصية�dنسانية

والحق،�أن�حركة�التأليف�والتعريب�[ي�علم�النفس�(دبي�لم�تتوقف،�فقد�وضـع�خ=ـ,�هللا�عصـار�
ســ�ى�خ=ــ,�هللا�عصــار�كث=ــ,ا��).١٩٨٢(الجزائــر)�كتــاب�حمــل�عنــوان�"مقدمــة�لعلــم�الــنفس�(دبــي"�(

ــة�الـــــنص� ـــر��عرفـــ ـــل�النفHـــــ�IGلتغـــــدو�عناصــ ـــا�كشـــــوفات�التحليــ ـــن�الـــــنص�(دبـــــي،�موظفــ ـــ,اب�مــ ل�ق-ــ
ــــو� ــــل�هــ ـــان�نويــ ــــان�بليمـــ ـــال�لجــ ــــذا�ا�جــ ــي�هــ ــــيا�[ــــ ــا�أساســ ــــرب)�كتابــــ ـــودن�(ا�غـ ــــن�مـــ ـــرجم�حســ ــــي.�وتـــ (دبـ

شـعور"�،�والكتاب�يتضـمن�أحـدث�القـراءات�ال�ـ�Iتوظـف�"ال� ١٩٩٧"التحليل�النف�IGHو(دب"�[ي�
[ـــي�معرفـــة�الـــنص.�وقـــد�رهـــن�ا�ؤلـــف�نجـــاح�التحليـــل�النفHـــ�IGلـــÊدب�بحســـن�تطبيـــق�نظـــارة�فرويـــد�

 ا�متازة.
كتـاب�"مقدمــة�[ـي�ا�نــاهج�النقديـة�للتحليــل�(دبــي"��١٩٩٤تـرجم�وائــل�بركـات�وغســان�السـيد�عــام�

ـــمارسيل�مــــارني� ال�ــــLacan��I.�توقــــف�الكتــــاب�عنــــد�الحلقــــة�الدراســــية�لـــــ�كان�Marcelle Mariniلــ
ــاد�آخــــرين�مثــــل�pفــــورج� ــ"الرسالة�ا�ســــروقة"�Ûدغــــار�آpن�بــــو،�ومÕــــ��Gإ�ــــى�إنجــــازات�نقــ خصصــــها�لـــ

Laforgueـــات�� ــته�للمطابقــ ـــي�ممارســـ ــ�IG[ــ ــــارل�مـــــورون�النفHـــ ــا�pإ�ـــــى�نقـــــد�شـ ـــا�كريســـــيتفا،�انتقـــ وجوليــ
�)٤(والتشـــكي�ت�التصـــويرية�وا�واقـــف�الدراميـــة�و(ســـطورية�الشخصـــية�ومقـــام�الدراســـة�الســـ=,ية
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�ى�مجمل�التوجهات�الجديدة�[ـي�التحليـل�النفHـ�IGمثـل�pوUـي�الـنص�حسـب�جـان�بليمـان�نويـل،�وإ
ـــيميائي� ــ�IGالســ ـــل�النفHـــ ــتيفا�والتحليــ ـــا�كريســـ ـــة�التحليـــــل�)١(�Semanalyseوجوليــ ـــدرج�[ـــــي�مدرســ .�وينــ

علـــم�-النفHـــ�IGللنقـــد�(دبـــي�العربـــي�كتـــاب�روزمـــاري�شـــاه=ن�(لبنـــان):�"قـــراءات�متعـــددة�للشخصـــية
ـــاع�و(  ــــس�الطبــ ـــوظ"�(نفـ ــيات�نجيـــــب�محفــ ـــى�شخصـــ ـــاط:�دراســـــة�تطبيقيـــــة�عhــ ـــل�١٩٩٥نمــ )،�وينتقــ

الكتــاب�مــن�نظريــات�علــم�الطبــائع�إ�ــى�نظريــات�الطــب�النفHــ�IGوعلــم�الــنفس�بفلســفwåا�ا�ختلفــة،�
ـــكل�الخـــــارáي�لجســـــم� ــ�IGبعيـــــدا�عـــــن�الشــ ـــلوك�ا�ر�ـــ ـــخيص�يعتمـــــد�عhـــــى�بنـــــود�مـــــن�الســ حيـــــث�التشــ

ـــريحته�وف=�يولوجيتــــه�(ساســــية ـــ�IG[ــــي��.)٢(ا�ــــريض�وعــــن�تشـ ــي�للتحليــــل�النفHـ ـــتعمال�التطبيقــ /سـ
النقد�(دبي�عhـى�أيـدي�النقـاد�العـرب�ظـل�محـدودا،�باسـتثناء�حالـة�بـاهرة�ومتألقـة�[ـي�نقـد�جـورج�
ــــى� ــــة�إ�ــ ـــة�أو�القصــ ــــل�الروايـــ ـــى�تحويــ ـــة،�عhــ ـــم�قلـــ ـــواه،�وهـــ ـــد�ســـ ــــر�عنــ ــــد�اقتصــ ــــورية)،�فقــ ــ�IG(ســ طرابيÙـــ

ـــد� ـــى�العقـ ــة�عhـ ـــى�برهنــ ــ=,�الــــنص�(دبــــي�إ�ـ ــIG،�ويصــ ــياقهما�النفHــ ـــية،�ليغــــدو�ســ و/ضــــطرابات�النفسـ
dنسان�سديما�[ي�قطيـع،�وخ=ـ,�مـا�يعEـ,�عـن�هـذا�ال¥ـ�وع�ا�غـا�ي�[ـي�تحويـل�الـنص�(دبـي�وصـاحبه�
ــازي�(لبنـــــان):�"التخلـــــف� ـــاب�مصـــــطفى�حجـــ ـــ�IGهـــــو�كتــ ـــة�عhـــــى�ســـــرير�التحليـــــل�النفHــ إ�ـــــى�مـــــادة�ع�جيــ

 نسان�محكوما�بتخلفه.)،�ف-,ى�إ�ى�١٩٧٦d/جتماUي:�مدخل�إ�ى�سيكولوجية�dنسان�ا�قهور"�(
��� جورج	طرابي(��	والتحليل	النف

ـــورج� ـــ ــــــو�جـ ــــ�IGهـ ــــــل�النفHـــ ــــــنهج�التحليـ ــــ�م�بمـ ـــــي�ا�ل-ـــ ـــي�العربــ ـــ ــــد�(دبـ ـــــل�للناقـــ ــــرز�و(كمــ ـــوذج�(بـــ ـــ النمـ
IGÙهللا�١٩٧٢[ي�كتبه�الكث=,ة:�"لعبة�الحلم�والواقع:�دراسة�[ي�أدب�توفيق�الحكـيم"�(�)٣(طرابي"�،(
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)،�"(دب�مــــن�١٩٧٧"شــــرق�وغـــرب:�رجولــــة�وأنوثـــة"�(�)،١٩٧٣[ـــي�رحلــــة�نجيـــب�محفــــوظ�الرمزيـــة"�(
)،�"عقدة�أوديب�[ي�الروايات�العربيـة"�١٩٨١)،�"رمزية�ا�رأة�[ي�الرواية�العربية"�(١٩٧٨الداخل"�(

ــــة�العربيــــــة"�(١٩٨٢( ــــي�الروايــ ــة�[ــ ـــة�الرجولــــ ــــوث:�١٩٨٣)،�"الرجولــــــة�و(يديولوجيـــ ــــد�(نــ ــ��ضــ )،�"أنðــــ
)،�و"الروائــي�وبطلــه:�مقاربــة�١٩٨٣تحليــل�النفHــIG"�(دراســة�[ــي�أدب�نــوال�الســعداوي�عhــى�ضــوء�ال

ــة�العربيــــة"�( ــ�IGدائمــــا،�بــــل�١٩٩٥ال�شــــعور�[ــــي�الروايــ ).�لــــم�يل-ــــ�م�طرابيÙــــ�IGبمــــنهج�التحليــــل�النفHــ
،�١٩٨٣تطــورت�ممارســته�النقديــة�مــن�ا�زاوجــة�(يديولوجيــة�النفســية�كمــا�[ــي�أعمالــه�ح�ــ��عــام�

ـــة� ـــ�IGعhـــــى�(يديولوجيــ [ـــــي�كتابـــــه�عـــــن�نـــــوال�الســـــعداوي،�إ�ـــــى�dخـــــ�ص�إ�ـــــى�تغليـــــب�التحليـــــل�النفHــ
 للتحليل�النف�IGHوتسويغه�واستقامته�منهجا�نقديا�شديد�السطوع�[ي�كتاب�"الروائي�وبطله".

اســــتخدم�طرابيÙــــ�IGجــــذاذات�مــــن�التحليــــل�النفHــــ�IG[ــــي�منهجــــه�النقــــدي�(يــــديولوáي�(قــــرب�إ�ــــى�
ـــق�الحكـــــي ـــي�كتابيـــــه�(ولـــــ=ن�عــــن�توفيــ ــاول�الفلســــفة�ونظامهـــــا�ا�عر[ـــــي�[ـ م�ونجيــــب�محفـــــوظ،�ثـــــم�حـــ

ــرد�مــــن�التطــــرف�العقائــــدي.� ــ�IGلحاجــــات�النقــــد�الفكــــري�أو�الفلســــفي�ا�تجــ تكييــــف�التحليــــل�النفHــ
تلمــس�طرابيÙــ�IG[ــي�"عقــدة�أوديــب�[ــي�الروايــة�العربيــة"�منطلقاتــه�ا�نهجيــة��ول�مــرة،�وقــد�دخلهــا�

 �).١(التحليل�النفIGH،�فاع-,ف�[ي�هذا�الكتاب�بالتحليل�النف�IGHمنهجا
ه�طرابي�IGÙمنذ�كتابه�"عقدة�أوديب"�إ�ى�العناية�با��حظات�ا�نهجية�للنقد�الـذي�اسـتغرق�[ـي�تنب

التحليـل�النفHـ�IGشـيئا�فشـيئا.�ومنهجـه�لـيس�تحليليـا�خالصـا.�ويتضـح�مـنهج�طرابيÙـ�IG[ـي�التحليــل�
النفHــ�IGبجــ�ء�[ــي�كتابــه:�"الروائــي�وبطلــه"�الــذي�يضــا�ي�أحــدث�كشــوفات�هــذا�ا�ــنهج�[ــي�صــدوره�

ــ ـــ,ا.�كتــــب�طرابيÙــــIG:�"لــــيس�عــــن�الــ ـــعور�الروايــــة�أو�pوأخ=ـ ــه�إ�ــــى�شـ نص�(دبــــي�مســــتق�،�و[ــــي�توجwxــ
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ـــة�النقـــــد� ـــي�خدمــ ـــل�النفHـــــ�IG[ــ ـــ�IGإ�pأداة�منهجيـــــة،�ينب�ـــــي�توظيـــــف�كشـــــوف�التحليــ التحليـــــل�النفHــ
 .�)١((دبي"

طور�طرابي�IGÙإنجازات�التحليل�النف�IGH[ي�صوغ�بديع�لنقد�أدبي�عربي�حديث�[ي�مناوشة��pوUي�
�ي�مــن�جهــة�أخــرى.�وظــف�طرابيÙــ�IG[ــي�نقــده��الــنصpالــد�IGــHمــن�جهــة،�و[ــي�اعتمــاد�التحليــل�النف

مقـــدرة�تحليليـــة�هائلــــة،�بلغـــة�زاهيــــة�ودقيقـــة�تنســـاب�عذبــــة�ممـــا�يجعــــل�مـــن�لغـــة�العلــــم�أقـــرب�إ�ــــى�
التناول�خ�ل�ثقافة�واسعة�وعميقة.�وتتسـاكن�[ـي�نقـده�براعـة�التحليـل�وإحكـام�ا�نهجيـة�والسـند�

ر[ــي�مــن�ال-ــ,اث�الشــفا�ي�وا�كتــوب،�ومــن�(فكــار�والفلســفات،�ومــن�الدرايــة�الواســعة�الثقــا[ي�وا�ع
ــية�وعلــــم� ـــاع�ا�اركســ ــاج�أحــــدث�منــــاهج�التحليــــل�النفHــــIG،�واجتمـ ـــافة�إ�ــــى�إعــــادة�إنتــ ــة،�باÛضـ باللغــ

 .)٢(النفس�[ي�ا�نهج�النقد�(دبي�العربي
 

 Modernismالحداثة						.١٩
ي،�يس�ى�لتغي=,�الحياة�ورفض�الواقع،��ب¯�Iعhى�أفكار�غربية�الحداثة��ي�منهج�فكري�أدبي�علمان

�والدارونية �والفرويدية �والوجودية �ا�اركسية �مثل �ا�ذاهب�)٣(�Darwinismخالصة �من �وأفاد ،
الفلسفية�و(دبية�مثل�السريالية�والرمزية.�يعد�شارل�بودل=,�مؤسسا�للحداثة�[ي�العالم�الغربي.�

�غوستاف�فلوب=, �أع�مها �١٨٨٠( Gustave Flaubert ومن �وما�pراميه ( Stephane Mallarme 

�اللغة�[ي�رأي�الحداثة�قوة�ضخمة�من�١٩٣٠( Vladimir Mayakovsky )�ومايكوفسكي�١٨٩٨( .(
Iام��،قوى�الفكر�ا�تخلف�ال-,اكمw§dولغة�الحداثة��ي�اللغة�النقيضة�للغة�ا�وروثة.�الغموض�و

�النقد�(دبي�قد�تأثرت�فيه�حركة�الحداثة�ح���والرمز�معالم�بارزة�[ي�(دب�والشع ر�الحداثي.
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بدايات�النصف�الثاني�من�القرن�العشرين.�ا�وجة�النقدية�عالية�الصوت�µن.�النقد�الحديث�
�الحداثى �النقد �عن �أساسه)١(يختلف �[ي �الحديث �فالنقد �فلسفية،��-. �نزعة �ذو ،Iéتجري

أما�النقد�الحداثى�فإن�طابعه��-سباب�والنتائجاجتماعية،�ترتكز�عhى�قوان=ن�عامة�تربط�ب=ن�( 
الجما�ي�الوصفي�يرفض�الصميم�و�pيس�ى�pستخ�ص�القوان=ن،�ويعكف�عhى�الجزئي�والخاص،�
و�pيصدر�أحكاما�بالقيمة،�ويقول�بفردية�dدراك،�وقد��pيبحث�عن�ا�ع¯�،�إذ�(شياء�موجودة�

�و  �أو�رسالة. �مع¯� �تحمل �وليس��wËا �وجودها �ب=ن�بقوة �الحاد �هو�الفاصل Iðالعب� �الختام هذا
 .)٢(الحديث�والحداثى
�ي�حداثة�غربية�[ي�كل�جوانwÇا�وأصولها�وفروعها،�اتخذت�/تجاه�التجديد�[ي� الحداثة�العربية

(دب،�ويرتبط�مفهوم�الحداثة�[ي�أذهان�بعض�ا�ثقف=ن�بحركة�ما�يسم��بالشعر�الحر.�ظهرت�
�١٩٥٧)�عام�١٩٨٧[ي�لبنان�[ي�رئاسة�يوسف�الخال�(�)٣(�avant-gardeمجلة�"الشعر"�الطليعية

واستخدمت�ا�جلة�مصطلح�الحداثة�عن�طريق�ترجمة�شعر�رواد�الحداثة�الغربي=ن.�كان�لعhي�
الثبات�"أحمد�سعيد�"أدونيس"�دور�مرسوم�[ي�حركة�الحداثة�وتمكي¦wا�عhى�أساس�ما�دعاه�من�

�)٤("والتحول  �الحداثة �أدونيس�مصطلح �استخدم �السبعينات�للقرن�. �من�wËاية �ابتداء الصريح
� �أصدر�كتابه: ،�وفيه��pيع-,ف�بالتحول�إ�pمن�١٩٧٨عام��"صداقة�الحداثة"العشرين�عند�ما

�وا�ذهبية �السياسية �الثورية �الحركات �نقده�)٥(خ�ل �[ي �الحداثة �أدونيس�مفهوم �واستعمل ،
)� �"زمن�الشعر" �وكتابه �والحديث. �القديم �العربي��)١٩٧٢لÊدب�العربي �النقد �[ي �حدود ع�مة

 الحداثي.
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اشwåر�كث=,�من�النقاد�العرب�ا�عاصرين�بمنهجهم�الحداثي،�م¦wم�إدور�الخراط،�بعد�هزيمة�حرب�
١٩٦٧� �[ي �الخراط، �أنشأ ،١٩٦٨� �"غال=,ي" �مجلة �أصدقائه �مع ،galleryإعانقة��� �تش=,�إ�ى Iال�

راط�عhى�جائزة�ملتقى�القاهرة�للرواية�.�ونجحت�ا�جلة�بتجربwåا�الحداثية.�حصل�الخ)١(الحداثة
� �لسنة �إشكاليات��٢٠٠٨العربية �عن �يكشف �أن �نجح �الخراط �أن �الجائزة �لجنة وأوضحت

�العالم �[ي �كما �العرب �عند �()٢(الحداثة �والتن=ن" �"راما �مثل �وكتاباته �µخر"�١٩٧٢. �و"الزمن (
"حدث�أبو�هريرة،��)�تعE,�عن�الحداثة،�كذلك�محمود�ا�سعدي�الكاتب�التون�IGHصاحب١٩٨٥(

 ).��١٩٨١)�و�إلياس�خوري�التجري�Iéاللبناني�صاحب�"أبواب�ا�دينة"�(١٩٧٣قال"�(
 

    Structuralismالبنيوية	 			.٢٠
اتجاه�نشأ�[ي�فرنسا�[ي�الستينات�من�القرن�العشرين،�وكتب�فيه،�تنظ=,ا�وتطبيقا،�» البنيوية«

� �العلمية، �الحقول �ش�� �[ي �البنيوي=ن �كب=,�من �ومرورا�عدد �(دبي، �بالنقد �با�دب�وانwåاء بدءا
�و(نÄ,بولوجيا �و(بستيمولوجيا�)٣(با�لسنية �النفس�وا�اركسية �الرياضيات...�)٤(وعلم �وح�� ،

�منهجية� �علمية �محاولة �و�ي �العالم. �بلدان �معظم �إ�ى �ذلك�وهاجرت �بعد �انتشرت �فإwËا الخ،
�والنموذج�وال �الصوري�والع�قات�الباطنية�ا�كونة�لدراسة�الظواهر�من�وجهة�نظر�البنية بناء

 �وضوع�ما.�
إن�البنيوية�طريقة�لتحليل�الفنون�الثقافية.�وبمـا�أن�(دب�شـكل�مـن�أشـكال�النشـاط�/جتمـاUي�
ـــق�الكشـــــف�عـــــن�طبيعـــــة� ـــن�طريــ ــــه�بلغـــــة�ع�ماتيـــــة�هـــــو�أمـــــر�ممكـــــن،�وذلـــــك�عــ ــإن�تحليلـ ــا[ي،�فـــ والثقـــ

ظـام�الـذي�يـتحكم�باسـتخدامها�وتركيwÇـا.�ويتكـّون�الع�مات�ال�ـ�Iتتكـون�م¦wـا،�وعـن�كيفيـة�عمـل�الن
                                                

1     Jayyusi, Salma Khadra, (2005), Modern Arabic Fiction, NY: Columbia University Press, P 48 
�    � ��!	�� � "�(@�� �%&�" *	�(��C  (��vM���5   # �1 
�  Anthropology �	�b�!= zB����=  z9�(�7=  � 2_B=  W(@
�� t�;� 3g7 �f
� �'�.zbM��`= zB  
�  Epistemology  $M(��� $�(�&  
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ـــل� ـــ ــــدلوpت)�بـ ـــا�ع¯��(ا�ـــ ـــ ـــتم�بـ ـــو�wÏ�pــــ ـــــنص.�وهــــ ــــي�الــ ــــة�[ـــ ــــ��الداخليـــ ــــــل�الب¯ـــ ــــن�تحليـ ـــوي�مـــ ــــنهج�البنيــــ ا�ـــ
إن�(دب�يمثــل�ســيادة�«عنــدما�يقـول:���Barthes�Roland)٢(.�وهــذا�مــا�يعنيـه�روpن�بــارت)١(بالـدوال

ويف-ـ,ض�النقـد�». ا�يفعلـه�الكاتـب�هـو�قـراءة�اللغـةاللغة،�وإن�اللغة��ـي�مضـمون�(دب،�وإن�كـل�مـ
البنيــوي�أن�النقــد�هــو�امتــداد�لعمليــة�القــراءة،�وأن�الناقــد�هــو�قــارئ�نمــوذáي�يتمتــع�بقــدرة�فائقــة�
عhــى�التعب=ــ,.�إن�القــراءة�تختلــف�عــن�النقــد�[ــي�أwËــا�عمليــة�انــدماج�مــع�العمــل�(دبــي،�بينمــا�يضــع�

ــُد�الناقــــَد�عhــــى�ُبعــــد�معــــّ=ن�مــــن�الــــنص ــي��ع¯ــــ��الــــنص.�و(عمــــال�النقـ .�ويتكـــّون�النقــــد�مــــن�بنــــاء�فعhــ
 [ي�البنيوية�ـ�مع¯��أحاديا.-(دبية��pتمتلك�

� I¯تي��البنية�مشتق�من�(صل�ال �§wا��Stuereمصطلح �ُيشاد Iال�� �أو�الطريقة �البناء I¯الذي�يع
�وا�تد)٣(ا�ب¯� �العناصر�ا�تماسكة، �من �مركبة �مجموعة �اللغة �علم �[ي �§wا �ويقصد فيما� اخلة.

(خرى،�ومدى�ع�قته� بي¦wا،�بحيث�تل�ى�فكرة�التفّرد؛�بل�يتوّقف�كل�عنصر�عhى�بقية�العناصر
�ب=ن �الع�قات �دراسة �عن �عبارة �البنيوية �فتكون �البنية� §wا؛ �النص�(دبي. �[ي �ا�ختلفة الب¯�

وية�نظرية�تنظيم�يعEّ,�عن�تماسك�الع�قات�داخل�ذلك�النص�ا�وّحد.�ُيفهم�من�ذلك�أن�البني
�(ن-,وبولوجيون�بأwËا� �عرفها �النص. �[ي �الداخلة �وظائف�العناصر�ا�-,ابطة �تحديد �عhى قائمة

.�والنقد�هنا�يصبح�مثل�العملية�)٤(مجرد�منهج�أو�نسق�يمكن�تطبيقه�عhى�أي�نوع�من�الدراسات
 .)٥(الجراحية�التشريحية�

�اللغوي�السويسري�فردينان�د �البنيوية  Ferdinand de �)٦(ي�سوس=,إن�أول�من�أسس�منهج

                                                
�  ) �	� ���\����IbD�� ���� :�@!� �*(g���� $�	���� �+���� n2� j i�_x� 3%'� �(� :# �i(��� i�R� 
�  ) �.&(��� ����= ����b��� 	9����,:5� -�(@��� k(�'� $���%��� $%M����� <�Y(�� 	/aY $�2%�
�� t%Fab� 	��F �(  
�   :# ���\�IC 
�  �(��� $'y �$�2%�
�� �>³ ��b��� 	
�c  :�	��� �K�2D��R,:�  (?2bY7,::I:# ��,1,.   
�   ) ��Hg �3UM,::5(� *(+���� ����� 	���� j $%s��
�� $�(�& : # ��=(@��  ����, .  
�  .$�2%�
�� $�(��� $��	? $�2�'�� z�%+��! vb�B= W(.�2F W2��  
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Saussure١([ي�محاضراته�(�� ال�Course in General Linguistics��I» دروس�[ي�(لسنية�العامة«:
�وثنائية�ا�حور  �عن�ثنائية�اللغة�والك�م، �الوصفي،� ألقاها I¯ال-�ام� �وا�حور �التطوري، التاريêي

�اللغة Iعلم� �ثنائية �إ�ى �قا�:إضافة �وقد �و�الخارáي. �الثنائيات�الداخhي �هذه �عhى �البنيوية مت
�سوس=,�من �استفاد �وقد �ا�تقابلة. �الدراسات� اللغوية �تبنته �الذي Iéالتجري� �ا�ذهب مبادئ

 .�)٢(اللغوية
نشـــأت�البنيويـــة�[ـــي�فرنســـا،�[ـــي�منتصـــف�الســـتينيات�مـــن�القـــرن�العشـــرين�عنـــدما�تـــرجم�تـــودوروف�

Tzvetan Todorovأعمــال�الشــكلي=ن�الــروس��Russian Formalistsــى�الفرنســية.�فأصــبحت�أحــد���إ
ــي�روســـيا�بـــ=ن�عـــامي� ــكلي=ن�الـــروس�ظهـــرت�[ـ �١٩١٥مصـــادر�البنيويـــة.�ومـــن�ا�علـــوم�أن�مدرســـة�الشـ

،�ودعت�إ�ى�/هتمام�بالع�قات�الداخليـة�للـنص�(دبـي،�واعتEـ,ت�(دب�نظامـا�ألسـنيا�ذا�١٩٣٠و
ـــع ــــا�للواقـــ ـــيس�انعكاســ ـــــع،�ولـــ ــــيميولوجية)�للواقـ ـــارية�(ســ ــائط�إشـــ ــ)٣(وســــ ـــ ـــــة�(دب�.�واسـ تبعدت�ع�قـ

با�فكار�والفلسفة�وا�جتمع.�وقد�طورت�البنيوية�بعض�الفروض�ال��Iجاء�§wا�الشكليون�الـروس.�
الــذي�ظهــر�[ـــي��New Criticism» النقــد�الجديــد«ا�صــدر�الثــاني�الــذي�اســتمدت�منــه�البنيويـــة�هــو�

جـة�فيـه�للمضـمون،�أربعينيات�وخمسينيات�القرن�العشرين�[ي�أمريكا،�فقد�رأى�أع�مه�أنه��pحا
ــــه ـــوى�(دب�ذاتــــ ـــÊدب�ســـــ ـــ ـــــدف�لــ ــــه��pهـــ ـــعري،�وأنــــ ـــ ـــــب�الشــ ــــو�القالـــ ـــم�هــــ ــــا�ا�هـــــ ــنية«.�و)٤(وإنمــــ ـــ » (لســـ

Linguisticsـــى��hــا�أهـــم�هـــذه�ا�صـــادر،�وع �ـــي�ا�صـــدر�الثالـــث�الـــذي�اســـتمدت�منـــه�البنيويـــة،�ولعلهـ
ن�أنـه�لـم�الخصوص�ألسنية�فرديناند�دي�سوس=,�الذي�ُيعد�أبا�(لسنية�البنيويـة.�وعhـى�الـرغم�مـ

فإن�/تجاهات�البنيوية�كلها�قد�خرجت�من�ألسنيته،�فقـد�مهـد�pسـتق�ل�» بنية«يستعمل�كلمة�
النص�(دبي�بوصفه�نظاما�لغويا�خاصا.�وفرق�ب=ن�اللغة�والك�م:�فاللغة�عنده��ـي�نتـاج�ا�جتمـع�

رة�الذاتيـة�مستقل�عن�الفرد�للملكة�الك�مية،�أمـا�الكـ�م�فهـو�حـدث�فـردي�متصـل�بـا�داء�وبالقـد
                                                

1  Ryan, Michael, Literary Theory: a practical introduction, Ed 2, Blackwell Publishing, USA, (2007), P35. 
�   $M(��� �� $'y ��%D�b�� pq $�2%�
�� -! $?	´� ���(�� �\�\��� 	
� �*�26–  :�	��� �K�2D���I�:# �,5�.  

3   Achutan, M., (2006), Paschatya Sahitya Darshanam, 2 ed, Kottayam: DC Books, P 402  
4  Encyclopaedia Britannica 2008 Ready Reference, DC Books, Kottayam 
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ــتكلم.�ورأى�أن�اللغــــة�ينب�ــــي�أن�تــــدرس�بمــــنهج�آنــــي�ســـكوني��pتــــاريêي�تطــــوري،��wËــــا�مــــا�دامــــت� للمـ
(بنية)�أو�(نسقا�رمزيا)�ف��بد�من�التسـليم�بأwËـا��pتنطـوي�عhـى�أي�بعـد�تـاريêي.�وقـد�شـدد�سوسـ=,�

dشـــارات��عhـــى�دراســـة�اللغـــة�دراســـة�وصـــفية�داخليـــة،�وعhـــى�كوwËـــا�نظامـــا�خاصـــا�مـــن�الع�مـــات�أو 
أو�الصـورة�السـمعية�للكلمـة��pتنطـوي��Signifier» الـدال«ا�عE,ة�عن�(فكار.�واعتقد�سوس=,�بأن�

 .�)١(Signified » ا�دلول «عhى�أية�إشارة�أو�إحالة�إ�ى�مضمون�
وقـــد�م=ـــ��سوســـ=,�بـــ=ن�ث�ثـــة�مســـتويات�[ـــي�اللغـــة��ـــي:�اللغـــة،�واللســـان،�والكـــ�م.�فاللغـــة��ـــي�ا�ظهـــر�

يشــمل�كــل�الطاقــة�dنســانية�للكــ�م.�واللســان�هــو�نظــام�مــن�اللغــة�يســتخدمه�ا�ــرء��الواســع�الــذي
لتوليـــد�ا�حادثـــة�لÝخـــرين.�وأمـــا�الكـــ�م�فهـــو�أقوالنـــا�الخاصـــة.�ورأى�أن�اللغـــة�نظـــام�مـــن�dشـــارات�
تعE,�عن�(فكار،�ف�IÈلذلك�تقارن�بنظام�كتابـة�(بجديـة�الصـامتة،�والطقـوس�الرمزيـة،�والصـيغ�

شــارات�العســكرية...�الــخ.�لك¦wــا�أعظــم�مــن�كــل�هــذه�(نظمــة.�وعلــم�اللغــة�هــو�جــزء�وd �السياســية،
ــام� ــــم�العــــ ــــن�هــــــذا�العلــ ـــيميولوجيا«مــ ــة�ال-�امنيــــــة�)٣(��Semiotics)٢(»الســـ ــ=ن�الدراســــ ــ=,�بــــ ــــ��سوســــ .�مّ=ــ

ــــة ــة�اللغـ ــــي�دراســـ ــــدياكروني)�[ـ ـــة�(الـ ـــنكروني)�والزمنيــ ــــى�)٤((الســ ــة�ال-�امنيـــــة�عhـ ــى�الدراســـ ،�وشـــــدد�عhـــ
ـــات�حســــاب�الدراســــ ـــة�والع�قـ ــايز�بــــ=ن�الع�قــــات�(فقيـ ــو:�التمــ ـــر�هــ ـــايزا�آخـ ـــا�طــــور�تمـ ـــة.�كمـ ة�الزمنيـ

العمودية�[ي�dشارات:�فالعنصر�(فقي/�التتاب�ي�[ي�اللغة�يؤثر�[ي�وضعية�dشارة:�فمع¯ـ��الكلمـة�
 يحدده�وضعها�[ي�الجملة�وع�قwåا�بالوحدات�القواعدية�لتلك�الجملة.�

ــد�البنيــــوي  ــأثر�رواد�النقــ ــاق��وقــــد�تــ ــى�الكشــــف�عــــن�أنســ الفرنHــــ�IGبسوســــ=,،�ودفعهــــم�هــــذا�التــــأثر�إ�ــ
إ�ــى��Barthes(دب�وأنظمتـه�وبنياتــه،�باعتبــار�(دب�نظامـا�رمزيــا�يحــوي�نظمــا�فرعيـة.�فــذهب�بــارت�

بأدبيـــة�(دب،�أو�بمـــا�يجعـــل�مـــن��Todorovتقعيـــد�القصـــة�وتحليـــل�الســـرد،�بينمـــا�اهـــتم�تـــودوروف�
                                                

1   Pokker, P.K., (2002), Darrida – Apanirmanatinte Tatwachintakan, Trivandrum: Bhasha Institute, P 23,  
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4   Anandan, K.N., (2003), Bhashashastratile Chomskian Viplavam, Thiruvananthapuram: Bhasha Institute, P 37 



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٤٦ 

 

الذي�أشار�إ�ى�أن�البنيوية��ي�محاولة�لنقل�النمـوذج�(لسـ¯��Iهو �Barthes(دب�أدبا.�ولعل�بارت�
.��أعطــى�بــارت��صــطلح�البنيــة�منطلقــه�(ول�[ــي�دراســات�هــو�مقاpتــه�)١(إ�ــى�حقــول�ثقافيــة�أخــرى 

مؤسسـا�بـه�سـيميولوجيا��١٩٦٤عام��»مبادئ�السميولوجيا«وضع��.)٢(النقدية�النظرية�والتطبيقية
ـــي�كاتبــــه� ـــي.�ففـ ـــاع�ت�وتفســــ=,ات�جديــــدة�خاضــــعة���S/Z�١٩٧٠»س/ز«النقــــد�(دبـ تولــــد�القــــراءة�تفـ

 لسحر�الدال.
ــــم� ــاع،�وعلــ ـــ ـــم�/جتمـ ــــا،�وعلـــ ــــانية:�(نÄ,بولوجيــ ـــــى�العلــــــوم�dنســ ـــنهج�البنيــــــوي�عhـ ــــه�للمـــ ــــي�تطبيقاتــ و[ــ

ــ-,اوس الرائـــد�البنيـــوي�بـــ����Claude Lévi-Strauss)٣(الـــنفس،�والنقـــد�(دبـــي،�ُيعـــد�كلـــود�ليفـــي�شـ
ـــي�الحقــــل�(نÄ,ب ــي�الE,ازيــــل،�ثــــم�أكمــــل�منــــازع�[ـ ــة�[ــ ـــة�والهنديــ ولــــوáي.�فقــــد�درس�ا�جتمعــــات�الفطريـ

مؤســـس�الشـــكلية�الروســـية���Roman Jakobson)٤(دراســـته�[ـــي�نيويـــورك،�حيـــث�التقـــى�ياكوبســـون 
الـذي�مـارس�تـأث=,ا�منهجيـا�عليـه.��فتوطـدت�بي¦wمـا��Prague Language Circleوحلقـة�بـراغ�اللغويـة�

» القطــط«تطــور�البنيويــة،�حــ=ن�اشــ-,كا�معــا�[ــي�تحليــل�قصــيدة�ع�قــة�فكريــة�كــان�لهــا�الفضــل�[ــي�
،�وأصـــبح�تحليلهمـــا�هـــذا�واحـــدا�مـــن�١٩٦٢تحلـــي��بنيويـــا�[ـــي�عـــام�� Charles Baudelaireلبـــودل=,�

ـــات� ــي�دراســـــته�للمجتمعــ ـــة�سوســـــ=,�[ـــ ــة�البنيويـــــة�الرفيعـــــة.�وطّبـــــق�شـــــ-,اوس�بنيويــ ـــيات�ا�مارســـ ك�ســ
ـــة)٥(البدائيــــة ــ-,اوس��عhــــى�اللغـ ـــد�رّكــــز�شــ ــ,�مــــن�الكــــ�م���Langue.�وقـ ـــل��ParoleأكÄــ ــا�فعــ ـــو�مــ ــى�نحـ عhــ

سوســ=,�الــذي�درس�اللغــة�دراســة�آنيــة�وتعاقبيــة،�[ــي�حــ=ن�ركــز�شــ-,اوس�عhــى�الدراســة�µنيــة،�وإن�
ــــنهج� ــــن�مـــ ـــــاد�مـــ ــــا�أفــ ـــادة،�كمـــ ـــ ــــر�ا�تضـ ــ=ن�العناصـــ ـــ ـــــ-,اوس�بــ ــــــط�شــ ــة.�توسـ ـــ ــاد�التعاقبيــ ـــ ـــر�(بعــ ـــــم�ينكــــ لــ

إ�ــى�دراســة�البنيــة�ال�شــعورية.�ورفـــض��الصــوتيات�الــذي�تجــاوز�دراســة�الظــواهر�اللغويـــة�الواعيــة
 معالجة�الكلمات�أو�الوحدات�عhى�أwËا�عناصر�مستقلة.�

                                                
1   Cuddon, JA, Literary Terms and Literary Theory, Penguine Books, London, (1999), P 870 
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5      Jeorge, CJ (Ed.), Adhunikanandara Sahitya Sameepanangal, Bookworm, Thrissur, (1996), P 24 
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�pكان �جاك �حيث��Jack Lacan)١(وأما �النفس، �علم �عhى �البنيوي �ا�نهج �بتطبيق �قام فقد
�وصف�ال�شعور�بطريقة�علمية،� �نظرية�علمية�مستقلة�يمكن�بوساطwåا أصبحت�اللغة�عنده

متناهية.�وبناء�عhى�هذا�ا�بدأ�فقد�وضع�pكان�بعض�(سس�ال��Iترى�أن��وفهم�قوانينه�بدقة
ك�م�ال�شعور�ينتظم�[ي�بنية�متماسكة�عhى�أنه�لغة،�وأن�بنية�الشخصية��ي�عدة�مستويات�
�ا�كونات� �أشار�هذان�إ�ى �فقد �آراءه، �يدعم �كتابات�فوكو�وبارت�ما �[ي �pكان �وقد�وجد لغوية.

التعارضات�الثنائية���Michael Foucault)٢(.�كذلك�تقبل�ميشيل�فوكوال�واعية�للنصوص�(دبية
فقد�كان�». أركولوجيا�ا�عرفة«[ي�محاولته�الكشف�عن�(ركولوجيا�ال�واعية�للمعرفة�[ي�كتابه�

�IGHالنف� �والع�ج �والطب �ودرس�الجنون �البنيوية. �الفرضيات �عhى �يعتمد �عنده �(شياء نظام
�بح �ترتبط �معرفية �أبنية �تضرب�خ�ل �أبنية �و�ي �الفرويدي. �ال�وUي �وتتضمن �تاريخية، قب

�لويس�ألتوس=, �أما �ا�جتمع. �[ي فقد�رفض�ا�عطى�(نÄ,وبولوáي��Louis Althusser )٣(بجذورها
�سارتر �ب=ن �الفكرية �ا�عركة �تضمنته �ا�فاهيم���Jean Paul Sartre)٤(الذي �ليؤكد وش-,اوس،
�الظواهر�/  �ويفصل �ا�اركسية، �للصراع�/قتصادية �الكامنة �القوان=ن �عن �ا�شاهدة جتماعية

�/قتصادية� �(بنية �فيه �أكد �الذي �ا�نهج �هذا �باستخدامه �بنيويا �ألتوس=, �فغدا الطبقي،
�ترتكز�بنيوية�تشومسكي �أن�[ي�كل�لغة��Noam Chomsky �)٥(وا�واقف�الطبقية. �اللغة�عhى [ي

�ونادى�بنقل�العلوم�اللغو  ية،�و[ي�مقدمwåا�علم�النحو�وعلم�النظم�بنية�سطحية�وبنية�عميقة.
 .)٦(بخاصة،�من�العلوم�النظرية�إ�ى�العلوم�التطبيقية
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فإن�البنيوية�ال��Iحملت�لواء�العلمية�وا�وضوعية�بحكم�استنادها�إ�ى�علوم�دقيقة�كاللسانيات�
�(لسنية� �إن �للسرديات. Iعلم� �نقد �ممارسة �[ي �ا�¦w÷ي �الوضوح �باتجاه �حاسمة �خطوة تمثل

�وكان�لها�فضل�dصرار�عhى�الب �وأمريكا. �اللغة�[ي�أوربا نيوية�قد�أصبحت�محور�اهتمام�علماء
�تصفية�(حداث�اللغوية�من�م�بساwÉا� �أدى�إ�ى �مما �النظر�الوصفية، �اللغة�من�وجهة دراسة
�الصغ=,ة.� �التفاصيل �[ي �تبديد�الجهود �وعدم �الشاملة، �الكلية �النظم �ال-,ك=��عhى �وإ�ى ا�تغ=,ة،

لب�دراسة�البنية:�تحليلها�وتفكيكها�داخل�النص�إ�ى�عناصرها�ا�ؤلفة�م¦wا،�دون�النظر�إ�ى�وتتط
�كانت�مؤثرة �مهما �ع¦wا، �خارجة �عوامل�سياقية �أمدت��. أية �أwËا �[ي �البنيوية �مساهمة وتكمن

�ا�بدأ� � �الداخلية. �وع�ئقه �مكوناته �النص�ويقبض�عhى �جمالية �يقف�عhى �م¦w÷ي �بأداء النقد
�أثا �شعار�الذي �البنيويون �علwxا �أطلق �قضية ��ي �والنقدية �(وساط�(دبية �[ي �كE,ى ر�قضية

لكي�يضعوا�حدا�للتيارات�النفسية�و/جتماعية�[ي�دراسة�(دب�ونقده،�وبدأ���»موت�ا�ؤلف«
ترك=�هم�عhى�النص�ذاته�بغض�النظر�عن�مؤلفه،�أيا�كان�هذا�ا�ؤلف�والعصر�الذي�ينتم�Iإليه�

�الشعار�أ�pتصبح�البيانات�ا�رتبطة��.تصلة�بهوا�علومات�ا� وقد�كان�البنيويون�يقصدون�§wذا
با�ؤلف��ي�جوهر�الدراسة�النقدية�لÊدب�أو�ي�نقطة�/رتكاز�الرئيسة�ا�وجهة�للعمل�التحليhي�

�بل�يجب�أن�تكون�نقطة�/رتكاز� �يؤمن�هذا��.�ي�من�النص�ذاته�–عندهم��–النقدي. حينما
فوق�الواقع�والقيم�(خ�قية؛�فذلك� دون�غ=,ه�[ي�تحليل�النص،�فيتجاهل�ما/تجاه�بالواقع�

أثبت�ا�نهج�).�١(وا�تلقي�فض��عن�dخ�ل�باpعتقاد�dس�مي ينا[ي�تحقيق�التفاعل�ب=ن�النص
البنيوي�خصوبته،�فاعتمده�الباحثون�[ي�دراسة�ميادين�عديدة:�(ساط=,،�والقصص،�والشعر،�

�ل كن�البنيوية�إذا�كانت�قد�منحت�العلوم�dنسانية�ا�وضوعية،�فإwËا�قادت�إ�ى�والنقد�(دبي.
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�اللغوي.� �النموذج �حيث�ظلت�أس=,ة �وتوهجها، �الدراسات�خصوصيwåا �فقدان ��ي �هامة نتيجة
 .�)١(و§wذا�وقعت�[ي�مأزق�الوضعية�وا�عيارية�الجامد

 

 Genetic Structuralismالبنيوية	التكوينية			
شـــكلية�أوp،�وعنـــدما�اقتصـــرت�البنيويـــة�الشـــكلية�عhـــى�تحليـــل�الـــنص�وحـــده،�دون��بـــدأت�البنيويـــة

ــه،�أو�ظروفــــه�/جتماعيــــة،�وجــــدت�نفســــها�أمــــام�البــــاب� ــه�النفســــية�لــــدى�مبدعــ الرجــــوع�إ�ــــى�مراجعــ
ــــاءت� ـــة.�فجــ ـــذه�/نغ�قيــ ـــة«ا�ســـــدود،�بســـــبب�هـــ ــــة�التكوينيـــ ــاق�»  البنيويـ ـــى�µفــــ ـــا�عhــ ـــون�انفتاحـــ ليكــ

ـــــة�وال ــــة�و/جتماعيـــ ـــ ـــرت�الثقافيـ ـــ ــــم�ظهــ ـــ ــة.�ثـ ـــ ـــــة«تاريخيـــ ـــــة�الجذريـــ ــــية»  البنيويـــ ـــ ــــــة�«و��أو�النفسـ البنيويــ
،�وأصـــبحت�كـــل�مســـرب�مـــن�هـــذه�الث�ثـــة�اتجاهـــا�نقـــديا�مســـتق��بنفســـه،�فيمـــا�بعـــد.�»الســـيميائية

ـــأت� ـــة�التكوينيــــةنشـ ـــق�بــــ=ن��البنيويـ ــاد�وا�اركســــي=ن،�للتوفيـ اســــتجابة�لســــ�ي�بعــــض�ا�فكــــرين�والنقــ
 �ـــك ــيغيwåا�الشــ ـــي�صـــ ــة�[ــ ــــى�أطروحـــــات�البنيويـــ ــــ�ه�عhـ ـــي�ترك=ـ ــ�IGأو�الجـــــد�ي�[ــ ــــس�الفكـــــر�ا�اركHـــ نية�وُأسـ

 �التفس=,�ا�ادي�والواق�ي�للفكر�والثقافة�عموما.�
)،�الفيلســـوف�ا�جـــري،�فقـــد�ســـيطر�عhـــى�مجمـــل�١٩٧١ــــ١٨٨٥(�Georges Lukàcsجـــورج�لوكـــاش�

الـــذي�» نظريـــة�الروايـــة«سوســـيولوجيا�(دب�[ـــي�القـــرن�العشـــرين.�وقـــد�كـــان�لكتابـــه�النقـــدي�الهـــام�
ــــام� ــــرل=ن�عـ ــــي�بـ ــــره�[ـ ـــاUي��١٩٢٠نشـ ــــور�/جتمــ ـــ=ن�التطـ ــــة،�ف=ـــــ,بط�بــ ــة�التكوينيـ ـــام�[ـــــي�البنيويـــ ــــر�الهــ (ثـ

تصورا�� Jean Piagetوالتطور�(دبي�[ي�مضامينه�وأشكاله.�وقد�قدم�العاِلم�النف�IGHجان�بياجيه�
ــــه� ــي�كتابــ ــــة�[ــــ ــــن�البنيــ ـــا�متكــــــام��عــ ـــل».  البنيويــــــة«نظريـــ ــــدما�تتمثـــ ــــد�عنــ ـــرى�بياجيــــــه�أن�البنيــــــة�توجــ �يـــ

)،�مفكــر�١٩٧٠-١٩١٣(�Lucien Goldmannالعناصــر�ا�جتمعــة�[ــي�كــل�شــامل.�ولوســيان�غولــدمان�
.�فقـد�)٢(وناقد�فرن�IGHمن�أصل�روماني�وتلميذ�لوكاش،�هـو�الـذي�أرÔـ��Gأسـس�البنيويـة�التكوينيـة
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فرضية�ال��Iأصـبحت�أسـاس�منهجـه.�و�ـي�أن�(دب�والفلسـفة�تعب=ـ,ان�عـن��١٩٤٧قّدم�منذ�عام�
،�وإن�رؤيـة�العـالم�ليسـت�وقـائع�فرديـة�بـل��ـي�اجتماعيـة،���La vision du monde)١(»مرؤية�للعـالَ «

ـــ,�باســـتمرار،�بـــل��ـــي�وجهـــة�نظـــر،�ومنظومـــة�فكـــر�مجموعـــة� إذ�أwËـــا�ليســـت�وجهـــة�نظـــر�الفـــرد�ا�تغّ=
ــه� ــادية�واجتماعيـــة�متماثلــــة،�وتعب=ـــ,�الكاتــــب�عـــن�هــــذه�ا�نظومـــة�لــ ــي�ظـــروف�اقتصــ بشـــرية�تعـــيش�[ــ

 .)٢(تمد�م¦wادpلة�كب=,ة�فهو�يس

طبــق�لوســيان�غولــدمان�التصــور�البنيــوي�التكــوي¯�Iعhــى�مجــال�الدراســة�/جتماعيــة�لــÊدب.�فقــد�
اصــطبغت�قــوان=ن�البنيــة�عنــد�غولــدمان�بلــون�جــد�ي�ماركHــIG.�ويقــوم�ا�ــنهج�السوســيولوáي�لــدى�
ــــــة� ـــل�الثقافيـــ ــــ ــــا�بالعوامــ ـــ ـــم�يربطهــ ـــ ـــــي،�ثـــ ـــ ـــل�(دبـ ـــ ــــوعية�للعمـــ ـــ ــــة�ا�وضــ ـــ ـــــتخ�ص�الدpلــ ـــ ــــــدمان�باسـ غولـــ

،�يقـوم�غولـدمان�بتطبيـق���١٩٥٦)٣(»dلـه�الخفـي«جتماعية�و/قتصـادية�للفكـر.�ففـي�كتابـه�و/ 
ــــى� ـــ ـــوي¯�Iعhـ ـــ ــــوي�التكــ ـــدي�البنيــــ ـــ ــــه�النقــ ـــ ـــينية«منهجـ ـــ ـــــ=ن��)٤(�Jansénistes»  الجانســ ـــــدى�راســـ �Racineلـــ

اللـذين�تـأثرا�§wـا.�ومـنهج�غولـدمان�[ـي�تطبيـق�ا�اديـة�الجدليـة�عhـى�دراسـة�(دب��Pascal وباسـكال�
:�فقــد�أنقــذ�البنيويــة�الشــكلية�مــن�انغ�قهــا�عhــى�الــنص�ا�نقــود�)٥(ق�هــدف=ن�[ــي�وقــت�واحــدقـد�حقــ

وحــده،�كمــا�أنقــذ�ا�ــنهج�/جتمــاUي�مــن�إيديولوجيتــه�ال�ــ�Iكانــت�تقــّيم�(دب�مــن�وجهــة�نظرهــا��ــي�
فحسـب.�فجــاء�ا�ـنهج�البنيــوي�التكــوي¯�Iمنهجـا�علميــا�موضـوعيا�يؤكــد�عhــى�الع�قـات�القائمــة�بــ=ن�

.�وهـذه�الع�قـات��pتتعلـق�بمضـمون�)٦(وا�جموعة�/جتماعية�ال��Iولد�النتاج�[ي�أحضاwËا�النتاج
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ــة�وdبـــداع�(دبــــي،�وإنمـــا�بالبنيــــات�الذهنيـــة ال�ــــ��Iــــي���Structures mentales)١(الحيـــاة�/جتماعيــ
�ظــواهر�اجتماعيــة،��pفرديــة.�وهــذه�البنيــات�الذهنيــة�ليســت�بنيــات�شــعورية�أو��pشــعورية،�وإنمــا
�ــي�بنيــات�عمليــات�غ=ــ,�واعيــة.�ومــن�هنــا�فــإن�إدراكهــا��pيمكــن�أن�يتحقــق�بوســاطة�دراســة�النوايــا�
الشعورية�للمبدع،�و�pبوساطة�تحليل�محايث،�وإنما�بوساطة�بحث�بنيوي،�ذلك�أن�الفـرد�الـذي�

يـة�يعEّ,�عن�الطبقة�/جتماعية،�وعن�رؤيwåا�للعالم،�إنما�يتصّرف�انط�قا�من�هذه�البنيات�الذهن
 ال��Iتسود�ا�جموعة�ال��IيعEّ,�ع¦wا.

يـرى�غولـدمان�إن�الروايـة�كــأدب�تتجـاوز�dيـديولوجيا،��wËــا�تصـوغ�رؤيـة�العــالم�[ـي�شـكل�ف¯ــI.�إن�
ـــق�عليـــــه�اســـــم� ــا�يطلــ ـــو�مـــ ـــة�العمـــــل�الداخليـــــة.�وهــ ــى�بنيــ ـــي�أن�يتجـــــه�إ�ـــ ــة�ينب�ــ »  الفهـــــم«تحليـــــل�الروايـــ

Compréhentionــى�ا�رحلـــة�الثانيــة��ـــي��الــذي�يؤكـــد�انتمـــاء��Explication »  التفســـ=,«.�ثــم�ينتقـــل�إ
منهجـه�إ�ـى�سوسـيولوجيا�(دب.�وم¦wـا�يــتم�الـربط�بـ=ن�البنيـة�الدالــة�وبـ=ن�إحـدى�البنيـات�الفكريــة�

�Génèse»  التكـــوين«ومفهـــوم��Structure»  البنيــة«ا�تصــارعة�[ـــي�الواقـــع�الثقــا[ي�للمجتمـــع.�ومفهـــوم�
ــى�وتفهمهـــا،�وتفســـر�همـــا�(ســـاس�الـــذي�تقـــوم�عليـــه�البنيويـــة�الت كوينيـــة�حيـــث�تـــدرس�ا�رحلـــة�(و�ـ

ا�رحلة�الثانية�ربط�العمـل�الف¯ـ�Iبـالب¯��الفكريـة�ا�وجـودة�خارجـه،�وتـدرك�وظيفتـه�ضـمن�الحيـاة�
ـــي� ــي�تــــدخل�ال�وUـ ـــاUي.�وهــــذا�ا�ــــنهج��pينفــ ـــة�[ــــي�الوســــط�/جتمـ ــة��Unconsciousالثقافيـ ــي�العمليــ [ــ

ة�إذ�تمّد�جسرا�ب=ن�علم�/جتماع�والبنيوية�عندما�تقول�dبداعية،�ولذلك�فإن�البنيوية�التكويني
ــاع�وعلــــم� ــ=ن�علـــم�/جتمـ بضـــرورة�تحليـــل�بنيـــة�العمــــل�الروائـــي�الداخليـــة،�فإwËــــا�تمـــّد�جســـرا�آخـــر�بــ
النفس�عندما��pتنفي�تدخل�عامل�ال�وUي�الفردي�[ي�بنـاء�العـالم�الروائـي�وdبـداUي،�عhـى�الـرغم�

ـــنهج�الب ـــدمان�انتقـــــد�ا�ــ ـــن�أن�غولــ ـــدي،��ن�(ول�مــ نيـــــوي�الشـــــكhي،�والتحليـــــل�الســـــيكولوáي�الفرويــ
 يرفض�الدpلة�/جتماعية�لÊدب،�و�ن�الثاني�يقف�عند�حـدود�التفسـ=,�الفـردي.�تجمـع�البنيويـة
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ا�سـتقلة�والبنيـة�ا�رجعيـة.�وإن� التكوينيـة�بـ=ن�الفهـم�والتفسـ=,�لتعقـد�تمـاث��بـ=ن�البنيـة�الجماليـة
ــة�ال ـــى�dثباتـــــات�العامـــ ــي�العلـــــوم�أو�ــ ــ,�[ـــ ـــل�تفك=ـــ ـــأن�كــ ــــي�القائلـــــة�بــ ـــوي��ـ ــــر�البنيــ ــا�الفكـ ــــتند�إلwxـــ �ـــــ�Iيسـ

ــة�لهـــــذا� ــــاة�الفكريـــ ــــن�الحيـ ــــزء�مـ ــــه�جـ ــــه،�وبأنـ ـــن�خارجـ ـــع��pمــ ــــل�ا�جتمــ ــــتّم�مـــــن�داخـ ــــا�يـ ــانية�إنمـ dنســـ
 ا�جتمع،�وبذلك�فهو�جزء�من�الحياة�/جتماعية.

 
 البنيوية	"ي	القراءة	النقدية	العربية	ا0عاصرة

�النقد�هجمت�عhى�ب�د�العرب� ا�ناهج�النقدية�الحداثية�دفعة�واحدة،�أواخر�القرن�العشرين:
�ا�ناهج� �هذه �أن �ا��حظ �ومن �إلخ. �والتفكيكي.. �والسيميائي، �والبنيوي، �و(سلوبي، ،I¯لس)
النقدية�بدأت�[ي�بلدان�ا�غرب�قبل�ا�شرق،�بسبب�إط�ل�مثقفي�ا�غرب�مباشرة�عhى�الثقافة�

�وشيوع�الثقاف �ثم�أخذت�به�بلدان�ا�شرق�العربي.(وربية، �البلدان، �هذه نشر� ة�الفرنسية�[ي
النقاد�ا�غاربة�كتwÇم�[ي�عواصم�البلدان�العربية�ا�شرقية،�ودراساwÉم�[ي�ا�ج�ت�(دبية�ا�شرقية�

� �كلأيضا. �[ي �الغرب�تتوزع �كانت�[ي �العربي�كما �العالم �[ي �تنتشر�البنيوية �سواء� لم ا�جاpت،
 .ا�نهج�[ي�النقد�(دبي�دون�غ=,ه انية،�أم�غ=,ها�من�البحتة.�فقد�تمركز�هذاالعلوم�dنس

وعندما�وصلت�البنيوية�إ�ى�الوطن�العربي�متـأخرة�نّظـر�لهـا،�وكتـب�فwxـا�بـاحثون�تراوحـت�كتابـاwÉم�
بـــ=ن�/ل-ـــ�ام�الـــدقيق�بمقوwÉpـــا�مثـــل�صـــ�ح�فضـــل،�والخـــروج�عhـــى�أطروحاwÉـــا،�أو�تركيـــب�أكÄـــ,�مـــن�

ثل�عبد�هللا�الغّذامي،�وذلك�تبعا�pستيعاب�هؤpء�النقاد�للمقـوpت�البنيويـة،�وتبعـا�منهج�نقدي�م
عامــا.�فمــن�شــهد�مقوwÉpــا�[ــي���٣٠تــابعwåم�لجديــدها،��ن�البنيويــة�ُبنيــت�بالتــدريج�طــوال�أكÄــ,�مــن�

مرحلــة�نشـــوwøا�وظـــل�يــراوح�عنـــد�مرحلـــة�النشـــوء�بــات�متخلفـــا�إزاء�مقوwÉpـــا�ال�ــ�Iجـــدت�[ـــي�مرحلـــة�
ــــة:�ازدها ــ=,wÉا�النقديــ ـــ�ل�مســــ ـــا،�خـــ ــــدها،�وطــــــورت�مقوwÉpـــ ــــ,ت�جلــ ــا�غ=ــ ــــك�أwËــــ ــــارها،�ذلــ ــا�أو�احتضــ رهــــ

ـــل� ـــات�تطيــ ـــن�اتجاهــ ـــام�البـــــاب�الشـــــك�ني�ا�ســـــدود،�بحثـــــت�عــ ــها�أمــ فعنـــــدما�وجـــــدت�البنيويـــــة�نفســـ
أمــدها،�فولــد�م¦wــا�اتجاهــا�بنيويــا�جديــدا:�البنيويــة�التكوينيــة،�كمــا�جــّدت�اتجاهــات�نقديــة�جديــدة�
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ـــــب�البن ـــ ــــن�قلـــ ــــ ـــت�مـــ ـــ ــــةخرجـــــ ــــ ـــدة�كالتفكيكيـــ ـــ ــــ ــــــة�جديـ ـــ ـــاهج�نقديــ ـــ ـــ ــــا�كمنــ ـــ ـــ ــــتقلت�ع¦wـ ـــ ـــ ـــــم�اسـ ــــ ــــة،�ثــ ـــ ـــ �)١(يويـ
Deconstruction ــا�ظلــت�محــدودة.�وقــد�ظهــرت�ا�حــاوwËأ�pت�النقديــة�إpوطموحهــا� ،�رغــم�تحفزهــا

ـــد�تـــــوّزع�لث�ثـــــة� ــة�قــ ــتقبال�العربـــــي�للبنيويـــ ـــي.�/ســـ ـــد�الغربــ ــه�النقــ ـــا�وصـــــل�إليـــ ــع�مــ ا�-ـــــ,ّدد�للتـــــوازي�مـــ
  مشارب�مختلفة:

 يات�النقدية�الغربية�إ�ى�اللغة�العربيةال-,جمة�من�النظر  .١

 .مراجعة�ا�وروث�العربي؛�للخروج�بأوجه�اتصال�وتقابل�بينه�وب=ن�ما�لدى�النقد�الغربي .٢

 التطبيق،�وتناول�النصوص�العربية�القديمة�والحديثة،�وإسقاط�النظريات�النقدية�علwxا. .٣
�أواسط�الستينيات�ح=ن�نشر�محمود �[ي �العربية �مجلة��وقد�بدأت�البنيوية » ا�صور «أم=ن�[ي

� �ا�ناهج: �عhى�هذه �توقف�الزحف�ح���wËاية»الهيكلية«مطِلقا السبعينيات�فقد�نشر� ،�وبعدها
اتجا�ي�البنيوية:�الشك�ني،�والتكوي¯I،� العديد�من�النقاد�و(دباء�العرب�دراساwÉم�ال��Iاتجهت

,Eالنصيب�(ك� � وإن�كان�للتكوينية �أوزياس��من�/نتشار. فلعله�من�أوائل�الذين��Auziasأما
�)٢(ُعّربت�مؤلفاwÉم �تم�تعريب�كتابه �فقد �» البنيوية«، �وهو�أول�دراسة�شاملة�عن�١٩٧٢عام .

�عرب�[ي� �البنيوية�مفكرون�وباحثون�ونقاد �كتب�[ي �وهكذا �اللغة�العربية. البنيوية�ترجمت�إ�ى
يليطو،�وصدوق�نور�الفكر�والنقد،�مثل�زكريا�إبراهيم،�وص�ح�فضل�من�مصر،�وعبد�الفتاح�ك

الدين،�ومحمد�برادة،�ونجيب�العو[ي�من�ا�غرب،�وعبد�ا�لك�مرتاض�من�الجزائر،�وفؤاد�أبو�
 منصور�من�لبنان،�وعبد�هللا�إبراهيم�من�العراق...،�وغ=,هم.
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٤ 

 

 
 القراءات	التنظ89ية	العربية	للبنيوية	الشكلية

إبـراهيم�ا�عـروف�بإبداعاتـه�الفكريـة�[ـي�ولعل�أول�العرب�الذين�كتبوا�[ي�البنيوية�هو�ا�فكـر�زكريـا�
مـن�أوائـل�الكتـب�العربيـة�ال�ـ�Iُوضـعت�[ـي�التنظ=ـ,�»  مشـكلة�البنيـة«ا�جال�الفلسفي،�ولعـل�كتابـه�

ـــة ــارحة�لكــــل��١٩٧٦،�فقــــد�أصــــدره�عــــام�)١(للبنيويـ ــا�مــــن�أن�البنيويــــة�أصــــبحت�"اللغــــة�الشــ انط�قــ
عـرف�ذاتـه�بأwËـا�مجـرد�"بنيـة"،�وأنـه�هـو�حضارتنا�ا�عاصرة"،�وأن�إنسـان�القـرن�العشـرين�قـد�بـدأ�ي

نفسه�إنسان�"دال"،�صانع�معان.�هذا�كتـاب�شـمو�ي�حـاول�فيـه�التعريـف�بالبنيويـة،�وبأع�مهـا�[ـي�
ــــد� ـــل�النقـ ــــامل،�وأغفــ ـــاء�بكتـــــاب�بنيـــــوي�شـ ـــا�إبـــــراهيم�قـــــد�جــ ــــة.�وإذا�كـــــان�زكريــ ـــ���الحقـــــول�العلميـ شــ

للنقــد��١٩٧٧عــام�» لنقــد�(دبــينظريــة�البنائيــة�[ــي�ا«البنيــوي،�فــإن�صــ�ح�فضــل�قــد�وضــع�كتابــه�
�Iوحـــده.�ولعلـــه�أفضـــل�كتـــاب�ُوضـــع�بالعربيـــة�عـــن�التنظ=ـــ,�للنقـــد�البنيـــوي�آنـــذاك،��نـــه�كتـــاب�علمـــ

.�كتـــب�عبـــد�الســـ�م�)٢(جـــاد،�وضـــع�بلغـــة�نقديـــة،�وعـــالج�أصـــول�البنيويـــة،�واتجاهاwÉـــا،�ومســـتوياwÉا
ـــدي� ــــد�(دب«ا�ســـ ــي�نقــ ـــ¯�I[ــــ ـــديل�ألســـ ـــو�بـــ ــــلوبية:�نحـــ ـــلوب�و(ســ ــام�» (ســـ ـــ ـــات�١٩٧٧عـ ـــــي�ع�قـــ م،�[ـ

 البنيوية�باتجاهات�النقد�ا�ماثل.
ناقـــد�متم=ـــ��مـــن�ا�غـــرب�العربـــي�الـــذي�ينتمـــ�Iإ�ـــى�جيـــل�الثمانينيـــات�بـــ=ن��)٣(وأمـــا�عبـــد�الفتـــاح�كيليطـــو

كتـب�كيليطـو�كتبـا�قليلـة،�وصـفحاwÉا��.النقاد�العرب�الذين�يخوضون�معركة�تأصيل�الثقافة�العربية
ـــه�بالعرب ـــة�(مجمــــوع�صــــفحات�كتبـ ـــاوز�قليلـ ــة��pيتجـ ــعه�[ــــي��٨٠٠يــ ـــذا�القليــــل�وضــ صــــفحة)�ولكــــن�هـ
(دب�والغرابـة:�دراسـات�بنيويـة�[ـي�«.�فقد�أصدر�كتابـه�)٤(مصاف�أفضل�النقاد�والباحث=ن�العرب

ـــد�أصــــدر�كتابــــه�١٩٨٢عــــام�» [ــــي�(دب�العربــــي ـــر�صــــّدوق�نــــور�الــــدين�فقـ ـــد�ا�غربــــي�µخـ .�وأمــــا�الناقـ
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٥ 

 

قـــال�فيـــه:�"�ا�ـــنهج�البنيـــوي�يعتEـــ,��١٩٨٤عـــام�» اعحـــدود�الـــنص�(دبـــي:�دراســـة�[ـــي�التنظ=ـــ,�وdبـــد«
ــة� ـــذه�الخطــ ــي�هـ ـــة�ع�قــــات�منتظمــــة...�وقــــد�حاولــــت�[ــ ــة�ثمـ ـــة�مغلقــــة،�وداخــــل�هــــذه�البنيــ الــــنص�بنيـ
/ســتفادة�مــن�ا�نــاهج�الســالفة،�رغبــة�[ــي�تشــكيل�نــوع�مــن�التوفيــق�الهــادف�خدمــة�الــنص،�ودون�

و�منصـــور�ناقـــد�وباحـــث�لبنـــاني،�نشـــر�).�فـــؤاد�أبـــ٨-٧الرســـو�بســـفينة�النقـــد�عنـــد�مـــنهج�بذاتـــه"�(ص�
.�وأصدرشــكري�عزيــز�ا�ا�ــ�IGكتابــه�١٩٨٥عــام�» النقــد�البنيــوي�الحــديث:�بــ=ن�لبنــان�وأوربــا«كتابــه�

.�وهـو�مجموعـة�مـن�ا�حاضـرات�ألقاهـا�[ـي�جامعـة�قسـنطينة.�سـعيد�١٩٨٦عـام�» [ي�نظرية�(دب«
مـــدخل�إ�ــى�ا�نـــاهج�النقديـــة��معرفـــة�µخــر:«الغــانم�Iناقـــد�حــداثي�عرا°ـــي،�أصــدر�مـــع�زميليـــه�كتــاب�

 النقد�العرا°ي�[ي�الثمانينات. .�تسّرب�ا�نهج�البنيوي�بطريقة�واسعة�إ�ي١٩٩٠» الحديثة
 

 القراءات	التطبيقية	العربية	للبنيوية	الشكلية	
ــادئ� ــــ=ن�/ل-ــــــ�ام�بمبــــ ــــل�الشــــــعر�بـ ـــي�ا�ســــــتوى�التطبيقـــــي�لتحليــ ـــرون�[ـــ ــــاد�العــــــرب�ا�عاصــ ـــ,اوح�النقــ ي-ــ

.�ولعـــل�كمـــال�أبـــو�ديـــب�[ـــي�)١(لwxـــا�[ـــي�محاولـــة�"توفيقيـــة"�بـــ=ن�منـــاهج�عديـــدةالبنيويـــة،�والخـــروج�ع
ســورية،�وصــ�ح�فضــل�[ــي�مصــر،�ومحمــد�بّنــيس�[ــي�ا�غــرب،�وعبــد�هللا�الغــّذامي�[ــي�الســعودية�هــم�
رواد�التنظ=ـــ,�العربــــي�للمـــنهج�البنيــــوي�[ــــي�الـــوطن�العربــــي،�وهـــم�مؤسســــوه.�فقــــد�كـــان�ظهــــورهم�[ــــي�

وبدايــة�الثمانينــات)�دلــي��عhــى�الرغبــة�[ــي�تلقــي�هــذا�ا�ــنهج�النقــدي�وقــت�واحــد�(wËايــة�الســبعينات�
 [ي�الوطن�العربي.

� جدلية�«كمال�أبو�ديب�ناقد�سوري�حداثي�تخصص�با�نهج�البنيوي�وحده.�فوضع�فيه�كتابه:
�الشعر �[ي �بنيوية �دراسات �والتجhي: �تنظ=,ا��١٩٧٩»  الخفاء �الجديد، �ا�نهج �لهذا يؤسس�فيه

مبكر�من�تلقي�هذا�ا�نهج�[ي�الوطن�العربي.�وكان�الكتاب�أول�مبادر�إ�ى�تطبيق�وتطبيقا،�[ي�وقت�
�بمنهجية� �القديم �الشعر�العربي �عhى �كامل �تطبيق �أwËا �[ي �ا�بادرة �هذه �أهمية �وتنبع البنيوية.
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٦ 

 

�ثم�وضع�كتابه�الثاني�)١(ومصطلحات�البنيوية�إ�ى�حد�ا�يكانيكية �نحو�منهج�«. الرؤى�ا�قّنعة:
خصصه�للجانب�التطبيقي�[ي�هذا�ا�نهج.�خالدة��١٩٨٧عام�»  راسة�الشعر�الجاهhيبنيوي�[ي�د

لبحث�عن�«سعيد�باحثة�وناقدة،�و�ي�زوجة�الشاعر�الحداثي�الكب=,�أدونيس،�وضعت�كتاب=ن:�
،�رسمت�[ي�الثاني�١٩٧٩»  حركية�dبداع:�دراسات�[ي�(دب�العربي�الحديث«و��١٩٦٠» الجذور 

�والقصة�القص=,ة.��م�مح�dبداع�العربي �والرواية، �الشعر، الجديد�[ي�ث�ثة�أجناس�أدبية��ي:
�ا�نهج� �ضوء �عhى �درست �البنيوي. �وا�نهج �/نطباUي، �ا�نهج �هما: �نقدي=ن �منهج=ن �خ�ل من

�هو�اسمI«البنيوي�قصيدتي� �و» هذا �ظهر�الناقد�السوري�)٢(للسياب» ال¦wر�وا�وت«�دونيس، .
،�وهو�رسالة�١٩٨٣عام�» وضوعية�البنيوية:�دراسة�[ي�شعر�السّياب�«عبد�الكريم�حسن�بكتابه�

 .١٩٨٠جامعية�تقّدم�§wا�الباحث�إ�ى�جامعة�السوريون�عام�
ناقــد�حــداثي�مــن�الســعودية.�ظهـر�[ــي�الــوطن�العربــي�[ــي�منتصــف�الثمانينــات،��)٣(عبـد�هللا�الغــّذامي

ف�النقاد�العرب:��نه�تب¯��فأحدث�ضجة�كE,ى�[ي�صفو �١٩٨٥» الخطيئة�والتكف=,«بكتابه�(ول�
)،��Deconstructionفيه�أحدث�منهج=ن�نقدي=ن�آنذاك،�وهما:�البنيوية�والتشريحية�أو�(التفكيكيـة

أكÄ,�من�خمسة�عشر�كتابا�نقديا�كلها�[ي�التطبيق�الذي�غلب�عليه�أكÄـ,�مـن��٢٠٠٠نشر�ح���عام�
دان�النقـد�[ـي�مطلـع�الثمانينـات�التنظ=,�النقدي.�طلـع�الناقـد�ا�غربـي�الحـداثي�محمـد�مفتـاح�[ـي�ميـ

،�ثـم�تتابعـت�الحداثيـة�[ـي�مجـال�النقـد.�ظهـر�عبـد�ا�لـك�١٩٨٢» [ي�سيمياء�الشـعر�القـديم«بكتابه�
ــي�ميــــدان�النقـــد�[ــــي�منتصـــف�الثمانينــــات،�ثـــم�اســــتمر��)٤(مرتـــاض ــداثي�مـــن�الجزائــــر،��[ـ الناقـــد�الحــ

» تفكيكيـة�ســيميائية�تحليـل�الخطــاب�السـردي:�معالجـة«مخلصـا�لـه،�فوضـع�فيـه�عــدة�كتـب�مثـل�
 .�١٩٩٥عام�
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٧ 

 

،�[ــي�ميــدان�النقــد�[ــي�wËايــة�الثمانينــات،�)١(كتــب�الناقــد�الحــداثي�مــن�مصــر�حســن�البّنــا�عــز�الــدين
الـــذي�هـــو�[ـــي�»  الكلمـــات�و(شـــياء:�التحليـــل�البنيـــوي�لقصـــيدة�(طـــ�ل�[ـــي�الشـــعر�الجـــاهhي«كتابـــه�

ناقـــد��)٢(ين�إســـماعيل.�أبـــو�ناضـــر(صـــل�رســـالة�الـــدكتوراه�ال�ـــ�Iدافـــع�ع¦wـــا،�تحـــت�إشـــراف�عـــز�الـــد
ــع�كتابــــه� ــام�» (لســــنية�والنقـــد�(دبــــي«حـــداثي�مــــن�لبنــــان.�وضــ ــة�بنيويــــة�١٩٧٩عــ ،�وهــــو�أول�محاولــ

ظهـرت�[ـي�إطـار�النقـد�العربـي�البنيـوي�التطبيقـي�[ـي�السـرد�ضـمن�كتـاب�خـاص.�سـ=�ا�قاسـم�باحثــة�
عـام��)٣(»ثيـة�نجيـب�محفـوظبناء�الرواية:�دراسة�مقارنة�[ي�ث�«حداثية�من�مصر.�أصدرت�كتا§wا�

للحصـول�عhــى��١٩٧٨،�وهـو�طبعـة�مزيــدة�ومنقحـة�لرســالwåا�الجامعيـة�ال�ـ�Iتقــدمت�§wـا�عــام�١٩٨٤
درجـــة�الـــدكتوراه�مـــن�كليـــة�آداب�جامعـــة�القـــاهرة.�ســـعيد�يقطـــ=ن�ناقـــد�حـــداثي�مـــن�ا�غـــرب.�اهـــتّم�

ول�التجريب�[ـي�الخطـاب�القراءة�والتجربة:�ح«،�وله�فwxا�آثار�كث=,ة.��وقد�كان�كتابه�)٤(بالسرديات
ــ�أربــع�روايــات�تجريبيــة�[ــي�)٥(تجربــة�مث=ــ,ة�١٩٨٥» الروائــي�الجديــد�بــا�غرب ـــ ـــ ـــ�بنجــاح�ـــــ ــــ ـــ ،�حلــل�فwxــا�ـــ

(دب�ا�غربي�ا�عاصر،�وفق�ا�نهج�البنيوي�الشكhي،�ومصطلحاته.�و�ُع¯�Iالناقد�ا�غربي�الحداثي�
رض�فيـه�/هتمـام�بالروايـة�،�عـ١٩٩٠» بنيـة�الشـكل�الروائـي«حسن�بحراوي�بالسـرد�فوضـع�كتابـه�

.IGHمنذ�هيغل،�فلوكاش�الناقد�ا�جري�ذي�/تجاه�ا�ارك 
 القراءات	العربية	للبنيوية	التكوينية	

ــارا�[ــــي�العـــالم�العربــــي،� ــ,�ا�ــــذاهب�النقديـــة�الغربيــــة�انتشـ ــة�التكوينيــــة�أكÄـ يمكـــن�القـــول�بــــأن�البنيويـ
الشــك�نية.�ويمكــن�القــول�أيضــا�إن�ســر�وعhــى�نحــو�لــم�يــتح�للفــرع�µخــر�مــن�البنيويــة�وهــو�البنيويــة�

هـــذا�/نتشـــار�يعـــود�إ�ـــى�هيمنـــة�/تجاهـــات�ا�اركســـية�تحديـــدا،�[ـــي�أكÄـــ,�البيئـــات�النقديـــة�العربيـــة.�
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٨ 

 

أول�تنظ=ـــ,�عربــي�[ـــي�ا�ـــنهج�» البنيويــة�ال-,كيبيـــة:�دراســة�[ـــي�مــنهج�لوســـيان�غولــدمان«لعــل�الكتـــاب�
.�هو�ناقد�حداثي�سـوري،�وأسـتاذ�جـام�ي،�جمال�شحّيد�١٩٨٢البنيوي�التكوي¯I،�فقد�نشره�عام�

ــــد� ــــام=ن�أصــــــدر�الناقــ ـــحّيد�بعــ ـــال�شـــ ـــاب�جمـــ ـــدور�كتـــ ـــد�صـــ ـــية.�وبعـــ ـــب�الفرنســـ ـــددا�مــــــن�الكتـــ ــــرجم�عـــ تــ
خصصـه�للنقـد�البنيــوي��١٩٨٤» البحـث�عـن�النقـد�(دبـي�الجديـد«الجزائـري�محمـد�سـاري�كتابـه�

ـــــرت�قــــــراءا ــــة�ظهـ ــــة�التكوينيــ ــــق�للبنيويــ ـــال�التطبيــ ــــي�مجـــ ــــه.�و[ــ ــــوي¯�Iوتطبيقاتــ ـــــب�التكــ ت�قامــــــت�بتجريـ
ـــة�قـــــراءة�الناقـــــد� ـــة�البنيويـــــة�التكوينيــ ـــة.�ومـــــن�الدراســـــات�القديمـــــة��قاربــ ــة�التكوينيــ مقـــــوpت�البنيويـــ

تنـاول�غـا�ي�شـكري�فwxـا�قضـية�/نتمـاء�[ـي�ث�ثيـة�نجيـب�». ا�نتمـI«ا�صري�غا�ي�شكري�ا�عنونـة�بــ�
ـــة�جيــــل�نجيــــب�محفــــوظ�(ساســــية ـــاء�أو�أزمـ ـــة�/نتمـ ــة�رؤيـ ـــدر�طــــاهر�)١(محفــــوظ،�و�ــــي�معالجــ .�أصـ

سوســيولوجية�الغــزل�العربــي:�الشــعر�«لبيــب�الكاتــب�التونHــIG،�ا�ثقــف�بالثقافــة�الفرنســية.�كتابــه�
ــام�» العــــذري�نموذجــــا ــية�عــ ــام�١٩٧٢باللغــــة�الفرنســ ـــا�ي�عــ ـــاب�١٩٨١،�ثــــم�عّربــــه�حــــافظ�الجمـ .�الكتـ

Uصـراحة.�تجلـت�عناصـر�ا�ـنهج�/جتمـا�I¯ي�[ـي�هـذه�مقاربة�عربية�استوحت�ا�نهج�البنيـوي�التكـوي
ــة�العربيــــة.�� ـــة�بالظــــاهرة�الشــــعرية�العذريــ ـــية�ا�حيطـ ـــم�العناصــــر�(ساسـ ــاول�لبيــــب�أهـ ــا�تنــ ــراءة��ــ القــ

،�وكأwËـا�نـواة�وUـي�أو�شـعور�جم�ـي�)٢(ي�حظ�الباحث�(رؤيـة�خاصـة�للعـاَلم)�عنـد�جماعـة�العـذري=ن
 �جموعة�اجتماعية�مشخصة�كانت�قد�عاشت�[ي�شروط�مادية�خاصة.�

ــته�وناقــــد�مغربــــي�شــــاعر �)٣(محمــــد�بّنــــيس ــه�النقديــــة�بدراســ ـــر�[ــــي�«،�بــــدأ�حيتــ ـــعر�ا�عاصـ ـــاهرة�الشـ ظـ
[ـــي�وقـــت�مبكـــر��لـــم�تكـــن�الدراســـات�النقديـــة�ذات�ا�نـــاهج��١٩٧٩» ا�غـــرب:�مقاربـــة�بنيويـــة�تكوينيـــة

الجديــدة.�الدراســة�قــراءة�الظــاهرة�الشــعرية�[ــي�ا�غــرب�ووUــي�إشــك�ية�مــنهج�الكتابــة.�ســ�ى�بنــيس�
وUــي�بــالقوان=ن�والبنيــات�الداخليــة�والخارجيــة�للمــ-ن�الشــعري�وللكشــف��إ�ــى�تب¯ــ�Iمــنهج�يســتند�إ�ــى
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٥٩ 

 

.��نجيــب�العــو[ي�ناقــد�حــداثي�مــن�ا�غــرب.�)١(عــن�الــربط�الجــد�ي�بي¦wمــا�للوصــول�إ�ــى�ا�كــون�البــاني
ــه�النقـــــدي� ــ=,ة�ا�غربيـــــة«أصـــــدر�كتابـــ ــــي�القصـــــة�القصـــ ـــع�[ـ ـــة�الواقــ ـــام�»  مقاربــ ـــالة�١٩٨٧عــ ،�وهـــــو�رســ

ــى�درجــــة�ا ــدلــــدكتوراه�مــــن�جامعــــة�الربــــاط.�جامعيــــة�حصــــل�§wــــا�عhــ ــان،��)٢(ُيم¯ــــ��العيــ ناقــــدة�مــــن�لبنــ
أكÄــ,�مـــا�كتبـــت�عــن�الســـرديات،�زاوجــت�فwxـــا�بـــ=ن�ظهــرت�[ـــي�ميــدان�النقـــد�[ـــي�منتصــف�الســـبعينات.�

ــwåا� ــاUي�والبنيــــوي.�ودراســ ــي�معرفــــة�الــــنص«ا�نهجــــ=ن:�/جتمــ ــأث=,��١٩٨٣» [ــ قــــراءة�بنيويــــة�تكوينيــــة�بتــ
ويغ�مــنهج�النقــد�الجديــد،�باpســتفادة�مــن�كشــوفات�الشــك�نية�/تجــاه�ا�اركHــIG.�حاولــت�فيــه�تســ

للروائـــي�الطيـــب�صـــالح،�مـــن�حيـــث��)٤(»موســـم�الهجـــرة�إ�ـــى�الشـــمال«،�ومقاربـــة�روايـــة�)٣(والبنيويـــة
» الروايـة�ا�غربيـة�ورؤيـة�الواقـع:�دراسـة�بنيويـة�تكوينيـة«عن�رؤية�الكاتب�ال��Iوصفwåا�با�أسـاوية.�

مـــن�أبـــرز�القـــراءات�ال�ـــ�Iتبنـــت�ا�ـــنهج�البنيـــوي�التكـــوي¯��I)٥(حمـــدانيللناقـــد�ا�غربـــي�حميـــد�ل�١٩٨٥
و�ـي�[ــي�(صـل�رسـالة�جامعيــة�حـدد�زماwËــا�منـذ�بدايـة�اســتق�ل�ا�غـرب�عــام�.�)٦(بÙـIGء�مـن�ا�رونــة

يعـد�حميـد�لحمـداني�مـن�أوائـل��روايـة�لعشـرة�روائيـ=ن.�١٨،�وحّدد�موضـوعها:�١٩٧٨وح����١٩٥٦
 .)٧(/تجاهات�الجديدة�النقاد�الذين�نwÇوا�إ�ى�ظاهرة

فضـــاء�الـــنص�«ومـــن�القـــراءات�(خـــرى�للبنيويـــة�التكوينيـــة:�دراســـة�الســـوري�محمـــد�عـــزام�ا�ســـماة�
ـــة�تكوينيـــــة ـــل�». الروائي...مقاربـــــة�بنيويــ ــى�قـــــراءة�البنيـــــة�الســـــطحية��دب�نبيــ ـــزام�عhـــ ـــة�عــ تقـــــوم�مقاربــ

ــة ـــ ــــ ــه�التاريخيــــ ــــ ـــ ــ�Iلرواياتــــ ـــ ــــ ـــــ,ي�والف¯ــــ ـــ ـــكل�التعب=ـــــ ـــ ـــ ـــــل�الشــــ ـــ ـــي�تحليـــــ ـــ ـــ ــــة�[ــــ ـــ ــــ ــــليمان�ا�تمثلــ ــــ ـــ ــية��ســ ـــ ـــ والسياســـــ
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ــة�مــــدحت�الجيــــار�بعنــــوان�)١(و/جتماعيــــة ــراءة�»الــــنص�(دبــــي�مــــن�منظــــور�اجتمــــاUي«،�ودراســ ،�وقــ
ــلمان�كاصـــــد�بعنـــــوان� ــي�ســـ ـــرد«الباحـــــث�العرا°ـــ ـــيداوي�ا�ســـــماة�»ا�وضـــــوع�والســ ـــة�رفيـــــق�صــ ،�ودراســ

 ».  النظرة�الروائية�إ�ى�الحرب�اللبنانية«
 

 Post-Structuralismما	بعد	البنيوية							.٢١
�بعد�و �ما �إن �/نتقادات. �من �كث=,ا �البنيوية �عانت �العشرين، �القرن �من �أواخر�الستينات [ي

�اللغة� �علم �[ي �وأساسها �إمكانياwÉا، �ولتجربة �البنيوية �لعيوب �اع-,اضية �محاولة البنيوية
�أجناس� Saussurean Linguisticsالسوسييوري �بإعطاء �البنيوية �آخر، �مع¯� �[ي �تكمل، �و�ي .

�للتحقيق� �بعد�البنيوية�أي�نص�كأنه�غ=,�مستقر�ومتقلب.�جديدة �تشرح�ما والشرح�والتفس=,.
�بعد�البنيوية�[ي�اعتقاده�بصفات�غ=,�متساوية�وغ=,�متناسبة�للغة �كان�)٢(يقع�أصل�تفك=,�ما .

مكان�مهم�[ي�نظرية�ما�بعد�البنيوية��نه�قد�جسر�ب=ن�الحركات�البنيوية��Barthesلروpن�بارت�
[ي�(صل.���deconstructionي�تفكيكية��Barthesونظرية�ما�بعد�البنيوية�لَبارت��وما�بعد�البنيوية.
أجمعت�ما�ب=ن�البنيوية�والتحليل�النف�IGH[ي�موقف�واحد.��)٣( Julia Kristevaوجوليا�كريستيفا

�مظهر� �التفكيكية��ي �الجنسية�/بتدائية. �بالدوافع �أن�تربط�(صوات�الشعرية حاولت�جوليا
IGHتجاوبت�ما�بعد�البنيوية�غالبا�مع�است�)٤(رئي� �نظرية�ما�بعد�البنيوية�[ي�النقد�(دبي. عملwåا

 .٥الوUي�التاريêي�والثقافة�(خ�قية

 

 

                                                
�   :# �J%+ 2?7�1:. 

2    Cuddon, P 692 
� Julia Kristeva  .=),:R,$%.&(M $%s�= = *	9�& ( .�)��� 	���� j $))¥b��= $� ��'
�� T2g�� <�l  

4    Ryan, P. 69 
5    Raveendran, P.P., (1999), Adhunikanandaram: Vicharam, Vayana, Current Books, Thrissur, P 24 
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   Deconstructionالتفكيكية				.٢٢

�الوطن� تعد �[ي �التفكيكية �رائد �هللا�الَغذاِمي �د/عبد �اصط�ح �[ي �النص" �("تشريح التفكيكية
�ب١العربي( ٢بنيوية(العد�))�أهم�حركة�ما

 Post-Structuralism (اwËعن�كو�� [ي�النقد�(دبي�فض

� �أيضا. �للجدل �(كÄ,�إثارة �النص(الحركة �لقراءة �مشروع ��ي �اس-,اتيجية�٣التفكيكية �و�ي .(
 منهجية�تسwåدف�تقويض�النص�(دبي�من�الداخل�وخلخلة�بنائه�الهرمي�pستكشاف�دppته

 وربما��pتوجد�نظرية�[ي�النقد�(دبي�ال��Iأثارترته�الغامضة.�الهاربة�وا�ختفية�تحت�ستائر�إشا

التفكيكية�[ي�السنوات��تموجات�من�dعجاب�وخلقت�حالة�من�النفور�و/متعاض�مثلما�فعل
�نجد�أن�الكث=,�من�النقاد�الذين�ينضوون�تحت�خانة�النقد�التقليدي�يبدون�سخطهم� (خ=,ة.

يرا�ومدمرا.�ولم�يخلو�أي�مركز�فكري�[ي�أوروبا�وأمريكا�من�التفكيكية�ال��Iيعدوها�سخيفا�وشر 
  ).٤النقد( وب�د�العرب�من�الجدل�[ي�قيمة�هذه�النظرية�الجديدة�[ي

فالتفكيكية�تستخدم�للدpلة�عhى�نمط�من�قراءة�النصوص�بنسف�ادعاwøا�ا�تضمن�أwËا�تمتلـك�
)�الــذي�يمــارس�٥(�Hermeneuticsإن�مصــطلح�التفكيكيــة�يعتمــد�عhــى�الهرمنيوطيقــا� أساســا�كافيــا.

                                                
�     3%��³q -? -6(�� 	
� �	� �Q��(�� i�bY �W	���� m!�r��� �=(@! j <�n�(9 :	9���� m!�r��� �((�(�) 3%���.��

:Cc:5 v�.�� ����, :# �,C 
�    �� $�2%�
�� 	�? �! <(P� �$%M(��� �¦2�/ ·X j $�2%�
'� $%¬P��� $���D�� J�� T2/ ¡2DX K��XPost 

Structuralism$�2%�
�� 	�? �! >D�B 3g7 N��  .  (P�! �+ $%D%D�b�� .$�'� $
F��b! >S= $�=�.b! >S <��)? ����b�� j
�.%s �  $M�����= �¸ �b�� ��2�� N! �
��S $�2%�
�� 	�? �! K?=�� .���� 	���� j $�2%�
�� 	�? �! $�(�& �Pb'��bF�

.$%9H��� 
3  Raveendran, P.P., (1999), Adhunikanandaram: Vicharam, Vayana, Thrissur, Kerala: Current Books, P 24. 

�    ('%! t%'%+.E 3�! 	���� *	��7 ®�? k7 	] $%/�& -�M J. Hillis Miller  k�! W� T2?=Paul de Man W(�%�=  -� �+ 
Geoffrey Hartman  �2'? 	�= �+= Harold Bloom �%D�b�� ��=  �+ ��-! �S(�� m'� ��%
_b��= W(���� -�	%�)�� m' 

�
B �(�7 $%/�& -!= ��PF�6= �e2'F7 -�= �$D%D�b'� -�>�Y ����& 	] -!$%D%D�b�� W	�b�! (PX72D%M 3%@! : 

Michael Foucault  	%�F � �=�q �Edward Said t%�q k2�= � John Ellis  . 
�    $�>.�b�� =7 $%D%b�!(¦� Hermeneutics $F 	�� �+ $F� �  2_b� >@B ��� $%�.'��� (�&>.�B <��    Interpretation 

�PM= $F� �=  #2)��� .Text<�F� 	�� j  #2)��� >.�B= $F� � m'� $��	'� $%D%b�!(+ �'_)! �	¥b.� $%��	��
$%��	��. $�'Y >@B ���%
M .>�D��= >�D�� w�	�� £�(b�� -! �¦ $�'D�� �r+ hermeneutics  $�.'��� �'� -! �(��� pq
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�pلــه�تفكيــك�الــنص،�فالقــارئ�يحــدث�عنــده�ا�ع¯ــ��وُيحدثــه،�ومــن�دون�هــذا�الــدور��القــارئ�مــن�خ
ـــــدأ� ــــد�أن�تبـ ــــة�للتفكيكيــــــة�pبــ ـــــإن�أّي�مناقشــ ـــا�فـ ـــــن�هنـــ ــــف.�ومـ ـــــة�أو�ع�مــــــة�أو�مؤلــ ــد�نــــــص�أو�لغـ يوجــــ

يـد�بنـاءه�عhـى�وفـق�فهو�يفكك�النَص�ويع�.بالقارئ،�وتجربة�القارئ�ال��p�Iيوجد�قبل�حدوwùا�IGÚء
التفكيكيـــة��ـــي�محاولـــة�لتفكيـــك�الفكـــر�النقـــدي�لل-ـــ,اث�الفلســـفي�ا�تـــداول�ولطـــرح��آليـــات�تفك=ـــ,ه.

ــام�هيغــــل( ــة�للنقــــاش،�خصــــوص�ســــيطرة�نظــ ــام��Hegel)�١ســــيطرة�ا�فهــــوم�وا�فهمــ الفلســــفي�والنظــ
 .�Ferdinand de Saussure)�لـُسوُسور ٢اللغوي(

/ســم�(كÄــ,�اق-,انــا�بالتفكيكيــة،�فقــد��Jacques Derridaويعــد�الفيلســوف�الفرنHــ�IGجــاك�دريــدا�
�Of Grammatology )،�و�ــي�"[ــي�علــم�الكتابــة"�٣(١٩٦٧طــرح�آراءه�[ــي�ث�ثــة�كتــب�نشــرت�[ــي�ســنة�

�Speech and Phenomena.و"الكـ�م�والظـواهر"��Writing and Differenceو"الكتابـة�و/خـت�ف"�
التمركـــز�ا�تمثـــل�[ـــي�الثقافـــة�الغربيـــة.�ولـــذلك�يبحـــث�وا�فهـــوم�العـــام�لهـــذه�الكتـــب�يـــدور�عhـــى�نفـــي�

دريدا�عن�ا�نطوق�أو�أفضلية�الك�م�عhى�الحضور�سعيا�منه�[ي�قلب�ا�ع¯��وإسقاطه�من�اللغـة.�
 ا�هد�(ول�للتفكيكية،�ثم�انتقلت�التفكيكية�إ�ى�أمريكا�عE,�رحلة�قادها�دريدا�الـذي تمثل�فرنسا

                                                                                                                                                      ���
! � 	� Wr�� ¡� ���= 3�=ab��� �'�? m�.}� �!) �%�2�=�2�%�� j $M=(�! $�(�& �F� 3�� �¹�l $�'D�� kºM  (�P���
 �+>.�B= $F	��� #2)��� 3�=aB i2'F7 jc  ¤���?*� 2b�� .3%]^�=  

�   3�%+ ¡ �(M E 2� Georg Wilhelm Friedrich Hegel ),CC�c,5I,Wr�� �d��7 |2.'%M (    	�/7 v�b��  ��+7
 W�H%��� (@� NF�b�� k(��� 3s�=7 j $%&���� $%����� $�.'��� $Y(/ �.Fu! �+7 vb�� �%/ k���� $�FH���.   <(�P�

     $
�.���? T���� ��+ ���Y �<�(B2b��= <�U9��b��? $&2f@! (g��� 3�%+ (�& j N�b��= �$M�����= �$��	�� $�.'���
 �$M(��� »�.�= »�2�2�� G? <�U9��b'� �k�ª^�= $M(��� G? �$_'.��= $�(�� G? �(���= <�r�� G? �$�%
_��= 3���� G?

G? �>�7= .$%.&�!=(��= (�2�b�� 
�   ) �.| >%? ��ªZ,::4 �(La Déconstruction: Une critiqie )$�	�& $F� � :$%D%D�b��( :<=>? �E��� $!�F7 :h�(�B �

(@���= <�F� 	'� $%�!�;� $.Fu��  :# �N�Z2b��=: 
�  	� �d���) �,::C �(  (@�'� $%����� $�()�� $Y(@�� ��(� /W\%']q �¬�!= $F� � :$��	�� $%?��� <�f'_)��c 

 �k��]2� �� # �,I�. 
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٢وهـوبك¥�(١) Yale ألقـى�محاضـراته�[ـي�جامعـة�بيـل(
John Hopkins ( شـهدت��Iخ=ـ,ة�ال�ـ)هـذه��،

(مريكيـة�[ـي� لتسـود�بـذلك�التفكيكيـة�السـاحة�النقديـة�١٩٦٦ا�ؤتمر�(ول�للتفكيكية�عـام� مي�د
بـذلك�أفكـار�دريـدا� )،�ويتـأثر�§wـا�العديـد�مـن�ا�ـؤلف=ن�والنقـاد�لwåـيمن٣السـبعينات�للقـرن�العشـرين(

 Newوالنـاقم=ن�عhـى�موجـة�النقـد�الجديـد ى�النقـاد�الرومانسـي=نعhـى�السـاحة�(دبيـة�وخاصـة�عhـ

Criticism)لقــــد�خلفــــت�كتابــــات�دريــــدا�تــــأث=,ا�واســــعا�[ــــي�الجامعــــات�(مريكيــــة�خاصــــة�مجموعــــة�٤�.(
٥،�فمثلـــت�كتابـــات�بـــول�دي�مـــان(Yaleنقـــاد�بيـــل�

 Paul de Man( -ول��)مناصـــر�التفكيكيـــة�-�
 دات�النقـــاد�الجـــدد�خاصـــة�مـــن�خـــ�ل�كتابـــه�"العمـــ�ال�ـــ�Iانطلقـــت�م¦wـــا�انتقـــا (رضـــية�الصـــلبة

البصــ=,ة�النقديــة� ،�ويــرى�فيــه�دي�مــان�"أن�النقــاد�يصــلون�إ�ــى١٩٧١والبصــ=,ة"�الــذي�صــدر�عــام�
   ).٦من�خ�ل�العم��النقدي(

لكونه�قد�أعاد�النظر�[ي�ا�فاهيم�ال��Iتأسس�علwxا��De-constructerإن�عمل�دريدا�عمل�مفِكك�
�الذي ��الخطاب�الغربي �ميتاف=�يقيا �يكون�خطابا �وليس�هناك�بديل��pMetaphysicsيعدو�أن ،

�[ي� �ا�يتاف=�يقيا �عhى �شعواء �وحربا �ضاربا �هجوما �إذن، �التفكيكية، �تقود �ولهذا �دريدا. يقدمه
                                                

�   3%� $�!��  Yale University �+ $�!�� j N�B $g��  ��� K.FaB �-D%b�Y,C�,B ��  �%�'�b'� 	P�! �	97 ���` vb�
��j w�� �$%D�(!�� *	fb�� <���2��  �e 3���=,: m'� \s�/ �3?2& *\s��  -! k2DbB=,� $%'Y . m'� T2)�� vb��=

$F�.�� $%!2D�� hg����= n�(�'� W(f.�� ��b��� $?��  $�!�;� �r+ -! *��PX.   
�    $�!���? 	&H� �! $��2?  2�%b��? j �+(�! �$g�� $�!�� �%D?2+ \&2� j $�!�;� KfbbM� .*	fb�� <���2�,5C4 

2!2�%F �+��Pb�� ��(� -� -�r'�� r%!Hb�� N%¬@B= £�{�� $%��B 2+= �F�F7 |	ek �2'��� (�2_b? *2�(�� 
�    ) �	� ���\����IbD�� ���� :�@!� �*(g���� $�	���� �+���� n2� j i�_x� 3%'� �(�i(��� i :# �,�1 
�   ;� 	����	�	 New Criticism  k=\Y(� 	�	;� 	���� i�fg7 k�Y �-�(@��� k(��� j �D�(!7 j <(P� $�	�& $%?�7 $F 	!

 .T��;� ���DbF� $�=� j �(�@�� j $g�½= �$%'����= $%������ <�(B2b��= $%SH
��  2)��= $�'�� m'� �	�	X �\%Y(B 
�     k�ª� T2? vb��Paul de Man �`d  *	��7 k2�'b« n�u+ 3Y= ,T=�� �2���� �	� � vb�� G/ m'� ,$%D%D�b�� $F 	��

 <��2�2��? >
Y 	/ pq �bP� k�Y T=��M ,®�
�� �PU�? -�,$%F�%.��  ���b+� k�Y G/ m'�d����  	����= #2)���?
���� .T�9 �/�
��:  � =� � �@b� – q k�! W� T2? n��b&� �2� :�%�%�>M $�!�� -! -D!7 �� $%D%D�b�� $F 	�� �r+ p

(@b�B k7 $F 	�� �r¦. 
�    k	'%F �k�!� ) �,::4 �( ��§���� 	%�F $[(B �*(g���� $%?��� $�(���� �, :i(��� �   �N��Z2b��= (�@�'� � �M  ��

#,R�.  
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�فلسفية( �غ=, �أو �كانت �فلسفية �النصوص: �تسwåدفها�١قراءة Iال�� �با�يتاف=�يقيا �ويقصد .(
� �فكرة �كل �هجومها �[ي �وشروطها�الّتفكيكية �ا�وضوعية، �أصولها �من �مجتثة �وساكنة ثابتة

).�ويرى�دريدا�أن�الفكر�الغربي�قائم�عhى�ثنائية�ضدية�عدائية�يتأسس�علwxا�و�pيوجد�٢التاريخية(
�الشرق/الغرب،� �الخ=,/الشّر، �الواقع/الحلم، �خارج/داخل، �داّل/مدلول، �مثل: �§wا pإ

).�٣ح،�الذات/�µخر،�ا�شافهة/�الكتابة،....�الخ(ا�ذكر/ا�ؤنث،�العقل/�العاطفة،�الجسد/�الرو 
�الثنائيات� �كسر�هذه �إ�ى �التفكيكية �تس�ى �µخر، �عhى �الحّدين �أحَد �ا�يتاف=�يقيا �تفضل �ا

�كوwËا �فض��عن IGÔسيا� �بطابع �التفكيكية �تتسم �ولهذا �فلسفية( ا�يتاف=�يقية. ).�٤إس-,اتيجية
�د/�غسان�السيد( �ير ٥يقول� �إن�خطاب�دريدا يد�أن�يقطع�كل�الجسور�مع�ا�ا�IG،�ومع�أي�):

�الذي�لم� �الخطاب�الغربّي �(ساس�ليفضح �الخطاب�[ي �هذا �جاء �ثابتة. �مرجعية �إحالة نقطة
 (٦الوUي�الجما�ي�والقيم�Iلßنسان يستطع�[ي�مراحله�كلها�التخلص�من�مركزية�حادة�تتحكم�[ي

(قل�متماسك�للنص� كامل�أو�عhى).�تنحو�التفكيكية�إ�ى�القول�باستحالة�الوصول�إ�ى�فهم�مت
�اصطناعية �عملية �والتفس=,��ي �القراءة �فعملية �كان، �يستحيل� أيا �وبالتا�ي �القارئ، �§wا يقوم

إن�مع¯��النص�منتشر�فيه�ومبعÄ,�فيه�كبذور��.واحدة�متماسكة�ومتجانسة وجود�نص�رسالة
 ).٧تنÄ,�[ي�كل�/تجاهات�ومن�ثم��pيمكن�dمساك�به(

                                                
1   Sivaprasad, (2009), Navasahithya Darshanangal: Sidhanthavum Prayogavum, Thiruvananthapuram, , Kerala:   India 

Books,  p 55 
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�     :# �.| >%? ��ªZC, 
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 قدية	للتفكيكيةا0فهومات	الن
ـــن ـــدمها�دريـــــدا� ويمكـ ــة�ال�ـــــ�Iقـ ـــات�النقديــ ـــم�ا�فهومــ ـــدي��Derridaالحـــــديث�عــــن�أهـ �شــــروعه�النقــ

  النقاط�µتية: التفكيكي�من�خ�ل

  Grammatology :.�علم�الكتابة�1

�/خت�ف� ��ي: �جدا، �ث�ث�كلمات�معقدة �إ�ى �دريدا �الذي�صاغه �الكتابة �مفهوم �استند  لقد

differance و�ثر�trace ى�� إن�أبرز�جزء�[ي�نظرية�دريدا�هو�أنه� arche-writing(١).والكتابة�(و

النص�بطريقة�محددة� ينقل�َبحثه�من�اللغة�إ�ى�الكتابة،�النص�ا�كتوب�أو�ا�طبوع،�وأنه�يتصور 
�إ�ى �ثانوية �نسبت�مكانة �والشرقية �الغربية �كانت�الفلسفات�ا�يتاف=�يقية الكلمة� غ=,�اعتيادية.

�حول�ا�كتوب �التمركز �عنصر �التفكيكية �[ي �ون�حظ �ا�نطوقة. �للكلمة �رئيسة �ومكانة ة
ويمكن�القول�أن�ا�قصود�بالتمركز�حول�الكتابة�هو�انتقال�(همية�� graphocentrism(٢).الكتابة

�الك�م �أو من �الك�م �بأولوية �القائل �التقليدي �للمفهوم �قلبا �وهو�يمثل �الكتابة، الكلمة� إ�ى
 الكتابة�أو�الكلمة�ا�كتوبة.��ا�نطوقة�عhى

وقد�ب=ن�دريدا�أن�الزعم�للسانيات�الحديثة�والبنيوية�عن�مفهوم�الدال�وا�دلول�هو�أيضا�خداع�
اللسـانيات�والبنيويـة�هـو�صـورة�أخـرى��فهـوم� �ن�مفهوم�الدال�وا�دلول�[ي�اللغة�الذي�جاءنا�من

ر�و نقــدا�لثنائيــة�سوســ Grammatology ةعلــم�الكتابــمفهــوم�� يعــّد ).�٣الكــ�م�والكتابــة�التقليــدي(
Saussure�)ـا�[ـي�بنـاءا�فهوم)�وا�دلول�(الصورة�الصوتية(الدال�wåمة�وفاعلي� ))،�ورؤيته�لدور�الع

)،�وصـــورة�لحمــــل�الصــــوت،�وقــــد�عــــّد�٤(الـــنص،�فالــــدال�عنــــد�سوســــور�هـــو�تشــــكل�ســــم�ي�وبصــــري 

                                                
�    p=�� $?�bD�� arche-writing	�=(M -! m�b.! >
�b�� :Freud pq * �X¿� z'��bF� 	9= � ��=H��. � � 3��bF� 	9= �	

j *	� <�(! 	�=(M pq �>@! ��2P��� �r+ ���DbF� 	�B $?�bD�� kq" :T2�� 2+= ."|Hb���= $?�bD��" z?�bY  ¡� �¿�
$%'�� $��M �+ $?�bD�� =7 *(Y�r��= .z.�& ¡� �^� ��� k7 3
9 ·/ .zB�r? ¡� �^� ��= 

2    Achuthan, M., (2006), Paschathya Sahithya Darshanam, Ed 2, Kottayam, , Kerala: DC Books, P 483   
3    Derrida, Jack, (1994), Of Grammatology, Trans. Gayathri  Spivak, Delhi: Motilal Banarsidass, P 112 
4   Anandan, K.N., (2003), Bhashashastratile Chomskian Viplavam, Trivandrum: Bhasha Institute, PP 46-51         
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د�اق-ـــ,ح�دريـــدا�اســـتبدال�وقـــ�١).(تمركـــزا�حـــول�الصـــوت،�وصـــورة�واهمـــة�لحمـــل�ا�ع¯ـــ� دريـــدا�ذلـــك
بوصـفه�الحامـل�لسـمات�الكتابـة،�ولنشـاط�الـدال،�وقـد�تحولـت� (Trace) بمفهـوم�(ثـر (الع�مـة)

ــ�كمـا��ـي�عنـد٢وفقـا�لـذلك�مـن�نظـام�للع�مـات( اللغـة ـــ�كمـا��ـي�عنـد�سوسـور�ـــــ�إ�ـى�نظـام�لÝثـار�ـــ  )�ــ

ــــ�وتعــ=ن�تلــك�µثــار�عhــى�ترســيخ�مفهــوم�الكتابــة،�وتوســيع�اخت�فــات ـــ ـــ ا�ُتحصــل�مــن� ا�ع¯ــ��دريــدا�ـــ
  نشاط�دوالها،�لذلك�عّد�دريدا�علم�الكتابة�"بأّنه�علم�ل�خت�فات".

��رجاء .2 �بتعدد� �:�Différance ��خت�ف/ �السماح �إ�ى �dرجاء" �"/خت�ف/ يش=,�مصطلح
�وعدم �باpستفاضة، �ا�ع¯� �وصف �من �انط�قا �ويب=ن� التفس=,ات �مستقرة، �لحالة الخضوع

تزويد�القارئ�بسيل�من�/حتماpت،�وهذا�(مر� [ي�إمكانيwåا�Textuality م¥�لة�النصية(/خت�ف)�
�النص، �داخل �العيش �إ�ى �القارئ �ا�ع¯�� يدفع �موضوعية �لتصّيد �مستمرة �بجوpت والقيام

يخضع�دائما�ل�خت�ف،�وا�ع¯��من�خ�ل�/خت�ف�يخلق� الغائبة،�وترويج�ا�ع¯��ـ�حسب�دريدا�ـ
�مه �اقتناص�الدpلة.تعادpت �إ�ى Iéالنس� �و/طمئنان �الدوال �صياغات �ب=ن �الكلمة  مة  تحمل

�وdرجاء�([ي�الزمان)(�différanceالفرنسية� �أن�ا�ع¯��٣مع¯��/خت�ف�([ي�ا�كان) �ويرى�دريدا .(
�ذلك�فهناك� يتولد�من�خ�ل�اخت�ف�دال�عن�آخر،�فكل�دال�متم=��عن�الدوال�(خرى�ومع

ي¦wما،�وكل�دال�يتحدد�معناه�داخل�شبكة�الع�قات�مع�الدوال�(خرى،�لكن�ترابط�واتصال�ب
�وهكذا�� �حضوره)، �رغم �غائب �(فهو�دائما �لحظة �أية �[ي �كامل �بشكل ��pيوجد �دال �كل مع¯�

differance�)٤عكس�الحضور�والغياب�بل�يسبقهما.( 
�أي �أن�كل�ع�مة�تؤدي�هذه�الوظيفة�ا�زدوجة: أجيل،�ولهذا�السبب�/خت�ف�والت ويرى�دريدا

�الع�مة�مش-,طة�من�قبل�/خت�ف �وليس�من�خ�ل�الدال�وا�دلول( تكون�بنية ٥والتأجيل،
(�.

                                                
1    Achuthan, M., P 479  
2    Anandan, K.N, P 46    
3    Sivaprasad, P 61    
4    Cuddon, JA, (1999), Literary Terms and Literary Theory, London: Penguine Books, P 210 
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�نم=� �فنحن �µتي: �ذكر�با�ثال �ما �توضيح �كلم�I ويمكن �و three ب=ن �"ث�ثة" I¯وتع tree �I¯تع
�[ي�الك�م�والكتابة، �وي "شجرة" �وتكشفان�عن�هويwåما. عد�هذا�/خت�ف�فهما�مختلفتان�تماما

�أما�القوة�(خرى�[ي�الع�مة�ف�IÈقدرwÉا إحدى عhى�dرجاء،� القوت=ن�ا�وجودت=ن�[ي�كل�ع�مة.
أي�قابليwåا�عhى�التأجيل.�فعhى�سبيل�ا�ثال�إن�كلمة�"وردة"�[ي�قصيدة�ما��pتبدأ�بكشف�ا�ع¯��

ن�لها�مع¯��آخر،�ذلك�الIGÙء�ال��Iنراها�[ي�الواقع،�بل�أ إ�pحينما�ندرك�أwËا�ليست�تلك�الوردة
�ولهذا�السبب�فإن�الع�مة�نصفها�واف�والنصف�µخر�غ=,�واف،�وهذه الذي�ينب�ي  اكتشافه.

�أكد �ومثلما �نقصها. �بسبب �غ=,�كافية �إwËا pإ� �فهمنا �لبداية �ضرورية �فإن� الحقيقة ُسوسور
�"/خت�ف ��ي �بل�الع�مة �ا�دلول" �ليست�"الدال�+ ��ي �ويرى�ُسوسور�أن�dرجاء" + الع�مة .

 .الع�مة�اتحاد�[ي�ح=ن�يراها�دريدا�اخت�ف
[ـي� ا�عطى�من�معطيات�دريدا�إمكانية�كب=,ةهذا�:�ويقدم� Critique of centricity  نقد�التمركز� .3

ــا،�ويكشــــف�هـــذا�ا�عطـــى�[ــــي� فحـــص�منظومـــة�الخطـــاب�الفلســــفي�الغربـــي�عEـــ,�قرونــــه�ا�متـــدة�زمنيـ
عhـى�تمزيـق�أقنعتـه�بوصـفها�رواسـب�حجبــت� ا�تعـا�ي،�ويعمـل�الوقـت�نفسـه�عـن�التأمـل�الفلسـفي

دريـدا�عhـى�أّن�لكـل�تركيـب�مركـزا�سـواء�كـان�تركيبـا�لسـانيا�أم�غ=ـ,�لسـاني،� وُيصـر� صـورة�الحقيقـة.
غ=,�فلسفي،�وحمل�ال-,اكيب��راكز�محددة�يعطي�أهمية�لحركة�الـدوال.�وتوُجـه�دريـدا��فلسفيا�أم
ــي�هــــذا ــفه�١د�التمركــــز�بوصــــفه�دpلــــة�ســــلبية(dطــــار�كــــان�منصــــبا�عhــــى�نقــــ [ــ ــز�بوصــ )،�ومــــدح�ا�ركــ
 ).٢ا�شع�للدpلة،�والنقطة�ال��Iينبثق�م¦wا�اخت�ف�ا�ع¯�( العنصر

مفهـوم�نظريـة�اللعـب�إ�ـى�تمجيـد�التفكيكيـة�لصـيغة� ويشـ=, �Theory of play :نظريـة�اللعـب� .٤
ــا[يfree playالحــــر(اللعــــب� ــى�الثقــ ـــد�ا�عطــ وdدراك،�وغيــــاب�ا�عرفــــة�للفكــــر� )�للكتابــــة،�وتأكيـ

                                                
�     :# �	� ���\�,I4 

 2         Royle, Nicholas, deconstructions, Palgrave, NY, (2000), p 6. 
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الســطحية�ا�باشــرة،�واســتلهام�أفــق�واســع�مــن�ا�رجعيــات�الفكريــة�ا�ماثلــة،�والفلســفية�ا�عقــدة،�
 ).١والنظم�ا�خبوء،�وطرائق�التحليل�الخاصة(

٥� .� � � :�Trace&ثر �نظر�دريدا �[ي �والفلسفة��-�Derridaفالعلم �الدين �مثل �ذلك �[ي مثله
ه�عhى�ما�يسميه�"الحضور"�ومعناه�التسليم�بوجود�نظام�خارج�اللغة�يقيم�نظام�-ا�يتاف=�يقية�

�الحضور� �بمفهوم �مرتبط �التفكيكية �(ثر�[ي �فمفهوم �أو�الحقيقة. �الحقائق �إ�ى �dحالة يE,ر
).�وهدف�دريدا�هو�٢الذاتي،�ودريدا�يرى�[ي�(ثر�شيئا�يمحو�ا�فهوم�ا�يتاف=�يقي�لÊثر�وللحضور(

تطلعاwÉا�إ�ى�إدراك�الحضور،�و[ي�مقابل�ال-,ك=��عhى�ا�قابلة�ب=ن�الدال�تفكيك�الفلسفة�وتفكيك�
يرفض�دريدا�أسبقية�ا�دلول�عhى�الدال،��ن��Saussureوا�دلول�(اللفظ�وا�ع¯�)�عند�ُسوسور�

 تصور�ُسوسور�كان�يع¯�Iوجود�مفاهيم�"حاضرة"�خارج�(لفاظ.�
"أثـر"،�فÈـ�I  لول.�ولهـذا�السـبب�إن�الع�مـةو�ـي�تخلـق�سـراب�ا�ـد ، contextualفالع�مـة�سـياقية

إwËا�(ثر�الذي�يصفه�دريدا�بأنه� ليست�التمثيل�ا�رئي�أو�الكتابي�ا�حسوس�للصورة�الصوتية�بل
السـبب� ليس�طبيعيا.�إن�ما�هو�كائن�[ي�الع�مـة�يحـرك�الـذهن�باتجـاه�مـا�هـو�غ=ـ,�كـائن�فwxـا،�ولهـذا

الكتابـة��٣)( Gayatri Spivakهـو�غ=ـ,�موجـود�فwxـا.�تقـول فإن�ما�هو�موجود�[ي�الع�مة�يحمـل�أثـر�مـا�
 inscription لدريــدا��ــي�اســم�البنيــة�ال�ــ�Iيســك¦wا�(ثــر�دائمــا.�الكتابــة،�عنــد�دريــدا،�إwËــا�الــنقش

 كــان�ذلــك�حرفيــا�أم�غ=ــ,�حر[ــي�ح�ــ��وإن�كــان�مــا�تــم�توزيعــه�[ــي�الفــراغ�غريبــا�عــن عمومــا،�ســواء

ــد�.نظــــام�الصــــوت ــذا�ا�ع¯ــــ��يمكــــن�أن�نعــ الســــينمائي�والــــرقص�وا�وســــيقى�والنحــــت� التصــــوير�§wــ

                                                
1        Sivaprasad, P 62 
2        Achuthan, M, P 480   

�    ¡�2%�F � =(DX W(b���Gayatri Chakravorty Spivak  .=),:R� .�bD'Y j <	�= $�	�+ $%?�7 *	9�& (�  K��g=
  ���bF�� 	�? �! T�y j �+ �`À? <(PbX� �$%D%D�B $�2.& $%.Y �! *(��! �P.�& ¡�2%�Fpost colonialism  $[(B= �

 i�bYof grammatology .*	fb�� <���2�� ��%
�2Y $�!�� j *l�bF7 k�� 3��B �+= ��	� � ¡�;  
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و((ثــر)�هــو�القيمــة�الجماليــة�ال�ــ�Iتجــري�وراءهــا�كــل�النصــوص،�ويتصــّيدها�كــل� جميعهــا�كتابــة.
 ).١قراء�(دب(

�والغياب .٦  مفهوم�الحضور�والغياب�فيشكل�تتويجا� أما�Presence and Absence :�الحضور
�يمثل ��نه �للمفهومات�السابقة، �التفكيكي نقديا �للتحليل �ا�عرفية �إجراءات�. الثمرة �جميع إّن

�وقد�انطلق�دريدا�من ا�س=,ة�النقدية�للتفكيك�تخضع�لحضور  خ�ل� الدوال�وتغييب�ا�دلول.
الغربي،�وتقويض�أسسه�من�خ�ل�كشف�تناقضاته� هذه�الثنائية�لنقد�توجه�الخطاب�الفلسفي

 عرفية�من�ميتاف=�يقيا�الحضور�إ�ى�غياب�ا�ع¯�معادلته�ا� واللعب�بأنظمته�وممارساته،�وتحويل

  واخت�فه�وتعدده.
 التفكيكية	"ي	النقد	�دبي	

[ي�أمريكا�وبخاصة��Yale[ي�النقد�(دبي�عند�نقاد�جامعة�ييل��DerridaيE,ز�تأث=,�فلسفة�دريدا�
�ويستند�دي�مان �بأن�(دب�يمكن�اعتباره�ح� Paul de Manُبول�ِدي�َمان. ركة�عhى�قول�دريدا

�إ�ى� �يكون �ما �أقرب �فا�دب �واحد، �آن �[ي �يقّوضه �ثم �مع¯� �يقدم �إذ �للنص، �ذاتية تفكيكية
).�وهو�يحتفل�بوظيفة�الدpلة�و[ي�الوقت�نفسه�بحرية�عمل�الكلمات�٢تجسيد�مبدأ�/خت�ف(

[ي�نطاق�الطاقات�/ستعارية�وألوان�ا�جاز�والخيال�دون�الجمع�ب=ن�ا�تناقضات�ف��يصل�أبدا�
).�وأهم�ما�ي�حظ�هنا�هو�أن�هذا�التصور�لÊدب�باعتباره�نصوصا�متداخلة�ينفتح�٣الوحدة(إ�ى�

بعضها�عhى�بعض�و�pيجد�النص�م¦wا�حدودا�تمنعه�من�تجاوز�ذاته�بد�pمن�التصور�القائم�عhى�
�الجديد �النقد �به �جاء �يناقض�تعريف�(دب�الذي �أو�كتاب�مغلق �نص�مستقل  Newوجود

Criticism � ى�باعتبار��إ �التفكيكية �ظل �أهمية�(دب�[ي �ترجع �العضوية. �بالوحدة �عم��يتمتع ه
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�عن� �اللثام �فهو�يميط �ثم �ومن �علwxا، �ا�تعارف �أطر�الواقع �§wدم �حدوده �توسيع �عhى طاقته
طبيعwåا�التاريخية�العابرة،�فالنصوص�(دبية�العظيمة�دائما�تفكك�معانwxا�الظاهرة�سواء�كان�

م�p.�و(دب�أقدر�فنون�القول�عhى�الكشف�عن�العملية�اللغوية�ال��Iمؤلفوها�عhى�وUي�بذلك�أ
 تمكن�dنسان�§wا�من�إدراك�عا�ه�مؤقتا�وهو�إدراك��pيمكن�أن�يصبح�wËائيا�أبدا.

 @	يوجد	?��ء	خارج	النص	:
�p"�:دريدا�عن�ذلك�بقوله�,Eتشكل�هذه�العبارة�أساسا�من�أهم�أسس�النظرية�التفكيكية�وقد�ع

١ارج�النص"�(يوجد�ش�خ
There is nothing outside the text ( � .دبي�)ومع¯��ذلك�رفض�التاريخ�

�وتبعد� �مؤثرات�غ=,�لغوية �تبحث�[ي �ا�صادر��wËا �ورصد �العصور التقليدي�ودراسات�تقسيم
).�ويعتE,�التفكيكيون�أن�الغوص�[ي�الدppت�وتفاع�wÉا�٢بالناقد�عن�عمل�/خت�فات�اللغوية(

�ويقدم�واخت�فا IGفمن�حق�كل�عصر�أن�يعيد�تفس=,�ا�ا�� �ا�تواصلة�تعد�معاد�pللكتابة، wÉا
�الوحيد� �السبيل ��ي �الخاطئة �أو�القرارات �فالتفس=,ات �ا�ستقبل، �طريق �يرسم �الذي تفس=,ه
�تطبيقاwÉم�القرائية�عhى� �اتبع�التفكيكيون�[ي �ومن�هنا �التفكيكي. �أي�تاريخ�أدبي�با�ع¯� لوضع

�(دبية �النقدية��النصوص �والقراءات �التفس=,ات �[ي �ا�تمركزة �الوراثية �للمدلوpت التفكيك
)�(ا�دلول)�وتكفينه�[ي�ال�حضور،�ومركزة�الدال،�تحت�سلطة�٣السائدة،�وطلبوا�بقتل�ا�ؤلف(

القارئ�الذي�يرث�النَص�عن�مؤلفه�ليقوم�بتفكيكه�وتقويضه�وإعادة�كتابته�من�جديد.�لذلك�

                                                
1   Jeorge, CJ (Ed.), (1996), Adhunikanandara Sahitya Sameepanangal, Bookworm, Thrissur, , Kerala, p67    
2   Sivaprasad, P 63     
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أن�النقد�كتابة�عhى��–أحد�نقاد�التفكيكية�(كÄ,�جدRoland Barthes–��p)١يرى�روpن�بارت(
��pمسwåلكا� �لبارت�يعد�منتجا �فالقارئ�وفقا �النص�(صhي، �يضاف�إ�ى �جديدا �أو�نصا الكتابة
صاحب�إضافة،�ليس�مجرد�عالة�عhى�النص.�هذا�يع¯wË�p�Iاية�[ي�ا�دلول�وا�ع¯�،�فليس�ثمة�

ناك�سلسلة�wË�pاية�لها�من�القراءات،�فكل�قراءة�تولد�قراءة�قراءة�صحيحة�أو�خاطئة،�بل�ه
�أن�أي�نص�غ=,� ).٢أخرى�جديدة�إ�ى�ما�wË�pاية،�[ي�تفس=,ات�مختلفة�أو�متناقضة( يرى�دريدا

تام،�وغ=,�مكتف�بذاته،�فليس�ثّمة�بنية�أو�ظاهرة�مكتفية�بذاwÉا،�بل�إwËا�دائما�تحتاج�إ�ى�تتمة�
�هذ �وعhى �أو�إضافة. �عدم�أو�مكمل �وكأّن �الIGÙء، �[ي �الكمال �(ساس��pُيمكن�الحديث�عن ا

�اكتملت�ماتت. �إذا ��ن�(شياء �للبقاء، �الوحيدة �الضمانة �القراءات� الكمال��ي فالنص�تكمله
ا�تعددة�ال��p�Iتؤدي�دورا�ثانويا،�بل�رئيسا�[ي�العمل�التفكيكي.�ومادام�(مر�كذلك�فليس�ثَمَة�

ا�ع¯�،�وإنما�هناك�لعب�بالدوال،�وإرجاء�ممتد�ب��wËاية�للدال�إ�ى�بؤرة�مركزية�يتمحور�حولها�
 ).�٣مدلوpت�مختلفة�باخت�ف�القراءة،��pتنت�IÈو�pتتوقف�و�pتستقر�عند�مع¯��ثابت�إلزامي(

يقول�ريتشارد�رورتي:�الدور�ا�هم�ا�فيد�الذي�تلعبه�ال¥�عة�التفكيكية�[ي�الدراسات�(دبية،�ذلك�
�إن�القراءة�التفكيكية�الدور�الذي�يس هم�[ي�تحريرنا�من�فكرة�"تفس=,�النص�تفس=,ا�صحيحا".

�نيتشه� �تقوم�عhى�التقويض�والهدم�لكل�ما�(٤)Nietzscheال��Iسماها هو�ثابت،�وقلب� (الهدم)
�[ي� �ا�نهجية �هذِه �النقاد�عادة. �والتحرك�نحو�ا�ناطق�ال��p�Iيلتفت�إلwxا ا�عادpت�والثنائيات،

 p� ��القراءة، � �الفرويدية �النص��(٥)Freudتغيب�التأثر�با�درسة �الدوال�[ي �تبحث�عن�أدق Iال�
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للوصول�إ�ى�خيبة�نفسية�تدخل�م¦wا�إ�ى�الكشف�عن�الشخصية�ا�بدعة.�إن�الغرض�الفرويدي�
كشف�نفIGH،�أما�الغرض�التفكيكي�فهو�بحث�عن�wËpائية�القراءة،�وفتح�النص�أمام�تعددية�

بل�تجعله�مشرعا،�ح���وإن�اضطرت�إ�ى�تقويض�مداخله�ح���تضمن�قرائية��pتغلق�مدلوله�
 ).١عدم�انغ�ِق�القراءة(

 هذا�وقبل�الختِم�نجمل�م�مح�القراءة�التفكيكية�[ي�أمور:�

 الوصول�إ�ى�نتائج�مناقضة��ا�هو�سائد. .١
 ال¥�وع�نحو�استخدام�مفهومات�ومقوpت�إجرائية�غ=,�محسومة،�وغ=,�محدودة.� .٢
 ).�٢انتظار�قراءة�قادمة،�أو�عود�wËpائي�من�القراءات�القادمة(قراءة�مؤقتة�[ي� .٣
 

�ؤلفات� التفكيكية�[ي�التجربة�النقدية�العربية�كان�بسبب�انتشار�ال-,جمات�العديدة ولعل�رواج
�انتشار �عhى �ذلك �ساعد �وقد �دريدا، �وجاك �بارت �روpن �أمثال �الساحة��يةالتفكيك الرواد [ي

،�و�ي�١٩٨٥تعود�إ�ى�سنة��)٣(دراسة�تفكيكية م�الدارس=ن�أن�أول ويجمع�معظ  النقدية�العربية.
� �محاولة �السعودي �الغذامي�/دالناقد �محمد �هللا � عبد �والتكف=,". �"الخطيئة �كتابه يعتE,�[ي

الغذامي�ناقدا�ناجحا�[ي�تطيق�التفكيكية�كمنهجا�نقديا.�فراح�الغذامي�يطبق�[ي�كتابه�"تشريح�
�ا�بدع�ليطلقها�صوب�ا�تلقي،���pا�نهج�التفكيكي،�فرأى�أن�"النص النص�إشارة�حرة�حررها

�لتحدث�[ي�نفسه� �بفتح�أبواب�خياله�لها �يتفاعل�معها �بقراءة�معجمية�موروثة،�وإنما ليقيدها
� �الجما�ي. �أثرها �العرب: �ب=ن �التفكيكية �ممثhي �الكب=,�الخطي�Iéومن �وعبد �أبو�زيد، نصر�حامد

 صاحب�كتاب�"ا�غرب�أفقا�للفكر".
 

                                                
1   Sivaprasad, PP 63-64 

�    	�%.�� ,��	�� ��(��� 	�����= $�%D%D��b�� �k�.S,  �	��� ,���� J92�� $'yR�4,  ,T=�� -�(@B���4 .� 
3    http://manahijnaqdia.3oloum.org/montada-f1/topic-t4.htm 
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   Post-Modernismما�بعد�الحداثة���.�٢٣
� �الحداثة �بعد �والتنميات��Post Modernismما �التغ=,ات �عhى �للدpلة �يستعمل �عام اصط�ح

والعادات�ال��Iأصابت�الفنون�والفلسفة�و(دب�والعمارة�منذ�الخمسينات�للقرن�العشرين.�و�ي�
.�ما�بعد�الحداثة�ليست�حداثة��wËا�محاولة�Ûعادة�التفك=,�[ي�ا�نظر�الثقا[ي�بالنظرات�dنسانية

� �فعل�للحداثة. �مزدوجةرد �لتقدم�رؤية �بعد�الحداثة م¦wا��:حول�طائفة�من�القضايا جاءت�ما
وتدم=,�ا�ع¯��للبقاء�[ي�دوامة�لعبة�الدوال.�إwËا�حرب� تدم=,�القيم�ا�توارثة،�وا�ظاهر�التقليدية،

ر�أو�معيار�كhي.�ومن�أهم�سمات�ما�بعد�أو�دستو  ضد�كل�ا�طلقات�والقيم،�و�pتخضع�لقانون 
�/نعكاسية ��ي � الحداثة �الثقافية� الذاتية، �والفوارق �بالفواصل، �الحداثة �بعد �ما �تؤمن لم

� �ا�عرفية. تحول�كل��üGÚ[ي�مرحلة�ما� وقدوأدب�ما�بعد�الحداثة�أدب�ضد�العادات�والسلطة.
�لغة �إ�ى �الحداثة �والظواهر� :بعد �والجسدية، �العقلية �وال�وUي،�(مراض �ا�ختلفة، الحياتية

�بعد� �ما �اتجهت �وقد �والعقدية. �الفكرية �والصراعات �وال¥�اعات �والحرب، �وµلة، والجنس،
بأwËا�تمثل� – أي�ما�بعد�الحداثة�–/ستعانة�بمعطيات�ما�بعد�البنيوية�ح���ُوِصفت� الحداثة�إ�ى

 مشروعا�نقديا�واحدا�مع�ما�بعد�البنيوية.
�بعد�الحداثة�أو�pهو�الذي�قدم�)١(�Jean Francois Lyotardارا�فكر�الفرن�IGHلوتي �و�ي�)٢(�ما .

�بعد� �ويمكن�أن�تعتE,�حركات�ما �بالنظرات�dنسانية. �ا�نظر�الثقا[ي �التفك=,�[ي �Ûعادة محاولة
-�antiالحداثة�مدارس�طليعية�جديدة.�أدب�ما�بعد�الحداثة�أدب�ضد�العادات�والسلطة.�حركة

novel�)٣� �(دب) ��[ي I¯والشعر�العي� �الحداثة. �بعد �أثر��ا IGÅالقصconcrete poetryومسرح��
من�آثار��theatre de compliciteو	total theatre	وا�سرح�الشامل� theatre of the absurdال�معقول 

                                                
�    �%B2� 2D&�(M k�� Jean-François Lyotard ),:�Rc,::5 k(�'� <��%�
.�� 	�? (PbX� .�.&(M ��7 (��!= |2.'%M (
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2    Jeorge , P 41 
3    Raveendran , P 38 
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� �/نتقائي �ا�نهج �الحداثة. �بعد ��eclectic approachما �السحرية �الواقعية 	magic realismمثل
.�ومنذ�السبعينيات،�ازدهر�النقد�ا�ارك�IGHوالنسوي�والتحليل�)١(ا�بعد�الحداثةواضح�[ي�أدب�م

�ومن� �بعد�البنيوية�والتفكيكية. �وله�ع�قة�بما .Iéنس� �ونقدها �بعد�الحداثة. �[ي�نقد�ما IGHالنف
 .� Jean Baudrillardوبوردرpد�)٢(�Michel Foucaultممثhي�ما�بعد�الحداثة�[ي�الغرب:�دريدا�وفوكو

�بعد�الحداثة�وا�دارس�اللغوية�(خرى�إ�ى�العالم�العربي�الشر°ي�عhى�أيدي�وصلت�م دارس�ما
مثقفي�الدول�العربية�[ي�شمال�أفريقيا:�تونس�وا�غرب�خاصة�لقوة�التواصل�اللغوي�ب=ن�فرنسا�

�ي�(كÄ,�ترديدا�[ي�التنظ=,��–عhى�التقريب��–ومستعمراwÉا�القديمة.�(سماء�مثل�دريدا�وفوكو�
�مجاpت�النق �[ي �وتأث=,ا �(كÄ,�توجwxا ��ي �النقدية �ومبادwøا �العربية، �الثقافة �ا�عاصر�[ي دي

التطبيق�عند�العرب�كذلك.�يستعمل�كث=,�من�(دباء�والنقاد�العرب�مبادئ�ما�بعد�الحداثة�[ي�
�ومن�أشد�ممثلwxا�[ي�ب�د�العرب:�أدونيس،�وإدوار�الخراط،�وكمال�أبو�ديب،�وعبد�هللا�كتاباwÉم.

µن�يأخذ�مســار�ما�بعد� فالحديثالغذامي،�ونوال�السعداوي،�وغا�ي�شكري،�وإبراهيم�نصر�هللا.�
�بعد �وما �البنيوية، �بعد �وما �الحرب� الحداثة، �بعد �ما �الحديث�عن �يمكن �وغدا dستعمارية،

�بعد �وما �بعد الكونية، �وما �العو�ة، �بعد �وما �والثقافة، �(داة �بعد �وما �الجديدة،  ا�اركسية

 dرهاب،�وما�بعد�سياسة�القطب�الواحد�و(حادية.�

 
  Metacriticismنقد�النقد��� .�٢٤

ك�م�[ي�النقد�يمثل،�سواء�أكان�[ي�شكل�صياغة�أو�"ما�بعد�النقد"�أو�"ا�يتانقدي"�"نقد�النقد"�
�النقد� �يصبح�نقد �أخرى. �ا�واجهة�لقراءة �من�القراءة �مكتملة،�ضربا �أم�شبه معرفية�مكتملة
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��حفرا �قلب�اله=,منيوطيقا �[ي �من�ثمة �النص�النقدي�وإقامة �كيان أو�فن��)١(Hermeneutics[ي
فن�يسّهل�القراءة�النقدية�والتذوق،�وفن�يسمح�للقارئ�بتعدد�/جwåادات،�نقد�النقد�التأويل.�

ن�محور�"نقد�النقد"�هو�إوالتأوي�ت،�حسب�اختياره�وقدرته�عhى�التفس=,�والتحليل�والتعليل.�
� �(ساسية،�فلسفة �ومبادئه �ا�نطقية، �وبنيته �النقد، �مصطلحات �ف=,اجع �ومقاصده، النقد،

وفرضياته�التفس=,ية،�وأدواته�dجرائية.�وإن�لنقد�النقد�ع�قات�بتاريخ�تطور�النقد،�والنظرية�
�و"قراءة� �الشارح"، �"النقد �قبيل �تسميات�أخرى�من �وتطلق�عليه �والتعريف�با�ناهج، (دبية،

�و �اليا[يالقراءة"، �نعيم �الناقد �يقول �الواصفة". �النقدية �و"القراءة �القراءة"، �النقد�)٢("نقد :
�القراءة"� �أو"أدبية �يعتE,�أدونيس�"جمالية" �dبداع�إ�ى�dص�ح�والنقد. �حاجة �نقده يحتاج�إ�ى

�ا�سدي �الس�م �عبد �يقول �النقد. �نقد �من �)٣(نوعا �الحجب�": �wÉتك �أن �النقد �نقد يستحثـك
�بصر�µخرينو(ستار�فتن �حيث�يغيب �/عتبار�إ�ى �التبصر�وروح �بع=ن �)٤("فذ جابر��/يذكر�د.

�ذاته��)٥(عصفور  �النقدي" �"القول �مراجعة �حول �يدور �النقد �آخر�[ي �"قول �النقد �نقد أن
وفحصه،�ومراجعة�مصطلحات�النقد�وبنيته�ا�نطقية،�ومبادئه�(ساسية�وفرضياته�التفس=,ية�
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�dجرائية" �وقوانينه�( �.)١(وأدواته ��صطلحاته �معرفة �دون �من �النقد �نقد �مارسوا �قد وائل
والحدود�الفاصلة�بينه�وب=ن�النقد.�وإن�نقد�النقد�[ي�صورته�القديمة�قد�ترافق�النقَد�خطوة�
بخطوة،�فتداخ���كأن��pفرق�بي¦wا�و�pفاصل.�ومن�ممثhي�نقد�النقد�[ي�العربية�كمال�أبو�ديب،�

�.IGÙوجورج�طرابي 
 

 Intertextualityلتناص��ا�   .�٢٥
� �هذهإن �ومن �عملها، �وحقل �اهتمامها، �محور �النص�(دبي �جعل �الحداثية  بروز�النظريات

�عامة �بصفة �(دبية �تخليص�النص�والدراسات �[ي �الفضل �لها �كان Iال�� �أسر� النظريات من
�قة�وجود�ع«.�التناص�[ي�أبسط�تعريفاته�هو�النظرة�الضيقة�ومحدودية�(فق�"نظرية�التناص"

�ملفوظ=ن ��.»ب=ن �التناص�هو: �أوضح �عhى�«وبصورة �تحيل Iال�� �النص�(ساسية �مم=�ات أحد
�لها �أو�معاصرة ��».نصوص�سابقة�علwxا �كرستيفا �ا�صطلح�عhى�يد�جوليا  Juliaولقد�برز�هذا

Kristeva�)ني=ن�الروس�)٢��Russian Formalists،�غ=,�أن�الوpدة�الحقيقية�كانت�عhى�أيدي�الشك
لم�تكن�وpدة�خالصة.�فالشك�نيون�يؤمنون�بالتناص�من�خ�ل�تداخل�النصوص�وظهور��ـ�وإن

� �رغم�احتفاظ�كل�نص�بخصوصيته�ومم=�اته. �بعض، �عhى �أن�استطاعت�أثر�بعضها كرستيفا
� �ا�صطلح �لباخت=ن» التناص«تستنبط�هذا �قراءwÉا �خ�ل ��عمال��)٣(� Bakhtinمن �دراسته [ي

ع�مصطل²ي�"تعددية�(صوات"�و"الحوارية"�دون�أن�يستخدم�دستويفيسكي�الروائية�حيث�وض
�لهذا�ا�صطلح�دون� مصطلح�التناص.�وبذلك�تكون�الرواية�أول�(جناس�(دبية�معم��إجرائيا
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م�أول�من�استخدم�هذا�ا�صطلح�قاصدة�به�١٩٦٦تسمية،�وتكون�ـ�أيضا�ـ�جوليا�كرستيفا�عام�
اسات،�وكل�نص�هو�تشرب�وتحويل�لنصوص�أن�كل�نص�هو�عبارة�عن�فسيفساء�من�/قتب«

 ». أخرى 
،�[ي�أو�السيميائي�شهدت�نظرية�التناص�تطورا�منذ�بدايwåا�كمصطلح،�إذ�يستخدمها�اللساني،

�يوجد�مؤيدات�لتداخل�النصوص�وتفاعلها�[ي�ال-,اث�النقدي�العربي.� مجال�الدراسات�ا�قارنة.
د�التناص�[ي�أعمال�(دب�العربي�يوج�ولكن�التداخل�النصو�IGþ[ي�هذه�ا�صطلحات�سط²ي.

�يظهر�تعالق�النص�وتداخله� الحديث�مثل�كتابات�إميل�حبي�Iéومحمود�درويش�وغ=,هم�كث=,.
بنصوص�أدبية�وعلمية�وتراثية�متنوعة،�خاصة�[ي�روايات�"إخطية"�و"سرايا�بنت�الغول"�Ûميل�

اعت�[ي�ا�شرق�العربي�حبيIé.�يتناص�إميل�حبيIé،�أحيانا،�مع�مقوpت�إيديولوجيا�علمانية�ش
عامة،�وم¦wا�عhى�سبيل�ا�ثال:�"الدين���والوطن�للجميع".�لكنه�يغ=,�[ي�فحواها�معE,ا�عن�مدى�

�"الفاجعة�ال���أصابت�الوطن؛�فالوطن�أ �بعد�/حت�ل: �وضياعا �pفرق�ب=ن�نصراني�صبح�تwxا
 .)١(ومسلم.�كلنا�[ي�الهم�فلسطي¯I.�فالدين���والتيه�للجميع"

 

  Postcolonialismما�بعد��ستعمار��.٢٦

،�وما� Poststructuralismالبنيويةنظرية�ما�بعد�/ستعمار�واحدة�من�نظريات�الـ"ما�بعد":�ما�بعد�
�الحداثة �Postmodernismبعد �راحت Iال�� �النظريات �و�ي �/ستعمار، �بعد �وما �مدار��–، عhى

�ا�اضية� �الث�ثة �الساحة�ا�–العقود �وتنتقل�من�حقل�من�حقول�تتكاثر�وwÉيمن�عhى لثقافية،
،�إ�ى� �Anthropologyن��وبولوجياالثقافة�إ�ى�آخر:�من�السياسة�و/قتصاد،�إ�ى�الفلسفة،�إ�ى�

التاريخ�والجغرافيا،�إ�ى�العمارة،�إ�ى�(دب�والنقد�(دبي..�إلخ.�تعد�نظرية�ما�بعد�/ستعمار�من�
رحلة�ما�بعد�الحداثة،�و�pسيما�أن�هذه�النظرية�أهم�النظريات�(دبية�والنقدية�ال��Iرافقت�م
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�البيضاء� �البنيوية�عhى�الحقل�الثقا[ي�الغربي،�وبعد�أن�هيمنت�ا�يثولوجيا ظهرت�بعد�سيطرة
عhى�الفكر�العالمI،�وأصبح�الغرب�مصدر�العلم�وا�عرفة�وdبداع،�وموطن�النظريات�وا�ناهج�

(العلمية
١

[ي�أساسها.�إنه�مصطلح�يحاول�العثور�عhى�قاسم�ما�بعد�/ستعمار�مقولة�سياسية�.�)
�مواجهة� �wËضت�[ي �قوميات�مختلفة �تأسست�عhى Iال�� مش-,ك�ب=ن�مجتمعات�العالم�الثالث،
�ما� �ب=ن �مش-,ك �قاسم �عhى �العثور �أيضا �ا�صطلح �يحاول �كما �آثار، �من �تركه /ستعمار�وما

(أنتجته�هذه�ا�جتمعات�من�فنون�وآداب.
٢

( 
 النشأة

�اليوم.بدأت�دراسا �ح�� �فاعلة �و�pتزال �طويلة، �ف-,ة �بعد�/ستعمار�منذ �ترعرعت��ت�ما وقد
�[ي� �العظم� �(وروبية �اwËيار�dمE,اطوريات �من �أساس �عhى �الكولونيالية �بعد �ما الدراسات
�الباردة"� �"الحرب �تداعيات �جنب �إ�ى �جنبا �وستينياته �وخمسينياته �العشرين أربعينيات�القرن

�الثالث �"العالم ٣("وبزوغ
�فلم�) �الكولونيا�ي، �بعد �أو�الخطاب�ما �بعد�/ستعمار، �ما �نظرية �أما .

� �الوجود �إ�ى �تعرف�طريقها �السياسية �النظرية �مجال �القرن�[ي �من �أواخر�السبعينيات إ�p[ي
�،IGاطوريات�(وروبية�[ي�أعقاب�ا�ا�,Eمdتخلصت�من�سطوة��Iوذلك�لوصف�مأزق�(مم�ال�

� �الثانية. �ويالحرب�العا�ية �كتاب�"/ستشراق" �١٩٧٨(�Orientalismعد IكاديمÊل� (�I¯الفلسطي
أحد�(عمال�التأسيسية�(و�ى�[ي�هذا� (مريكي�وا�فكر�الحداثي�ما�بعد�الكولونيا�ي�إدوار�سعيد�

� �[ي�ا�جال. �لنظرية �تسمية �يصبح �ولم �µن، �نعرفه �الذي �معناه �الخطاب �هذا �يكتسب لم
 بي�إ�pخ�ل�الثمانينيات�والتسعينيات�من�القرن�العشرين.�لقدالدراسات�الثقافية�والنقد�(د
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رشدي،� وسلمان سعيد، إدوارد يد عhى السابقة، ا�ستعمرات أنحاء من النظرية هذه جاءت
سبيفاك،� جاياتري  مثل لها تصدوا الذين أيدي عhى وتطورت الشرقية، (صول  ذوي  بابا وهومي
 ).١وأوربا( أمريكا [ي زتتمرك لك¦wا ديل=,ك، وعارف أحمد وإعجاز

 التعريفات�
�أعطيت� �بعد�/ستعمار�تعريفات�عدة. وقد �ما �ترد�� لنظرية �كتاب�"dمE,اطورية �جاء وحينما

� �بتعريف��The Empire Writes Backكتابة" �كتا§wم �الث�ثة �ا�ؤلفون �بدأ �أواخر�الثمانينيات، [ي
ستعمار"�لنغطي�كل�الثقافات�/ د�"ونحن�نستخدم�مصطلح�"ما�بعللمصطلح�عhى�النحو�التا�ي:�

�هناك�خطا� �ذلك�أن �الحا�ي؛ �يومنا �/ستعمار�ح�� �لحظة �من �dمE,يالية �بالعملية �تأثرت Iال�
ويعرف�).�٢متص��من�/هتمامات،�عhى�مدار�ا�للعملية�التاريخية�ال��Iبدأها�العدوان�dمE,يا�ي"(

�بع �ما �نظرية �ميجان�الرويhي�مصطلح �ود/ �سعد�البازUي �ا�شهور:�د/ �كتا§wما �[ي د�/ستعمار�،
النظرية�ما�بعد�/ستعمارية"�فتش=,�إ�ى�نوع�آخر�من�التحليل�ينطلق�من�""دليل�الناقد�(دبي":�

�الهيمنة �من �مرحلة �وأن ،�Èانت� �قد �/ستعمار�التقليدي �أن �ا�رحلة��-فرضية �أحيانا تسم�
�تحلي� �-الكولونيالية �مختلفة�تستدUي �[ى�قاموسه�٣من�نوع�مع=ن"(�قد�حلت�وخلقت�ظروفا .(

�[ى� �حركة �بأwËا �الكولونيالية �بعد �ما �نظرية �كريس�دوهمان �الباحث �يعرف "أفكار�ومفكرون"،
النقد�/جتماUي�و(دبي�ال��Iترد�عhى�آثار�/مE,يالية�(وروبية�عhى�الشعوب�ا�ستعمرة،�إن�ما�

 ).٤ة�سابقًا(بعد�الكولونيالية�تقدم�سردية�مضادة�تتصل�بالشعوب�ا�ستعمر 
                                                

�   HPX ��'%¬���. i�7 i2�@�� ��� < (� -!  ���bF��. Ns�9= (�u�� '��f
 ��'��� j k� ��:  �! <�F� �= j����� 	����
$%��%&2�2D�� 	�?. ���C.  #�R 

2   Ashcroft, B; Griffiths, G; and Tiffin, H. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial 
Literatures. London: Routledge. P: 2 

�     	9���� 3%�� ��'�=(��= ���Z�
��:#  .����:,c:�. 
�     ���(bF�� �2� .i(��� G%���b���= G%�2�2?=(b&�� �	b�! .	����= <�!=���� : $%��%&2�2D�� 	�? �! $�(�& .(�� E� Z7

�C/,�/��,I . 

       :¯?�(��http://anthro.ahlamontada.net/t778-topic  
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[ي�الحقيقة�قراءة�للفكر�الغربي�[ي�تعامله�مع�الشرق،� ما�بعد�/ستعمار"��ي�� وعليه،�فـ"نظرية
�هذه� �تحلل �وبتعب=,�آخر، �والتاريخية. �والسياسية �الثقافية �بأبعادها �نقدية �مقاربة �خ�ل من

�ت �وا�نهجية�وا�قصدية �الذهنية �الخطاب�/ستعماري�[ي�جميع�مكوناته �وتركيبا�النظرية فكيكا
وتقويضا،�بغية�استكشاف�(نساق�الثقافية�ا�ؤسساتية�ا�ضمرة�ال��Iتتحكم�[ي�هذا�الخطاب�

� �والنقد�ا�ركزي. �الدراسات�الثقافية �[ي �لنظرية �بعد�/ستعمار�تسمية �ما �أصبح�مصطلُح آنئذ
�بت �تع¯� Iمدارس�الفكر�ال�� �كل �إ�ى �/ستعمار�طريقه �بعد �ما �خطاب �وجد �وقد حليل�(دبي.

IGÙغرام� �ونظريتا �[ي�ذلك�النظرية�ا�اركسية، )،�وقد�ظهر�ذلك�٢وفوكو�(�)١(ع�قات�القوة،�بما
�عhى� �الدائم �هو�إلحاُحها �ا�دراس�الفكرية �هذه �ب=ن �والجامع �النسوي. �النقد �نظريات �[ي جلّيا

�والس �((دب، �ا�نتجات�الثقافية �[ي �يمكن�تتبعها Iال�� �غ=,�العادلة ينما،�تحليل�ع�قات�القوة
 ).٣والفنون)(

 :تجليات�نظرية�ما�بعد��ستعمار

�والتفكيك،� �للدرس�وا�عالجة �الشائكة �القضايا �من �مجموعة �/ستعمار�تطرح �بعد �ما نظرية
كجدلية�(نا�والغ=,�أو�µخر�،�وثنائية�الشرق�والغرب،�وع�قة�الهامش�با�ركز،�وع�قة�ا�ستعِمر�

�وتجلي �الضعيفة، �ا�ستعَمرة �تزكية�بالشعوب �[ي �/ستشراق �ودور �/ستعماري، �الخطاب ات

                                                
�   �@!�(S 2%&2_&7  Antonio Gramci ),5:,c ,:IC m'� zB�?�bY ���! j \Y(� �w�_�q �.Y �! 3���!= |2.'%M (

 �@!�(S 	��= .�!�� -�(@� -¬.��? z%'� �D/= w�_�^� �.X���� ������ z'�b�� �$%M�����= $%F�%.�� ���U��� 3%'�
¿� $'%F2Y $M����� m'� $��%¦�" �2P�! tFu!."w�³7  N�by j �D�� m'� n��? 

�    2Y2M 3%@%! Michael Foucault ),:�4c,:5R k(��� -! >��� J)��� $�FHM �+7 -! ��.&(M |2.'%M (
 j $%���b��� <�F ����= <�?2����= ��(�^� 3�! N%��2! Ä��= �k2�;� A� �B 3'/= � �= �G�2%�
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�لغة� �الغربي �للتمركز�العقhي �ا�ضاد �والثقا[ي �الفكري �والصراع �وتفوقا، �قوة �الغربية ا�ركزية
�تنب¯�Iنظرية�ما�بعد�/ستعمار�[ي�مجال�الحقل�الثقا[ي�بصفة�عامة� وكتابة�ومقصدية�وقضية.

�من �مجموعة �عhى �خاصة �بصفة �(دبي �النقد �ويمكن��وحقل �وا�نهجية، �الفكرية ا�رتكزات
  ).١حصرها�[ي�ا�كونات�والعناصر�التالية�(

١. � �والغرب: �الشرق �ثنائية �فهما� فهم �والغرب �الشرق �/ستعمار�فهم �بعد �ما �نظرية تحاول
حقيقيا،�وذلك�برصد�الع�قات�التفاعلية�ال��Iتوجد�بي¦wما�سواء�أكانت�تلك�الع�قات�إيجابية�

ح�والتعايش�أم�مبنية�عhى�العدوان�والصدام�الحضاري،�كما�يذهب�إ�ى�ذلك�مبنية�عhى�التسام
 )�[ي�كتابه:�"صراع�الحضارات".٢صموئيل�هنتنغتون(

�التغريب�والتدج=ن� .٢ �سياسة �بعد�/ستعمار�محاربة �ما �اسwåدفت�نظرية �التغريب: مواجهة
ثقفو�نظرية�ما�بعد�و/ستع�ء�ال��Iكان�ينهجها�الغرب�[ي�التعامل�مع�الشرق.�ومن�ثم،�شمر�م

�السياسية�وdيديولوجية،� /ستعمار�عن�سواعدهم�لفضح�الهيمنة�الغربية،�وتعرية�مرتكزاwÉا
مع�تبيان�نواياها�/ستعمارية�القريبة�والبعيدة،�والتشديد�عhى�َجشعها�ا�ادي�pست¥�اف�خ=,ات�

 .�)٣(الشعوب�ا�قابلة�(خرى 

ا�بعد�/ستعمار�إ�ى�فضح�الخطاب�/ستعماري�تفكيك�الخطاب�/ستعماري:�wÉدف�نظرية�م .٣
الغربي،�وتفكيك�مقوpته�ا�ركزية�ال��IتعE,�عن�الغطرسة�والهيمنة�و/صطفاء�اللوني�والعر°ي�
والطبقي،�وذلك�باستعمال�منهجية�التشتيت�والفضح�والتعرية.�لذا،�فقد�وجد�كتاب�نظرية�ما�

                                                
�     ���bF�� 	�? �! $�(�&. $�2�'��= $%?��� $Y2��� N92!.  :���(bF�� �2�,�/�:/��,I.  

       =�� :  ¯?�(http://www.alukah.net/Literature_Language/0/39097#ixzz2eeyGARs2 
�   k2b¬�b�+ 3�2!ag   Samuel Huntington  ),:�Cc���5(  (D.��� G? $9H�'� z'%'fb? (PbX� $%F�%F �2'� l�bF7

�7 Å �T=	�� <�?H�&� j z`2{= �$%&	�� $!2D��=| G�\Y(�� G%F�%.�� G
�H�� ka? zb/=(  W���� k(��� W
-�(@���=  �2&2D%F <� �U��t%�= $%!2��� T=	��. 

3     Nair, Radhika C. Samakalika Sahithya Sidhantham. Thrissur: Current Books. Ed2. 2007. PP 74-75 
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� �[ي�ذلك��)١(Jacques Derridaبعد�/ستعمار�[ي�تفكيكية�جاك�ديريدا �تأثروا �كما آلية�منهجية،
IGÙى��.بميشيل�فوكو،�وكارل�ماركس،�وأنطونيو�غرام,Eوإن�رفض�ما�بعد�الحداثة�للسرديات�الك

 وأنماط�الفكر�الغربي�ال��Iأصبحت�عا�ية،�كان�أيضا�مؤثرا�جدا.

ندماج�[ي�الدفاع�عن�الهوية�الوطنية�والقومية:�رفض�كتاب�ومثقفو�النظرية�/ستعمارية�/  .٤
�كذلك� �ورفضوا �ا�ركزية، �والهيمنة �والwåميش �dقصاء �سياسة �وانتقدوا �الغربية، الحضارة
�القومية� �بالهوية �ونادوا �أصيلة، �وطنية �ثقافة �إ�ى �ا�قابل �[ي �فدعوا �والتدج=ن، /ست�ب

�§wويwåم�-مث��–ومن�هؤpء� الجامعة.� �كتاب�ومبدعو�الحركة�الزنجية�(فريقية�الذين�تشبثوا
 السوداء�ودافعوا�عن�كينونwåم�الزنجية�(فريقية��واجهة�التغريب.�

�ترتكز�نظرية�ما�بعد�/ستعمار�عhى�مناقشة�ع�قة�(نا�والغ=,�[ي�ضوء� .٥ ع�قة�(نا�با�خر:
�وا�قاربة�التاريخية�الجديدة،� �وا�قاربة�ا�اركسية، �بعد�الحداثة�كا�قاربة�الثقافية، مقاربات�ما

سياسية،�وكل�ذلك�من�أجل�فهم�الع�قة�التفاعلية�ب=ن�(نا�والغ=,،�هل��ي�ع�قة�وا�قاربة�ال
 جدلية�سلبية�أم�إيجابية؟.�

الدعوة�إ�ى�علم�/ستغراب:�إذا�كان�ا�فكرون�الغربيون�يتعاملون�مع�الشرق�[ي�ضوء�علم� .٦
والهيمنة��/ستشراق�باعتباره�خطابا�استعماريا�وكولونياليا،�وذلك�من�أجل�إخضاعه�حضاريا،

�/ستعمار� �بعد �ما �نظرية �إ�ى �ينتمون �الذين �ا�ثقف=ن �فإن �وثقافيا، �واقتصاديا �سياسيا عليه
يدعون�إ�ى�استشراق�مضاد،�أو�ما�يسم��أيضا�بعلم�/ستغراب،�بغية�تفكيك�الثقافة�الغربية�
�أسس� �عhى �الهيمنة �مقصدية �وفضح �تشتيتا، �التمركز �خطاب �وتقويض �وتركيبا، تشريحا

 . )٢(�موضوعية
                                                

�   �	� � ¡��),:I�c���R (	%��2! -! �.&(M |2.'%M (s�\;�h/�g �  $%D%D�b�� $�(�&Deconstruction :z
bY -!= .
.$?�bD�� �'�  

 
2  Ashcroft, B; Griffiths, G; and Tiffin, H.. PP 9-7 
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٧. � �الخطاب�/ستشرا°ي� ا�قاومة�ا�ادية�والثقافية: لم�يكتف�مثقفو�نظرية�/ستعمار�بقراءة
�عن�طريق�ا�قاومة�السلمية�أو� �ا�ستعمر�بكل�الوسائل�ا�تاحة�إما �مقاومة �بل�حاولوا الغربي،
�الفكر� �لتفكيك �التقويضية �نشر�الكتابات �أو �ا�ضاد، �/ستشراق �طريق �عن �وإما ا�سلحة،

 /ستعماري.

لم�يكتف�مثقفو�نظرية�ما�بعد�/ستعمار�أيضا�بتوجيه�النقد�إ�ى�الغرب،�بل� :النقد�الذاتي .٨
سعوا�إ�ى�نقد�ذواwÉم�ضمن�ما�يسم��بالنقد�الذاتي�كما�عند�ا�فكر�ا�غربي�ع�ل�الفاIGÔ،�وما�

  قام�به�الناقد�الكي¯�I(صل�عبد�الرحمن�جان�محمد�خ=,�دليل�عhى�ذلك.
�ا�ن .٩ �غربة �الغرب� فى: �بعد�/ستعمار�[ي �ما يعيش�أغلب�ا�ثقف=ن�الذين�ينتمون�إ�ى�نظرية

�وواقعها� �(صلية �بلداwËم �مرة �ينتقدون �ثم، �ومن �أو�معارض=ن. �أو�محمي=ن �أو�pجئ=ن منفي=ن
�أwËم� �هذا I¯ويع� �التغريب�والwåميش�والتمركز�الغربي. �سياسة �يرفضون �أخرى، �ومرة ا�تخلف.

وموضوعيا،�وهم�دائما�[ي�غربة�ذاتية�داخل�ا�نفى�ا�كاني�والذاتي�والعقhي��يعيشون�تمزقا�ذاتيا
 ).�٢وإدوارد�سعيد�مث�()�١(�Julia Kristevaوالنف�IGHكما�هو�حال�جوليا�كريستيفا�

دافع�كث=,�من�مثقفي�نظرية�ما�بعد�/ستعمار�عن�التعددية�الثقافية،� التعددية�الثقافية:�� .١٠
�ا �التمركز�الثقا[ي �ا�هيمنةورفضوا �الواحدة �والثقافة �التدج=ن�)٣(لغربي �سياسية �رفضوا �كما ،

والتغريب�وdقصاء،�ونادوا�بالتنوع�الثقا[ي�و/نفتاح�الثقا[ي،�وذلك�عE,�آليات�ا�ثاقفة�وال-,جمة�
�ا�ركزية،� �الغربية �جانب�الثقافة �إ�ى �ثقافات�جديدة �ثمة �أن �بمع¯� �الثقا[ي. �والتفاعل والنقد

                                                
�     .=) ��%b.�(Y �%�2�,:R,( $
��7 �<�%&�.� $��� �$%.�& $''� W ��'? 3g7 -! $%.&(M $�2.&= $M2.'%M.  �
g7

 W	���� 3%'fb�� j >`aB ��b.�(D�T=�� �e�bY (@& 	�? $�2.���= $%M����� $�(���� $%/���� -! �w=	�� Semeiotikè  ��� j
,:4: <��y j �8%�Pb��= �$%s�%�%.��= �#��b�� Ä��B ��� <�����= hbD�� 3�@B= T����� -! $'s�+ $%�Y K¬b&7 .

*>.��= �*>.��= �.���� 3%'fb��= �	����= i��� $�(�&= �<�%&�.'��  -��� 3%'� = $%M�����= $%F�%.��= $%B�r�� A� �B=
 .-��� 

2   Gandhi, Leela. Postcolonial Theory: a critical introduction. New Delhi: Oxford Univ. Press. Ed 16. 2013. PP 
86-87 
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ة،�والثقافة�µسيوية،�والثقافة�(فريقية....�بمع¯��أن�ليس�هناك�ثقافة�مهيمنة�كالثقافة�العربي
 .  )١وحيدة،�بل�هناك�ثقافات�هجينة�متعددة�ومتداخلة�ومت�قحة(

 رواد�نظرية�ما�بعد��ستعمار

من�ا�فكرين�والنقاد�وا�ثقف=ن،�سواء�أكانوا�باحث=ن�ينتمون�إن�لنظرية�ما�بعد�/ستعمار�رواد�
� �إ�ى �العالم�الثالث. �ا�شهد�الغرب�أم�ينتمون�إ�ى �[ي �بعد�الكولونيا�ي �الخطاب�ما ظهرت�نظرية

� نظرية�ما�وارتبطت� الثقا[ي�الجام�ي�للدول�(نجلوفونية،�وخاصة�الوpيات�ا�تحدة�(مريكية.
بجامعة�كولومبيا،�فيما�ارتبطت�"(رسطية�الجديدة"�[ي�النقد�بجامعة�شيكاغو،�بعد�/ستعمار�

ودراسات�"الجندر"�و"الكتابة�النسائية"�بجامعة�إنديانا.�ودش¦wا�جامعيون�من�(قليات�ا�هاجرة�
 Edwardإدوار�سعيد من�مجتمعات�أو�بلدان�ما�بعد�كولونيالية،�و[ي�مقدم�هؤpء�الثالوث�البارز:

W.Said  جاياتري�شكرفارتي�سبيفاك،�و Gayatri Chakravorty Spivakوهومي�بابا�،Homi Bhabha 

 فلسط=ن�والثاني�والثالث�من�الهند.أي�(ول�من�؛�وكل�هؤpء�من�أبناء�العالم�الثالث؛�
 Edward W. Said إدوارد�سعيد� .١

�سعيد( �إدوارد �(مريكي I¯الفلسطي� �٢الكاتب �بعد�) �ما �حداثي �"ناقد �بأنه �نفسه �يصف الذي
سس�الحقيقي�للنظرية�ما�يعد�من�أهم�منظري�نظرية�ما�بعد�/ستعمار.�ويعتE,ه�ا�ؤ كولونيا�ي"�

قبل�/ستعمار�[ي�الحقل=ن�الثقافي=ن:�العربي�والغربي�عhى�حد�سواء،�ويعد�كذلك�ا�مهد�الفعhي�
)� �/ستشراق �كتابه: �بمفرد �استطاع �فقد �الثقا[ي. �الخطاب�١٩٧٨للنقد �حقل �يفتتح �أن (

                                                
1  Nayar, Pramod K. Postcolonial Literature: an Introduction. New Delhi: Pearson. Ed 3. 2012. PP 197-201 
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�.Iو�أول�من�أسس�نستطيع�بكل�ثقة�أن�نقول�إن�إدوارد�سعيد�ه/ستعماري�[ي�البحث�(كاديم
).�١بأعماله�ا�ختلفة(�Franz Fanonنز�فانون�اهذا�الحقل�ا�عر[ي،�وإن�كان�ا�بشر�(ول�لها�هو�فر 

فكتاب�"/ستشراق"�Ûدوارد�سعيد�خ=,�نموذج�يعE,�عن�نظرية�ما�بعد�/ستعمار،�ما�دام�هذا�
�وpذ �واعية �انتقادات �يحوي �لكونه �الغربي؛ �ل�ستشراق �مضادا �خطابا �للخطاب�الكتاب عة

�الدور� �عhى �الدارس=ن �ب=ن �إجماع �شبه �وهناك �وتشتيتا. �وتفكيكا �تقويضا �الغربي التمركزي
ا�ؤسس�الذي�لعبه�كتاب�إدوارد�سعيد�عن�/ستشراق�[ي�صياغة�اللبنات�(و�ى�لنظرية�ما�بعد�

�إن�إدوار�سعيد�فرض�/ستشراق��pكتخصص�علم�IأكاديمI،�وإنما�كمقولة�[ي�نقد /ستعمار.�
 الخطاب�ا�ؤسساتي�عن�µخر.�

�القوة�السياسية� �خطاب�تلتحم�فيه إن�دراسة�سعيد�ل�ستشراق�دراسة�لخطاب�استعماري،
�Iðوبح� �سياق�معر[ي �عhى �مرتكزا �غ=,�أن�تحليل�سعيد�جاء �وdنتاج�الثقا[ي. �با�عرفة ا�هيمنة

الفرن�IGHميشيل�فوكو�سابق�له�يتضمن�أعمال�اثن=ن�من�ا�فكرين�(وروبي=ن�ا�عاصرين،�هما:�
)IGÙأنطونيو�غرام� �لتعريف�مصطلح�٢وdيطا�ي �"/ستشراق" �كتابه �[ي �سعيد �إدوارد �ينطلق .(

�الناحية� �ومن �وا�ادية. �والتاريخية �و(كاديمية �والعلمية �اللغوية �ا�فاهيم �ضوء �[ي /ستشراق
� �بمنهجية �/ستشرا°ي �الخطاب �دراسة �عhى �سعيد �إدوارد �اعتمد �فقد فيلولوجية�ا�نهجية،

تفكيكية�قائمة�عhى�دراسة�(فكار،�والثقافات،�والتواريخ،�ليE,هن�عhى�أن�الع�قة�ب=ن�الشرق�
 والغرب�مبنية�عhى�القوة�والسيطرة�والهيمنة�ا�عقدة�ا�تشابكة.�

وقد�ربط�إدوارد�سعيد�خطابه�/ستشرا°ي�ب¥�عة�التباين�و/خت�ف�ب=ن�الشرق�والغرب،�فقد� 
�الغرب�بكل �سياسيا،��تسلح �عليه �والهيمنة �الشرق �Ûخضاع �البنيوية �وآلياته �ا�ركزية مقوpته
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�وبالنسبة�لسعيد،�جميع�تمثي�ت�ا�شرق�ا�قدمة�من� �وعلميا. �وثقافيا، وعسكريا،�واجتماعيا،
�أغراض� �/ستشراق �خدم �وقد �وdخضاع. �الهيمنة �wÏدف�إ�ى �دؤوبا �جهدا �الغرب�تشكل قبل

�ال �Ûضفاء �الغربية �قبولهم�الهيمنة �بأن �ا�ناطق �هذه �سكان �وإقناع �dمE,يالية، �عhى شرعية
�الثقافة� �يظهر�أن �أن �الكتاب �هذا �يحاول �كذلك �إيجابية. �تمدين �عملية ��ي �الغربية للثقافة
�الشرق� �مع �التضاد �موضع �نفسها �بوضع �الهوية �ووضوح �القوة �من �ا�زيد �اكتسبت الغربية

�بديلة( �ذاتا �١باعتباره �إدوارد �استند �وقد �رؤية�). �إ�ى �الخطاب�/ستشرا°ي �مع �تعامله �[ي سعيد
�الخالصة� �ا�عرفة �التمي=��ب=ن ،pأو� �و�ي: �ث�ث�خطوات�منهجية، �عhى �قائمة �سياسية ثقافية
وا�عرفة�السياسية.�وثانيا،�/هتمام�با�سألة�ا�نهجية�[ي�التعامل�مع�(فكار�وا�ؤلف=ن�وا�راحل�

شراق�/ستعماري�للشرق�سواء�أكان�فرنسيا�أم�بريطانيا�أم�التاريخية،�وذلك�بال-,ك=��عhى�/ست
�القائمة�عhى� �والذاتية �ب=ن�ا�وضوعية �الجمع �الذي�يتمثل�[ي IGÅالشخ� �البعد �وثالثا، أمريكيا.

 .)٢(الوUي�النقدي،�مع�/ستعانة�بأدوات�البحث�التاريêي،�والسياIGÔ،�وdنساني،�والثقا[ي

أفكار،�طائفة�أخرى�واسعة�من�الكتابات�ال��Iناقشت��فقد�استدUى�هذا�الكتاب�بما�طرحه�من
�بعد�/ستعمار� �كتابات�ال�حق=ن�من�منظري�ما �سواء �أو�طورwÉا، �أو�ردت�علwxا، هذه�(فكار،
�منظور� �من �للنظرية �تصدوا �من �أو �سبيفاك، �وجاياتري �بابا، �وهومي �رشدي، �سلمان مثل:

قد�شارك�إدوارد�سعيد�نفسه�بعد�ذلك�).�و ٣مخالف،�وكشفوا�عن�تناقضاwÉا،�مثل�إعجاز�أحمد(

                                                
1    Said, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New Delhi: Penguin Books. 2001. PP 31-

39 
2    Gandhi, Leela. PP 68-80 
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�لكتاب�/ستشراق،� �التالية �ا�تعددة �ومراجعاته �كتاباته �من�خ�ل �وتأملها، �تطوير�النظرية [ي
 �.)١وخاصة�[ي�كتب�مثل:�"الثقافة�وdمE,يالية"�و"�صور�ا�ثقف"�و"تأم�ت�حول�ا�نفى"�وغ=,ها(

 Gayatri Chakravorty Spivak جاياتري�شكرفارتي�سبيفاك� .٢

�سبيفاك( �شكرفارتي �جاياتري �الهندية �٢الناقدة �للخطاب� ) �الفعلي=ن �ا�ؤسس=ن �من فتعد
الكولونيا�ي�الجديد،�وتعد�كذلك�أول�منظرة�نسوية�بحق�وحقيق�[ي�مرحلة�ما�بعد�/ستعمار.�
�عن� �والدفاع �الغربية، �الهيمنة �ومواجهة �الشرقية، �ا�رأة �عن �بالدفاع �سبيفاك �اهتمت فقد

�و/  �والثقافةا�هاجر، �با�دب �تفكيكية��.هتمام �نسوية �تحليلية �منهجية �إ�ى �سبيفاك وتستند
� �يتحدث؟" �أن �للتابع �يمكن �"هل �مقالها: �[ي �وخاصة �ثقافية،  Can the Subaltern ماركسية

Speak?)ناث�التابعات(١٩٨٨Ûى�وضعية�ا�رأة�الهندية�أو�ما�يسم��باhفقد�انتقدت�٣)،�مركزة�ع�.(
�الغ �النسوية �البيض�من�الحركة �عالم �عhى �اهتماماwÉا �ترك=�� �خ�ل � �من �عنيفا �انتقادا ربية

وwÉتم�سبيفاك�أيضا�بدور�الطبقة�/جتماعية،�وقد� الطبقة�ا�توسطة�ومن�جنس=ن�مختلف=ن.
وهو�[ي�(صل�مصطلح�"(تباع"،�� ركزت�عhى�ما�أصبح�يعرف�[ي�دراسات�ما�بعد�/ستعمار�باسم

�أولئك�الذين �[ي��عسكري�يش=,�إ�ى �ا�صطلح �هذا �وإن�استخدام �أدنى. �أو�مكانة �مرتبة �[ي هم
النظرية�النقدية�مستمد�من�كتابات�الكاتب�غرامIGÙ.�وتستخدم�سبيفاك�هذا�ا�صطلح�لßشارة�
إ�ى�جميع�ا�ستويات�ا�تدنية�من�ا�جتمع�/ستعماري�وما�بعد�/ستعماري:�العاطل=ن�عن�العمل�
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�يعيش �الذين �وا�زارع=ن �ذلك(وا�شردين �إ�ى �وما �رزقهم �مورد �من �١ون �لتساؤل� ). �كان وقد
�[ي� �ككل �الثقا[ي �dنتاج �دور �حول �بالتساؤل �صلة �يتكلم؟" �أن �للتابع �يمكن �"هل سبيفاك�[ي

وتحدثنا�سبيفاك�[ي�تأم�wÉا�عن�الوضعية�ا�ستحيلة�لـ"التابع"�الذي��pمعارضة�القوى�ا�هيمنة.�
(يستطيع�أن�يتكلم

٢
(. 

 Homi Bhabha هومي�بابا� .٣

ــــا( ـــومي�بابـ ـــرز�اســـــم�هــ ــ=ن"�٣بــ ـــوم�"التهجـــ ـــه�مفهــ ــــكال��Hybridity)�مـــــن�خـــــ�ل�طرحــ ـــوء�أشـ ــــ=,�نشــ لتفسـ
هومي�بابا�كث=,ا�بإدوارد�سعيد،�ومشيل�فوكـو،� ).�قد�تأثر٤ثقافية�جديدة�[ي�عالم�التعدد�الثقا[ي(

فقـد�اهـتم�بالنصـوص�ال�ـ�Iتكشـف�هـامش�ا�جتمـع�[ـي�عـالم�،� Lacanوجـاك�ديريـدا،�وجـاك�pكـان
بعــد�/ســتعمار،�مــع�رصــد�الع�قــات�الخفيــة�وا�تبادلــة�بــ=ن�الثقافــات�ا�هيمنــة�وا�ســتعبدة،�و��pمــا

يــرى�هــومي�بابــا�أن�القــراءة�).�١٩٩٤(	The Location of Cultureســيما�[ــي�كتابــة:�"مركــز�الثقافــة"�
الصحيحة��عراض�النص�/ستعماري�يمك¦wا�أن�تسـتعيد�صـوت�أهـل�الـب�د�(صـلي=ن،�فالشـعب�

لتابع�يمكنه�أن�يتكلم،�ويمكنه�اسـتعادة�صـوت�أهـل�البلـد�(صـلي=ن،�فالتـابع�[ـي�الحقيقـة�يمكنـه�ا
ويـرى�هـومي�بابـا�بـأن:�"التفاعـل�بــ=ن�ا�سـتعِمر�وا�سـتعَمر�يـؤدي�لـيس�إ�ـى�انصـهار�ا�عــاي=,�أن�يـتكلم.�

سـتقرارها.�الثقافية�ال��Iتؤكد�السلطة�/ستعمارية�فحسب،�بل�wÉدد�أيضا�[ـي�محاكاwÉـا�بزعزعـة�ا
وهـــذا�ممكـــن��ن�هويـــة�ا�ســـتعمر�[ـــي�حـــد�ذاwÉـــا�غ=ـــ,�مســـتقرة،�إذ�توجـــد�[ـــي�وضـــع�معـــزول�ومغ-ـــ,ب،�
كما�توجد�هوية�ا�سـتعمر�بحكـم�اخت�فهـا.�فÈـ�Iتتجسـد�فقـط�[ـي�/تصـال�ا�باشـر�مـع�ا�سـتعمر.�

 وقبل�ذلك،�فإن�حقيقwåا�الوحيدة�موجودة�[ي�إيديولوجية�/ستشراق�كما�عرفها�سعيد.
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 Frantz Fanonز�فانون�فران .٤
�وأفريقيا،�فهناك�باحثون�من�الغرب،�مثل� �pتقتصر�نظرية�ما�بعد�/ستعمار�عhى�كتاب�آسيا

)� �)١فرانز�فانون .� �َمصاّف �إ�ى �به �/رتقاء �تم �الذي �و"وكيل�"فرانز�فانون �الثالث" �العالم Iéن
يعتE,�أحد�آباء�ستعمار،�الحقيقة�ا�نwåكة�وا�تحولة"�ومصاف�"ا�بشر�(ول"�بنظرية�ما�بعد�/ 

�pيمكن�بحال�من�(حوال�الحديث�عن�نظرية�ما�الفكر�ا�ناهض�ل�ستعمار�[ي�القرن�العشرين.�
�كتابه� �[ي �سعيد �إدوارد �عززها Iال�� �بأعماله �فرانز�فانون �أمام �التوقف �/ستعمار�دون بعد

�م ،IGHالنف� �التحليل �نظرية �فwxا �استخدم Iال�� �(عمال �و�ي �Ûبراز�"/ستشراق"، �إياها طورا
�السواد� �خاصية �خطورة �عhى �ب-,ك=�ه �وذلك �و/جتماعية، �السيكولوجية �/ستعمار عواقب
�بالنسبة�للمشروع�/ستعماري�القائم�عhى�القمع�والتشويه،�كذلك� �عرقية،�وأهميwåا باعتبارها

.�ويبقى�كتابه�قابلية�ا�ستعَمر�(سود�ل�قتناع�بارتداء�قناع�أبيض�مصنوع�من�الثقافة�وا�كانة
� �The Wretched of the Earth"معذبو�(رض" �بول�، �جان IGHا�فكر�الفرن� �كتب�مقدمته الذي

�وفيه�يركز�فانون� Sartreسارتر �حقل�الكتابة�/ستعمارية، �من�معالم�الكتابة�[ي �مهما �معلما ،
�/ستعمار  �فمقاومة �ومقاومته، �/ستعمار �تفكيك �لعملية �ا�صاحب �الضروري �العنف �عhى

�أخرى  �أنواع �محل �الرجال �من �معينة ��نواع �إح�ل �هو (وتفكيكه
٢

(� �طبيعة�. �فانون يحلل
�/ستعمار�مصدر�للعنف� �أن �معتE,ا �وا�صل²ي، �الذاتي �طابعه �ويب=ن �الكولونيا�ي، /ستعمار
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وdرهاب؛�مما�يولد�مقاومة�مضادة�من�قبل�الشعوب�ا�ستضعفة�أو�البلدان�ا�ستعمرة.�ومن�
�ومن�ثم،�يثور�عhى�ا�نظومة�ثم،�ينتقد�فران ز�فانون�(نظمة�/ستعمارية�الكولونيالية�الغربية.

�قوة� �مبنية�عhى �ومنظومة�مركزية �للتسلط�الثقا[ي، �رمزا �إياها �معتE,ا �إلwxا، Iينتم� Iال�� الغربية
العلم�والثقافة�والتكنولوجيا،�وذلك�بغية�الهيمنة،�والسيطرة،�وإخضاع�الشرق�ماديا�ومعنويا.�

 يرى�فرانز�فانون�أن�نظرة�الغرب�إ�ى�أفريقيا�قائمة�عhى�صورة�استع�ئية.�هكذا�
�لفرانز� �الكولونيالية �بعد �القراءات�ما �حول �دراسة �[ي �حديدي، �صب²ي �العربي ويلخص�الناقد

�إ�ى��،فانون  Iالذي�ينتم� �التحرير�ا�ضاد �"إدوار�سعيد�جعل�من�فانون�ا�دافع�عن�سرد :�قائ
�و  �الحداثة؛ �بعد �ما �بعد�حقبة �ثالث�ما �لعالم �نظريا �معمارا �أفكار�فانون �نحت�من �بابا هومي

بنيوي؛�وعبد�الرحمن�جان�محمد�اكتشف�فيه�منظرا�مانويا�ل�ستعمار�والنفي�ا�طلق؛�أما�عند�
 ).١سبيفاك�فقد�ظهر�فران-��فانون�[ي�أصدق�صوره�وأكÄ,ها�بساطة�وإقناعا(

 
 الثقا"ي	العربيموقع	الدراسات	ما	بعد	الكولونيالية	"ي	ا0شهد	

�بمختلف�انتماءاwÉم� �العربي �العالم �[ي �العرب �بأق�م �الصادرة �ا�ؤلفات �كب=,�من �عدد هنالك
�العالم� �وب=ن �و/ستعماري �dمE,يا�ي �الغرب �ب=ن �الع�قات �حول �و(دبية �والسياسية الفكرية

� �التاريخية �بتفرعاwÉا �الثقافية �الهوية �مجاpت �ا�ؤلفات �هذه �مست �ولقد واللغوية،�العربي،
و[ى�السنوات�(خ=,ة�من�القرن�العشرين�برزت�اتجاهات�أخرى��.ومجاpت�/قتصاد�و/جتماع

�لنقد� �نفسه �كرس �الذى �و/تجاه �الثقا[ي، �بالغزو �يسم� �بما �اضطلع �الذى �/تجاه مثل
�كتابات� �كانت�ثمة �أنه �علما �بشكل�أكÄ,�دراماتيكية، �سعيد �إدوارد �أن�دشنه �بعد /ستشراق،
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�وغ=,هم(�سبقته �éن� �بن �ومالك �وعبدهللا�العروى �عبدا�الك �أنور �كتابات �النقد��. )١مثل أما
�كتابه� �مقدمة �[ي �الكولونيا�ي. �بعد �ما �النقد �[ي �مدرسة �أن�يطور �µن �ح�� �يستطع �لم العربي
�لكتابه� �(ثر�ا�حدود �عن �أمله �خيبة �عE,�عن �قد �سعيد �إدوارد �كان �وdمE,يالية"، "الثقافة

�زال�النقد�العربي�[ي��"/ستشراق" �"ما �محمد�بوعزة: �يقول�الناقد�ا�غربي�د/ �الفكر�العربي. [ي
�يقتحم� �أن �يستطع �ولم �ا�ستوى�dجرائي، �الثقا[ي �النقد �مع �تفاعله �يتجاوز �ولم �أدبيا، أغلبه
�أو� �نجد�[ي�"/ستشراق" �مثلما �بعد�الكولونيا�ي، �وما �للنقد�الثقا[ي dشكاpت�وا�ناطق�الخطرة

�وحول�التاريخ�"الثق �تحليل�للخطاب�[ي�سياق�أوسع�للسيطرة�وا�قاومة، �و[ي افة�وdمE,يالية"،
�وتفكيك� �بالتحرير �التفك=, �ومشاريع �القوة �صراع �[ي �الثقافة �توظيفات �وحول والجغرافيا،
�ولذلك�لم�يستطع�النقد�العربي�مث��أن�يطور�مدرسة�[ي� /ستعمار�والهويات�القومية�القاتلة.

�ب �ما �الهندية�النقد �الناجم�عن�تفحص�الثقافة �العمل �[ي �حدث�الهند، �مثلما �الكولونيا�ي، عد
بإدارة�ا�ؤرخ��رانا�جيت�جوها��Subaltern Studies Project وµسيوية�[ي�جماعة�دراسات�التابع�

Ranajit Guha)٢(.� 

  ا0فكرين	العربعند	خطاب	ما	بعد	Gستعمار	

ية�النسق�الحضاري�الغربي،�وتقويض�مقوpته�ا�ركزية،�قد�قام�كث=,�من�ا�فكرين�العرب�بتعر 
�الوهاب�ا�س=,ي( �عبد �فعل �كما �dيديولوجية �الwxود�٣وتفكيك�مقاصده �"موسوعة �كتبه: �[ي (
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�جديد �وتصنيفي �تفس=,ي �نموذج �والصهيونية: �دراسة�"والwxودية �الصهيونية: �و"dيديولوجية ،
)� �"مقدمة�[ي�علم�١حسن�حنفي(� زه)،�وما�أنج١٩٨٣حالة�[ي�علم�اجتماع�ا�عرفة" �كتابه: �[ي (

[ي�ع�قة�(نا�با�خر،�والقضاء�� )،�حيث�حاول�لفك�عقدة�النقص�التاريخية١٩٨١/ستغراب"�(
�مدروس. �موضوع �إ�ى �دارس �ذات �من �بتحويله �µخر�الغربي �لدى �العظمة �مركب يمكن� عhى

وليس�عن�مشاريع�أو�حركات�أو�الحديث�[ي�النقد�العربي�عن�أسماء�تستفيد�من�النقد�الثقا[ي�
 كب=,ا العربي�عددا العالم عرف�.)٣)،�عبد�هللا�ابراهيم(٢جماعات،�ومن�هؤpء�عبد�هللا�الغذامي(

 انطلق أن ا�حاوpت لبعض�هذه وكان الكولونيالية، بعد ما مرحلة [ي الثقا[ي النقد محاوpت من

 هذه من للبعض�µخر كان كما الكولونيالية، مرحلة ابنة �ي وثقافية معرفية خلفيات من

 العلمنة [ي�مرحلة رد�الفعل أو الفعل وليدة �ي وثقافية معرفية خلفيات من انطلق أن ا�حاوpت

ر العامل ولعّل  .بالذات  يتشكل�بصورة�أساسية وتنوعها، اخت�فها عhى ا�نطلقات، هذه [ي ا�ؤّثِ

 .)٤النقدية( ثقافته مقومات ذاك أو الثقا[ي الناقد هذا فwxا ب¯� ال�I الزمنية ا�رحلة من
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 الطريق إ�ى ووصولها الغربية، الحضارة أزمة العشرين، القرن  أواسط [ي )،١نIé( بن مالك لحظ

 لتقويم dس�م إ�ى برأيه، الحضارة، هذه حاجة لحظ مثلما وجودها؛ مE,رات ا�سدود،�وفقداwËا

 إ�ى يعود d pس�مي العالم [ي /نحطاط سبب بأن قوله نIé بن أفكار [ي /نتباه يلفت ما�.مسارها

 وظّل  مؤلفاته، أغلب [ي الجانب هذا عhى نIé بن ركز وقد ل�ستعمار، القابلية إ�ى /ستعمار،�بل

د  wËضة تأخر [ي السبب أّن  مفادها حياته أواخر [ي نتيجة ا�ى وصل ح�� هذه�القاعدة عhى يؤّكِ

�ضمن dس�مي العالم ف يقع ل�حضاري  تخلُّ  "/ستعمار" عامل يسمwxما عامل=ن عE, يتشكَّ

 العالم أزمة العالم"،�أن تغي=," كتابه [ي )�كتب٣ا�لك( عبد ).�أما�أنور ٢/ستعمار"( قابلية" وعامل

� أزمة بل سياسية، أو اقتصادية أزمة مجرد ليست ا�عاصر هذه� ا�لك عبد وفسر حضارية.
�ا�هي النمط أزمة بأwËا (زمة � الخامس القرن  منذ منالحضاري الحّل� أّن  إ�ى وخلص عشر،

�والحوار بالحوار إpّ  يكون  p (زمة لهذه الحقيقي  هو ا�لك، عبد عند الحضاري، الحضاري.

 هذا الحضاري  للحوار ا�لك عبد رؤية فإنَّ  هذا، كل ورغم الوجودية. وامتداداته اع-,اف�با�خر

أما�/قتصادي�ا�صري��.)٤والشرق( الغرب هما أساس=ن قطب=ن حول  عملية، تمحورت،�بصورة
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�إعادة١سم=,�أم=ن( �يدعو�إ�ى �الهيمنة الخضوع ترفض دولية كتلة بناء )  .(مريكية لخطط

 [ي بشجاعة dبداع عE, الداخhي�الضروري؛ dص�ح لهذا�البناء��ي�إنجاز و/س-,اتيجية�الوحيدة

�وإلغاء �مارسةا عhى بال-,ك=� /جتماعية الحياة مجاpت جميع  dرث قيود كل الديمقراطية

 [ي للعو�ة العرب مواجهة تأتي )�أن٣غليون( برهان ويفضل�.)٢سبيلها( [ي عقبة تقف ال�I السلفي

ات، تعريف إعادة إطار  تقود ال�I ضد�التفاوتات السيا�IGÔوالفكري�معا، العمhي، و[ي�الكفاح الذَّ

�وا� حياة شروط [ي العو�ة إلwxا  مستوى  وعhى بلد كل داخل تاليا، والعمل، جتمعات؛(فراد

�ا�-�ايدة فضح عhى الدو�ي، ا�جتمع �التفاوتات  للديمقراطية الشكلية الطبيعة وإبراز هذه

�الناقد�السعودي�الحداثي�عبد�.)٤ع¦wا( التعويض أو إخفاwøا إ�ى تس�ى ال�I الليE,الية  هللا أما
امي�يقدم  أسبابه؛ معرفة أجل من ولكن معرفته، أجل من p عروفم هو �ا تفكيكية قراءة الغذَّ

�فهو  التحليل يطلب كاشف �نه الثقا[يّ  الفعل مجاpت [ي سبقوه كث=,ين عن يختلف وبذا

 يلقwxا مسبقة أفكار من ينطلق واعظا وليس الفعل، عوامل من إليه الوصول  عما�يمكنه والبحث

 [ي تعاني، العربية الثقافة أّن  غصيب�إ�ى هشام ويذهب�ا�فكر�(ردني�.)٥خطب�إص�حية( [ي

�جي� تحجر، أزمة الراهنة، ا�رحلة  هزمwåم العرب والبعثي=ن والتنويري=ن التقدمي=ن من وأنَّ

�سلطة الدولة وسلطة الكهنوت مؤسسات �قد ا�ثّقف وإّن � الخارج. كما  من استقال العربي
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�فا .كب=, إ�ى�حد الثقافية والساحة السياسية الساحة  عن معزوp غدا غصيب، عند �ثقف،.

 هذا من ا�جتمع خروج أّن  غصيب، ويرى، الَدين.� لرجال وإما للسياسي=ن، إما ناسه وترك الشارع

 �.)١ا�واجهة( بسلوك إp يكون  p الواقع
 

  خطاب	ما	بعد	Gستعمار	عند	�دباء	العرب

غربي�حول�الذات�من�خ�ل�تفكيك�إن�أساط=ن�(دب�العربي�عملوا�وحاولوا�dطاحة�بالتمركز�ال
خطابه،�وإعادة�ترتيب�عناصر�ذلك�الخطاب�تمهيدا�Ûنجاز�خطاب�مختلف.�ظهرت�عدة�روايات�
عربية�تتجه�مباشرة�إ�ى�نقد�(نساق�السياسية�والثقافية�ا�هيمنة�عhى�ا�جتمعات�العربية�ونقد�

�ا�جتمع ات�وال��Iتعيق�نمو�سؤال�قيم�التخلف�/قتصادي�وdنساني�ا�هيمنة�عhى�روح�هذه
�ت�مس�ذاكرة� Iال�� �التاريخية �اللعنة �يعتE,�بمثابة �يكن�فإن�سؤال�السلطة �ومهما ا�مكن�فwxا.

)،�وهذا�ما�يجعل�البطل�العربي�يعيش�اغ-,ابا�وجوديا�٢(١٩٦٧السرد�العربي�خاصة�بعد�هزيمة�
ها�تعيش�نوعا�من�الفراغ�ترمز�إليه�تلك�القطيعة�الكأداء�ب=ن�الذات�والزمان�وا�كان�مما�يجعل

�ويمكن �ي�الوجودي.pوما /ستعمار، مع العربية التجربة خصوصية تؤكد أسبابا أن�نورد الد 

 ويمكن ا�م=�ة، dقليمية الصفات عدا فيما الرد�كتابة، [ي ثقافية�تجّلت خصوصية من م¦wا نتج

 :)٣الخصوصية�كا�تي( هذه م�مح تلخيص
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 الدول  من خروجه من الرغم فعhى /ستعمار، ينته ولم فعليا، العربية ا�نطقة تتحرر  لم .١

 .)١كالجوpن( أخرى  عربية ومناطق رئيس، بشكل فلسط=ن [ي احت�p خّلف العربية�كّلها،

 الزمن. من قرن  عhى زادت إذ طويلة، العربية ا�نطقة استعمار مدة كانت .٢

 التحرر  قضايا طرح عhى وصالنص عكفت فقد /ستعمار. عقابيل العربي�عhى (دب اشتغل .٣

�والتنمية /جتماUي،  أخرى  مرة /ستعمار ليعود الس�م، ومعاهدات الوطنية، وا�ثاقفة،

 .�٢٠٠٣  عام العراق احت�ل� الف=�يائي�مع بحضوره

 .عليه �ي ال�I بالشكل حياته صاغت /ستعمار، من أق�GH تجربة العربي الشعب يواجه لم� .٤

 قطعـة"روايـة� وم¦wـا الثانيـة، الخليج حرب بتأث=, كتبت معينة، عربية نصوصاً  السمات هذه تطبع

وروايـة� خـريس، سـميحة لÊردنيـة الطوفـان" و�روايـة�"دفـاتر عاشـور، رضـوى  للمصـرية "مـن�أوربـا
تعـد�مـا�كتبـه��.)٢/سـتعمار( بعـد مـا �دب تعـد�نمـاذج ال�ـI بوجـدرة، رشـيد "تيميمـون"�للجزائـري 

ــاهر� ـــ ــ��الطــ ــــ ــــالح�أو�يحçـ ــــب�صـــ ــــون(الطيـــ ـــــن�جلـــ ــــاهر�بــ ـــه�الطـــ ـــ ـــــا�كتبـ ـــــة،�ومــ ـــار(٣بالعربيــ ـــ ــــيا�جبـ )�٤)�أو�آســـ
/ســتعمار�[ــي� بعــد مــا �دب ظهــرت�عــدة�نمــاذج).�٥بالفرنســية�نمــاذج�لكتابــة�مــا�بعــد�/ســتعمار(

ــــات�الروائــــــي ــــى� (دب�العربــــــي،�مؤلفــ ـــه�"موســــــم�الهجــــــرة�إ�ــ ــــي�روايتـــ ــــا�[ــ ــالح�كمــ ـــب�صــــ ـــوداني�الطيـــ الســـ
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ـــــ ـــدالرحمن�منيـ ـــي�الســــــعودي�عبـــ ــــمال"،�والروائـــ ــــح"،�الشــ ـــدن�ا�لــ ــــال�"مـــ ـــــن�أمثــ ــه�مـ ـــ ــي�رواياتـ ـــ ــــا�[ـ ف�كمــ
و"ســباق�ا�ســافات�الطويلــة؛�ورحلــة�إ�ــى�الشــرق".�[ــي�خماســية�"مــدن�ا�لــح"�لعبــد�الــرحمن�منيــف،�
ـــــوة� ـــرب�قــ ـــ ـــور�الغـ ــــل�ظهــــ ـــات�بفعـــ ـــ��والع�قــــ ـــ ـــميم�الب¯ـ ــــابت�صــــ ـــــوpت�أصـــ ــارا�لتحــ ـــ ــــحراء�إطــ ـــدو�الصـــ ـــ تغـ

روايـة�"الربيـع�والخريـف"��).�تمثـل١اقتصادية�وسياسـية�مـن�أجـل�الـنفط�وأهـداف�إمE,ياليـة�أخـرى(
)�نموذجا�لهذا�النمط�من�النصوص�ال��Iتحتكم�إ�ى�ا�سألة�الحضارية�Ûبراز�تجليـات�٢لحنا�مينة(

ـــه�[ــــي� ــان�وأهميتـ ـــة�dنســ ــيخ�كرامـ ـــتوى�حريــــة�الفــــرد�وا�جتمــــع،�وترســ ـــاري�عhــــى�مسـ /خــــت�ف�الحضـ
ن�أمثال"تـــل�اللحـــم"�لـــنجم�ن�(بطـــال�[ـــي�الروايـــات�العربيـــة�مـــإصـــناعة�التـــاريخ�[ـــي�الزمـــان�وا�كـــان.�

)�يعكســون�مــن�٥)،�و"µخــرون"�لحســونة�ا�صــبا³ي(٤)،�و"ذاكــرة�الجســد"��حــ�م�مســتغنامي(٣وا�ـي(
�Iـــة�العربيــــة�و(وضــــاع�ال�ـــــ ـــاد�للثقافـ ـــن�النقــــد�الحــ ـــا�مـ خــــ�ل�مــــواقفهم�أو�تصــــوراwÉم�للعـــــالم،�نمطـ

روايـــات�لنجيــب�محفـــوظ�يعيشــها�dنســان�العربـــي�مقارنــة�بــا�خر�الغربـــي.�وربمــا�يجـــوز�لنــا�أن�نعــد�
ــتة� عملـــت�عhـــى�تصـــوير�مراحـــل�تحـــوpت�ا�جتمـــع�ا�صـــري،�و�pســـيما�القـــاهري،�خـــ�ل�العقـــود�السـ
(و�ــى�مــن�القــرن�العشــرين.�يقــول�بعــض�النقــاد:�ربمــا�يجــوز�أن�نعــد�تلــك�الروايــات�كسلســلة�ذات�

"،�و"الســمان�اشــتباك�جhــي�اشــتغلت�[ــي�إطــار�مــا�ســم�Iبــأدب�مــا�بعــد�الكولونياليــة،�وم¦wــا�"الث�ثيــة
 م=,امار"،�و"ثرثرة�فوق�النيل".�"والخريف"،�و"زقاق�ا�دق"،�و

                                                
�    ���(bF�� �2� .k	�b��  �2�� N92! .��%.�� <�	�	�= �2P��� ��.Bq :$%��%&2�2D�� 	�? �! i�7 .	� 	�F ��%/ 

,�/,�/��,I .  
       :¯?�(��http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=47276  

�   z�%! ��/  .=),:�R( �s�=  = �W 2F �
Y 	/7 	��  $��=(�� i�bY$%?(��� � zB���=  \%�bB= .$%�9�2��? 
�   w�= �] .=),:14 .�9�(� �s�=  (i(_�� �/ j i(��" :< 	g ��� z
bY -!= �""*>��� W �! $'%�"= �" z³� k�D!

"KÌ%Ë�ÓY= �"�f'�� 3B"= �"JF2� * 2g"= �"i2�;� $DsH!". 
�   �§��b.! �H/7 .=),:1I( $%s�= = $
B�Y  -! ."	.;� *�(Y�l" *>P@�� �Pb��=(� ±2� h%] *\s�� K��& .$�(s�\�

.����� aM(! m'� ��? �%'� �2F��= ���2�� m�2M :�(��� �¦���7 
�   �/�
)�� $&2./ .=),:1�(  ��(�! hB�Y �+ $%))9 <��2�y £H` z� < 	g»$%�+ ��� $�?� k2�� $��D/« � 

=»� $'%�n�?(��«= �»*��f'.��« . :�+ <���=  tÖ k�� ·/  	g7»8%X(B <�F2'+«= �»k=(���«= �« ����=
w�Z= «= �»m'M	�� � �2&«= �»$%.&2B $��D/«. 



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ٩٨ 

 

 Postcolonial Criticismنقد	ما	بعد	Gستعماري	ال

يـأتي�نقـد�مــا�بعـد�/ســتعمار�مـع�الـدعوة�إ�ــى�إعـادة�قــراءة�(عمـال�(دبيـة�(مهــات�بطريقـة�مختلفــة�
مسـتعَمر)�بمعــزل�عـن�القــوى�ا�عيقــة��-تمكننـا�مــن�اسـتعادة�صــوت�ا�همـش�أو�صــوت�التـابع�(امــرأة

(مسـتعِمر)�-(رجل
١

 سـواء /سـتعمار، بعـد مـا أدب تنـاول  الـذي /سـتعمار�هـو�النقـد بعـد مـا نقـد� .)

 الهجينـة، /سـتعمار بعـد مـا ثقافـة أكـرس سـواء أي الصـفاء، مـدخل مـن أم مـدخل�الهجنـة، مـن

(/سـتعمارية الرواسـب مـن (صـلي=ن السـكان ثقافـة تخلـيص [ـي أم�سـاهم الغالـب، وهـو
٢

 وأمـا�).

/سـتعمار� تجربـة النصـوص فwxـا تقـاوم ونقديـة، إبداعيـة أدبيـة، عمليـة فهـو /سـتعمار، تفكيـك
-النقـد�ا�ـا�بعـد�الكولونيـا�ي�رؤيـة�نقديـة�مزدوجـة�تجـاه�µخـر�.ا�سـتعمرة الشـعوب آداب [ي وآثارها

ـــه�dمE,ياليــــة ــرا[ي�وثقافتـ ـــل�،/ستشــ ــد�لسـ ـــي�µن�ذاتــــه�نقــ ـــة�بعــــد�/ســــتعمار�و�و[ـ طة�النخــــب�الحاكمـ
ــاق� ـــد�لÊنســ ــالم�الثالــــث.�وهــــو�بــــذلك�نقـ ــائدة�[ــــي�دول�العــ ــادي�الســ مظــــاهر�التــــأخر�الثقــــا[ي�و/قتصــ

 � .)٣ا�هيمنة�قبل�وبعد�/ستعمار(
لـــة�[ـــي:�"الهويـــة،�اللغـــة،�الـــنص�الروائـــي،�رجـــل/� يعتمـــد�نقـــد�مـــا�بعـــد�/ســـتعمار�عhـــى�مفرداwÉـــا�ا�تمّثِ

ســتعَمر"،��ــي�تغي=ــ,�ا�واقــع�وتبــادل�ا�واضــع،�و/نتقــال�مــن�ا�ركــز�إ�ــى�ا�حــيط.�امــرأة،�مســتعِمر/�م
يصــبح�الناقــد�قــادرا�عhــى�هــدم�مكونــات�البنيــة�النصــية،�أو�ح�ــ��الحادثــة�الثقافيــة،�وإعــادة�تركيwÇــا�
ــــزي� ــتبدال�ا�ركـــ ــــائد،�واســـــ ـــو�ســـ ـــا�هــــ ــادة�مــــ ـــ ـــه�Ûعــ ــــأة�أمامـــ ـــــة�مهيـــ ــــى�الفرصــ ـــائي.�وتبقـــ ــــي�تسلســـــــل�wË�pــــ [ــ

ثق�نقد�ما�بعد�/ستعمار�من�مسلك�نقدي�تسـيطر�عليـه�قـراءة�ذهنيـة،�تث=ـ,�تسـاؤ�pبالهامIGÙ.��ينب
حــول�مصــادر�القــوة�ال�ــ�Iتســيطر�عhــى�الخطــاب�(دبــي�[ــي�فلســفة�التفكيــك.�وقــد�عEــ,�عبــد�العزيــز�
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ـــودة( ــــتقرة،�١حمــ ــــ,�ا�سـ ـــة�القلقـــــة�غ=ـ ـــث�عـــــن�اللبنــ ـــة�تبحــ ـــه:"�إن�القـــــراءة�التفكيكيــ ــــك�بقولــ ـــن�ذلـ )�عــ
بنيــان�مــن�أساســه�ويعــاد�تركيبــه�مــن�جديــد،�و[ــي�كــل�عمليــة�هــدم�وبنــاء�يتغ=ــ,�وتحركهــا�ح�ــ��ي¦wــار�ال

مركـــز�الـــنص،�وتكتســـب�العناصـــر�ا�قهـــورة�أهميـــة�جديـــدة،�يحـــددها�أفـــق�القـــارئ�الجديـــد،�وهكـــذا�
.�والغـرض�منـه�هـو�إسـعاف�الناقـد�[ـي�)٢(يصبح�ما�هو�هام�IGÙمركزيا،�وما�هو�غ=,�جوهري�جوهريـا"

وفــك�رمــوزه�والبــوح�بأســراره.�(مــر�الــذي�يقتÕــ�IGســلطة�مطلقــة�تلمــس�مقاصــد�الــنص�ا�ســتورة،�
ــي�القــــراءة،�وفــــق�قالــــب�قــــد��pينســــجم�مــــع�مقاصــــد�ا�بــــدع،�ويعــــّد�تمــــردا�عhــــى�الــــنص�التقريــــري،� [ــ

 .)٣(وانعتاقا�مما�هو�شائع�وجاهز

يـؤمن�نقــد�مــا�بعـد�/ســتعمار�بــأن�dيـديولوجيا��ــي�وســيلة�الكاتـب�pســتغ�ل�الــنص�[ـي�بــث�أفكــاره�
ـــإن�هــــذا�ينفـــــي�فكــــرة�وجـــــود�العقليـــــة�ومعت ــة�أغـــــراض�غ=ـــــ,�معلنــــة،�فــ ـــي�خدمــ ـــل�توظيفهــــا�[ــ قداتــــه،�بــ

ا�حايــدة.�ومــن�هنــا�جــاءت�dيقاعــات�ا�تعاكســة�التفكيكيــة،�لتعEــ,�عــن�هــذه�التعدديــة�[ــي�مواقــف�
ـــــن� ـــم�يعلــ ـــ ــــة،�وإن�لـ ـــــة�وا�ذهبيـــ ــــة�والفكريــ ــــاءاwÉم�/جتماعيـــ ـــــدد�انتمـــ ــــب�تعــ ـــرين،�حســـ ـــ ــاء�وا�نظـ ــــ (دبـ

ن�هـذه�ا�رجعيـات�ا�وجهـة.�فـالنص�كمـا�يقـول�حسـن�حنفـي�سـ�ح�إيـديولوáي�أصحا§wا�بوضوح�ع
[ـي�مجتمعـات�سـلطوية�فكريــة�وسياسـية،�وكـل�فريــق�يـرى�نفسـه�[ـي�الــنص�ويسـقط�عليـه�أمنياتــه،�
ويــرى�فيــه�دفاعــا�عــن�مصــالحه�وهجومــا�عhــى�خصــومه.�وهكــذا�يكــون�الــنص�خادمــا�لفئــة�سياســية�

ط�و/ســـتبداد�مـــا�يكفـــي�لهزيمـــة�µخـــر.�نقـــد�مـــا�بعـــد�واجتماعيـــة�معينـــة،�تملـــك�مـــن�وســـائل�التســـل
ـــفه�مهمــــــة� ـــــن�بوصـــ ــــة،�ولكـ ــــة�تاريخيــ ـــــاب�بوصــــــفه�مهمــ ـــــى�الخطـ ــــر�إ�ـ ــــة��pتنظــ ـــة�نقديــ ــــتعمار�نظريـــ /ســ
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سياسـية.�إّن�القيمـة�(دبيـة�غ=ـ,�متوقفـة�عhـى�جماليـات�الـنص�فقـط،�إنمـا�مرتبطـة�بعوامـل�كث=ــ,ة�
نقــد�إ�ــى�العــالم.�وهــو�كــذلك�يســتفيد�مــن�مــن�أهمهــا�العامــل�السياÔــ�IGالــذي�يؤّكــد�حتميــة�عــودة�ال

ـــة� ـــاليب�الهيمنــــــة�ا�خ-�نـــ ـــف�أســـ ــــة�§wــــــدف�كشـــ ــى�النصــــــوص�ا�ختلفــ ــــا�عhــــ ـــددة�يطبقهــ ـــات�متعـــ إمكانيـــ
ركـــز�النقـــد�مـــا�بعـــد�الكولونياليـــة،�[ـــي�قراءاتــه�لÊعمـــال�(دبيـــة�والفنيـــة،�عhـــى�الكشـــف�عـــن�).�١فwxــا(

 شعوب�و(قطار�ال��Iخضعت�له.�µثار�الثقافية�و/جتماعية�و/قتصادية�ل�ستعمار�عhى�ال
عhى�الخطاب�الروائي�أكÄ,�من�الخطـاب�الشـعري�والـدرامي.�وقـد�يكـون�نقد�ما�بعد�/ستعمار�يركز�

مــرد�ذلــك�إ�ــى�الخاصــية�الجوهريــة�ال�ــ�Iينفــرد�§wــا�الســرد�عــن�بقيــة�(جنــاس�(دبيــة�(خــرى،�و�ــي�
ــة�مــــن�العــــالم�ا�ســــرود ــاحات�معتمــ ــتكناه��قدرتــــه�التخيليــــة�عhــــى�إضــــاءة�مســ ــائي)،�واســ (ا�ــــ-ن�الحكــ

ـــات� ــة�والرمزيــــة،�وإبــــراز�صــــوت�الفئـ بواطنــــه�وأســــراره�وتركيباتــــه�/جتماعيــــة�و/قتصــــادية�والثقافيــ
ـــات� ـــاحر�الهويـــ ــــي،�تنـــ ــــراع�الطبقــ ــــ=ن�أفــــــراده�(الجــــــنس،�الصــ ــــات�ا�تشــــــابكة�بــ ا�همشــــــة�فيــــــه،�والع�قــ

ــة�وال ــ��التقليديــ ــاين�بــــ=ن�الب¯ــ ــة)،�والتبــ ــة�والدينيــ ــة�.�.�.�إلــــخ(ا�جتمعيــــة�وdثنيــ ،�١٩٨٣).�و[ــــي�٢حداثــ
ــة� ــى�دراســ ــا�إ�ــ كتــــب�إدوارد�ســــعيد�مقالــــة�قيمــــة�تحــــت�عنــــوان:�"العــــالم�والــــنص�والنقــــاد"،�يــــدعو�فwxــ

).�ينتقـد�إدوارد�سـعيد�جميـع�أنمـاط�التحليـل�النÅـ�IGال�ـ�Iعـدت�٣النص�[ي�ع�قة�بعا�ه�الخـارáي(
GÅا�منفصلة�عن�العالم�ا�وجود�فيه.�والتحليل�النwËى�أhقـد�يكـون�ممكنـا�مـن�أجـل�النصوص�ع�I

أن�يكــون�هنــاك�قــراءات�wËpائيــة�وممكنــة��ي�نــص�يمكــن�أن�تتحقــق�مــن�خــ�ل�فصــل�الــنص�عــن�
يــرى�إدوارد�ســعيد�لــزوم�اقتفــاء�(ثــر�السياÔــ�IGللكتابــة،�عEــ,�قــراءة�ثقافيــة�تعيــد�العــالم�الحقيقــي.�

ــــدنيا ـــاهر�الــــ ـــ ـــه�بمظــ ـــ ـــن�ربطــ ـــــد�مـــــ ـــــة��pبـــ ــــة�ثقافيـــ ــــو�حادثــــ ــالنص�هــــ ــــ ـــالم،�فــ ـــ ـــى�العــ ـــ ـــد�إ�ــ ــية��النقـــــ ـــ السياســـ
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ـــن�(حــــــوال ـــال�مــ ـــة�بحـــ ـــ,�مقنعــ ـــعيد�غ=ـــ ــــي�رأي�ســ ــة.�فالنصـــــية�[ــ ــــة�والثقافيــــ ــــن�هــــــذا�)١(و/جتماعيـ .�ومـ
ــــف� ــــا�يصـ ـــل�مـ ـــو�كــ ـــب�هــ ــــاب،�فالنســ ــــب�و/نتسـ ــ=ن�مفهـــــومي�النسـ ـــرق�بـــ ــــعيد)�يفــ ــــق�وجـــــدنا�(سـ ا�نطلـ
ـــنح� ـــا�يمـ ـــه.�أمــــا�/نتســــاب،�فهــــو�مـ ــاقه�وتكوينـ ــات�الــــنص،�فهــــو�تحليــــل�داخhــــي�لجمالياتــــه�وأنســ مكونــ

حركتـــه؛�أي�مجموعـــة�النصـــوص�ا�حيطـــة�بـــه،�ومكانـــة�ا�ؤلـــف،�واللحظـــة�التاريخيـــة��الــنص�مجـــال
ال�ـــ�Iيـــتم�فwxـــا�اســـتعادة�الـــنص�مـــرورًا�بآليـــات�النشـــر�والتوزيـــع�والتلقـــي.�و§wـــذا�يكـــون�/نتســـاب�هـــو�
إعادة�خلق�الع�قات�ب=ن�النصـوص�والعـالم،�Ûخـراج�الـنص�مـن�عزلتـه�ال�ـ�Iتدفعـه�إلwxـا�ال¥�عـات�

ــاريêي�(كاديميــــة�ذا ــد�أن�يعــــود�إ�ــــى�قضــــية�البنــــاء�التــ ــيق،�فعhــــى�الناقــ ت�ا�نظــــور�التخصÅــــ�IGالضــ
 لßمكانيات�ال��Iسمحت�للنص�أن�يوجد.

 النظرية�النسوية�ونقد�ما�بعد��ستعمار

ـــــوية� ـــــات�النظـــــــر�النســ ـــــان�لوجهــ ـــل�إن��feministكــ ـــــتعمار،�بــــ ـــــد�/ســ ــا�بعــ ـــــد�مـــــ ـــي�نقــ ـــدة�[ــــ ــا�ا�-�ايــــ ـــ أهميwåــ
ونظريــة�مــا�بعــد�/ســتعمار�تتــداخل�وتتبــادل�الفائــدة.�ونســتطيع��/ســ-,اتيجيات�النســوية�ا�عاصــرة

القـــول�إن�النقـــاد�ينظـــرون�إ�ـــى�الخطـــاب=ن�كلwxمـــا�باعتبارهمـــا�شـــيئا�واحـــدا.�فهنـــاك�تـــواز�واضـــح�بـــ=ن�
).�تـأتي�٢تاريخ�النظرية�النسوية�ومشاغلها�من�ناحية،�ونظريـة�مـا�بعـد�/سـتعمار�مـن�ناحيـة�أخـرى(

وإح�لهـا�نوعـا�آخـر�أكÄـ,�صـحة�يفـرض��patriarchalء�القـراءة�(بويـة�مهمة�النقد�النسوي�[ي�إقصا
،�)٣١(نفســـه�مكاَنـــه،�ويكـــون�لـــه�حضـــور�مســـاو�للقـــراءة�البطريركيـــة�ال�ـــ�Iتعكـــس�رؤيـــة�الرجـــل�فقـــط

ــتعمار ــع� (مــــر�الــــذي�يتماÚــــ��Gمــــع�نظريــــة�مــــا�بعــــد�/ســ ال�ــــ�Iتطلــــب�تــــو�ي�الحــــذر�لــــدى�التعامــــل�مــ
ــا�الرجــــل�ال ــ�Iطورهــ ــات�القــــيم�ال�ــ ــبيفاك�[ــــي�منظومــ ــاتري�ســ ــه�جيــ ــا�عEــــ,ت�عنــ غربــــي�ا�تفــــوق.�وهــــو�مــ

أبحاwùا�عـن�القمـع�ا�ـزدوج�الواقـع�عhـى�ا�ـرأة�ا�سـتعمرة.�وهنـا�ي-,ّسـم�كـل�مـن�النقـد�النسـوي�ونقـد�
ــان�أمــــام�مصــــطلحات�مـــن�مثــــل�(أبــــيض�وأســــود)� ــة�التفكيــــك،�فيقفـ ــتعمار�خطـــى�نظريــ ــا�بعــــد�/ســ مـ
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ــل�الــــ ـــ��متعســــفا�داخــ ــخ�فصـ ـــ�Iترســ ــات،�ح�ــــ��إن�بعــــض�(رجــــل�وامــــرأة)،�ال�ـ ــي�للمجتمعــ وUي�الجم�ــ
النقاد�ينظر�إ�ى�التفكيك�باعتباره�نشاطا�هدفه�(ول�إنصاف�قطاعات�إنسانية�معينـة�اسـتخفت�
ــة� ـــد�احتكــــر�عمليــ ــتعِمر)�قـ ــيِمن�(الرجــــل،�ا�ســ ـــان�ا�هــ ـــا�ي،�فــــإذا�كـ ــا.�وبالتـ ــة�القديمــــة�بحقوقهــ النظريــ

ــــرأة، ـــــه�(ا�ــــ ـــيَمن�عليـــ ــــا�ا�هــــ ــــتبعد�فwxــــ ــــــة،�واســـ ـــــف=,�الرمزيــ ـــإن��التشــ ـــ ـــــل،�فــ ـــن�طويـــ ـــــذ�زمــــ ـــتعَمر)،�منـــ ـــ ا�سـ
 التفكيكية�تأتي�لتضع�ا�هيمن�عليه�[ي�قلب�هذه�العملية.

 
 النقد�العربي�اJا�بعد��ستعماري�Lي�اJغرب

�ا�شرق  �[ي �هو�موجود �ا�غرب�عhى�عكس�ما �[ي �متقدم�جدا ويمثل��.النقد�العربي�والتنظ=,�له
�و[ي�هذه الف-,ة�سيتم�ترحيل�الثقافة�إ�ى�رحاب��منتصف�السبعينات�بداية�"ا�غرب�الجديد".

��ي�(خرى�رحبت� �الصحافة �أن �كما �ال-,حيل �هذا �[ي �فالجامعيون�بدورهم�ساهموا الجامعة.
(با�ناهج�الجديدة

١
ويرجع�ذلك�إ�ى�عوامل�تاريخية�وثقافية،�من�ذلك�انفتاح�الجامعة�ا�غربية�.�)

�والنظريات�الغر  �ا�ناهج �منذ�الستينات�عhى �وقت�مبكر، �تكوين�[ي �ساهم�[ي �مما بية�الحديثة،
ثانيا�أن�ا�ناهج�والنظريات�الحديثة�[ي�الغرب�انطلقت�من� جيل�جديد�من�النقاد�(كاديمي=ن.�

فرنسا،�[ي�إطار�ما�يعرف�با�درسة�الفرنسية�(البنيوية�وما�بعد�البنيوية)�خ�ل�الستينات،�وهذا�
�تم=��للغة�الفرنسية�[ي�نظام�التعليم�ما�ساهم�[ي�تسهيل�عملية�ا�ثاقفة،�بحيث�شكل�الوضع�ا

�أصولها� �والنظريات�[ي �ا�ناهج �عhى �ا�غاربة �الباحث=ن �اط�ع �[ي �ومباشرة �مساعدة �أداة ا�غربي
�ثالثا، إن�تطور�مجال�dنتاج�ا�عر[ي�با�غرب�[ي�وقت�مبكر�[ي�بعض�حقول�العلوم� الفرنسية.

�العر  �هللا �عبد �مع �التاريخ �مجال �[ي �خاصة �٢وي(dنسانية �صاحب �العربية�«) (يديولوجية
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)�ومجال�اللسانيات،�شكل�مرجعية�١،�ومجال�علم�/جتماع�مع�عبد�الكب=,�الخطيIé(»ا�عاصرة
�اس-,اتيجياته �تجديد �[ي �م¦wا �النقدي �الخطاب �استفاد �معرفية �وتحديث�، وتطوير�مفاهيمه

اء�استجابة�للوضعية�السياسية�الكولونيا�ي�[ي�ا�غرب�ج بعد وعhى�العموم�فالنقد�ا�ا  مقارباته.
ية،�ذلك�أن�ثوالثقافية�والتاريخية�ال��Iم=�ت�تفك=,�مثقفي�ما�بعد�/ستعمار�[ي�الدول�العا�ثال

�ا�ا � بعد السياق � الكولونيا�ي �إ�ى��١٩٧٠-١٩٦٠ب=ن �آنذاك �ا�غربية �الشابة �dنتلجنسيا دفع
ة�إ�ى�رؤية�أبستمولوجية�وإيديولوجية�إخضاع�ا�وروث�الكولونيا�ي�ا�غربي�[ي�العلوم�/جتماعي

(صارمة
٢

(. 
لقد�كان�الفكر�الجزائري�[ي�مرحلة�ما�بعد�الكولونيالية�فكرا�نقديا،�تنويريا،�عق�نيا،�توفيقيا،�
�الذي�انخرط�فيه�هذا� �عا�يا �السائد �العام �غرار�الجو�dيديولوáي �متفائ��عhى يؤمن�بالعلم،

طا�مشروطا،�إن�جاز�التعب=,.�لقد�كانوا�يؤدون�رسالة�ذات�الجيل�من�ا�فكرين�الجزائري=ن�انخرا
�أن� �بالتا�ي ��pبد �كان Iعالم� �توجه �سياق �[ي �منخرطة �واحد �آن �كانت�[ي �لك¦wا �وطنية صبغة

ال��Iدعا�وناضل�من�� ينعكس�مص=,�هذا�(خ=,�عhى�مص=,�هذا�الفكر�الوط¯�Iوعhى�القيم�وا�بادئ
hى�(قل�ذلك�الفكر�ا�سموح�له�بالتعب=,�عن�ذاته،�فكرا�أجلها.�لقد�كان�الفكر�الجزائري�إذن،�ع

توفيفيا،�متفتحا،�[ي�مجال�الع�قة�ب=ن�(نا�وµخر.�صحيح�أنه�باÛمكان�أن�نجد�بعض�التباين�
�قاسم،� �مولود �من �فكر�كل �[ي �والعروبة) �(dس�م �و(صالة) �µخر�(الحداثة �حضور �درجة [ي
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�وطالب�dبراهي �ا�جيد�مزيان، �وعبد�هللا�وعبد �لشرف، �وفكر�كل�من�مصطفى �من�جهة، ،Iم
 ).١مازوني،�ورضا�مالك�من�جهة�أخرى،�لكن�دون�أن�يصل�هذا�التباين�إ�ى�درجة�التعارض(

 
 دراسات�عربية�حول�نقد�ما�بعد��ستعمار�

�ملك( �أم=ن �الدكتور �العرا°ي Iكاديم)� �النقدية�٢يعد �النظرية �مجال �[ي �البارزة �(سماء �من (
�٢٠٠٥ما�بعد�الكولونيا�ي�عhى�الصعيد�العالمI.�وقد�حاز�كتابه�الصادر�[ي�نيويورك�عام�والنقد�

 �Muslim Narratives and the Discourse of "السرديات�dس�مية�و�خطاب�اللغة�dنكل=�ية "

English�.ى�اهتمام�واسع�[ي�(وساط�(كاديمية�و�الثقافية�[ي�كل�من�أمريكا�الشمالية�وأوروباhع�
�الذي�أفرزته�هجمات� IGÔي�و�السياUالكتاب�[ي�السياق�الثقا[ي�و�/جتما� وجرى�استقبال�هذا
الحادي�عشر�من�سبتمE,�[ي�أمريكا�و�ما�أعقwÇا�من�اهتمام�م-�ايد�بالثقافة�و�الحضارة�dس�مية�

�من�٣و�العربية( �عن�مجموعة�من�الدراسات�النقدية�لÊعمال�الروائية�لعدد �والكتاب�عبارة .(
�dنكل=�ية.�ا �باللغة �و�الذين�يكتبون�رواياwÉم �و�أفريقيا �ا�عاصرين�من�آسيا لروائي=ن�ا�سلم=ن

�الدين�فرح،� �ونور �وسلمان�رشدي، �كتابه�أحمد�عhي، �ملك�[ي �ال��Iدرسها ومن�ضمن�(سماء
وعبد�الرزاق�غورناه،�وأديب�خان،�ورقية�حس=ن،�وفاطمة�ا�رنيIGH،�وأهداف�سويف،�وغ=,هم.�

كتاب�مساهمة�بارزة�[ي�إثراء�الفهم�الغربي�لخصوصيات�الثقافة�dس�مية�وال��Iتشكل�ويعد�ال
ا�كون�(سا�IGÔللوUي�و�الهوية�عند�الروائي=ن�ا�سلم=ن�من�(صول�µسيوية�و�dفريقية�الذين�
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�dنكل=�ية �باللغة �ا�همشة��.يكتبون �للفئات �صوت �Ûعطاء �محاولة �النقدي �الجهد ويعتE,�هذا
�و�تدج=ن�والغ= �ا�غايرة �هوياwÉم �تزييف �ا�ركز�[ي �وكسر�سلطة �الرسمية �الثقافة �[ي ,�ممثلة

إبداعاwÉم�(دبية�عن�طريق�طمس�نقاط�/خت�ف�و�التباين.�وتشكل�النظرية�النقدية��ا�يعرف�
�بعد�كولونيا�ي�dطار�النظري�للكتاب�من�حيث�ال¥�عة�التقويضة� �والنقد�ا�ا �الحداثة �بعد بما

�با�ستعمرات�للسردي �يعرف �كان �ما �ا�ى �أصولهم �تعود �روائي=ن �أعمال �وتناول �ا�ركزية ات
الE,يطانية�[ي�كل�من�آسيا�و�أفريقيا�ودراسة�(عمال�الروائية�ا�كتوبة�باللغة�/نكل=�ية�من�قبل�

 أدباء�غ=,�بريطاني=ن�أص��ودراسة�(نساق�الثقافية�من�خ�ل�النصوص�الجمالية.
�أبو� �رامي �كتاب�"الرسيس�وا�خاتلة١شهاب(نشر�د/ � �النقد��-) �[ي �الكولونيالية �بعد خطاب�ما

�هذا� �والنشر. �للدراسات �العربية �ا�ؤسسة �الصادر�عن �والتطبيق"، �النظرية �ا�عاصر�: العربي
�بعد� �أوضح�ا�ؤلف�أن�خطاب�"ما �بعد�الكولونيالية�[ي�النقد�العربي. الكتاب�يتناول�النقد�ما

� �تصاعدت �بنشر�كتابه�الكولونيالية" �سعيد �إدوارد I¯ا�فكر�الفلسطي� �قام �أن �بعد أهميته
�التمثيل�" Iاس-,اتيجي�� �عhى �باpعتماد �النص�ثقافيا �لقراءة �جديدا �مشك��اتجاها /ستشراق"،

�الخطاب �هذا �دعائم �أبرز �من �تعدان �اللت=ن �ا�عر[ي �مواجهة��.والحفر �[ي �أنه �شهاب ورأى
�ع �آخر �خطاب �نشأ �/ستعمارية �آلياته�الخطابات �وكشف �/ستعمار، �نقض �عhى مل

�إ�ى�أن�هذين�/تجاه=ن�ا�نتج=ن�شك��ما� واس-,اتيجياته�اتكاء�عhى�نص�مضاد�ومقاوم،�pفتا
).�ركز�ا�ؤلف�[ي�هذا�الكتاب�عhى�الدراسات�٢يمكن�أن�نطلق�عليه�خطاب�ما�بعد�الكولونيالية(
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�الكولو  �بعد �ا�عنية�بخطاب�ما �ا�عاصرة �العربية �الثمانينيات�القرن�النقدية �منذ�مطلع نيالية،
�التيار� �انشغالهم�§wذا �العرب�الذين�عرف�ع¦wم �الزمن�الحاضر�لدى�بعض�النقاد �ح�� IGا�ا�
�وعبدهللا� �صالح، �وفخري �عصفور، �جابر �وم¦wم: �النقاد، �هؤpء �بعض �مستعرضا النقدي،

�مناصرة. �وعزالدين �سليمان، �ونبيل �الن إبراهيم، �ا�مارسة �الكتاب �التطبيقية�يتناول قدية
�تمثلت� �وقد �العرب، �النقاد �م¦wا �انطلق Iال�� �النقدي، �الخطاب �لهذا �النقدية و/س-,اتيجيات
�وdنشاء� �وتفكيك�الخطاب، �التقابلية، �القراءة �السردي، �و/ستقراء �µخر�خطابيا، باستدعاء

 �.م�الهويةوالتمثيل،�والبحث�[ي�اللغة�وتكوي¦wا�ا�قاوم،�وقراءة�[ي�تجارب�مشا§wة،�وترمي
)�كتابه�"الرواية�وأسئلة�ما�بعد�١،�أصدر�الناقد�ا�غربي�(ستاذ�إدريس�الخضراوي(٢٠١٢أما�[ي�

�الثقا[ي� �التمثيل �أمثال �من �القضايا �الكتاب �يعالج �للنشر�بالقاهرة. �دار�رؤية �عن /ستعمار"
�من�القضايا�(ساسية �وغ=,ها �باتت�وسياق�ما�بعد�/ستعمار،�وإشكالية�تفكيك�µخر، Iال�� ،

�من� �/ستفادة �خ�ل �من �الكتاب �هذا �ويطمح �الكولونيالية. �بعد �ما �نقد �باهتمام تستأثر
�(سئلة� ��هم �dصغاء �إ�ى �/ستعمار، �بعد �ما �خطاب �خاصة �الجديدة، �النقدية ا�رجعيات

رها�الثقافية�ال��Iتطرحها�الرواية�العربية،�إذ�من�شأن�كل�قراءة�جديدة�أن�تبوئ�الرواية،�باعتبا
�إن�الناقد�يطمح�من�خ�ل�ذلك�كله�إ�ى� �يحفل�بدppت�وأبعاد�جديدة. �مختلفا نصا،�حضورا
�من� �يستفيد �العربية �الرواية �قراءة �[ي �جديد �مق-,ح �تقديم ،pأو� �أساسي=ن: �هدف=ن تحقيق
�الراهنة،�عhى� �النظرية�(دبية�ا�عاصرة،�و/نفتاح�الذي�يطبع�ممارسwåا التحوpت�ال��Iتعرفها

واختصاصات�شديدة�/خت�ف،�وم¦wا�حقل�الدراسات�الثقافية�وما�يندرج�[ي�إطارها�من��حقول 
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�لقراءة� �جديدة �زوايا �اج-,اح �ثانيا، �/ستعمار. �بعد �تيار�ما �م¦wا �عديدة �ونظرية تيارات�فكرية
 ).�١(دب�تعيد�إ�ى�دائرة�/هتمام�ما�كان�مهمشا�[ي�الدراسات�النقدية�السابقة(

 
  Feminist Criticism ائيالنس النقد.�٢٧

�p حركة تكون  تكاد النسائية النقدية الحركة  سنوات، بضع الحقيقي عمرها يتجاوز  وليدة،

 العصور، أقدم منذ (دب رافق قد الرجال نقد أن ح=ن [ي الناقدات من مع=ن عدد عhى وتقتصر

 العصور  عE, سائيالن النقد لواقع متأنية دراسة إن (صعدة. كافة عhى واسعا إنجازا وحقق

القرن� بداية  وح�� الجاهhي العصر منذ تماما مختفيا يكون  يكاد النقد هذا أن إ�ى تش=, ا�ختلفة
 امرأة أم�جندب م¦wن الناقدات من  قلي�  عددا إp تعرف لم ا�ختلفة العربية العشرين.�العصور 

 أبي بن عقيل بن يلة)،�وعق٣عhي( بن الحس=ن بنت سكينة )،�والسيدة٢حجر( بن القيس امرئ 

 يكاد )،�والنقد�لهؤpء�الناقدات٥ا�ستكفي( بنت ا�رية،�ووpدة حسان بنت جحدر )،�أم٤طالب(
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��pيستند �تأثريا  تحكمها تجريبية بمحاوpت أشبه هو بل صحيحة، قواعد إ�ى يكون�انطباعيا

 النقد حركة دفع [ي إسهامه خ�ل من واضحا تطور�النقد�النسائي وظهر�أثر. البيئة عوامل بعض

�تطور  مم=�ة مكانة واحت�لها (مام إ�ى ا�عاصرة العربية �عوامل �أهم �ومن النقد� ومرموقة.
 :النسائي

 قوية، دفعة أعطاها قد بالرجال العمل خ�ل من واحتكاكها العملية للحياة ا�رأة دخول  إن .١

 . بنفسها ثقة أكÄ, وجعلها

 هذا من جزء وأwËا الناقد، يؤدwÏا وسياسية ماعيةواجت أدبية رسالة النقد بأن ا�رأة شعور   .٢

 . وإخ�ص أمانة بكل الرسالة هذه تحمل أن وعلwxا ا�جتمع

 ال�I العالية الثقافة من جزء وهو ا�رأة، به تتمتع صارت الذي العا�ي الثقا[ي التحصيل .٣

 . عام بشكل ا�جتمع §wا يتمتع صار

 خ�ل من لها وتشجيعه والبناء، dبداع عملية [ي ا�رأة به تقوم الذي للدور  ا�جتمع وUي  .٤

 التسهي�ت. كافة تقديم

 الصحف ا�طبوعة�من�خ�ل ا�ادة توافر سهل مما النشر ودور  وا�كتبات، ا�طابع انتشار .٥

 .ا�ختلفة والكتب وا�ج�ت

 (دوات وتشكيل ا�رأة عند النقد مفهوم تطوير [ي الفعال وا�عاهد الجامعات دور   .٦

 �مارسته. يةالحقيق

 أكE, له كان مما وا�حلية والعربية العا�ية وا�ؤتمرات الندوات من العديد [ي ا�رأة مشاركة  .٧

 .  وا�مارسة والدربة ا�هارة تحقيق [ي (ثر

 . §wا والتأثر ال-,جمة حركة  بفعل الغربية µثار�النقدية معظم عhى /ط�ع .٨
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 النقد�&دبي�النسوي�

� �الناقدة �شوآل-,عّرفت �إيل=ن �النسوي  (١)Elaina Showalter  النسوية �النقد  مصطلح

Gynocriticism(٢) تستشعره��� �ما �إليه �والدافع �نظر�ا�رأة، �وجه �من �النصوص �تحليل بأنه
�من� �أدبا �إياه الحركات�النسوية�من�إهمال�الرجل�ا�تعمد��جمل�إنتاج�النساء�dبداUي�وعده

ف�النقد�النسوي�هو�الرفع�من�م¥�لة�ا�رأة�[ي�ا�جتمع.�وقد�الدرجة�الثانية.�لذلك�فقد�كان�هد
�الحركة� �نطاق �[ي �بأمريكا �العشرين �القرن �منتصف �[ي �(دبي �النقد �من �الصنف �هذا نشأ
�مطلع� �[ي �فرنسا �إ�ى �تحول �ثم �كندا، �[ي �كب=,ا �رواجا �وعرف �با�ساواة، �ا�طالبة النسوية

 هرت�دراسات�عديدة�تطبقه.السبعينيات،�فضبطت�دوافعه�وغاياته�ومناهجه،�وظ
النقد�النسوي�wÏتم�باpخت�ف�الجن�IGH[ي�إنتاج�(عمال�(دبية�شك��ومحتوى،�تحلي��وتقويما،�
�وا�اركسية،� �النفسية �النظرية �من �فهو�يستفيد �محددة، �أو�إجراءات �واحدة �نظرية و�pيتبع

النقد�النسوي�إنصاف�ا�رأة��وغاية�.ونظريات�ما�بعد�البنيوية�عموما؛�لذا�فهو�متعدد�/ّتجاهات
وجعلها�عhى�وUي�بحَيل�الكاتب�الرجل،�وإبراز�طريقة�تحّ=�ه�"ضد�ا�رأة�وwÉميشها�بسبب�أنوثwåا".�

�الوجوه �كافة �من �للنساء �(دبي �باÛنتاج �النقد �wÏتّم �السيكولوجية� ولذا �النفسية الحوافز
�الرسائل�وا� �فwxا �بما �والتأويل�و(شكال�(دبية �النقد��.ذكرات�اليوميةوالتحليل �فإّن ومن�َثم

                                                
�    (b�¢2X G'�qElaina Showalter .=),:R,*	9�& �+ ( $%D�(!7 $%?�7 �$�2.&= �$
B�Y= ���U��� �$%���b���= $%M�����   �+=

*	/�= u! -!�.F ���� 	���� W2.��� j *	fb�� <���2�� $%ª��Y�� ��F=��= (�2_B= �$F �°= �2P�!  ���� 	����
 .W2.���K
bY 	9= hbD�� -! 	�	���  <�����=m'� \Y(B ��� K&�Y= .<��2�2�� -! $�2�b! $�2�y (b�¢2X  	9�& *
$%&2�\�'B � T2
%? $'�'�!= j $��lq �F � � �'b��=k2�\.  

�     Gynocriticism� <���u� $%¸ �B $F� � =7 �W2.��� i��� $F� � 2+� $%D�(!�� *	9���� .\%�b! ��7 £�(B �VaY <�
B�D
 O
� ��� <����b&�� pq >@� 2+= ."$�2.��� $�(��X 2¨" �¦��! j �=7 �H_g�� �r+ K'��bF� ��� �+ (b��2X G�q

�7 3%'fb� m�&7 � ��q" -! El�§ N! J%Db�� -! �	? �n�.��� $?(� $F� � m'� �2�B *	�	� El�§ N�== �*7(�� i
 -� H�&) "�¹��(�&=  2Yr��Groden =Kreiswurth  �	�	� W2.& 	�&" �$�(��X $�2.��� 2¨" -!,I, k�Y= .(

gynocriticism �2%�
�� 	�? �! $'/(! j $!	¥b.�� $%!�P�bF�� <����b&H� $¬%b&.�.���� 3%'fb��= $ 



�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ١١٠ 

 

(ول�هو�دراسة�صورة�ا�رأة�[ي�(دب�الذي�أنتجه��:النسوي�يتحرك�بصفة�عامة�عhى�محورين
ويلتقي�ا�حوران�[ي�الواقع�عند�نقطة� �.وµخر�هو�دراسة�النصوص�ال��Iأنتجwåا�النساء الرجال،�

(دبي�أو�فلسفته�عند�الحركة�النسائية�هو�).�وجوهر�فكرة�النقد�١واحدة��ي�هوية�ا�رأة�أو�ذاwÉا(
عhى�امتداد�تاريخها�الطويل،�سواء�[ي�ا�جال� - حسب�اعتقاد�الحركة�-ما�لقيته�ا�رأة�من�ظلم�

أم�[ي�مجال�النقد�إذا�لم�تتح�لها�الُفرصة�للّتعِب=,�عن�آراwøا��-أي:�كتابات�ا�رأة�نفسها��-dبداUي�
هة�نظر�الرجل،�أم�فيما�أّدى�إليه�(دب�والنقد�من�ترسيخ�النقدّية�ال��Iقد�تكون�مخالفة�لوج
 ).٢(وضاع�القديمة�للمرأة�[ي�ا�جتمع(

إن�هناك�فصل�القول�ب=ن�مصطلح�النقد�النسوي�وب=ن�مصطلح�النقد�النسائي،�خاصة�وأن�
�عبد� �عفاف �د/ �تقول �تعارض. �من �بي¦wما �كب=,��ا �مثار�نقد �µن �ح�� �يزال p� �بي¦wما الفرق

)�إن�مصطلح�النقد�النسوي�(تحليل�النصوص�(دبية�من�وجهة�نظر�ا�رأة)�ينطلق�من�٣(ا�عطي
الدفاع�عن�قضية�ا�رأة�وحقوقها،�لذلك�ينظر�إ�ى�النصوص�ال��IتكتwÇا�من�هذه�الزاوية.�وترى�
الباحثة�أن�الدافع�وراء�ظهور�هذا�النوع�من�النقد�هو�dهمال�العام�Ûبداع�ا�رأة�عhى�اخت�ف�

ه،�بل�اعتباره�أدبا�غ=,�متم=�.�لذلك�جاء�مصطلح�النقد�النسوي�كي�يرفع�من�م¥�لة�ا�رأة�مشارب
�تبلورت�منذ� �قد �ا�رأة �إبداع �[ي �الوجهة �مثل�هذه �إ�ى �ال¥�عة �وأن �خاصة �ا�جتمع، �[ي الكاتبة

)�[ي�١)�[ي�مصر�والطاهر�حداد(٥)،�وقاسم�أم=ن(٤جهود�مفكرين�كث=,ين�أمثال�رفاعة�الطهطاوي(
  تونس.
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وتعتE,�عفاف�عبد�ا�عطي�أن�الغاية�من�النقد�النسوي�ليست�أن�نفتح�للنساء�حق��مخصوصا�
من�الدراسات،�بل�الغاية�من�النقد�النسوي��ي�إبراز�أسطورة�(نوثة�وإدارwÉا�[ي�ضم=,�الجماعة�
(دبية،�وبذلك�أضيفت�غاية�مهمة�إ�ى�غاية�النضال�النسوي�تتمثل�[ي�البحث�عن�خصوصية�

�ال��IتعتE,�ع�مات�محايدة،�(دب� �عن�ع�مات�الذكورة النسائي�وع�مات�(نوثة�فيه�لتم=�ها
خاصة�وأن�هناك�أوجاعا�خاصة�بوضع�ا�رأة�[ي�ا�جتمع،�ا�رأة�الكاتبة�فقط��ي�ال��Iتستطيع�

 ).٢التعب=,�ع¦wا�طبقا��ا�يمكن�أن�يحدث�من�تماه�خاص�بي¦wما(
 :النسوي خصائص�النقد�

�تكتبه .١ �ما �النشاط�الداخhي،��تحديد �من�خ�ل �با�نثوية �اتصافه �وكيفية �وتعريفه ا�رأة
 ).�٣وليس�الخارáي(

�السابقات� .٢ �الرائدات �النساء �تجارب �خ�ل �من �(نثوي �للموروث �(دبي �التاريخ كشف
 .وتقليدهن�بوصفهن�نماذج�ُيحتذى�§wا�من�غ=,هن

�ف .٣ �(نثوية) �(الذاتية �ا�تم=�ة �(نثوية �التجربة �صيغة �وإدراكا�إرساء �وتقويما �وشعورا كرا
 للذات�والعالم�الخارáي.

تحديد�سمات�لغة�(ن��ðومعا�ها�أو�(سلوب�(نثوي�ا�تم=��[ي�الك�م�ا�نطوق�والك�م�  .٤
 .ا�كتوب�وبنية�الجملة�والع�قات�اللغوية�والصور�ا�جازية
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  النسائي�Lي�مصر النقد
 إ�ى ا�عاصرة العربية النقد حركة دفع [ي إسهامه خ�ل من  واضحا تطور�النقد�النسائي ظهر�أثر

 قطر عhى مقتصرا التطور�للنقد�النسائي هذا يكن ومرموقة.�ولم مم=�ة مكانة واحت�لها (مام

كانت�التطور�للنقد�النسائي.� العربية.�كانت�مصر�رائدة�هذا (قطار كافة شمل بل بعينه، عربي
 عن البحث هذا فيحدثى�نصيبا�ب=ن�الناقدات�العربيات.�الناقدات�ا�صريات�(كÄ,�عددا�و(و[

 العربي. النقد حركة تطوير ا�صرية�[ي ا�رأة دور 
 )L١ي�مصر�(�النسائي&دبي�خصائص�النقد�

كان�حب�ال-,اث�العربي�ودفاعه�أبرز�مقاصد�الناقدات�وpسيما�[ي�الدراسات�الخاصة� .١
 بالتأليف�النقدي.

بعض�الناقدات�ا�صريات�فلم�تقتصر�عhى�مدة�معينة�أو�علم�تنوعت�ا�واضيع�ال��Iتناولwåا� .٢
�ثم� �والعصر�الحديث IGÔوالعبا� �(موي �(دب �[ي �بحثت �سه=,�القلماوي �فالدكتور محدد

 .تناولت�الجانب�اللغوي�أيضا

�نصيب�من� .٣ IGHفكان�للجانب�النف� �كافة، �النقد �الناقدات�ا�صريات�مناهج سلكت�جهود
êن�ومثله�للجانب�التاريwåي�كان�السائد�[ي�جهودهن�دراسhإن�ا�نهج�التكام�.I¯ي�والجانب�الف

النقدية،�كما�لعب�علم�النفس�دورا�مهما�[ي�نظراwÉن�النقدية�إ�ى�جانب�الدراسة�النصية�
 والوقوف�عhى�الجانب�ا�وضوUي.

 كان�الس=,�عhى�خطى�السابق=ن�سمة�بارزة�[ي�غالب�نقد�الناقدات�ا�صريات.� .٤

 [ي الحديثة النقدية ا�ناهج من استفدن قد�مثل�س=�ا�قاسم ياتالناقدات�ا�صر  بعض إن .٥

 . الحديث النقد عالم [ي  انتشارا (كÄ, البنيوي  ا�نهج سيما ،p (دبية (عمال دراسة
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 . كث=,ا�ما�اتفقت�آراء�ناقدة�مع�آراء�زميلة�لها�[ي�موضوع�مع=ن�أو�شخصية�معينة .٦
وقصيدة�وس=,ة�ذاتية�عhى�الجهد�النقدي،�ط�ى�الجهد�(دبي�من�قصة�ورواية�ومقالة� .٧

وبقيت�صفة�الشاعرة�والقاصة�وا�-,جمة�ت�زم�بعضهن�أكÄ,�مما�برزن�[ي�جهودهن�النقدية�
 ).١مثل�نعمات�أحمد�فؤاد(

 إن إذ النسائية (دب بحركة قياسا متأخرة جاءت [ي�مصر�قد النسائي النقد بدايات إن .٨

  فقط. القرن�العشرين منتصف [ي تكون  يكاد  النقد لهذا الحقيقي الوجود

 الف¯I، /تجاه�:هما اثن=ن اتجاه=ن [ي تمثلت قد النقد هذا عhى سيطرت ال�I /تجاهات إن .٩

 عhى نقدهن أقمن ا�صريات�ممن الناقدات من به بأس p عدد عند واضحا برز  وقد

 من كب=, عدد عhى الذي�سيطر التاريêي و/تجاه العميقة، والدراسة والتمحيص التحليل

 . الجامعية (كاديمية الدراسات

 ا�رأة نقد [ي جاء قد فقط قلي� جزءا للرجل،�وإن ا�رأة نقد [ي جاء قد النقد هذا معظم إن .١٠

 للمرأة.

 لتشمل كسب�الشهرة أجل من العمل حدود تعدت قد النقد هذا من الحقيقية الغاية إن .١١

 . (مام إ�ى ودفعه العربي با�دب ال¦wوض عhى العمل فاعلية بكل

[ي� مختلفة قضايا معالجة عhى (و�ى بالدرجة منصبة جاءت قد النقد هذا مضام=ن إن .١٢
 جاءت قديمة موضوعات تناول  قد النقدية (عمال من قلي�  عددا الحديث،�وإن (دب

 . (كاديمية التاريخية الدراسات ضمن
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 الناقدات م=�ت ال�I الصفات أبرز  من كانتا (حكام إصدار [ي والجرأة ا�وضوعية إن  .١٣

 الوطن مستوى  عhى ا�شهورات الناقدات أعمال وبخاصة أعمالهن معظم ا�صريات�[ي

 العربي.

 الكتب [ي موزعة نقدية مقاpت شكل عhى جاءت قد النقدية (عمال هذه معظم إن .١٤

 ا�ختلفة. والدوريات

ا�عاصرة� النسائية النقد حركة شكيلت [ي ا�هم الدور  لها  كان ال�I الناقدات�ا�صريات أبرز  ومن
َمّي�زياده،�ولطيفة�الزيات،�وسه=,�القلماوي،�ورضوى�عاشور،�وفريدة�النقاش،�ونبيلة�: [ي�مصر

�وجليلة�رضا،� �قاسم،�وم¯��ميخائيل، �وس=�ا �واعتدال�عثمان، إبراهيم،�وفريال�جبوري�غزول،
 ومها�مراد،�وهويدا�صالح.�ونعمات�أحمد�فؤاد،�وإخ�ص�فخري�عمارة،�وثناء�أنس�الوجود،�

 

 )١( النسائي��ي�مصر اتجاهات�النقد
 كامل عمل عhى الوقوف (ول�هو اتجاه=ن، [ي سارت [ي�مصر�قد النقدية�النسائية ا�حاوpت إن

 . العامة الظواهر العمل،�والثاني�هو�دراسة هذا ضمن مم=�ة ظاهرة دراسة أو ما �ديب
 أوW:�دراسة�&عمال�&دبية 
 [ي ويس=, النسائي�ا�صري، النقد حجم من واسعة مساحة الدراسات من النوع هذا حتلوي 

�[ي ظاهرة دراسة أو ما �ديب كامل أثر عhى الوقوف هما: اثن=ن  اتجاه=ن  وتكاد أدبه، معينة

 واتباع التحليل [ي بعمق وتتم=� معاصرة، حديثة موضوعات عhى الدراسات هذه معظم تنصب

 ا�رأة نقد : �ي موضوعات هذا�/تجاه�ث�ثة و[ي التاريخية، ال¥�عة عن يدبع ناضج ف¯I منهج

 . لذاwÉا ا�رأة للمرأة،�ونقد ا�رأة للرجل،�ونقد
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 للرجل:� اJرأة نقد   - أ
 من النوع هذا دائرة اتسعت وقد ا�ختلفة، (دباء آثار عhى بالوقوف كث=,ا الناقدة ا�رأة اهتمت

�أدب ا�رأة تناولت العربية. (قطار مختلف [ي باء(د أعمال لتشمل النقد  الرجال الناقدة

 عالية ظهرت قد بنفسها ثقwåا أن واضحا بدا كما  (حكام، إصدار [ي واضحة وقدرة بموضوعية

ومن�أشهر�الناقدات�ا�صريات��.وا�م=�ة ا�شهورة (عمال بعض مع تعاملها [ي وبخاصة تماما
 ه:ال�تي�يتمثلن�هذا�/تجا

 )�١٩٩٦-١٩٢٣د/�لطيفة�الزيات�( .١

أْولت��ي�ناقدة�مصرية،�ومناضلة�سياسية�تقدمية،�وكاتبة�مبدعة�من�مصر�ال��Iلطيفة�الزيات�
اهتماما�خاصا�لشئون�ا�رأة�وقضاياها.�كانت�أستاذة�(دب�dنجل=�ي�بكلية�البنات�جامعة�ع=ن�

�ا�سر  �الفنون �بمعهد �ا�سر³ي �النقد �قسم �ورئيسة �(شمس�سابقا، �حازت�١٩٧٢-١٩٧٠حية .(
� �لÊدب�عام �التقديرية �الدولة �جائزة �الزيات�عhى �الثقافة�١٩٩٦لطيفة �من�رموز �وكانت�رمزا ،

الوطنية�والعربية�وإحدى�رائدات�العمل�النسائي�[ي�مصر،�ولها�سجل�حافل�بالريادة�[ي�جميع�
 ا�جاpت�ال��Iخاضwåا�والعديد�من�(عمال�(دبية.�

�النقدي �مؤلفاwÉا �من �:�ة: �محفوظ �و"نجيب �والقصص�العربية"، �الروايات �[ي �ا�رأة �صور "من
�و"أضواء �وا�ثال"، �و" الصورة �نقدية)، �(مقاpت �ال-,جمة�" �و"حركة �(دبي"، �النقد �[ي مقاpت

� �"من�صور�(دبية�[ي�مصر". �ا�تم=�ة: �دراسwåا �النقدية�[ي تضع�لطيفة�الزيات�خ�صة�تجربwåا
)،��وتوظف�كافة�خE,اwÉا�لخدمة�منظورها�النقدي�ا�ث=,�١ص�العربية"(ا�رأة�[ي�الروايات�والقص
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).�يدرس�الكتاب�عن�صورة�ا�رأة�[ي�(عمال�١للكث=,�من�القضايا�ا�جتمعية�العميقة�[ي�دpلwåا(
�حيث�تدرج�الكاتبة�قضية� �ا�رأة، �ويعد�أشمل�كتاب�عن�مجتمع �العرب، �لكبار�(دباء (دبية

وينقسم�الكتاب�إ�ي�قسم=ن؛�يتضمن�(ول�م¦wما�وهو�. [ي�ا�قام�(ول ا�رأة�كقضية�مجتمعية�
�محفوظ،� �كنجيب �والروائية �القصصية �(عمال �[ي �ا�رأة �صورة �عن �الناقدة (كE,�دراسة

�ناصر،�والطاهر�وطار،�وغ=,هم( �أما�القسم�الثاني�٢وتوفيق�الحكيم،�ويوسف�إدريس،�وزكريا .(
� �[ي �الطليعة�فهو�يتضمن�مقالت=ن�عن�ا�رأة �مجلة �[ي �م¦wا �نشرت�(و�ى أدب�نجيب�محفوظ،

 ،�وكتبت�الثانية�بغية�استكمال�ما�ذهبت�إليه�الكاتبة�[ي�مقالwåا�(و�ى.١٩٧٦ا�صرية�عام�

 والقصص الروايات من عدد عند النقدية�ا�تم=�ة خ�ل�هذه�الدراسة من الزيات لطيفة وقفت

عبد� الجزائري  للكاتب الجنوب" و"ريح )،٣الحكيم( فيقلتو  ا�قدس" العربية�الهامة�م¦wا:�"الرباط
لزكريا� الحرائق" و"دمشق )،٥الطو�ي( لعبد�هللا (قنعة" كل يكشف و"البحر )،٤هدوقه( الحميد
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�البيضاء"١تامر( �و"(بنوسة �القدوس( Ûحسان والصيف" و"البنات )،٢مينا( لحنا )،  )،٣عبد

 .)٤صالح( للطيب الشمال" إ�ي الهجرة و"موسم
 ال�I القصص [ي الصدارة مكان تحتل كانت ربما الكتاب من أجياp الزيات لطيفة استعملت  وقد

�الواقعية تنحو  منهج العربية القصص [ي ا�رأة صورة دراسة [ي واعتمدت التقليدية، من²ى

 إ�ى تحليله طريق عن للنص العام ا�ع¯� إ�ى وتوصلت والقصIGÅ، الروائي للنص التحليل

 مع¯� ذات مستقلة فنية كلية [ي الجزيئات هذه بمقتضاها تندرج ال�I الع�قات ظهاروإ جزيئات،

 الذي الفلسفي ا�نطلق عند ح�� وp النص، مع¯� عند الدراسة هذه [ي تتوقف لم عام.�والناقدة

 تعدد ضرورة علwxا الدراسة أملت إذا التحليhي ا�نهج عhى تقتصر ولم جمالياته، عند وp منه ينبع

 من تخل لم وإن مجموعها سليمة�[ي للمرأة مينا حنا نظر وجهة "إن : مث� فتقول  النقدية. ناهجا�

 ).٥َهنات"(
 نجيب روايات عhى نقدية دراسة تقيم فإwËا التطبيقي، التحليhي ا�نهج إ�ى الزيات لطيفة تصل

 : عنوان تحت محفوظ
 وا�رأة الروائية للشخصية ا�ثا�ي )"،�و"ا�نظور �١٩٧٣– ١٩٤٥محفوظ�( نجيب روايات [ي "ا�رأة
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 التطبيقية الدراسات هذه [ي الزيات وتبدو�لطيفة. )"�١٩٦٧– ١٩٣٩محفوظ�( نجيب روايات [ي

 الروائي العالم "و[ي: تقول  حيث رواياته [ي محفوظ نجيب لشخصيات نقدها [ي وبخاصة جريئة

�ا�ثا�ي ينطبق محفوظ لنجيب  دون  الرجال من روائيةال الشخصيات عhى (عم [ي ا�نظور

 الرجل إدراج يعها، لم أو الحقيقة الكاتب وUي سواء هذا ويع¯I النساء، من الروائية الشخصيات

 مفهوم [ي dنسانية هذه عن ا�رأة وإخراج العليا للذات امتداد هو الذي dنسان دائرة [ي

 ).١كذلك"( ليست وا�رأة dنسان �اهية ا�ثا�ي ا�نظور  هذا خ�ل من إنسان والرجل الكاتب،
 د/�س��ا�قاسم� .٢

ــاهج� ـــتعملن�ا�نــ ــر.�و�ــــي�مــــن�الناقــــدات�ا�صــــريات�ال�تــــي�يسـ ـــة�حداثيــــة�مــــن�مصــ ـــم�باحثـ ــ=�ا�قاسـ ســ
النقديـة�الحداثيـة�مثـل�البنيويــة�[ـي�تحليـل�العمــل�dبـداUي.�أصـدرت�كتا§wــا�النقـدي�"بنـاء�الروايــة:�

لكـي�تـوفر�الباحثـة�لبح	wـا�العمـق�العلمـ�I.�و ١٩٨٤)�عـام�٢دراسة�مقارنة�[ي�ث�ثية�نجيب�محفـوظ"(
ــة� ـــا�كيفيــ ـــو�"ث�ثيــــة"�نجيــــب�محفــــوظ،�تلمســــت�فwxـ ــا�واحــــدا�هـ ــارت�عمــــ��روائيــ ا�طلــــوب،�فقــــد�اختــ
اســتخدام�(ســاليب�والتقنيـــات�الســردية،��wËـــا�تعتEــ,�مـــن�أفضــل�(عمـــال�الروائيــة�ال�ـــ�Iُكتبــت�[ـــي�

ا�قاســم�أدواwÉــا�النقديــة�البنيويــة�[ــي�).�وقــد�اســتخدمت�ســ=� ٣(دب�العربــي�الحــديث،�وأكملهــا�بنــاء(
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).�ولـم�١تحليل�العمل�الروائي�إ�ى�عناصره�(ولية�وطبيعة�الع�قات�ال��Iتقـوم�بـ=ن�هـذه�العناصـر(
تعــن�بــإط�ق�(حكــام�التقييميــة،��ن�بح	wــا�دراســة�وصــفية�للبنيــة.�وقــد�جعلــت�الباحثــة�كتا§wــا�[ــي�

ور.�ومّهـــدت�لكـــل�فصـــل�بمقدمـــة�نظريـــة�أعقبwåـــا�ث�ثـــة�فصـــول:�بنـــاء�الزمـــان،�وبنـــاء�ا�كـــان،�وا�نظـــ
  بتطبيقات�عملية�من�الث�ثية�مقارنة�بغ=,ها�من�الروايات�الواقعية�الغربية.

[ي�"بناء�الروايـة"،�أعلنـت�الباحثـة�عـن�اختيارهـا�للمـنهج�البنيـوي�[ـي�التحليـل�السـردي�قائلـة:�"وإذا�
 pلبحثنا�هذا�فإننا����نزعم�أننا�ننكـر�أهميـة�الزوايـا�(خـرى�ال�ـ�Iكنا�قد�اخ-,نا�ا�نهج�البنائي�مدخ

يمكن�أن�ُتدرس�من�خ�لها�(عمال�(دبية،�و�pننكر�أيضـا�حتميـة�النظـر�إ�ـى�(دب�عhـى�أنـه�كـائن�
).�وقـــد�حاولـــت�الباحثـــة�أن�تـــدرس�الث�ثيـــة،�و�ـــي�تقـــول:�"دراســـة�موضـــوعية�³١٥ـــي�متطـــور"�(ص�

ـــى� ــبقة،�لنحــــاول�التعــــرف�عhـ ـــ�ة،�بعيــــدة�عــــن�(فكــــار�ا�ســ ــا�ا�م=ـ نســــيجها�وأبعادهــــا�الفنيــــة�وم�محهــ
�Iـــا�محفــوظ�لصـــياغة�عملــه�الضـــخم.�ومــع�العنايـــة�ال�ـــwxلجــأ�إل�Iمســتقرئ=ن�التقنيـــات�ا�ختلفــة�ال�ـــ
حظيـــت�§wـــا�أعمـــال�نجيـــب�محفـــوظ�مـــن�نقـــاد�(دب�العربـــي�الحـــديث�ومؤرخيـــه�إ�pأwËـــا�لـــم�ُتـــدرس�

رواية�الغربيـة.�لـذا�حاولنـا�[ـي�هـذا�البحـث�أن�من�ناحية�تحليل�بنيwåا�أو�مقارنة�تقنياwÉا�بتقنيات�ال
 ).�٢٨نخط�هيك��عاما�يمكن�تكراره�[ي�دراسة�أعمال�روائية�أخرى"�(ص�

 Ûدوار والصـباح"� العشـق اختناقـات  [ـي "قـراءة  وعنواwËا قاسم�النقدية�(خرى، و[ي�دراسة�س=�ا

 السـقوط، وقبـل دم، ("نقطـة �ـي: الكتـاب هـذا [ـي عنـاوين جملـة الباحثـة�عhـى وقفـت الخـراط،

 فwxـا عالجـت الحديـد")�حيـث السـكة ومحطـة الحافـة، الرمـل،�وعhـى عhـى العصـاف=, وأقـدام

 حقا استمتعنا "لقد س=�ا�قاسم: تقول . وغ=,ها ا�عر[ي والبعد ا�فتوح والعمل التناص موضوعات

 العشق أن نؤكد �ن بنا حاجة حميم،�وp وحب عارم عنف عhى ينطوي  الذي الكتاب هذا بقراءة 
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 أو منـه dفـ�ت ويحـاول  /ختنـاق، هـذا عhـى يثـور  الكاتـب وإن هـذا، واقعنـا [ـي يختنقـان والصـباح

 إwËـا /جتمـاUي" "النقـد [ـي تنحصـر أن مـن أخطـر الكتـاب هـذا يب	wا ال�I الرسالة ولكن مناهضته،�

 أو كان اجتماعيا ،وحده بالنقد يعيش p وdنسان إلwxما أحوجنا وما وdبداع الخلق إ�ى مناشدة

 ).١وا�شاركة"( باÛبداع يعيش ولكنه غ=,هما، أو سياسيا
 )١٩٤٦(و.�د/�رضوى�عاشور� .٣

رضوى�عاشور�كاتبة�وأستاذة�جامعية�مصرية،�تشغل�رضوى�عاشور�حاليا�وظيفة�أستاذ�بكلية�
ها�µداب�جامعة�ع=ن�شمس،�و�ي�الرئيس�(سبق�لقسم�اللغة�dنجل=�ية�وآدا§wا.�يتوزع�إنتاج

�اشwåرت�رضوى�عاشور�بـ"ث�ثية�غرناطة"� ب=ن�الرواية�والقصة�القص=,ة�والنقد�(دبي�والثقا[ي.
(غرناطة،�ومريمة،�والرحيل).�ترجمت�بعض�رواياwÉا�وقصصها�القص=,ة�إ�ى�dنجل=�ية�و(سبانية�

ومقاwÉpا�شاركت�رضوى�عاشور�[ي�الحياة�الثقافية�العربية�عE,�كتwÇا��.وdيطالية�وdندونيسية
ومحاضراwÉا�[ي�مصر�و[ي�مختلف�العواصم�العربية،�وعE,�انتماwøا�إ�ى�لجنة�الدفاع�عن�الثقافة�

 ).٢القومية،�واللجنة�الوطنية��قاومة�الصهيونية�[ي�الجامعات�ا�صرية(
�عاشور  �لرضوى �الدراسات�النقدية �للكتابات�النقدية��:من �دراسة �لÊدب: �نظرية "البحث�عن

�و"جE,ان�٣"(أمريكية-(فرو  �أعمال�غسان�كنفانى"، �[ى �دراسة �الخيمة�(خرى: �إ�ى �و"الطريق ،(
�و"٤وبليك"( �الرواية�[ى�غرب�إفريقيا"، �و"التابع�ي¦wض: �صيادو�الذاكرة"،� )، [ي�النقد�التطبيقي:

و"تحرير�باpش-,اك�مع�آخرين"،�وdشراف�عhى�ترجمة�الجزء�التاسع�من�موسوعة�كمE,يدج�[ي�
�(دبي �ا�مكنة:� :النقد �و"الحداثة �والنفسية، �والفلسفية �التاريخية �ا�داخل �العشرون: القرن
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�و"مقاpت�ودراسات� �الحديث"، �(دب�العربي �[ي �(و�ى �الرواية �الساق: �عhى �والساق الشدياق
�"منتصف�الليل� �و"ترجمة �وأجنبية"، �عربية �دوريات �[ي �منشورة �وdنجل=�ية �بالعربية متفرقة

 الE,غوثي�من�العربية�إ�ى�dنجل=�ية"،�و"dنسان�والبحر".�وقصائد�أخرى"��ريد�
 "الشيخ هما نص=ن ب=ن مقارنة إجراء إ�ى عمدت�رضوى�عاشور  والبحر"،� "dنسان و[ي�دراسwåا�

��تيماتوف( و"الكلب )Û١رنست�همنغواي( والبحر" �حافة�البحر" �٢(بلق�الراكض�عhى  وقد ).

 إ�ى ا�رتكزة القص=,ة الرواية إطار واحد،�هو إطارهما �ن مابي¦w مقارنة إجراء الناقدة تعمدت

 ).٣والرحلة( والصياد البحر �ي (ساسية صورwÉا رمزية،�وأركان قصة

 م0/�ميخائيل .٤
�ميخائيل �الجامعة��م¯� �من �وdس�مية �العربية �الحضارات �قسم �[ي �مصرية �جامعية أستاذة

عربي�من�جامعة�ميتشيجن،�الوpيات�ا�تحدة،�(مريكية�بالقاهرة.�حصلت�عhى�دكتوراه�(دب�ال
.�ومن�اختصاصاwÉا:�أدب�عربي،�وأدب�ا�نفى�العربي،�والشرق�العربي�وشمال�أفريقيا،�١٩٧٢عام�

�(دب� �[ي �ا�رأة �قرن �وا�سموع: �"ا�نظور �النقدية: �أعمالها �ومن �/جتماUي. �النوع ودراسات
�و"د٤والثقافة"( �القص=,ة"، �القصة �[ي �و"دراسات �Ûدريس�)، �القص=,ة �القصص �[ي راسات
 ال�I و/جتماUي" الفكري  للمضمون  تحليل هدى:� النقدية:�"الست دراسwåا� ).�و[ي٥ومحفوظ"(

٦أحمد�شو°ي( إبداع مزايا عن تكشف أن خ�لها من استطاعت
�"الست [ي)   هدى" مسرحيته

 تتمتع شخصيات وقدم  القضية، هذه إزاء واضح موقف اتخاذ [ي شو°ي نجح "لقد: تقول  حيث
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4    Seen and Heard: A Century of Women in Literature and Culture. Boston: Interlink, 2004. 
5    Studies in the Short Fiction of Idris and Mahfouz. New York: NYU Press, 1992. 
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 وللخطاب للكوميديا جديدة إمكانات يفجر أن استطاع كما متم=�ة، ونفسية إنسانية بخصوصية

 ذلك يعوقه أن دون  الغنائي للشعر التقليدية (وزان عhى شو°ي اعتمد لقد السواء، عhى الشعري 

 ).١ا�تعددة"( اللغوية للمستويات البارع /ستغ�ل عن
 د/�نعمات�أحمد�فؤاد .٥

�جامعة(نعم �وأستاذة �ناقدة �فؤاد �أحمد �٢ات �مصرية، �جامعة�) �من �الدكتوراه �عhى حصلت
�"النيل�[ي�(دب�العربي"�[ي� �اق-,ن�اسم�الدكتورة�نعمات�١٩٥٢القاهرة�[ي�(دب�وموضوعها .

�من� �وشعwÇا، �عن�مصر�وحضارwÉا �العديد�من�ا�عارك�دفاعا �أثارت�خ�لها أحمد�فؤاد�بقضايا
µثار�dس�مية�وقضية�أبو�الهول�وقضية�µثار�ا�صرية�ال��Iاستولت��أهمها�قضية�الدفاع�عن

علwxا�إسرائيل�أثناء�احت�لها�سيناء.�لها�أكÄ,�من�ث�ث=ن�كتابا�مطبوعا�[ي�(دب�والنقد�والسياسة�
والدين�والفن.�ومن�دراساwÉا�النقدية:�"دراسة�[ي�أدب�الراف�ي"،�و"أم�كلثوم�وعصر�من�الفن"،�

�ا�ا �و"قمم�و"أدب �ا�صري"، �(دب �[ي �و"النيل �الشاعر"، �و"ناáي �الصغ=,"، �و"(خطل زني"،
� ،"I¯الف� �(دب �[ي �و"النيل �الشعر�الحديث"، �و"خصائص �أدبية"، �فؤاد صاحبة�والدكتورة

 ا�قاpت�الصحفية�والE,امج�dذاعية�والتليفزيونية�[ي�مصر�والعالم�العربي.
رسالwåا�لنيل�ا�اجست=,�وكانت�عن�أدب�ا�ازني�وال���Iمن�أوائل�أعمال�نعمات�أحمد�فؤاد�كانت

�[ي� �علمية �رسالة �أول �الكتاب �هذا �ويعد �(سواق. �[ي �وبيع �طبع �لكتاب �بعد �فيما تحولت
الجامعات�ا�صرية�تتناول�شخصية�من�(دب�الحديث،�حيث�كان�الجميع�يركن�إ�ي�البحث�[ي�

 (دب�العربي�القديم�أو�µداب�الغربية�وا�قارنة.
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�كتاب� �نعمات�أحمد�فؤاد �أدب�العقاد«من�روائع �[ي �والشخصية�dنسانية » الجمال�والحرية
تحدثت�فيه�عن�شخصية�هذا�ا�بدع�الذي�تم�Êالكتب�طرقات�وغرف�م¥�له�الذي�يعيش�فيه�

� �بقولها: �عE,ت�عنه �وهو�ما �تؤنس�وحدته. �ب��زوج �وهب�«بمفرده �للمعبد....فقد �منذور وكأنه
مسك=ن�الكاتب�العم�ق�[ي�توحده...�«،�وتقول�[ي�موضع�آخر:�»بت�نفسها�لهنفسه�للكتابة�ووه

�». نخلة�سامقة�وسط�الحجر هو�خ=,�من�تتمثل�عنده�دقة�اللفظ�العربي�«وتقول�عن�أسلوبه:
 ».ومطابقته�للفكرة..الكلمة�عنده�قفاز�محبوك

 )١٩٤٢اعتدال�عثمان�(و.� .٦
�م �قصة �وكاتبة �وشاعرة �وناقدة �أديبة �عثمان �يونس�اعتدال �القصصية: �أعمالها �ومن صرية.

� �قصصية �ومجموعة �١٩٧٨البحر، �قصصية �مجموعة �الشمس: �وشم �تركت�١٩٩٢، �وقد .
 (عمال من مجموعة خ�ل من ا�يدان هذا [ي واضحة بصمات عثمان اعتدال الناقدة�ا�صرية

 درويش".� محمود �رض إبداعية نقدية قراءة أهمها:�"نحو
 
 للمرأة ا@رأة نقد  - ب

 إ�ى عائد ذلك ولعل النسائية، النقدية الحركة مساحة من واسعا لم�يشكل�نقد�ا�رأة�للمرأة�ح=�ا

 مع مقارنة للنقد صالحة مادة يشكل أن يمكن الذي النسائي (دبي النتاج عامل،�أهمها�قلة غ=,

 م.�ويضافم¦w ا�شهورين سيما وp با�دباء الخاصة (عمال نقد إ�ى ا�رأة ميل الرجال،�ثم أدب

 ما كل ومحاولwåا�ت�[ي غ=,ه، من للنقد  وتقب� مرونة أكÄ, الرجل بأن الداخhي ا�رأة شعور  ذلك إ�ى

ومن�أبرز�الناقدات� (ديبة.� ا�رأة وب=ن بي¦wا الشخصية الع�قة واضطراب الحساسية إ�ى يدعو
 [ي�هذه�ا�جال:
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 )١٩٤١-١٨٨٦(مي�زيادة� .١

�وم-,جم �وأديبة �ناقدة �زيادة �لبنانيةمي �زيادة،�-ة �إلياس �ماري �(صhي �اسمها �كان فلسطينية.
� �[ي�مصر(واختارت�لنفسها�اسم�َمي�فيما�بعد. )،�وعرفت�١عاشت�مّي�زياده�معظم�س¯�IحياwÉا

بمنتداها�(دبي�[ي�مصر.�ليس�[ي�مصر�[ي�الثلث�(ول�من�القرن�العشرين�صوت�أدبي�أش÷ى�
جسد�طموح�(ق�م�ا�ستن=,ة�إ�ى�التجديد�(دبي�[ي�كل�ما�كتبت�ت ).�و�ي٢من�صوت�مي�زيادة(

العربية�إ�ى� الشكل�التعب=,ي�و[ي�ا�ضمون�الفكري،�فض��عن�أwËا�تجسد�طموح�ا�رأة إبداعا�[ي
�مّي� �خالطت �القاهرة، �و[ي �ا�جتمع. �العصر�وبناء �حركة �[ي �الوصول �إ�ى �(مة �وطموح الحياة

�.مقال�اجتماUي�وأدبي�ونقدي،�وباحثة�وخطيبة�الكتاب�والصحفي=ن،�وأخذ�نجمها�يتألق،�كاتبة
كتاب� ندوة�أسبوعية�عرفت�باسم�"ندوة�الثلثاء"�جمعت�فwxا،�لعشرين�عاما،�أبرز  أسست�مّي 

�يكن، �الدين �و�ّي �السيد، �لطفي �أحمد �م¦wم: �وكان �وزعمائه، �عبد� العصر�وشعرائه مصطفى
�يعقوب�صّروف،�أ �عباس�العّقاد،�طه�حس=ن،�شبhي�شميل، الجميل،�مصطفى� نطون الرزاق،

�وأحمد�شو°ي �إسماعيل�صE,ي، �خليل�مطران، �(دبي�غزيرا،�.صادق�الراف�ي، �مّي �نتاج  كان

�عدا �سنت=ن، �كل �كتاب �بمعّدل �أي �سنة �ث�ث=ن �خ�ل �عشر�مؤلفا �خمسة نشاطها� فأعطت
�اتسعت�لها ��ا �الجمع �لو�قّدر�لها Iال�� �وخطwÇا �ومناقشاwÉا �إ�ى انضمت�.مجلدات وأسفارها �مّي

شه=,ات�النساء�[ي�عصرها� )،�وكتبت�مّي�عن٣الحركة�النسائية�ال��Iكانت�ترأسها�هدى�شعراوي(
ا�رأة�أن�تتحرر،�عhى�أن��pتخرج�عhى�حدود� وطالبت�بإنصاف�ا�رأة.�إ�ى�جانب�ذلك�ألّحت�عhى
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تحررها�عhى�أساس�العلم�والتحفظ.�و�ي�ترى�أن�موقف�ا�رأة� ا�عقول�وا�قبول،�بل�أن�يكون 
.�ومن�)م¦wا�يجب�أن�يكونا�منسجم=ن�مع�الطبيعة�من�غ=,�تطرف�و�pتفريط الرجل�وموقفه�من

 )،�وفيه�مقدمة�تنطوي�عhى�نظرة�قّيمة�[ي�النقد�(دبي،�وهو١٩٢٤كتwÇا�النقدية:�"الصحائف"�(

 .قسمان:�قسم�لصحائف�بعض�(شخاص،�وقسم�لرح�ت�السندباد�البحري 
 هما: نقدي=ن، كتاب=ن وضعت ال�I مجال�نقد�ا�رأة�للمرأة [ي الناقدات مقدمة [ي زيادة تقف�مي

 النقد. عالم [ي زيادة لمIّ  (و�ى ا�حاوpت يمث�ن الكتابان تيمور".�وهذان اليازáي"�و"عائشة "وردة

 الشعرية أغراضهما (ديبت=ن،�وذكرت�أبرز  بحياة التعريف عhى منصبا فwxما الناقدة ترك=� وجاء

 .(خرى  النقدية ا�ظاهر عند قوفالو  دون  والنÄ,ية
 واستعراض )،١بحياة�الشاعرة�وردة�اليازáي( التعريف تحاول�مّي�زياده اليازáي"، "وردة كتا§wا و[ي

 أحكامها�وتعلي�wÉا تصدر أن دون  الشعرية ا�قطوعات ببعض علwxا والتمثيل الشعرية أغراضها

وقدرة� وعمقا نضجا أكÄ, زيادة مّي  بدت فقد� "�تيمور  "عائشة كتا§wا [ي أعمالها�ا�ختلفة.�أما عhى
 ا�حيطة والنفسية و/جتماعية التاريخية الجوانب عند تفصيلية وقفة وقفت إذ التحليل، عhى

�عائشة  بموضوعية ذلك كل ونÄ,ها، شعرها طبيعة وب=ن بي¦wا وربطت )،٢التيمورية( با�ديبة

 تنظيم p حيث التيمورية ديوان [ي يوبالع هذه "جميع: تقول  حيث رصينة،� وأحكام واضحة،

pتنسيق و pى تبويب ح���وhبجدية، ع) pالقصائد، [ي للتاريخ أثر و pي التاريخية القصائد إ] 

  غالبا عواطفها عن dفصاح أي التعب=,، [ي العرب عادة عhى جرت ول
ن (خ=,�م¦wا السطر
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 ا�حفوظات خ�ل من تبدو شخصيwåا أن هاشعر  [ي  يسبي¯I الذي فا�مر سبقها، من باستعارات

 " "ا�فاخرة عيب من تفلتت وقد الشفافة (نسجة خ�ل من تصويرية لوحة [ي الجسد يبدو كما
  قصائدها، [ي ذكر وا�ضارب لÊط�ل باÛطناب،�وليس لتنتIÈ بالتغزل  تبدأ �ي وp وأهلها، بذوwÏا

 [ي للغلو استس�مها شعرائنا،�ومعظم نم الصادق=ن مقدمة [ي فأظ¦wا الصدق حيث من وأما

 تروي مخلصة ساذجة نفسها يرسم الذي شعرها [ي �ي بينا ا�جاملة شعر وهو ع¦wا  خارج جزء

 الفرنجة يقول  كما هو إنما سواه القديم أنصار يقدر p الذي بالهندIGÔ هو ليس بأسلوب حدي	wا

 .)١(العصر" شعراء بعض عليه يجري  روائي
 

 العامة لظواهرا ثانيا:�دراسة

 دراسة إ�ى الناقدات من عدد اتجه حيث ا�عاصر، النسائي النقد [ي واضحا /تجاه هذا ظهر

�العامة بعض  ا�باشر /تصال عhى القائم الف¯I الجانب علwxا يغلب تفصيلية دراسة القضايا

 السياIGÔ خالتاري اتخاذ إ�ى آخر عدد اتجه ح=ن [ي الفنية. و(صول  بالقواعد (دبي بالعمل

�الناقدات ظواهرها وتعليل (عمال لتفس=, وسيلة و/جتماUي �بعض�من �هناك  وخواصها.

 dشارة من  بد العامة.�وp الظواهر لبعض دراسwåا [ي الف¯I بالجانب اهتممن ا�صريات�اللواتي

 يرتكز ناضج� نقدي بأسلوب العامة الظواهر عددا�من عالجت ال�I ا�م=�ة الدراسات من عدد إ�ى

 "الشعر: وأهمها وا�ضمون  الشكل طرافة ب=ن طرحه [ي ويراوح الهادفة، الفنية ا�عالجة عhى

الشعري"� dبداع ل-,جمة طبيقي سيميو تنظ=, و"نحو�عثمان، /ست�ب"�pعتدال زمن [ي وا�وت
�الجميل �الضد �لفريال النموذج - الثمانينات شعر [ي  و"لغة "I¯٢غزول( جبوري الفلسطي�،(
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�لنبيلة و"قص �و"ا�فارقة" �و"نقاط الحداثة"  والرواية القسري  /غ-,اب حول  أولية إبراهيم،

 ).١النقاش( العربية"�لفريدة
 بالتاريخ (دبية الظواهر ربط إ�ى يعمد تاريêي بمنهج العامة الظواهر تناولت ال�I الدراسات أما

IGÔي السياUو/جتما IÈمن  تخلو جامعية أكاديمية ساتدرا معظمها [ي تكون  وتكاد كث=,ة، ف 

 هذه كانت ما ا�وضوع،�وكث=,ا جوهر إ�ى والغوص البدهيات تجاوز  عhى القائمة النقدية الحداثة

 و�ي التعميمات، إ�ى واللجوء القاطعة (حكام وإصدار الناقص /ستقراء عhى تعتمد الدراسات

  اريخية.الت الجوانب بعض تدعيم [ي الف¯I ا�نهج من تستفيد أحيانا
 )�٢٠٠١-١٩١٥جليلة�رضا�( .١

� �النقدية: �ومن�دراساwÉا �مصرية. �وناقدة �أديبة �[ي�جليلة�رضا �تقع "وقفة�مع�الشعر�والشعراء"
� �ومن من لعدد (دبية ا�قطوعات بعض عند الوقوف إ�ى فwxا مالت وقدجزأين.  أبرز  (دباء.

 هيكل، خفاáي،�وأحمد بد�ا�نعمع محمد الدراسة: هذه [ي الناقدة  علwxم وقفت الذين (دباء

 وعبده زمخشري، الوكيل،�وطاهر ومختار سعيد، الدين،�وفت²ي عز ويوسف الوكيل، وعوض

�العزيز وفؤاد بدوي، �وعبد  أولية بطريقة وتشرحها تعرضها  وكانت. وغ=,هم شرف الخطيب،

 العاطفة وإظهار غةوا�بال ا�جاملة عhى يتكئ كان ما  كث=,ا حكما�علwxا لتعطي تنطلق سطحية،�ثم

 (دب مزاولة [ي أيامه است¥�ف شاعرا،�وقد يكون  أن قبل كب=, أديب )٢الخفاáي( "إن : تقول  كأن
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 "أشواق ديوانه جاء وتمرس الشعر زاول  فلما  وأصالة، وبراعة اتقانا اكسبه مما النÄ,ي  أسلوبه [ي

 .)١(" السطور  خ�ل من صاحبه يرى  يكاد قارئه جعل ما الروح شفافية من وفيه الحياة"
 د/�نبيلة�إبراهيم� .٢

د/�نبيلة�إبراهيم�ناقدة�مصرية�وأستاذة�(دب�الشع�Iéبكلية�µداب�بجامعة�القاهرة.�يعد�كتا§wا�
�تناولت� Iال�� �الدراسات�(دبية �أهم �من �واحدا �والتطبيق" �النظرية �ب=ن �الشعبية.. "الدراسات

� �[ي �يجري �ما �خ�صة �فهو�يقدم ،Iéالشع� �(دب �اهتمام�قضايا �من �ا�تحضرة �العالم بلدان
� �بابه�(ول �والكتاب�[ي ��-بالدراسات�الشعبية. �عرض�مفصل��-عE,�أربعة�فصول يشتمل�عhى

�دول� �رائدة �وأ�انيا، �وفنلندا �ورومانيا �وأيرلندا �وإنجل-,ا �فرنسا �من �كل �[ي �الشعبية للدراسات
�تحدة�(مريكية.�و[ي�الباب�الثاني،�أوروبا�[ي�(بحاث�ال��Iتتناول�ال-,اث�الشعIé،�ثم�الوpيات�ا

�,Eالعربي�منذ�القديم�ح���اليوم،�ع�Iéي�لوجوه�/هتمام�بال-,اث�الشعêتقوم�ا�ؤلفة�بعرض�تاري
�أما� �اليوم. �العرب �وا�تخصص=ن �الباحث=ن �عhى �بالغة �هموما �يلقي �الباب �وهذا �فصول، ث�ثة

�Iتتبع�اليوم�[ي�الدراسات�الشعبية�(دبية،�الباب�(خ=,،�فهو�دراسة�تطبيقية��حدث�ا�ناهج�ال�
�و[ي�ختام�هذه�الفصول� وظيفيا،�واجتماعيا،�وتاريخيا�وجغرافيا،�ونفسيا�وأنÄ,بولوجيا،�وبنائيا.

ال-,اث�الشع�Ié«السبعة،�تطرح�ا�ؤلفة�مشك�ت�العمل�ا�يداني�[ي�الدراسات�الشعبية،�مؤكدة�
�(مم �كانت�ا». يمثل�ضم=,�الشعوب�وذاكرة �ليست�بمنأى�عن�وإذا �ا�تحضرة لدول�الصناعية

�بمنجزات�العصر�الحديث�فإن�هذا� �الشع�Iéالقومي،�[ي�غمار�اهتمامها /هتمام�بدراسة�تراwùا
�الشعبية� �بالدراسات �ا�هتم=ن �لكل �الشعبية �الدراسات �رواد �من �رائدة �من �صرخة الكتاب

,اث�العربي�الشع�Iéتوثيقا�للصلة�العربية،�أن�يواصلوا�سعwxم�ب=ن�الحضارة�العربية�القومية�وال-
.IGم�ا�ا�wùب=ن�تراث�العرب�الحاضر�وترا 
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 م)�١٩٩٧-١٩١١د/�سه��Rالقلماوي�( .٣

�[ى� �من�رائدات�حقوق�النساء �ورائدة �أدبية�مصرية�كب=,ة سه=,�القلماوي�باحثة�وكاتبة�وناقدة
�كانت�أول�مصريه�تأخد�شهادة�الدكتوراه�[ي�µداب� �.١٩٤١نة�سعن�(ألف�ليلة�وليلة)�مصر.

� �سنة �µداب ��صر�[ي �التقديرية �الدولة �جائزة �عhى �سه=,�القلماوي �أهم�١٩٧٧حصلت �من .
)،�و"أدب�الخوارج"،�و"[ي�النقد�(دبي"،�و"ا�حاكاة�[ي�١٩٤٣مؤلفاwÉا�النقدية:�"ألف�ليلة�وليلة"�(

 (دب"،�و"ذكرى�طه�حس=ن"،�و"ا�رأة�عند�الطهطاوي"،�و"أزمة�الشعر".�

وانwåت�الباحثة�[ي�دراسwåا�� ف�ليلة�وليلة"�للقلماوي�كان�[ي�(صل�رسالة�دكتوراه.إن�كتاب�"أل
�ا�صرية� �بالحياة �تشبع �أن �مصر�بعد �[ي �اكتمل �وليلة �كتاب�ألف�ليلة �بأن �القول �إ�ي الرائدة
والشخصية�ا�صرية�ولغة�الحياة�الشعبية،�ومن�ثم�أصبحت�تفيض�بالروح�ا�صرية�وثانwxما�أن�

�Iéعندما�تكتمل�صيغته�(دبية�[ي�زمان�ومكان�يخلد�لقيمته�التاريخية�ويظل�مؤثرا�النص�الشع
�الزمان�وا�كان�ويمتد�أثره�عE,�العصور  وبحسب�رأي�القلماوي�فان�هناك�أقاويل�تش=,�� . [ي�هذا

�(دب� �[ي �ا�تعمقة �سه=,�القلماوي �قراءات �وبفضل �أو�هندي. IGÔفار� �الكتاب �أصل �أن إ�ي
�ال �استطاعت ،Iéصميم�الشع� �من �وليلة �ليلة �ألف �حكايات �أن �مؤكدة �تلك�(قاويل �عhي رد

�وتقول�سه=,� �والفارسية. �بعض�القصص�الهندية �بالرغم�من�وجود �العربي، Iéالقصص�الشع
القلماوي�إن�ألف�ليلة�وليلة�مرت�بث�ث�مراحل�أولها�كانت�مرحلة�الحكي�فكانت�الحكايات�تلقي�

دوين�أي�أن�يقوم�ا�دونون�باpستفادة�من�تلك�النصوص�عhي�السنة�العامة،�وثانwxا�مرحلة�الت
الشفاهية�ويدونوها،�أما�ا�رحلة�الثالثة�فجاءت�مع�استقرار�تلك�الحكايات�[ي�مجاميع�تتفق�أو�

�البعض �بعضها �مع �عامل�� . تختلف �هما �لعامل=ن �الليا�ي �قصص �خضوع �القلماوي وpحظت
�م �ا�ستمعة�إليه�وهذا �الطبقة �بالرغم�من�التدوين�وعامل�ر°ي Iéعن�القصص�الشع� �يم=�ها ا

�كا�سلوب�وا�وضوع Iéالقصص�الشع� �بكل�مم=�ات�هذا �الدينية�[ي�تلك�� . احتفاظها �الحياة أما
الليا�ي�فنجدها�تق-,ب�نوعا�ما�من�موضوع�الخوارق�لكن�تم�الفصل�بي¦wما�حيث�أن�ا�وضوعات�
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�ا�جو  �والدين �الث�ثة �السماوية �(ديان �تركز�عhي �ا�سلم=ن�الدينية �ب=ن �الع�قات �وتحكي IGÔ
وللمرأة�[ي�تلك�الليا�ي�صورتان�صورة�استمدها�القاص�من�حياته�داخل�الطبقة�� . وا�سيحي=ن

  ).١الوسطي�وصورة�استمدها�من�خياله(
 )١٩٦٧(و.��هويدا�صالح .٤

�والعقار�ا�صرية� �ا�ال �لتحرير�مجلة �مديرا �حاليا �تعمل �مصرية، �وناقدة �روائية �صالح هويدا
��تحمل�درجة�ا�اجست=,�[ي�النقد�وت .Iا�تدرس�النقد�(كاديمwËكما�أ� كتب�عمودا�أسبوعيا�فwxا.

(دبي�ولدwÏا�أطروحة�دكتوراه�بعنوان:�"�الهامش�/جتماUي�[ي�الرواية�من�منظور�منهج�سيسيو�
[ي��)،�و"صورة�ا�ثقف٢٠١٠ثقا[ي".�ومن�مؤلفاwÉا�النقدية:�"طرائق�السرد�[ي�الرواية�الجديدة"�(

�[ي�الف-,ة�من� "،�ودراسة�تحليلية�[ي�نماذج�مختارة،�٢٠٠٠إ�ى��١٩٩٠الرواية�ا�صرية�الجديدة
�الرواية� �[ي �السرد �و"ب�غة �القص=,ة"، �القصة �و"أسئلة �السرديات�العربية"، �[ي �ا�رأة و"صورة
�مصر� �أدب �[ي �ثقافية �قراءة �و"كتاب �القديم"، �ا�صري �(دب �[ي �ثقافية �و"قراءة العربية"،

 لحديثة"،�و"كتاب�[ي�النقد�الثقا[ي".ا
ترى�هويدا�صالح�أن�الحداثة�أفق�للتفك=,�النظري�وممارسة�النقد،�ومشروع�الحداثة�العربية�[ي�
�حركة� �يمكن�اعتبارها �والحداثة �العرب�وهويwåم. (دب�أمر�ضروري�من�أجل�إبراز�خصوصية

من�دون�آخر�فحيثما�يطرأ�تغي=,�عhى�إبداع�تساير�الحياة�[ي�تغي=,ها�الدائم�و�pتكون�وقفا�عhى�ز 
الحياة�ال��Iنحياها�فتتبدل�نظرتنا�إ�ى�(شياء.�ورغم�أن�الحداثة�العربية��ي�حداثة�غربية�[ي�كل�
�اتخذت�صورة�العصرية�و/تجاه� جوانwÇا�إ�pأwËا�دخلت��جال�التفك=,�العربي�دون�غرابة��wËا

هان�بعض�ا�ثقف=ن�بحركة�ما�يسم�Iبالشعر�التجديدي�[ي�(دب�وارتباط�مفهوم�الحداثة�[ي�أذ
الحر�أو�شعر�التفعيلة.�إذن�تجربة�الحداثة�[ي�(دب�العربي�ارتبطت�بحركة�التجديد�[ي�(دب،�
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�(دب�العربي�يوسف�الخال( �[ي �وروادها �وأدونيس(١ومن�أهم�دعاwÉا �كتابه�٢) �الذي�نادي�[ي (
 ي�الفكر�العربي."الثابت�وا�تحول"�§wدم�الب¯�Iالتقليدية�السائدة�[

 )١٩٧٨مها�مراد�(و.� .٥
�Iالدكتورة�مها�مراد�سليمان�أحد�(صوات�النسائية�الشابة�ا�صرية�[ي�عالم�النقد�(دبي�ال�
�با�=,اث� �الواسع �ل�ßام �تؤهلها Iوال�� �الرصينة، �الشرعية �والثقافية �العلمية �بالخلفية تتمتع

�ع� .الثقا[ي�و/جتماUي�لÊمة�dس�مية �الدكتوراه�من�كلية�دار�العلوم�بجامعة�حصلت�مها hى
� �عام �(دبي �والنقد �الب�غة �[ي �ا�عارضة�٢٠٠٧القاهرة �لفن �الجمالية �"(سس �موضوع �[ي م

�معيار�الصنعة� �[ي �حجر�دراسة �بن �"شعر�أوس �موضوع �ا�اجست=,�عن �وحصلت الشعرية".
�والنقد �الب�غة �من�قسم �وحديثا" �قديما �ا�صادر�الب�غية �[ي (دبي�و(دب�ا�قارن��وتصنيفه

� �عام �القاهرة �جامعة �دار�العلوم، �الدرسات��٢٠٠٤لكلية �من �العديد �مراد �مها �قدمت م.
والبحوث،�م¦wا:�"القصيدة�القص=,ة�جدا�[ي�dبداع�السعودي�ب=ن�التنظ=,�والتطبيق"،�و"(دب�

 .السعودي�ب=ن�/ل-�ام�وdبداع�الف¯I:�شاعر�العقيق�محمد�هاشم�رشيد�نموذجا"
 

 ��Comparative Literatureدب�ا
قارن .�٢٨

�ومكان،� �زمان �µداب�عE,�كل �بأنماط�الع�قات�[ي �wÏتم �الذي �ا�¦w÷ي �هو�الفن (دب�ا�قارن
والذي�يبحث�[ي�ع�قات�التشابه�والتقارب�والتأث=,�وتقريب�(دب�من�مجاpت�التعب=,�وا�عرفة�

(دب� خلف�حدود�بلد�مع=ن،�ودراسة�الع�قات�ب=ن).�(دب�ا�قارن�هو�دراسة�(دب�٣(خرى(
الفنون�(كالرسم� من�جهة�ومناطق�أخرى�من�ا�عرفة�و/عتقاد�من�جهة�أخرى،�وذلك�من�مثل
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�والعلوم �والتاريخ، �والفلسفة، �وا�وسيقى) �(كالسياسة�و/قتصاد� والنحت�والعمارة /جتماعية
صار�هو�مقارنة�أدب�مع=ن�مع�أدب�آخر�أو�آداب�و/جتماع)،�والعلوم�والديانة،�وغ=,�ذلك.�وباخت

�ومقارنة�(دب �ويعرف�ميدان�(دب�ا�قارن�ث�ث� أخرى، بمناطق�أخرى�من�التعب=,�dنساني.
�مدرسة� �و�ي �إط�قا، �ا�قارنة �ا�دارس �أقدم �الفرنسية، �ا�درسة ��ي �(و�ى �أساسية. مدارس

�ظواهر�التأث=,  �[ي �ا�قارن �وا�درسة��اشwåرت�بحصر�ميدان�(دب �القومية، والتأثر�ب=ن�µداب
�قد�أخرجت�(دب�ا�قارن�من�قمقم�التأث=,�والتأثر�وجعلته�[ي�خدمة� �ا�عروفة�بأwËا (مريكية

)،�وا�درسة�الس�فية�أو�ا�اركسية�ال��Iتنطلق�من�١النقد�(دبي�و/ق-,اب�من�"أدبية�(دب"(
�و(  �والثقافة �للمجتمع �الجدلية �ا�ادية �وبمجاpت�النظرة �ا�ادية �بالقاعدة �(دب �وتربط دب

�الفرنسية� �ا�درسة �مفهوم �هو �ا�قارن �لÊدب �(صhي �ا�فهوم �(خرى.�ِإن �/جتماUي الوUي
�بول�فان�تييغم� �الفعhي �ِإذ�حدد�مؤسسها بأنه�«(دب�ا�قارن��Paul Van Tieghemالتقليدية،

-Jeanكما�أكد�جان�ماري�كاريه� عضها�ببعض،دراسة�آثار�µداب�ا�ختلفة�من�ناحية�ع�قاwÉا�ب

Marie Carréداب�أو��µت�ب=ن��أن�(دب�ا�قارن�يعتمد�عhى�مفهوم�التأثر�والتأث=,�من�خ�ل�الص
 (دباء�من�بلدان�مختلفة.

ح=ن��١٨٢٧ترجع�نشأة�(دب�ا�قارن�ِإ�ى�العقد�الثالث�من�القرن�التاسع�عشر،�وربما�ِإ�ى�سنة�
�الفرن�IGHأبل � Abel Villemain فييمان�بدأ السوربون�بباريس�حول�جامعة�يلقي�محاضرات�[ي

IGHالفرن� �مصطلح� ع�قات�(دب �فwxا �استعمل �والجدير�بالذكر�أنه �(خرى. �(وربية با�داب
وِإليه�يعود�الفضل�[ي�وضع�(سس�(و�ى��نطقه�ومنطقته،�[ي�وقت�بدأ�يشهد�» (دب�ا�قارن «

 dِِإذ�نشأ�تصاعد�اهتمام�العلوم�� » القانون�ا�قارن «نسانية�[ي�أوربة�بالبعد�ا�قارني�[ي�ا�عرفة,
وغ=,ها.�وتعد�فرنسة�ا�هد�(ول�لÊدب�ا�قارن،�» علم�/جتماع�ا�قارن «و» فقه�اللغة�ا�قارن «و

�وثقافية� �واجتماعية �وسياسية �لغوية �عوامل �لذلك �وكان �فييمان، �بعد �تطوراته �استمرت ِإذ
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�ى�أن�يكون�الفرنسيون�أول�من�تنّبه�ِإ�ى�قيمة�ال-,اث�ا�ش-,ك�بي¦wم�وب=ن�ا�ناطق�متداخلة�أّدت�إِ 
�(خرى( �للتفك=,�ا�قارني.١(وربية �خلق�(ساس�(ول �مما �نطاق� )، �يدخل�(دب�ا�قارن ولم

(دب�«الذي�أصدر�مجلة� Max Koch بفضل�ماكس�كوخ�١٨٨٧الدراسة�ا�نظمة�ِإ�pبعد�سنة�
لكن�دخول�(دب�ا�قارن�ِإ�ى�مناهج�الجامعة�لقي�معارضة�شديدة�وتأخر�ح���مطلع�و ». ا�قارن 

�كانت�wËاية�القرن�التاسع�عشر�قد�شهدت�تطور�(بحاث�التطبيقية�[ي�� القرن�العشرين. وِإذا
(دب�ا�قارن�وبدء�/ع-,اف�به�[ي�الجامعات�فِإن�بداية�القرن�العشرين�شهدت�تأسيس�الوUي�

� ��نهج �كراٍس�جديدة�النظري �السباق�فنشأت�فwxا �تطورها �تابعت�فرنسة �وقد (دب�ا�قارن.
ينشر�مقاpت�نظرية�[ي��Tieghemأخذ�فان�تيغم��١٩١١لÊدب�ا�قارن�[ي�الجامعات.�ومنذ�سنة�

(دب�«أصدر�فان�تييغم�أول�كتاب�نظري�عرفه�العالم�بعنوان��١٩٣١ا�نهج�ا�قارني.�و[ي�عام�
كتاب�مرجعا�أساسيا�[ي�بابه�ح���اليوم،�وترجم�ِإ�ى�عدد�كب=,�من�اللغات،�وظل�هذا�ال», ا�قارن 

�(وربية� �الدول �[ي �ا�قارن �تعÄ,�(دب �وقد �العشرين. �منتصف�القرن �[ي �العربية �اللغة وم¦wا
�(دب�ا�قارن.� �[ي �الكتب�الجامعية �ومنذ�الخمسينات�بدأت�تتوا�ى �والوpيات�ا�تحدة، (خرى

.�١٩٥٥عام� [ي�تاريخ�(دب�ا�قارن�تأسيس�الرابطة�الدولية�لÊدب�ا�قارن �ومن�أبرز�التطورات
 وتعقد�هذه�الرابطة�مؤتمراwÉا�العامة�كل�ث�ث�سنوات�ولها�نشاطات�متنوعة.�

 
 Zدب�ا@قارن��ي�العالم�العربي

 البدايات�:�
مم�(خرى،�كان�لدى�العرب�[ي�ا�ا��IGاعتداد�خاص�باللغة�والشعر�وِإشاحة�نسبية�عن�آداب�( 

�أّدى�ِإ�ى�أن�يكون�نشاطهم�[ي�حقل�التبادل�(دبي�أقل�من�نشاطهم�[ي�الحقول�ا�عرفية� مما
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(خرى�كالعلوم�والفلسفة�عhى�أن�غ=,�العرب�تأثروا�تأثرا�واضحا�با�دب�العربي�فدرسوه�وأّلفوا�
كانوا�أكÄ,�انفتاحا�عhى�غراره.�ومن�ا��حظ�أن�معظم�(دباء�البارزين�[ي�عصر�ال¦wضة�الحديثة�

�وكان� �العصر�الحديث. �[ي �(دب�ا�قارن �ل¦wضة �أساسا �ووضعوا �التفاع�ت�(دبية، �مجال [ي
لرواد�ال¦wضة�(دبية�[ي�الشام�أثر�كب=,�[ي�/ستنارة�(دبية،�وهكذا��عت،�ِإ�ى�جانب�بناة�ال¦wضة�

�الكنانة�مثل�رفاعة�الطهطاوي( �[ي )،١من�أبناء �شامية�مبكرة مجال�ا�قارنة�مثل�أديب��أسماء
�فارس�الشدياق(٢إسحاق( �وأحمد (٣

�الحداد()  �هما�٤ونجيب �بارزان، �علمان �بي¦wم �وتم=��من .(
وضعا�حجر�(ساس�للبحث�التطبيقي�[ي�(دب�ا�قارن� )،٦)�ورو³ي�الخالدي(٥سليمان�البستاني(

  عhى�الرغم�من�أwËما�لم�يش=,ا�ِإ�ى�ا�صطلح�بكلمة�واحدة.
�الطهطاوي�الذي�سافر�مع��ولعل�أول�من �هو�رفاعة �الحقل�ا�عر[ي �هذا �[ي �اللبنة�(و�ى وضع

�بعض�مظاهر�الحضارة� �عhى �أطلع �بعدما �وألف، I¯دي� �كواعظ �فرنسا �إ�ى �الط�بية البعثات
)�الذي�كان�مقارنة�شكلية�وسطحية�٧» (تخليص�dبريز�[ي�تلخيص�أخبار�باريز«الغربية،�كتابه�

�و  �الشرقية �الثقافت=ن �بتعريب�ب=ن �الحقل �هذا �[ي �البستاني �سليمان �وتتلخص�جهود الغربية.
�سنوات�(� Iliad)٨»(dِلياذة« �ثماني �منه �استغرق �ال�١٨٩٥�I-١٨٨٧الذي �ا�قارنية �وبمقدمwåا (
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صفحة�أواخر��٢٠٠استغرقت�منه�ثماني�سنوات�أخرى،�وقد�أنجز�شروح�dِلياذة�ومقدماwÉا�[ي�
�العربي�وأجرى�البستاني�مقارنا. ١٩٠٣سنة� IGÅت�جريئة�ب=ن�ا�لحمة�اليونانية�والشعر�القص

وأشار�بعد�ذلك�ِإ�ى� )،١وأكد�وجود�م�حم�عربية�قص=,ة�تختلف�عن�ا��حم�dِفرنجية�الطويلة(
٢التشابه�ب=ن�عبقرية�ابن�الرومي(

وكذلك�كتب�البستاني�مقا�p ).٣( Homer وعبقرية�هوم=,وس) 
وهكذا�يكون�البستاني�صاحب�سبق��pينكر��.وdِفرنج�حوى�شيئا�من�تاريخ�الشعر�عند�العرب

[ي�مجال�الدراسة�ا�قارنة،�وِإن�كانت�مقارناته�تدل�عhى�أن�ثقافته�(صلية�كانت�عربية�تقليدية�
يقال�إن�أحمد�حسن�� .وأن�ما�قرأه�من�أفكار�أدبية�غربية�ليس�أكÄ,�من�نوافذ�صغ=,ة�للمقارنة

�الرسالة(٤الزيات( �مجلة �صاحب �ه٥) (� �مصطلح �ا�قارن «و�واضع �ا�قاpت�» (دب �عناوين [ى
 ).�٦ا�نشورة�[ي�مجلته(

 

 رو`ي�الخالدي
�هو�كتاب�٧إن�الكتاب�العربي�(ول�ا�كرس�لÊدب�ا�قارن�التطبيقي( تاريخ�علم�(دب�عند�«)

�هوغو �بن�ياس=ن�الخالدي�(» dِفرنج�والعرب�وفكتور �رو³ي IGÔ١)(١٩١٣-١٨٦٤للكاتب�ا�قد�.(
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،�ثم�طبعته�دار�١٩٠٣ـ١٩٠٢)�ب=ن�سن�٢�I»(اله�ل«نشر�الكتاب�مقاpت�متسلسلة�[ي�مجلة�وقد�
.�وهذا�الكتاب�مؤلف�نوUي�١٩٨٥،�وأعيد�طبعه�سنة�١٩١٢وطبع�ثانية�سنة��١٩٠٤اله�ل�سنة�

�مقدمات� �عhى �وهو�يشتمل �ا�قارنية. �التسمية �سوى �تنقصه p� �التطبيقي �ا�قارن �(دب [ي
[ي�علم�(دب�عند�dِفرنج�وما�يقابله�من�ذلك�عند�العرب�ِإبان�تمدwËم�ِإ�ى�تاريخية�واجتماعية�

عصورهم�الوسطى،�وما�اقتبسه�dِفرنج�ع¦wم�من�(دب�والشعر�[ي�wËضwåم�(خ=,ة�وخصوصا�
وكتب�الخالدي�مقدمة�للكتاب�بالفرنسية�تن�üéعن�حسه� .Victor Hugo)�٣عhى�يد�فكتور�هوكو(
�كت �[ي �وأورد �العرب�والفرنجةا�قارني. �ب=ن �مقارنات�ومقاب�ت�ودراسات�للتبادpت�(دبية ،�ابه

  .وترجمات�وتعليقات،�تدل�كلها�عhى�أنه�كان�شديد�/لتصاق�با�نهج�ا�قارني

وعند�انwåاء�القرن�التاسع�عشر�كان�dقبال�عhى�الدراسات�ا�قارنة�كب=,ا�ويظهر�ذلك�جليا�عند�
�أمثا �السوري=ن �ا�ؤلف=ن �من �العربي�عدد �الشعر �ب=ن �ا�قارنة �حاول �الذي �الحداد �نجيب ل

والفرن�IGHوانتصر�للشعر�العربي،�وا��حظ�أن�هذه�الدراسة�كانت�ضعيفة�جدا.�كما�كانت�مجلة�
حينذاك�اللسان�الناطق�باسم�الوUي�الفكري�ا�تفتح،�وقد�نشرت�مقا�pبعنوان�)» ٤ا�قتطف(«
�الفرنسية��حمد�كامل�الذي�» ب�غة�العرب�وdفرنج« �الب�غة �العرب�وتحامل�عhى �ب�غة رجح

�فياض( pونيكو� �ثابت �خليل �قبل �من �انتقد �والب�غة�٥وقد �للثقافة �بالجاهل �نعتاه �اللذان (
الغربية.�وعند�منعطف�القرن�التاسع�عشر�ساد�مناخ�عام�للمقارنة،�أسهم�فيه�الشاعر�أحمد�
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�وبعد��٣فياض،�ويعقوب�صروف()،�ونقوp ٢)،�وكتاب�مثل�خليل�ثابت،�وأسعد�داغر(١شو°ي( .(
� �سنة �ففي �يزداد، �ا�قارنة �بالدراسات �/هتمام �كان �الخالدي، � �الشاعر�١٩١٢رو³ي �يكتب ،

�مطران( �خليل �٤العربي ��سرحية � �مقدمته �[ي �اللغة�٥لشكسب=,(» عطيل«) �إ�ى �ترجمها Iال�� (
 ).٦العربي(�قالعربية،�عن�اق-,اب�شكسب=,�من�الذو

تظهر�بوضوح�أكÄ,�[ي�مجال�الدراسات�(دبية�العربية�» مقارن «أت�كلمة�و[ي�مطلع�العشرينات�بد
�بالقاهرة( �دار�العلوم �كمدرسة �العليا، �بعض�ا�عاهد �[ي �استخدمت�منهج�٧وتحتل�مكانا Iال�� (

بنشر�بعض�» الرسالة«ا�قارنة�[ي�مجال�الدراسات�اللغوية.�و[ي�مطلع�الث�ثينات�ساهمت�مجلة�
» ا�قتطف«ا�قارن�وµداب�(جنبية�بشكل�عام،�باÛضافة�إ�ى�مجلة�الدراسات�الخاصة�با�دب�

.�كانت�مرحلة�الث�ثينات�١٩٣٣ال��Iنشرت�بدورها�عدة�مقاpت�من�هذا�النوع��pسيما�[ي�سنة�
�توا�ى�بعد�الخالدي� �ي�حجر�(ساس�[ي�ظهور�البحث�التطبيقي�[ي�الدراسات�ا�قارنة�العربية.

يقية�ذات�الطابع�ا�قارني،�ومن�أقدمها�سلسلة�مقاpت�نشرها�فخري�/هتمام�بالدراسات�التطب
� �صفحات �عhى �» الرسالة«أبو�السعود �(عوام �العربي��١٩٣٧-١٩٣٥[ي �(دب �ب=ن �فwxا وقابل

،��ظهر�الجزء�الثالث�١٩٣٥).�و[ي�عام�٨و(دب�dِنكل=�ي�من�دون�اعتناء�بناحية�التأثر�والتبادل(
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Iéقس�من�كتاب�(ديب�الحل)IGÅل�الوّراد�[ي�علم�/نتقاد«)�ا�عنون�١طاكي�الحمw¦وتضمن�» م
�مطو�pعن� �dِلهية(«بحثا �ب=ن�الكوميدية �الغفران(٢ا�وازنة �ورسالة �الث�ثينات�أيضا�)». ٣) و[ي

٤نشر�عبد�الوهاب�عزام(
حول�الع�قات�ب=ن�(دب�العربي�و(دب�» الرسالة«دراسات�[ي�مجلة�) 

�.IGÔالفار 
 )� �ظهر�مصطلح �مجلة �[ي �ا�قارن �خليل�» الرسالة«دب �الشامي �الكاتب �يد �ظهر�عhى �ما أول

�هو٥هنداوي( �من�(دب�العربي �ناحية �عhى �جديدا �ضوءا �مقاpت�تلقي �سلسلة �[ي اشتغال� )
�يسميه�الفرنجة �كتاب�� Littérature Comparée العرب�با�دب�ا�قارن�أو�ما تلخيص�كتاب�«[ي

�الشعر٦أرسطو( �[ي ( «� �رشد(لفيلسوف �ابن �٧العرب �[ي �العنوان �ظهر�هذا �وقد » الرسالة«).
�من� �بتاريخ��١٥٦-١٥٤((عداد �وحملت� ،�٨/٦/١٩٣٦من�ا�جلة) �تالية. �ث�ثة �أعداد �[ي وتكرر

�[ي�(دب� �ُتعد�(و�ى�من�نوعها ا�قالة�(و�ى�مقدمة�نظرية�عن�(دب�ا�قارن�ومنهجه�ومزاياه
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ١٣٩ 

 

�ظهر�كتاب� العربي. �(ربعينات �أبو�شبكة(�و[ي Û١لياس
(�� �العرب�«بعنوان �الفكر�ب=ن روابط

،�وهو�ذو�١٩٤٥ظهرت�الطبعة�الثانية�من�الكتاب�عن�دار�ا�كشوف�[ي�ب=,وت�عام�» والفرنجة
و[ي�� .موضوع�مقارني�واضح.�وبالتدريج�انتعش�هذا�النوع�من�الدراسات�واغت¯��وتعددت�وجهاته

،�لكنه�كان�بعيدا�عن�»=ن�البحر�والصحراءب«)�بعنوان�٢،�ظهر�كتاب�لشفيق�جE,ي(١٩٤٦سنة�
 الدراسات�ا�قارنة.

�التأسيس� �مرحلة �و�ي: �مراحل، �ث�ث �العربي Iكاديم)� �ا�قارن �(دب �تاريخ �[ي يم=��الباحثون
(هم،�ثم�مرحلة�ال-,ويج�ال��Iتمتد�من� )،�مرحلة�يعتE,�محمد�غنيم�Iه�ل�قطwÇا١٩٦٠-١٩٤٨(

�أفقيا�ورسخ�أقدامه�،�و�ي�مرح١٩٧٠إ�ى�عام��١٩٦٠عام� لة�حقق�فwxا�(دب�ا�قارن�انتشارا
�مطلع� �[ي �بدأت �مرحلة �و�ي �الرشد، �مرحلة �وأخ=,ا �العام. �للرأي �نفسه �وقدم IGÔدرا� كمقرر

  السبعينات�ولم�تزل�مستمرة�إ�ى�يومنا�هذا.�

 
 )١٩٦٠-١٩٤٨مرحلة�التأسيس�لaدب�اJقارن�(

ن�العربي�ستة�مقارن=ن،�ساهم�كل�واحد�م¦wم�يم=��الباحثون�[ي�مرحلة�التأسيس�لÊدب�ا�قار 
�عhى� �وتعويدهم �الطلبة، �§wدف�تقريب�(دب�ا�قارن�من �يحمل�اسم�(دب�ا�قارن، بتأليف،
مناهج�ا�قاربات�(دبية�الجديدة.�وهم�نجيب�العقيقي،�وعبد�الرزاق�حميدة،�وإبراهيم�س�مة،�

)IGþخلو� �وصفاء �البح=,ي �محمد �ومحمد �ه�ل، Iغنيم� �مقرر�٣ومحمد �والجدير�بالذكر�أن .(
،�ولكن�ا�صطلح�اختفى�بعد�١٩٣٨(دب�ا�قارن�ظهر�أو�p[ي�أدبيات�دار�العلوم�بالقاهرة�سنة�
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�ي�النقد��دبي�العربي�الحديث�أثر�النظريات��دبية�الغربية ١٤٠ 

 

�كل� �كتاب �بمعدل �تعاقبت �الجامعية �الكتب �من �سلسلة �[ي �أواخر�(ربعينات �ليظهر�[ي ذلك
لنجيب�العقيقي,�» قارن من�(دب�ا�«[ي�القاهرة�بعنوان��١٩٤٨سنت=ن�تقريبا،�وصدر�أولها�سنة�

�اعتE,�شو°ي� �بالعنوان. تضّمن�شذرات�من�(دب�العام�والنقد�النظري�غ=,�ذات�صلة�مباشرة
�و[ي�عام�١ضيف�كتاب�نجيب�العقيقي�ثمرة�دراسة�طويلة�[ي�(دب�العربي�والغربي( .(١٩٤٩�،

شعبة�اللغات�وكان�عبد�الرزاق�حميدة�رئيس�». [ي�(دب�ا�قارن «ظهر�كتاب�عبد�الرزاق�حميدة�
�وثيقة�١٩٤٠بكلية�القاهرة�وأحد�دعاة�تدريس�(دب�ا�قارن�منذ� ،�ويعد�كتابه�ا�ذكور�سابقا

�الجنينية( �الف-,ة �[ي �ا�قارنة �وضعية �عن �٢هامة �و[ي �الدروبي(١٩٤٨). �سامي �ترجم �كتاب�٣، (
اب�)،�كما�ترجم�محمد�غ�ب�كت١٩٤٨-١٨٧١(�Paul Van Tieghemلفان�تيغم�» (دب�ا�قارن «
��M. F. Guyardاريوس�فرانسو�غويار��»(دب�ا�قارن « .� �عام �ظهر�[ي كتاب�مقارني��١٩٥١كما
Ûِبراهيم�س�مة.�كان�س�مة�عميدا�سابقا�لكلية�آداب�القاهرة.�يحث�كتابه�» دراسات�[ي�(دب«

دت�).�و[ي�مرحلة�الخمسينات�تعد٤عhى�اعتباره�أحد�ا�ؤسس=ن�لÊدب�ا�قارن�[ي�العالم�العربي(
وكÄ,ت�وسائل�التواصل�ب=ن�العرب�والغرب،�فاتسعت�رقعة�ا�قارنة�[ي�هذه�الف-,ة�pسيما�عند�
�وكان�(شهر�م¦wم�محمد� �أوروبا. �ا�جال�[ي �[ي�هذا �العديد�من�الط�ب�الذين�تخصصوا عودة

�ه�ل�الذي�نشر�سنة� Iللدراسات�» (دب�ا�قارن «كتابه��١٩٥٣غنيم� �مهما الذي�يعد�مصدرا
 ة�العربية.�ا�قارن
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 )�:�رائد�الدراسات�&دبية�اJقارنة�Lي�العالم�العربي١٩٦٨-١٩١٦محمد�غنيمي�ه�ل�(
[ي�(دب�ا�قارن�العربي،�عhى�خ�ف��–بمع¯��الكلمة��–كان�محمد�غنيم�Iه�ل�أول�متخصص�

�الخاص( �الثقا[ي �الرصيد �بدل �العام، �الثقا[ي �رصيدهم �عhى �يعتمدون �كانوا �الذين ).�١سابقيه
�والجامعة�ع �دار�العلوم، �بكلية �(دبي �والنقد �ا�قارن �لÊدب �أستاذا �ه�ل Iغنيم� �محمد مل

).�وكان�٢(مريكية�بب=,وت،�وكلية�اللغة�العربية�بجامعة�(زهر،�وكلية�µداب�بجامعة�الخرطوم(
�بعنوان� �ه�ل Iغنيم� �محمد �كتاب�الدكتور �(دب�ا�قارن�ظهور �[ي �تأليفي �تطور (دب�«أهم

.�وُيعد�ه�ل�بحق�مؤسس�(دب�العربي�ا�قارن،�وكان�كتابه�أول�١٩٥٣[ي�القاهرة�عام�» ارن ا�ق
�بمبادئ� �التمسك �شديد �وبدا �ا�قارن، �(دب �منهجية �[ي Iأكاديم� �وزن �ذات �عربية محاولة

�التقليدية( �الفرنسية �وخّرج�جي��كام��من�٣ا�درسة �طبعات، �الكتاب�عدة �طبع �بعد �وفيما .(
�فهو�أعمق��.دب�ا�قارن ا�هتم=ن�با�  صادف�الكتاب�/نتشار�والذيوع�أكÄ,�من�سابقيه�وpحقيه.

)،�وكل�الكتب�ال�٤�Iالكتب�تأث=,ا�[ي�مسار�الدراسات�النظرية�[ي�حقل�(دب�ا�قارن�عhى�dط�ق(
عرضت�بعده�للنظرية�الفرنسية�اعتمدت�عليه�بصورة�أساسية،�وبعضها�µخر�كان�ينم��بعض�

�جاء�فيه�مع�أفكاره�ومداخ �الثالث�لم�يكن�أكÄ,�من�مجرد�تخليص�له�أو�لبعض�ما له،�بعضها
 تحويرات�كث=,ة�أو�قليلة�[ى�ال-,تيب�أو�الصياغة.

،�١٩٥٧،�و[ي�سنة�»(دب�ا�قارن «و[ي�نفس�السنة،�نشر�محمد�محمد�البح=,ي�كتابا�بعنوان�
�الفرع� �هذا �الذي�درس�وتخصص�[ي �الجنسية، �العرا°ي ،IGþخلو� �(دبي�[ي�نشر�صفاء ا�عر[ي

� �بعنوان �كتابا �(دب�ا�قارن «الجامعات�(وروبية، �مؤلفاته�(خرى:�» دراسات�[ي �إ�ى باÛضافة
�الدراسات�ا�قارنة«و �[ي�ضوء �[ي�». ال-,جمة�التحليلية«و» فن�ال-,جمة �تكوينه ،IGþساعد�خلو
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�الث�ثة( �بتآليفه �لÊدب�ا�قارن، �العربية، �الرؤية �١تطعيم IGþركز�خلو� �ظاهرة�). اهتماماته�عhى
�الشعر� �لفن �القدماء �ترجمة �وذلك�خ�ل �با�قارنة، �العرب �ب=ن �ربطت �ظاهرة �كأول ال-,جمة،

�وليلة( ��لف�ليلة �ال-,جمات�(جنبية �وتداول �من�جهة، �أخرى(�٢رسطو، �من�جهة �و§wذا�٣)، .(
�رحلة�ال-,ويج.�وبعد�تنت�IÈا�رحلة�التأسيسية�للدراسات�ا�قارنة�[ي�الب�د�العربية�لت-,ك�ا�جال�

الخمسينات�تطور�تدريس�(دب�ا�قارن�[ي�الجامعات�العربية�بخطوات�غ=,�حثيثة.�وألفت�كتب�
جامعية�متفرقة�اعتمدت�كث=,ا�عhى�كتاب�غنيم�Iه�ل.�ولكن�بدأت�تE,ز�[ي�الثمانينات�اتجاهات�

للتطورات�العا�ية�مؤذنة�بحلول�مرحلة�wËوض�جديدة�أكÄ,�وعيا� جديدة�عhى�يد�الجيل�التا�ي،�
  الحية.

 )١٩٧٠-١٩٦٠مرحلة�الjkويج�لaدب�اJقارن�(
» الدراسات�(دبية«)،�هما�٤لم�يعرف�العالم�العربي�سوى�مجلت=ن�مختصت=ن�[ي�(دب�ا�قارن(

�لبنان�من�» الدراسات�(دبية«نشرت�مجلة�». الدفات=,�الجزائرية�لÊدب�ا�قارن «و إ�ى��١٩٦٦[ي
�وكانت�تصدر�ب١٩٦٧ �مجلة�، �نشرت �محمدي. �محمد �يديرها �وكان �والفارسية �العربية اللغت=ن

�ا�قارن « �لÊدب �» الدفاتر�الجزائرية �ب=ن �الجزائر�فيما �تصدر�باللغة�١٩٦٨و�١٩٦٧[ي �و�ي ،
�[ي� �ا�ختصت=ن �ا�جلت=ن �اختفاء �منذ �شيخ. �بن �الدين �جمال �الدكتور �يديرها �وكان الفرنسية،

ا،�باستثناء�بعض�(عداد�الخاصة�عن�(دب�ا�قارن�[ي�مجلة�(دب�ا�قارن�لم�تظهر�بدائل�ع¦wم
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�١٩٨٠عددا�[ي�» عالم�الفكر«ا�صرية.�خصصت�)» ٢فصول(«الكويتية،�ومجلة�)» ١عالم�الفكر(«
 ).٣حول�(دب�ا�قارن(�١٩٨٣عددين�[ي�» فصول «حول�مناهج�(دب�ا�قارن،�كما�خصصت�

�حسن( �جاد �وحسن �خفاجة �ا�نعم �عبد �محمد �ونشرا��)٤كان �(زهر، �عم��بجامعة جامعيان
لعبد�ا�نعم�» دراسات�[ي�(دب�ا�قارن «بمطابع�الجامعة�عملwxما�حول�(دب�ا�قارن.�ظهر�كتاب�

.�نقل�خفاجة�(فكار�ا�تداولة�حول�(دب�ا�قارن�[ي�عصره�ليجعل�م¦wا�مركبا�١٩٦٦خفاجة�[ي�
�ي �وما �ا�ادة �وUي �ب=ن �الفاصلة �ا�سافات �به �الوط¯Iقاطعا �(دب �تجاه �علwxا ا�صري�-توجب

،�باÛضافة�»(دب�ا�قارن «،�أصدر�كتاب�لحسن�حسن�جاد�بعنوان�١٩٦٧).�و[ي�سنة�٥خاصة(
)�ال��Iاتسمت�بالدقة�وا�نهجية.�ومن�أشهر�ا�قارن=ن�١٩٩٠-١٩١٥)�(٦إ�ى�دراسات�لويس�عوض(

نان�ب=ن�(دب�العربي�و(دب�)�اللذان�كان�يقار ٧[ي�هذه�ا�رحلة�طه�ندا�وحس=ن�مجيب�ا�صري(
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)�GÔمو� �وفاطمة �الشر°ي، �d١س�مي �بعنوان �نشرت�كتابا Iال�� �(دب�«) �دراسات�[ي �أدب=ن: ب=ن
�و/نجل=�ي  �» العربي �لعنوان �ا�رحلة �هذه �[ي �الذي�نشر�كتابه IGÚالشوبا� �مفيد رحلة�«ومحمد

 ».(دب�العربي�إ�ى�أوروبا
 )�����-١٩٧٠مرحلة�الرشد�لaدب�اJقارن�(

�العالم�العربي.� �[ي �دراسات�(دب�ا�قارن �[ي �والنضج �الرشد �مرحلة �السبعينات�تبدأ �ف-,ة و[ي
�العربي� �ب=ن�(دب=ن �الدراسات�ا�قارنة �نزعة �هما �نزعت=ن، �قيام �[ي �ا�رحلة �هذه �تطور يتجسد

 وdيراني،�ونزعة�الدراسات�ا�قارنة�ب=ن�(دب=ن�العربي�والغربي.
 ة�العربية��يرانية�نزعة�الدراسات�اJقارن •

��بحاث� �كنتيجة �وdيراني، �العربي �(دب=ن �ب=ن �ا�قارنة �الدراسات �الف-,ة �هذه �[ي ازدهرت
dيرانية،�وال��Iما�لبثت�أن�تحولت�إ�ى�دراسات�-فيلولوجية�سابقة�عن�ع�قات�اللغت=ن�العربية

�أخرى( �عربية �وبلدان �لبنان �[ي �شيعية �أقليات �تواجد �بفعل �تم٢للص�ت، �أبحاث�). �ث�ثة ثل
� �ال¥�عة: �هذه �ا�قارن «جامعية �» (دب �سنة �[ي �كفا[ي �الس�م �عبد �و�١٩٧١حمد (دب�«،

�» ا�قارن  �سنة �[ي �ندا �و١٩٧٥لطه �ا�قارن «، �(دب �سنة�» دراسات�[ي �[ي �جمعة �محمد لبديع
ت�.�كان�محمد�عبد�الس�م�كفا[ي�أستاذ�µداب�dس�مية�بجامعة�القاهرة،�وجامعة�ب=,و١٩٧٨

�هذا� �حول �كتابه �وكان �ا�قارن، �تدريس�(دب �[ي �طويلة �سنوات �كفا[ي �GÕق� �لقد العربية.
).�وقد�ركز�كفا[ي�[ي�مقاربته�عhى�الطابع�dس�مي�للتأث=,�والتأثر،�٣ا�وضوع�ثمرة�هذا�التدريس(

�الفعلية( �التطبيقات �إ�ى ��pتتعداها �مبدئية، �بيانات �مجرد �ظلت �ا�نهجية �طموحاته ).�٤ولكن
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عل�طه�ندا�من�موضوع�(دب�ا�قارن�موضوعا�لقراءة�[ي�التاريخ�(دبي،�§wدف�إعادة�تركيب�يج
).�صدر�كتاب�بديع�محمد�جمعة�عن�دار�ال¦wضة�d١شارات�والصدى�و(ثر�[ي�dع�م�والتيارات(

�وهو�بدوره� �dيرانية، �العربية �الدراسات �نزعة �[ي �آخر�السلسلة �الكتاب �ويعتE,�هذا بب=,وت،
�نحو�مجم �ا�يل �هو �فيه �الدرس �عhى �الغالب �الطابع �كان �لهذا �جامعية، �محاضرات وعة

� �جمعة �محمد �يقدم �التلق=ن. ��–بيداغوجية �ندا �طه �مدرسة��–كسابقه �وجود �إ�ى إشارة
 ).٢أمريكية(

 نزعة�الدراسات�اJقارنة�العربية�الغربية� •
)،�٣هيم�عبد�الرحمن�محمد(تمثل�أبحاث�جامعية�هذه�ال¥�عة،�م¦wا�(عمال�لريمون�طحان،�وإبرا

�أن� �وقبل �اللبنانية. �الجامعة �[ي �ا�قارن �(دب �أستاذ �طحان �ريمون �كان �الشوا. �الدائم وعبد
،�كان�قد�أصدر�مقالت=ن�١٩٧٢سنة�» (دب�ا�قارن�و(دب�العام«يصدر�ريمون�طحان�كتابه�

�فأهمية�النص�عند�طحان�تتخذ� صبغة�خاصة،�حول�(دب�ا�قارن�بمجلة�الثقافة�السورية.
)IGÅتلخي� �بعمل �ا�قارنة �للدراسات�العربية �٤من�حيث�تتويجها � �أصدر�[ي .(١٩٨٢� النظرية�«،

�(دب�ا�قارن  �[ي �و» والتطبيق �الرحمن�محمد، �عبد �(دب�ا�قارن «Ûبراهيم �الدائم�» [ي لعبد
�عن�ب=,وت� �فقد�صدر�كتا§wما �والثاني�سوري، �ورغم�أن�(ول�مصري�الجنسية دار��–الشوا.

العودة.�تسدد�الكتابان�عhى�التطبيق�[ي�(دب�ا�قارن.�كتاب�إبراهيم�عبد�الرحمن�محمد�يجعل�
من�النظرية�مدخ��ومن�التطبيق�منشغ�،�أما�كتاب�عبد�الدائم�الشوا�دراسة�تطبيقية�مقارنة�
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)�١ب=ن�(دب=ن�العربي�وdنجل=�ي.�و[ي�هذه�ا�رحلة�أيضا�يمكننا�ذكر�كتاب�د/�حسام�الخطيب(
� �دراسة�«بعنوان��١٩٧١الذي�ظهر�سنة �السورية: �القصة �[ي �وأشكالها �ا�ؤثرات�(جنبية سبل

 ». م�مح�يونانية�[ي�(دب�العربي«)�بعنوان�٢،�وكتاب�إحسان�عباس(»تطبيقية�[ي�(دب�ا�قارن 
�الناحيت=ن� �من �الجام�ي �والبحث �الجامعية �الدراسة �مجال �شام��[ي �wËوضا �الثمانينات تمثل

�تعدد�الكيفي ��ي: �ا�قارنية �الظاهرة �التأث=,�ا�باشر�[ي �ذات �ا�ؤشرات�dطارية �ومن �والكمية. ة
�[ي�السبعينات،�وازدياد�عدد� الجامعات�العربية�واكتمال�عدد�من�الجامعات�ال��Iبدأت�عملها
ا�درس=ن�ا�تخصص=ن�با�دب�ا�قارن�[ي�الجامعات�ا�قارنة،�ازدياد�عدد�ا�وفودين،�والتنوع�[ي�

�ا �مطلع �و[ي �و(دب. �بالثقافة �ا�تخصصة �العربية �مجلة�١٩٨١لدوريات �القاهرة �[ي �ظهرت ،
عن�الجامعة�(مريكية�[ي�القاهرة.�قد�اهتمت�با�دب�ا�قارن�» ألف:�مجلة�الشعريات�ا�قارنة«

� �أمثال �ا�شهورة �العربية �(دبي«ا�ج�ت �و»ا�وقف �(جنبية«، �و»µداب و[ي�». ا�عرفة«،
�من�الثماني �النوع �هذا �تطور �عhى �تدل Iال�� �والكتب �ا�قاpت �من �كب=,ة �مجموعة �ظهرت نات

� �مجلة �خصصت �العربية. �الب�د �[ي �الفكر«الدراسات �للدراسات�» عالم ��كام �عددا الكويتية
�للدراسات�ا�قارنة�[ي�» فصول «،�كما�خصصت�مجلة�١٩٨٠ا�قارنة�سنة� ا�صرية�عددين�م¦wا

،�و[ي�»(دب�ا�قارن «نشر�عبد�الوهاب�عhي�الحكي�كتابا�بعنوان�.�و[ي�نفس�السنة�١٩٨٣سنة�
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و[ي�سنة�». دراسات�[ي�(دب�ا�قارن�التطبيقي«)��كتابا�بعنوان�١،�نشر�داود�سلوم(١٩٨٤سنة�
�علوش(١٩٨٦ �ظهر�كتاب�سعيد ،٢� �بعنوان �العربي«) �العالم �[ي ويعد�». مكونات�(دب�ا�قارن
)�ممث��أدق�تمثيل�٣)�لطاهر�أحمد�مكي(١٩٨٧» (ره�ومناهجه(دب�ا�قارن:�أصوله�وتطو «كتاب�

�عربية� �بذاكرة �أشبه �نفسها �ا�قارنية �ا�وسوعة �تقدم�هذه �التنوع�و/نفتاح. �باتجاه للمقصود
 ).٤دولية�لتجربة�(دب�ا�قارن�[ي�الوسط�الثقا[ي�العربي(

�ا�قا �أعمال �تنظيم �بدء �ا�رحلة �هذه �[ي �dطارية �التطورات �أبرز �شكل�ومن �[ي �العرب رن=ن
�مؤتمر�(دب� �يبدو�أن �ا�قارن �با�دب �ا�تخصصة �با�ؤتمرات �يتعلق �وفيما �وروابط. مؤتمرات

� �عام �بمصر�[ي �ا�نيا �جامعة �دعت�إليه Iال�� �عقد��١٩٨١ا�قارن �ثم �ا�ؤتمرات. �هذه �أول كان
للغات�وµداب�.�سجل�ا�عهد�ا١٩٨٣[ي�الجزائر�[ي�» ملتفى�دو�ي�حول�(دب�ا�قارن�عند�العرب«

�بعقد� �» ا�ؤتمر�(ول�للمقارن=ن�العرب«بجامعة�عنابة�نجاحا �تمخض�عنه�١٩٨٤[ي �وأهم�ما ،
� �انبثاق �التاريêي �ا�لتقى �ا�قارن «هذا �لÊدب �العربية �تكون�» الرابطة �للرابطة �مكتبة واتخاب

).�ومن�٥رابطة(جامعة�عنابة�مقره�الدائم،�كما�انتخب�عبد�ا�جيد�حنون�(الجزائر)�أمينا�عاما�لل
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الرابطة�ا�غربية�لÊدب�«،�و)»١الجمعية�ا�صرية�لÊدب�ا�قارن(«الروابط�(خرى�لÊدب�ا�قارن:�
 [ي�جامعة�القاهرة.���١٩٨٥أواخر�عام�» الجمعية�ا�صرية�لÊدب�ا�قارن «تأسست�». ا�قارن 

د�السابق،�ومن�أهم�ما�و[ي�ف-,ة�التسعينات�تواصل�dصدار�بنفس�الوت=,ة�ال��Iكان�علwxا�[ي�العق
�كتاب� �وعا�يا«ظهر�فwxا: �عربيا �» آفاق�(دب�ا�قارن: �وكتاب�١٩٩٢لحسام�الخطيب�[ي�سنة ،

،�١٩٩٧لعبد�الحميد�إبراهيم�[ي�سنة�» (دب�ا�قارن�من�منظور�(دب�العربي:�مقدمة�وتطبيق«
 .٢٠٠٢سنة�[ي�جزئ=ن��حمد�عبد�العزيز�[ي�» نحو�نظرية�جديدة�لÊدب�ا�قارن «وكتاب�
 (دب [ي�تجاوز  رغبة (كÄ, �ي ا�قارنة، دراساته [ي الجادة٢) الخطيب( محاوpت�د/�حسام ولعل

 يقوم الذي باطن�ا�نهج ب=ن قطبيه، ب=ن مراوغة حالة يعيش الذي الحا�ي، لواقعه العربي ا�قارن 

 تأويلية، دراسيةبتطبيقات� يرتبط الذي ظاهره وب=ن )،٣غربية( معرفية وأنساق ورؤى  أسس عhى

 ذات مقارنة بقيام�دراسة يسمح أصيل مؤشر هو ما ب=ن ا�سافة يضبط �عيار مجملها [ي تفتقر

 الدراسة أقطاب تثبت�تراكب مقارنة إقامة عhى قدرته [ي قاصر ظ¯I اعتباطي هو ما وب=ن دpئل،

٥ا�ناصرة( الدين عز يعد�٤).وغايwåا( الدراسة جدوى  تحقيق من يمكنه نحو عhى وتفاعلها،
 من) 

�اق-,اح [ي جهدهم سعوا الذين العرب، ا�قارن=ن أهم  تعلل وإن جديد، مقارن  منهج سبيل

�رغبة اق-,احه بطرح له تسمح منهجية، كوسيلة باÛشكالية  قبضة من dف�ت [ي منه هذا؛
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�استق�لها وآليات وأنساق رؤى استشراف وبقصد التجريدي، التنظ=,  ل ا�تداو  عن النسIé لها
 ا�عروفة. النقدي التنظ=, قواعد من

إن�الدراسات�(دبية�ا�قارنة�[ي�الوطن�العربّي�إّبان�(عوام�(خ=,ة�قد�اقتصر�ما�أنجزه�ا�قارنون�
�فعله� �ما �هذا �جديدة. �وبعناوين �طبعات�موّسعة �[ي �القديمة �إصدار�كتwÇم �إعادة العرب�عhى

(دب�«ناصرة.�فقد�أعاد�(ول�طباعة�كتابه:�ا�قارنان�ا�عروفان�حسام�الخطيب�وعز�الدين�ا�
�» ا�قارن  �دمشق، �١٩٨٢(جامعة �هو: �جديدا �عنوانا �له �ووضع � �عربيا�«) �ا�قارن �(دب آفاق
�» وعا�يا �دار�الفكر، �كتابه:�١٩٩٢(دمشق: �من �معّدلة �جديدة �أصدر�طبعة �فقد �الثاني �أّما ،(

�ا�قارنة« �نظرية �[ي �» مقّدمة �دار�الكرمل، �١٩٨٨(عّمان: �هو: �بعنوان�جديد �والنقد�«) ا�ثاقفة
).�ولم�تنشأ�جمعيات�قطرّية�لÊدب�ا�قارن�١٩٩٦(ب=,وت:�ا�ؤسسة�العربية�للدراسات�» ا�قارن 

إ�p[ي�بلد�عربي�واحد�وهو�مصر،�ولم�تتمكن�الرابطة�العربية�لÊدب�ا�قارن�من�تحقيق�أي�من�
�للدر  �عربية �إصدار�مجلة �رأسها �وعhى �العلمية �ا�قارنة(طموحاwÉا �عدد�١اسات�(دبية �ولكن .(

�سبيل� �وعhى .�GÕم� �وقت �أّي �[ي �عليه �كان �أكE,�مما �هو�اليوم �العربية �الجامعات �[ي ا�قارن=ن
�تضم�[ي� �و�ي�أصغر�الجامعات�السورية�وأحدwùا، �كلية�µداب�[ي�جامعة�حمص، �فإّن ا�ثال،

تذة�(دب�ا�قارن�أصبحوا�صفوف�هيئwåا�التدريسية�سبعة�متخصص=ن�[ي�(دب�ا�قارن.�فأسا
 متواجدين�بأعداد�وف=,ة�[ي�الجامعات�العربية�كلها.�

و[ي�(عوام�(خ=,ة�ازدهرت�[ي�الدراسات�ا�قارنة�دراسة�التشا§wات�التيبولوجية�ال��Iتتخذ�من�
� �التناّص �محل��Intertexualityنظرية �الدراسات �من �النوع �هذا �يحّل �فشيئا �وشيئا �له. أساسا

تأثر�ال��Iيقّدم�نفسه�بدي��لها.�إن�دراسة�ع�قات�التناص�ب=ن�أعمال�من�(دب�العربي�التأث=,�وال
�يؤدي� �فهذا وأعمال�من�µداب�والثقافات�(جنبية��ي�مكّمل�جّيد�لدراسات�التلقي�dبداUي.
�Iال�� �ا�قارنة �الدراسات �إّن �(جنبية. �وµداب �العربي �(دب �ب=ن �ظواهر�تناّص �إ�ى بالضرورة
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�(دب�تست �ع�قة �إ�ى �النظرة �بتصحيح �كفيلة �ا�نتج �dبداUي �التناص�والتلقي Iنظري�� �إ�ى ند
�وحول� �(دبية �السرقات �حول �الجدال �ذلك �لكل �حّدا �تضع �وبأن �(جنبية، �با�داب العربي
خضوع�(دب�العربي�الحديث��ؤثرات�أجنبية.�فليس�العيب�أن�يتضّمن�(دب�العربي�الحديث�

�ب �ف�IÈدليل�عhى�أن�(دب�مؤثرات�كهذه، �العيب�هو�أن�يخلو�من�تلك�ا�ؤثرات. ل�العيب�كّل
)� ).١العربي�الحديث�أدب�³ّي،�يتفاعل�مع�µداب�والثقافات�(جنبية�مستقب��ومرِس

 
 Zدب�ا@قارن��ي�ا@غرب�العربي

�محمود� �أمثال �ا�قارن=ن �من �جيدا �عددا �الثمانينات �إبان �ا�غاربية �الساحة �قدمت فقد
)�من�الجزائر،�وسعيد�علوش�من�ا�غرب.�ا�غرب�٣)�من�تونس،�وعبد�ا�جيد�حنون(٢طرشونة(

أقرب�أقطار�ا�غرب�العربي�إ�ى�أوربا،�وهذا�جعله�خ�ل�تاريخه�يحتل�مكانة�خاصة�تلتقي�فيه�
�[ي� �أن�يخلق �ا�غرب�وجامعياته �كان�عhى �ولهذا �بالثقافات�العا�ية. �dس�مية �العربية الثقافة

�وبضرورة�(و  �الجدي�بالدراسات�ا�قارنة �/هتمام �بضرورة �/قتناع �والجامعية ساط�الثقافية
).�عقدت�الرابطة�العربية�لÊدب�ا�قارن�٤تنظيم�هذه�الدراسات�بطريقة�تر��IGالتطلع�والطموح(

�الثالث�[ي�جامعة�ا�لك�محمد�الخامس�بالرباط،�وذلك�[ي�أواخر�عام� �ا�غاربة�١٩٨٩مؤتمرها .
�ان- �فيه�قد �كانت�الريادة �أن �بعد �أيضا، �(دب�ا�قارن �صعيد �عhى �والريادة �القيادة �دفة �عوا

 للمصري=ن�إبان�الخمسينات�والستينات�والسبعينات.�
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 ولقد��ع�ب=ن�ا�قارن=ن�ا�غاربة�الدكتور�سعيد�علوش�بشكل�خاص�وذلك�منذ�أواسط�الثمانيات.

�الع �اللغة �قسم �[ي �(دب�ا�قارن �لكونه�وعلوش�هو�أستاذ �وهو�إضافة �الرباط، �بجامعة ربية
مقارنا�ناقد�وكاتب�وط¯�Iديمقراطي�تقدمي.�وقد�برز�اسمه�كمقارن�من�خ�ل�عدة�كتب�أمد�§wا�

�١ا�كتبة�ا�قارنية�العربية( �الضخمة �دراسته �م¦wا �الوطن�العربي«)، ». مكونات�(دب�ا�قارن�[ي
�ا�ؤلف�لنيل�درجة�ال �[ي�واقع�(مر�أكÄ,�من�و�ي�[ي�(صل�أطروحة�تقدم�§wا �إ�pأwËا دكتوراه،

�وواقعه� �العربي �ا�قارن �(دب �علوش�تاريخ �فيه �GÅاستق� �رائد، Iبحث�علم� �إwËا �بكث=,: ذلك
�[ي�البحث�ا�قارني� �واتجاهاته�النظرية�بعمق�وشمول��pمثيل�لهما �ومؤسسات، �وتدريسا تأليفا

�الكتاب�الثاني�فقد�خصصه�علوش�للبحث�[ي�إش �أما كالية�ظاهرت=ن�هامت=ن�[ي�(دب�العربي.
�العربية.� �ا�قارنات �والتأث=,�والتأثر�[ي �العربي، �العالم �[ي �التيارات�(دبية �هما: �العربي=ن والنقد

� �فقد�صدر�لعلوش�كتاب�ثالث�عنوانه: �وهو�»دراسة�منهجية–مدارس�(دب�ا�قارن�«وأخ=,ا ،
 لعرب�عhى�حد�سواء.�كتاب�يستحق�اهتماما�خاصا�من�جانب�ا�قارن=ن�والنقاد�ا

� �علوش �سعيد �كتاب �فإن �الحقيقة �ا�قارن «و[ي �(دب �ا�ؤلفات�» مدارس �معظم يمتاز�عhى
�لعرض�(دب� �تخصيص�ح=��واف �أبرزها �نواح �عدة �من �نفسه �ا�وضوع �تعالج Iال�� العربية
ا�قارن�ومدارسه�[ي�الغرب.�وعلوش�لم�يكتف�بعرض�نشوء�(دب�ا�قارن�وتطوره�[ي�الغرب،�

�مما�بل� �العربي، �الوطن �[ي �العلم�وتطوره �هذا �لنشوء �وتحليليا �ذلك�بعرض�واف�تاريخيا اتبع
��للمعلومات�ا�تعلقة�با�دب�ا�قارن�[ي�الغرب�و[ي�العالم�العربي�عhى�w¦جعل�من�هذا�الكتاب�م
�الدكتور�عز�الدين�ا�ناصرة� I¯الفلسطي� �زميله �علوش�مع �ناحية�يش-,ك�فwxا �وهذه حد�سواء.

عرضا�مستفيضا�لÊدب�ا�قارن�[ي�الوطن�العربي،�» مقدمة�[ي�نظرية�ا�قارنة«ن�كتابه�الذي�ضم
وإن�يكن�ا�ناصرة�قد�ركز�عرضه�عhى�بدايات�ظهور�النظرة�ا�قارنية�[ي�النقد�العربي�الحديث،�
�علوش�بتقديم� �اكتفى �بينما �الصعيد �هذا �عhى �الخالدي �رو³ي I¯الفلسطي� �الناقد �دور وأبرز
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ة�لÊدب�ا�قارن�العربي�[ي�شكله�الجام�ي�أو�(كاديمI،�بحيث�يمكن�القول�أن�صورة�بانورامي
 � العرض=ن�يكم�ن�بعضهما�بعضا�إ�ى�حد�بعيد.

 

 &دب�اJقارن�Lي�الجامعات�العربية�:�
�أحضان� �[ي �ا�قارن �(دب �ولد �لقد ،Iالتعليم� �وهو�يرتبط�بالتوجيه �(دب�ا�قارن �ظهور منذ

�ن �[ي �وpزمها �مصر�والعراق�الجامعات �من �بكل �العربية، �فهو�يدرس�الجامعات �وتطوره. شأته
 ولبنان�وتونس�وا�غرب�والجزائر�وبدرجات�متفاوتة�[ي�با°ي�الجامعات�العربية.�

 اJرحلة�الجنينية�&وqى�بالشرق�العربي •
تظهر�بوضوح�أكÄ,�[ي�مجال�الدراسات�(دبية�العربية�» مقارن «و[ي�مطلع�العشرينات�بدأت�كلمة�

�منهج� �استخدمت Iال�� �بالقاهرة �دار�العلوم �كمدرسة �العليا، �ا�عاهد �بعض �[ي �مكانا وتحتل
� �ففي�سنة �الدراسات�اللغوية. �مجال �[ي �بعنوان�١٩٢٤ا�قارنة �جديدة �مادة �كانت�تدرس�§wا ،

�العربية« �باللغة �ومقارنwåما �السريانية �واللغة �العE,ية �دار� ».اللغة �ا�درسة، �هذه �ساهمت وقد
[ي�إرساء�قواعد�الدراسات�ا�قارنة��pسيما�مع�(ساتذة�أحمد�خاكي�ومهدي�ع�م�وعبد�العلوم،�

� �سنة �و[ي �س�مة. �وإبراهيم �إحدى�١٩٤٣الرزاق�حميدة �[ي �لدار�العلوم �ا�جلس�(عhى �قرر ،
�والرابعة،� �الثالثة �السنت=ن �تدرس�[ي �مستقلة �جامعية �مادة �(دب�ا�قارن �يصبح �أن جلساته

�[ي�سنة�وا��حظة�أن�ا ،�عمل�إبراهيم�١٩٥٣لدراسات�ا�قارنة�كانت�حبيسة�ا�نظور�التاريêي.
�مادة� �ا�قارن �(دب �إدخال �عhى �القاهرة، �بجامعة �µداب �لكلية �عميدا �أصبح �الذي س�مة،
تدرس�[ي�قسم�اللغة�العربية�ويقوم�هو�نفسه�بتدريسها.�أدى�اهتمام�الجامعة�با�دب�ا�قارن�إ�ى�

�طل �بإرسال �محمد�القيام �من �كل �فأرسل �أوربا، �[ي �ا�قارن �(دب �للتخصص�[ي �جامعي=ن بة
غنيم�Iه�ل�من�دار�العلوم�إ�ى�باريز�كما�أرسل�حسن�النوتي�من�قسم�الفرنسية�بكلية�µداب�
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�ثم�تتابعت�البعثات�العلمية�بعد�ذلك�للتخصص�[ي�(دب� �إ�ى�باريز�أيضا، [ي�جامعة�القاهرة
 بعثات�إ�ى�فرنسا�يعتE,�تحو�pلÊدب�ا�قارن�[ي�مصر.ا�قارن�[ي�أوربا.�فإرسال�ال

ولم�تبدأ�مرحلة�ا�تخصص=ن�إ�p[ي�الخمسينات�من�القرن�العشرين�عند�عودة�ا�ختص=ن�من�
�(دب� �[ي �ا�ختص=ن �أعظم �عhى �تتلمذ �الذي �ه�ل Iغنيم� �محمد �أمثال �(وروبية الجامعات

� �فان �وبول �كاريه �ماري �جان �أمثال �فرنسا �[ي ��.تييغما�قارن �سنة �كلية�١٩٥٦و[ي �افتتحت ،
�وكان� �(دب�ا�قارن، �لتدريس�مادة �العربية �اللغة �قسم �[ي �شمس�مكانا �ع=ن µداب�بجامعة
محمد�غنيم�Iه�ل�يدرسها.�أصبح�ه�ل�الناطق�الرسم�Iوا�مثل�الشرUي�لÊدب�ا�قارن�عندما�

�و(زهر( �الشمس، �وع=ن �دار�العلوم، �[ي �يدرس �ا١كان �wËاية �و[ي �تعرض�(دب�). لخمسينات
ا�قارن��زمة�[ي�الجامعات�ا�صرية�نتيجة�هجرة�مجموعة�كب=,ة�من�أستاذة�(دب�ا�قارن�إ�ى�
�الحكيم� �عبد �أواسط�الستينات�عاد �و[ي �لوقا. �وأنور �وعامر�عطية �النوبي �أمثال�حسن أوروبا

�[ي�(دب�ا�قارن�والتحق�بقسم� �الدكتوراه �حيث�نال�شهادة (دب�ا�قارن�حسان�من�انجل-,ا
والنقد�والب�غة�بكلية�دار�العلوم،�باÛضافة�إ�ى�صفاء�خلوIGþ،�العرا°ي�الجنسية�وأستاذ�(دب�
�الدرس� ��حاور �باق-,احه �للدرس�ا�قارن �واضحة �رؤيا �لديه �كان �الذي �بغداد، �بجامعة ا�قارن

�و(سا �(دبي �والنتاج �ال-,جمة �مادة �من �العربي �العالم �[ي �يوجد �مما �وا�ذاهب�انط�قا ليب
 و(نواع�(دبية.�ويضع�هذه�العناصر�كشرط�ضروري�لتدريس�مادة�(دب�ا�قارن.

 اJرحلة�اJتقدمة�الثانية�باJغرب�العربي •
،�وذلك�بسبب�حداثة�الجامعة�ا�غربية،�١٩٦٣تأخر�ظهور�الدراسات�ا�قارنة�[ي�ا�غرب�إ�ى�سنة�

� �سنة �دّشنت�[ي Iالطرابل١٩٥٩ال�� �كان�أمجد �وقد .)IGH٢)� �السوري�الجنسية،�٢٠٠١-١٩١٦) (

                                                
�     # �Û2'��C5  
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أستاذا�لÊدب�ا�قارن�[ي�هذه�الجامعة��دة�طويلة�حوا�ي�عقدين�من�الزمن�وهو�لم�يكن�مختصا�
�الجامعة�أمثال�عبد� �§wذه �ا�ادة �هذه �التحقت�كوكبة�من�ا�ختص=ن�[ي �وبعده با�دب�ا�قارن،

�ا�ني� �أبو�طالب�وحسن �علوش�ومحمد �وسعيد �تونس�فكانت�١ي(اللطيف�السعداني �[ي �أما .(
� �منذ �تونس �بجامعة �µداب �كلية �[ي �تدرس �ا�قارن �(دب �العليا�١٩٧٢مادة �ا�درسة �و[ي ،

�منذ� �العربية�واللغة�dنجل=�ية�واللغة�١٩٧٤لÊساتذة �اللغة �تدريسه�أساتذة �وكان�يش-,ك�[ي ،
�التون �µداب �كلية �ففي �كيوز. �والسيدة �الشمhي، �ا�ن÷ي �أمثال �ا�ادة�الفرنسية، �تدرس سية

 كشهادة�تكميلية.
� �سنة �و[ي �الجزائر، �جامعة �[ي �ا�قارن �تدريس�(دب �بدأ �فقد �الجزائر، �[ي بدأت��١٩٦٩وأما

�[ي� IGHالفرن� �ا�نهج �وزو. �ت=�ي �جامعة �ثم �عنابة �جامعة �وبعدها �تدريسه، �قسنطينة جامعة
�غرار�معظ �عhى �الجزائرية �الجامعات �كل �[ي �هو�ا�تبع �ا�قارنة �العربية�الدراسات �الجامعات م

�كانت�تتبع� �واليمنية �والعراقية �والكويتية �والسعودية �الجامعات�(ردنية �أن �وا��حظة (خرى.
�وأبرزها� ،IّGþختصا/� Iّالعلم� �التواصل �ومؤسسات �منابر �ا�قارنون �أسس �(مريكي. ا�نهج

�ومن�الكونفدرالية�الدولية�لÊدب�ا�قارن�والرابطة�العربية�والجمعيات�القطري ة�لÊدب�ا�قارن.
�العربية�لÊدب�ا�قارن «أهم�تطورات�(دب�ا�قارن�العربي�قيام� �عقدت�ا�لتقى�» الرابطة Iال�
�ويش=,�وضع�الثقافة�العربية�ا�عاصرة�ِإ�ى�أن�١٩٨٣التحض=,ي�[ي�جامعة�عنابة�بالجزائر�عام� .

�وخا �العربية �الجامعات �رحاب �[ي �شأن �ذي �يبشر�بمستقبل �ا�قارن �أشهر� رجها.(دب ومن
�د �العربي: �العالم �جامعات �[ي �ا�قارن �لÊدب �ا�عاصرين  حسام/ود أبو�ديب، كمال/(ساتذة

 .وغ=,هم……ود/صE,ي�حافظ علوش، سعيد/درويش،�ود أحمد/ود عبود، الخطيب،�ود/عبده
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 الخاتمة
جنبية.�لم�يكن�النقد�العربي�[ي�عصور�ال¦wضة�قديما�وحديثا�بمغزل�من�التيارات�وا�دارس�( �

�ومنذ�النصف�الثاني�من�القرن�التاسع� �النقد�(دبي�العربي، �[ي إن�أف�طون�وأرسطو�قد�أثرا
عشر�تأثر�(دب�العربي�الحديث�ونقده�با�ذاهب�الغربية.�كان�من�ثمرة�ذلك�التأث=,�wËوض�(دب�

�يقوم� �فأخذ �الفني�–عن�وUي–ا�وضوUي �نواحيه �[ي �متمشيا �و/جتماUي، IGHالنف� ة�مع�بدوره
�وحده،� �النص�dبداUي �حد �بالوقوف�عند �ينادون �الحداثة �ونقاد �العا�ية. أحدث�/تجاهات
وعدم�تجاوزه�إ�ى�غ=,ه،�وبعبارة�أخرى:�تجريد�النص�من�قائله�وكأنه�مجهول،�ومن�كافة�ظروفه،�
�العالم �ا�دارس��ن �§wذه �العربي �ينكر�تأث=,�النقد �أن ��حد �و�pيستطيع .IGÅبتحليل�ن� �اكتفاء

[ي�اتصال�دائم�بالغرب�سياسيا�واجتماعيا�واقتصاديا�وعلميا�وفنيا.�أخذ��-و�pيزال�–العربي�كان�
�الشرق� �ومن �والحديث �القديم �[ي �النقدية �ا�ذاهب �جميع �من �الحديث�أصوله �العربي النقد

 والغرب�عhى�حد�سواء.�
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ا�جيد، 
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