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٤

املقدمة

النقد ٔالادبي استعداد إنساني وميل فطري ]ي أساسه ،يمكن أن يقال إن كل أدب إبداUي

يصاحبه نقد ،وإنه عhى قدر نشاط ٕالابداع ٔالادبي وتنوع أشكاله ودرجته من الجودة يكون
النقد .وشهد العالم الغربي والدة كث= ,من املدارس املتعلقة بالنقد والعلوم ٕالانسانية ٔالاخرى.
هذﻩ املدارس "موجات" تحقق أهدافا وغايات وأشواقا دفعت إلwxا أسباب موضوعية،

واستدعاها تطور طبيي يشمل البشر بنشاطهم العلم ،Iوالثقافة بقيمها املتجددة ،والنظام

الاجتماUي ]ي سعيه إ ى تحقيق التقدم .و]ي القرن التاسع عشر نشأت عدة مدارس للنقد ،ح
إن الشاعر ٕالانجل=ي ت .س.

وينبي أن ندرك:
•
•
•

إليوث T. S. Eliot

وصف عام ١٩١٩م بالفو.(١)G

أن املدرسة ٔالادبية ي بدورها تؤسس اتجاها نقديا

أن هذﻩ املدارس ٔالادبية تع ,Eعن صورة عصرها

أن هذﻩ املدارس تركت أثرا ،تختلف درجة تأث=,ﻩ] ،ي ٔالادب العربي ٕالابداUي و]ي النقاد

العرب كذلك).(٢

لقد جرى عرف الباحث=ن بأن العصر الحديث ،بالنسبة إ ى مصر وكافة أقطار الوطن العربي،

يبدأ مع نزول الحملة الفرنسية ]ي مصر عام  ١٧٩٨اعتمادا عhى أن هذﻩ الحملة حققت
الاتصال – الذي لم ينقطع – ب=ن أوربا والشرق العربي .هذا الاتصال الذي ترك ،وال يزال

ي,-ك ،آثارا عميقة ]ي الحياة العربية الثقافية والاجتماعية والعلمية والسياسية تختلف مراحل
التأثر وصورﻩ واتجاهاته ،إذ كان تأث= ,الثقافة الفرنسية غالبا ]ي مرحلة ،وٕالانجل=ية ]ي مرحلة

أخرى ،ؤالامريكية ]ي مرحلة ثالثة .وبعد اتصال ٔالادب العربي الحديث باآلداب الغربية
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٥

وبمذاهب النقد املعاصر ]ي الغرب ،حصل عhى تطور كب=] ,ي النقد العربي الحديث .فخضع

النقد العربي ملا يخضع له النقد الغربي الحديث من مذاهب وتفس=,ات علمية موضوعية

مختلفة للنقد .يش= ,هذا الباب إ ى جوانب متعددة ألهم مدارس غربية وأثرها)] (١ي النقد
العربي الحديث و]ي نقادها خاصة.

 .١الكالسيكية املحدثة

Neo-Classicism

الكالسيكية املحدثة ي إحياء للجماليات ؤالاشكال الكالسيكية ]ي الفن واملوسيقي ؤالادب).(٢

يطلق التعب= ,بخاصة عhى محاوالت أوربا] ،ي هذا امليدان ،خالل القرن=ن السابع عشر والثامن

عشر ،ح=ن اكتسبت آثار ٕالاغريق والرومان ٔالادبية والفنية أهمية جديدة وأخذ ٔالادباء

والفنانون ينسجون ]ي إنتاجهم عhى منوال القدامى ،محاول=ن ال-ام الوضوح والبساطة

والتناسب والعقالنية والسيطرة عhى العواطف ،كلها تم= الفن الكالسيكي" .كالسيك" ي طبقة

ٔالادباء الذين صعدوا بأد§wم وف¦wم إ ى م¥لة أرستقراطية رفيعة ]ي املجتمع .الكالسيكية املحدثة

أدب عقhي يقصد إ ى الحقائق العامة ،ال إ ى حاالت النفس الفردية] .ي عصر ال¦wضة ٔالاوروبية،

يعت ,Eبالكالسيكية كل أدب يتبلور املثل ٕالانسانية املتمثلة ]ي الخ= ,والحق والجمال .و"ي املثل

ال Iال تتغ= ,باختالف املكان والزمان والطبقة الاجتماعية") .(٣أحس الشعراء املحافظون
بالعيوب الاجتماعية املنتـشرة ،فحاولوا إصالحها ،فناقشوا مشكلة تعليم املرأة وتحريرها.

وأحسوا بطغيان ٔالاغنياء وأحوال الفقراء .وصفوا الطبيعة وتغنوا بجمالها وبالخريف والربيع

والصحراء والوديان والورود والقرية واملدينة .ومن خصائص هذا املذهب :العناية الك,Eى
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٦

باألسلوب والحرص عhى فصاحة اللغة وأناقة العبارة ومخاطبة الجمهور املثـقف غالبا ،والتعب=,
عن العواطف ٕالانسانية العامة ،وربط ٔالادب باملبادئ ٔالاخالقية ،وتوظيفه لخدمة الغايات

التعليمية .ومن أعالم الكالسيكية املحدثة ]ي ٔالادب :مولي= (١٦٧٣) Moliere ,وراس=ن
 (١٦٩٩)Racineوالفونت=ن

La Fontaine

J.B.

) .(١٦٩٥كان سانت بيف  (١)Sainte-Beuveمن أك,E

الناقدين للكالسيكية املحدثة .وبظهورﻩ ظهر النقد التفس=,ي) (٢الذي يع¯ بطريقة خلق ٔالاثر
ٔالادبي وتكوينه وارتباطه بحياة مؤلفه.

تأثر ٔالادب العربي بالكالسيكية املحدثة ومن ممثلwxا :محمود سامي البارودي ) (١٩٠٤وأحمد
شو°ي ) (١٩٣٢وحافظ إبراهيم ) (١٩٣٢وإسماعيل ص,Eي ) (١٩٢٣وعhي الجارم )(١٩٤٩

ومحمد عبد املطلب ) .(١٩٣١وب=ن النقاد ،كان حس=ن املرصفي ) (١٨٨٩يتعصب للبارودي)(٣

والشعر الكالسيكي املحدث ]ي "الوسيلة ٔالادبية" .وكان نقدﻩ بيانيا وذوقيا .كذلك دعا محمد

املويل²ي )] (١٩٣٠ي مقاالته النقدية إ ى الاتجاﻩ البياني ]ي ٔالادب العربي .كان تأث= ,الكالسيكية

كث=,ا ]ي الشعر العربي املسر³ي .ظهر أثر الكالسيكية بوضوح ]ي مسرحيات أحمد شو°ي الذي
استفاد من املسرح الكالسيكي خالل إقامته بفرنسا ،فكتب مسرحيات شعرية .حاولت

الكالسيكية املحدثة أن تستعيد تاريخها الكالسيكي بمحاوالت ت .س .إليوث  Eliotوريتشاردز
A. Richards
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 .٢الرومانطيقية

٧

Romanticism

ي حركة أدبية وفنية وفلسفية نشأت ]ي أواخر القرن الثامن عشر ،واستمرت ح منتصف

القرن التاسع عشر بوصفها رد فعل للكالسيكية املحدثة .أدب الرومانطيقية َمدارﻩ العاطفة

الخالدة والذاتية والتأمل والصوفية الحاملة والجنوح إ ى النفس ومصاحبة ٓالاالم ؤالاحزان مع
الدموع َ
والزفرات والاندماج مع الطبيعة امللهمة .دعت الرومانطيقية إ ى حرية الفن والتجربة
الذاتية والوحدة العضوية والذت بالشعر املجنح بأشجان العاطفة) .(١إن شعار العيش عhى

وفاق مع الطبيعة هو أساس الرومانطيقية .كانت فلسفة أفالطون

Plato

من دوافع

الرومانطيقية وازدهارها) .(٢كانت الرومانطيقية ]ي أوربا تتجه الاتجاﻩ التأثري ] Impressionismي

النقد ،ثائرة عhى القواعد الكالسيكية .ومن أعالم الرومانطيقية روسو (١٧٨٨) J.J. Rousseau
وشاتو بريان

Chateaubriand

ووردزورت Wordsworth

) (١٨٤٨وشيhي

) (١٨٥٠كولوردج

P.B. Shelley

Coleridge

) (١٨٢٢وكيتس

Keats

)(١٨٢١

) (١٨٣٤وموبسان .(١٨٩٣) Maupassant

تأثر جيل جديد من النقاد العرب بالرومانطيقية الفرنسية وٕالانجل=ية ودعوا إ ى التجديدية ]ي
ٔالادب العربي .كان خليل مطران أول من رفع صوته للتجديد) .(٣دعا مطران إ ى املنهج الف¯] Iي

النقد العربي وحذاﻩ بعض من املحدث=ن ]ي ٔالادب العربي الحديث .وعماد هذا املنهج الحكم عhى

النص ٔالادبي من حيث روحه وموسيقاﻩ وأصالته وعناصرﻩ وصدقه وتجربته الشعرية ووحدته
العضوية .ومن هؤالء الحماة الرومانطيقي=ن عباس محمود العقاد ) (١٩٦٤وعبد الرحمن

شكري ) (١٩٥٨وعبد القادر املازني ) (١٩٤٩وأحمد زكي أبو شادي ) (١٩٥٥وأبو القاسم الشابي

) (١٩٣٤وج,Eان خليل ج,Eان ) .(١٩٣١كان العقاد واملازني يرجعان ]ي النقد إ ى هازليت

Hazlitt

Meisami, Julie & Starkey, Paul, (1998), Encyclopaedia of Arabic Literature, Vol II, London: Routledge, P
665
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وأرنولد

Mathew Arnold

) (١٨٨٨وماكو ي

Macaulay

٨

) .(١٨٥٩كان العقاد يشبه §wازليت ]ي

عنفه النقدي) .(١ظهرت الرومانطيقية الكاملة ]ي ٔالادب العربي أوال ]ي القرن العشرين ]ي

كتابات ج,Eان خليل ج,Eان رائد ٔالادب املهجري ،وأحمد زكي أبي شادي رائد جماعة أبولو).(٢
نضجت الرومانطيقية ]ي مدة ب=ن الحرب=ن العامليت=ن] ،ي مصر وسوريا ولبنان والعراق وأمريكا

الشمالية والجنوبية .هاجمت مدرسة الديوان) ،(٣العقاد واملازني ،عhى الاتجاﻩ املحافظ ]ي

ٔالادب العربي هجوما شنيعا ،عhى فقدان التجربة الشعرية والوحدة العضوية وصدق العاطفة.

وي اتجاﻩ رومانطيقي واضح ]ي الشعر الحديث .كذلك دعا إلwxا زمرة من النقاد مثل شو°ي

ضيف ومصطفى السحرتي وأحمد الشايب َوم ّي زيادﻩ ) (١٩٤١وميخائيل نعيمة ) .(١٩٨٩كان

لسنج ٔالاملاني  (٤)Lessingأول من دعا إ ى الوحدة العضوية من الرومانطيقي=ن .دعا خليل

مطران ) (١٩٤٩ومدرسة أبولو إ ى الشعر املرسل) (٥لتصبح القصيدة العربية أك ,Äمرونة

وطواعية ]ي يدي الشاعر ،وليمكن استخدامها ]ي الشعر القص IGÅواملسر³ي ،ولتكون أك,Ä

تعب=,ا عن ذاتية الشاعر .ولذلك نقدوا شعر املناسبات لالتجاﻩ الكالسيكي ]ي ٔالادب العربي.

تأثرت مدرسة املهجر) (٦ونقادها مثل نعيمة بالرومانطيقية وحاول نعيمة ]ي كتابه النقدي

ّ
ليسم Iأصحاب ٔالادب التقليدي "ضفادع ٔالادب".
"الغربال"
•

ويمكن أن يقسم إجمال املدارس الغربية الحديثة إ ى فلسفت=ن :الفلسفة الواقعية

والفلسفة الجمالية
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٩

الفلسفة الواقعية

الفلسفة الواقعية تحفل باملضمون وبأهداف الفن ووظيفته وصلته بعصرﻩ وبالجماه= ,الI

تخاطwÇا ،دون إغفال عن النوا³ي الفنية الخاصة باألجناس ٔالادبية أو بالصياغة .لقد نشأ عن
الفلسفة الواقعية :الواقعية والوجودية .وسارت الواقعية ]ي ثالثة اتجاهات :الواقعية النقدية

Realism

Criticalوالواقعية الطبيعية

Naturalist Realism

والواقعية الاش,-اكية

Socialist

 .Realismتعرف الواقعي Iالنقدية والطبيعية بالواقعية ٔالاوروبية أيضا.

 .٣الواقعية ٔالاوروبية

European Realism

الواقعية ي لفظة ترجمت §wا لفظة ريالزم

Realism

ٔالاوروبية .الواقعية مذهب أدبي فكري

مادي ،إذ يقتصر ]ي تصويرﻩ الحياة والتعب= ,ع¦wا عhى عالم املادة ،ويرفض عالم الغيب ،ويرى

أن ٕالانسان عبارة عن مجموعة من الغرائز الحيوانية ،ويتخذ كل ذلك أساسا ألفكارﻩ ال Iتقوم
عhى الاهتمام بنقد املجتمع وبحث مشكالته مع ال,-ك= عhى جوانب الشر والجريمة .ف IÈتدل

أحيانا عhى ٔالادب الذي يقوم عhى مالحظات الواقع وتسجيله ال عhى صور الخيال وwÉاويله،

ويفهم منه أحيانا ٔالادب الذي يستقى مادته وموضوعاته من حياة عامة الشعب ومشاكلها .فهو
ضد ٔالادب ٔالارستـقراطي) (١فكرا وخياال .ويقصد به أحيانا ٔالادب املوضوUي .كان واقع النفس
الفردية ال يصلح مادة لألدب الواقي .يتناول ٔالادب الواقي مشاكل املجتمع ومظاهر البؤس

والفاقة .إن الواقعية تسى إ ى تصوير الواقع ،وكشف أسرارﻩ وإظهار خفاياﻩ وتفس=,ﻩ .إwËا

ليست ضد أدب الخيال وإنما ي فلسفة خاصة ]ي فهم الحياة وٕالاحياء وتفس=,هما .إwËا وجهة
خاصة ترى الحياة من خالل منظار أسود .ارتبطت نشأة الواقعية بالفلسفات الوضعية
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١٠

والتحريرية واملادية الجدلية ال Iظهرت ]ي أوربا .تتسم الواقعية النقدية بتشاؤمها العميقة).(١
الواقعية الطبيعية تحاول اكتشاف مؤثرات أخرى إضافية ،ومن أهمها العوامل الوراثية .إمhي
زوال ) Emile Zola (٢هو واضع الواقعية الطبيعية .ومن أعالم الواقعية ٔالاوروبية:
de Balzac

) (١٨٥٠وشارل ديك (١٨٥٠) Charles Dickens¥وهمنجواي

بلزاك Honore

Ernest Hemingway

) (١٩٦١وفلوب= (١٨٨٠) Gustave Flaubert ,وغولزوورذي .(١٩٣٣) John Galsworthy

تأثر ٔالادب العربي ونقادﻩ بالواقعية .ويعد محمود تيمور الواقي ٔالاول ]ي ٔالادب العربي متأثرا

بالكاتب الفرن IGHموباسان .فقد دعا ]ي مقدمة كتابه "الشيخ جمعة وقصص أخرى" إ ى ٔالاخذ
باملذهب الواقي ]ي التأليف القص .IGÅوكان دعاة الواقعية wÏتمون باملضمون ]ي النص ٔالادبي
ومحتواﻩ الواقي والاجتماUي) .(٣عارض الواقعيون شعار "الفن للفن" بشعار آخر هو "الفن ]ي

سبيل الحياة" أو "الفن ]ي خدمة املجتمع") .(٤و]ي أواخر الخمسينات وح منتصف الستينات

انقسم النقاد ]ي مصر )والوطن العربي فيما بعد( إ ى فريق=ن ،يرفع أحدهما شعار "الفن للفن"،
ويتصدرﻩ رشاد رشدي ) ،(١٩٨٢ويرفع ٓالاخر شعار "ٔالادب ]ي سبيل الحياة" ،ويتصدرﻩ محمد
مندور ) .(١٩٦٥وكانت هذﻩ املقابلة ب=ن الاتجاه=ن تتعلق باالتجاهات السياسية ال Iكانت
أقوى تأث=,ا ]ي الواقعية) .(٥كان رشاد رشدي wÏتم بالجمالية والشكل دون املضمون.

يدور محمد مندور حول املذهب الواقي ،وكذلك محمد حس=ن هيكل )] (١٩٥٦ي تعريفه ٔالادب

بأنه فن جميل وغايته تبليغ الناس رسالة ما ]ي الحياة من حق وجمال ودعا إ ى ٔالادب
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١١

القومي) ،(١مثل أم=ن الخو ي) .(٢دعا أحمد أم=ن ) (١٩٥٤إ ى مذهب الفن للحياة ويرى أن

العمل الف¯ Iال قيمة له إذا لم يكن مستمدا من الحياةٔ .الادب العربي الحديث نظام اجتماUي

يصطنع اللغة وسيلة اتصالية ،واللغة نفسها إبداع اجتماUي .قد أسهم كث= ,من النقاد املتأثرين

بالواقعية ]ي النقد الواقي ،مثل عبد القادر القط ]ي "]ي ٔالادب املصري" ومصطفى السحرتي

]ي "شعر اليوم" ولويس َعوض ) (١٩٩٠ويوسف إدريس ) (١٩٩١وعبد الرحمن الشرقاوي

) (١٩٨٧وسعد الدين وهبة ومحمد كمال عبد الحليم وكمال نشأت وكامل أيوب وصالح عبد

الصبور ) (١٩٨١وعبد املعطي حجازي وكيالني سند ومحمد إبراهيم أبو ِسنة ومحمد أبو الوفا
ورئيف خوري ) (١٩٦٨وبدوي الجبل ومحمد مهدي الجواهري ) (١٩٩٧وم²ي الدين فارس

وصالح أحمد إبراهيم .ونادى كث= ,من الواقعي=ن إ ى توظيف اللغة العامية) (٣مثل هيكل
وسالمة مو (١٩٥٨) GÔويوسف إدريس ومحمود تيمور ) (١٩٧٣ومحمود طاهر الش=ن ).(١٩٥٤

 .٤الواقعية الاش$%اكية

]ي ضوء شرح كارل ماركس)(٤

Socialist Realism
Karl Marx

وفريدريك أنجلز)(٥

Friedrich Engels

لنشأة الفن

وتطورﻩّ ،
أسس تيار الواقعية الاش,-اكية ]ي روسيا السوفـيتية .وwÉيأ املجال الخصب لتطبيقه

بعد نجاح ثورة أكتوبر ]ي روسيا وانتصار النظام الاش,-اكي .وقد عرفت الواقعية الاش,-اكية
بتعريفات مختلفة .م¦wا "أwËا النضال ]ي سبيل القضاء عhى نظام امللكية وتحقيق النصر للنظام
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢

الاش,-اكي" و"أwËا ال تقتصر عhى شرح الحقائق الواقعية ]ي العلم الجديد .وإنما علwxا فوق ذلك

أن تصلح الناس وتثـقفهم تثـقيفا اش,-اكيا .وي تع ,Eعن مجتمع تخلص من عهد الاستبداد
والاستغالل ،وراح يب¯ Iحياة جديدة قائمة عhى دعائم العدل الاجتماUي ،وي واقعية

التـفاؤل) (١والاستبشار.

إن النشاط الاقتصادي هو أساس ٕالابداع الف¯ ،Iلذلك يجب توظيف ٔالادب لخدمة املجتمع
حسب املفهوم املارك .IGHالعمل ٔالادبي الف¯ Iعليه أن wÏتم بتصوير الصراع الطبقي ب=ن طبقة

العمال والفالح=ن وطبقة الرأسمالية وال,Eجوازية  ،Bourgeoisieوانتصار ٔالاو ى ال Iتحمل الخ=,

وٕالابداع عhى الثانية ال Iي مصدر الشرور ]ي الحياة .ومن أعالم الواقعية الاش,-اكية :مكسيم

جوركي  (١٩٣٦) Maxim Gorkiوبابلو ن=,ودا  .(١٩٧٣) Pablo Nerudaتم=ت املدرسة بتفاؤلها)(٢
ملا كانت الواقعية ٔالاوروبية نزعت إ ى التشاؤم .و]ي رأي الواقعية الاش,-اكية أن الواقع ]ي ذاته

جميل ،ال يحتاج إ ى تدخل الجمال الف¯ Iعليه .ومن الذين تأثروا بالواقعية الاش,-اكية ]ي

العربية :غا ي شكري ،وعبد الرحمن الشرقاوي ،وكمال عبد الحليم ،Iوعبد الوهاب البياتي،
وبلند الحيدري ،ورئيف الخوري.

.٥

املاركسية

Marxism

النظام السيا IGÔوالاقتصادي الذي وضعه ماركس وأنجلز عhى فلسفت=ن أساسيت=ن :املادية
الجدلية) (٣واملادية التاريخية) .(٤تقول املاركسية بأن املجتمع الرأسما ي يستند إ ى استغالل







(,1I # (g (D  :<=>?   j !HF^ P ()  %F Z
:: #  0
$ T2/ P'Y tDB zM +7=  DM7= $%/=(= $%' k.&^ *%/ ka? T2B $(& Dialectrical Materialism
 .N b j $% _ <9H    G? a@B  <9H ka?= P' j  8%
.$.Mb < _ G? () P D  2_B= A b >F ka? T2B $(& Historical Materialism

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٣

البورجوازية لل,Eوليتاريا ،وتذهب إ ى أن الشيوعية – وي املظهر السيا IGÔللماركسية – سوف

تتحقق عندما يف GÕالصراع الطبقي إ ى إطاحة دكتاتورية ال,Eوليتاريا بالنظام الرأسما ي،
وعندما ينشأ عن سقوط الدولة مجتمع ال طبقات فيه) .(١يعت ,Eلين=ن)(٢

Lenin

وتروسكي)(٣

 Leon Trotskyوماو ت GHتونغ) Mao Tse-Tung (٤أك ,Eشار³ي املاركسية .املاركسية تعد كل عمل

أدبي صحيحا مشروعا إذا صور جانبا واقعيا من الف,-ة التاريخية ال Iعاش فwxا الكاتب .ومن

الناحية الفنية تنكر املاركسية هروب الفنان من الواقع ]ي صور تخلوا §wا العمل الف¯ Iمن

املضمون الاجتماUي) .(٥ومن النقاد املاركس=ن ]ي العراق ومصر :حس=ن ُم َروة وغا ي شكري
وشبhي ُش ّ
العالم .نجح
ميل وفرح أنطون وسالمة مو GÔوعبد العظيم أنيس ومحمود أم=ن
ِ

الناقد املعاصر جورج طرابي] IGÙي اجتماع املاركسية وعلم النفس للنقد ٔالادبي.

 .٦الوجودية

Existentialism

ي أشهر مذهب استقر ]ي ٓالاداب الغربية ]ي القرن العشرين .تركز املدرسة عhى وجود ٕالانسان

الذي هو الحقيقة اليقينية الوحيدة ]ي رأيه ،وال وجود IGÚء سابق علwxا ،وال بعدها .يعد جان
بول سارتر) ،Jean Paul Sartre (٦الفيلسوف الفرن ،IGHرائد الوجودية .تيار الوجودية شاع ]ي

فرنسا عقب الحرب العاملية الثانية وسبب وجودﻩ ما أحدثته الحرب ]ي الضم=ٕ ,الانساني من
أزمة بالغة العمق .الوجودية مذهب فلسفي أدبي ملحد .قالت الحركة بأنه ال حقيقة لوجود
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤

املثل العليا والقيم ٔالاخالقية الخالدة .فاإلنسان غ= ,مقيد بقانون يحد من حريته ،إنه ذاتي،

فقد يستطيع أن يختار ما يعمل .ولذا فإن هدف ٕالانسان يتمثل ]ي تحقيق الوجود ذاته ،ويتم
ذلك بممارسة الحياة بحرية مطلقة .ومن أعالم الوجودية :وكامو .(١)Albert Kamus

الوجودية ترتكز عhى ثالثة أسس :الحرية واملسؤولية والال-ام .النتاج ٔالادبي عمل حر كريم

يتوجه به الكاتب إ ى القارئ الحر الكريم ،ليشارك القارئ ]ي خلق ما يريد املؤلف ،خلقا صادرا
عن الحرية ]ي معناها ٕالانساني] .ي الوجودية ،ال قيمة للشكل من حيث هو شكل ،إذ أن

ٔالاسلوب وسيلة ال غاية ،فال قيمة لجمال ال مضمون له ،وال فضل ]ي ذلك ب=ن املضمون

والشكل).(٢

نادى سارتر إ ى الال-ام

Commitment

]ي ٔالادب .الشعر املل-م صورة صادقة عن انفعاالت

ناظمه .الال-ام هو فكرة واقعية مزيجة من السياسة والاجتماع واملفاهيم الوطنية والقومية

والدولية ومبادئ صراع الثورة .استعمل اصطالح "الال-ام" ترجمة الصطالح

engagement

لسارتر .الال-ام عندﻩ إنساني ،وهو يقول" :أنا أفكر فأنا موجود")ٔ .(٣الادب دعوة من الكاتب

لآلخرين ،من معاصريه ]ي أمته .كل عمل أدبي موجه إ ى جمهور خاص به هو دال علwxم ،وال

يستطيع فهمه حق الفهم ]ي خارج حدودﻩ التاريخية .يستث¯ سارتر الشعر من الال-ام ،والفنون
ٔالاخرى ،سوى ٔالادب القص IGÅواملسر³ي .يصور ٔالادب املل-م العالم ليخلقه من جديد .ومن ثم

كانت املسائل الجوهرية ال Iيع¯ §wا النقد الحديث ]ي الغرب عامة – وعhى ٔالاخص النقد
الوجودي – ي ثالثة مسائل :تصوير الكاتب لعامله ،ورسالته فيه ،ثم تقويم هذﻩ الرسالة.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٥

كان لدراسات سارتر الوجودية ودعوته إ ى الال-ام صداها ]ي النقد ٔالادبي العربي) .(١بدأ ،بعد

الحرب العاملية الثانية] ،ي العالم العربي كله ،جيل من الشباب يؤمن بأwËم يمرون ]ي مرحلة
من تاريخهم ال Iتحتاج إ ى طاقة محركة بناءة ت¦wض أوال بعبء وط¯ Iوثانيا بعبء ال-ام

فلسفة اجتماعيةwÉ ،دف إ ى إرساء قواعد املجتمع الاش,-اكي الجديد) .(٢كان سهيل إدريس

) (٢٠٠٨من أوائل الذين تأثروا بالوجودية وكان أول من استعمل الوجودية ]ي الرواية

العربية) .(٣دعت مجلته "ٔالادب" ال Iكانت تصدر من ب=,وت] ،ي عددها ٔالاول ]ي يناير ،١٩٥٣

إ ى الال-ام .كان محمد مندور وسالمة مو GÔيدعوان إ ى الال-ام ]ي ٔالادب العربي .يرى عبد

الرحمن الخمي IGHأنه ليس فنانا من ال يع ,Eعن رأي ويل-م به) .(٤ظهر الال-ام ]ي الشعر العربي
حوا ي آخر منتصف القرن العشرين] ،ي نوع التجارب و]ي املوضوعية و]ي الصياغة) .(٥ومن
شعراء الوجودية ]ي الشعر العربي :فوزي املعلوف وخليل حاوي وأدونيس.

الفلسفة الجمالية

تحفل الفلسفة الجمالية باملتعة الفنية ]ي العمل ٔالادبي ،مهونة من شأن املضمون ]ي ذلك

العمل ،ومن غايته الاجتماعية كذلك ،وبتأث= ,هذﻩ الفلسفة نشأ مذهب الفن للفن ،والرمزية

والتأثرية أو الانطباعية والتعب=,ية)] (٦ي النقد.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

 .٧الرمزية

١٦

Symbolism

الرمزية مذهب أدبي فلسفي ،يع ,Eعن التجارب ٔالادبية والفلسفية املختلفة بواسطة الرمز أو
ٕالاشارة أو التلميح .الرمزية ي التعب= ,عن املعاني ؤالاشياء بواسطة الصور والرموز ،وي

مأخوذة من الرمز ،ومعناﻩ ]ي اللغة ٕالاشارة أو ٕالايحاء بأحد أعضاء ٕالانسان .الرمزية ال تخلو من

مضام=ن فكرية واجتماعية ،تدعو إ ى التحلل من القيم الدينية والخلقية ،بل تتمرد علwxا،
مس,-ة بالرمز وٕالاشارة .والرمزية طريقة قديمة العهد عرفت عند اليونان والكلدان .الرمزية

بخصائصها املتم=ة لم تعلن إال عام ١٨٨٦م ،إذ أصدر عشرون كاتبا فرنسيا بيانا ]ي إحدى
الصحف يعلنون ميالد املذهب الرمزي .ومن أبرز الشخصيات للرمزية :بودل=,
 (١٨٦٧)Baudelaireوأوسكار وايلد

Oscar Wilde

Charles

) .(١٩٠٠الرمزية ]ي الشعر الحديث تمثل

مرحلة تسم مرحلة شعر التفعيلية أو الشعر الرمزي أو شعر ال¥عة الاش,-اكية الشعبية أو
الشعر الحر .يلجأ الشاعر ]ي الصورة الشعرية إ ى عملية التكشيف الزماني واملكاني ]ي تشكيل
الصورة .ومن أبرز الظواهر الفنية ال Iتلفت النظر ]ي تجربة الشعر الجديدة ي ٕالاكثار من

الاستخدام بالرمز ؤالاسطورة وٕالايغال ]ي الغموض املحبب أداة للتعب= .,وأصبح الشعر صورة

حية للفلسفة .ولدت الرمزية َ
كرد فعل للواقعية والطبيعية  ،(١)Naturalismؤالادب الرمزي

محاولة من ٔالاديب لإلفصاح عن العالم الالوUي) (٢والعواطف املكبوتة ]ي أعماق النفس

البشرية ،فهو أدب انطباUي يقت GÕالتأمل العميق لتفهم املوضوع .ولم تقتصر الرمزية عhى
ٔالادب ،بل تعدى إ ى الفنون ٔالاخرى ،فظهرت ]ي الرسم مدرسة الانطباعية

Impressionism

والتعكيبية .(٣) Cubism
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٧

كان للرمزية أثرها الواضح ]ي ٔالادب العربي ونقدﻩ .فتطور الشعر العربي من الغنائية الصوفية
إ ى الغنائية الفكرية الكثيفة املعقدة ال Iتتمثل ]ي القصيدة الدرامية .كان أصحاب مجلة

"الشعر" ال Iتصدر من لبنان هم رواد الشعر الرمزي ]ي ٔالادب العربي .ظهر الشعر الرمزي ]ي

العربية قبل  .١٩٣٥كان بشر فارس ) (١٩٦٢وأديب مظهر ) (١٩٢٨وسعيد عقل هم رواد الشعر
الرمزي .و]ي رأي بعض النقاد ،إن مصطفى صادق الرافي أول من أدخل الرمزية ]ي العربية).(١

ومن أشهر الشعراء الرمزي=ن :يوسف الخال وأدونيس وخليل حاوي وبدر شاكر السياب ونزار

قباني.

َ
املذهب الغمو ،IGوم¦wم
اختلف النقاد ]ي الغموض والوضوح اختالفا كب=,ا .نقد البعض

عباس فضhي ،وغ=,ﻩ ،وكذلك رآﻩ أحمد أم=ن يرجع ]ي كث= ,من أسبابه إ ى "فقر اللغة وقصورها

عن ٕالافصاح عن عواطف الشعراء النفسية" .ولكن العقاد يرى أن وراء الغموض ]ي الشعر

ؤالادب إبداعا فنيا .وهو ر ُ
أي د /طه حس=ن ولفيف من النقاد .ينكر شكري الرمزية وكذلك
َ
أحمد حسن الزيات ) (١٩٦٨الذي رآها نوعا من الحذلقة .تأثرت مدرسة املهجر ]ي أمريكا

الشمالية والجنوبية بالرمزية أك ,Äمن أية مدرسة أخرى ]ي العالم العربي .يرى الناقد اللبناني

مارون عبود ) (١٩٦٢أن ج,Eان خليل ج,Eان هو مؤسس الرومانطيقية والرمزية ]ي العربية).(٢

اجتمعت أفكار ج,Eان ]ي الرمزية وأفكار نيتشه) Nietzsche (٣وشا§wت أحالمه أحالم وليم بليك
Blake

) .(٤)(١٨٢٧ظهر الشكل الجديد للقصيدة ]ي ن ,Äج,Eان والشعر املنثور ألم=ن الريحاني

) (١٩٤٠وتوشيحات املهاجرين والشعر املرسل لشكري و"بلوتوالند" للويس َع َوض ،و"رسائل من
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٨

لندن" ملصطفى بدوي) .(١والرمزية عند توفيق الحكيم ) (١٩٨٧تعكس اتجاها تجريديا،

والرمزية عندﻩ ذات مستوى ذه¯ Iواحد تتجسد فيه النوازع ٕالانسانية ]ي شخصيات مستقلة،
مثال ]ي "بجماليون" يغلب نداء الفن الخالص عhى نداء الحياة).(٢

•الشعر الحر  Free Verseمن آثار الرمزية .بدأت محاوالت التجديد بالدعوة إ ى التخلص
من رتبة القافية .أطلق عhى هذا الاتجاﻩ اسم الشعر الحر ،ترجمة للمصطلح الفرنIGH

Vers

 .Libresالشعر الحر هو شعر بدون وزن وقافية خالفا من الشعر التقليدي .إن التفعيلية ي

النظام الذي يعتمد عليه الشعر الحر ألن التفعيلية ذاwÉا بنية موسيقية منظمة ،وقد تتنوع

التفعيلية ب=ن سطر شعري وآخر فتكون ]ي السطر ٔالاول "مفاعيلن" و]ي السطر الثاني "فاعلن"،

وقد ينتقل الشاعر من تفعيلية إ ى تفعيلية أخرى مع انتقاله من مقطع ]ي القصيدة إ ى مقطع
آخر .والشعراء الحديث قد تأثروا بشعراء الغرب مثل إليوث
ينظموا الشعر الحر .يقال قد ظهر الشعر الحر أوال ]ي العراق.

T.S.Eliot

) (١٩٦٥وبدأوا أن

يعت ,Eعhي أحمد باكث= (١٩٦٩) ,أول من اتجه إ ى الشعر الحر ]ي العربية) ،(٣ثم تابعه نازك

املالئكة ) (٢٠٠٧والسياب وأبو شادي ومحمد فريد أبو حديد ) (١٩٦٧وخليل الحاوي وخليل

ْ
شيبوب )ُ (١٩٥١وبلند الحيدري وفؤاد الخش=ن وج,Eا إبراهيم ج,Eا ) (١٩٩٤ومحمد من= ,رمزي
) (١٩٤٥ومحمد املاغوت وتوفيق صانغ .زعمت نازك املالئكة أن قصيدwÉا "الكول=,ا" كانت أول

قصيدة)] (٤ي الشعر الحر ]ي العربية .دعت ]ي مقدمة ديواwËا "شظايا ورماد" الذي صدر عام
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٩

 ١٩٤٩إ ى التحرر من رتبة القافية ،ومن وحدة النغم ،إ ى شعر مwÇم) .(١هناك ثالث اتجاهات

رمزية ]ي ٔالادب العربي :الرمزية الجمالية ،ورائدها سعيد عقل ،والرمزية امليتاف=يقية ،ورائدها

بشر فارس ،ورمزية التعب= ,ومن ممثلwxا حسن كامل َ
الص=],ي ) (١٩٨٤وعhي محمود طه

) .(٢)(١٩٤٩أدعم كث= ,من النقاد حركة الرمزية مثل أحمد أم=ن وسه= ,القلماوي وتوفيق
الحكيم ومحمد مندور والسحرتي ،وخالفهم ]ي ذلك كث=,ون ،ومن بي¦wم عزيز أباظة )(١٩٦٩

ووديع فلسط=ن والعقاد ،وسموا ذلك ن,Äا ال شعرا.

 " .٨الفن للفن "

Art for art's sake

حركة ]ي ٔالادب والفن تقول بأن الفنان حر ]ي تصوير الجمال أو خلقه من غ= ,اعتبار لألخالق

وبصرف النظر عن النتائج الاجتماعية .وضع أساسها الفلسفي] ،ي القرن الثامن عشر،

عمانوئيل كانت  (٣)Kantالذي أكد عhى أن الجمال غاية تقصد لذاwÉا ،ليس وسيلة ألي غاية

أخرى ،وحمل لواءها ]ي القرن التاسع عشر نفر من الكتاب والفناني=ن الفرنسي=ن الذين رفعوا

"الغش" الذي غلب عhى الفن
شعار ) l'art pour l'artالفن للفن( تعب=,ا عن احتجاجهم عhى طابع ِ

]ي العصر الحديث .تزعم هذﻩ الحركة تيوفيل غوتييه
Baudelaire

 (٥)Charlesوأوسكار وايلد

Wilde

Gautier

 (٤)Theophileوشارل بودل=,

 .(٦)Oscarقد أعلنوا جميعا تقديسهم للجمال

بوصفه قيمة عليا وطلقة ،وتجنبوا للدفاع عن صفاء الفن) .(٧تأثر النقاد العرب بشعار "الفن
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٠

للفن" .و]ي أواخر الخمسينات وح منتصف الستينات انقسم النقاد ]ي مصر )والوطن العربي

فيما بعد( إ ى فريق=ن ،يرفع أحدهما شعار "الفن للفن" ،ويتصدرﻩ رشاد رشدي ،ويرفع ٓالاخر

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

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

 .٩التصويرية

Imagism

حركة أدبية ظهرت ]ي أمريكا وبريطانيا بوصفها ثورة عhى التفك= ,الالمبا ي والرومانطيقية

املتفائلة .أكدت عhى الشعر الحر والصور الشعرية الدقيقة ،الواضحة إ ى حد الجفاف .تعت,E
الصورية خلفا للرمزية ،مع فارق أسا IGÔهو أن الرمزي=ن حاولوا أن يعقدوا ب=ن شعرهم وب=ن

املوسيقي صلة ورحما] ،ي ح=ن سى الصوريون إ ى أن يجعلوا من شعرهم ضربا من النحت).(٥

ال wÉتم الصورية بأية رسالة للشعر من اجتماعية أو مدنية .وصلت التصويرية بالد العرب ع,E

ت .س .إليوث ،من ممثhي الصورية .كتب إبراهيم ناáي ) (١٩٥٣أن الشعر يجب أن يكون
أسلوبه مع,Eا بالصور .والتجربة ،عند محمد غنيم Iهالل ) ،(١٩٦٨تكون بوساطة الصورة

الكلية أو الصورة الجزئية ،أي أن يكون وسيلة التجربة ]ي الصورة ،هذا هو رأي كث= ,من النقاد

مثل ماهر حسن فهم.I
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

ت .س .إليوث

٢١

T.S. Eliot

الناقد ٔالامريكي يمثل – ]ي آن واحد– املدرسة ٔالامريكية الجديدة -أول عهدﻩ بالنقد -ثم ال¥عة
ٕالانسانية) (١بعد .و]ي أول عهد إليوث بالنقد ،كان همه كله منصرفا إ ى توف=ٔ ,الاسس الجمالية

]ي العمل ٔالادبي .فالعمل ٔالادبي بديل من الفلسفة ،فليس خادما لها وال دليال علwxا ،فالعمل

ٔالادبي ليس وسيلة ،ولكنه غاية ]ي ذاته) .(٢يؤكد إليوث استقالل ٔالادب عن حياة كاتبه نفسه.

وعندﻩ إن العمل ٔالادبي ال يمكن أن يكون إال صورة لنفسه فقط) .(٣ولكن إليوث ]ي مرحلته

الثانية نزع إ ى الواقعية الكالسيكية املحدثة .كان إليوث هو أكٔ ,Eالادباء الغربي=ن تأث=,ا ]ي عقل
العالم النقدي العربئ" .الارض الخراب"  The Waste Landإلليوث قصيدة عاملية وجدت تأث=,ها
عند عالم القرن العشرين كله .التقت القصيدة بنفوس كث=,ين من الشعراء العرب الشباب

الذين تأثروا بأسلوب إليوث فحاولوا تقليدﻩ والتأثر باتجاهه الف¯ .(٤)Iيع,-ف صالح عبد
الصبور ]ي كتابه "حياتي ]ي الشعر" بأنه متأثر) (٥بما دعاﻩ "جسارة إليوث اللغوية" .هنا شبه

تام ب=ن "ٔالارض الخراب" إلليوث و"املومس العمياء" لبدر شاكر السياب).(٦

 .١٠النقد الجديد

New Criticism

النقد الجديد نظرية نقدية أمريكية نشأت ]ي العشرينات والثالثينات من القرن العشرين تؤكد
أهمية قراءة نص من النصوص كعمل ف¯ Iمستقل وكامل .وهذﻩ النظرية ي واحدة من أهم

التيارات ]ي ٔالادب النقدي الحديث .وي تمثل فلسفة ]ي التحليل ٔالادبي يؤكد أهمية دراسة
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٢

النصوص ٔالادبية كأعمال فنية كاملة بحد ذاwÉا .ومع أن مصطلح "النقد الجديد" وضع ]ي
القرن التاسع عشر إال أنه لم يلق رواجا ]ي ٔالاوساط ٔالادبية ؤالاكاديمية قبل أن يكتب الناقد

والشاعر الامريكي جون كرو رانسوم  John Crow Ransomكتابا سماﻩ "النقد الجديد" ]ي .١٩٤١

من الناحية العملية كان النقاد الجدد يردون عhى تيارات راسخة ]ي النقد ٔالامريكي ،مركزين عhى

أهمية النص ٔالادبي ]ي التعب= ,عن نفسه بدل ال,-ك= عhى السياق العام الذي يوجد فيه النص.

وهناك الكث= ,من الخالفات ب=ن أنصار نظرية النقد الجديد .وهناك خالفات كث=,ة ]ي طريقة
التعامل مع النص ٔالادبي ب=ن هؤالء ٔالانصار بالرغم من الاتفاق عhى ٔالاهمية ال Iأولوها للنص.
و]ي الثالثينات من القرن العشرين ظهر عدد كب= ,من النقاد الجدد ،ولكن كان من الصعب

تصنيفهم ]ي فئة واحدة .يمكن تصنيف نقاد من أمثال جون كرو رانسوم وأالن
 Tateوكلينث بروكس)(٢

Cleanth

تيت)Allen (١

 Brooksوروبرت بن وارين)] Robert Penn Warren (٣ي فئة

قادة ما يعرف بـ"نقاد الجنوب" .ويصنف هؤالء ]ي فئة واحدة نظرا إ ى موقفهم من املدارس

النقدية ال Iكانت قائمة قبل النقد الجديد مثل النقد الانطباUي والنقد ٕالانساني والنقد

الطبيي والنقد املارك .IGHوالواقع أن كث=,ا من هؤالء النقاد عملوا أساتذة للنقد ]ي جامعات

جنوب الواليات املتحدة ]ي الف,-ة ال Iكانوا يعملون فwxا عhى تشكيل مدرسة النقد الجديد.
ويعود الفضل إلwxم ]ي جعل النقد نفسه موضوعا أكاديميا
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٣

يصف البعض النقد الجديد وصفا مبسطا ال يتطابق مع الواقع فيقولون إنه حركة نقدية
تروج لفكرة الفن من أجل الفن .ولكن نقادا من أمثال ج=,الد غراف

Gerald Graff

وغ=,ﻩ

يقولون إن النقد الجديد wÏتم أيضا بسياق النص ٔالادبي وتاريخه .ويعتقد النقاد الجدد أنه من

أجل أن نفهم عمال أدبيا فهما حقيقيا ال بد أن نتب¯ نسقا تاريخيا متكامال نعتمد عليه ]ي
الحكم عhى النص ٔالادبي .النقد الجديد يعت ,Eالعمل ٔالادبي كامال ومستقال بحد ذاته .يضاف إ ى

ذلك أن أصحاب النقد الجديد يولون أهمية خاصة لدور النقد ]ي حقل التعليم – فهم

يعتقدون أن النقد يلعب دورا مهما ]ي مساندة الشعر واللغة و]ي املساعدة عhى تطويرهما.

فالنقد الجديد جزء أسا] IGÔي التطور الاجتماUي .وهو wÏدف إ ى تفس= ,النص ٔالادبي من طريق
دراسة تقنيات النص وبنيته وأفكارﻩ وأغراضه .وكث= ,من الخصائص ٔالادبية ال Iأوالها النقد

الجديد أهمية خاصة موجودة ]ي ٔالاعمال الن,Äية للشاعر الرومان IGHساميويل تيلر كول=,دج
.Samuel Taylor Coleridge

واعت ,Eالنقاد الجدد ما كتبه كول=,دج ]ي النظرية النقدية أساسا

ارتكزت عليه املبادئ ال Iتوصلوا

إلwxا ]ي النقد ٔالادبي.

ومع أن النقاد الجدد طبقوا مبادئ نظريwåم ]ي دراسة ٔالاجناس ٔالادبية عhى اختالف أنواعها إال

أwËم اعت,Eوا الشعر بخاصة عhى رأس هذﻩ ٔالاجناس بصفته أفضل مع ,Eعن القيم ٔالادبية الI
اعتنقوها .وقد عملت جماعة صغ=,ة من النقاد شملت وارين ورانسوم وتيت عhى تحديد ما
يعت,Eونه جميال من الناحية ٔالادبية وخاصة ]ي الشعر .و]ي وقت الحق وسع النقاد الجدد

مفهومهم للجمالية الشعرية وتوصلوا إ ى أن الشعر كعمل ف¯ Iهو الشكل ال¦wائي للتواصل ،وهو

كامل ]ي معناﻩ و]ي شكله .ومن أهم من كتبوا ]ي نظرية الشعر ]ي النقد الجديد آي .أي.
ريتشاردز  ،I. A. Richards.ففي كتابه" النقد العمhي"  ،١٩٢٩جاء بتجارب ]ي التفس= ,النقدي

للشعر ،وطلب فwxا من طالبه أن يدرسوا قصائد لم يعرفوا شيئا عن مؤلفwxا وال ح عناوي¦wا.

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٤

فتكشفت دراسات الطالب عن أشكال مختلفة اختالفا كب=,ا ]ي فهم القصائد .ومن هنا تأتي

أهمية تدريس التفك= ,النقدي والتحليل

 .١١التأثرية

النقدي.

Impressionism

كان للفلسفة الجمالية أثر ]ي دعوة املدرسة التأثرية أو الانطباعية ]ي النقد .ومبدأها :النقد

للنقد ،كما أن ٔالادب لألدب .ومن آباءها :وليم هازليت  (١٨٣٠) William Hazlittوالمب)(١

 .Charles Lambيقول هازليت" :أقول ما أفكر ،وأفكر ما أشعر ،وال أستطيع أن أمنع نف IGHمن

أن تتأثر بأنواع من التأثر تجاﻩ ٔالاشياء" )wÏ .(٢)("Works", Hazlittتم الناقد التأثري بأن يسجل
خواطرﻩ عhى الحالة ال Iتبدو له نتيجة مباشرة لقراءته .التأثرية ي استجابة لشعور حركته ]ي

ذهن الناقد قراءة عمل إبداUي) .(٣يوجد تأث= ,هازليت ]ي كث= ,من النقاد العرب مثل العقاد
واملازني وطه حس=ن والرافي والزيات .والانطباعية تغلب عhى آراء بعض النقاد مثل شكر ﷲ
ُ
الجر ) (٤)(١٩٧٥ويح çحقي ) (١٩٩٣ويوسف الشاروني).٥

.١٢

التعب$Bية Expressionism

التعب=,ية ي حركة أدبية سادت ]ي أملانيا وامتدت من  ١٩١٠إ ى  .١٩٢٥وقد انطلقت هذﻩ

الحركة من أملانيا إ ى با°ى الدول ٔالاوربية .وقد تأثرت التعب=,ية ]ي أملانيا أسلوبيا بالكاتب
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

السويدى أوجوست س,-ندبرج)( ١

August Strindberg

والشاعر ٔالامريكي والت وتمان

٢٥

Walt

 .Whitmanأما من ناحية املضمون فقد استند ٔالادباء التعب=,يون إ ى ٔالادباء الروس مثل ليو

تولستوي

Tolstoy

ودوستوفسكي

.Dostoevski

كما أثرت ٔالاعمال الشعرية للشاعر الفرنIGH

رامبو)ٕ" (٢الاشراقات" وديوان الشاعر الفرن IGHبودل=" Baudelaire ,أزهار الشر" بشكل حاسم ]ي
ٔالاعمال املبكرة

لعصر التعب=,ية.

قد نظر أدباء التعب=,ية بع=ن الشك إ ى ال¥عة الوطنية والعسكرية ،وآثارها الاجتماعية السلبية.
كانوا wÏتمون ]ي ٔالاساس باملضمون وٕالارادة واملوقف ٔالاخال°ى .والتجربة الداخلية للفنان

ؤالاديب البد من أن تظهر عhى السطح ]ي شكل مستفز ]ي أغلب ٔالاحيان )أى من خالل التعب=,
عما يدور ]ي داخله( فيمكن أن نعد ٔالاسلوب التعب=,ى مناقضا لألسلوب التأث=,ى الذي يظل

مرتبطا بالسطح الخارáى )التأث=,ات ال Iتأتى إ ى الفنان من الخارج( .وتختلف التعب=,ية عن

الطبيعية ال Iتحاكى الواقع الخارáى بشكل مفصل ]ي أwËا تقتصر عhى وصف املهم .واصطبغ

الفن ؤالادب بمشاهد الحرب واwËيار العالم ال Iانعكست ]ي العمال الفنية ؤالادبية ]ي ذلك
الوقت .ومن أهم أدباء التعب=,ية :صمويل بيكيت) Samuel Beckett (٣وكافكا

وإرنست بارالخ








Ernst Barlach

August Strindberg

=!(. $%D

)

(.

Franz Kafka

)(٤

٥
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

َ
 .١٣اتجاﻩ تBن

٢٦

H. A. Taine

يعت ,Eالناقد الفرن IGHهيبوليت أدولف ت=ن ) (١٨٩٣رائد النقد املوضوUي ]ي العصر الحديث.

كان ت=ن يعت ,Eالنقد ٔالادبي علما يس= ,عhى مناهج مدروسةّ .
وب=ن أن ٔالادب يخضع لعناصر ثالثة:

الجنس والبيئة والزمن) .(١أدخل ت=ن ال¥عة التاريخية ]ي النقد ٔالادبي) .(٢كان ت=ن من أقوى

املؤثرين ودعا إ ى املنهج التجري (٣) Iéويؤكد املنهج العلم IاملوضوUي) .(٤تأثر به طه حس=ن كث=,ا
]ي "ذكرى أبي العالء".

 .١٤الالنسونية

Lonsonism

ي مدرسة تنسب إ ى الناقد الفرن IGHالنسون  .Gustave Lonsonتسيطر الالنسونية عhى النقد

ٔالاكاديم] Iي العالم .النسون هو ناقد ذاتي وتأثري) .(٥تعتمد الالنسونية عhى املنهج التاريêي ]ي

النقد ٔالادبي .كان لها تأث=,ها ]ي النقد العربي .ومن الالنسوني=ن ]ي النقد العربي :طه حس=ن

ومحمد مندور وأحمد ضيف ) .(١٩٤٥يجمع طه حس=ن املنهج الف¯ Iلجول ليم ,-واملنهج النفIGH

لسانت بيف والنقد الاجتماUي َلت=ن والنقد التاريêي لالنسون .دعا طه حس=ن إ ى تطبيق املنهج
التاريêي ]ي الدراسة ٔالادبية ضمن كتابه "]ي الشعر الجاهhي" وحاول تطبيقه) .(٦إن طه حس=ن

هو الاسم ٔالاشهر ]ي مجال تحديث النقد ٔالادبي) .(٧قام طه حس=ن ]ي كتابه "]ي الشعر الجاهhي"

) (١٩٢٦و]ي بعض كتبه النقدية بمقياس تاريخية ونفسية للنقد ٔالادبي .واستعمل طه حس=ن
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٧

منهج ديكارت] (١)Rene Descartesي الشك ]ي أحكامه عhى الشعراء الجاهلي=ن .فنقد شعر العصر

الجاهhي نقدا قائما عhى الشك ]ي كل IGÚء ،وقد ب¯ عhى هذا الشك نظريته ]ي انتحال الشعر
الجاهhي.

َ .١٥
ال$Jناسية

Parnassian School

مدرسة ]ي الشعر ازدهرت ]ي فرنسا ]ي النصف الثاني من القرن التاسع عشر كرد فعل

للرومانطيقية ،أكدت عhى املوضوعية) ،(٢وجمالية الشكل ،والكمال التق¯ Iبأك ,Äمن تأكيدﻩ

عhى الشحنة العاطفية .دعا إ ى ٔالاخذ بمبدأ "الفن للفن") .(٣يعت ,Eدو ليل
ّ
) (١٨٩٤زعيم ال,Eناسية ،ويعت ,Eتيو فيل غوتييه  Gautierوسو ي برودم (٤)Sully Prudhomme
Le Conte de Lisle

وتيودور دو بانفيل  (٥)Banvilleمن أبرز أركاwËا .ال,Eناسية مدينة باسمها هذا ملجموعة شعرية

أسهم شعراء املذهب ]ي إصدارها ]ي ثالثة مجلدات تحت عنوان "جيل ال,Eناس املعاصر"
parnasse

le

 .(٦)contemporainتؤمن املدرسة بأن الحياة تقليد للفن وليس العكس ،وتالحظ

تعزل ٔالادب من قضايا الحياة الاجتماعية والسياسية ،وتجعله غاية ]ي حد ذاته .تدعو

ال,Eناسية كالرومانطيقية إ ى العناية بالصور الشعرية ]ي وحدwÉا العضوية ،وإن كانوا ال
يعتقدون ]ي ٕالالهام ،وينادون باملوضوعية.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٨

ال,Eناسية ي مدرسة الصياغة أو البناء ،وي حركة مهمة وجديدة منذ أن أدخل س,-اوس
ٔ (١)Claud Levi-Straussالافكار الفلسفية وعلوم الاجتماع عhى النقد ٔالادبي .إwËا تب=ن ٔالاسلوب

اللغوي لس,-اوس ،وقد شاركه رومان جاكبسون  (٢)Roman Jakobsonالذي كان ]ي أول حياته

مرتبطا بالصياغة الروسية

Formalism

 .(٣)Russianتأثر عدد من ٔالادباء والنقاد العرب

بال,Eناسية وبشعارها "الجمال للجمال" .الشعر عندهم صناعة ،مع جمال ف¯ Iرائع ،بعيد عن
ٕالاحساس بالشعور الرومانطيقي .نقلوا لوحات الطبيعة وجسدوا مشاهدها ]ي صور بالستيكية
ال يخلطها بعواطف) .(٤كان توفيق الحكيم ورشاد رشدي ونزار قباني من الذين تأثروا

بال,Eناسية.

 .١٦السريالية

Surrealism

السريالية أو ما بعد الواقع ي مذهب أدبي ف¯ Iفكري ،أراد أن يتحلل من واقع الحياة الواعية،

زعم أن فوق هذا الواقع أو بعدﻩ واقع آخر أقوى فاعلية وأعظم اتساعا ،وهو واقع الالوUي ،وهو

واقع مكبوت ]ي داخل النفس البشرية ،ويجب تحرير هذا الواقع وإطالق مكبوته وتسجيله ]ي

ٔالادب والفن .تسى السريالية إ ى إدخال عالقات جديدة ومضام=ن غ= ,مستقاة من الواقع

التقليدي ]ي ٔالاعمال ٔالادبية .وي املضام=ن تستمد من ٔالاحالم ،سواء ]ي اليقظة أو املنام .تعد

السريالية اتجاها wÏدف إ ى إبراز التناقض ]ي الحياة أك ,Äمن اهتمامه بالتأليف .وي حركة
سخط عhى آلية الحياة الحديثة.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٢٩

أنشأها ]ي باريس عام  ١٩٢٤الشاعر الفرن IGHأنريه بريتون  (١٩٦٦) Andre Bretonالذي أصدر

]ي ذلك العام "بيان السريالية"

manifeste du surrealisme

إلعادة الوحدة ب=ن عالم IالوUي

والالوUي عhى نحو يدمج دنيا الخيال ؤالاحالم بعالم الحياة اليومية العقالني .السريالية نزعة

أدبية متطرفة تدين بالحرية املطلقة ،والخروج عhى كل عرف وتقليد ،وي ]ي ٔالادب تحتقر
ٔالاساليب السائدة ]ي أشكالها وصورها ومجازاwÉا وكلماwÉا ،وتسخر من العقل وجل إلهاماwÉا من

ٔالاحالم والرؤيا ودفعات الالشعور .قد تأثرت فيما تأثرت بسيكولوجية فرويد
) ،(١وفلسفة هيجل

Hegal

Sigmund Freud

) ،(٢وشعراؤها يستمدون تجار§wم الشعرية من الحلم والالشعور،

بدون اهتمام باإليقاع املوسيقي .ومن أعالمها أرغون  ،(١٩٨٢) Louis Aragonإيلووار

Paul

.(١٩٥٢) Eluard

لكن السريالي=ن ال wÏتمون بأن ينظموا شعرهم عhى نظام الشعر الحر ،أو الشعر املرسل ،أو

الشعر املقفى ،أو يكون مزيجا من هذﻩ ٔالالوان ؤالانواع ،إwËم ]ي الواقع لم يضعوا أصوال أو

قواعد أدبية أو فنية ،إنما كل همهم هو إطالق املكبوتات النفسية ومحاولة تسجيلها ]ي الشعر
ؤالادب والفن) .(٣تظهر السريالية عند بعض العرب :نزار قباني وكامل أم=ن وكامل زهري وعادل

أم=ن وعبد الغفور العطار وعبد ﷲ فيصل وصالح جودت .والسريالية عند محمود حسن

إسماعيل تتم= بناحية كالسيكية ]ي تعب=,ﻩ ،وبناحية رومانطيقية ]ي موضوعاته) .(٤كان
مصطفى صادق الرافي ]ي كتاباته يطل عhى السريالية قبل كل من ]ي بالد العرب).(٥







 .. 3%'fb $( tFu!= (,:I:) W=.§ $% ) Q(!7 h%
."'%¦ w ; _" h/g (,5I,) d7 |2.'%M
4I # 8 9
 ,C4 #
;II, # =Z2

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

 .١٧العبثانية

٣٠

Absurdism

فلسفة العبث ،الالمعقول :فلسفة مبنية عhى أساس من الاعتقاد بأن ٕالانسان موجود ]ي عالم

العقالني  irrationalخلو من املع¯  meaninglessوبأن محاوالته ال Iيقوم من التماس للنظام أو

بحثا عنه تجعله ]ي صراع مع عامله هذا) .(١لقد كان الفيلسوف الدنماركي ك=,كيغارد

Soren

 (١٨٥٥) Kierkegaardأول من اصطنع اللفظة §wذا املع¯ .لقد ذهب هذا الفيلسوف إ ى القول

بأن النصرانية ي عبث من العبث) .(٢ويعت ,Eالكاتب الفرن IGHألب= ,كامو (١٩٦٠) Albert Camus

أول من أكد عhى هذﻩ الفلسفة] ،ي حقل ٔالادب .وذلك ]ي روايته "الغريب" .(١٩٤٢) l'etranger

تعد السريالية الفرنسية ٔالاساس ملذهب العبث .جاءت العبثانية كمرآة تعكس وتك ,Eما يعاني
ٕالانسان .إن العالم لم يعد يس= ,عhى منطق مفهوم أو قابل للفهم ،فجميع أساس الفهم

املنطقي ب=ن البشر قد أصبح عبثا .ولذلك يرسم أدباء العبثانية لهذا العالم صورا ينعكس فwxا
الالمعقول.

وقد اشwåر مسرح الالمعقول  ،(٣)Theatre of the absurdومن روادها صامويل بيكيت

Samuel

 (٤)Beckettويوج=ن لونسكو  .(٥) Eugen Lonescuيقصد مسرح الالمعقول إ ى إظهار تناقضات

الحياة والنفس ٕالانسانية) .(٦كان توفيق الحكيم ممثل مسرح الالمعقول ]ي ٔالادب العربي .تأثر
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٣١

توفيق واه -بالعبثانية) (١وبصامويل بكيت ويوج=ن لونسكو .كتب توفيق مقدمة صافية
ملسرحية "يا طالع الشجرة" ويتحدث فwxا عن مذهب الالمعقول الذي يلى الزمان واملكان،

ويجمع فwxا ب=ن املتناقضات .املسرحيات الذهنية لتوفيق مسرحيات الالمعقول ،وفwxا صراعات

ب=ن ٕالانسان والقوى ٕالالهية وتنت Èاملسرحيات §wزيمة ٕالانسان أمام هذﻩ القوى ٕالالهية.

 .١٨التحليل النفLMN

Psycho-Analysis

التحليـ ــل النفHـ ــ IGمدرسـ ــة نفسـ ــية لسـ ــيغمند فرويـ ــد

Freud

 ،Sigmundوـ ــي تفسـ ــ= ,السـ ــلوك

ٕالانس ــاني تفس ــ=,ا جنس ــيا .وتجع ــل الج ــنس ه ــو ال ــدافع وراء ك ــل  ÚــIGء .التحلي ــل النف Hــ IGنظري ــة

وطريقــة ]ــي معالجــة الاضــطرابات العصــبية ،وقوامهــا محاولــة نــبش العواطــف ؤالافكــار املكبوتــة

عنــد املــرء ورفعهــا إ ــى مسـتوى الــوUي ثــم تحليــل حصــيلة هــذﻩ العمليــة وتفســ=,ها) .(٢وبــذلك يــزول

العصاب  Neurosisأو الاضطراب العص .Iéوالتحليل النفHـ IGيعتمـد ،أكÄـ ,مـا يعتمـد ،عhـى تـداUي
ٔالافكــار )أو املعــاني(

الح ــر free association of ideas

عhــى دراســة ٔالاحــالم وتأويلهــا .ومفــاتيح

الســيكولوجية الفرديــة عنــد فرويــد ثالثــة :الجــنس والطفولــة والكبــت .يســتعمل التحليــل النفHــIG

منهج ــا م ــن من ــاهج النق ــد ٔالادب ــي) .(٣وعلم ــاء ال ــنفس يبحث ــون عم ــا عن ــد ٔالادي ــب م ــن غري ــزة ح ــب
الاستطالع ،وحب نفسه ،وعما عندﻩ مـن إعجـاب .ومـن أشـهر نقـاد التحليـل النفHـ :IGهربـرت ريـد،

وريتشاردز ،وشارل مورون ،وجاستون باشالرد.
ٔالاسس النظرية للنقد ٔالادبي النفIGH

يس ــتمد النق ــد النف Hــ IGمعامل ــه م ــن النظري ــات النفس ــية ال ــ Iيعتم ــد عل wxــا ،وه ــذﻩ النظري ــات  ــي
طروح ــات س ــغماند فروي ــد
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The Illustrated Family Encyclopedia, (2007), London: Dorling Kindersley, P 362.
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الجشــطالت

النفســية Psychology

٣٢

wÉ .Gestaltــدف طروحــات فرويــد إ ــى تحديــد شخصــية الفــرد

ودراسwåا من خالل التحليل النف .IGHقام فرويد بتشريع الشخصية الفكريـة إ ـى مسـتويات ثالثـة

يقــوم عhــى أساســها العمــل ٔالادبــي أو الف¯ــ ،Iــي "ٔالانــا"

Ego

و"الهــو"

Id

و"ٔالانــا العليــا"

(١)Super

 .Egoويسـ ــتقى الفنـ ــان أو ٔالاديـ ــب طاقتـ ــه مـ ــن الطاقـ ــة الجنسـ ــية  ،Libidoك ـ ـذلك يسـ ــتقى رؤيتـ ــه

الغامضة .فرويد يرجع كل ٔالاعمال وامليول والفنون إ ـى هـذﻩ الغريـزة الجنسـية ،فـالفن ]ـي أصـوله

صـ ــدى لل¥عـ ــات الجنسـ ــية) ،(٢وهـ ــذا املـ ــذهب امتـ ــداد للمـ ــذهب الطبيـ ــي .أغفـ ــل فرويـ ــد القـ ــوى
الروحيــة كمــا أغفــل القــوى الفنيــة الجماعيــة املدفونــة ]ــي أعمــاق الالشــعور .يــذهب فرويــد إ ــى أن

ٔالاحالم تعب= ,عـن الرغبـات املكبوتـة ]ـي عـالم الشـعور) ،(٣فيودعهـا ٕالانسـان ]ـي عاملـه الالشـعوري.
يسـتمد ٔالاديــب املبــدع -عنــد فرويـد  -أصــول أخيلتــه وتجاربــه الفنيـة مــن عــالم الالشــعور الفــردي،
وم ــن الالش ــعور الجم ــاUي عن ــد يون ــغ) ،Jung (٤أح ــد تالم ــذة فروي ــد .خ ــالف يون ــغ مب ــدأ فروي ــد ] ــي

الطاق ــة الجنس ــية وعرفه ــا "دفق ــة حيوي ــة" .تعام ــل يون ــغ م ــع "ال ــال ش ــعور الجم ــي"
Unconscious

Collective

واس ـ ـ ــتنبط منـ ـ ــه فكـ ـ ــرة النم ـ ـ ــاذج العلي ـ ـ ــا  Proto-typesال ـ ـ ــ Iحلـ ـ ــت مح ـ ـ ــل الرم ـ ـ ــوز

الفرويديــة ]ــي تفســ= ,الالوUــي الفــردي .تعتمــد مدرســة الجســطالت النفســية عhــى البنيــة النفســية

الش ــاملة ،وتق ــوم ع hــى إدراك ص ــفة الكلي ــات ،وتع ــارض التوج ــه التجزي ìــ .Iإن م ــن أه ــم ش ــروط

البنية الجشطالتية ي أن ال يتناقض أي جزء مع الصفة العامة للمجموع.
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٣٣

تأثر النقد ٔالادبي بالنظريات النفسية

اعت,Eت نظريات فرويد ٔالاك ,Äتأث=,ا ب=ن نظ=,اwÉا عhى عملية الخلق ٔالادبي وكذلك النقـد ٔالادبـي).(١
وقــد بــرز الناقــد الفرنHــ IGشــارل مــورون ]ــي هــذا املجــال .اعتمــد مــورون كشــف أس ـرار الالشــعور

للكات ـ ــب وم ـ ــن ث ـ ــم تفس ـ ــ= ,آث ـ ــارﻩ وتس ـ ــليط الض ـ ــوع ع hـ ــى ت ـ ــداUي ٔالافك ـ ــار والقي ـ ــام بعملي ـ ــة تنض ـ ــيد

النصــوص ،وــي عمليــة تشــبه عمليــة التحليــل النفHــ ،IGأي تحليــل املحتويــات الشــعورية بغــرض
كشــف عالقــات خفيــة تــزداد أو تخــف درجــة الشــعورها وإيضــاح العوامــل الاجتماعيــة الــ Iتلعــب
دروهـ ــا ]ـ ــي تكـ ــوين الشخصـ ــية ٔالاسـ ــطورية للكاتـ ــب ،وخاصـ ــة مرحلـ ــة الطفولـ ــة .والناقـ ــد النفHـ ــIG

الجماUي ،عند يونغ ،يبحث عـن النمـاذج العليـا ]ـي ٔالادب أو الفـن عhـى حـدود سـواء ،ويقـارن بي¦wـا

وبــ=ن العمــل الــذي بــ=ن يديـه ألي أديــب أو فنــان .وكــذلك كانــت لنظريــات الجشــطالتية أثــر كب=ــ] ,ــي
النق ــد ٔالادب ــي إذ ق ــدمت منهجي ــة ] ــي ٕالادراك البص ــري ع hــى أس ــاس فه ــم الس ــمة العام ــة للكلي ــات

ٔالادبية أو الفنية مما تعت] ,Eي صلب عملية التذوق الف¯ Iللعمل.

التحليل النف للنقد ٔالادبي

اســتعار النقــاد مــن عمليــات التحليــل النفHــ IGلألحــالم الفرضــيات ٔالاساســية ]ــي عمليــة الالشــعور
والتعب=ــ ,عــن الرغبــات الكامنــة بعمليــة التــداUى

بعملي ــات مث ــل الخل ــط املك ــاني

الفرنHــ IGجــان بليمــان نويــل

association

displacement

Bellemin Noel

وكيفيــة تشــكل الرؤيــة ]ــي ٔالاحــالم

والخل ــط الكالم ــي  .condensationيق ــول الناق ــد

] Jeanــي كتابــه" :التحليــل النفHــ IGؤالادب") ،(٢إن

ٔالادب يقــدم وجهــة نظــر حــول واقــع ٕالانســان ووســطه وحــول الكيفيــة الــ Iيــدرك §wــا ٕالانســان هــذا
الوســط والــروابط الــ Iيقيمهــا معــه .والتحليــل النفHــ IGيقــدم نفســه بطريقــة مماثلــة :إنــه ؤالادب

يشتغالن بالطريقة نفسها ،فهما يقرآن ٕالانسان ]ي حياته اليومية وداخـل قـدرﻩ التـاريêي .إن أهـم

Ryan, Michael, (2007), "Literary Theory: A Practical Introduction", London: Blackwell, P-94
Psychanalyse et literature, 1978.
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اكتشــاف ]ــي نظريــة الالشــعور هــو بياwËــا أن الفصــل بــ=ن مختلــف أنشــطة ٕالانســان قــد كــان فصــال
اصـ ـ ــطناعيا ،فـ ـ ــالحلم واللع ـ ــب ؤالاس ـ ــطورة وامللحمـ ـ ــة والرواي ـ ــة والقص ـ ــيدة ليس ـ ــت موضـ ـ ــوعات

منفصلة ،ألwËا من إنجازات نفس الالشعور.

املحلــل النفHــ IGيحكــم عhــى الــنص ٔالادبــي ]ــي مناهجــه والتحقــق مــن مســلماته النظريــة بمراجعــة

قيمwåا الكونية ،ويقرأ املحلل النف IGHعhى تعي=ن بعد جديد للقطاع الجما ي وإسماع ذلـك الكـالم
ٓالاخــر بحيــث أن ٔالادب ال يحــدثنا عــن ٓالاخــرين فقــط ،وبــل وعــن ٓالاخــر فينــا .يق ـرأ املحلــل النفHــIG

نفس ــه بنفس ــه ،عن ــدما يق ـرأ العم ــل ٔالادب ــي فه ــو يق ـرأ في ــه نفس ــه ،ويح ــدث م ــن خ ــالل الق ـراءة م ــا
سجله فرويد ]ي كتابه :ما وراء علم النفس ،أي تفاعل ال شعور القارئ مع الشعور ٓالاخر.

أق ــام ج ــاك الك ــان

Lacan

 (١)Jacquesجس ــورا ب ــ=ن التحلي ــل النف Hــ IGواللس ــانيات والنظري ــات

الشــعرية املعاصــرة .اعتEــ ,الكــان ٔالاهــم ]ــي نــص الالشــعور هــو قــوة دالــة وغيــاب مدلولــه .قـرأ الكــان

آثار إدغار أالن بو  Edgar Allen Pauبواسطة التحليل النف] IGHي "الرسالة املسروقة" .ويعتEـ ,هـذا

الكتاب أساسا ]ي التحليل النف.IGH

تطور مدرسة التحليل النف "ي النقد ٔالادبي العربي

ال¥عــة النفســية ]ــي فهــم ٔالادب ونقــدﻩ وليــدة العصــر الحــديث ]ــي النقــد العربــي ،وــي وافــدة عhــى

النقد العربي من الغرب .دخلت املدرسة الفرويدية ]ي التحليل النف] IGHي النقد العربي الحـديث
مثل دراسات العقاد ]ي ابن الرومي) (٢وأبـي نـواس وشخصـية "جحـا" والعبقريـات ٕالاسـالمية  .كـان

الدكتور طه حس=ن أول مـن اسـتعمل املـنهج النفHـ] IGـي النقـد العربـي ]ـي دراسـاته عـن أبـي العـالء

املعــري .كــان العقــاد wÏــتم بــاملنهج النفHــ] IGــي النقــد ٔالادبــي كث= ـ,ا ورجــع إ ــى ريتشــاردز ]ــي أســلوبه،
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َ
فالنقــد يث=ــ] ،,ــي نظــر ريتشــاردز ،جميــع املوضــوعات الســيكولوجية) .(١كتـ َـب محمــد النــوي IÈعــن
بشار بن برد وابن الرومي ،وبحث محمد كامل حس=ن ]ي دراسته عن شخصية املتن.Ié

نجــح محمــد خلــف ﷲ) (٢وعــز الــدين إســماعيل وأنــور املعــداوي ]ــي تطبيــق املــنهج الســيكولوáي ]ــي
النق ــد العرب ــي كث= ـ,ا .اه ــتم محم ــد خل ــف ﷲ ] ــي "م ــن الوجه ــة النفس ــية ] ــي دراس ــة ٔالادب ونق ــدﻩ"

بقضايا النقد عٔ ,Eالازمنة والثقافات متوقفا عن أولئك الذين اهتموا بالنفس ،وبالعقـل البـاط¯،I

وبال ــذوق الشخ Åــ .IGح ــاول ع ــز ال ــدين إس ــماعيل ] ــي "التفس ــ= ,النف Hــ IGل ــألدب") (١٩٦٢أن يحل ــل
شخصية املبدع .والتعليـل هنـا سـيكولوáي يـربط بـ=ن العبقريـة والعصـاب) .(٣نقـد رمـزي مفتـاح ]ـي

َ
العقاد نقدا تأثريـا بالدراسـات النفسـية .كتـب حلـيم م-ـ,ي دراسـته النقديـة
كتاب "رسائل النقد "

النفســية عــن إبـراهيم نــاáي وشــعرﻩ .اشــwåر دراســة مصــطفى ســويف النفســية ٔ" :الاســس النفســية

لإلبداع الف¯] Iي الشعر خاصة") .(٤استعار أحمد بـاكث= ,أسـلوب طريقـة فرويـد ]ـي مسـرحيته "س ّـر
شهرزاد" .الدراسات النقدية اليوم ال Iتنشر ]ي الصـحف واملجـالت مملـوءة ببحـوث علـم الـنفس

مثل التحليل النف.IGH

مارســت املؤلفــات حــول هــذا املــنهج تأث=,هــا طــويال عhــى نحــو عمي ــق ،وإن كان ــت ٔالاقــل نح ــو تك ــون

النقد ٔالادبي النف ،IGHإذ انصـرف غالبيـة النقـاد املعتEـ,ين إ ـى إدغـام التحليـل النفHـ IGأو إنجـازات
عل ــم ال ــنفس ] ــي من ــاهجهم التكاملي ــة التقييمي ــة .وتع ــود ه ــذﻩ املؤلف ــات إ ــى أواخ ــر ٔالاربعين ــات م ــن

القــرن العشــرين مــع كتــاب الناقــد املصــري حامــد عبــد القــادر" :دراســات ]ــي علــم الــنفس ٔالادبــي"

) ،(١٩٤٩ث ــم توال ــت املص ــنفات ال ــ Iوض ــعها املش ــتغلون بالفلس ــفة وعل ــم ال ــنفس ،باإلض ــافة إ ــى

نقــاد ٔالادب ،وــي "علــم الــنفس ؤالادب" ) (١٩٦٢ل ــسامي الــدروبي )ســورية( ،و"ٔالاســس النفســية
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لإلب ــداع الف¯ ــ ] Iــي الرواي ــة" ) (١٩٧٥ل ــمصري عب ــد الحمي ــد حن ــورة ،و"ٔالاس ــس النفس ــية لإلب ــداع
الف¯] Iي املسرحية" ) (١٩٨٠ملصري عبد الحميد حنورة أيضا.

خصــص شــاكر عبــد الحميــد )مصــر( جهــدﻩ للنقــد النفHــ ،IGفســار أوال عhــى درب مصــطفى ســويف
ورواد علــم الــنفس العــرب ٓالاخــرين ،أمثــال مصــطفى صــفوان ويوســف م ـراد ،فــألف أوال ]ــي هــذا

املجـ ــال كتابـ ــه "ٔالاسـ ــس النفسـ ــية لإلبـ ــداع ٔالادبـ ــي] ،ـ ــي القصـ ــة القصـ ــ=,ة خاصـ ــة" ) ،(١٩٩٢وهـ ــو
باألص ــل أطروح ــة ماجس ــت= ,بإش ـراف الع ــالم مص ــطفى س ــويف ،رائ ــد ه ــذﻩ الدراس ــات ] ــي ال ــوطن
العربي.

ومــن الواضــح ،أن أمث ـال هــذﻩ الدراســات أقــرب لعلــم الــنفس والتحليــل النفHــ ،IGم¦wــا إ ــى النقــد

ٔالادبي ،حيث تضع املبدع وإبداعه ]ي مخت ,Eنف IGHوسلوكي ،وهو ما تؤكدﻩ اق,-احاته ال¦wائية عـن
الكف ــاءة والتجدي ــد ] ــي ٕالاب ــداع ،فانص ــرف ع ــن ٕالاب ــداع نفس ــه )النص ــوص( إ ــى م ــواد التحيلي ــل

النفHــ IGاملختلفــة لــيحكم عhــى القصــة ]ــي ثنائيــة ٔالاصــالة واملــؤثرات ٔالاجنبيــة ،أي تــأث=,ات املثاقفــة

املوصولة ،عhى أن ٕالابداع أدخل ]ي مفهوم كفاءة الحرفة ،مم=ا إياها عن اندفاعيـة القصاصـ=ن

إ ــى الج ــدة ،ت ــأثر بمب ــدع=ن أجان ــب مث ــل تش ــيخوف وموبس ــان وأدج ــار آالن ب ــو ] ــي البداي ــة ،خ ــالل
ٔالاربعينــات والخمســينات مــن القــرن العشــرين ،وهمنجــواي وناتــا ي ســاروت وجــيمس جــويس وآالن

رون جرييه وميشيل بوتور ]ي الستينات ،ومارك= وكاواباتا ]ي الثمانينيات.

وأخلــص عبــد الحميــد لهــذا املــنهج ،أي دراســة ٔالادب بــأدوات علــم الــنفس والتحليــل النفHــ] ،IGــي

كتاب ــهٔ" :الادب والجن ــون" ) .(١٩٩٣وتح ــدث في ــه ع ــن قض ــية العالق ــة ب ــ=ن ٕالاب ــداع الف¯ ــ Iوامل ــرض
العقhــي .وقــد مهــد عبــد الحميــد لبحثــه بلمحــة عــن تــاريخ املــرض النفHــ ،IGواملــرض العقhــي ]ــي ذلــك

التـداخل بــ=ن الخيـال ؤالاحــالم والواقـع .تركــز عبـد الحميــد عhـى شخصــية املؤلـف أكÄــ ,مـن أعمالــه

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث
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ٕالابداعيـة ،وقـد كــان املحـور ٔالاساÔــ IGالـذي قــام عليـه مـنهج تحليــل ٔالاعمـال ٔالادبيــة هـو الاســتفادة

من بعض املناهج الشائعة ]ي مجال الطب النف.(١)IGH

أكمـ ــل عبـ ــد الحميـ ــد جهـ ــدﻩ ]ـ ــي مجـ ــال علـ ــم الـ ــنفس ٔالادبـ ــي بتعريـ ــب كتـ ــاب "الدراسـ ــة النفسـ ــية
لــألدب") (٢ملــارت=ن لينــداور

Martin Lindaur

]ــي  ،١٩٩٣وكــرس عبــد الحميــد وجهــة النظــر ]ــي

العالقــة الوثيقــة بـ=ن علــم الــنفس ؤالادب ،حيــث أwËمــا يشــ,-كان – رغــم اخــتالف مناهجهمــا – ]ــي

الاهتمام بالخ,Eة والسلوك والشخصية ٕالانسانية).(٣

والحق ،أن حركة التأليف والتعريب ]ي علم النفس ٔالادبي لم تتوقف ،فقد وضـع خ=ـ ,ﷲ عصـار
)الجزائــر( كتــاب حمــل عنــوان "مقدمــة لعلــم الــنفس ٔالادبــي" ) .(١٩٨٢ســى خ=ــ ,ﷲ عصــار كث= ـ,ا

لالق-ـ ـ,اب م ــن ال ــنص ٔالادب ــي ،موظف ــا كش ــوفات التحلي ــل النف Hــ IGلتغ ــدو عناص ــر ملعرف ــة ال ــنص

ٔالادبـ ــي .وتـ ــرجم حسـ ــن مـ ــودن )املغـ ــرب( كتابـ ــا أساسـ ــيا ]ـ ــي هـ ــذا املجـ ــال لجـ ــان بليمـ ــان نويـ ــل هـ ــو

"التحليل النف IGHؤالادب" ]ي  ،١٩٩٧والكتاب يتضـمن أحـدث القـراءات الـ Iتوظـف "الالشـعور"

]ــي معرفــة الــنص .وقــد رهــن املؤلــف نجــاح التحليــل النفHــ IGلــألدب بحســن تطبيــق نظــارة فرويــد

املمتازة.

تـرجم وائــل بركـات وغســان السـيد عــام  ١٩٩٤كتـاب "مقدمــة ]ـي املنــاهج النقديـة للتحليــل ٔالادبــي"
ل ــمارسيل م ــارني

Marini

 .Marcelleتوق ــف الكت ــاب عن ــد الحلق ــة الدراس ــية ل ــالكان  Lacanال ــI

خصص ــها ل ــ"الرسالة املس ــروقة" إلدغ ــار آالن ب ــو ،وم Õــ Gإ ــى إنج ــازات نق ــاد آخ ــرين مث ــل الف ــورج
 Laforgueوجولي ــا كريس ــيتفا ،انتق ــاال إ ــى نق ــد ش ــارل م ــورون النف Hــ ] IGــي ممارس ــته للمطابق ــات

والتشــكيالت التصــويرية واملواقــف الدراميــة ؤالاســطورية الشخصــية ومقــام الدراســة الســ=,ية)(٤
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وإ ى مجمل التوجهات الجديدة ]ـي التحليـل النفHـ IGمثـل الوUـي الـنص حسـب جـان بليمـان نويـل،

وجولي ــا كريس ــتيفا والتحلي ــل النف Hــ IGالس ــيميائي  .(١) Semanalyseوين ــدرج ] ــي مدرس ــة التحليـ ــل

النفHــ IGللنقــد ٔالادبــي العربــي كتــاب روزمــاري شــاه=ن )لبنــان(" :ق ـراءات متعــددة للشخصــية-علــم
نف ــس الطبـ ــاع ؤالانمـ ــاط :دراسـ ــة تطبيقيـ ــة ع hــى شخصـ ــيات نجيـ ــب محفـ ــوظ" ) ،(١٩٩٥وينتقـ ــل
الكتــاب مــن نظريــات علــم الطبــائع إ ــى نظريــات الطــب النفHــ IGوعلــم الــنفس بفلســفwåا املختلفــة،

حي ــث التش ــخيص يعتم ــد ع hــى بن ــود م ــن الس ــلوك املر ــ IGبعي ــدا ع ــن الش ــكل الخ ــارáي لجس ــم
امل ــريض وع ــن تش ــريحته وف=يولوجيت ــه ٔالاساس ــية) .(٢الاس ــتعمال التطبيق ــي للتحلي ــل النف Hــ ] IGــي

النقد ٔالادبي عhـى أيـدي النقـاد العـرب ظـل محـدودا ،باسـتثناء حالـة بـاهرة ومتألقـة ]ـي نقـد جـورج
طرابيÙـ ــ) IGسـ ــورية( ،فقـ ــد اقتصـ ــر عنـ ــد سـ ــواﻩ ،وهـ ــم قلـ ــة ،عhـ ــى تحويـ ــل الروايـ ــة أو القصـ ــة إ ـ ــى

س ــياقهما النف Hــ ،IGويص ــ= ,ال ــنص ٔالادب ــي إ ــى برهن ــة ع hــى العق ــد والاض ــطرابات النفس ــية ،ليغ ــدو
ٕالانسان سديما ]ي قطيـع ،وخ=ـ ,مـا يعEـ ,عـن هـذا ال¥ـوع املغـا ي ]ـي تحويـل الـنص ٔالادبـي وصـاحبه

إ ــى م ــادة عالجي ــة ع hــى س ــرير التحلي ــل النف Hــ IGه ــو كت ــاب مص ــطفى حج ــازي )لبن ــان(" :التخل ــف

الاجتماUي :مدخل إ ى سيكولوجية ٕالانسان املقهور" ) ،(١٩٧٦ف,-ى إ ى ٕالانسان محكوما بتخلفه.

جورج طرابي) والتحليل النف

النم ـ ــوذج ٔالاب ـ ــرز ؤالاكم ـ ــل للناق ـ ــد ٔالادب ـ ــي العرب ـ ــي املل -ـ ــم بم ـ ــنهج التحلي ـ ــل النف Hـ ــ IGه ـ ــو ج ـ ــورج
طرابي] (٣)IGÙي كتبه الكث=,ة" :لعبة الحلم والواقع :دراسة ]ي أدب توفيق الحكـيم" )" ،(١٩٧٢ﷲ
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] ــي رحل ــة نجي ــب محف ــوظ الرمزيــة" )" ،(١٩٧٣ش ــرق وغ ــرب :رجول ــة وأنوث ــة" )ٔ" ،(١٩٧٧الادب م ــن

الداخل" )" ،(١٩٧٨رمزية املرأة ]ي الرواية العربية" )" ،(١٩٨١عقدة أوديب ]ي الروايات العربيـة"

)" ،(١٩٨٢الرجولـ ــة ؤالايديولوجيـ ــة الرجولـ ــة ]ـ ــي الروايـ ــة العربيـ ــة" )" ،(١٩٨٣أنðـ ــ ضـ ــد ٔالانـ ــوث:

دراســة ]ــي أدب نــوال الســعداوي عhــى ضــوء التحليــل النفHــ ،(١٩٨٣) "IGو"الروائــي وبطلــه :مقاربــة
الالش ــعور ] ــي الرواي ــة العربي ــة" ) .(١٩٩٥ل ــم يل -ــم طرابي Ùــ IGبم ــنهج التحلي ــل النف Hــ IGدائم ــا ،ب ــل

تطــورت ممارســته النقديــة مــن املزاوجــة ٔالايديولوجيــة النفســية كمــا ]ــي أعمالــه حــ عــام ،١٩٨٣

إ ــى تغلي ــب التحلي ــل النف Hــ IGع hــى ٔالايديولوجي ــة ] ــي كتاب ــه ع ــن ن ــوال الس ــعداوي ،إ ــى ٕالاخ ــالص

للتحليل النف IGHوتسويغه واستقامته منهجا نقديا شديد السطوع ]ي كتاب "الروائي وبطله".

اس ــتخدم طرابي Ùــ IGج ــذاذات م ــن التحلي ــل النف Hــ ] IGــي منهج ــه النق ــدي ٔالاي ــديولوáي ٔالاق ــرب إ ــى

الفلس ــفة ونظامه ــا املعر] ــي ] ــي كتابي ــه ٔالاول ــ=ن ع ــن توفي ــق الحك ــيم ونجي ــب محف ــوظ ،ث ــم ح ــاول

تكيي ــف التحلي ــل النف Hــ IGلحاج ــات النق ــد الفك ــري أو الفلس ــفي املتج ــرد م ــن التط ــرف العقائ ــدي.

تلمــس طرابيÙــ] IGــي "عقــدة أوديــب ]ــي الروايــة العربيــة" منطلقاتــه املنهجيــة ألول مــرة ،وقــد دخلهــا
التحليل النف ،IGHفاع,-ف ]ي هذا الكتاب بالتحليل النف IGHمنهجا).(١

تنبه طرابي IGÙمنذ كتابه "عقدة أوديب" إ ى العناية باملالحظات املنهجية للنقد الـذي اسـتغرق ]ـي

التحليـل النفHـ IGشـيئا فشـيئا .ومنهجـه لـيس تحليليـا خالصـا .ويتضـح مـنهج طرابيÙـ] IGـي التحليــل
النفHــ IGبجــالء ]ــي كتابــه" :الروائــي وبطلــه" الــذي يضــاي أحــدث كشــوفات هــذا املــنهج ]ــي صــدورﻩ
ع ــن ال ـنص ٔالادب ــي مس ــتقال ،و] ــي توج wxــه إ ــى ش ــعور الرواي ــة أوال وأخ= ـ,ا .كت ــب طرابي Ùــ" :IGل ــيس
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التحلي ــل النف Hــ IGإال أداة منهجي ــة ،ينب ــي توظي ــف كش ــوف التحلي ــل النف Hــ ] IGــي خدم ــة النق ــد
ٔالادبي").(١

طور طرابي IGÙإنجازات التحليل النف] IGHي صوغ بديع لنقد أدبي عربي حديث ]ي مناوشة ال وUي

الــنص مــن جهــة ،و]ــي اعتمــاد التحليــل النفHــ IGالــدال ي مــن جهــة أخــرى .وظــف طرابيÙــ] IGــي نقــدﻩ
مقــدرة تحليليــة هائل ــة ،بلغ ــة زاهي ــة ودقيق ــة تنســاب عذب ــة ممــا يجع ــل مــن لغــة العل ــم أق ــرب إ ــى

التناول خالل ثقافة واسعة وعميقة .وتتسـاكن ]ـي نقـدﻩ براعـة التحليـل وإحكـام املنهجيـة والسـند

الثقــا]ي واملعر]ــي مــن ال-ـ,اث الشــفاي واملكتــوب ،ومــن ٔالافكــار والفلســفات ،ومــن الدرايــة الواســعة

باللغ ــة ،باإلض ــافة إ ــى إع ــادة إنت ــاج أح ــدث من ــاهج التحلي ــل النف Hــ ،IGواجتم ــاع املاركس ــية وعل ــم
النفس ]ي املنهج النقد ٔالادبي العربي).(٢

 .١٩الحداثة

Modernism

الحداثة ي منهج فكري أدبي علماني ،يسى لتغي= ,الحياة ورفض الواقع ،ب¯ Iعhى أفكار غربية

خالصة مثل املاركسية والوجودية والفرويدية والدارونية  ،(٣)Darwinismوأفاد من املذاهب

الفلسفية ؤالادبية مثل السريالية والرمزية .يعد شارل بودل= ,مؤسسا للحداثة ]ي العالم الغربي.
ومن أعالمها غوستاف فلوب=,

Gustave Flaubert

) (١٨٨٠وماال راميه

Stephane Mallarme

) (١٨٩٨ومايكوفسكي  .(١٩٣٠) Vladimir Mayakovskyاللغة ]ي رأي الحداثة قوة ضخمة من
قوى الفكر املتخلف ال,-اكم ،Iولغة الحداثة ي اللغة النقيضة للغة املوروثة .الغموض وٕالا§wام

والرمز معالم بارزة ]ي ٔالادب والشعر الحداثي .النقد ٔالادبي قد تأثرت فيه حركة الحداثة ح


(?.5 :# i  :<=>? "$%?( $=( j 2XH $? ! :z'_?= s=(" (,::1) E 2 @%

  =pq B $% <sD ka? T2 + 2_B= 2& 3g7 j -=  \ @B h+r! <sD *a@& $(& =7 $%
.Ps?7 - % MHb J'b² %2! Eb&q
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٤١

بدايات النصف الثاني من القرن العشرين .املوجة النقدية عالية الصوت ٓالان .النقد الحديث
يختلف عن النقد الحداثى) .(١فالنقد الحديث ]ي أساسه -تجري ،Iéذو نزعة فلسفية،

اجتماعية ،ترتكز عhى قوان=ن عامة تربط ب=ن ٔالاسباب والنتائج -أما النقد الحداثى فإن طابعه
الجما ي الوصفي يرفض الصميم وال يسى الستخالص القوان=ن ،ويعكف عhى الجزئي والخاص،

وال يصدر أحكاما بالقيمة ،ويقول بفردية ٕالادراك ،وقد ال يبحث عن املع¯ ،إذ ٔالاشياء موجودة

بقوة وجودها وليس ألwËا تحمل مع¯ أو رسالة .وهذا الختام العب Iðهو الفاصل الحاد ب=ن
الحديث والحداثى).(٢

الحداثة العربية ي حداثة غربية ]ي كل جوانwÇا وأصولها وفروعها ،اتخذت الاتجاﻩ التجديد ]ي

ٔالادب ،ويرتبط مفهوم الحداثة ]ي أذهان بعض املثقف=ن بحركة ما يسم بالشعر الحر .ظهرت

مجلة "الشعر" الطليعية ] (٣)avant-gardeي لبنان ]ي رئاسة يوسف الخال ) (١٩٨٧عام ١٩٥٧

واستخدمت املجلة مصطلح الحداثة عن طريق ترجمة شعر رواد الحداثة الغربي=ن .كان لعhي

أحمد سعيد "أدونيس" دور مرسوم ]ي حركة الحداثة وتمكي¦wا عhى أساس ما دعاﻩ من "الثبات

والتحول") .(٤استخدم أدونيس مصطلح الحداثة الصريح ابتداء من wËاية السبعينات للقرن

العشرين عند ما أصدر كتابه" :صداقة الحداثة" عام  ،١٩٧٨وفيه ال يع,-ف بالتحول إال من
خالل الحركات الثورية السياسية واملذهبية) ،(٥واستعمل أدونيس مفهوم الحداثة ]ي نقدﻩ

لألدب العربي القديم والحديث .وكتابه "زمن الشعر" ) (١٩٧٢عالمة حدود ]ي النقد العربي
الحداثي.





,5 #  0
)5 ,5 :# ,:5C (vM ,,  $M(  $'y $ & %+! (($[(B
='  2) ) z%
.O > b j H%g7 =7    ?2'F7 n b B $ [ 3Y m' $g - j '_  F

Allen, Roger, An introduction to modern Arabic literature, Cambridge University Press, London, (1998), P
237.


;5C, # *=   :Q( 1   E *(.% $ 2F2 (I)   -? N&!  OP

4
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٤٢

اشwåر كث= ,من النقاد العرب املعاصرين بمنهجهم الحداثي ،م¦wم إدور الخراط ،بعد هزيمة حرب
 ،١٩٦٧أنشأ الخراط] ،ي  ،١٩٦٨مع أصدقائه مجلة "غال=,ي"

gallery

ال Iتش= ,إ ى إعانقة

الحداثة) .(١ونجحت املجلة بتجربwåا الحداثية .حصل الخراط عhى جائزة ملتقى القاهرة للرواية

العربية لسنة  ٢٠٠٨وأوضحت لجنة الجائزة أن الخراط نجح أن يكشف عن إشكاليات

الحداثة عند العرب كما ]ي العالم) .(٢وكتاباته مثل "راما والتن=ن" ) (١٩٧٢و"الزمن ٓالاخر"
) (١٩٨٥تع ,Eعن الحداثة ،كذلك محمود املسعدي الكاتب التون IGHصاحب "حدث أبو هريرة،

قال" ) (١٩٧٣و إلياس خوري التجري Iéاللبناني صاحب "أبواب املدينة" ).(١٩٨١

 .٢٠البنيوية

Structuralism

»البنيوية« اتجاﻩ نشأ ]ي فرنسا ]ي الستينات من القرن العشرين ،وكتب فيه ،تنظ=,ا وتطبيقا،
عدد كب= ,من البنيوي=ن ]ي ش الحقول العلمية ،بدءا باألدب وانwåاء بالنقد ٔالادبي ،ومرورا

باأللسنية ؤالان,Äبولوجيا) (٣وعلم النفس واملاركسية ؤالابستيمولوجيا) ،(٤وح الرياضيات...
الخ ،فإwËا انتشرت بعد ذلك وهاجرت إ ى معظم بلدان العالم .وي محاولة علمية منهجية
لدراسة الظواهر من وجهة نظر البنية والنموذج والبناء الصوري والعالقات الباطنية املكونة
ملوضوع ما.

إن البنيوية طريقة لتحليل الفنون الثقافية .وبمـا أن ٔالادب شـكل مـن أشـكال النشـاط الاجتمـاUي

والثق ــا]ي ،ف ــإن تحليل ــه بلغ ــة عالماتي ــة ه ــو أم ــر ممك ــن ،وذل ــك ع ــن طري ــق الكش ــف ع ــن طبيع ــة

العالمات الـ Iتتكـون م¦wـا ،وعـن كيفيـة عمـل النظـام الـذي يـتحكم باسـتخدامها وتركيwÇـا .ويتك ّـون
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٤٣

امل ـ ــنهج البني ـ ــوي م ـ ــن تحلي ـ ــل الب¯ ـ ــ الداخلي ـ ــة ] ـ ــي ال ـ ــنص .وه ـ ــو ال  wÏـ ــتم ب ـ ــاملع¯ )امل ـ ــدلوالت( ب ـ ــل
بالـدوال) .(١وهــذا مــا يعنيـه روالن بــارت) Roland Barthes (٢عنــدما يقـول» :إن ٔالادب يمثــل ســيادة
اللغة ،وإن اللغة ـي مضـمون ٔالادب ،وإن كـل مـا يفعلـه الكاتـب هـو قـراءة اللغـة« .ويف-ـ,ض النقـد
البنيــوي أن النقــد هــو امتــداد لعمليــة القـراءة ،وأن الناقــد هــو قــارئ نمــوذáي يتمتــع بقــدرة فائقــة
عhــى التعب=ــ .,إن القـراءة تختلــف عــن النقــد ]ــي أwËــا عمليــة انــدماج مــع العمــل ٔالادبــي ،بينمــا يضــع

النق ـ ُـد الناق ـ َـد ع hــى ُبع ــد مع ـ ّـ=ن م ــن ال ــنص .ويتكـ ّـون النق ــد م ــن بن ــاء فع hــي ملع¯ ــ ال ــنص .ؤالاعم ــال

ٔالادبية ال تمتلك ]-ي البنيوية ـ مع¯ أحاديا.

مصطلح البنية مشتق من ٔالاصل الالتي¯I

Stuere

الذي يع¯ Iالبناء أو الطريقة الُ Iيشاد §wا

املب¯) .(٣ويقصد §wا ]ي علم اللغة مجموعة مركبة من العناصر املتماسكة ،واملتداخلة فيما

ّ
ّ
التفرد؛ بل يتوقف كل عنصر عhى بقية العناصر ٔالاخرى ،ومدى عالقته
بي¦wا ،بحيث تلى فكرة
§wا؛ فتكون البنيوية عبارة عن دراسة العالقات ب=ن الب¯ املختلفة ]ي النص ٔالادبي .البنية

تنظيم ّ
يع ,Eعن تماسك العالقات داخل ذلك النص ّ
املوحدُ .يفهم من ذلك أن البنيوية نظرية

قائمة عhى تحديد وظائف العناصر امل,-ابطة الداخلة ]ي النص .عرفها ٔالان,-وبولوجيون بأwËا

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

إن أول من أسس منهج البنيوية اللغوي السويسري فردينان دي سوس=(٦),
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] Saussureي محاضراته)» : (١دروس ]ي ٔالالسنية العامة«

٤٤

Course in General Linguistics

الI

ألقاها عن ثنائية اللغة والكالم ،وثنائية املحور التاريêي التطوري ،واملحور ال-ام¯ Iالوصفي،

إضافة إ ى ثنائية علم Iاللغة :الداخhي و الخارáي .وقد قامت البنيوية عhى هذﻩ الثنائيات

اللغوية املتقابلة .وقد استفاد سوس= ,من مبادئ املذهب التجري Iéالذي تبنته الدراسات
اللغوية).(٢

نشــأت البنيويــة ]ــي فرنســا] ،ــي منتصــف الســتينيات مــن القــرن العشــرين عنــدما تــرجم تــودوروف
Todorov

 Tzvetanأعمــال الشــكلي=ن الــروس

Formalists

 Russianإ ــى الفرنســية .فأصــبحت أحــد

مصــادر البنيويــة .ومــن املعل ــوم أن مدرســة الش ــكلي=ن الــروس ظهــرت ] ــي روســيا بــ=ن عــامي ١٩١٥
و ،١٩٣٠ودعت إ ى الاهتمام بالعالقات الداخليـة للـنص ٔالادبـي ،واعتEـ,ت ٔالادب نظامـا ألسـنيا ذا

وسـ ــائط إشـ ــارية )سـ ــيميولوجية( للواقـ ــع ،ولـ ــيس انعكاسـ ــا للواقـ ــع) .(٣واس ـ ـتبعدت عالقـ ــة ٔالادب

باألفكار والفلسفة واملجتمع .وقد طورت البنيوية بعض الفروض ال Iجاء §wا الشكليون الـروس.
املصــدر الثــاني الــذي اســتمدت منــه البنيويــة هــو »النقــد

الجديــد« Criticism

 Newالــذي ظهــر ]ــي

أربعينيات وخمسينيات القرن العشرين ]ي أمريكا ،فقد رأى أعالمه أنه ال حاجـة فيـه للمضـمون،

وإنم ـ ــا امله ـ ــم ه ـ ــو القال ـ ــب الش ـ ــعري ،وأن ـ ــه ال ه ـ ــدف ل ـ ــألدب س ـ ــوى ٔالادب ذات ـ ــه) .(٤و»ٔالالس ـ ــنية«
 Linguisticsــي املصــدر الثالــث ال ــذي اســتمدت منــه البنيويــة ،ولعله ــا أهــم هــذﻩ املصــادر ،وعhــى

الخصوص ألسنية فرديناند دي سوس= ,الذي ُيعد أبا ٔالالسنية البنيويـة .وعhـى الـرغم مـن أنـه لـم

يستعمل كلمة »بنية« فإن الاتجاهات البنيوية كلها قد خرجت من ألسنيته ،فقـد مهـد السـتقالل

النص ٔالادبي بوصفه نظاما لغويا خاصا .وفرق ب=ن اللغة والكالم :فاللغة عندﻩ ـي نتـاج املجتمـع
مستقل عن الفرد للملكة الكالمية ،أمـا الكـالم فهـو حـدث فـردي متصـل بـاألداء وبالقـدرة الذاتيـة
*26
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٤٥

للم ــتكلم .ورأى أن اللغ ــة ينب ــي أن ت ــدرس بم ــنهج آن ــي س ــكوني ال ت ــاريêي تط ــوري ،أل wËــا م ــا دام ــت

)بنية( أو )نسقا رمزيا( فال بد من التسـليم بأwËـا ال تنطـوي عhـى أي بعـد تـاريêي .وقـد شـدد سوسـ=,
عhــى دراســة اللغــة دراســة وصــفية داخليــة ،وعhــى كوwËــا نظامــا خاصــا مــن العالمــات أو ٕالاشــارات

املع,Eة عن ٔالافكار .واعتقد سوس= ,بأن »الـدال«  Signifierأو الصـورة السـمعية للكلمـة ال تنطـوي
عhى أية إشارة أو إحالة إ ى مضمون »املدلول« .(١) Signified

وقــد م=ــ سوســ= ,بــ=ن ثالثــة مســتويات ]ــي اللغــة ــي :اللغــة ،واللســان ،والكــالم .فاللغــة ــي املظهــر

الواســع الــذي يشــمل كــل الطاقــة ٕالانســانية للكــالم .واللســان هــو نظــام مــن اللغــة يســتخدمه املــرء

لتوليــد املحادثــة لآلخــرين .وأمــا الكــالم فهــو أقوالنــا الخاصــة .ورأى أن اللغــة نظــام مــن ٕالاشــارات

تع ,Eعن ٔالافكار ،ف IÈلذلك تقارن بنظام كتابـة ٔالابجديـة الصـامتة ،والطقـوس الرمزيـة ،والصـيغ
السياســية ،وٕالاشــارات العســكرية ...الــخ .لك¦wــا أعظــم مــن كــل هــذﻩ ٔالانظمــة .وعلــم اللغــة هــو جــزء
مـ ــن هـ ــذا العلـ ــم العـ ــام »السـ ــيميولوجيا«)ّ .(٣) Semiotics (٢م=ـ ــ سوسـ ــ= ,بـ ــ=ن الدراسـ ــة ال-امنيـ ــة

)الس ــنكروني( والزمني ــة )ال ــدياكروني( ] ــي دراسـ ــة اللغ ــة) ،(٤وشـ ــدد عhـ ــى الدراسـ ــة ال-امني ــة ع hــى

حس ــاب الدراس ـة الزمني ــة .كم ــا ط ــور تم ــايزا آخ ــر ه ــو :التم ــايز ب ــ=ن العالق ــات ٔالافقي ــة والعالق ــات
العمودية ]ي ٕالاشارات :فالعنصر ٔالافقي /التتابي ]ي اللغة يؤثر ]ي وضعية ٕالاشارة :فمع¯ـ الكلمـة
يحددﻩ وضعها ]ي الجملة وعالقwåا بالوحدات القواعدية لتلك الجملة.

وق ــد ت ــأثر رواد النق ــد البني ــوي الفرن Hــ IGبسوس ــ= ،,ودفعه ــم ه ــذا الت ــأثر إ ــى الكش ــف ع ــن أنس ــاق

ٔالادب وأنظمتـه وبنياتــه ،باعتبــار ٔالادب نظامـا رمزيــا يحــوي نظمــا فرعيـة .فــذهب بــارت  Barthesإ ــى
تقعيــد القصــة وتحليــل الســرد ،بينمــا اهــتم تــودوروف  Todorovبأدبيــة ٔالادب ،أو بمــا يجعــل مــن
 T2 j (+2 ¤f $( %2% %. (P .$' j g2) < X^ 3 b.B  ¡2'.= * X^ $F
.$  ' = t ' = <)B= %22?=(b&7= T ; ' :$'b¥
.::# R : ibD' $! $() $©%¦ >Db= $©%_x (,::5) 0 m!r
Pokker, P.K., (2002), Darrida – Apanirmanatinte Tatwachintakan, Trivandrum: Bhasha Institute, P 23,
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٤٦

ٔالادب أدبا .ولعل بارت  Barthesهو الذي أشار إ ى أن البنيوية ي محاولة لنقل النمـوذج ٔالالسـ¯I

إ ــى حقــول ثقافيــة أخــرى) .(١أعطــى بــارت ملصــطلح البنيــة منطلقــه ٔالاول ]ــي دراســات هــو مقاالتــه

النقدية النظرية والتطبيقية) .(٢وضع »مبادئ السميولوجيا« عام  ١٩٦٤مؤسسـا بـه سـيميولوجيا

النق ــد ٔالادب ــي .فف ــي كاتب ــه »س/ز«  ١٩٧٠ S/Zتول ــد الق ـراءة تف ــاعالت وتفس ــ=,ات جدي ــدة خاض ــعة
لسحر الدال.

و]ـ ــي تطبيقاتـ ــه للمـ ــنهج البنيـ ــوي عhـ ــى العلـ ــوم ٕالانسـ ــانيةٔ :الان,Äبولوجيـ ــا ،وعلـ ــم الاجتمـ ــاع ،وعلـ ــم
الــنفس ،والنقــد ٔالادب ــيُ ،يعــد كل ــود ليف ــي ش ــ,-اوس)(٣

Lévi-Strauss

 Claudeالرائــد البنيــوي بــال

من ــازع ] ــي الحق ــل ٔالان,Äبول ــوáي .فق ــد درس املجتمع ــات الفطري ــة والهندي ــة ] ــي ال,Eازي ــل ،ث ــم أكم ــل
دراســته ]ــي نيويــورك ،حيــث التقــى ياكوبســون)(٤

Jakobson

 Romanمؤســس الشــكلية الروســية

وحلقـة بـراغ اللغويـة  Prague Language Circleالـذي مـارس تـأث=,ا منهجيـا عليـه .فتوطـدت بي¦wمـا

عالقــة فكريــة كــان لهــا الفضــل ]ــي تطــور البنيويــة ،حــ=ن اشــ,-كا معــا ]ــي تحليــل قصــيدة »القطــط«

لبــودل=,

Baudelaire

 Charlesتحلــيال بنيويــا ]ــي عــام  ،١٩٦٢وأصــبح تحليلهمــا هــذا واحــدا مــن

كالس ــيات املمارس ــة البنيوي ــة الرفيع ــةّ .
وطب ــق ش ــ,-اوس بنيوي ــة سوس ــ= ] ,ــي دراس ــته للمجتمع ــات
ّ
البدائي ــة) .(٥وق ــد رك ــز ش ــ,-اوس ع hــى اللغ ــة  Langueأك Äــ ,م ــن الك ــالم  Paroleع hــى نح ــو م ــا فع ــل
سوســ= ,الــذي درس اللغــة دراســة آنيــة وتعاقبيــة] ،ــي حــ=ن ركــز شــ,-اوس عhــى الدراســة ٓالانيــة ،وإن

ل ـ ــم ينك ـ ــر ٔالابع ـ ــاد التعاقبي ـ ــة .توس ـ ــط ش ـ ــ,-اوس ب ـ ــ=ن العناص ـ ــر املتض ـ ــادة ،كم ـ ــا أف ـ ــاد م ـ ــن م ـ ــنهج

الصــوتيات الــذي تجــاوز دراســة الظــواهر اللغويــة الواعيــة إ ــى دراســة البنيــة الالشــعورية .ورفــض

معالجة الكلمات أو الوحدات عhى أwËا عناصر مستقلة.

 )( !        )(., #   : *(+ $%& ' $
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وأما جاك الكان)

(Jack Lacan

١

٤٧

فقد قام بتطبيق املنهج البنيوي عhى علم النفس ،حيث

أصبحت اللغة عندﻩ نظرية علمية مستقلة يمكن بوساطwåا وصف الالشعور بطريقة علمية،

وفهم قوانينه بدقة متناهية .وبناء عhى هذا املبدأ فقد وضع الكان بعض ٔالاسس ال Iترى أن
كالم الالشعور ينتظم ]ي بنية متماسكة عhى أنه لغة ،وأن بنية الشخصية ي عدة مستويات

لغوية .وقد وجد الكان ]ي كتابات فوكو وبارت ما يدعم آراءﻩ ،فقد أشار هذان إ ى املكونات

الالواعية للنصوص ٔالادبية .كذلك تقبل ميشيل فوكو) Michael Foucault (٢التعارضات الثنائية

]ي محاولته الكشف عن ٔالاركولوجيا الالواعية للمعرفة ]ي كتابه »أركولوجيا املعرفة« .فقد كان

نظام ٔالاشياء عندﻩ يعتمد عhى الفرضيات البنيوية .ودرس الجنون والطب والعالج النفIGH
خالل أبنية معرفية ترتبط بحقب تاريخية ،وتتضمن الالوUي الفرويدي .وي أبنية تضرب
بجذورها ]ي املجتمع .أما لويس ألتوس=),

(Louis Althusser

٣

الذي تضمنته املعركة الفكرية ب=ن سارتر)(٤

فقد رفض املعطى ٔالان,Äوبولوáي

Jean Paul Sartre

وش,-اوس ،ليؤكد املفاهيم

الاقتصادية املاركسية ،ويفصل الظواهر الاجتماعية املشاهدة عن القوان=ن الكامنة للصراع

الطبقي ،فغدا ألتوس= ,بنيويا باستخدامه هذا املنهج الذي أكد فيه ٔالابنية الاقتصادية

واملواقف الطبقية .ترتكز بنيوية تشومسكي)(٥

Noam Chomsky

]ي اللغة عhى أن ]ي كل لغة

بنية سطحية وبنية عميقة .ونادى بنقل العلوم اللغوية ،و]ي مقدمwåا علم النحو وعلم النظم
بخاصة ،من العلوم النظرية إ ى العلوم التطبيقية).(٦
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٤٨

فإن البنيوية ال Iحملت لواء العلمية واملوضوعية بحكم استنادها إ ى علوم دقيقة كاللسانيات

تمثل خطوة حاسمة باتجاﻩ الوضوح امل¦÷wي ]ي ممارسة نقد علم Iللسرديات .إن ٔالالسنية
البنيوية قد أصبحت محور اهتمام علماء اللغة ]ي أوربا وأمريكا .وكان لها فضل ٕالاصرار عhى
دراسة اللغة من وجهة النظر الوصفية ،مما أدى إ ى تصفية ٔالاحداث اللغوية من مالبساwÉا

املتغ=,ة ،وإ ى ال,-ك= عhى النظم الكلية الشاملة ،وعدم تبديد الجهود ]ي التفاصيل الصغ=,ة.

وتتطلب دراسة البنية :تحليلها وتفكيكها داخل النص إ ى عناصرها املؤلفة م¦wا ،دون النظر إ ى

أية عوامل سياقية خارجة ع¦wا ،مهما كانت مؤثرة .وتكمن مساهمة البنيوية ]ي أwËا أمدت

النقد بأداء م¦÷wي يقف عhى جمالية النص ويقبض عhى مكوناته وعالئقه الداخلية .املبدأ

الذي أثار قضية ك,Eى ]ي ٔالاوساط ٔالادبية والنقدية ي قضية أطلق علwxا البنيويون شعار
»موت املؤلف« لكي يضعوا حدا للتيارات النفسية والاجتماعية ]ي دراسة ٔالادب ونقدﻩ ،وبدأ

ترك=هم عhى النص ذاته بغض النظر عن مؤلفه ،أيا كان هذا املؤلف والعصر الذي ينتم Iإليه

واملعلومات املتصلة به .وقد كان البنيويون يقصدون §wذا الشعار أال تصبح البيانات املرتبطة

باملؤلف ي جوهر الدراسة النقدية لألدب أوي نقطة الارتكاز الرئيسة املوجهة للعمل التحليhي

النقدي .بل يجب أن تكون نقطة الارتكاز – عندهم – ي من النص ذاته .حينما يؤمن هذا

الاتجاﻩ بالواقع دون غ=,ﻩ ]ي تحليل النص ،فيتجاهل ما فوق الواقع والقيم ٔالاخالقية؛ فذلك

ينا]ي تحقيق التفاعل ب=ن النص واملتلقي فضال عن ٕالاخالل باالعتقاد ٕالاسالمي) .(١أثبت املنهج

البنيوي خصوبته ،فاعتمدﻩ الباحثون ]ي دراسة ميادين عديدةٔ :الاساط= ،,والقصص ،والشعر،

والنقد ٔالادبي .لكن البنيوية إذا كانت قد منحت العلوم ٕالانسانية املوضوعية ،فإwËا قادت إ ى
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٤٩

نتيجة هامة ي فقدان الدراسات خصوصيwåا وتوهجها ،حيث ظلت أس=,ة النموذج اللغوي.
و§wذا وقعت ]ي مأزق الوضعية واملعيارية الجامد).(١

البنيوية التكوينية

Genetic Structuralism

بــدأت البنيويــة شــكلية أوال ،وعنــدما اقتصــرت البنيويــة الشــكلية عhــى تحليــل الــنص وحــدﻩ ،دون
الرج ــوع إ ــى مراجع ــه النفس ــية ل ــدى مبدع ــه ،أو ظروف ــه الاجتماعي ــة ،وج ــدت نفس ــها أم ــام الب ــاب

املسـ ــدود ،بسـ ــبب هـ ــذﻩ الانغالقيـ ــة .فجـ ــاءت »البنيويـ ــة التكوينيـ ــة« ليكـ ــون انفتاحـ ــا عhـ ــى ٓالافـ ــاق

الثقافي ـ ــة والاجتماعي ـ ــة والتاريخيـ ـ ــة .ث ـ ــم ظه ـ ــرت »البنيوي ـ ــة الجذري ـ ــة« أو النفس ـ ــية و»البنيوي ـ ــة
الســيميائية« ،وأصــبحت كــل مســرب مــن هــذﻩ الثالثــة اتجاهــا نقــديا مســتقال بنفســه ،فيمــا بعــد.

نش ــأت البنيوي ــة التكويني ــة اس ــتجابة لس ــي بع ــض املفك ــرين والنق ــاد واملاركس ــي=ن ،للتوفي ــق ب ــ=ن
ُ
أطروح ــات البنيوي ــة ] ــي صـ ــيغيwåا الش ــكالنية وأس ــس الفك ــر املاركHـ ــ IGأو الج ــد ي ] ــي ترك= ــﻩ ع hــى
التفس= ,املادي والواقي للفكر والثقافة عموما.
جــورج لوكــاش

Lukàcs

 ١٨٨٥) Georgesـ ،(١٩٧١الفيلســوف املجــري ،فقــد ســيطر عhــى مجمــل

سوســيولوجيا ٔالادب ]ــي القــرن العشــرين .وقــد كــان لكتابــه النقــدي الهــام »نظريــة الروايــة« الــذي

نش ــرﻩ ] ــي بـ ـرل=ن ع ــام ٔ ١٩٢٠الاث ــر اله ــام ] ــي البنيوي ــة التكويني ــة ،ف= ــ,بط ب ــ=ن التط ــور الاجتم ــاUي

العالم النف IGHجان بياجيه  Jean Piagetتصورا
والتطور ٔالادبي ]ي مضامينه وأشكاله .وقد قدم ِ

نظريـ ــا متكـ ــامال عـ ــن البنيـ ــة ]ـ ــي كتابـ ــه »البنيويـ ــة« .يـ ــرى بياجيـ ــه أن البنيـ ــة توجـ ــد عنـ ــدما تتمثـ ــل
العناصــر املجتمعــة ]ــي كــل شــامل .ولوســيان غولــدمان

Goldmann

 ،(١٩٧٠-١٩١٣) Lucienمفكــر

وناقد فرن IGHمن أصل روماني وتلميذ لوكاش ،هـو الـذي أرÔـ Gأسـس البنيويـة التكوينيـة) .(٢فقـد
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٥٠

ّ
قدم منذ عام  ١٩٤٧فرضية ال Iأصـبحت أسـاس منهجـه .وـي أن ٔالادب والفلسـفة تعب=ـ,ان عـن
َ
»رؤية للعـالم«) ،La vision du monde (١وإن رؤيـة العـالم ليسـت وقـائع فرديـة بـل ـي اجتماعيـة،

إذ أwËــا ليس ــت وجهــة نظ ــر الفــرد ّ
املتغ=ــ ,باســتمرار ،ب ــل ــي وجهــة نظــر ،ومنظومــة فكــر مجموع ــة

بش ــرية تعــيش ] ــي ظــروف اقتص ــادية واجتماعيــة متماثل ــة ،وتعب=ــ ,الكات ــب عــن ه ــذﻩ املنظومــة ل ــه
داللة كب=,ة فهو يستمد م¦wا).(٢

طبــق لوســيان غولــدمان التصــور البنيــوي التكــوي¯ Iعhــى مجــال الدراســة الاجتماعيــة لــألدب .فقــد

اصــطبغت قــوان=ن البنيــة عنــد غولــدمان بلــون جــد ي ماركHــ .IGويقــوم املــنهج السوســيولوáي لــدى

غولـ ـ ــدمان باسـ ـ ــتخالص الداللـ ـ ــة املوضـ ـ ــوعية للعمـ ـ ــل ٔالادبـ ـ ــي ،ثـ ـ ــم يربطهـ ـ ــا بالعوامـ ـ ــل الثقافيـ ـ ــة

والاجتماعية والاقتصـادية للفكـر .ففـي كتابـه »ٕالالـه الخفـي«) ،١٩٥٦ (٣يقـوم غولـدمان بتطبيـق

منهج ـ ــه النقـ ـ ــدي البني ـ ــوي التكـ ـ ــوي¯ Iعhـ ـ ــى »الجانس ـ ــينية«  (٤) Jansénistesلـ ـ ــدى راسـ ـ ــ=ن
وباسـكال

Pascal

Racine

اللـذين تـأثرا §wـا .ومـنهج غولـدمان ]ـي تطبيـق املاديـة الجدليـة عhـى دراسـة ٔالادب

قـد حقـق هــدف=ن ]ــي وقــت واحــد) :(٥فقــد أنقــذ البنيويــة الشــكلية مــن انغالقهــا عhــى الــنص املنقــود

وحــدﻩ ،كمــا أنقــذ املــنهج الاجتمــاUي مــن إيديولوجيتــه الــ Iكانــت تقـ ّـيم ٔالادب مــن وجهــة نظرهــا ــي

فحسـب .فجــاء املـنهج البنيــوي التكــوي¯ Iمنهجـا علميــا موضـوعيا يؤكــد عhــى العالقـات القائمــة بــ=ن

النتاج واملجموعة الاجتماعية ال Iولد النتاج ]ي أحضاwËا) .(٦وهـذﻩ العالقـات ال تتعلـق بمضـمون
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

الحيــاة الاجتماعي ــة وٕالاب ــداع ٔالادب ــي ،وإنم ــا بالبني ــات الذهنيــة)(١

mentales

٥١

 Structuresال ــ  Iــي

ظــواهر اجتماعيــة ،ال فرديــة .وهــذﻩ البنيــات الذهنيــة ليســت بنيــات شــعورية أو ال شــعورية ،وإنمــا
ــي بنيــات عمليــات غ=ــ ,واعيــة .ومــن هنــا فــإن إدراكهــا ال يمكــن أن يتحقــق بوســاطة دراســة النوايــا

الشعورية للمبدع ،وال بوساطة تحليل محايث ،وإنما بوساطة بحث بنيوي ،ذلك أن الفـرد الـذي

ّ
ّ
يتصرف انطالقا من هذﻩ البنيات الذهنيـة
يع ,Eعن الطبقة الاجتماعية ،وعن رؤيwåا للعالم ،إنما

ال Iتسود املجموعة الّ I
يع ,Eع¦wا.

يـرى غولـدمان إن الروايـة كــأدب تتجـاوز ٕالايـديولوجيا ،ألwËــا تصـوغ رؤيـة العــالم ]ـي شـكل ف¯ــ .Iإن

تحلي ــل الرواي ــة ينب ــي أن يتج ــه إ ــى بني ــة العم ــل الداخلي ــة .وه ــو م ــا يطل ــق علي ــه اس ــم »الفه ــم«
 .Compréhentionثــم ينتقــل إ ــى املرحلــة الثانيــة ــي »التفســ=«,

Explication

الــذي يؤكــد انتمــاء

منهجـه إ ـى سوسـيولوجيا ٔالادب .وم¦wـا يــتم الـربط بـ=ن البنيـة الدالــة وبـ=ن إحـدى البنيـات الفكريــة
املتصــارعة ]ــي الواقــع الثقــا]ي للمجتمــع .ومفهــوم »البنيــة«  Structureومفهــوم »التكــوين«

Génèse

همــا ٔالاســاس الــذي تقــوم عليــه البنيويــة التكوينيــة حي ــث ت ــدرس املرحلــة ٔالاو ــى وتفهمهــا ،وتفس ــر
املرحلة الثانية ربط العمـل الف¯ـ Iبـالب¯ الفكريـة املوجـودة خارجـه ،وتـدرك وظيفتـه ضـمن الحيـاة
الثقافي ــة ] ــي الوس ــط الاجتم ــاUي .وه ــذا امل ــنهج ال ينف ــي ت ــدخل الالو Uــي  ] Unconsciousــي العملي ــة

ٕالابداعية ،ولذلك فإن البنيوية التكوينية إذ ّ
تمد جسرا ب=ن علم الاجتماع والبنيوية عندما تقول
بض ــرورة تحليــل بنيــة العم ــل الروائــي الداخليــة ،فإ wËــا تمـ ّـد جس ـرا آخــر ب ــ=ن علــم الاجتم ــاع وعل ــم

النفس عندما ال تنفي تدخل عامل الالوUي الفردي ]ي بنـاء العـالم الروائـي وٕالابـداUي ،عhـى الـرغم

م ــن أن غول ــدمان انتق ــد امل ــنهج البني ــوي الش ــكhي ،والتحلي ــل الس ــيكولوáي الفروي ــدي ،ألن ٔالاول

يرفض الداللة الاجتماعية لألدب ،وألن الثاني يقف عند حـدود التفسـ= ,الفـردي .تجمـع البنيويـة
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٥٢

التكوينيـة بـ=ن الفهـم والتفسـ= ,لتعقـد تمـاثال بـ=ن البنيـة الجماليـة املسـتقلة والبنيـة املرجعيـة .وإن

أو ــى ٕالاثبات ــات العام ــة ال ــ Iيس ــتند إل wxــا الفك ــر البني ــوي  ــي القائل ــة ب ــأن ك ــل تفك= ــ ] ,ــي العل ــوم
ٕالانسـ ــانية إنم ــا ي ـ ّ
ـتم م ــن داخـ ــل املجتم ــع ال م ــن خارج ــه ،وبأن ــه جـ ــزء م ــن الحي ــاة الفكري ــة لهـ ــذا

املجتمع ،وبذلك فهو جزء من الحياة الاجتماعية.

البنيوية "ي القراءة النقدية العربية املعاصرة

هجمت عhى بالد العرب املناهج النقدية الحداثية دفعة واحدة ،أواخر القرن العشرين :النقد

ٔالالس¯ ،Iؤالاسلوبي ،والبنيوي ،والسيميائي ،والتفكيكي ..إلخ .ومن املالحظ أن هذﻩ املناهج

النقدية بدأت ]ي بلدان املغرب قبل املشرق ،بسبب إطالل مثقفي املغرب مباشرة عhى الثقافة

ٔالاوربية ،وشيوع الثقافة الفرنسية ]ي هذﻩ البلدان ،ثم أخذت به بلدان املشرق العربي .نشر

النقاد املغاربة كتwÇم ]ي عواصم البلدان العربية املشرقية ،ودراساwÉم ]ي املجالت ٔالادبية املشرقية
أيضا .لم تنتشر البنيوية ]ي العالم العربي كما كانت ]ي الغرب تتوزع ]ي كل املجاالت ،سواء
العلوم ٕالانسانية ،أم غ=,ها من البحتة .فقد تمركز هذا املنهج ]ي النقد ٔالادبي دون
ّ
وعندما وصلت البنيوية إ ى الوطن العربي متـأخرة نظـر لهـا ،وكتـب فwxـا بـاحثون تراوحـت كتابـاwÉم
غ=,ﻩ.

بــ=ن الال -ـام الــدقيق بمقوالwÉــا مثــل صــالح فضــل ،والخــروج عhــى أطروحاwÉــا ،أو تركيــب أكÄــ ,مــن

ّ
منهج نقدي مثل عبد ﷲ الغذامي ،وذلك تبعا الستيعاب هؤالء النقاد للمقـوالت البنيويـة ،وتبعـا
ملتــابعwåم لجديــدها ،ألن البنيويــة ُبنيــت بالتــدريج طــوال أكÄــ ,مــن  ٣٠عامــا .فمــن شــهد مقوالwÉــا ]ــي

مرحلــة نشــوwøا وظــل يـراوح عنــد مرحلــة النشــوء بــات متخلفــا إزاء مقوالwÉــا الــ Iجــدت ]ــي مرحلــة

ازدهارهـ ــا أو احتضـ ــارها ،ذلـ ــك أwËـ ــا غ=ـ ــ,ت جلـ ــدها ،وطـ ــورت مقوالwÉـ ــا ،خـ ــالل مسـ ــ=wÉ,ا النقديـ ــة:

فعن ــدما وج ــدت البنيوي ــة نفس ــها أم ــام الب ــاب الش ــكالني املس ــدود ،بحث ــت ع ــن اتجاه ــات تطي ــل
أمــدها ،فولــد م¦wــا اتجاهــا بنيويــا جديــدا :البنيويــة التكوينيــة ،كمــا جـ ّـدت اتجاهــات نقديــة جديــدة

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٥٣

خرج ـ ـ ــت م ـ ـ ــن قل ـ ـ ــب البنيوي ـ ـ ــة ،ث ـ ـ ــم اس ـ ـ ــتقلت ع¦ wـ ـ ــا كمن ـ ـ ــاهج نقدي ـ ـ ــة جدي ـ ـ ــدة كالتفكيكي ـ ـ ــة)(١
 .Deconstructionوقــد ظهــرت املحــاوالت النقديــة إال أwËــا ظلــت محــدودة ،رغــم تحفزهــا وطموحهــا

ّ
امل -ـ ّ
ـ,دد للت ــوازي م ــع م ــا وص ــل إلي ــه النق ــد الغرب ــي .الاس ــتقبال العرب ــي للبنيوي ــة ق ــد ت ــوزع لثالث ــة
مشارب مختلفة:

 .١ال,-جمة من النظريات النقدية الغربية إ ى اللغة العربية
 .٢مراجعة املوروث العربي؛ للخروج بأوجه اتصال وتقابل بينه وب=ن ما لدى النقد

الغربي.

 .٣التطبيق ،وتناول النصوص العربية القديمة والحديثة ،وإسقاط النظريات النقدية علwxا.

وقد بدأت البنيوية العربية ]ي أواسط الستينيات ح=ن نشر محمود أم=ن ]ي مجلة »املصور«

مطلقا عhى هذﻩ املناهج» :الهيكلية« ،وبعدها توقف الزحف ح wËاية السبعينيات فقد نشر
ِ

العديد من النقاد ؤالادباء العرب دراساwÉم ال Iاتجهت اتجاي البنيوية :الشكالني ،والتكوي¯،I

وإن كان للتكوينية النصيب ٔالاك ,Eمن الانتشار .أما أوزياس

Auzias

فلعله من أوائل الذين

ُع ّربت مؤلفاwÉم) ،(٢فقد تم تعريب كتابه »البنيوية« عام  .١٩٧٢وهو أول دراسة شاملة عن

البنيوية ترجمت إ ى اللغة العربية .وهكذا كتب ]ي البنيوية مفكرون وباحثون ونقاد عرب ]ي

الفكر والنقد ،مثل زكريا إبراهيم ،وصالح فضل من مصر ،وعبد الفتاح كيليطو ،وصدوق نور

الدين ،ومحمد برادة ،ونجيب العو]ي من املغرب ،وعبد امللك مرتاض من الجزائر ،وفؤاد أبو
منصور من لبنان ،وعبد ﷲ إبراهيم من العراق ،...وغ=,هم.
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القراءات التنظ89ية العربية للبنيوية الشكلية

ولعل أول العرب الذين كتبوا ]ي البنيوية هو املفكـر زكريـا إبـراهيم املعـروف بإبداعاتـه الفكريـة ]ـي

املجال الفلسفي ،ولعـل كتابـه »مشـكلة البنيـة« مـن أوائـل الكتـب العربيـة الـُ Iوضـعت ]ـي التنظ=ـ,
للبنيوي ــة) ،(١فق ــد أص ــدرﻩ ع ــام  ١٩٧٦انطالق ــا م ــن أن البنيوي ــة أص ــبحت "اللغ ــة الش ــارحة لك ــل

حضارتنا املعاصرة" ،وأن إنسـان القـرن العشـرين قـد بـدأ يعـرف ذاتـه بأwËـا مجـرد "بنيـة" ،وأنـه هـو

نفسه إنسان "دال" ،صانع معان .هذا كتـاب شـمو ي حـاول فيـه التعريـف بالبنيويـة ،وبأعالمهـا ]ـي

ش ــ الحق ــول العلمي ــة .وإذا ك ــان زكري ــا إبـ ـراهيم ق ــد ج ــاء بكت ــاب بني ــوي ش ــامل ،وأغف ــل النق ــد

البنيــوي ،فــإن صــالح فضــل قــد وضــع كتابــه »نظريــة البنائيــة ]ــي النقــد ٔالادبــي« عــام  ١٩٧٧للنقــد

وحــدﻩ .ولعلــه أفضــل كتــاب ُوضــع بالعربيــة عــن التنظ=ــ ,للنقــد البنيــوي آنــذاك ،ألنــه كتــاب علمــI

جــاد ،وضــع بلغــة نقديــة ،وعــالج أصــول البنيويــة ،واتجاهاwÉــا ،ومســتوياwÉا) .(٢كتــب عبــد الســالم
املسـ ــدي »ٔالاسـ ــلوب ؤالاسـ ــلوبية :نحـ ــو بـ ــديل ألسـ ــ¯] Iـ ــي نق ـ ــد ٔالادب« ع ـ ــام ١٩٧٧م ] ،ـ ــي عالقـ ــات

البنيوية باتجاهات النقد املماثل.

وأمــا عبــد الفتــاح كيليطــو) (٣ناقــد متم=ــ مــن املغــرب العربــي الــذي ينتمــ Iإ ــى جيــل الثمانينيــات بــ=ن

النقاد العرب الذين يخوضون معركة تأصيل الثقافة العربية .كتـب كيليطـو كتبـا قليلـة ،وصـفحاwÉا

قليل ــة )مجم ــوع ص ــفحات كتب ــه بالعربي ــة ال يتج ــاوز  ٨٠٠ص ــفحة( ولك ــن ه ــذا القلي ــل وض ــعه ] ــي

مصاف أفضل النقاد والباحث=ن العرب) .(٤فقد أصدر كتابـه »ٔالادب والغرابـة :دراسـات بنيويـة ]ـي

] ــي ٔالادب العرب ــي« ع ــام  .١٩٨٢وأم ــا الناق ــد املغرب ــي ٓالاخ ــر ص ـ ّـدوق ن ــور ال ــدين فق ــد أص ــدر كتاب ــه
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»حــدود الــنص ٔالادبــي :دراســة ]ــي التنظ=ــ ,وٕالابــداع« عــام  ١٩٨٤قــال فيــه " :املــنهج البنيــوي يعتEــ,

ال ــنص بني ــة مغلق ــة ،وداخ ــل ه ــذﻩ البني ــة ثم ــة عالق ــات منتظم ــة ...وق ــد حاول ــت ] ــي ه ــذﻩ الخط ــة

الاســتفادة مــن املنــاهج الســالفة ،رغبــة ]ــي تشــكيل نــوع مــن التوفيــق الهــادف خدمــة الــنص ،ودون

الرســو بســفينة النقــد عنــد مــنهج بذاتــه" )ص  .(٨-٧فــؤاد أب ـو منصــور ناقــد وباحــث لبنــاني ،نشــر
كتابــه »النقــد البنيــوي الحــديث :بــ=ن لبنــان وأوربــا« عــام  .١٩٨٥وأصدرشــكري عزيــز املاــ IGكتابــه

»]ي نظرية ٔالادب« عـام  .١٩٨٦وهـو مجموعـة مـن املحاضـرات ألقاهـا ]ـي جامعـة قسـنطينة .سـعيد

الغــانم Iناقــد حــداثي عرا°ــي ،أصــدر مــع زميليــه كتــاب »معرفــة ٓالاخــر :مــدخل إ ــى املنــاهج النقديــة
الحديثة« ّ .١٩٩٠
تسرب املنهج البنيوي بطريقة واسعة إ ي النقد العرا°ي ]ي الثمانينات.

القراءات التطبيقية العربية للبنيوية الشكلية

ي-ـ ـ,اوح النقـ ــاد العـ ــرب املعاصـ ــرون ]ـ ــي املسـ ــتوى التطبيقـ ــي لتحليـ ــل الشـ ــعر بـ ــ=ن الال -ـ ـام بمبـ ــادئ
البنيويــة ،والخــروج علwxــا ]ــي محاولــة "توفيقيــة" بــ=ن منــاهج عديــدة) .(١ولعــل كمــال أبــو ديــب ]ــي
ّ
ســورية ،وصــالح فضــل ]ــي مصــر ،ومحمــد ّبنــيس ]ــي املغــرب ،وعبــد ﷲ الغــذامي ]ــي الســعودية هــم

رواد التنظ=ــ ,العرب ــي للمــنهج البني ــوي ] ــي الــوطن العرب ــي ،وه ــم مؤسس ــوﻩ .فق ــد كــان ظه ــورهم ] ــي

وقــت واحــد )wËايــة الســبعينات وبدايــة الثمانينــات( دلــيال عhــى الرغبــة ]ــي تلقــي هــذا املــنهج النقــدي
]ي الوطن العربي.

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

وتطبيقا] ،ي وقت مبكر من تلقي هذا املنهج ]ي الوطن العربي .وكان الكتاب أول مبادر إ ى تطبيق

البنيوية .وتنبع أهمية هذﻩ املبادرة ]ي أwËا تطبيق كامل عhى الشعر العربي القديم بمنهجية
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ومصطلحات البنيوية إ ى حد امليكانيكية) .(١ثم وضع كتابه الثاني »الرؤى ّ
املقنعة :نحو منهج
بنيوي ]ي دراسة الشعر الجاهhي« عام  ١٩٨٧خصصه للجانب التطبيقي ]ي هذا املنهج .خالدة

سعيد باحثة وناقدة ،وي زوجة الشاعر الحداثي الكب= ,أدونيس ،وضعت كتاب=ن» :لبحث عن
الجذور«  ١٩٦٠و»حركية ٕالابداع :دراسات ]ي ٔالادب العربي الحديث«  ،١٩٧٩رسمت ]ي الثاني

مالمح ٕالابداع العربي الجديد ]ي ثالثة أجناس أدبية ي :الشعر ،والرواية ،والقصة القص=,ة.

من خالل منهج=ن نقدي=ن هما :املنهج الانطباUي ،واملنهج البنيوي .درست عhى ضوء املنهج

البنيوي قصيدتي »هذا هو اسم «Iألدونيس ،و»ال¦wر واملوت« للسياب) .(٢ظهر الناقد السوري

عبد الكريم حسن بكتابه »ملوضوعية البنيوية :دراسة ]ي شعر ّ
السياب« عام  ،١٩٨٣وهو رسالة

جامعية ّ
تقدم §wا الباحث إ ى جامعة السوريون عام .١٩٨٠

ّ
عبـد ﷲ الغــذامي) (٣ناقــد حــداثي مــن الســعودية .ظهـر ]ــي الــوطن العربــي ]ــي منتصــف الثمانينــات،

بكتابه ٔالاول »الخطيئة والتكف= ١٩٨٥ «,فأحدث ضجة ك,Eى ]ي صفوف النقاد العرب :ألنه تب¯

فيه أحدث منهج=ن نقدي=ن آنذاك ،وهما :البنيوية والتشريحية أو )التفكيكيـة ،(Deconstruction

نشر ح عام  ٢٠٠٠أك ,Äمن خمسة عشر كتابا نقديا كلها ]ي التطبيق الذي غلب عليه أكÄـ ,مـن
التنظ= ,النقدي .طلـع الناقـد املغربـي الحـداثي محمـد مفتـاح ]ـي ميـدان النقـد ]ـي مطلـع الثمانينـات

بكتابه »]ي سيمياء الشـعر القـديم«  ،١٩٨٢ثـم تتابعـت الحداثيـة ]ـي مجـال النقـد .ظهـر عبـد امللـك

مرتــاض) (٤الناقــد الح ــداثي مــن الجزائ ــر ] ،ــي مي ــدان النقــد ] ــي منتصــف الثمانين ــات ،ثــم اس ــتمر

مخلصـا لـه ،فوضـع فيـه عــدة كتـب مثـل »تحليـل الخطــاب السـردي :معالجـة تفكيكيـة ســيميائية«
عام .١٩٩٥
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كتــب الناقــد الحــداثي مــن مصــر حســن ّ
البنــا عــز الــدين)] ،(١ــي ميــدان النقــد ]ــي wËايــة الثمانينــات،
كتابــه »الكلمــات ؤالاشــياء :التحليــل البنيــوي لقصــيدة ٔالاطــالل ]ــي الشــعر الجــاهhي« الــذي هــو ]ــي

ٔالاصــل رســالة الــدكتوراﻩ الــ Iدافــع ع¦wــا ،تحــت إش ـراف عــز الــدين إســماعيل .أبــو ناضــر) (٢ناقــد

حــداثي م ــن لبن ــان .وض ــع كتاب ــه »ٔالالس ــنية والنقــد ٔالادب ــي« ع ــام  ،١٩٧٩وه ــو أول محاول ــة بنيوي ــة
ظهـرت ]ـي إطـار النقـد العربـي البنيـوي التطبيقـي ]ـي السـرد ضـمن كتـاب خـاص .سـ=ا قاسـم باحثــة
حداثية من مصر .أصدرت كتا§wا »بناء الرواية :دراسة مقارنة ]ي ثالثيـة نجيـب محفـوظ«) (٣عـام

 ،١٩٨٤وهـو طبعـة مزيــدة ومنقحـة لرســالwåا الجامعيـة الـ Iتقــدمت §wـا عــام  ١٩٧٨للحصـول عhــى

درجــة الــدكتوراﻩ مــن كليــة آداب جامعــة القــاهرة .ســعيد يقطــ=ن ناقــد حــداثي مــن املغــرب .اهـ ّ
ـتم

بالسرديات) ،(٤وله فwxا آثار كث=,ة .وقد كان كتابه »القراءة والتجربة :حول التجريب ]ـي الخطـاب
الروائــي الجديــد بــاملغرب«  ١٩٨٥تجربــة مث=ــ,ة) ،(٥حلــل فwxــا ـ ـ ـ ـ ـ بنجــاح ـ ـ ـ ـ أربــع روايــات تجريبيــة ]ــي

ٔالادب املغربي املعاصر ،وفق املنهج البنيوي الشكhي ،ومصطلحاته .و ُع¯ Iالناقد املغربي الحداثي
حسن بحراوي بالسـرد فوضـع كتابـه »بنيـة الشـكل الروائـي«  ،١٩٩٠عـرض فيـه الاهتمـام بالروايـة

منذ هيغل ،فلوكاش الناقد املجري ذي الاتجاﻩ املارك.IGH

القراءات العربية للبنيوية التكوينية

يمكــن القــول ب ــأن البنيوي ــة التكويني ــة أك Äــ ,امل ــذاهب النقدي ــة الغربي ــة انتش ــارا ] ــي الع ــالم العرب ــي،

وعhــى نحــو لــم يــتح للفــرع ٓالاخــر مــن البنيويــة وهــو البنيويــة الشــكالنية .ويمكــن القــول أيضــا إن ســر

هــذا الانتشــار يعــود إ ــى هيمنــة الاتجاهــات املاركســية تحديــدا] ،ــي أكÄــ ,البيئــات النقديــة العربيــة.
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لعــل الكتــاب »البنيويــة ال,-كيبيــة :دراســة ]ــي مــنهج لوســيان غولــدمان« أول تنظ=ــ ,عربــي ]ــي املــنهج

البنيوي التكوي¯ ،Iفقد نشرﻩ عام  ١٩٨٢جمال ّ
شحيد .هو ناقد حداثي سـوري ،وأسـتاذ جـامي،

تـ ــرجم عـ ــددا مـ ــن الكتـ ــب الفرنسـ ــية .وبعـ ــد صـ ــدور كتـ ــاب جمـ ــال شـ ـ ّ
ـحيد بعـ ــام=ن أصـ ــدر الناقـ ــد

الجزائـري محمـد سـاري كتابـه »البحـث عـن النقـد ٔالادبـي الجديـد«  ١٩٨٤خصصـه للنقـد البنيــوي

التكـ ــوي¯ Iوتطبيقاتـ ــه .و]ـ ــي مجـ ــال التطبيـ ــق للبنيويـ ــة التكوينيـ ــة ظهـ ــرت ق ـ ـراءات قامـ ــت بتجريـ ــب

مق ــوالت البنيوي ــة التكويني ــة .وم ــن الدراس ــات القديم ــة ملقارب ــة البنيوي ــة التكويني ــة قـ ـراءة الناق ــد
املصري غا ي شكري املعنونـة ب ـ »املنتمـ .«Iتنـاول غـا ي شـكري فwxـا قضـية الانتمـاء ]ـي ثالثيـة نجيـب

محف ــوظ ،و ــي معالج ــة رؤي ــة الانتم ــاء أو أزم ــة جي ــل نجي ــب محف ــوظ ٔالاساس ــية) .(١أص ــدر ط ــاهر

لبيــب الكاتــب التونHــ ،IGاملثقــف بالثقافــة الفرنســية .كتابــه »سوســيولوجية الغــزل العربــي :الشــعر
الع ــذري نموذج ــا« باللغ ــة الفرنس ــية ع ــام  ،١٩٧٢ث ــم ّ
عرب ــه ح ــافظ الجم ــا ي ع ــام  .١٩٨١الكت ــاب

مقاربة عربية استوحت املنهج البنيـوي التكـوي¯ Iصـراحة .تجلـت عناصـر املـنهج الاجتمـاUي ]ـي هـذﻩ

الق ـراءة مل ــا تن ــاول لبي ــب أه ــم العناص ــر ٔالاساس ــية املحيط ــة بالظ ــاهرة الش ــعرية العذري ــة العربي ــة.
َ
يالحظ الباحث )رؤيـة خاصـة للعـالم( عنـد جماعـة العـذري=ن) ،(٢وكأwËـا نـواة وUـي أو شـعور جمـي
ملجموعة اجتماعية مشخصة كانت قد عاشت ]ي شروط مادية خاصة.

محم ــد ّبن ــيس) (٣ش ــاعر وناق ــد مغرب ــي ،ب ــدأ حيت ــه النقدي ــة بدراس ــته »ظ ــاهرة الش ــعر املعاص ــر ] ــي
املغــرب :مقاربــة بنيويــة تكوينيــة« ] ١٩٧٩ــي وقــت مبكــر لــم تكــن الدراســات النقديــة ذات املنــاهج

الجديــدة .الدراســة قـراءة الظــاهرة الشــعرية ]ــي املغــرب ووUــي إشــكالية مــنهج الكتابــة .ســى بنــيس

إ ــى تب¯ــ Iمــنهج يســتند إ ــى وUــي بــالقوان=ن والبنيــات الداخليــة والخارجيــة للمــ-ن الشــعري وللكشــف
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عــن الــربط الجــد ي بي¦wمــا للوصــول إ ــى املكــون البــاني) .(١نجيــب العــو]ي ناقــد حــداثي مــن املغــرب.

أص ــدر كتاب ــه النق ــدي »مقارب ــة الواق ــع ] ــي القص ــة القصـ ــ=,ة املغربي ــة« ع ــام  ،١٩٨٧وه ــو رس ــالة
جامعي ــة حص ــل § wــا ع hــى درج ــة ال ــدكتوراﻩ م ــن جامع ــة الرب ــاطُ .يم¯ ــ العي ــد) (٢ناق ــدة م ــن لبن ــان،

ظهــرت ]ــي ميــدان النقــد ]ــي منتصــف الســبعينات .أكÄــ ,مــا كتبــت عــن الســرديات ،زاوجــت فwxــا بــ=ن

املنهج ــ=ن :الاجتم ــاUي والبني ــوي .ودراس ــwåا »] ــي معرف ــة ال ــنص«  ١٩٨٣ق ـراءة بنيوي ــة تكويني ــة بت ــأث=,
الاتجــاﻩ املاركHــ .IGحاولــت فيــه تسـويغ مــنهج النقــد الجديــد ،باالســتفادة مــن كشــوفات الشــكالنية

والبنيويــة) ،(٣ومقاربــة روايــة »موســم الهجــرة إ ــى الشــمال«) (٤للروائــي الطيــب صــالح ،مــن حيــث

عن رؤية الكاتب ال Iوصفwåا باملأسـاوية» .الروايـة املغربيـة ورؤيـة الواقـع :دراسـة بنيويـة تكوينيـة«
 ١٩٨٥للناقــد املغربــي حميــد لحمــداني) (٥مــن أبــرز الق ـراءات الــ Iتبنــت املــنهج البنيــوي التكــوي¯I

بÙـIGء مـن املرونــة) .(٦وـي ]ــي ٔالاصـل رسـالة جامعيــة حـدد زماwËــا منـذ بدايـة اســتقالل املغـرب عــام
 ١٩٥٦وح ّ ،١٩٧٨
وحدد موضـوعها ١٨ :روايـة لعشـرة روائيـ=ن .يعـد حميـد لحمـداني مـن أوائـل

النقاد الذين نwÇوا إ ى ظاهرة الاتجاهات الجديدة).(٧

ومــن الق ـراءات ٔالاخــرى للبنيويــة التكوينيــة :دراســة الســوري محمــد ع ـزام املســماة »فضــاء الــنص
الروائي...مقارب ــة بنيوي ــة تكويني ــة« .تق ــوم مقارب ــة عـ ـزام ع hــى قـ ـراءة البني ــة الس ــطحية ألدب نبي ــل

س ـ ـ ـ ــليمان املتمثل ـ ـ ـ ــة ] ـ ـ ـ ــي تحلي ـ ـ ـ ــل الش ـ ـ ـ ــكل التعب= ـ ـ ـ ــ,ي والف¯ ـ ـ ـ ــ Iلروايات ـ ـ ـ ــه التاريخي ـ ـ ـ ــة والسياس ـ ـ ـ ــية
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٦٠

والاجتماعي ــة) ،(١ودراس ــة م ــدحت الجي ــار بعن ــوان »ال ــنص ٔالادب ــي م ــن منظ ــور اجتم ــاUي« ،وق ـراءة
الباح ــث العرا °ــي س ــلمان كاص ــد بعن ــوان »املوض ــوع والس ــرد« ،ودراس ــة رفي ــق ص ــيداوي املس ــماة
»النظرة الروائية إ ى الحرب اللبنانية«.

 .٢١ما بعد البنيوية

Post-Structuralism

و]ي أواخر الستينات من القرن العشرين ،عانت البنيوية كث=,ا من الانتقادات .إن ما بعد

البنيوية محاولة اع,-اضية لعيوب البنيوية ولتجربة إمكانياwÉا ،وأساسها ]ي علم اللغة
السوسييوري

Linguistics

 .Saussureanوي تكمل] ،ي مع¯ آخر ،البنيوية بإعطاء أجناس

جديدة للتحقيق والشرح والتفس= .,تشرح ما بعد البنيوية أي نص كأنه غ= ,مستقر ومتقلب.
يقع أصل تفك= ,ما بعد البنيوية ]ي اعتقادﻩ بصفات غ= ,متساوية وغ= ,متناسبة للغة) .(٢كان
لروالن بارت  Barthesمكان مهم ]ي نظرية ما بعد البنيوية ألنه قد جسر ب=ن الحركات البنيوية

وما بعد البنيوية .ونظرية ما بعد البنيوية َلبارت  Barthesي تفكيكية ] deconstructionي ٔالاصل.

وجوليا كريستيفا  (٣)Julia Kristevaأجمعت ما ب=ن البنيوية والتحليل النف] IGHي موقف واحد.

حاولت جوليا أن تربط ٔالاصوات الشعرية بالدوافع الجنسية الابتدائية .التفكيكية ي مظهر
رئي (٤)IGHاستعملwåا نظرية ما بعد البنيوية ]ي النقد ٔالادبي .تجاوبت ما بعد البنيوية غالبا مع

الوUي التاريêي والثقافة ٔالاخالقية.٥
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 .٢٢التفكيكية

٦١

Deconstruction

َ
ذامي رائد التفكيكية ]ي الوطن
تعد التفكيكية )"تشريح النص" ]ي اصطالح د/عبد ﷲ الغ ِ
العربي) ((١أهم حركة ما بعد البنيوية)] Post-Structuralism (٢ي النقد ٔالادبي فضال عن كوwËا

الحركة ٔالاك ,Äإثارة للجدل أيضا .التفكيكية ي مشروع لقراءة النص) .(٣وي اس,-اتيجية

منهجية تسwåدف تقويض النص ٔالادبي من الداخل وخلخلة بنائه الهرمي الستكشاف دالالته

الهاربة واملختفية تحت ستائر إشارته الغامضة .وربما ال توجد نظرية ]ي النقد ٔالادبي ال Iأثارت

موجات من ٕالاعجاب وخلقت حالة من النفور والامتعاض مثلما فعلت التفكيكية ]ي السنوات

ٔالاخ=,ة .نجد أن الكث= ,من النقاد الذين ينضوون تحت خانة النقد التقليدي يبدون سخطهم
من التفكيكية ال Iيعدوها سخيفا وشريرا ومدمرا .ولم يخلو أي مركز فكري ]ي أوروبا وأمريكا

وبالد العرب من الجدل ]ي قيمة هذﻩ النظرية الجديدة ]ي النقد).(٤

فالتفكيكية تستخدم للداللة عhى نمط من قراءة النصوص بنسف ادعاwøا املتضمن أwËا تمتلـك

أساســا كافيــا .إن مصــطلح التفكيكيــة يعتمــد عhــى الهرمنيوطيقــا  (٥) Hermeneuticsالــذي يمــارس
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٦٢

القــارئ مــن خاللــه تفكيــك الــنص ،فالقــارئ يحــدث عنــدﻩ املع¯ــ ُويحدثــه ،ومــن دون هــذا الــدور ال

يوجـ ــد نـ ــص أو لغ ـ ــة أو عالمـ ــة أو مؤلـ ــف .وم ـ ــن هنـ ــا ف ـ ــإن ّ
أي مناقشـ ــة للتفكيكيـ ــة البـ ــد أن تب ـ ــدأ

َ
النص ويعيـد بنـاءﻩ عhـى وفـق
بالقارئ ،وتجربة القارئ ال Iال يوجد قبل حدوwùا IGÚء .فهو يفكك

آليــات تفك=ــ,ﻩ .التفكيكيــة ــي محاولــة لتفكيــك الفكــر النقــدي لل -ـ,اث الفلســفي املتــداول ولطــرح
س ــيطرة املفه ــوم واملفهم ــة للنق ــاش ،خص ــوص س ــيطرة نظ ــام هيغ ــل) Hegel (١الفلس ــفي والنظ ــام
اللغوي) (٢ل ُـس ُ
وسور .Ferdinand de Saussure

ويعــد الفيلســوف الفرنHــ IGجــاك دريــدا

Derrida

 Jacquesالاســم ٔالاكÄــ ,اق,-انــا بالتفكيكيــة ،فقــد

طــرح آراءﻩ ]ــي ثالثــة كتــب نشــرت ]ــي ســنة  ،(٣)١٩٦٧وــي "]ــي علــم الكتابــة"
و"الكتابـة والاخـتالف"

and Difference

 Writingو"الكـالم والظـواهر"

Of Grammatology

.Speech and Phenomena

واملفهــوم العــام لهــذﻩ الكتــب يــدور عhــى نفــي التمركــز املتمثــل ]ــي الثقاف ــة الغربيــة .ولــذلك يبح ــث
دريدا عن املنطوق أو أفضلية الكالم عhى الحضور سعيا منه ]ي قلب املع¯ وإسقاطه من اللغـة.

تمثل فرنسا املهد ٔالاول للتفكيكية ،ثم انتقلت التفكيكية إ ى أمريكا ع ,Eرحلة قادها دريدا الـذي
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ألقـى محاضـراته ]ـي جامعـة

بيـل)Yale (١

وهـوبك)¥

٢

( Hopkins

٦٣

 ،Johnهـذﻩ ٔالاخ=ـ,ة الـ Iشـهدت

ميالد املؤتمر ٔالاول للتفكيكية عـام  ١٩٦٦لتسـود بـذلك التفكيكيـة السـاحة النقديـة ٔالامريكيـة ]ـي

السـبعينات للقـرن العشـرين) ،(٣ويتـأثر §wـا العديـد مـن املـؤلف=ن والنقـاد لwåـيمن بـذلك أفكـار دريـدا
عhـى السـاحة ٔالادبيـة وخاصـة عhـى النقـاد الرومانسـي=ن والنـاقم=ن عhـى موجـة النقـد الجديـد

New

 .(٤)Criticismلق ــد خلف ــت كتاب ــات دري ــدا ت ــأث=,ا واس ــعا ] ــي الجامع ــات ٔالامريكي ــة خاص ــة مجموع ــة

نقــاد بيــل  ،Yaleفمثلــت كتابــات بــول دي مــان)

٥

(Paul de Man

 -مناصــر التفكيكيــة ٔالاول -

ٔالارضــية الصــلبة الــ Iانطلقــت م¦wــا انتقــادات النقــاد الجــدد خاصــة مــن خــالل كتابــه "العمــ

والبصــ=,ة" الــذي صــدر عــام  ،١٩٧١ويــرى فيــه دي مــان "أن النقــاد يصــلون إ ــى البصــ=,ة النقديــة
من خالل العم النقدي).(٦

مفكك  De-constructerلكونه قد أعاد النظر ]ي املفاهيم ال Iتأسس علwxا
إن عمل دريدا عمل ِ

الخطاب الغربي الذي ال يعدو أن يكون خطابا ميتاف=يقيا  ،Metaphysicsوليس هناك بديل
يقدمه دريدا .ولهذا تقود التفكيكية ،إذن ،هجوما ضاربا وحربا شعواء عhى امليتاف=يقيا ]ي
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٦٤

قراءة النصوص :فلسفية كانت أو غ= ,فلسفية) .(١ويقصد بامليتاف=يقيا ال Iتسwåدفها
ّ
التفكيكية ]ي هجومها كل فكرة ثابتة وساكنة مجتثة من أصولها املوضوعية ،وشروطها

التاريخية) .(٢ويرى دريدا أن الفكر الغربي قائم عhى ثنائية ضدية عدائية يتأسس علwxا وال يوجد

ّ
ّ
الخ=/,الشر ،الشرق/الغرب،
دال/مدلول ،خارج/داخل ،الواقع/الحلم،
إال §wا مثل:

املذكر/املؤنث ،العقل /العاطفة ،الجسد /الروح ،الذاتٓ /الاخر ،املشافهة /الكتابة ....،الخ).(٣
ملا تفضل امليتاف=يقيا َ
ّ
الحدين عhى ٓالاخر ،تسى التفكيكية إ ى كسر هذﻩ الثنائيات
أحد

امليتاف=يقية .ولهذا تتسم التفكيكية بطابع سيا IGÔفضال عن كوwËا إس,-اتيجية فلسفية).(٤
يقول د /غسان السيد) :(٥إن خطاب دريدا يريد أن يقطع كل الجسور مع املا ،IGومع أي

ّ
الغربي الذي لم
نقطة إحالة مرجعية ثابتة .جاء هذا الخطاب ]ي ٔالاساس ليفضح الخطاب

يستطع ]ي مراحله كلها التخلص من مركزية حادة تتحكم ]ي الوUي الجما ي والقيم Iلإلنسان

)٦

( .تنحو التفكيكية إ ى القول باستحالة الوصول إ ى فهم متكامل أو عhى ٔالاقل متماسك للنص

أيا كان ،فعملية القراءة والتفس= ,ي عملية اصطناعية يقوم §wا القارئ ،وبالتا ي يستحيل

وجود نص رسالة واحدة متماسكة ومتجانسة .إن مع¯ النص منتشر فيه ومبع ,Äفيه كبذور

تن] ,Äي كل الاتجاهات ومن ثم ال يمكن ٕالامساك به).(٧

Sivaprasad, (2009), Navasahithya Darshanangal: Sidhanthavum Prayogavum, Thiruvananthapuram, , Kerala: India
Books, p 55
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٦٥

املفهومات النقدية للتفكيكية

ويمك ــن الح ــديث ع ــن أه ــم املفهوم ــات النقدي ــة ال ــ Iق ــدمها دري ــدا  Derridaملش ــروعه النق ــدي
التفكيكي من خالل النقاط ٓالاتية:
 .1علم الكتابة

: Grammatology

لقد استند مفهوم الكتابة الذي صاغه دريدا إ ى ثالث كلمات معقدة جدا ،ي :الاختالف

 differanceؤالاثر  traceوالكتابة ٔالاو ى  .(١)arche-writingإن أبرز جزء ]ي نظرية دريدا هو أنه

ينقل َبحثه من اللغة إ ى الكتابة ،النص املكتوب أو املطبوع ،وأنه يتصور النص بطريقة محددة
غ= ,اعتيادية .كانت الفلسفات امليتاف=يقية الغربية والشرقية نسبت مكانة ثانوية إ ى الكلمة

املكتوبة ومكانة رئيسة للكلمة املنطوقة .ونالحظ ]ي التفكيكية عنصر التمركز حول

الكتابة  .(٢)graphocentrismويمكن القول أن املقصود بالتمركز حول الكتابة هو انتقال ٔالاهمية

من الكالم إ ى الكتابة ،وهو يمثل قلبا للمفهوم التقليدي القائل بأولوية الكالم أو الكلمة

املنطوقة عhى الكتابة أو الكلمة املكتوبة.

وقد ب=ن دريدا أن الزعم للسانيات الحديثة والبنيوية عن مفهوم الدال واملدلول هو أيضا خداع

ألن مفهوم الدال واملدلول ]ي اللغة الذي جاءنا من اللسـانيات والبنيويـة هـو صـورة أخـرى ملفهـوم

الكــالم والكتابــة التقليــدي) .(٣يعـ ّـد مفهــوم علــم الكتابـة

Grammatology

نقــدا لثنائيــة سوسـور

) Saussureالدال )الصورة الصوتية( واملدلول )املفهوم(( ،ورؤيته لدور العالمة وفاعليwåـا ]ـي بنـاء

الــنص ،فال ــدال عن ــد سوس ــور هــو تش ــكل س ــمي وبص ــري) ،(٤وصــورة لحم ــل الص ــوت ،وق ــد ع ـ ّـد
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٦٦

دريــدا ذلــك تمرك ـزا حــول الصــوت ،وصــورة واهمــة لحمــل املع¯ــ) .(١وق ـد اق-ــ,ح دريــدا اســتبدال
)العالمـة( بمفهـوم ٔالاثـر

)(Trace

بوصـفه الحامـل لسـمات الكتابـة ،ولنشـاط الـدال ،وقـد تحولـت

اللغـة وفقـا لـذلك مـن نظـام للعالمـات) (٢ـ ـ كمـا ـي عنـد سوسـور ـ ـ إ ـى نظـام لآلثـار ـ ـ كمـا ـي عنـد

ُ
دريــدا ـ ـ ـ ـ وتعــ=ن تلــك ٓالاثــار عhــى ترســيخ مفهــوم الكتابــة ،وتوســيع اختالفــات املع¯ــ املتحصــل مــن

ّ
نشاط دوالها ،لذلك ّ
عد دريدا علم الكتابة "بأنه علم لالختالفات".
Différance

 :يش= ,مصطلح "الاختالفٕ /الارجاء" إ ى السماح بتعدد

النصيةTextuality

]ي إمكانيwåا تزويد القارئ بسيل من الاحتماالت ،وهذا ٔالامر

 .2الاختالفٕ /الارجاء

التفس=,ات انطالقا من وصف املع¯ باالستفاضة ،وعدم الخضوع لحالة مستقرة ،ويب=ن
)الاختالف( م¥لة

ّ
لتصيد موضوعية املع¯
يدفع القارئ إ ى العيش داخل النص ،والقيام بجوالت مستمرة

الغائبة ،وترويج املع¯ ـ حسب دريدا ـ يخضع دائما لالختالف ،واملع¯ من خالل الاختالف يخلق
تعادالت مهمة ب=ن صياغات الدوال والاطمئنان النس Iéإ ى اقتناص الداللة .تحمل الكلمة

الفرنسية  différanceمع¯ الاختالف )]ي املكان( وٕالارجاء )]ي الزمان() .(٣ويرى دريدا أن املع¯
يتولد من خالل اختالف دال عن آخر ،فكل دال متم= عن الدوال ٔالاخرى ومع ذلك فهناك

ترابط واتصال بي¦wما ،وكل دال يتحدد معناﻩ داخل شبكة العالقات مع الدوال ٔالاخرى ،لكن
مع¯ كل دال ال يوجد بشكل كامل ]ي أية لحظة )فهو دائما غائب رغم حضورﻩ( ،وهكذا
 differanceعكس الحضور والغياب بل يسبقهما).(٤

ويرى دريدا أن كل عالمة تؤدي هذﻩ الوظيفة املزدوجة :أي الاختالف والتأجيل ،ولهذا السبب

تكون بنية العالمة مش,-طة من قبل الاختالف والتأجيل ،وليس من خالل الدال واملدلول).(٥
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

ويمكن توضيح ما ذكر باملثال ٓالاتي :فنحن نم= ب=ن كلمI

three

وتع¯" Iثالثة" و

tree

٦٧

تع¯I

"شجرة" ]ي الكالم والكتابة ،فهما مختلفتان تماما وتكشفان عن هويwåما .ويعد هذا الاختالف

إحدى القوت=ن املوجودت=ن ]ي كل عالمة .أما القوة ٔالاخرى ]ي العالمة ف IÈقدرwÉا عhى ٕالارجاء،

أي قابليwåا عhى التأجيل .فعhى سبيل املثال إن كلمة "وردة" ]ي قصيدة ما ال تبدأ بكشف املع¯
إال حينما ندرك أwËا ليست تلك الوردة ال Iنراها ]ي الواقع ،بل أن لها مع¯ آخر ،ذلك الIGÙء
الذي ينبي اكتشافه .ولهذا السبب فإن العالمة نصفها واف والنصف ٓالاخر غ= ,واف ،وهذﻩ

الحقيقة ضرورية لبداية فهمنا إال إwËا غ= ,كافية بسبب نقصها .ومثلما أكد ُسوسور فإن

العالمة ي ليست "الدال  +املدلول" بل العالمة ي "الاختالف ٕ +الارجاء" .ويرى ُسوسور أن
العالمة اتحاد ]ي ح=ن يراها دريدا

اختالف.

 .3نقد التمركز  : Critique of centricityويقدم هذا املعطى من معطيات دريدا إمكانية كب=,ة ]ـي

فحــص منظوم ــة الخطــاب الفلس ــفي الغرب ــي عEــ ,قرون ــه املمتــدة زمني ــا ،ويكش ــف ه ــذا املعطــى ] ــي

الوقـت نفسـه عـن التأمـل الفلسـفي املتعـا ي ،ويعمـل عhـى تمزيـق أقنعتـه بوصـفها رواسـب حجبــت

صـورة الحقيقـةُ .ويصـر دريـدا عhـى ّأن لكـل تركيـب مركـزا سـواء كـان تركيبـا لسـانيا أم غ=ـ ,لسـاني،

فلسفيا أم غ= ,فلسفي ،وحمل ال,-اكيب ملراكز محددة يعطي أهمية لحركة الـدوالُ .
وتوجـه دريـدا
] ــي ه ــذا ٕالاط ــار ك ــان منص ــبا ع hــى نق ـد التمرك ــز بوص ــفه دالل ــة س ــلبية) ،(١وم ــدح املرك ــز بوص ــفه

العنصر املشع للداللة ،والنقطة ال Iينبثق م¦wا اختالف املع¯).(٢
 .٤نظريـة

)اللع ــب



\

اللعـب : Theory of play

الح ــرplay

 ,I4 :#

ويشـ= ,مفهـوم نظريـة اللعـب إ ـى تمجيـد التفكيكيـة لصـيغة

 (freeللكتاب ــة ،وتأكي ــد املعط ــى الثق ــا]ي للفك ــر وٕالادراك ،وغي ــاب املعرف ــة

Royle, Nicholas, deconstructions, Palgrave, NY, (2000), p 6.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٦٨

الســطحية املباشــرة ،واســتلهام أفــق واســع مــن املرجعيــات الفكريــة املماثلــة ،والفلســفية املعقــدة،

والنظم املخبوء ،وطرائق التحليل الخاصة).(١
ٔ .٥الاثر

Trace

 :فالعلم ]ي نظر دريدا

Derrida

 -مثله ]ي ذلك مثل الدين والفلسفة

امليتاف=يقية  -يقيم نظامه عhى ما يسميه "الحضور" ومعناﻩ التسليم بوجود نظام خارج اللغة

ي,Eر ٕالاحالة إ ى الحقائق أو الحقيقة .فمفهوم ٔالاثر ]ي التفكيكية مرتبط بمفهوم الحضور

الذاتي ،ودريدا يرى ]ي ٔالاثر شيئا يمحو املفهوم امليتاف=يقي لألثر وللحضور) .(٢وهدف دريدا هو
تفكيك الفلسفة وتفكيك تطلعاwÉا إ ى إدراك الحضور ،و]ي مقابل ال,-ك= عhى املقابلة ب=ن الدال

واملدلول )اللفظ واملع¯( عند ُسوسور  Saussureيرفض دريدا أسبقية املدلول عhى الدال ،ألن
تصور ُسوسور كان يع¯ Iوجود مفاهيم "حاضرة" خارج ٔالالفاظ.

فالعالمـة سـياقية  ،contextualوـي تخلـق سـراب املـدلول .ولهـذا السـبب إن العالمـة "أثـر" ،فÈـI

ليست التمثيل املرئي أو الكتابي املحسوس للصورة الصوتية بل إwËا ٔالاثر الذي يصفه دريدا بأنه

ليس طبيعيا .إن ما هو كائن ]ي العالمـة يحـرك الـذهن باتجـاﻩ مـا هـو غ=ـ ,كـائن فwxـا ،ولهـذا السـبب
فإن ما هو موجود ]ي العالمة يحمـل أثـر مـا هـو غ=ـ ,موجـود فwxـا .تقـول  (٣)Gayatri Spivakالكتابـة
لدريــدا ــي اســم البنيــة الــ Iيســك¦wا ٔالاثــر دائمــا .الكتابــة ،عنــد دريــدا ،إwËــا الــنقش

inscription

عمومــا ،ســواء كــان ذلــك حرفيــا أم غ=ــ ,حر]ــي حــ وإن كــان مــا تــم توزيعــه ]ــي الفـراغ غريبــا عــن

نظ ــام الص ــوت w§ .ــذا املع¯ ــ يمك ــن أن نع ــد التص ــوير الس ــينمائي وال ــرقص واملوس ــيقى والنح ــت

Sivaprasad, P 62
Achuthan, M, P 480



1

Kg= .bD'Y j < = $ + $%?7 * 9& (,:R .=) Gayatri Chakravorty Spivak ¡2%F  =(DX W(b
$[(B=  post colonialism  bF ? ! Ty j + `À? <(PbX $%D%DB $2.& $%.Y ! *(! P.& ¡2%F
.* fb <2 % 2Y $! j *lbF7 k 3 B +=    ¡; of grammatology ibY
2

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٦٩

جميعهــا كتابــة .و)ٔالاثــر( هــو القيمــة الجماليــة الــ Iتجــري وراءهــا كــل النصــوص ،ويتصـ ّـيدها كــل
قراء ٔالادب).(١

 .٦الحضور والغياب  : Presence and Absenceأما مفهوم الحضور والغياب فيشكل تتويجا

نقديا للمفهومات السابقة ،ألنه يمثل الثمرة املعرفية للتحليل التفكيكيّ .إن جميع إجراءات
املس=,ة النقدية للتفكيك تخضع لحضور الدوال وتغييب املدلول .وقد انطلق دريدا من خالل

هذﻩ الثنائية لنقد توجه الخطاب الفلسفي الغربي ،وتقويض أسسه من خالل كشف تناقضاته
واللعب بأنظمته وممارساته ،وتحويل معادلته املعرفية من ميتاف=يقيا الحضور إ ى غياب املع¯
واختالفه وتعددﻩ.

التفكيكية "ي النقد ٔالادبي

ي,Eز تأث= ,فلسفة دريدا ] Derridaي النقد ٔالادبي عند نقاد جامعة ييل ] Yaleي أمريكا وبخاصة
ُبول ِدي َمان .ويستند دي مان  Paul de Manعhى قول دريدا بأن ٔالادب يمكن اعتبارﻩ حركة

تفكيكية ذاتية للنص ،إذ يقدم مع¯ ثم ّ
يقوضه ]ي آن واحد ،فاألدب أقرب ما يكون إ ى

تجسيد مبدأ الاختالف) .(٢وهو يحتفل بوظيفة الداللة و]ي الوقت نفسه بحرية عمل الكلمات

]ي نطاق الطاقات الاستعارية وألوان املجاز والخيال دون الجمع ب=ن املتناقضات فال يصل أبدا
إ ى الوحدة) .(٣وأهم ما يالحظ هنا هو أن هذا التصور لألدب باعتبارﻩ نصوصا متداخلة ينفتح

بعضها عhى بعض وال يجد النص م¦wا حدودا تمنعه من تجاوز ذاته بدال من التصور القائم عhى
وجود نص مستقل أو كتاب مغلق يناقض تعريف ٔالادب الذي جاء به النقد الجديد
Criticism




New
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٧٠

طاقته عhى توسيع حدودﻩ §wدم أطر الواقع املتعارف علwxا ،ومن ثم فهو يميط اللثام عن

طبيعwåا التاريخية العابرة ،فالنصوص ٔالادبية العظيمة دائما تفكك معانwxا الظاهرة سواء كان
مؤلفوها عhى وUي بذلك أم ال .ؤالادب أقدر فنون القول عhى الكشف عن العملية اللغوية الI

تمكن ٕالانسان §wا من إدراك عامله مؤقتا وهو إدراك ال يمكن أن يصبح wËائيا أبدا.

ال يوجد ?ء خارج النص :

تشكل هذﻩ العبارة أساسا من أهم أسس النظرية التفكيكية وقد ع ,Eدريدا عن ذلك بقوله" :ال

يوجد ش خارج النص" ) . There is nothing outside the text ( ١ومع¯ ذلك رفض التاريخ ٔالادبي

التقليدي ودراسات تقسيم العصور ورصد املصادر ألwËا تبحث ]ي مؤثرات غ= ,لغوية وتبعد

بالناقد عن عمل الاختالفات اللغوية) .(٢ويعت ,Eالتفكيكيون أن الغوص ]ي الدالالت وتفاعالwÉا

واختالفاwÉا املتواصلة تعد معادال للكتابة ،فمن حق كل عصر أن يعيد تفس= ,املا IGويقدم

تفس=,ﻩ الذي يرسم طريق املستقبل ،فالتفس=,ات أو القرارات الخاطئة ي السبيل الوحيد
لوضع أي تاريخ أدبي باملع¯ التفكيكي .ومن هنا اتبع التفكيكيون ]ي تطبيقاwÉم القرائية عhى

النصوص ٔالادبية التفكيك للمدلوالت الوراثية املتمركزة ]ي التفس=,ات والقراءات النقدية

السائدة ،وطلبوا بقتل املؤلف)) (٣املدلول( وتكفينه ]ي الالحضور ،ومركزة الدال ،تحت سلطة

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

Jeorge, CJ (Ed.), (1996), Adhunikanandara Sahitya Sameepanangal, Bookworm, Thrissur, , Kerala, p67
Sivaprasad, P 63



1

hBD ( $%sV $S z&7 m'  3  wq ( a_x -! z&7 OB death of the author "Ju <2!" *(DM
2! -! l >S= zs2+7= z9=l= z¸ B wq =7 hBD $%)¥X wq (  3  3%'  i2) -! t%'M
nX W7 wq (B  "$2% " k7 '_! -!= $%/& -! Á 3=aB j $/2b $ b '_! -! l= z? $'b
   '" 3 " 3 P%? $ s <9H wq (? (g 3%' j hS(B PM  3  3%
&.>S =7 Ju wq 2B K&Y n2F $%  n%X7 $7 wq (? t%= z.
2

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٧١

يرى روالن بارت) –Roland Barthes(١أحد نقاد التفكيكية ٔالاك ,Äجدال – أن النقد كتابة عhى

الكتابة أو نصا جديدا يضاف إ ى النص ٔالاصhي ،فالقارئ وفقا لبارت يعد منتجا ال مسwåلكا
صاحب إضافة ،ليس مجرد عالة عhى النص .هذا يع¯ Iال wËاية ]ي املدلول واملع¯ ،فليس ثمة

قراءة صحيحة أو خاطئة ،بل هناك سلسلة ال wËاية لها من القراءات ،فكل قراءة تولد قراءة

أخرى جديدة إ ى ما ال wËاية] ،ي تفس=,ات مختلفة أو متناقضة) .(٢يرى دريدا أن أي نص غ=,

تام ،وغ= ,مكتف بذاته ،فليس ّثمة بنية أو ظاهرة مكتفية بذاwÉا ،بل إwËا دائما تحتاج إ ى تتمة

أو مكمل أو إضافة .وعhى هذا ٔالاساس ال ُيمكن الحديث عن الكمال ]ي الIGÙءّ ،
وكأن عدم
الكمال ي الضمانة الوحيدة للبقاء ،ألن ٔالاشياء إذا اكتملت ماتت .فالنص تكمله القراءات

َ
املتعددة ال Iال تؤدي دورا ثانويا ،بل رئيسا ]ي العمل التفكيكي .ومادام ٔالامر كذلك فليس َثمة
بؤرة مركزية يتمحور حولها املع¯ ،وإنما هناك لعب بالدوال ،وإرجاء ممتد بال wËاية للدال إ ى

مدلوالت مختلفة باختالف القراءة ،ال تنت IÈوال تتوقف وال تستقر عند مع¯ ثابت إلزامي).(٣

يقول ريتشارد رورتي :الدور املهم املفيد الذي تلعبه ال¥عة التفكيكية ]ي الدراسات ٔالادبية ،ذلك

الدور الذي يسهم ]ي تحريرنا من فكرة "تفس= ,النص تفس=,ا صحيحا" .إن القراءة التفكيكية

ال Iسماها نيتشه )) Nietzsche(٤الهدم( تقوم عhى التقويض والهدم لكل ما هو ثابت ،وقلب
هذﻩ املنهجية ]ي
املعادالت والثنائيات ،والتحرك نحو املناطق ال Iال يلتفت إلwxا النقاد عادةِ .
القراءة ،ال تغيب التأثر باملدرسة الفرويدية
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٧٢

للوصول إ ى خيبة نفسية تدخل م¦wا إ ى الكشف عن الشخصية املبدعة .إن الغرض الفرويدي

كشف نف ،IGHأما الغرض التفكيكي فهو بحث عن الwËائية القراءة ،وفتح النص أمام تعددية
قرائية ال تغلق مدلوله بل تجعله مشرعا ،ح وإن اضطرت إ ى تقويض مداخله ح تضمن
انغالق القراءة).(١
عدم
ِ

الختم نجمل مالمح القراءة التفكيكية ]ي أمور:
هذا وقبل
ِ
.١
.٢
.٣

الوصول إ ى نتائج مناقضة ملا هو سائد.

ال¥وع نحو استخدام مفهومات ومقوالت إجرائية غ= ,محسومة ،وغ= ,محدودة.

قراءة مؤقتة ]ي انتظار قراءة قادمة ،أو عود الwËائي من القراءات القادمة).(٢

ولعل رواج التفكيكية ]ي التجربة النقدية العربية كان بسبب انتشار ال,-جمات العديدة ملؤلفات
الرواد أمثال روالن بارت وجاك دريدا ،وقد ساعد ذلك عhى انتشار التفكيكية ]ي الساحة

النقدية العربية .ويجمع معظم الدارس=ن أن أول دراسة تفكيكية) (٣تعود إ ى سنة  ،١٩٨٥وي

محاولة الناقد السعودي د /عبد ﷲ محمد الغذامي ]ي كتابه "الخطيئة والتكف= .",يعت,E

الغذامي ناقدا ناجحا ]ي تطيق التفكيكية كمنهجا نقديا .فراح الغذامي يطبق ]ي كتابه "تشريح

النص" املنهج التفكيكي ،فرأى أن النص إشارة حرة حررها املبدع ليطلقها صوب املتلقي ،ال

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

صاحب كتاب "املغرب أفقا للفكر".

  . 4 ,T= -(@B ,R4   , J92 $'y ,
 ( = $%D%Db k.S , %.

Sivaprasad, PP 63-64
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

 .٢٣ما بعد الحداثة
ما بعد الحداثة

٧٣

Post-Modernism

Post Modernism

اصطالح عام يستعمل للداللة عhى التغ=,ات والتنميات

والعادات ال Iأصابت الفنون والفلسفة ؤالادب والعمارة منذ الخمسينات للقرن العشرين .وي
محاولة إلعادة التفك=] ,ي املنظر الثقا]ي بالنظرات ٕالانسانية .ما بعد الحداثة ليست حداثة ألwËا

رد فعل للحداثة .جاءت ما بعد الحداثة لتقدم رؤية مزدوجة حول طائفة من القضايا :م¦wا

تدم= ,القيم املتوارثة ،واملظاهر التقليدية ،وتدم= ,املع¯ للبقاء ]ي دوامة لعبة الدوال .إwËا حرب

ضد كل املطلقات والقيم ،وال تخضع لقانون أو دستور أو معيار كhي .ومن أهم سمات ما بعد

الحداثة ي الانعكاسية الذاتية ،لم تؤمن ما بعد الحداثة بالفواصل ،والفوارق الثقافية

املعرفية .وأدب ما بعد الحداثة أدب ضد العادات والسلطة .وقد تحول كل ] üGÚي مرحلة ما

بعد الحداثة إ ى لغةٔ :الامراض العقلية والجسدية ،والظواهر الحياتية املختلفة ،والالوUي،

والجنس ،وٓالالة ،والحرب ،وال¥اعات والصراعات الفكرية والعقدية .وقد اتجهت ما بعد

الحداثة إ ى الاستعانة بمعطيات ما بعد البنيوية ح ُو ِصفت – أي ما بعد الحداثة – بأwËا تمثل

مشروعا نقديا واحدا مع ما بعد البنيوية.

املفكر الفرن IGHلوتيار  (١)Jean Francois Lyotardهو الذي قدم ما بعد الحداثة أوال ) .(٢وي

محاولة إلعادة التفك=] ,ي املنظر الثقا]ي بالنظرات ٕالانسانية .ويمكن أن تعت ,Eحركات ما بعد
الحداثة مدارس طليعية جديدة .أدب ما بعد الحداثة أدب ضد العادات والسلطة .حركة

novel

)] (٣ي ٔالادب القص IGÅأثر ملا بعد الحداثة .والشعر العي¯I

concrete poetry

anti-

ومسرح

الالمعقول  theatre of the absurdواملسرح الشامل  total theatreو theatre de compliciteمن آثار


k(' <% . ? (PbX ..&(M 7 (!= |2.'%M (,::5c,:R) Jean-François Lyotard %B2 2D&(M k
  ?'.$%&.&^ $ j +(` 3%'fb= $%`  ? ! zB.
Jeorge , P 41
Raveendran , P 38
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

ما بعد الحداثة .املنهج الانتقائي

eclectic approach

مثل الواقعية السحرية

٧٤

magic realism

واضح ]ي أدب ما بعد الحداثة) .(١ومنذ السبعينيات ،ازدهر النقد املارك IGHوالنسوي والتحليل

النف] IGHي نقد ما بعد الحداثة .ونقدها نس .Iéوله عالقة بما بعد البنيوية والتفكيكية .ومن

ممثhي ما بعد الحداثة ]ي الغرب :دريدا وفوكو  (٢)Michel Foucaultوبوردرالد .Jean Baudrillard

وصلت مدارس ما بعد الحداثة واملدارس اللغوية ٔالاخرى إ ى العالم العربي الشر°ي عhى أيدي
مثقفي الدول العربية ]ي شمال أفريقيا :تونس واملغرب خاصة لقوة التواصل اللغوي ب=ن فرنسا

ومستعمراwÉا القديمةٔ .الاسماء مثل دريدا وفوكو – عhى التقريب – ي ٔالاك ,Äترديدا ]ي التنظ=,
النقدي املعاصر ]ي الثقافة العربية ،ومبادwøا النقدية ي ٔالاك ,Äتوجwxا وتأث=,ا ]ي مجاالت

التطبيق عند العرب كذلك .يستعمل كث= ,من ٔالادباء والنقاد العرب مبادئ ما بعد الحداثة ]ي

كتاباwÉم .ومن أشد ممثلwxا ]ي بالد العرب :أدونيس ،وإدوار الخراط ،وكمال أبو ديب ،وعبد ﷲ
الغذامي ،ونوال السعداوي ،وغا ي شكري ،وإبراهيم نصر ﷲ .فالحديث ٓالان يأخذ مســار ما بعد

الحداثة ،وما بعد البنيوية ،وما بعد ٕالاستعمارية ،وغدا يمكن الحديث عن ما بعد الحرب
الكونية ،وما بعد املاركسية الجديدة ،وما بعد ٔالاداة والثقافة ،وما بعد العوملة ،وما بعد
ٕالارهاب ،وما بعد سياسة القطب الواحد ؤالاحادية.

 .٢٤نقد النقد

Metacriticism

"نقد النقد" أو "امليتانقدي" أو "ما بعد النقد" كالم ]ي النقد يمثل ،سواء أكان ]ي شكل صياغة
معرفية مكتملة أم شبه مكتملة ،ضربا من القراءة املواجهة لقراءة أخرى .يصبح نقد النقد



 . 2P@! Â u!= |2.'%M= (,:5R) .&( W2%

Cuddon, P 690

1

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٧٥

حفرا ]ي كيان النص النقدي وإقامة من ثمة ]ي قلب اله=,منيوطيقا  (١)Hermeneuticsأو فن

التأويل .نقد النقد فن ّ
يسهل القراءة النقدية والتذوق ،وفن يسمح للقارئ بتعدد الاجwåادات،

والتأويالت ،حسب اختيارﻩ وقدرته عhى التفس= ,والتحليل والتعليل .إن محور "نقد النقد" هو
فلسفة النقد ،ومقاصدﻩ ،ف=,اجع مصطلحات النقد ،وبنيته املنطقية ،ومبادئه ٔالاساسية،

وفرضياته التفس=,ية ،وأدواته ٕالاجرائية .وإن لنقد النقد عالقات بتاريخ تطور النقد ،والنظرية

ٔالادبية ،والتعريف باملناهج ،وتطلق عليه تسميات أخرى من قبيل "النقد الشارح" ،و"قراءة
القراءة" ،و"نقد القراءة" ،و"القراءة النقدية الواصفة" .يقول الناقد نعيم اليا]ي) :(٢النقد

يحتاج إ ى نقدﻩ حاجة ٕالابداع إ ى ٕالاصالح والنقد .يعت ,Eأدونيس "جمالية" أو"أدبية القراءة"
نوعا من نقد النقد .يقول عبد السالم املسدي)" :(٣يستحثـك نقد النقد أن wÉتك الحجب

ؤالاستار فتنفذ بع=ن التبصر وروح الاعتبار إ ى حيث يغيب بصر ٓالاخرين") .(٤يذكر د /جابر
عصفور) (٥أن نقد النقد "قول آخر ]ي النقد يدور حول مراجعة "القول النقدي" ذاته

وفحصه ،ومراجعة مصطلحات النقد وبنيته املنطقية ،ومبادئه ٔالاساسية وفرضياته التفس=,ية
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٧٦

وأدواته ٕالاجرائية")ٔ .(١الاوائل قد مارسوا نقد النقد من دون معرفة ملصطلحاته وقوانينه

َ
النقد خطوة
والحدود الفاصلة بينه وب=ن النقد .وإن نقد النقد ]ي صورته القديمة قد ترافق
بخطوة ،فتداخال كأن ال فرق بي¦wا وال فاصل .ومن ممثhي نقد النقد ]ي العربية كمال أبو ديب،
وجورج طرابي.IGÙ

 .٢٥التناص

Intertextuality

إن بروز النظريات الحداثية جعل النص ٔالادبي محور اهتمامها ،وحقل عملها ،ومن هذﻩ

النظريات ال Iكان لها الفضل ]ي تخليص النص والدراسات ٔالادبية بصفة عامة من أسر
النظرة الضيقة ومحدودية ٔالافق "نظرية التناص" .التناص ]ي أبسط تعريفاته هو »وجود عالقة

ب=ن ملفوظ=ن« .وبصورة أوضح التناص هو» :أحد مم=ات النص ٔالاساسية ال Iتحيل عhى
نصوص سابقة علwxا أو معاصرة لها« .ولقد برز هذا املصطلح عhى يد جوليا كرستيفا
 ،(٢) Kristevaغ= ,أن الوالدة الحقيقية كانت عhى أيدي الشكالني=ن الروس

Julia

Russian Formalists

ـ وإن لم تكن والدة خالصة .فالشكالنيون يؤمنون بالتناص من خالل تداخل النصوص وظهور

أثر بعضها عhى بعض ،رغم احتفاظ كل نص بخصوصيته ومم=اته .استطاعت كرستيفا أن

تستنبط هذا املصطلح »التناص« من خالل قراءwÉا لباخت=ن

Bakhtin

)] (٣ي دراسته ألعمال

دستويفيسكي الروائية حيث وضع مصطل²ي "تعددية ٔالاصوات" و"الحوارية" دون أن يستخدم

مصطلح التناص .وبذلك تكون الرواية أول ٔالاجناس ٔالادبية معمال إجرائيا لهذا املصطلح دون
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٧٧

تسمية ،وتكون ـ أيضا ـ جوليا كرستيفا عام ١٩٦٦م أول من استخدم هذا املصطلح قاصدة به

»أن كل نص هو عبارة عن فسيفساء من الاقتباسات ،وكل نص هو تشرب وتحويل لنصوص

أخرى«.

شهدت نظرية التناص تطورا منذ بدايwåا كمصطلح ،إذ يستخدمها اللساني ،أو السيميائي] ،ي

مجال الدراسات املقارنة .يوجد مؤيدات لتداخل النصوص وتفاعلها ]ي ال,-اث النقدي العربي.

ولكن التداخل النصو] IGþي هذﻩ املصطلحات سط²ي .يوجد التناص ]ي أعمال ٔالادب العربي
الحديث مثل كتابات إميل حبي Iéومحمود درويش وغ=,هم كث= .,يظهر تعالق النص وتداخله

بنصوص أدبية وعلمية وتراثية متنوعة ،خاصة ]ي روايات "إخطية" و"سرايا بنت الغول" إلميل
حبي .Iéيتناص إميل حبي ،Iéأحيانا ،مع مقوالت إيديولوجيا علمانية شاعت ]ي املشرق العربي
عامة ،وم¦wا عhى سبيل املثال" :الدين هلل والوطن للجميع" .لكنه يغ=] ,ي فحواها مع,Eا عن مدى

الفاجعة ال أصابت الوطن؛ فالوطن أصبح تwxا وضياعا بعد الاحتالل" :ال فرق ب=ن نصراني

ومسلم .كلنا ]ي الهم فلسطي¯ .Iفالدين هلل والتيه للجميع").(١

 .٢٦ما بعد الاستعمار

Postcolonialism

نظرية ما بعد الاستعمار واحدة من نظريات الـ"ما بعد" :ما بعد البنيوية  ،Poststructuralismوما

بعد الحداثة ،Postmodernismوما بعد الاستعمار ،وي النظريات ال Iراحت – عhى مدار

العقود الثالثة املاضية – تتكاثر وwÉيمن عhى الساحة الثقافية ،وتنتقل من حقل من حقول
الثقافة إ ى آخر :من السياسة والاقتصاد ،إ ى الفلسفة ،إ ى ٔالانوبولوجيا  ،Anthropologyإ ى

التاريخ والجغرافيا ،إ ى العمارة ،إ ى ٔالادب والنقد ٔالادبي ..إلخ .تعد نظرية ما بعد الاستعمار من

أهم النظريات ٔالادبية والنقدية ال Iرافقت مرحلة ما بعد الحداثة ،وال سيما أن هذﻩ النظرية
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٧٨

ظهرت بعد سيطرة البنيوية عhى الحقل الثقا]ي الغربي ،وبعد أن هيمنت امليثولوجيا البيضاء

عhى الفكر العالم ،Iوأصبح الغرب مصدر العلم واملعرفة وٕالابداع ،وموطن النظريات واملناهج

العلمية) .(١ما بعد الاستعمار مقولة سياسية ]ي أساسها .إنه مصطلح يحاول العثور عhى قاسم

مش,-ك ب=ن مجتمعات العالم الثالث ،ال Iتأسست عhى قوميات مختلفة wËضت ]ي مواجهة

الاستعمار وما تركه من آثار ،كما يحاول املصطلح أيضا العثور عhى قاسم مش,-ك ب=ن ما

أنتجته هذﻩ املجتمعات من فنون

وآداب( ).
٢

النشأة

بدأت دراسات ما بعد الاستعمار منذ ف,-ة طويلة ،وال تزال فاعلة ح اليوم .وقد ترعرعت
الدراسات ما بعد الكولونيالية عhى أساس من اwËيار ٕالام,Eاطوريات ٔالاوروبية العظم ]ي
أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته وستينياته جنبا إ ى جنب تداعيات "الحرب الباردة"

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

تعرف طريقها إ ى الوجود ]ي مجال النظرية السياسية إال ]ي أواخر السبعينيات من القرن

املا ،IGوذلك لوصف مأزق ٔالامم ال Iتخلصت من سطوة ٕالام,Eاطوريات ٔالاوروبية ]ي أعقاب

الحرب العاملية الثانية .ويعد كتاب "الاستشراق"

Orientalism

) (١٩٧٨لألكاديم Iالفلسطي¯I

ٔالامريكي واملفكر الحداثي ما بعد الكولونيا ي إدوار سعيد أحد ٔالاعمال التأسيسية ٔالاو ى ]ي هذا

املجال .لم يكتسب هذا الخطاب معناﻩ الذي نعرفه ٓالان ،ولم يصبح تسمية لنظرية ]ي
الدراسات الثقافية والنقد ٔالادبي إال خالل الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين .لقد
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٧٩

جاءت هذﻩ النظرية من أنحاء املستعمرات السابقة ،عhى يد إدوارد سعيد ،وسلمان رشدي،
وهومي بابا ذوي ٔالاصول الشرقية ،وتطورت عhى أيدي الذين تصدوا لها مثل جاياتري سبيفاك،

وإعجاز أحمد وعارف ديل=,ك ،لك¦wا تمركزت ]ي أمريكا وأوربا).(١

التعريفات

وقد أعطيت لنظرية ما بعد الاستعمار تعريفات عدة .وحينما جاء كتاب "ٕالام,Eاطورية ترد
كتابة"

The Empire Writes Back

]ي أواخر الثمانينيات ،بدأ املؤلفون الثالثة كتا§wم بتعريف

للمصطلح عhى النحو التا ي" :ونحن نستخدم مصطلح "ما بعد الاستعمار" لنغطي كل الثقافات

ال Iتأثرت بالعملية ٕالام,Eيالية من لحظة الاستعمار ح يومنا الحا ي؛ ذلك أن هناك خطا

متصال من الاهتمامات ،عhى مدار ا للعملية التاريخية ال Iبدأها العدوان ٕالام,Eيا ي") .(٢ويعرف
د /سعد البازUي ود /ميجان الرويhي مصطلح نظرية ما بعد الاستعمار ] ،ي كتا§wما املشهور:

"دليل الناقد ٔالادبي"" :النظرية ما بعد الاستعمارية" فتش= ,إ ى نوع آخر من التحليل ينطلق من

فرضية أن الاستعمار التقليدي قد انت ،Èوأن مرحلة من الهيمنة -تسم أحيانا املرحلة
الكولونيالية -قد حلت وخلقت ظروفا مختلفة تستدUي تحليال من نوع مع=ن")] .(٣ى قاموسه

"أفكار ومفكرون" ،يعرف الباحث كريس دوهمان نظرية ما بعد الكولونيالية بأwËا حركة ]ى

النقد الاجتماUي ؤالادبي ال Iترد عhى آثار الام,Eيالية ٔالاوروبية عhى الشعوب املستعمرة ،إن ما
ً
بعد الكولونيالية تقدم سردية مضادة تتصل بالشعوب املستعمرة سابقا).(٤
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٨٠

وعليه ،فـ"نظرية ما بعد الاستعمار" ي ]ي الحقيقة قراءة للفكر الغربي ]ي تعامله مع الشرق،
من خالل مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية والتاريخية .وبتعب= ,آخر ،تحلل هذﻩ

النظرية الخطاب الاستعماري ]ي جميع مكوناته الذهنية واملنهجية واملقصدية تفكيكا وتركيبا
وتقويضا ،بغية استكشاف ٔالانساق الثقافية املؤسساتية املضمرة ال Iتتحكم ]ي هذا الخطاب
ُ
مصطلح ما بعد الاستعمار تسمية لنظرية ]ي الدراسات الثقافية والنقد
املركزي .آنئذ أصبح

ٔالادبي .وقد وجد خطاب ما بعد الاستعمار طريقه إ ى كل مدارس الفكر ال Iتع¯ بتحليل

عالقات القوة ،بما ]ي ذلك النظرية املاركسية ،ونظريتا غرام (١)IGÙوفوكو ) ،(٢وقد ظهر ذلك

ُ
ّ
إلحاحها الدائم عhى
جليا ]ي نظريات النقد النسوي .والجامع ب=ن هذﻩ املدراس الفكرية هو

تحليل عالقات القوة غ= ,العادلة ال Iيمكن تتبعها ]ي املنتجات الثقافية )ٔالادب ،والسينما،
والفنون().(٣

تجليات نظرية

ما بعد الاستعمار:

نظرية ما بعد الاستعمار تطرح مجموعة من القضايا الشائكة للدرس واملعالجة والتفكيك،

املستعمر
كجدلية ٔالانا والغ= ,أو ٓالاخر  ،وثنائية الشرق والغرب ،وعالقة الهامش باملركز ،وعالقة
ِ
َ
املستعمرة الضعيفة ،وتجليات الخطاب الاستعماري ،ودور الاستشراق ]ي تزكية
بالشعوب
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٨١

املركزية الغربية قوة وتفوقا ،والصراع الفكري والثقا]ي املضاد للتمركز العقhي الغربي لغة

وكتابة ومقصدية وقضية .تنب¯ Iنظرية ما بعد الاستعمار ]ي مجال الحقل الثقا]ي بصفة عامة
وحقل النقد ٔالادبي بصفة خاصة عhى مجموعة من املرتكزات الفكرية واملنهجية ،ويمكن

حصرها ]ي املكونات والعناصر التالية ).(١

 .١فهم ثنائية الشرق والغرب :تحاول نظرية ما بعد الاستعمار فهم الشرق والغرب فهما

حقيقيا ،وذلك برصد العالقات التفاعلية ال Iتوجد بي¦wما سواء أكانت تلك العالقات إيجابية

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

 .٢مواجهة التغريب :اسwåدفت نظرية ما بعد الاستعمار محاربة سياسة التغريب والتدج=ن

والاستعالء ال Iكان ينهجها الغرب ]ي التعامل مع الشرق .ومن ثم ،شمر مثقفو نظرية ما بعد
الاستعمار عن سواعدهم لفضح الهيمنة الغربية ،وتعرية مرتكزاwÉا السياسية وٕالايديولوجية،

مع تبيان نواياها الاستعمارية القريبة والبعيدة ،والتشديد عhى َجشعها املادي الست¥اف خ=,ات
الشعوب املقابلة ٔالاخرى).(٣

 .٣تفكيك الخطاب الاستعماريwÉ :دف نظرية ما بعد الاستعمار إ ى فضح الخطاب الاستعماري

الغربي ،وتفكيك مقوالته املركزية ال Iتع ,Eعن الغطرسة والهيمنة والاصطفاء اللوني والعر°ي

والطبقي ،وذلك باستعمال منهجية التشتيت والفضح والتعرية .لذا ،فقد وجد كتاب نظرية ما
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٨٢

بعد الاستعمار ]ي تفكيكية جاك ديريدا  (١)Jacques Derridaآلية منهجية ،كما تأثروا ]ي ذلك

بميشيل فوكو ،وكارل ماركس ،وأنطونيو غرام .IGÙوإن رفض ما بعد الحداثة للسرديات الك,Eى
وأنماط الفكر الغربي ال Iأصبحت عاملية ،كان أيضا مؤثرا جدا.

 .٤الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية :رفض كتاب ومثقفو النظرية الاستعمارية الاندماج ]ي

الحضارة الغربية ،وانتقدوا سياسة ٕالاقصاء والwåميش والهيمنة املركزية ،ورفضوا كذلك
الاستالب والتدج=ن ،فدعوا ]ي املقابل إ ى ثقافة وطنية أصيلة ،ونادوا بالهوية القومية

الجامعة .ومن هؤالء – مثال -كتاب ومبدعو الحركة الزنجية ٔالافريقية الذين تشبثوا §wويwåم

السوداء ودافعوا عن كينونwåم الزنجية ٔالافريقية ملواجهة التغريب.

 .٥عالقة ٔالانا باآلخر :ترتكز نظرية ما بعد الاستعمار عhى مناقشة عالقة ٔالانا والغ=] ,ي ضوء

مقاربات ما بعد الحداثة كاملقاربة الثقافية ،واملقاربة املاركسية ،واملقاربة التاريخية الجديدة،

واملقاربة السياسية ،وكل ذلك من أجل فهم العالقة التفاعلية ب=ن ٔالانا والغ= ،,هل ي عالقة

جدلية سلبية أم إيجابية؟.

 .٦الدعوة إ ى علم الاستغراب :إذا كان املفكرون الغربيون يتعاملون مع الشرق ]ي ضوء علم

الاستشراق باعتبارﻩ خطابا استعماريا وكولونياليا ،وذلك من أجل إخضاعه حضاريا ،والهيمنة

عليه سياسيا واقتصاديا وثقافيا ،فإن املثقف=ن الذين ينتمون إ ى نظرية ما بعد الاستعمار

يدعون إ ى استشراق مضاد ،أو ما يسم أيضا بعلم الاستغراب ،بغية تفكيك الثقافة الغربية

تشريحا وتركيبا ،وتقويض خطاب التمركز تشتيتا ،وفضح مقصدية الهيمنة عhى أسس
موضوعية )
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٨٣

 .٧املقاومة املادية والثقافية :لم يكتف مثقفو نظرية الاستعمار بقراءة الخطاب الاستشرا°ي

الغربي ،بل حاولوا مقاومة املستعمر بكل الوسائل املتاحة إما عن طريق املقاومة السلمية أو

املسلحة ،وإما عن طريق الاستشراق املضاد ،أو نشر الكتابات التقويضية لتفكيك الفكر
الاستعماري.

 .٨النقد الذاتي :لم يكتف مثقفو نظرية ما بعد الاستعمار أيضا بتوجيه النقد إ ى الغرب ،بل

سعوا إ ى نقد ذواwÉم ضمن ما يسم بالنقد الذاتي كما عند املفكر املغربي عالل الفا ،IGÔوما

قام به الناقد الكي¯ٔ Iالاصل عبد الرحمن جان محمد خ= ,دليل عhى ذلك.

 .٩غربة املنفى :يعيش أغلب املثقف=ن الذين ينتمون إ ى نظرية ما بعد الاستعمار ]ي الغرب

منفي=ن أو الجئ=ن أو محمي=ن أو معارض=ن .ومن ثم ،ينتقدون مرة بلداwËم ٔالاصلية وواقعها
املتخلف .ومرة أخرى ،يرفضون سياسة التغريب والwåميش والتمركز الغربي .ويع¯ Iهذا أwËم
يعيشون تمزقا ذاتيا وموضوعيا ،وهم دائما ]ي غربة ذاتية داخل املنفى املكاني والذاتي والعقhي

والنف IGHكما هو حال جوليا كريستيفا  (١) Julia Kristevaوإدوارد سعيد مثال).(٢

 .١٠التعددية الثقافية :دافع كث= ,من مثقفي نظرية ما بعد الاستعمار عن التعددية الثقافية،

ورفضوا التمركز الثقا]ي الغربي والثقافة الواحدة املهيمنة) ،(٣كما رفضوا سياسية التدج=ن

والتغريب وٕالاقصاء ،ونادوا بالتنوع الثقا]ي والانفتاح الثقا]ي ،وذلك ع ,Eآليات املثاقفة وال,-جمة
والنقد والتفاعل الثقا]ي .بمع¯ أن ثمة ثقافات جديدة إ ى جانب الثقافة الغربية املركزية،
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٨٤

كالثقافة العربية ،والثقافة ٓالاسيوية ،والثقافة ٔالافريقية ....بمع¯ أن ليس هناك ثقافة مهيمنة

وحيدة ،بل هناك ثقافات هجينة متعددة ومتداخلة ومتالقحة)

(.

١

رواد نظرية ما بعد الاستعمار

إن لنظرية ما بعد الاستعمار رواد من املفكرين والنقاد واملثقف=ن ،سواء أكانوا باحث=ن ينتمون
إ ى الغرب أم ينتمون إ ى العالم الثالث .ظهرت نظرية الخطاب ما بعد الكولونيا ي ]ي املشهد

الثقا]ي الجامي للدول ٔالانجلوفونية ،وخاصة الواليات املتحدة ٔالامريكية .وارتبطت نظرية ما

بعد الاستعمار بجامعة كولومبيا ،فيما ارتبطت "ٔالارسطية الجديدة" ]ي النقد بجامعة شيكاغو،

ودراسات "الجندر" و"الكتابة النسائية" بجامعة إنديانا .ودش¦wا جامعيون من ٔالاقليات املهاجرة

من مجتمعات أو بلدان ما بعد كولونيالية ،و]ي مقدم هؤالء الثالوث

البارز :إدوار سعيد Edward

 ،W.Saidوجاياتري شكرفارتي سبيفاك ، Gayatri Chakravorty Spivakوهومي بابا Homi Bhabha

؛ وكل هؤالء من أبناء العالم الثالث؛ أي ٔالاول من فلسط=ن والثاني والثالث من الهند.
 .١إدوارد سعيد

Edward W. Said

الكاتب الفلسطي¯ٔ Iالامريكي إدوارد سعيد) (٢الذي يصف نفسه بأنه "ناقد حداثي ما بعد

كولونيا ي" يعد من أهم منظري نظرية ما بعد الاستعمار .ويعت,Eﻩ املؤسس الحقيقي للنظرية ما
قبل الاستعمار ]ي الحقل=ن الثقافي=ن :العربي والغربي عhى حد سواء ،ويعد كذلك املمهد الفعhي

للنقد الثقا]ي .فقد استطاع بمفرد كتابه :الاستشراق ) (١٩٧٨أن يفتتح حقل الخطاب

  $ ! j = 3g O%_.'M $%Y>! % !22Y $! j ªY7= 7 9& (Ic,:I1) %F  =q
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٨٥

الاستعماري ]ي البحث ٔالاكاديم .Iنستطيع بكل ثقة أن نقول إن إدوارد سعيد هو أول من أسس

هذا الحقل املعر]ي ،وإن كان املبشر ٔالاول لها هو فرانز فانون  Franz Fanonبأعماله املختلفة).(١

فكتاب "الاستشراق" إلدوارد سعيد خ= ,نموذج يع ,Eعن نظرية ما بعد الاستعمار ،ما دام هذا
الكتاب خطابا مضادا لالستشراق الغربي؛ لكونه يحوي انتقادات واعية والذعة للخطاب

التمركزي الغربي تقويضا وتفكيكا وتشتيتا .وهناك شبه إجماع ب=ن الدارس=ن عhى الدور

املؤسس الذي لعبه كتاب إدوارد سعيد عن الاستشراق ]ي صياغة اللبنات ٔالاو ى لنظرية ما بعد

الاستعمار .إن إدوار سعيد فرض الاستشراق ال كتخصص علم Iأكاديم ،Iوإنما كمقولة ]ي نقد

الخطاب املؤسساتي عن ٓالاخر.

إن دراسة سعيد لالستشراق دراسة لخطاب استعماري ،خطاب تلتحم فيه القوة السياسية

املهيمنة باملعرفة وٕالانتاج الثقا]ي .غ= ,أن تحليل سعيد جاء مرتكزا عhى سياق معر]ي وبحIð

سابق له يتضمن أعمال اثن=ن من املفكرين ٔالاوروبي=ن املعاصرين ،هما :الفرن IGHميشيل فوكو
وٕالايطا ي أنطونيو غرام .(٢)IGÙينطلق إدوارد سعيد ]ي كتابه "الاستشراق" لتعريف مصطلح
الاستشراق ]ي ضوء املفاهيم اللغوية والعلمية ؤالاكاديمية والتاريخية واملادية .ومن الناحية

املنهجية ،فقد اعتمد إدوارد سعيد عhى دراسة الخطاب الاستشرا°ي بمنهجية فيلولوجية

تفكيكية قائمة عhى دراسة ٔالافكار ،والثقافات ،والتواريخ ،لي,Eهن عhى أن العالقة ب=ن الشرق
والغرب مبنية عhى القوة والسيطرة والهيمنة املعقدة املتشابكة.

وقد ربط إدوارد سعيد خطابه الاستشرا°ي ب¥عة التباين والاختالف ب=ن الشرق والغرب ،فقد

تسلح الغرب بكل مقوالته املركزية وآلياته البنيوية إلخضاع الشرق والهيمنة عليه سياسيا،
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٨٦

وعسكريا ،واجتماعيا ،وثقافيا ،وعلميا .وبالنسبة لسعيد ،جميع تمثيالت املشرق املقدمة من

قبل الغرب تشكل جهدا دؤوبا wÏدف إ ى الهيمنة وٕالاخضاع .وقد خدم الاستشراق أغراض

الهيمنة الغربية إلضفاء الشرعية عhى ٕالام,Eيالية ،وإقناع سكان هذﻩ املناطق بأن قبولهم

للثقافة الغربية ي عملية تمدين إيجابية .كذلك يحاول هذا الكتاب أن يظهر أن الثقافة

الغربية اكتسبت املزيد من القوة ووضوح الهوية بوضع نفسها موضع التضاد مع الشرق
باعتبارﻩ ذاتا بديلة) .(١وقد استند إدوارد سعيد ]ي تعامله مع الخطاب الاستشرا°ي إ ى رؤية

ثقافية سياسية قائمة عhى ثالث خطوات منهجية ،وي :أوال ،التمي= ب=ن املعرفة الخالصة

واملعرفة السياسية .وثانيا ،الاهتمام باملسألة املنهجية ]ي التعامل مع ٔالافكار واملؤلف=ن واملراحل

التاريخية ،وذلك بال,-ك= عhى الاستشراق الاستعماري للشرق سواء أكان فرنسيا أم بريطانيا أم

أمريكيا .وثالثا ،البعد الشخ IGÅالذي يتمثل ]ي الجمع ب=ن املوضوعية والذاتية القائمة عhى

الوUي النقدي ،مع الاستعانة بأدوات البحث التاريêي ،والسيا ،IGÔوٕالانساني ،والثقا]ي)

(.

٢

فقد استدUى هذا الكتاب بما طرحه من أفكار ،طائفة أخرى واسعة من الكتابات ال Iناقشت

هذﻩ ٔالافكار ،أو ردت علwxا ،أو طورwÉا ،سواء كتابات الالحق=ن من منظري ما بعد الاستعمار

مثل :سلمان رشدي ،وهومي بابا ،وجاياتري سبيفاك ،أو من تصدوا للنظرية من منظور

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

Said, Edward W. Orientalism: Western Conceptions of the Orient. New Delhi: Penguin Books. 2001. PP 3139
Gandhi, Leela. PP 68-80
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٨٧

]ي تطوير النظرية وتأملها ،من خالل كتاباته ومراجعاته املتعددة التالية لكتاب الاستشراق،

وخاصة ]ي كتب مثل" :الثقافة وٕالام,Eيالية" و" صور املثقف" و"تأمالت حول املنفى" وغ=,ها)
 .٢جاياتري شكرفارتي سبيفاك

(.

١

Gayatri Chakravorty Spivak

الناقدة الهندية جاياتري شكرفارتي سبيفاك) (٢فتعد من املؤسس=ن الفعلي=ن للخطاب

الكولونيا ي الجديد ،وتعد كذلك أول منظرة نسوية بحق وحقيق ]ي مرحلة ما بعد الاستعمار.

فقد اهتمت سبيفاك بالدفاع عن املرأة الشرقية ،ومواجهة الهيمنة الغربية ،والدفاع عن
املهاجر ،والاهتمام باألدب والثقافة .وتستند سبيفاك إ ى منهجية تحليلية نسوية تفكيكية
ماركسية ثقافية ،وخاصة ]ي مقالها" :هل يمكن للتابع أن يتحدث؟"

Can the Subaltern

? ،(١٩٨٨)Speakمركزة عhى وضعية املرأة الهندية أو ما يسم باإلناث التابعات) .(٣فقد انتقدت

الحركة النسوية الغربية انتقادا عنيفا من خالل ترك= اهتماماwÉا عhى عالم البيض من

الطبقة املتوسطة ومن جنس=ن مختلف=ن .وwÉتم سبيفاك أيضا بدور الطبقة الاجتماعية ،وقد
ركزت عhى ما أصبح يعرف ]ي دراسات ما بعد الاستعمار باسم "ٔالاتباع" ،وهو ]ي ٔالاصل مصطلح

عسكري يش= ,إ ى أولئك الذين هم ]ي مرتبة أو مكانة أدنى .وإن استخدام هذا املصطلح ]ي

النظرية النقدية مستمد من كتابات الكاتب غرام .IGÙوتستخدم سبيفاك هذا املصطلح لإلشارة

إ ى جميع املستويات املتدنية من املجتمع الاستعماري وما بعد الاستعماري :العاطل=ن عن العمل
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٨٨

واملشردين واملزارع=ن الذين يعيشون من مورد رزقهم وما إ ى ذلك) .(١وقد كان لتساؤل

سبيفاك ]ي "هل يمكن للتابع أن يتكلم؟" صلة بالتساؤل حول دور ٕالانتاج الثقا]ي ككل ]ي

معارضة القوى املهيمنة .وتحدثنا سبيفاك ]ي تأمالwÉا عن الوضعية املستحيلة لـ"التابع" الذي ال

يستطيع أن يتكلم).(٢
 .٣هومي بابا

Homi Bhabha

ب ــرز اس ــم ه ــومي باب ــا) (٣م ــن خ ــالل طرح ــه مفه ــوم "التهج ــ=ن"  Hybridityلتفس ــ= ,نش ــوء أش ــكال

ثقافية جديدة ]ي عالم التعدد الثقا]ي) .(٤قد تأثر هومي بابا كث=,ا بإدوارد سعيد ،ومشيل فوكـو،
وجـاك ديريـدا ،وجـاك الكـان  ،Lacanفقـد اهـتم بالنصـوص الـ Iتكشـف هـامش املجتمـع ]ـي عـالم

مــا بعــد الاســتعمار ،مــع رصــد العالقــات الخفيــة واملتبادلــة بــ=ن الثقافــات املهيمنــة واملســتعبدة ،وال

ســيما ]ــي كتابــة" :مركــز الثقافــة"

Location of Culture

 .(١٩٩٤) Theيــرى هــومي بابــا أن القـراءة

الصحيحة ألعراض النص الاستعماري يمك¦wا أن تسـتعيد صـوت أهـل الـبالد ٔالاصـلي=ن ،فالشـعب

التابع يمكنه أن يتكلم ،ويمكنه اسـتعادة صـوت أهـل البلـد ٔالاصـلي=ن ،فالتـابع ]ـي الحقيقـة يمكنـه

أن يـتكلم .ويـرى هـومي بابـا بـأن" :التفاعـل بــ=ن املسـتعمر واملس َ
ـتعمر يـؤدي لـيس إ ـى انصـهار املعــاي=,
ِ

الثقافية ال Iتؤكد السلطة الاستعمارية فحسب ،بل wÉدد أيضا ]ـي محاكاwÉـا بزعزعـة اسـتقرارها.
وهــذا ممكــن ألن هويــة املســتعمر ]ــي حــد ذاwÉــا غ=ــ ,مســتقرة ،إذ توجــد ]ــي وضــع معــزول ومغ-ــ,ب،

كما توجد هوية املسـتعمر بحكـم اختالفهـا .فÈـ Iتتجسـد فقـط ]ـي الاتصـال املباشـر مـع املسـتعمر.
وقبل ذلك ،فإن حقيقwåا الوحيدة موجودة ]ي إيديولوجية الاستشراق كما عرفها سعيد.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

 .٤فرانز فانون

٨٩

Frantz Fanon

ال تقتصر نظرية ما بعد الاستعمار عhى كتاب آسيا وأفريقيا ،فهناك باحثون من الغرب ،مثل

ّ
فرانز فانون ) .(١فرانز فانون الذي تم الارتقاء به إ ى َمصاف "ن Iéالعالم الثالث" و"وكيل

الحقيقة املنwåكة واملتحولة" ومصاف "املبشر ٔالاول" بنظرية ما بعد الاستعمار ،يعت ,Eأحد آباء

الفكر املناهض لالستعمار ]ي القرن العشرين .ال يمكن بحال من ٔالاحوال الحديث عن نظرية ما
بعد الاستعمار دون التوقف أمام فرانز فانون بأعماله ال Iعززها إدوارد سعيد ]ي كتابه

"الاستشراق" ،وي ٔالاعمال ال Iاستخدم فwxا نظرية التحليل النف ،IGHمطورا إياها إلبراز
عواقب الاستعمار السيكولوجية والاجتماعية ،وذلك ب,-ك=ﻩ عhى خطورة خاصية السواد

باعتبارها عرقية ،وأهميwåا بالنسبة للمشروع الاستعماري القائم عhى القمع والتشويه ،كذلك

َ
املستعمر ٔالاسود لالقتناع بارتداء قناع أبيض مصنوع من الثقافة واملكانة .ويبقى كتابه
قابلية
"معذبو ٔالارض"

Wretched of the Earth

 ،Theالذي كتب مقدمته املفكر الفرن IGHجان بول

سارتر  ،Sartreمعلما مهما من معالم الكتابة ]ي حقل الكتابة الاستعمارية ،وفيه يركز فانون

عhى العنف الضروري املصاحب لعملية تفكيك الاستعمار ومقاومته ،فمقاومة الاستعمار

وتفكيكه هو إحالل ألنواع معينة من الرجال محل أنواع أخرى) .(٢يحلل فانون طبيعة
الاستعمار الكولونيا ي ،ويب=ن طابعه الذاتي واملصل²ي ،معت,Eا أن الاستعمار مصدر للعنف
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٠

وٕالارهاب؛ مما يولد مقاومة مضادة من قبل الشعوب املستضعفة أو البلدان املستعمرة .ومن

ثم ،ينتقد فرانز فانون ٔالانظمة الاستعمارية الكولونيالية الغربية .ومن ثم ،يثور عhى املنظومة

الغربية ال Iينتم Iإلwxا ،معت,Eا إياها رمزا للتسلط الثقا]ي ،ومنظومة مركزية مبنية عhى قوة

العلم والثقافة والتكنولوجيا ،وذلك بغية الهيمنة ،والسيطرة ،وإخضاع الشرق ماديا ومعنويا.

هكذا يرى فرانز فانون أن نظرة الغرب إ ى أفريقيا قائمة عhى صورة استعالئية.

ويلخص الناقد العربي صب²ي حديدي] ،ي دراسة حول القراءات ما بعد الكولونيالية لفرانز
فانون ،قائال" :إدوار سعيد جعل من فانون املدافع عن سرد التحرير املضاد الذي ينتم Iإ ى

حقبة ما بعد الحداثة؛ وهومي بابا نحت من أفكار فانون معمارا نظريا لعالم ثالث ما بعد

بنيوي؛ وعبد الرحمن جان محمد اكتشف فيه منظرا مانويا لالستعمار والنفي املطلق؛ أما عند

سبيفاك فقد ظهر فران -فانون ]ي أصدق صورﻩ وأك,Äها بساطة وإقناعا).(١

موقع الدراسات ما بعد الكولونيالية "ي املشهد الثقا"ي العربي

هنالك عدد كب= ,من املؤلفات الصادرة بأقالم العرب ]ي العالم العربي بمختلف انتماءاwÉم
الفكرية والسياسية ؤالادبية حول العالقات ب=ن الغرب ٕالام,Eيا ي والاستعماري وب=ن العالم
العربي ،ولقد مست هذﻩ املؤلفات مجاالت الهوية الثقافية بتفرعاwÉا التاريخية واللغوية،

ومجاالت الاقتصاد والاجتماع .و]ى السنوات ٔالاخ=,ة من القرن العشرين برزت اتجاهات أخرى

مثل الاتجاﻩ الذى اضطلع بما يسم بالغزو الثقا]ي ،والاتجاﻩ الذى كرس نفسه لنقد
الاستشراق ،بعد أن دشنه إدوارد سعيد بشكل أك ,Äدراماتيكية ،علما أنه كانت ثمة كتابات
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩١

سبقته مثل كتابات أنور عبداملالك وعبدﷲ العروى ومالك بن ن éوغ=,هم) .(١أما النقد

العربي لم يستطع ح ٓالان أن يطور مدرسة ]ي النقد ما بعد الكولونيا ي] .ي مقدمة كتابه

"الثقافة وٕالام,Eيالية" ،كان إدوارد سعيد قد ع ,Eعن خيبة أمله عن ٔالاثر املحدود لكتابه

"الاستشراق" ]ي الفكر العربي .يقول الناقد املغربي د /محمد بوعزة" :ما زال النقد العربي ]ي

أغلبه أدبيا ،ولم يتجاوز تفاعله مع النقد الثقا]ي املستوى ٕالاجرائي ،ولم يستطع أن يقتحم

ٕالاشكاالت واملناطق الخطرة للنقد الثقا]ي وما بعد الكولونيا ي ،مثلما نجد ]ي "الاستشراق" أو

"الثقافة وٕالام,Eيالية" ،و]ي تحليل للخطاب ]ي سياق أوسع للسيطرة واملقاومة ،وحول التاريخ
والجغرافيا ،وحول توظيفات الثقافة ]ي صراع القوة ومشاريع التفك= ,بالتحرير وتفكيك

الاستعمار والهويات القومية القاتلة .ولذلك لم يستطع النقد العربي مثال أن يطور مدرسة ]ي

النقد ما بعد الكولونيا ي ،مثلما حدث الهند] ،ي العمل الناجم عن تفحص الثقافة الهندية

وٓالاسيوية ]ي جماعة دراسات التابع

Subaltern Studies Project

.( )Ranajit Guha

بإدارة املؤرخ رانا جيت جوها

٢

خطاب ما بعد الاستعمار عند املفكرين العرب

قد قام كث= ,من املفكرين العرب بتعرية النسق الحضاري الغربي ،وتقويض مقوالته املركزية،

وتفكيك مقاصدﻩ ٕالايديولوجية كما فعل عبد الوهاب املس=,ي)] (٣ي كتبه" :موسوعة الwxود
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٢

والwxودية والصهيونية :نموذج تفس=,ي وتصنيفي جديد" ،و"ٕالايديولوجية الصهيونية :دراسة

حالة ]ي علم اجتماع املعرفة" ) ،(١٩٨٣وما أنجزﻩ حسن حنفي)] (١ي كتابه" :مقدمة ]ي علم

الاستغراب" ) ،(١٩٨١حيث حاول لفك عقدة النقص التاريخية ]ي عالقة ٔالانا باآلخر ،والقضاء

عhى مركب العظمة لدى ٓالاخر الغربي بتحويله من ذات دارس إ ى موضوع مدروس .يمكن

الحديث ]ي النقد العربي عن أسماء تستفيد من النقد الثقا]ي وليس عن مشاريع أو حركات أو
جماعات ،ومن هؤالء عبد ﷲ الغذامي) ،(٢عبد ﷲ ابراهيم) .(٣عرف العالم العربي عددا كب=,ا
من محاوالت النقد الثقا]ي ]ي مرحلة ما بعد الكولونيالية ،وكان لبعض هذﻩ املحاوالت أن انطلق
من خلفيات معرفية وثقافية ي ابنة مرحلة الكولونيالية ،كما كان للبعض ٓالاخر من هذﻩ

املحاوالت أن انطلق من خلفيات معرفية وثقافية ي وليدة الفعل أو رد الفعل ]ي مرحلة العلمنة

ّ
بالذات ّ .
املؤثر ]ي هذﻩ املنطلقات ،عhى اختالفها وتنوعها ،يتشكل بصورة أساسية
ولعل العامل ِ
من املرحلة الزمنية ال Iب¯ فwxا هذا الناقد الثقا]ي أو ذاك مقومات ثقافته النقدية)
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٣

لحظ مالك بن ن] ،(١)Iéي أواسط القرن العشرين ،أزمة الحضارة الغربية ،ووصولها إ ى الطريق

املسدود ،وفقداwËا م,Eرات وجودها؛ مثلما لحظ حاجة هذﻩ الحضارة ،برأيه ،إ ى ٕالاسالم لتقويم

مسارها .ما يلفت الانتباﻩ ]ي أفكار بن ن Iéقوله بأن سبب الانحطاط ]ي العالم ٕالاسالمي ال يعود إ ى
الاستعمار ،بل إ ى القابلية لالستعمار ،وقد ركز بن ن Iéعhى هذا الجانب ]ي أغلب مؤلفاتهّ ،
وظل

ّ
يؤكد عhى هذﻩ القاعدة ح وصل ا ى نتيجة ]ي أواخر حياته مفادها ّأن السبب ]ي تأخر wËضة
ِ
ﱡ
ﱠ
العالم ٕالاسالمي يقع ضمن تخلف حضاري يتشكل ع ,Eعامل=ن يسمwxما عامل" الاستعمار

"

وعامل" قابلية الاستعمار") .(٢أما أنور عبد امللك) (٣كتب ]ي كتابه" تغي= ,العالم" ،أن أزمة العالم

املعاصر ليست مجرد أزمة اقتصادية أو سياسية ،بل أزمة حضارية .وفسر عبد امللك هذﻩ

ّ
الحل
ٔالازمة بأwËا أزمة النمط الحضاري املهيمن منذ القرن الخامس عشر ،وخلص إ ى ّأن
ّ
الحقيقي لهذﻩ ٔالازمة ال يكون إال بالحوار الحضاري .والحوار الحضاري ،عند عبد امللك ،هو

اع,-اف باآلخر وامتداداته الوجودية .ورغم كل هذا ،ﱠ
فإن رؤية عبد امللك للحوار الحضاري هذا

تمحورت ،بصورة عملية ،حول قطب=ن أساس=ن هما الغرب والشرق) .(٤أما الاقتصادي املصري
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٤

سم= ,أم=ن) (١يدعو إ ى إعادة بناء كتلة دولية ترفض الخضوع لخطط الهيمنة ٔالامريكية

.

والاس,-اتيجية الوحيدة لهذا البناء ي إنجاز ٕالاصالح الداخhي الضروري؛ عٕ ,Eالابداع بشجاعة ]ي
جميع مجاالت الحياة الاجتماعية بال,-ك= عhى املمارسة الديمقراطية وإلغاء كل قيود ٕالارث

السلفي ال Iتقف عقبة ]ي سبيلها) .(٢ويفضل برهان غليون) (٣أن تأتي مواجهة العرب للعوملة ]ي

ﱠ
إطار إعادة تعريف الذات ،و]ي الكفاح العمhي ،السيا IGÔوالفكري معا ،ضد التفاوتات ال Iتقود

إلwxا العوملة ]ي شروط حياة ٔالافراد واملجتمعات؛ والعمل ،تاليا ،داخل كل بلد وعhى مستوى
املجتمع الدو ي ،عhى فضح هذﻩ التفاوتات امل-ايدة وإبراز الطبيعة الشكلية للديمقراطية

اللي,Eالية ال Iتسى إ ى إخفاwøا أو التعويض ع¦wا) .(٤أما الناقد السعودي الحداثي عبد ﷲ

ﱠ
الغذامي يقدم قراءة تفكيكية ملا هو معروف ال من أجل معرفته ،ولكن من أجل معرفة أسبابه؛
ّ
الثقا]ي ألنه كاشف يطلب التحليل
وبذا فهو يختلف عن كث=,ين سبقوﻩ ]ي مجاالت الفعل

والبحث عما يمكنه الوصول إليه من عوامل الفعل ،وليس واعظا ينطلق من أفكار مسبقة يلقwxا
]ي خطب إصالحية) .(٥ويذهب املفكر ٔالاردني هشام غصيب إ ى ّأن الثقافة العربية تعاني] ،ي

املرحلة الراهنة ،أزمة تحجر ،ﱠ
وأن جيال من التقدمي=ن والتنويري=ن والبعثي=ن العرب هزمwåم

وإن ّ
مؤسسات الكهنوت وسلطة الدولة كما سلطة الخارجّ .
املثقف العربي قد استقال من
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٥

الساحة السياسية والساحة الثقافية إ ى حد كب= .. ,فاملثقف ،عند غصيب ،غدا معزوال عن

الشارع وترك ناسه إما للسياسي=ن ،وإما لرجال َ
الدين .ويرى ،غصيبّ ،أن خروج املجتمع من هذا
الواقع ال يكون إال بسلوك املواجهة)

(.

١

خطاب ما بعد الاستعمار عند ٔالادباء العرب

إن أساط=ن ٔالادب العربي عملوا وحاولوا ٕالاطاحة بالتمركز الغربي حول الذات من خالل تفكيك

خطابه ،وإعادة ترتيب عناصر ذلك الخطاب تمهيدا إلنجاز خطاب مختلف .ظهرت عدة روايات

عربية تتجه مباشرة إ ى نقد ٔالانساق السياسية والثقافية املهيمنة عhى املجتمعات العربية ونقد

قيم التخلف الاقتصادي وٕالانساني املهيمنة عhى روح هذﻩ املجتمعات وال Iتعيق نمو سؤال

املمكن فwxا .ومهما يكن فإن سؤال السلطة يعت ,Eبمثابة اللعنة التاريخية ال Iتالمس ذاكرة

السرد العربي خاصة بعد هزيمة  ،(٢)١٩٦٧وهذا ما يجعل البطل العربي يعيش اغ,-ابا وجوديا
ترمز إليه تلك القطيعة الكأداء ب=ن الذات والزمان واملكان مما يجعلها تعيش نوعا من الفراغ
الدال ي الوجودي .ويمكن أن نورد أسبابا تؤكد خصوصية التجربة العربية مع الاستعمار ،وما

ّ
نتج م¦wا من خصوصية ثقافية تجلت ]ي الرد كتابة ،فيما عدا الصفات ٕالاقليمية املم=ة ،ويمكن

تلخيص مالمح هذﻩ الخصوصية كاآلتي)
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٦

 .١لم تتحرر املنطقة العربية فعليا ،ولم ينته الاستعمار ،فعhى الرغم من خروجه من الدول

ّ
ّ
العربية كلها ،خلف احتالال ]ي فلسط=ن بشكل رئيس ،ومناطق عربية أخرى كالجوالن)
 .٢كانت مدة استعمار املنطقة العربية طويلة ،إذ زادت عhى قرن من الزمن.

١

(.

 .٣اشتغل ٔالادب العربي عhى عقابيل الاستعمار .فقد عكفت النصوص عhى طرح قضايا التحرر

الاجتماUي ،واملثاقفة ،والتنمية الوطنية ،ومعاهدات السالم ،ليعود الاستعمار مرة أخرى
بحضورﻩ الف=يائي مع احتالل العراق عام .٢٠٠٣
.٤

لم يواجه الشعب العربي تجربة أق GHمن الاستعمار ،صاغت حياته بالشكل ال Iي عليه.

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

مـن أوربـا "للمصـرية رضـوى عاشـور ،و روايـة "دفـاتر الطوفـان" لألردنيـة سـميحة خـريس ،وروايـة

"تيميمـون" للجزائـري رشـيد بوجـدرة ،الـ Iتعـد نمـاذج ألدب مـا بعـد الاسـتعمار) .(٢تعـد مـا كتبـه

الطي ـ ــب ص ـ ــالح أو يح çـ ــ الط ـ ــاهر بالعربي ـ ــة ،وم ـ ــا كتب ـ ــه الط ـ ــاهر ب ـ ــن جل ـ ــون) (٣أو آس ـ ــيا جب ـ ــار)(٤

بالفرنســية نمــاذج لكتابــة مــا بعــد الاســتعمار) .(٥ظهــرت عــدة نمــاذج ألدب مــا بعــد الاســتعمار ]ــي

ٔالادب العربـ ــي ،مؤلفـ ــات الروائـ ــي السـ ــوداني الطيـ ــب صـ ــالح كمـ ــا ]ـ ــي روايتـ ــه "موسـ ــم الهجـ ــرة إ ـ ــى
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٧

الشـ ــمال" ،والروائـ ــي السـ ــعودي عبـ ــدالرحمن مني ـ ـف كمـ ــا ]ـ ــي رواياتـ ــه مـ ــن أمثـ ــال "مـ ــدن امللـ ــح"،

و"ســباق املســافات الطويلــة؛ ورحلــة إ ــى الشــرق"] .ــي خماســية "مــدن امللــح" لعبــد الــرحمن منيــف،

تغ ـ ــدو الص ـ ــحراء إط ـ ــارا لتح ـ ــوالت أص ـ ــابت ص ـ ــميم الب¯ ـ ــ والعالق ـ ــات بفع ـ ــل ظه ـ ــور الغ ـ ــرب ق ـ ــوة

اقتصادية وسياسـية مـن أجـل الـنفط وأهـداف إم,Eياليـة أخـرى) .(١تمثـل روايـة "الربيـع والخريـف"

لحنا مينة) (٢نموذجا لهذا النمط من النصوص ال Iتحتكم إ ى املسألة الحضارية إلبراز تجليـات

الاخ ــتالف الحض ــاري ع hــى مس ــتوى حري ــة الف ــرد واملجتم ــع ،وترس ــيخ كرام ــة ٕالانس ــان وأهميت ــه ] ــي

صــناعة التــاريخ ]ــي الزمــان واملكــان .إن ٔالابطــال ]ــي الروايــات العربيــة م ـن أمثال"تــل اللحــم" لــنجم
وا ـي) ،(٣و"ذاكــرة الجســد" ألحــالم مســتغنامي) ،(٤و"ٓالاخــرون" لحســونة املصــبا³ي) (٥يعكســون مــن

خ ــالل م ــواقفهم أو تص ــوراwÉم للع ــالم ،نمط ــا م ــن النق ــد الح ــاد للثقاف ــة العربي ــة ؤالاوض ــاع ال ــI

يعيشــها ٕالانســان العربــي مقارنــة بــاآلخر الغربــي .وربمــا يجــوز لنــا أن نعــد روايــات لنجيــب محفــوظ
عملــت عhــى تصــوير مراحــل تحــوالت املجتم ــع املصــري ،وال ســيما القــاهري ،خــالل العقــود الس ــتة

ٔالاو ــى مــن القــرن العشــرين .يقــول بعــض النقــاد :ربمــا يجــوز أن نعــد تلــك الروايــات كسلســلة ذات

اشــتباك جhــي اشــتغلت ]ــي إطــار مــا ســم Iبــأدب مــا بعــد الكولونياليــة ،وم¦wــا "الثالثيــة" ،و"الســمان
والخريف" ،و"زقاق املدق" ،و"م=,امار" ،و"ثرثرة فوق النيل".
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٨

النقد ما بعد الاستعماري Postcolonial Criticism

يـأتي نقـد مــا بعـد الاســتعمار مـع الـدعوة إ ــى إعـادة قـراءة ٔالاعمـال ٔالادبيـة ٔالامهــات بطريقـة مختلفــة
تمكننـا مــن اسـتعادة صــوت املهمـش أو صــوت التـابع )امـرأة -مس َ
ـتعمر( بمعــزل عـن القــوى املعيقــة
ـتعمر() .(١نقـد مـا بعـد الاسـتعمار هـو النقـد الـذي تنـاول أدب مـا بعـد الاسـتعمار ،سـواء
)رجل -مس ِ
مـن مـدخل الهجنـة ،أم مـن مـدخل الصـفاء ،أي سـواء أكـرس ثقافـة مـا بعـد الاسـتعمار الهجينـة،
وهـو الغالـب ،أم سـاهم ]ـي تخلـيص ثقافـة السـكان ٔالاصـلي=ن مـن الرواسـب الاسـتعمارية) .(٢وأمـا

تفكيـك الاسـتعمار ،فهـو عمليـة أدبيـة ،إبداعيـة ونقديـة ،تقـاوم فwxـا النصـوص تجربـة الاسـتعمار

وآثارها ]ي آداب الشـعوب املسـتعمرة .النقـد املـا بعـد الكولونيـا ي رؤيـة نقديـة مزدوجـة تجـاﻩ ٓالاخـر-

الاستش ـرا]ي وثقافت ــه ٕالام,Eيالي ــة ،و] ــي ٓالان ذات ــه نق ــد لس ــلطة النخ ــب الحاكم ــة بع ــد الاس ــتعمار و

مظ ــاهر الت ــأخر الثق ــا]ي والاقتص ــادي الس ــائدة ] ــي دول الع ــالم الثال ــث .وه ــو ب ــذلك نق ــد لألنس ــاق

املهيمنة قبل وبعد الاستعمار)

(.

٣

ّ
املتمثلــة ]ــي" :الهويــة ،اللغــة ،الــنص الروائــي ،رجــل/
يعتمــد نقــد مــا بعــد الاســتعمار عhــى مفرداwÉــا
ِ
امـرأة ،مســتعمر /مسـ َ
ـتعمر" ،ــي تغي=ــ ,املواقــع وتبــادل املواضــع ،والانتقــال مــن املركــز إ ــى املحــيط.
ِ

يصــبح الناقــد قــادرا عhــى هــدم مكونــات البنيــة النصــية ،أو حــ الحادثــة الثقافيــة ،وإعــادة تركيwÇــا

] ـ ــي تسلس ـ ــل ال  wËـ ــائي .وتبق ـ ــى الفرص ـ ــة مهي ـ ــأة أمامـ ــه إلع ـ ــادة م ـ ــا ه ـ ــو س ـ ــائد ،واس ـ ــتبدال املرك ـ ــزي

بالهام .IGÙينبثق نقد ما بعد الاستعمار من مسلك نقدي تسـيطر عليـه قـراءة ذهنيـة ،تث=ـ ,تسـاؤال

حــول مصــادر القــوة الــ Iتســيطر عhــى الخطــاب ٔالادبــي ]ــي فلســفة التفكيــك .وقــد عEــ ,عبــد العزيــز
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

٩٩

حم ــودة) (١عـ ــن ذل ــك بقولـ ــه ":إن القـ ـراءة التفكيكيـ ــة تبح ــث عـ ــن اللبن ــة القلقـ ــة غ= ــ ,املسـ ــتقرة،

وتحركهــا حــ ي¦wــار البنيــان مــن أساســه ويعــاد تركيبــه مــن جديــد ،و]ــي كــل عمليــة هــدم وبنــاء يتغ=ــ,
مركــز الــنص ،وتكتســب العناصــر املقهــورة أهميــة جديــدة ،يحــددها أفــق القــارئ الجديــد ،وهكــذا
يصبح ما هو هام IGÙمركزيا ،وما هو غ= ,جوهري جوهريـا") .(٢والغـرض منـه هـو إسـعاف الناقـد ]ـي

تلمــس مقاصــد الــنص املســتورة ،وفــك رمــوزﻩ والبــوح بأسـرارﻩٔ .الامــر الــذي يقتÕــ IGســلطة مطلقــة

] ــي الق ـراءة ،وف ــق قال ــب ق ــد ال ينس ــجم م ــع مقاص ــد املب ــدع ،ويع ـ ّـد تم ــردا ع hــى ال ــنص التقري ــري،
وانعتاقا مما هو شائع وجاهز).(٣

يـؤمن نقــد مــا بعـد الاســتعمار بــأن ٕالايـديولوجيا ــي وســيلة الكاتـب الســتغالل الــنص ]ـي بــث أفكــارﻩ
ومعتقدات ــه ،ب ــل توظيفه ــا ] ــي خدم ــة أغـ ـراض غ= ــ ,معلن ــة ،ف ــإن ه ــذا ينف ــي فك ــرة وج ــود العقلي ــة

املحايــدة .ومــن هنــا جــاءت ٕالايقاعــات املتعاكســة التفكيكيــة ،لتعEــ ,عــن هــذﻩ التعدديــة ]ــي مواقــف
ٔالادب ـ ــاء واملنظ ـ ــرين ،حس ـ ــب تع ـ ــدد انتم ـ ــاءاwÉم الاجتماعي ـ ــة والفكري ـ ــة واملذهبي ـ ــة ،وإن ل ـ ــم يعل ـ ــن

أصحا§wا بوضوح عن هـذﻩ املرجعيـات املوجهـة .فـالنص كمـا يقـول حسـن حنفـي سـالح إيـديولوáي

]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

واجتماعيــة معينــة ،تملــك مــن وســائل التســلط والاســتبداد مــا يكفــي لهزيمــة ٓالاخــر .نقــد مــا بعــد

الاسـ ــتعمار نظريـ ــة نقديـ ــة ال تنظـ ــر إ ـ ــى الخط ـ ــاب بوصـ ــفه مهمـ ــة تاريخي ـ ــة ،ولكـ ــن بوصـ ــفه مهمـ ــة
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٠٠

سياسـيةّ .إن القيمـة ٔالادبيـة غ=ـ ,متوقفـة عhـى جماليـات الـنص فقـط ،إنمـا مرتبطـة بعوامـل كث=ــ,ة

ّ
مــن أهمهــا العامــل السياÔــ IGالــذي يؤكــد حتميــة عــودة النقــد إ ــى العــالم .وهــو كــذلك يســتفيد مــن
إمكانيـ ــات متعـ ــددة يطبقهـ ــا عhـ ــى النصـ ــوص املختلفـ ــة §wـ ــدف كشـ ــف أسـ ــاليب الهيمنـ ــة املخ-نـ ــة
فwxــا) .(١ركــز النقــد مــا بعــد الكولونياليــة] ،ــي قراءاتــه لألعمــال ٔالادبيــة والفنيــة ،عhــى الكشــف عــن

ٓالاثار الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لالستعمار عhى الشعوب ؤالاقطار ال Iخضعت له.

يركز نقد ما بعد الاستعمار عhى الخطاب الروائي أك ,Äمن الخطـاب الشـعري والـدرامي .وقـد يكـون

مــرد ذلــك إ ــى الخاصــية الجوهريــة الــ Iينفــرد §wــا الســرد عــن بقيــة ٔالاجنــاس ٔالادبيــة ٔالاخــرى ،وــي

قدرت ــه التخيلي ــة ع hــى إض ــاءة مس ــاحات معتم ــة م ــن الع ــالم املس ــرود )امل ــ-ن الحك ــائي( ،واس ــتكناﻩ

بواطن ــه وأس ـرارﻩ وتركيبات ــه الاجتماعي ــة والاقتص ــادية والثقافي ــة والرمزي ــة ،وإب ـراز ص ــوت الفئ ــات

املهمشـ ــة فيـ ــه ،والعالقـ ــات املتشـ ــابكة بـ ــ=ن أف ـ ـرادﻩ )الجـ ــنس ،الص ـ ـراع الطبقـ ــي ،تنـ ــاحر الهويـ ــات

املجتمعي ــة وٕالاثني ــة والديني ــة( ،والتب ــاين ب ــ=ن الب¯ ــ التقليدي ــة والحداث ــة  . . .إل ــخ) .(٢و] ــي ،١٩٨٣
كت ــب إدوارد س ــعيد مقال ــة قيم ــة تح ــت عن ــوان" :الع ــالم وال ــنص والنق ــاد" ،ي ــدعو ف wxــا إ ــى دراس ــة

النص ]ي عالقة بعامله الخـارáي) .(٣ينتقـد إدوارد سـعيد جميـع أنمـاط التحليـل النÅـ IGالـ Iعـدت
النصوص عhى أwËا منفصلة عن العالم املوجود فيه .والتحليل الن IGÅقـد يكـون ممكنـا مـن أجـل

أن يكــون هنــاك قـراءات الwËائيــة وممكنــة ألي نــص يمكــن أن تتحقــق مــن خــالل فصــل الــنص عــن

العــالم الحقيقــي .يــرى إدوارد ســعيد لــزوم اقتفــاء ٔالاثــر السياÔــ IGللكتابــة ،عEــ ,قـراءة ثقافيــة تعيــد

النق ـ ــد إ ـ ــى الع ـ ــالم ،ف ـ ــالنص ه ـ ــو حادث ـ ــة ثقافي ـ ــة ال ب ـ ــد م ـ ــن ربط ـ ــه بمظ ـ ــاهر ال ـ ــدنيا السياس ـ ــية
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والاجتماعيـ ــة والثقافيـ ــة .فالنصـ ــية ]ـ ــي رأي سـ ــعيد غ=ـ ــ ,مقنعـ ــة بحـ ــال مـ ــن ٔالاحـ ــوال) .(١ومـ ــن هـ ــذا
املنطل ــق وجـ ــدنا )س ــعيد( يف ــرق بـ ــ=ن مفه ــومي النس ــب والانتس ــاب ،فالنس ــب ه ــو ك ــل م ــا يصـ ــف

مكون ــات ال ــنص ،فه ــو تحلي ــل داخ hــي لجماليات ــه وأنس ــاقه وتكوين ــه .أم ــا الانتس ــاب ،فه ــو م ــا يم ــنح

الــنص مجــال حركتــه؛ أي مجموعــة النصــوص املحيطــة بــه ،ومكانــة املؤلــف ،واللحظــة التاريخيــة

ً
الــ Iيــتم فwxــا اســتعادة الــنص مــرورا بآليــات النشــر والتوزيــع والتلقــي .و§wــذا يكــون الانتســاب هــو
إعادة خلق العالقات ب=ن النصـوص والعـالم ،إلخـراج الـنص مـن عزلتـه الـ Iتدفعـه إلwxـا ال¥عـات

ٔالاكاديمي ــة ذات املنظ ــور التخص Åــ IGالض ــيق ،فع hــى الناق ــد أن يع ــود إ ــى قض ــية البن ــاء الت ــاريêي

لإلمكانيات ال Iسمحت للنص أن يوجد.

النظرية النسوية ونقد ما بعد الاستعمار

ك ـ ــان لوجه ـ ــات النظ ـ ــر النس ـ ــوية  feministأهمي wåـ ــا امل-اي ـ ــدة ] ـ ــي نق ـ ــد م ـ ــا بع ـ ــد الاس ـ ــتعمار ،ب ـ ــل إن

الاســ,-اتيجيات النســوية املعاصــرة ونظريــة مــا بعــد الاســتعمار تتــداخل وتتبــادل الفائــدة .ونســتطيع

القــول إن النقــاد ينظــرون إ ــى الخطــاب=ن كلwxمــا باعتبارهمــا شــيئا واحــدا .فهنــاك تــواز واضــح بــ=ن

تاريخ النظرية النسوية ومشاغلها من ناحية ،ونظريـة مـا بعـد الاسـتعمار مـن ناحيـة أخـرى) .(٢تـأتي

مهمة النقد النسوي ]ي إقصاء القـراءة ٔالابويـة  patriarchalوإحاللهـا نوعـا آخـر أكÄـ ,صـحة يفـرض

َ
نفســه مكان ــه ،ويكــون ل ــه حضــور مســاو للق ـراءة البطريركيــة الــ Iتعكــس رؤيــة الرجــل فقــط)،(٣١
ٔالام ــر ال ــذي يتما Úــ Gم ــع نظري ــة م ــا بع ــد الاس ــتعمار ال ــ Iتطل ــب ت ــوي الح ــذر ل ــدى التعام ــل م ــع

منظوم ــات الق ــيم ال ــ Iطوره ــا الرج ــل الغرب ــي املتف ــوق .وه ــو م ــا ع Eــ,ت عن ــه جي ــاتري س ــبيفاك ] ــي
أبحاwùا عـن القمـع املـزدوج الواقـع عhـى املـرأة املسـتعمرة .وهنـا ّ
ي,-سـم كـل مـن النقـد النسـوي ونقـد

م ــا بع ــد الاس ــتعمار خط ــى نظري ــة التفكي ــك ،فيقف ــان أم ــام مص ــطلحات م ــن مث ــل )أب ــيض وأس ــود(




 .,15# .k¬%! '=( Ã F  Z
"$%D%DB $.Yb! <  $%? $?bD j W  bF (`u" .2 kZ %+(?q

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٠٢

)رج ــل وامـ ـرأة( ،ال ــ Iترس ــخ فص ــال متعس ــفا داخ ــل الـ ـوUي الجم ــي للمجتمع ــات ،ح ــ إن بع ــض

النقاد ينظر إ ى التفكيك باعتبارﻩ نشاطا هدفه ٔالاول إنصاف قطاعات إنسانية معينـة اسـتخفت

ـتعمر( ق ــد احتك ــر عملي ــة
ـيمن )الرج ــل ،املس ـ ِ
النظري ــة القديم ــة بحقوقه ــا .وبالت ــا ي ،ف ــإذا ك ــان امله ـ ِ
ـيمن علي ـ ــه )املـ ـ ـرأة ،املس ـ ـ َ
التش ـ ــف= ,الرمزي ـ ــة ،واس ـ ــتبعد ف wxـ ــا امله ـ ـ َ
ـتعمر( ،من ـ ــذ زم ـ ــن طوي ـ ــل ،ف ـ ــإن

التفكيكية تأتي لتضع املهيمن عليه ]ي قلب هذﻩ العملية.
النقد العربي املا بعد الاستعماري Lي املغرب

النقد العربي والتنظ= ,له متقدم جدا ]ي املغرب عhى عكس ما هو موجود ]ي املشرق .ويمثل

منتصف السبعينات بداية "املغرب الجديد" .و]ي هذﻩ الف,-ة سيتم ترحيل الثقافة إ ى رحاب

الجامعة .فالجامعيون بدورهم ساهموا ]ي هذا ال,-حيل كما أن الصحافة ي ٔالاخرى رحبت

باملناهج الجديدة) .(١ويرجع ذلك إ ى عوامل تاريخية وثقافية ،من ذلك انفتاح الجامعة املغربية

]ي وقت مبكر ،منذ الستينات عhى املناهج والنظريات الغربية الحديثة ،مما ساهم ]ي تكوين

جيل جديد من النقاد ٔالاكاديمي=ن .ثانيا أن املناهج والنظريات الحديثة ]ي الغرب انطلقت من
فرنسا] ،ي إطار ما يعرف باملدرسة الفرنسية )البنيوية وما بعد البنيوية( خالل الستينات ،وهذا

ما ساهم ]ي تسهيل عملية املثاقفة ،بحيث شكل الوضع املتم= للغة الفرنسية ]ي نظام التعليم

املغربي أداة مساعدة ومباشرة ]ي اطالع الباحث=ن املغاربة عhى املناهج والنظريات ]ي أصولها

الفرنسية .ثالثا ،إن تطور مجال ٕالانتاج املعر]ي باملغرب ]ي وقت مبكر ]ي بعض حقول العلوم
ٕالانسانية خاصة ]ي مجال التاريخ مع عبد ﷲ العروي) (٢صاحب »ٔالايديولوجية العربية
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املعاصرة« ،ومجال علم الاجتماع مع عبد الكب= ,الخطي (١)Iéومجال اللسانيات ،شكل مرجعية

معرفية استفاد الخطاب النقدي م¦wا ]ي تجديد اس,-اتيجياته ،وتطوير مفاهيمه وتحديث
مقارباته .وعhى العموم فالنقد املا بعد الكولونيا ي ]ي املغرب جاء استجابة للوضعية السياسية

والثقافية والتاريخية ال Iم=ت تفك= ,مثقفي ما بعد الاستعمار ]ي الدول العاملثالثية ،ذلك أن

السياق املا بعد الكولونيا ي ب=ن  ١٩٧٠-١٩٦٠دفع ٕالانتلجنسيا الشابة املغربية آنذاك إ ى
إخضاع املوروث الكولونيا ي املغربي ]ي العلوم الاجتماعية إ ى رؤية أبستمولوجية وإيديولوجية
صارمة).(٢

لقد كان الفكر الجزائري ]ي مرحلة ما بعد الكولونيالية فكرا نقديا ،تنويريا ،عقالنيا ،توفيقيا،

يؤمن بالعلم ،متفائال عhى غرار الجو ٕالايديولوáي العام السائد عامليا الذي انخرط فيه هذا
الجيل من املفكرين الجزائري=ن انخراطا مشروطا ،إن جاز التعب= .,لقد كانوا يؤدون رسالة ذات

صبغة وطنية لك¦wا كانت ]ي آن واحد منخرطة ]ي سياق توجه عالم Iكان ال بد بالتا ي أن
ينعكس مص= ,هذا ٔالاخ= ,عhى مص= ,هذا الفكر الوط¯ Iوعhى القيم واملبادئ ال Iدعا وناضل من

أجلها .لقد كان الفكر الجزائري إذن ،عhى ٔالاقل ذلك الفكر املسموح له بالتعب= ,عن ذاته ،فكرا

توفيفيا ،متفتحا] ،ي مجال العالقة ب=ن ٔالانا وٓالاخر .صحيح أنه باإلمكان أن نجد بعض التباين

]ي درجة حضور ٓالاخر )الحداثة ؤالاصالة( )ٕالاسالم والعروبة( ]ي فكر كل من مولود قاسم،
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وعبد املجيد مزيان ،وطالب ٕالابراهيم ،Iمن جهة ،وفكر كل من مصطفى لشرف ،وعبد ﷲ
مازوني ،ورضا مالك من جهة أخرى ،لكن دون أن يصل هذا التباين إ ى درجة التعارض).(١
دراسات عربية حول نقد ما بعد الاستعمار

يعد ٔالاكاديم Iالعرا°ي الدكتور أم=ن ملك) (٢من ٔالاسماء البارزة ]ي مجال النظرية النقدية

والنقد ما بعد الكولونيا ي عhى الصعيد العالم .Iوقد حاز كتابه الصادر ]ي نيويورك عام ٢٠٠٥
"السرديات ٕالاسالمية و خطاب اللغة ٕالانكل=ية

" Muslim Narratives and the Discourse of

 Englishعhى اهتمام واسع ]ي ٔالاوساط ٔالاكاديمية و الثقافية ]ي كل من أمريكا الشمالية وأوروبا.

وجرى استقبال هذا الكتاب ]ي السياق الثقا]ي و الاجتماUي و السيا IGÔالذي أفرزته هجمات

الحادي عشر من سبتم] ,Eي أمريكا و ما أعقwÇا من اهتمام م-ايد بالثقافة و الحضارة ٕالاسالمية

و العربية) .(٣والكتاب عبارة عن مجموعة من الدراسات النقدية لألعمال الروائية لعدد من

الروائي=ن املسلم=ن املعاصرين من آسيا و أفريقيا و الذين يكتبون رواياwÉم باللغة ٕالانكل=ية.

ومن ضمن ٔالاسماء ال Iدرسها ملك ]ي كتابه أحمد عhي ،وسلمان رشدي ،ونور الدين فرح،
وعبد الرزاق غورناﻩ ،وأديب خان ،ورقية حس=ن ،وفاطمة املرني ،IGHوأهداف سويف ،وغ=,هم.
ويعد الكتاب مساهمة بارزة ]ي إثراء الفهم الغربي لخصوصيات الثقافة ٕالاسالمية وال Iتشكل

املكون ٔالاسا IGÔللوUي و الهوية عند الروائي=ن املسلم=ن من ٔالاصول ٓالاسيوية و ٕالافريقية الذين
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يكتبون باللغة ٕالانكل=ية .ويعت ,Eهذا الجهد النقدي محاولة إلعطاء صوت للفئات املهمشة
والغ= ,ممثلة ]ي الثقافة الرسمية وكسر سلطة املركز ]ي تزييف هوياwÉم املغايرة و تدج=ن

إبداعاwÉم ٔالادبية عن طريق طمس نقاط الاختالف و التباين .وتشكل النظرية النقدية ملا يعرف

بما بعد الحداثة والنقد املا بعد كولونيا ي ٕالاطار النظري للكتاب من حيث ال¥عة التقويضة

للسرديات املركزية وتناول أعمال روائي=ن تعود أصولهم ا ى ما كان يعرف باملستعمرات

ال,Eيطانية ]ي كل من آسيا و أفريقيا ودراسة ٔالاعمال الروائية املكتوبة باللغة الانكل=ية من قبل

أدباء غ= ,بريطاني=ن أصال ودراسة ٔالانساق الثقافية من خالل النصوص الجمالية.

نشر د /رامي أبو شهاب) (١كتاب "الرسيس واملخاتلة -خطاب ما بعد الكولونيالية ]ي النقد

العربي املعاصر  :النظرية والتطبيق" ،الصادر عن املؤسسة العربية للدراسات والنشر .هذا

الكتاب يتناول النقد ما بعد الكولونيالية ]ي النقد العربي .أوضح املؤلف أن خطاب "ما بعد

الكولونيالية" تصاعدت أهميته بعد أن قام املفكر الفلسطي¯ Iإدوارد سعيد بنشر كتابه

"الاستشراق" ،مشكال اتجاها جديدا لقراءة النص ثقافيا باالعتماد عhى اس,-اتيجي Iالتمثيل

والحفر املعر]ي اللت=ن تعدان من أبرز دعائم هذا الخطاب .ورأى شهاب أنه ]ي مواجهة

الخطابات الاستعمارية نشأ خطاب آخر عمل عhى نقض الاستعمار ،وكشف آلياته

واس,-اتيجياته اتكاء عhى نص مضاد ومقاوم ،الفتا إ ى أن هذين الاتجاه=ن املنتج=ن شكال ما

يمكن أن نطلق عليه خطاب ما بعد الكولونيالية) .(٢ركز املؤلف ]ي هذا الكتاب عhى الدراسات
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٠٦

النقدية العربية املعاصرة املعنية بخطاب ما بعد الكولونيالية ،منذ مطلع الثمانينيات القرن

املا IGح الزمن الحاضر لدى بعض النقاد العرب الذين عرف ع¦wم انشغالهم §wذا التيار
النقدي ،مستعرضا بعض هؤالء النقاد ،وم¦wم :جابر عصفور ،وفخري صالح ،وعبدﷲ

إبراهيم ،ونبيل سليمان ،وعزالدين مناصرة .يتناول الكتاب املمارسة النقدية التطبيقية
والاس,-اتيجيات النقدية لهذا الخطاب النقدي ،ال Iانطلق م¦wا النقاد العرب ،وقد تمثلت
باستدعاء ٓالاخر خطابيا ،والاستقراء السردي ،القراءة التقابلية ،وتفكيك الخطاب ،وٕالانشاء
والتمثيل ،والبحث ]ي اللغة وتكوي¦wا املقاوم ،وقراءة ]ي تجارب مشا§wة ،وترميم

الهوية.

أما ]ي  ،٢٠١٢أصدر الناقد املغربي ٔالاستاذ إدريس الخضراوي) (١كتابه "الرواية وأسئلة ما بعد
الاستعمار" عن دار رؤية للنشر بالقاهرة .يعالج الكتاب القضايا من أمثال التمثيل الثقا]ي

وسياق ما بعد الاستعمار ،وإشكالية تفكيك ٓالاخر ،وغ=,ها من القضايا ٔالاساسية ،ال Iباتت

تستأثر باهتمام نقد ما بعد الكولونيالية .ويطمح هذا الكتاب من خالل الاستفادة من
املرجعيات النقدية الجديدة ،خاصة خطاب ما بعد الاستعمار ،إ ى ٕالاصغاء ألهم ٔالاسئلة

الثقافية ال Iتطرحها الرواية العربية ،إذ من شأن كل قراءة جديدة أن تبوئ الرواية ،باعتبارها
نصا ،حضورا مختلفا يحفل بدالالت وأبعاد جديدة .إن الناقد يطمح من خالل ذلك كله إ ى

تحقيق هدف=ن أساسي=ن :أوال ،تقديم مق,-ح جديد ]ي قراءة الرواية العربية يستفيد من

التحوالت ال Iتعرفها النظرية ٔالادبية املعاصرة ،والانفتاح الذي يطبع ممارسwåا الراهنة ،عhى
حقول واختصاصات شديدة الاختالف ،وم¦wا حقل الدراسات الثقافية وما يندرج ]ي إطارها من
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٠٧

تيارات فكرية ونظرية عديدة م¦wا تيار ما بعد الاستعمار .ثانيا ،اج,-اح زوايا جديدة لقراءة

ٔالادب تعيد إ ى دائرة الاهتمام ما كان مهمشا ]ي الدراسات النقدية السابقة).(١

.٢٧

النقد النسائي Feminist Criticism

الحركة النقدية النسائية تكاد تكون حركة وليدة ،ال يتجاوز عمرها الحقيقي بضع سنوات،

وتقتصر عhى عدد مع=ن من الناقدات ]ي ح=ن أن نقد الرجال قد رافق ٔالادب منذ أقدم العصور،
وحقق إنجازا واسعا عhى كافة ٔالاصعدة .إن دراسة متأنية لواقع النقد النسائي ع ,Eالعصور

املختلفة تش= ,إ ى أن هذا النقد يكاد يكون مختفيا تماما منذ العصر الجاهhي وح بداية القرن
العشرين .العصور العربية املختلفة لم تعرف إال عددا قليال من الناقدات م¦wن أم جندب امرأة
امرئ القيس بن حجر) ،(٢والسيدة سكينة بنت الحس=ن بن عhي) ،(٣وعقيلة بن عقيل بن أبي

طالب) ،(٤أم جحدر بنت حسان املرية ،ووالدة بنت املستكفي) ،(٥والنقد لهؤالء الناقدات يكاد
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٠٨

يكون انطباعيا تأثريا ال يستند إ ى قواعد صحيحة ،بل هو أشبه بمحاوالت تجريبية تحكمها

بعض عوامل البيئة .وظهر أثر تطور النقد النسائي واضحا من خالل إسهامه ]ي دفع حركة النقد

العربية املعاصرة إ ى ٔالامام واحتاللها مكانة مم=ة ومرموقة .ومن أهم عوامل تطور النقد

النسائي:

.١

إن دخول املرأة للحياة العملية واحتكاكها من خالل العمل بالرجال قد أعطاها دفعة قوية،

.٢

شعور املرأة بأن النقد رسالة أدبية واجتماعية وسياسية يؤدwÏا الناقد ،وأwËا جزء من هذا

.٣

التحصيل الثقا]ي العا ي الذي صارت تتمتع به املرأة ،وهو جزء من الثقافة العالية الI

.٤

وUي املجتمع للدور الذي تقوم به املرأة ]ي عملية ٕالابداع والبناء ،وتشجيعه لها من خالل

.٥

انتشار املطابع واملكتبات ،ودور النشر مما سهل توافر املادة املطبوعة من خالل الصحف

.٦

دور الجامعات واملعاهد الفعال ]ي تطوير مفهوم النقد عند املرأة وتشكيل ٔالادوات

.٧

مشاركة املرأة ]ي العديد من الندوات واملؤتمرات العاملية والعربية واملحلية مما كان له أك,E

وجعلها أك ,Äثقة بنفسها.

املجتمع وعلwxا أن تحمل هذﻩ الرسالة بكل أمانة وإخالص.

صار يتمتع §wا املجتمع بشكل عام.

تقديم كافة التسهيالت.

واملجالت والكتب املختلفة.

الحقيقية ملمارسته.

ٔالاثر ]ي تحقيق املهارة والدربة واملمارسة.

.٨

الاطالع عhى معظم ٓالاثار النقدية الغربية بفعل

حركة ال,-جمة والتأثر §wا.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

النقد ٔالادبي النسوي

ّ
عرفت الناقدة النسوية إيل=ن شوآل,-
)Gynocriticism(٢

)Elaina Showalter(١

١٠٩

مصطلح النقد النسوي

بأنه تحليل النصوص من وجه نظر املرأة ،والدافع إليه ما تستشعرﻩ

الحركات النسوية من إهمال الرجل املتعمد ملجمل إنتاج النساء ٕالابداUي وعدﻩ إياﻩ أدبا من

الدرجة الثانية .لذلك فقد كان هدف النقد النسوي هو الرفع من م¥لة املرأة ]ي املجتمع .وقد

نشأ هذا الصنف من النقد ٔالادبي ]ي منتصف القرن العشرين بأمريكا ]ي نطاق الحركة
النسوية املطالبة باملساواة ،وعرف رواجا كب=,ا ]ي كندا ،ثم تحول إ ى فرنسا ]ي مطلع
السبعينيات ،فضبطت دوافعه وغاياته ومناهجه ،وظهرت دراسات عديدة تطبقه.

النقد النسوي wÏتم باالختالف الجن] IGHي إنتاج ٔالاعمال ٔالادبية شكال ومحتوى ،تحليال وتقويما،

وال يتبع نظرية واحدة أو إجراءات محددة ،فهو يستفيد من النظرية النفسية واملاركسية،

ّ
ونظريات ما بعد البنيوية عموما؛ لذا فهو متعدد الاتجاهات .وغاية النقد النسوي إنصاف املرأة

بحيل الكاتب الرجل ،وإبراز طريقة ّ
وجعلها عhى وUي َ
تح=ﻩ "ضد املرأة وwÉميشها بسبب أنوثwåا".

ولذا ّ
wÏتم النقد باإلنتاج ٔالادبي للنساء من كافة الوجوﻩ الحوافز النفسية السيكولوجية

والتحليل والتأويل ؤالاشكال ٔالادبية بما فwxا الرسائل واملذكرات اليومية .ومن َثم ّ
فإن النقد
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١١٠

النسوي يتحرك بصفة عامة عhى محورينٔ :الاول هو دراسة صورة املرأة ]ي ٔالادب الذي أنتجه

الرجال ،وٓالاخر هو دراسة النصوص ال Iأنتجwåا النساء .ويلتقي املحوران ]ي الواقع عند نقطة

واحدة ي هوية املرأة أو ذاwÉا) .(١وجوهر فكرة النقد ٔالادبي أو فلسفته عند الحركة النسائية هو

ما لقيته املرأة من ظلم  -حسب اعتقاد الحركة  -عhى امتداد تاريخها الطويل ،سواء ]ي املجال
ُ
ّ
عب= ,عن آراwøا
ٕالابداUي  -أي :كتابات املرأة نفسها  -أم ]ي مجال النقد إذا لم تتح لها الفرصة للت ِ

ّ
النقدية ال Iقد تكون مخالفة لوجهة نظر الرجل ،أم فيما ّأدى إليه ٔالادب والنقد من ترسيخ

ٔالاوضاع القديمة للمرأة ]ي املجتمع).(٢

إن هناك فصل القول ب=ن مصطلح النقد النسوي وب=ن مصطلح النقد النسائي ،خاصة وأن
الفرق بي¦wما ال يزال ح ٓالان مثار نقد كب= ,ملا بي¦wما من تعارض .تقول د /عفاف عبد

املعطي) (٣إن مصطلح النقد النسوي )تحليل النصوص ٔالادبية من وجهة نظر املرأة( ينطلق من

الدفاع عن قضية املرأة وحقوقها ،لذلك ينظر إ ى النصوص ال IتكتwÇا من هذﻩ الزاوية .وترى

الباحثة أن الدافع وراء ظهور هذا النوع من النقد هو ٕالاهمال العام إلبداع املرأة عhى اختالف

مشاربه ،بل اعتبارﻩ أدبا غ= ,متم= .لذلك جاء مصطلح النقد النسوي كي يرفع من م¥لة املرأة

الكاتبة ]ي املجتمع ،خاصة وأن ال¥عة إ ى مثل هذﻩ الوجهة ]ي إبداع املرأة قد تبلورت منذ
جهود مفكرين كث=,ين أمثال رفاعة الطهطاوي) ،(٤وقاسم أم=ن)] (٥ي مصر والطاهر حداد)] (١ي
تونس.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١١١

وتعت ,Eعفاف عبد املعطي أن الغاية من النقد النسوي ليست أن نفتح للنساء حقال مخصوصا
من الدراسات ،بل الغاية من النقد النسوي ي إبراز أسطورة ٔالانوثة وإدارwÉا ]ي ضم= ,الجماعة

ٔالادبية ،وبذلك أضيفت غاية مهمة إ ى غاية النضال النسوي تتمثل ]ي البحث عن خصوصية
ٔالادب النسائي وعالمات ٔالانوثة فيه لتم=ها عن عالمات الذكورة ال Iتعت ,Eعالمات محايدة،

خاصة وأن هناك أوجاعا خاصة بوضع املرأة ]ي املجتمع ،املرأة الكاتبة فقط ي ال Iتستطيع

التعب= ,ع¦wا طبقا ملا يمكن أن يحدث من تماﻩ خاص بي¦wما).(٢
خصائص النقد النسوي:

 .١تحديد ما تكتبه املرأة وتعريفه وكيفية اتصافه باألنثوية من خالل النشاط الداخhي،
وليس الخارáي).(٣

 .٢كشف التاريخ ٔالادبي للموروث ٔالانثوي من خالل تجارب النساء الرائدات السابقات
وتقليدهن بوصفهن نماذج ُيحتذى §wا من

غ=,هن.

 .٣إرساء صيغة التجربة ٔالانثوية املتم=ة )الذاتية ٔالانثوية( فكرا وشعورا وتقويما وإدراكا
للذات والعالم الخارáي.

.٤

تحديد سمات لغة ٔالان ðومعاملها أو ٔالاسلوب ٔالانثوي املتم= ]ي الكالم املنطوق والكالم

املكتوب وبنية الجملة والعالقات اللغوية
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والصور املجازية.

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١١٢

النقد النسائي Lي مصر

ظهر أثر تطور النقد النسائي واضحا من خالل إسهامه ]ي دفع حركة النقد العربية املعاصرة إ ى
ٔالامام واحتاللها مكانة مم=ة ومرموقة .ولم يكن هذا التطور للنقد النسائي مقتصرا عhى قطر

عربي بعينه ،بل شمل كافة ٔالاقطار العربية .كانت مصر رائدة هذا التطور للنقد النسائي .كانت

الناقدات املصريات ٔالاك ,Äعددا ؤالاو]ى نصيبا ب=ن الناقدات العربيات .فيحدث هذا البحث عن
دور املرأة املصرية ]ي تطوير حركة النقد العربي.
خصائص النقد ٔالادبي النسائي Lي مصر )(١

 .١كان حب ال,-اث العربي ودفاعه أبرز مقاصد الناقدات والسيما ]ي الدراسات الخاصة
بالتأليف النقدي.

 .٢تنوعت املواضيع ال Iتناولwåا بعض الناقدات املصريات فلم تقتصر عhى مدة معينة أو علم
محدد فالدكتور سه= ,القلماوي بحثت ]ي ٔالادب ٔالاموي والعبا IGÔوالعصر الحديث ثم

تناولت الجانب اللغوي أيضا.

 .٣سلكت جهود الناقدات املصريات مناهج النقد كافة ،فكان للجانب النف IGHنصيب من
دراسwåن ومثله للجانب التاريêي والجانب الف¯ .Iإن املنهج التكامhي كان السائد ]ي جهودهن

النقدية ،كما لعب علم النفس دورا مهما ]ي نظراwÉن النقدية إ ى جانب الدراسة النصية
والوقوف عhى الجانب املوضوUي.

 .٤كان الس= ,عhى خطى السابق=ن سمة بارزة ]ي غالب نقد الناقدات املصريات.

 .٥إن بعض الناقدات املصريات مثل س=ا قاسم قد استفدن من املناهج النقدية الحديثة ]ي
دراسة ٔالاعمال ٔالادبية ،ال سيما املنهج البنيوي ٔالاك ,Äانتشارا



]ي عالم النقد الحديث.

j *22! $! k  $Bu! $! $%?( $' .9 ¡ @! lbF7 ( i j * 9 *7( w 67
http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag20/www/MG-021.htm :$fg

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

 .٦كث=,ا ما اتفقت آراء ناقدة مع آراء زميلة لها ]ي موضوع مع=ن أو شخصية

١١٣

معينة.

 .٧طى الجهد ٔالادبي من قصة ورواية ومقالة وقصيدة وس=,ة ذاتية عhى الجهد النقدي،

وبقيت صفة الشاعرة والقاصة وامل,-جمة تالزم بعضهن أك ,Äمما برزن ]ي جهودهن النقدية
مثل نعمات أحمد فؤاد).(١

 .٨إن بدايات النقد النسائي ]ي مصر قد جاءت متأخرة قياسا بحركة ٔالادب النسائية إذ إن
الوجود الحقيقي لهذا النقد يكاد تكون ]ي منتصف القرن العشرين فقط.

 .٩إن الاتجاهات ال Iسيطرت عhى هذا النقد قد تمثلت ]ي اتجاه=ن اثن=ن هما :الاتجاﻩ الف¯،I
وقد برز واضحا عند عدد ال بأس به من الناقدات املصريات ممن أقمن نقدهن عhى

التحليل والتمحيص والدراسة العميقة ،والاتجاﻩ التاريêي الذي سيطر عhى عدد كب= ,من
الدراسات ٔالاكاديمية الجامعية.

 .١٠إن معظم هذا النقد قد جاء ]ي نقد املرأة للرجل ،وإن جزءا قليال فقط قد جاء ]ي نقد املرأة
للمرأة.

 .١١إن الغاية الحقيقية من هذا النقد قد تعدت حدود العمل من أجل كسب الشهرة لتشمل
بكل فاعلية العمل عhى ال¦wوض باألدب العربي ودفعه إ ى ٔالامام.

 .١٢إن مضام=ن هذا النقد قد جاءت منصبة بالدرجة ٔالاو ى عhى معالجة قضايا مختلفة ]ي

ٔالادب الحديث ،وإن عددا قليال من ٔالاعمال النقدية قد تناول موضوعات قديمة جاءت
ضمن الدراسات التاريخية ٔالاكاديمية.
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١١٤

 .١٣إن املوضوعية والجرأة ]ي إصدار ٔالاحكام كانتا من أبرز الصفات ال Iم=ت الناقدات

املصريات ]ي معظم أعمالهن وبخاصة أعمال الناقدات املشهورات عhى مستوى الوطن
العربي.

 .١٤إن معظم هذﻩ ٔالاعمال النقدية قد جاءت عhى شكل مقاالت نقدية موزعة ]ي الكتب
والدوريات املختلفة.

ومن أبرز الناقدات املصريات ال Iكان لها الدور املهم ]ي تشكيل حركة النقد النسائية املعاصرة

]ي مصرَ :م ّي زيادﻩ ،ولطيفة الزيات ،وسه= ,القلماوي ،ورضوى عاشور ،وفريدة النقاش ،ونبيلة

إبراهيم ،وفريال جبوري غزول ،واعتدال عثمان ،وس=ا قاسم ،وم¯ ميخائيل ،وجليلة رضا،
ونعمات أحمد فؤاد ،وإخالص فخري عمارة ،وثناء أنس الوجود ،ومها مراد ،وهويدا صالح.

اتجاهات النقد النسائي ي مصر )(١

إن املحاوالت النقدية النسائية ]ي مصر قد سارت ]ي اتجاه=نٔ ،الاول هو الوقوف عhى عمل كامل

ألديب ما أو دراسة ظاهرة مم=ة ضمن هذا العمل ،والثاني
أوال :دراسة ٔالاعمال ٔالادبية

هو دراسة الظواهر العامة.

ويحتل هذا النوع من الدراسات مساحة واسعة من حجم النقد النسائي املصري ،ويس=] ,ي

اتجاه=ن اثن=ن هما :الوقوف عhى أثر كامل ألديب ما أو دراسة ظاهرة معينة ]ي أدبه ،وتكاد

تنصب معظم هذﻩ الدراسات عhى موضوعات حديثة معاصرة ،وتتم= بعمق ]ي التحليل واتباع
منهج ف¯ Iناضج بعيد عن ال¥عة التاريخية ،و]ي هذا الاتجاﻩ ثالثة موضوعات ي  :نقد املرأة

للرجل ،ونقد املرأة للمرأة،


ونقد املرأة لذاwÉا.
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١١٥

أ  -نقد املرأة للرجل:

اهتمت املرأة الناقدة كث=,ا بالوقوف عhى آثار ٔالادباء املختلفة ،وقد اتسعت دائرة هذا النوع من
النقد لتشمل أعمال ٔالادباء ]ي مختلف ٔالاقطار العربية .تناولت املرأة الناقدة أدب الرجال

بموضوعية وقدرة واضحة ]ي إصدار ٔالاحكام ،كما بدا واضحا أن ثقwåا بنفسها قد ظهرت عالية

تماما وبخاصة ]ي تعاملها مع بعض ٔالاعمال املشهورة واملم=ة .ومن أشهر الناقدات املصريات

الالتي يتمثلن هذا الاتجاﻩ:

 .١د /لطيفة الزيات )(١٩٩٦ -١٩٢٣

لطيفة الزيات ي ناقدة مصرية ،ومناضلة سياسية تقدمية ،وكاتبة مبدعة من مصر الْ Iأولت

اهتماما خاصا لشئون املرأة وقضاياها .كانت أستاذة ٔالادب ٕالانجل=ي بكلية البنات جامعة ع=ن

شمس سابقا ،ورئيسة قسم النقد املسر³ي بمعهد الفنون املسرحية ) .(١٩٧٢-١٩٧٠حازت

لطيفة الزيات عhى جائزة الدولة التقديرية لألدب عام  ،١٩٩٦وكانت رمزا من رموز الثقافة

الوطنية والعربية وإحدى رائدات العمل النسائي ]ي مصر ،ولها سجل حافل بالريادة ]ي جميع

املجاالت ال Iخاضwåا والعديد من ٔالاعمال ٔالادبية.

من مؤلفاwÉا النقدية" :من صور املرأة ]ي الروايات والقصص العربية" ،و"نجيب محفوظ :

الصورة واملثال" ،و"أضواء" )مقاالت نقدية( ،و"مقاالت ]ي النقد ٔالادبي" ،و"حركة ال,-جمة

ٔالادبية ]ي مصر" .تضع لطيفة الزيات خالصة تجربwåا النقدية ]ي دراسwåا املتم=ة" :من صور

املرأة ]ي الروايات والقصص العربية") ،(١وتوظف كافة خ,EاwÉا لخدمة منظورها النقدي املث=,
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١١٦

للكث= ,من القضايا املجتمعية العميقة ]ي داللwåا) .(١يدرس الكتاب عن صورة املرأة ]ي ٔالاعمال
ٔالادبية لكبار ٔالادباء العرب ،ويعد أشمل كتاب عن مجتمع املرأة ،حيث تدرج الكاتبة قضية

املرأة كقضية مجتمعية ]ي املقام ٔالاول .وينقسم الكتاب إ ي قسم=ن؛ يتضمن ٔالاول م¦wما وهو
ٔالاك ,Eدراسة الناقدة عن صورة املرأة ]ي ٔالاعمال القصصية والروائية كنجيب محفوظ،
وتوفيق الحكيم ،ويوسف إدريس ،وزكريا ناصر ،والطاهر وطار ،وغ=,هم) .(٢أما القسم الثاني

فهو يتضمن مقالت=ن عن املرأة ]ي أدب نجيب محفوظ ،نشرت ٔالاو ى م¦wا ]ي مجلة الطليعة
املصرية عام  ،١٩٧٦وكتبت الثانية بغية استكمال ما ذهبت إليه الكاتبة ]ي مقالwåا ٔالاو ى.

وقفت لطيفة الزيات من خالل هذﻩ الدراسة النقدية املتم=ة عند عدد من الروايات والقصص

العربية الهامة م¦wا" :الرباط املقدس" لتوفيق الحكيم) ،(٣و"ريح الجنوب" للكاتب الجزائري عبد

الحميد هدوقه) ،(٤و"البحر يكشف كل ٔالاقنعة" لعبد ﷲ الطوي) ،(٥و"دمشق الحرائق" لزكريا
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١١٧

تامر) ،(١و"ٔالابنوسة البيضاء" لحنا مينا) ،(٢و"البنات والصيف" إلحسان عبد القدوس)،(٣
و"موسم الهجرة إ ي الشمال" للطيب صالح).(٤

وقد استعملت لطيفة الزيات أجياال من الكتاب ربما كانت تحتل مكان الصدارة ]ي القصص الI

تنحو من²ى الواقعية التقليدية ،واعتمدت ]ي دراسة صورة املرأة ]ي القصص العربية منهج

التحليل للنص الروائي والقص ،IGÅوتوصلت إ ى املع¯ العام للنص عن طريق تحليله إ ى

جزيئات ،وإظهار العالقات ال Iتندرج بمقتضاها هذﻩ الجزيئات ]ي كلية فنية مستقلة ذات مع¯

عام .والناقدة لم تتوقف ]ي هذﻩ الدراسة عند مع¯ النص ،وال ح عند املنطلق الفلسفي الذي

ينبع منه وال عند جمالياته ،ولم تقتصر عhى املنهج التحليhي إذا أملت الدراسة علwxا ضرورة تعدد
املناهج النقدية .فتقول مثال " :إن وجهة نظر حنا مينا للمرأة سليمة ]ي مجموعها وإن لم تخل من
َهنات").(٥

تصل لطيفة الزيات إ ى املنهج التحليhي التطبيقي ،فإwËا تقيم دراسة نقدية عhى روايات نجيب
محفوظ تحت عنوان:

"املرأة ]ي روايات نجيب محفوظ ) ،"(١٩٧٣ – ١٩٤٥و"املنظور املثا ي للشخصية الروائية واملرأة
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١١٨

]ي روايات نجيب محفوظ ) ."(١٩٦٧ – ١٩٣٩وتبدو لطيفة الزيات ]ي هذﻩ الدراسات التطبيقية

جريئة وبخاصة ]ي نقدها لشخصيات نجيب محفوظ ]ي رواياته حيث تقول" :و]ي العالم الروائي

لنجيب محفوظ ينطبق املنظور املثا ي ]ي ٔالاعم عhى الشخصيات الروائية من الرجال دون

الشخصيات الروائية من النساء ،ويع¯ Iهذا سواء وUي الكاتب الحقيقة أو لم يعها ،إدراج الرجل
]ي دائرة ٕالانسان الذي هو امتداد للذات العليا وإخراج املرأة عن هذﻩ ٕالانسانية ]ي مفهوم

الكاتب ،والرجل إنسان من خالل هذا املنظور املثا ي ملاهية ٕالانسان واملرأة ليست كذلك").(١

 .٢د /سا قاسم

س ــ=ا قاس ــم باحث ــة حداثي ــة م ــن مص ــر .و ــي م ــن الناق ــدات املص ــريات الالت ــي يس ــتعملن املن ــاهج

النقديـة الحداثيـة مثـل البنيويــة ]ـي تحليـل العمــل ٕالابـداUي .أصـدرت كتا§wــا النقـدي "بنـاء الروايــة:
دراسة مقارنة ]ي ثالثية نجيب محفـوظ") (٢عـام  .١٩٨٤ولكـي تـوفر الباحثـة لبح wـا العمـق العلمـI

املطل ــوب ،فق ــد اخت ــارت عم ــال روائي ــا واح ــدا ه ــو "ثالثي ــة" نجي ــب محف ــوظ ،تلمس ــت ف wxــا كيفي ــة

ُ
اســتخدام ٔالاســاليب والتقنيــات الســردية ،ألwËــا تعتEــ ,مــن أفضــل ٔالاعمــال الروائيــة الــ Iكتبــت ]ــي

ٔالادب العربــي الحــديث ،وأكملهــا بنــاء) .(٣وقــد اســتخدمت ســ=ا قاســم أدواwÉــا النقديــة البنيويــة ]ــي
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١١٩

تحليل العمل الروائي إ ى عناصرﻩ ٔالاولية وطبيعة العالقات ال Iتقـوم بـ=ن هـذﻩ العناصـر) .(١ولـم

تعــن بــإطالق ٔالاحكــام التقييميــة ،ألن بح wــا دراســة وصــفية للبنيــة .وقــد جعلــت الباحثــة كتا§wــا ]ــي
ثالثــة فصــول :بنــاء الزمــان ،وبنــاء املكــان ،واملنظ ـورّ .
ومهــدت لكــل فصــل بمقدمــة نظريــة أعقبwåــا

بتطبيقات عملية من الثالثية مقارنة بغ=,ها من الروايات الواقعية الغربية.

]ي "بناء الروايـة" ،أعلنـت الباحثـة عـن اختيارهـا للمـنهج البنيـوي ]ـي التحليـل السـردي قائلـة" :وإذا

كنا قد اخ,-نا املنهج البنائي مدخال لبحثنا هذا فإننا ال نزعم أننا ننكـر أهميـة الزوايـا ٔالاخـرى الـI
ُ
يمكن أن تدرس من خاللها ٔالاعمال ٔالادبية ،وال ننكر أيضـا حتميـة النظـر إ ـى ٔالادب عhـى أنـه كـائن
³ــي متطــور" )ص  .(١٥وقــد حاولــت الباحثــة أن تــدرس الثالثيــة ،وــي تقــول" :دراســة موضــوعية

بعي ــدة ع ــن ٔالافك ــار املس ــبقة ،لنح ــاول التع ــرف ع hــى نس ــيجها وأبعاده ــا الفني ــة ومالمحه ــا املم= ــة،
مســتقرئ=ن التقنيــات املختلفــة الــ Iلجــأ إلwxــا محفــوظ لصــياغة عملــه الضــخم .ومــع العنايــة الــI

ُ
حظيــت §wــا أعمــال نجيــب محفــوظ مــن نقــاد ٔالادب العربــي الحــديث ومؤرخيــه إال أwËــا لــم تــدرس

من ناحية تحليل بنيwåا أو مقارنة تقنياwÉا بتقنيات الرواية الغربيـة .لـذا حاولنـا ]ـي هـذا البحـث أن
نخط هيكال عاما يمكن تكرارﻩ ]ي دراسة أعمال روائية أخرى" )ص .(٢٨

و]ي دراسة س=ا قاسم النقدية ٔالاخرى ،وعنواwËا "قـراءة ]ـي اختناقـات العشـق والصـباح" إلدوار
الخـراط ،وقفـت الباحثـة عhـى جملـة عنـاوين ]ـي هـذا الكتـاب ـي") :نقطـة دم ،وقبـل السـقوط،

وأقـدام العصـاف= ,عhـى الرمـل ،وعhـى الحافـة ،ومحطـة السـكة الحديـد"( حيـث عالجـت فwxـا

موضوعات التناص والعمل املفتوح والبعد املعر]ي وغ=,ها .تقول س=ا قاسم" :لقد استمتعنا حقا
بقراءة هذا الكتاب الذي ينطوي عhى عنف عارم وحب حميم ،وال حاجة بنا ألن نؤكد أن العشق
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٠

والصـباح يختنقـان ]ـي واقعنـا هـذا ،وإن الكاتـب يثـور عhـى هـذا الاختنـاق ،ويحـاول ٕالافـالت منـه أو

مناهضته ،ولكن الرسالة ال Iيب wا هـذا الكتـاب أخطـر مـن أن تنحصـر ]ـي "النقـد الاجتمـاUي" إwËـا
مناشدة إ ى الخلق وٕالابداع وما أحوجنا إلwxما وٕالانسان ال يعيش بالنقد وحدﻩ ،اجتماعيا كان أو
سياسيا أو غ=,هما ،ولكنه يعيش باإلبداع واملشاركة").(١

 .٣د /رضوى عاشور )و(١٩٤٦ .

رضوى عاشور كاتبة وأستاذة جامعية مصرية ،تشغل رضوى عاشور حاليا وظيفة أستاذ بكلية

ٓالاداب جامعة ع=ن شمس ،وي الرئيس ٔالاسبق لقسم اللغة ٕالانجل=ية وآدا§wا .يتوزع إنتاجها
ب=ن الرواية والقصة القص=,ة والنقد ٔالادبي والثقا]ي .اشwåرت رضوى عاشور بـ"ثالثية غرناطة"

)غرناطة ،ومريمة ،والرحيل( .ترجمت بعض رواياwÉا وقصصها القص=,ة إ ى ٕالانجل=ية ؤالاسبانية
وٕالايطالية وٕالاندونيسية .شاركت رضوى عاشور ]ي الحياة الثقافية العربية ع ,EكتwÇا ومقاالwÉا
ومحاضراwÉا ]ي مصر و]ي مختلف العواصم العربية ،وع ,Eانتماwøا إ ى لجنة الدفاع عن الثقافة
القومية ،واللجنة الوطنية ملقاومة الصهيونية ]ي الجامعات املصرية).(٢

من الدراسات النقدية لرضوى عاشور" :البحث عن نظرية لألدب :دراسة للكتابات النقدية

ٔالافرو-أمريكية") ،(٣و"الطريق إ ى الخيمة ٔالاخرى :دراسة ]ى أعمال غسان كنفانى" ،و"ج,Eان

وبليك") ،(٤و"التابع ي¦wض :الرواية ]ى غرب إفريقيا" ،و" ]ي النقد التطبيقي :صيادو الذاكرة"،

و"تحرير باالش,-اك مع آخرين" ،وٕالاشراف عhى ترجمة الجزء التاسع من موسوعة كم,Eيدج ]ي

النقد ٔالادبي :القرن العشرون :املداخل التاريخية والفلسفية والنفسية ،و"الحداثة املمكنة:
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢١

الشدياق والساق عhى الساق :الرواية ٔالاو ى ]ي ٔالادب العربي الحديث" ،و"مقاالت ودراسات

متفرقة بالعربية وٕالانجل=ية منشورة ]ي دوريات عربية وأجنبية" ،و"ترجمة "منتصف الليل
وقصائد أخرى" ملريد ال,Eغوثي من العربية إ ى ٕالانجل=ية" ،و"ٕالانسان والبحر".

و]ي دراسwåا "ٕالانسان والبحر" ،عمدت رضوى عاشور إ ى إجراء مقارنة ب=ن نص=ن هما "الشيخ

والبحر" إلرنست همنغواي) (١و"الكلب ٔالابلق الراكض عhى حافة البحر" ألتيماتوف) .(٢وقد

تعمدت الناقدة إجراء مقارنة بي¦wما ألن إطارهما واحد ،هو إطار الرواية القص=,ة املرتكزة إ ى
قصة رمزية ،وأركان صورwÉا ٔالاساسية ي البحر والصياد والرحلة).(٣

 .٤م /0ميخائيل

م¯ ميخائيل أستاذة جامعية مصرية ]ي قسم الحضارات العربية وٕالاسالمية من الجامعة

ٔالامريكية بالقاهرة .حصلت عhى دكتوراﻩ ٔالادب العربي من جامعة ميتشيجن ،الواليات املتحدة،
عام  .١٩٧٢ومن اختصاصاwÉا :أدب عربي ،وأدب املنفى العربي ،والشرق العربي وشمال أفريقيا،

ودراسات النوع الاجتماUي .ومن أعمالها النقدية" :املنظور واملسموع :قرن املرأة ]ي ٔالادب
والثقافة") ،(٤و"دراسات ]ي القصة القص=,ة" ،و"دراسات ]ي القصص القص=,ة إلدريس
ومحفوظ") .(٥و]ي دراسwåا النقدية" :الست هدى :تحليل للمضمون الفكري والاجتماUي" الI

استطاعت من خاللها أن تكشف عن مزايا إبداع أحمد شو°ي)] (٦ي مسرحيته "الست هدى"

حيث تقول" :لقد نجح شو°ي ]ي اتخاذ موقف واضح إزاء هذﻩ القضية ،وقدم شخصيات تتمتع
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٢

بخصوصية إنسانية ونفسية متم=ة ،كما استطاع أن يفجر إمكانات جديدة للكوميديا وللخطاب
الشعري عhى السواء ،لقد اعتمد شو°ي عhى ٔالاوزان التقليدية للشعر الغنائي دون أن يعوقه ذلك
عن الاستغالل البارع للمستويات اللغوية املتعددة").(١

 .٥د /نعمات أحمد فؤاد

نعمات أحمد فؤاد ناقدة وأستاذة جامعة) (٢مصرية ،حصلت عhى الدكتوراﻩ من جامعة

القاهرة ]ي ٔالادب وموضوعها "النيل ]ي ٔالادب العربي" ]ي  .١٩٥٢اق,-ن اسم الدكتورة نعمات
أحمد فؤاد بقضايا أثارت خاللها العديد من املعارك دفاعا عن مصر وحضارwÉا وشعwÇا ،من

أهمها قضية الدفاع عن ٓالاثار ٕالاسالمية وقضية أبو الهول وقضية ٓالاثار املصرية ال Iاستولت
علwxا إسرائيل أثناء احتاللها سيناء .لها أك ,Äمن ثالث=ن كتابا مطبوعا ]ي ٔالادب والنقد والسياسة

والدين والفن .ومن دراساwÉا النقدية" :دراسة ]ي أدب الرافي" ،و"أم كلثوم وعصر من الفن"،

و"أدب املازني" ،و"ٔالاخطل الصغ= ،",و"ناáي الشاعر" ،و"النيل ]ي ٔالادب املصري" ،و"قمم
أدبية" ،و"خصائص الشعر الحديث" ،و"النيل ]ي ٔالادب الف¯ ،"Iوالدكتورة فؤاد صاحبة

املقاالت الصحفية وال,Eامج ٕالاذاعية والتليفزيونية ]ي مصر والعالم العربي.

من أوائل أعمال نعمات أحمد فؤاد كانت رسالwåا لنيل املاجست= ,وكانت عن أدب املازني والI
تحولت فيما بعد لكتاب طبع وبيع ]ي ٔالاسواق .ويعد هذا الكتاب أول رسالة علمية ]ي

الجامعات املصرية تتناول شخصية من ٔالادب الحديث ،حيث كان الجميع يركن إ ي البحث ]ي

ٔالادب العربي القديم أو ٓالاداب الغربية واملقارنة.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٣

من روائع نعمات أحمد فؤاد كتاب »الجمال والحرية والشخصية ٕالانسانية ]ي أدب العقاد«

تحدثت فيه عن شخصية هذا املبدع الذي تمأل الكتب طرقات وغرف م¥له الذي يعيش فيه
بمفردﻩ بال زوج تؤنس وحدته .وهو ما ع,Eت عنه بقولها» :وكأنه منذور للمعبد....فقد وهب

نفسه للكتابة ووهبت نفسها له« ،وتقول ]ي موضع آخر» :مسك=ن الكاتب العمالق ]ي توحدﻩ...
نخلة سامقة وسط الحجر« .وتقول عن أسلوبه» :هو خ= ,من تتمثل عندﻩ دقة اللفظ العربي

ومطابقته للفكرة..الكلمة عندﻩ قفاز محبوك«.

 .٦اعتدال عثمان )و(١٩٤٢ .

اعتدال عثمان أديبة وناقدة وشاعرة وكاتبة قصة مصرية .ومن أعمالها القصصية :يونس

البحر ،ومجموعة قصصية  ،١٩٧٨وشم الشمس :مجموعة قصصية  .١٩٩٢وقد تركت

الناقدة املصرية اعتدال عثمان بصمات واضحة ]ي هذا امليدان من خالل مجموعة من ٔالاعمال
أهمها" :نحو قراءة نقدية إبداعية ألرض محمود درويش".

ب  -نقد املرأة للمرأة

لم يشكل نقد املرأة للمرأة ح=ا واسعا من مساحة الحركة النقدية النسائية ،ولعل ذلك عائد إ ى
غ= ,عامل ،أهمها قلة النتاج ٔالادبي النسائي الذي يمكن أن يشكل مادة صالحة للنقد مقارنة مع

أدب الرجال ،ثم ميل املرأة إ ى نقد ٔالاعمال الخاصة باألدباء وال سيما املشهورين م¦wم .ويضاف

إ ى ذلك شعور املرأة الداخhي بأن الرجل أك ,Äمرونة وتقبال للنقد من غ=,ﻩ ،ومحاولwåا تال]ي كل ما

يدعو إ ى الحساسية واضطراب العالقة الشخصية بي¦wا وب=ن املرأة ٔالاديبة .ومن أبرز الناقدات

]ي هذﻩ املجال:

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٤

 .١مي زيادة )(١٩٤١-١٨٨٦

مي زيادة ناقدة وأديبة وم,-جمة لبنانية-فلسطينية .كان اسمها ٔالاصhي ماري إلياس زيادة،

واختارت لنفسها اسم َمي فيما بعد .عاشت ّ
مي زيادﻩ معظم س¯ IحياwÉا ]ي مصر) ،(١وعرفت

بمنتداها ٔالادبي ]ي مصر .ليس ]ي مصر ]ي الثلث ٔالاول من القرن العشرين صوت أدبي أش÷ى
من صوت مي زيادة) .(٢وي ]ي كل ما كتبت تجسد طموح ٔالاقالم املستن=,ة إ ى التجديد ٔالادبي

إبداعا ]ي الشكل التعب=,ي و]ي املضمون الفكري ،فضال عن أwËا تجسد طموح املرأة العربية إ ى

الحياة وطموح ٔالامة إ ى الوصول ]ي حركة العصر وبناء املجتمع .و]ي القاهرة ،خالطت ّ
مي

الكتاب والصحفي=ن ،وأخذ نجمها يتألق ،كاتبة مقال اجتماUي وأدبي ونقدي ،وباحثة

وخطيبة.

أسست ّ
مي ندوة أسبوعية عرفت باسم "ندوة الثلثاء" جمعت فwxا ،لعشرين عاما ،أبرز كتاب

العصر وشعرائه وزعمائه ،وكان م¦wم :أحمد لطفي السيد ،و ّي الدين يكن ،مصطفى عبد

الرزاق ،عباس ّ
العقاد ،طه حس=ن ،شبhي شميل ،يعقوب ّ
صروف ،أنطون الجميل ،مصطفى

صادق الرافي ،خليل مطران ،إسماعيل ص,Eي ،وأحمد شو°ي .كان نتاج ّ
مي ٔالادبي غزيرا،

ّ
بمعدل كتاب كل سنت=ن ،عدا نشاطها
فأعطت خمسة عشر مؤلفا خالل ثالث=ن سنة أي

وأسفارها ومناقشاwÉا وخطwÇا ال Iلو ّ
قدر لها الجمع ملا اتسعت لها مجلدات .انضمت ّ
مي إ ى

الحركة النسائية ال Iكانت ترأسها هدى شعراوي) ،(٣وكتبت ّ
مي عن شه=,ات النساء ]ي عصرها

وطالبت بإنصاف املرأة .إ ى جانب ذلك ّ
ألحت عhى املرأة أن تتحرر ،عhى أن ال تخرج عhى حدود
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٥

املعقول واملقبول ،بل أن يكون تحررها عhى أساس العلم والتحفظ .وي ترى أن موقف املرأة

من الرجل وموقفه م¦wا يجب أن يكونا منسجم=ن مع الطبيعة من غ= ,تطرف وال تفريط( .ومن

كتwÇا النقدية" :الصحائف" ) ،(١٩٢٤وفيه مقدمة تنطوي عhى نظرة ّ
قيمة ]ي النقد ٔالادبي ،وهو

قسمان :قسم لصحائف بعض ٔالاشخاص ،وقسم لرحالت السندباد

البحري.

تقف مي زيادة ]ي مقدمة الناقدات ]ي مجال نقد املرأة للمرأة ال Iوضعت كتاب=ن نقدي=ن ،هما:

"وردة اليازáي" و"عائشة تيمور" .وهذان الكتابان يمثالن املحاوالت ٔالاو ى ّ
لم Iزيادة ]ي عالم النقد.

وجاء ترك= الناقدة فwxما منصبا عhى التعريف بحياة ٔالاديبت=ن ،وذكرت أبرز أغراضهما الشعرية

والن,Äية دون الوقوف عند املظاهر النقدية ٔالاخرى.

و]ي كتا§wا "وردة اليازáي" ،تحاول ّ
مي زيادﻩ التعريف بحياة الشاعرة وردة اليازáي) ،(١واستعراض

أغراضها الشعرية والتمثيل علwxا ببعض املقطوعات الشعرية دون أن تصدر أحكامها وتعليالwÉا

عhى أعمالها املختلفة .أما ]ي كتا§wا "عائشة تيمور" فقد بدت ّ
مي زيادة أك ,Äنضجا وعمقا وقدرة
عhى التحليل ،إذ وقفت وقفة تفصيلية عند الجوانب التاريخية والاجتماعية والنفسية املحيطة

باألديبة عائشة التيمورية) ،(٢وربطت بي¦wا وب=ن طبيعة شعرها ون,Äها ،كل ذلك بموضوعية

واضحة ،وأحكام رصينة ،حيث تقول" :جميع هذﻩ العيوب ]ي ديوان التيمورية حيث ال تنظيم
وال تنسيق ح وال تبويب عhى ٔالابجدية ،وال أثر للتاريخ ]ي القصائد ،إال القصائد التاريخية ]ي

السطر ٔالاخ= ,م¦wا ول ن جرت عhى عادة العرب ]ي التعب= ،,أي ٕالافصاح عن عواطفها غالبا
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٦

باستعارات من سبقها ،فاألمر الذي يسبي¯] Iي شعرها أن شخصيwåا تبدو من خالل املحفوظات

كما يبدو الجسد ]ي لوحة تصويرية من خالل ٔالانسجة الشفافة وقد تفلتت من عيب "املفاخرة "
بذوwÏا وأهلها ،وال ي تبدأ بالتغزل لتنت IÈباإلطناب ،وليس لألطالل واملضارب ذكر ]ي قصائدها،

وأما من حيث الصدق فأظ¦wا ]ي مقدمة الصادق=ن من شعرائنا ،ومعظم استسالمها للغلو ]ي

جزء خارج ع¦wا وهو شعر املجاملة بينا ي ]ي شعرها الذي يرسم نفسها ساذجة مخلصة تروي

حدي wا بأسلوب ليس هو بالهند IGÔالذي ال يقدر أنصار القديم سواﻩ إنما هو كما يقول الفرنجة
روائي يجري عليه بعض شعراء العصر").(١

ثانيا :دراسة الظواهر العامة

ظهر هذا الاتجاﻩ واضحا ]ي النقد النسائي املعاصر ،حيث اتجه عدد من الناقدات إ ى دراسة

بعض القضايا العامة دراسة تفصيلية يغلب علwxا الجانب الف¯ Iالقائم عhى الاتصال املباشر

بالعمل ٔالادبي بالقواعد ؤالاصول الفنية] .ي ح=ن اتجه عدد آخر إ ى اتخاذ التاريخ السياIGÔ
والاجتماUي وسيلة لتفس=ٔ ,الاعمال وتعليل ظواهرها وخواصها .هناك بعض من الناقدات

املصريات اللواتي اهتممن بالجانب الف¯] Iي دراسwåا لبعض الظواهر العامة .وال بد من ٕالاشارة

إ ى عدد من الدراسات املم=ة ال Iعالجت عددا من الظواهر العامة بأسلوب نقدي ناضج يرتكز
عhى املعالجة الفنية الهادفة ،ويراوح ]ي طرحه ب=ن طرافة الشكل واملضمون وأهمها" :الشعر

واملوت ]ي زمن الاستالب" العتدال عثمان ،و"نحو تنظ= ,سيميو طبيقي ل,-جمة ٕالابداع الشعري"

و"لغة الضد الجميل ]ي شعر الثمانينات  -النموذج الفلسطي¯ "Iلفريال جبوري غزول)،(٢
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٧

و"قص الحداثة" و"املفارقة" لنبيلة إبراهيم ،و"نقاط أولية حول الاغ,-اب القسري والرواية

العربية" لفريدة النقاش).(١

أما الدراسات ال Iتناولت الظواهر العامة بمنهج تاريêي يعمد إ ى ربط الظواهر ٔالادبية بالتاريخ

السيا IGÔوالاجتماUي ف IÈكث=,ة ،وتكاد تكون ]ي معظمها دراسات أكاديمية جامعية تخلو من

الحداثة النقدية القائمة عhى تجاوز البدهيات والغوص إ ى جوهر املوضوع ،وكث=,ا ما كانت هذﻩ

الدراسات تعتمد عhى الاستقراء الناقص وإصدار ٔالاحكام القاطعة واللجوء إ ى التعميمات ،وي

أحيانا تستفيد من املنهج الف¯] Iي تدعيم بعض الجوانب التاريخية.

 .١جليلة رضا )(٢٠٠١ -١٩١٥

جليلة رضا أديبة وناقدة مصرية .ومن دراساwÉا النقدية" :وقفة مع الشعر والشعراء" تقع ]ي
جزأين .وقد مالت فwxا إ ى الوقوف عند بعض املقطوعات ٔالادبية لعدد من ٔالادباء .ومن أبرز

ٔالادباء الذين وقفت علwxم الناقدة ]ي هذﻩ الدراسة :محمد عبد املنعم خفاáي ،وأحمد هيكل،
وعوض الوكيل ،ويوسف عز الدين ،وفت²ي سعيد ،ومختار الوكيل ،وطاهر زمخشري ،وعبدﻩ

بدوي ،وفؤاد الخطيب ،وعبد العزيز شرف وغ=,هم .وكانت تعرضها وتشرحها بطريقة أولية

سطحية ،ثم تنطلق لتعطي حكما علwxا كث=,ا ما كان يتكئ عhى املجاملة واملبالغة وإظهار العاطفة

كأن تقول " :إن الخفاáي) (٢أديب كب= ,قبل أن يكون شاعرا ،وقد است¥ف أيامه ]ي مزاولة ٔالادب
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٨

]ي أسلوبه الن,Äي مما اكسبه اتقانا وبراعة وأصالة ،فلما زاول الشعر وتمرس جاء ديوانه "أشواق
الحياة" وفيه من شفافية الروح ما جعل قارئه يكاد يرى صاحبه من خالل السطور ").(١

 .٢د /نبيلة إبراهيم

د /نبيلة إبراهيم ناقدة مصرية وأستاذة ٔالادب الشع Iéبكلية ٓالاداب بجامعة القاهرة .يعد كتا§wا
"الدراسات الشعبية ..ب=ن النظرية والتطبيق" واحدا من أهم الدراسات ٔالادبية ال Iتناولت

قضايا ٔالادب الشع ،Iéفهو يقدم خالصة ما يجري ]ي بلدان العالم املتحضرة من اهتمام
بالدراسات الشعبية .والكتاب ]ي بابه ٔالاول  -ع ,Eأربعة فصول  -يشتمل عhى عرض مفصل

للدراسات الشعبية ]ي كل من فرنسا وإنجل,-ا وأيرلندا ورومانيا وفنلندا وأملانيا ،رائدة دول
أوروبا ]ي ٔالابحاث ال Iتتناول ال,-اث الشع ،Iéثم الواليات املتحدة ٔالامريكية .و]ي الباب الثاني،

تقوم املؤلفة بعرض تاريêي لوجوﻩ الاهتمام بال,-اث الشع Iéالعربي منذ القديم ح اليوم ،ع,E

ثالثة فصول ،وهذا الباب يلقي هموما بالغة عhى الباحث=ن واملتخصص=ن العرب اليوم .أما

الباب ٔالاخ= ،,فهو دراسة تطبيقية ألحدث املناهج ال Iتتبع اليوم ]ي الدراسات الشعبية ٔالادبية،

وظيفيا ،واجتماعيا ،وتاريخيا وجغرافيا ،ونفسيا وأن,Äبولوجيا ،وبنائيا .و]ي ختام هذﻩ الفصول

السبعة ،تطرح املؤلفة مشكالت العمل امليداني ]ي الدراسات الشعبية ،مؤكدة »ال,-اث الشعIé

يمثل ضم= ,الشعوب وذاكرة ٔالامم« .وإذا كانت الدول الصناعية املتحضرة ليست بمنأى عن
الاهتمام بدراسة تراwùا الشع Iéالقومي] ،ي غمار اهتمامها بمنجزات العصر الحديث فإن هذا

الكتاب صرخة من رائدة من رواد الدراسات الشعبية لكل املهتم=ن بالدراسات الشعبية

العربية ،أن يواصلوا سعwxم ب=ن الحضارة العربية القومية وال,-اث العربي الشع Iéتوثيقا للصلة

ب=ن تراث العرب الحاضر وتراwùم املا.IG
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٢٩

 .٣د /سه Rالقلماوي ) ١٩٩٧-١٩١١م(

سه= ,القلماوي باحثة وكاتبة وناقدة أدبية مصرية كب=,ة ورائدة من رائدات حقوق النساء ]ى

مصر .كانت أول مصريه تأخد شهادة الدكتوراﻩ ]ي ٓالاداب عن )ألف ليلة وليلة( سنة

.١٩٤١

حصلت سه= ,القلماوي عhى جائزة الدولة التقديرية ملصر ]ي ٓالاداب سنة  .١٩٧٧من أهم

مؤلفاwÉا النقدية" :ألف ليلة وليلة" ) ،(١٩٤٣و"أدب الخوارج" ،و"]ي النقد ٔالادبي" ،و"املحاكاة ]ي
ٔالادب" ،و"ذكرى طه حس=ن" ،و"املرأة عند الطهطاوي" ،و"أزمة الشعر".

إن كتاب "ألف ليلة وليلة" للقلماوي كان ]ي ٔالاصل رسالة دكتوراﻩ .وانwåت الباحثة ]ي دراسwåا

الرائدة إ ي القول بأن كتاب ألف ليلة وليلة اكتمل ]ي مصر بعد أن تشبع بالحياة املصرية

والشخصية املصرية ولغة الحياة الشعبية ،ومن ثم أصبحت تفيض بالروح املصرية وثانwxما أن

النص الشع Iéعندما تكتمل صيغته ٔالادبية ]ي زمان ومكان يخلد لقيمته التاريخية ويظل مؤثرا

]ي هذا الزمان واملكان ويمتد أثرﻩ ع ,Eالعصور .وبحسب رأي القلماوي فان هناك أقاويل تش=,
إ ي أن أصل الكتاب فار IGÔأو هندي .وبفضل قراءات سه= ,القلماوي املتعمقة ]ي ٔالادب

الشع ،Iéاستطاعت الرد عhي تلك ٔالاقاويل مؤكدة أن حكايات ألف ليلة وليلة من صميم

القصص الشع Iéالعربي ،بالرغم من وجود بعض القصص الهندية والفارسية .وتقول سه=,
القلماوي إن ألف ليلة وليلة مرت بثالث مراحل أولها كانت مرحلة الحكي فكانت الحكايات تلقي
عhي السنة العامة ،وثانwxا مرحلة التدوين أي أن يقوم املدونون باالستفادة من تلك النصوص

الشفاهية ويدونوها ،أما املرحلة الثالثة فجاءت مع استقرار تلك الحكايات ]ي مجاميع تتفق أو

تختلف مع بعضها البعض .والحظت القلماوي خضوع قصص الليا ي لعامل=ن هما عامل

التدوين وعامل ر°ي الطبقة املستمعة إليه وهذا ما يم=ها عن القصص الشع Iéبالرغم من
احتفاظها بكل مم=ات هذا القصص الشع Iéكاألسلوب واملوضوع .أما الحياة الدينية ]ي تلك
الليا ي فنجدها تق,-ب نوعا ما من موضوع الخوارق لكن تم الفصل بي¦wما حيث أن املوضوعات

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٣٠

الدينية تركز عhي ٔالاديان السماوية الثالثة والدين املجو IGÔوتحكي العالقات ب=ن املسلم=ن
واملسيحي=ن .وللمرأة ]ي تلك الليا ي صورتان صورة استمدها القاص من حياته داخل الطبقة
الوسطي وصورة استمدها من خياله).(١

 .٤هويدا صالح )و(١٩٦٧ .

هويدا صالح روائية وناقدة مصرية ،تعمل حاليا مديرا لتحرير مجلة املال والعقار املصرية
وتكتب عمودا أسبوعيا فwxا .كما أwËا تدرس النقد ٔالاكاديم .Iتحمل درجة املاجست=] ,ي النقد

ٔالادبي ولدwÏا أطروحة دكتوراﻩ بعنوان " :الهامش الاجتماUي ]ي الرواية من منظور منهج سيسيو

ثقا]ي" .ومن مؤلفاwÉا النقدية" :طرائق السرد ]ي الرواية الجديدة" ) ،(٢٠١٠و"صورة املثقف ]ي

الرواية املصرية الجديدة ]ي الف,-ة من  ١٩٩٠إ ى  ،"٢٠٠٠ودراسة تحليلية ]ي نماذج مختارة،
و"صورة املرأة ]ي السرديات العربية" ،و"أسئلة القصة القص=,ة" ،و"بالغة السرد ]ي الرواية

العربية" ،و"قراءة ثقافية ]ي ٔالادب املصري القديم" ،و"كتاب قراءة ثقافية ]ي أدب مصر
الحديثة" ،و"كتاب ]ي النقد الثقا]ي".

ترى هويدا صالح أن الحداثة أفق للتفك= ,النظري وممارسة النقد ،ومشروع الحداثة العربية ]ي

ٔالادب أمر ضروري من أجل إبراز خصوصية العرب وهويwåم .والحداثة يمكن اعتبارها حركة

إبداع تساير الحياة ]ي تغي=,ها الدائم وال تكون وقفا عhى زمن دون آخر فحيثما يطرأ تغي= ,عhى

الحياة ال Iنحياها فتتبدل نظرتنا إ ى ٔالاشياء .ورغم أن الحداثة العربية ي حداثة غربية ]ي كل
جوانwÇا إال أwËا دخلت ملجال التفك= ,العربي دون غرابة ألwËا اتخذت صورة العصرية والاتجاﻩ

التجديدي ]ي ٔالادب وارتباط مفهوم الحداثة ]ي أذهان بعض املثقف=ن بحركة ما يسم Iبالشعر

الحر أو شعر التفعيلة .إذن تجربة الحداثة ]ي ٔالادب العربي ارتبطت بحركة التجديد ]ي ٔالادب،
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٣١

ومن أهم دعاwÉا وروادها ]ي ٔالادب العربي يوسف الخال) (١وأدونيس) (٢الذي نادي ]ي كتابه

"الثابت واملتحول" §wدم الب¯ Iالتقليدية السائدة ]ي الفكر العربي.

 .٥مها مراد )و(١٩٧٨ .

الدكتورة مها مراد سليمان أحد ٔالاصوات النسائية الشابة املصرية ]ي عالم النقد ٔالادبي الI

تتمتع بالخلفية العلمية والثقافية الشرعية الرصينة ،وال Iتؤهلها لإلملام الواسع بامل=,اث
الثقا]ي والاجتماUي لألمة ٕالاسالمية  .حصلت مها عhى الدكتوراﻩ من كلية دار العلوم بجامعة

القاهرة ]ي البالغة والنقد ٔالادبي عام ٢٠٠٧م ]ي موضوع "ٔالاسس الجمالية لفن املعارضة
الشعرية" .وحصلت املاجست= ,عن موضوع "شعر أوس بن حجر دراسة ]ي معيار الصنعة

وتصنيفه ]ي املصادر البالغية قديما وحديثا" من قسم البالغة والنقد ٔالادبي ؤالادب املقارن

لكلية دار العلوم ،جامعة القاهرة عام  ٢٠٠٤م .قدمت مها مراد العديد من الدرسات
والبحوث ،م¦wا" :القصيدة القص=,ة جدا ]ي ٕالابداع السعودي ب=ن التنظ= ,والتطبيق" ،و"ٔالادب
السعودي ب=ن الال-ام وٕالابداع الف¯ :Iشاعر العقيق محمد هاشم رشيد نموذجا".

ٔ .٢٨الادب املقارن

Comparative Literature

ٔالادب املقارن هو الفن امل¦÷wي الذي wÏتم بأنماط العالقات ]ي ٓالاداب ع ,Eكل زمان ومكان،

والذي يبحث ]ي عالقات التشابه والتقارب والتأث= ,وتقريب ٔالادب من مجاالت التعب= ,واملعرفة
ٔالاخرى)ٔ .(٣الادب املقارن هو دراسة ٔالادب خلف حدود بلد مع=ن ،ودراسة العالقات ب=ن ٔالادب

من جهة ومناطق أخرى من املعرفة والاعتقاد من جهة أخرى ،وذلك من مثل الفنون )كالرسم
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والنحت والعمارة واملوسيقى( والفلسفة ،والتاريخ ،والعلوم الاجتماعية )كالسياسة والاقتصاد

والاجتماع( ،والعلوم والديانة ،وغ= ,ذلك .وباختصار هو مقارنة أدب مع=ن مع أدب آخر أو آداب
أخرى ،ومقارنة ٔالادب بمناطق أخرى من التعب=ٕ ,الانساني .ويعرف ميدان ٔالادب املقارن ثالث

مدارس أساسيةٔ .الاو ى ي املدرسة الفرنسية ،أقدم املدارس املقارنة إطالقا ،وي مدرسة

اشwåرت بحصر ميدان ٔالادب املقارن ]ي ظواهر التأث= ,والتأثر ب=ن ٓالاداب القومية ،واملدرسة
ٔالامريكية املعروفة بأwËا قد أخرجت ٔالادب املقارن من قمقم التأث= ,والتأثر وجعلته ]ي خدمة

النقد ٔالادبي والاق,-اب من "أدبية ٔالادب") ،(١واملدرسة السالفية أو املاركسية ال Iتنطلق من

النظرة املادية الجدلية للمجتمع والثقافة ؤالادب وتربط ٔالادب بالقاعدة املادية وبمجاالت

الوUي الاجتماUي ٔالاخرىِ .إن املفهوم ٔالاصhي لألدب املقارن هو مفهوم املدرسة الفرنسية

التقليديةِ ،إذ حدد مؤسسها الفعhي بول فان تييغم

Paul Van Tieghem

ٔالادب املقارن »بأنه

دراسة آثار ٓالاداب املختلفة من ناحية عالقاwÉا بعضها ببعض ،كما أكد جان ماري كاريه

Jean-

 Marie Carréأن ٔالادب املقارن يعتمد عhى مفهوم التأثر والتأث= ,من خالل الصالت ب=ن ٓالاداب أو

ٔالادباء من بلدان مختلفة.

ترجع نشأة ٔالادب املقارن ِإ ى العقد الثالث من القرن التاسع عشر ،وربما ِإ ى سنة  ١٨٢٧ح=ن

بدأ الفرن IGHأبل فييمان  Abel Villemainيلقي محاضرات ]ي جامعة السوربون بباريس حول
عالقات ٔالادب الفرن IGHباآلداب ٔالاوربية ٔالاخرى .والجدير بالذكر أنه استعمل فwxا مصطلح

»ٔالادب املقارن« ِوإليه يعود الفضل ]ي وضع ٔالاسس ٔالاو ى ملنطقه ومنطقته] ،ي وقت بدأ يشهد

تصاعد اهتمام العلوم ِٕالانسانية ]ي أوربة بالبعد املقارني ]ي املعرفةِ ,إذ نشأ »القانون املقارن«
و»فقه اللغة املقارن« و»علم الاجتماع املقارن« وغ=,ها .وتعد فرنسة املهد ٔالاول لألدب املقارن،

ِإذ استمرت تطوراته بعد فييمان ،وكان لذلك عوامل لغوية وسياسية واجتماعية وثقافية
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متداخلة ّأدت إ ى أن يكون الفرنسيون أول من ّ
تنبه ِإ ى قيمة ال,-اث املش,-ك بي¦wم وب=ن املناطق
ِ

ٔالاوربية ٔالاخرى) ،(١مما خلق ٔالاساس ٔالاول للتفك= ,املقارني .ولم يدخل ٔالادب املقارن نطاق

الدراسة املنظمة ِإال بعد سنة  ١٨٨٧بفضل ماكس كوخ  Max Kochالذي أصدر مجلة »ٔالادب
املقارن« .ولكن دخول ٔالادب املقارن ِإ ى مناهج الجامعة لقي معارضة شديدة وتأخر ح مطلع

القرن العشرينِ .وإذا كانت wËاية القرن التاسع عشر قد شهدت تطور ٔالابحاث التطبيقية ]ي

ٔالادب املقارن وبدء الاع,-اف به ]ي الجامعات ِفإن بداية القرن العشرين شهدت تأسيس الوUي

اس جديدة
النظري ملنهج ٔالادب املقارن .وقد تابعت فرنسة تطورها السباق فنشأت فwxا كر ٍ

لألدب املقارن ]ي الجامعات .ومنذ سنة  ١٩١١أخذ فان تيغم  Tieghemينشر مقاالت نظرية ]ي

املنهج املقارني .و]ي عام  ١٩٣١أصدر فان تييغم أول كتاب نظري عرفه العالم بعنوان »ٔالادب
املقارن« ,وظل هذا الكتاب مرجعا أساسيا ]ي بابه ح اليوم ،وترجم ِإ ى عدد كب= ,من اللغات،

وم¦wا اللغة العربية ]ي منتصف القرن العشرين .وقد تعٔ ,Äالادب املقارن ]ي الدول ٔالاوربية

ٔالاخرى والواليات املتحدة ،ومنذ الخمسينات بدأت تتوا ى الكتب الجامعية ]ي ٔالادب املقارن.

ومن أبرز التطورات ]ي تاريخ ٔالادب املقارن تأسيس الرابطة الدولية لألدب املقارن عام .١٩٥٥

وتعقد هذﻩ الرابطة مؤتمراwÉا العامة كل ثالث سنوات ولها نشاطات متنوعة.

ٔالادب املقارن ي العالم العربي
البدايات :

كان لدى العرب ]ي املا IGاعتداد خاص باللغة والشعر ِوإشاحة نسبية عن آداب ٔالامم ٔالاخرى،
مما ّأدى ِإ ى أن يكون نشاطهم ]ي حقل التبادل ٔالادبي أقل من نشاطهم ]ي الحقول املعرفية
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ّ
ٔالاخرى كالعلوم والفلسفة عhى أن غ= ,العرب تأثروا تأثرا واضحا باألدب العربي فدرسوﻩ وألفوا
عhى غرارﻩ .ومن املالحظ أن معظم ٔالادباء البارزين ]ي عصر ال¦wضة الحديثة كانوا أك ,Äانفتاحا

]ي مجال التفاعالت ٔالادبية ،ووضعوا أساسا ل¦wضة ٔالادب املقارن ]ي العصر الحديث .وكان
لرواد ال¦wضة ٔالادبية ]ي الشام أثر كب=] ,ي الاستنارة ٔالادبية ،وهكذا ملعتِ ،إ ى جانب بناة ال¦wضة

من أبناء الكنانة مثل رفاعة الطهطاوي) ،(١أسماء شامية مبكرة ]ي مجال املقارنة مثل أديب

إسحاق) (٢وأحمد فارس الشدياق) (٣ونجيب الحداد) .(٤وتم= من بي¦wم علمان بارزان ،هما

سليمان البستاني) (٥ورو³ي الخالدي) ،(٦وضعا حجر ٔالاساس للبحث التطبيقي ]ي ٔالادب املقارن
عhى الرغم من أwËما لم يش=,ا ِإ ى املصطلح بكلمة واحدة.

ولعل أول من وضع اللبنة ٔالاو ى ]ي هذا الحقل املعر]ي هو رفاعة الطهطاوي الذي سافر مع

البعثات الطالبية إ ى فرنسا كواعظ دي¯ Iوألف ،بعدما أطلع عhى بعض مظاهر الحضارة

الغربية ،كتابه »تخليص ٕالابريز ]ي تلخيص أخبار باريز« ) (٧الذي كان مقارنة شكلية وسطحية

ب=ن الثقافت=ن الشرقية والغربية .وتتلخص جهود سليمان البستاني ]ي هذا الحقل بتعريب
» ِٕالالياذة«)(٨
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استغرقت منه ثماني سنوات أخرى ،وقد أنجز شروح ِٕالالياذة ومقدماwÉا ]ي  ٢٠٠صفحة أواخر
سنة  .١٩٠٣وأجرى البستاني مقارنات جريئة ب=ن امللحمة اليونانية والشعر القص IGÅالعربي

وأكد وجود مالحم عربية قص=,ة تختلف عن املالحم ِٕالافرنجية الطويلة) ،(١وأشار بعد ذلك ِإ ى

التشابه ب=ن عبقرية ابن الرومي) (٢وعبقرية هوم=,وس  .(٣) Homerوكذلك كتب البستاني مقاال

وٕالافرنج .وهكذا يكون البستاني صاحب سبق ال ينكر
حوى شيئا من تاريخ الشعر عند العرب ِ

]ي مجال الدراسة املقارنةِ ،وإن كانت مقارناته تدل عhى أن ثقافته ٔالاصلية كانت عربية تقليدية

وأن ما قرأﻩ من أفكار أدبية غربية ليس أك ,Äمن نوافذ صغ=,ة للمقارنة  .يقال إن أحمد حسن

الزيات) (٤صاحب مجلة الرسالة) (٥هو واضع مصطلح »ٔالادب املقارن« ]ى عناوين املقاالت
املنشورة ]ي مجلته).(٦
رو`ي الخالدي

إن الكتاب العربي ٔالاول املكرس لألدب املقارن التطبيقي) (٧هو كتاب »تاريخ علم ٔالادب عند

ِٕالافرنج والعرب وفكتور هوغو« للكاتب املقد IGÔرو³ي بن ياس=ن الخالدي ).(١)(١٩١٣-١٨٦٤
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وقد نشر الكتاب مقاالت متسلسلة ]ي مجلة »الهالل«) (٢ب=ن سن١٩٠٢ Iـ ،١٩٠٣ثم طبعته دار

الهالل سنة  ١٩٠٤وطبع ثانية سنة  ،١٩١٢وأعيد طبعه سنة  .١٩٨٥وهذا الكتاب مؤلف نوUي

]ي ٔالادب املقارن التطبيقي ال تنقصه سوى التسمية املقارنية .وهو يشتمل عhى مقدمات

تاريخية واجتماعية ]ي علم ٔالادب عند ِٕالافرنج وما يقابله من ذلك عند العرب ِإبان تمدwËم ِإ ى
عصورهم الوسطى ،وما اقتبسه ِٕالافرنج ع¦wم من ٔالادب والشعر ]ي wËضwåم ٔالاخ=,ة وخصوصا

عhى يد فكتور هوكو) .Victor Hugo (٣وكتب الخالدي مقدمة للكتاب بالفرنسية تن üéعن حسه

املقارني .وأورد ]ي كتابه مقارنات ومقابالت ودراسات للتبادالت ٔالادبية ب=ن العرب والفرنجة،

وترجمات وتعليقات ،تدل كلها عhى أنه كان شديد الالتصاق باملنهج

املقارني .

وعند انwåاء القرن التاسع عشر كان ٕالاقبال عhى الدراسات املقارنة كب=,ا ويظهر ذلك جليا عند

عدد من املؤلف=ن السوري=ن أمثال نجيب الحداد الذي حاول املقارنة ب=ن الشعر العربي

والفرن IGHوانتصر للشعر العربي ،واملالحظ أن هذﻩ الدراسة كانت ضعيفة جدا .كما كانت مجلة
»املقتطف) «(٤حينذاك اللسان الناطق باسم الوUي الفكري املتفتح ،وقد نشرت مقاال بعنوان

»بالغة العرب وٕالافرنج« ألحمد كامل الذي رجح بالغة العرب وتحامل عhى البالغة الفرنسية

وقد انتقد من قبل خليل ثابت ونيكوال فياض) (٥اللذان نعتاﻩ بالجاهل للثقافة والبالغة

الغربية .وعند منعطف القرن التاسع عشر ساد مناخ عام للمقارنة ،أسهم فيه الشاعر أحمد
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شو°ي) ،(١وكتاب مثل خليل ثابت ،وأسعد داغر) ،(٢ونقوال فياض ،ويعقوب صروف) .(٣وبعد

رو³ي الخالدي ،كان الاهتمام بالدراسات املقارنة يزداد ،ففي سنة  ،١٩١٢يكتب الشاعر

العربي خليل مطران)] (٤ي مقدمته ملسرحية »عطيل« لشكسب= (٥),ال Iترجمها إ ى اللغة

العربية ،عن اق,-اب شكسب= ,من الذوق العربي).(٦

و]ي مطلع العشرينات بدأت كلمة »مقارن« تظهر بوضوح أك] ,Äي مجال الدراسات ٔالادبية العربية

وتحتل مكانا ]ي بعض املعاهد العليا ،كمدرسة دار العلوم بالقاهرة) (٧ال Iاستخدمت منهج

املقارنة ]ي مجال الدراسات اللغوية .و]ي مطلع الثالثينات ساهمت مجلة »الرسالة« بنشر بعض

الدراسات الخاصة باألدب املقارن وٓالاداب ٔالاجنبية بشكل عام ،باإلضافة إ ى مجلة »املقتطف«

ال Iنشرت بدورها عدة مقاالت من هذا النوع ال سيما ]ي سنة  .١٩٣٣كانت مرحلة الثالثينات
ي حجر ٔالاساس ]ي ظهور البحث التطبيقي ]ي الدراسات املقارنة العربية .توا ى بعد الخالدي

الاهتمام بالدراسات التطبيقية ذات الطابع املقارني ،ومن أقدمها سلسلة مقاالت نشرها فخري
أبو السعود عhى صفحات »الرسالة« ]ي ٔالاعوام  ١٩٣٧-١٩٣٥وقابل فwxا ب=ن ٔالادب العربي

ؤالادب ِٕالانكل=ي من دون اعتناء بناحية التأثر والتبادل) .(٨و]ي عام  ،١٩٣٥ظهر الجزء الثالث
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٣٨

من كتاب ٔالاديب الحل Iéقسطاكي الحم (١)IGÅاملعنون »م¦wل ّ
الوراد ]ي علم الانتقاد« وتضمن

بحثا مطوال عن »املوازنة ب=ن الكوميدية ِٕالالهية) (٢ورسالة الغفران) .«(٣و]ي الثالثينات أيضا

نشر عبد الوهاب عزام) (٤دراسات ]ي مجلة »الرسالة« حول العالقات ب=ن ٔالادب العربي ؤالادب
الفار.IGÔ

ظهر مصطلح ٔالادب املقارن ]ي مجلة »الرسالة« أول ما ظهر عhى يد الكاتب الشامي خليل

هنداوي)] (٥ي سلسلة مقاالت تلقي ضوءا جديدا عhى ناحية من ٔالادب العربي هو اشتغال

العرب باألدب املقارن أو ما يسميه الفرنجة

Littérature Comparée

]ي كتاب »تلخيص كتاب

أرسطو)] (٦ي الشعر« لفيلسوف العرب ابن رشد) .(٧وقد ظهر هذا العنوان ]ي »الرسالة«

)ٔالاعداد من  ١٥٦-١٥٤من املجلة( بتاريخ  ،١٩٣٦/٦/٨وتكرر ]ي أعداد ثالثة تالية .وحملت
ُ
املقالة ٔالاو ى مقدمة نظرية عن ٔالادب املقارن ومنهجه ومزاياﻩ تعد ٔالاو ى من نوعها ]ي ٔالادب



d  9&= |2.'%M= ( X )  Y_.9
-! $%¦^  %!2D B .(@ N?( k( j W>%%7 ·& w_^ z7 3 2+ Divina Commedia $%¦^  %!2D
2b. m' i j $%? T  3UM7 -! Va? k=>D (= w_^ i j $(@ < f' Z(?7= +7
W2b= $%f%. $&  h.{ *( T2/ $Z (g? $&bF? $%% *(& m' $(@ $ f' W2b .

*  k( $F - * ' $%?= = $¥. + $%¦^  %!2D k7 <F










'YuB= .m_F2 k=( $.'M m
'@ ( (  .W( nH 7 F
% j T2/ J)B $F += ( j W( hbY ! 3[7 -! vbB W( nH  7 3 k( $F
=.z&2 U!= z?bY *(DM nH 7 - r7 $%¦^  %!2D ibY Ju! K& kq 3%9= ¡+ <%)¥@= >.
($%M= $F ? ¹ g 9= -6
=$@s * 2bY  3 9 -! $´ $¥. P7 -! K&Y <(! * K  9
(.k( P b vbB    -? $F( % N! k( $F
(D!=  BY=  7= lbF7 kY M -(@ k( j ()! j i( -(D Z(?7 /7 \ -./ i+2
=%F%F

'W 2F ( X= h7 (,:C4c,:4) W= + 3%
Ã3 @B = $%_ hbD:  `¢ -! .$%ªY j k2HM r 'bB (Sq |2.'%M= (D! 2+ (.. I) 2_F 7
. 2bF= $F%.= 2!2%& pq H= $% _ ? != <2
?|=(  X -?  .t & -! 2P@! s\%M= D'M= z%M= h% =  9= |2.'%M 2+ X -
?2Y7 !2B P! i( $FHM m'  = 3D@?  DM7 <(`7= G '. $FHM +7 -! Averroes $%%BH
=.k K.&(7

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٣٩

العربي .و]ي ٔالاربعينات ظهر كتاب إللياس أبو شبكة) (١بعنوان »روابط الفكر ب=ن العرب

والفرنجة« ظهرت الطبعة الثانية من الكتاب عن دار املكشوف ]ي ب=,وت عام  ،١٩٤٥وهو ذو
موضوع مقارني واضح .وبالتدريج انتعش هذا النوع من الدراسات واغت¯ وتعددت وجهاته  .و]ي

سنة  ،١٩٤٦ظهر كتاب لشفيق ج,Eي) (٢بعنوان »ب=ن البحر والصحراء« ،لكنه كان بعيدا عن

الدراسات املقارنة.

يم= الباحثون ]ي تاريخ ٔالادب املقارن ٔالاكاديم Iالعربي ثالث مراحل ،وي :مرحلة التأسيس
) ،(١٩٦٠-١٩٤٨مرحلة يعت ,Eمحمد غنيم Iهالل قطwÇا ٔالاهم ،ثم مرحلة ال,-ويج ال Iتمتد من

عام  ١٩٦٠إ ى عام  ،١٩٧٠وي مرحلة حقق فwxا ٔالادب املقارن انتشارا أفقيا ورسخ أقدامه

كمقرر درا IGÔوقدم نفسه للرأي العام .وأخ=,ا مرحلة الرشد ،وي مرحلة بدأت ]ي مطلع

السبعينات ولم تزل مستمرة إ ى يومنا هذا.

مرحلة التأسيس لألدب املقارن )(١٩٦٠-١٩٤٨

يم= الباحثون ]ي مرحلة التأسيس لألدب املقارن العربي ستة مقارن=ن ،ساهم كل واحد م¦wم

بتأليف ،يحمل اسم ٔالادب املقارنw§ ،دف تقريب ٔالادب املقارن من الطلبة ،وتعويدهم عhى

مناهج املقاربات ٔالادبية الجديدة .وهم نجيب العقيقي ،وعبد الرزاق حميدة ،وإبراهيم سالمة،

ومحمد غنيم Iهالل ،ومحمد محمد البح=,ي وصفاء خلو .(٣)IGþوالجدير بالذكر أن مقرر
ٔالادب املقارن ظهر أوال ]ي أدبيات دار العلوم بالقاهرة سنة  ،١٩٣٨ولكن املصطلح اختفى بعد
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٠

ذلك ليظهر ]ي أواخر ٔالاربعينات ]ي سلسلة من الكتب الجامعية تعاقبت بمعدل كتاب كل

سنت=ن تقريبا ،وصدر أولها سنة ] ١٩٤٨ي القاهرة بعنوان »من ٔالادب املقارن« لنجيب العقيقي,
ّ
تضمن شذرات من ٔالادب العام والنقد النظري غ= ,ذات صلة مباشرة بالعنوان .اعت ,Eشو°ي

ضيف كتاب نجيب العقيقي ثمرة دراسة طويلة ]ي ٔالادب العربي والغربي) .(١و]ي عام ،١٩٤٩
ظهر كتاب عبد الرزاق حميدة »]ي ٔالادب املقارن« .وكان عبد الرزاق حميدة رئيس شعبة اللغات

بكلية القاهرة وأحد دعاة تدريس ٔالادب املقارن منذ  ،١٩٤٠ويعد كتابه املذكور سابقا وثيقة

هامة عن وضعية املقارنة ]ي الف,-ة الجنينية) .(٢و]ي  ،١٩٤٨ترجم سامي الدروبي) (٣كتاب
»ٔالادب املقارن« لفان تيغم  ،(١٩٤٨-١٨٧١) Paul Van Tieghemكما ترجم محمد غالب كتاب

»ٔالادب املقارن« ملاريوس فرانسو غويار  .M. F. Guyardكما ظهر ]ي عام  ١٩٥١كتاب مقارني

»دراسات ]ي ٔالادب« ِإلبراهيم سالمة .كان سالمة عميدا سابقا لكلية آداب القاهرة .يحث كتابه
عhى اعتبارﻩ أحد املؤسس=ن لألدب املقارن ]ي العالم العربي) .(٤و]ي مرحلة الخمسينات تعددت

وك,Äت وسائل التواصل ب=ن العرب والغرب ،فاتسعت رقعة املقارنة ]ي هذﻩ الف,-ة السيما عند
عودة العديد من الطالب الذين تخصصوا ]ي هذا املجال ]ي أوروبا .وكان ٔالاشهر م¦wم محمد

غنيم Iهالل الذي نشر سنة  ١٩٥٣كتابه »ٔالادب املقارن« الذي يعد مصدرا مهما للدراسات

املقارنة العربية.
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤١

محمد غنيمي هالل ) : (١٩٦٨-١٩١٦رائد الدراسات ٔالادبية املقارنة Lي العالم العربي

كان محمد غنيم Iهالل أول متخصص – بمع¯ الكلمة – ]ي ٔالادب املقارن العربي ،عhى خالف

سابقيه الذين كانوا يعتمدون عhى رصيدهم الثقا]ي العام ،بدل الرصيد الثقا]ي الخاص).(١
عمل محمد غنيم Iهالل أستاذا لألدب املقارن والنقد ٔالادبي بكلية دار العلوم ،والجامعة

ٔالامريكية بب=,وت ،وكلية اللغة العربية بجامعة ٔالازهر ،وكلية ٓالاداب بجامعة الخرطوم) .(٢وكان

أهم تطور تأليفي ]ي ٔالادب املقارن ظهور كتاب الدكتور محمد غنيم Iهالل بعنوان »ٔالادب

املقارن« ]ي القاهرة عام ُ .١٩٥٣ويعد هالل بحق مؤسس ٔالادب العربي املقارن ،وكان كتابه أول

محاولة عربية ذات وزن أكاديم] Iي منهجية ٔالادب املقارن ،وبدا شديد التمسك بمبادئ
املدرسة الفرنسية التقليدية) .(٣وفيما بعد طبع الكتاب عدة طبعاتّ ،
وخرج جيال كامال من

املهتم=ن باألدب املقارن .صادف الكتاب الانتشار والذيوع أك ,Äمن سابقيه والحقيه .فهو أعمق

الكتب تأث=,ا ]ي مسار الدراسات النظرية ]ي حقل ٔالادب املقارن عhى ٕالاطالق) ،(٤وكل الكتب الI
عرضت بعدﻩ للنظرية الفرنسية اعتمدت عليه بصورة أساسية ،وبعضها ٓالاخر كان ينم بعض
أفكارﻩ ومداخله ،بعضها الثالث لم يكن أك ,Äمن مجرد تخليص له أو لبعض ما جاء فيه مع

تحويرات كث=,ة أو قليلة ]ى ال,-تيب أو الصياغة.

و]ي نفس السنة ،نشر محمد محمد البح=,ي كتابا بعنوان »ٔالادب املقارن« ،و]ي سنة ،١٩٥٧

نشر صفاء خلو ،IGþالعرا°ي الجنسية ،الذي درس وتخصص ]ي هذا الفرع املعر]ي ٔالادبي ]ي

الجامعات ٔالاوروبية ،كتابا بعنوان »دراسات ]ي ٔالادب املقارن« باإلضافة إ ى مؤلفاته ٔالاخرى:

و»فن ال,-جمة ]ي ضوء الدراسات املقارنة« و»ال,-جمة التحليلية« .ساعد خلو ،IGþتكوينه ]ي
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٢

تطعيم الرؤية العربية ،لألدب املقارن ،بتآليفه الثالثة) .(١ركز خلو IGþاهتماماته عhى ظاهرة

ال,-جمة ،كأول ظاهرة ربطت ب=ن العرب باملقارنة ،وذلك خالل ترجمة القدماء لفن الشعر
ألرسطو ،من جهة ،وتداول ال,-جمات ٔالاجنبية أللف ليلة وليلة) ،(٢من جهة أخرى) .(٣و§wذا

تنت IÈاملرحلة التأسيسية للدراسات املقارنة ]ي البالد العربية لت,-ك املجال ملرحلة ال,-ويج .وبعد

الخمسينات تطور تدريس ٔالادب املقارن ]ي الجامعات العربية بخطوات غ= ,حثيثة .وألفت كتب

جامعية متفرقة اعتمدت كث=,ا عhى كتاب غنيم Iهالل .ولكن بدأت ت,Eز ]ي الثمانينات اتجاهات

جديدة عhى يد الجيل التا ي ،مؤذنة بحلول مرحلة wËوض جديدة أك ,Äوعيا للتطورات العاملية
الحية.

مرحلة الjkويج لألدب املقارن )(١٩٧٠-١٩٦٠

لم يعرف العالم العربي سوى مجلت=ن مختصت=ن ]ي ٔالادب املقارن) ،(٤هما »الدراسات ٔالادبية«
و»الدفات= ,الجزائرية لألدب املقارن« .نشرت مجلة »الدراسات ٔالادبية« ]ي لبنان من  ١٩٦٦إ ى

 ،١٩٦٧وكانت تصدر باللغت=ن العربية والفارسية وكان يديرها محمد محمدي .نشرت مجلة

»الدفاتر الجزائرية لألدب املقارن« ]ي الجزائر فيما ب=ن  ١٩٦٧و ،١٩٦٨وي تصدر باللغة

الفرنسية ،وكان يديرها الدكتور جمال الدين بن شيخ .منذ اختفاء املجلت=ن املختصت=ن ]ي

ٔالادب املقارن لم تظهر بدائل ع¦wما ،باستثناء بعض ٔالاعداد الخاصة عن ٔالادب املقارن ]ي مجلة
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٣

»عالم الفكر) «(١الكويتية ،ومجلة »فصول) «(٢املصرية .خصصت »عالم الفكر« عددا ]ي ١٩٨٠
حول مناهج ٔالادب املقارن ،كما خصصت »فصول« عددين ]ي  ١٩٨٣حول ٔالادب املقارن).(٣

كان محمد عبد املنعم خفاجة وحسن جاد حسن) (٤جامعيان عمال بجامعة ٔالازهر ،ونشرا

بمطابع الجامعة عملwxما حول ٔالادب املقارن .ظهر كتاب »دراسات ]ي ٔالادب املقارن« لعبد املنعم

خفاجة ]ي  .١٩٦٦نقل خفاجة ٔالافكار املتداولة حول ٔالادب املقارن ]ي عصرﻩ ليجعل م¦wا مركبا

قاطعا به املسافات الفاصلة ب=ن وUي املادة وما يتوجب علwxا تجاﻩ ٔالادب الوط¯-Iاملصري
خاصة) .(٥و]ي سنة  ،١٩٦٧أصدر كتاب لحسن حسن جاد بعنوان »ٔالادب املقارن« ،باإلضافة

إ ى دراسات لويس عوض) (١٩٩٠-١٩١٥) (٦ال Iاتسمت بالدقة واملنهجية .ومن أشهر املقارن=ن

]ي هذﻩ املرحلة طه ندا وحس=ن مجيب املصري) (٧اللذان كان يقارنان ب=ن ٔالادب العربي ؤالادب












 $Fs m' i=B= ,:C 3(?7 r! = )? <7 ?  K2D $= - )B  $%M` $%')M $'y (D
((T\B = $%ªY= $% ' F= j -> Y ( B= (b/? m= -\% b -(D= ibD -!   +
'.K2D

 g =\S n`7  *(b q J92bB = $F 3Y j  7 $? a? = ) 3g2B
K2B M M=(! $%?( $  *% n(`q j Í M Í = K = <%  3s= j P.%FaB Ø $()! $ & $'y T2)M
'K P'U?= $?bD nUM j $  <f'_) -!   $ Xq - HUM   j *   n³a? NM  $
$Fs K2B  *> D $%M n³ 3U? l= $% $    =  nW  ¯?( W29 (. $ g
((.g=  += 2) (?= 3% ³q -  \ -! $ ? +
',::c,:5 # Û2

@i» «(¬P j ( i»  `¢ +7 .*(+? (+Z $!; $%?( $' $%'D? lbF7 -./  -./ A%
 k\%!» «G%F = G2! TH j ( i» «HF^= $%'+; G? ( i» «k= Z -?» «k
@ (« .%fb= (D= $'= i *rBF7 -! 2PM (X k2 z= Q=( j
'R1 # Û2
2P@! W()! Ju!= (D! Q2 t2
 3D? $ %¬ $%)¥X k  !HF^= 9(@ i % ? h' (Rc,:,:) W() h%y G./ 2bY
F= m' 7 zbf M %Y(B l < 9 9= Y(b i j $%?( $ bD ' $F T=7   ( T=7 z&q .t%
`.k(q= kb.Y?= ()! -! P%' 3)/  $³== \s2; -! l >S pq ,::C  j

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٤

ٕالاسالمي الشر°ي ،وفاطمة مو (١)GÔال Iنشرت كتابا بعنوان »ب=ن أدب=ن :دراسات ]ي ٔالادب

العربي والانجل=ي« ومحمد مفيد الشوبا IGÚالذي نشر كتابه ]ي هذﻩ املرحلة لعنوان »رحلة

ٔالادب العربي إ ى أوروبا«.

مرحلة الرشد لألدب املقارن )-١٩٧٠

(

و]ي ف,-ة السبعينات تبدأ مرحلة الرشد والنضج ]ي دراسات ٔالادب املقارن ]ي العالم العربي.

يتجسد تطور هذﻩ املرحلة ]ي قيام نزعت=ن ،هما نزعة الدراسات املقارنة ب=ن ٔالادب=ن العربي

وٕالايراني ،ونزعة الدراسات املقارنة ب=ن ٔالادب=ن العربي والغربي.
•

نزعة الدراسات املقارنة العربية ٕالايرانية

ازدهرت ]ي هذﻩ الف,-ة الدراسات املقارنة ب=ن ٔالادب=ن العربي وٕالايراني ،كنتيجة ألبحاث

فيلولوجية سابقة عن عالقات اللغت=ن العربيةٕ-الايرانية ،وال Iما لبثت أن تحولت إ ى دراسات

للصالت ،بفعل تواجد أقليات شيعية ]ي لبنان وبلدان عربية أخرى) .(٢تمثل ثالثة أبحاث

جامعية هذﻩ ال¥عةٔ» :الادب املقارن« ملحمد عبد السالم كفا]ي ]ي سنة  ،١٩٧١و»ٔالادب
املقارن« لطه ندا ]ي سنة  ،١٩٧٥و»دراسات ]ي ٔالادب املقارن« لبديع محمد جمعة ]ي سنة
 .١٩٧٨كان محمد عبد السالم كفا]ي أستاذ ٓالاداب ٕالاسالمية بجامعة القاهرة ،وجامعة ب=,وت

العربية .لقد ق GÕكفا]ي سنوات طويلة ]ي تدريس ٔالادب املقارن ،وكان كتابه حول هذا

املوضوع ثمرة هذا التدريس) .(٣وقد ركز كفا]ي ]ي مقاربته عhى الطابع ٕالاسالمي للتأث= ,والتأثر،
ولكن طموحاته املنهجية ظلت مجرد بيانات مبدئية ،ال تتعداها إ ى التطبيقات الفعلية).(٤
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٥

يجعل طه ندا من موضوع ٔالادب املقارن موضوعا لقراءة ]ي التاريخ ٔالادبيw§ ،دف إعادة تركيب

ٕالاشارات والصدى ؤالاثر ]ي ٕالاعالم والتيارات) .(١صدر كتاب بديع محمد جمعة عن دار ال¦wضة

بب=,وت ،ويعت ,Eهذا الكتاب آخر السلسلة ]ي نزعة الدراسات العربية ٕالايرانية ،وهو بدورﻩ

مجموعة محاضرات جامعية ،لهذا كان الطابع الغالب عhى الدرس فيه هو امليل نحو

بيداغوجية التلق=ن .يقدم محمد جمعة – كسابقه طه ندا – إشارة إ ى وجود مدرسة
أمريكية).(٢
•

نزعة الدراسات املقارنة العربية الغربية

تمثل أبحاث جامعية هذﻩ ال¥عة ،م¦wا ٔالاعمال لريمون طحان ،وإبراهيم عبد الرحمن محمد)،(٣

وعبد الدائم الشوا .كان ريمون طحان أستاذ ٔالادب املقارن ]ي الجامعة اللبنانية .وقبل أن
يصدر ريمون طحان كتابه »ٔالادب املقارن ؤالادب العام« سنة  ،١٩٧٢كان قد أصدر مقالت=ن

حول ٔالادب املقارن بمجلة الثقافة السورية .فأهمية النص عند طحان تتخذ صبغة خاصة،

من حيث تتويجها للدراسات العربية املقارنة بعمل تلخي .(٤)IGÅأصدر ]ي » ،١٩٨٢النظرية

والتطبيق ]ي ٔالادب املقارن« إلبراهيم عبد الرحمن محمد ،و»]ي ٔالادب املقارن« لعبد الدائم

الشوا .ورغم أن ٔالاول مصري الجنسية والثاني سوري ،فقد صدر كتا§wما عن ب=,وت – دار

العودة .تسدد الكتابان عhى التطبيق ]ي ٔالادب املقارن .كتاب إبراهيم عبد الرحمن محمد يجعل

من النظرية مدخال ومن التطبيق منشغال ،أما كتاب عبد الدائم الشوا دراسة تطبيقية مقارنة
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٦

ب=ن ٔالادب=ن العربي وٕالانجل=ي .و]ي هذﻩ املرحلة أيضا يمكننا ذكر كتاب د /حسام الخطيب)(١
الذي ظهر سنة  ١٩٧١بعنوان »سبل املؤثرات ٔالاجنبية وأشكالها ]ي القصة السورية :دراسة

تطبيقية ]ي ٔالادب املقارن« ،وكتاب إحسان عباس) (٢بعنوان »مالمح يونانية ]ي ٔالادب العربي«.

تمثل الثمانينات wËوضا شامال ]ي مجال الدراسة الجامعية والبحث الجامي من الناحيت=ن

الكيفية والكمية .ومن املؤشرات ٕالاطارية ذات التأث= ,املباشر ]ي الظاهرة املقارنية ي :تعدد

الجامعات العربية واكتمال عدد من الجامعات ال Iبدأت عملها ]ي السبعينات ،وازدياد عدد

املدرس=ن املتخصص=ن باألدب املقارن ]ي الجامعات املقارنة ،ازدياد عدد املوفودين ،والتنوع ]ي
الدوريات العربية املتخصصة بالثقافة ؤالادب .و]ي مطلع  ،١٩٨١ظهرت ]ي القاهرة مجلة

»ألف :مجلة الشعريات املقارنة« عن الجامعة ٔالامريكية ]ي القاهرة .قد اهتمت باألدب املقارن

املجالت العربية املشهورة أمثال »املوقف ٔالادبي« ،و»ٓالاداب ٔالاجنبية« ،و»املعرفة« .و]ي
الثمانينات ظهرت مجموعة كب=,ة من املقاالت والكتب ال Iتدل عhى تطور هذا النوع من

الدراسات ]ي البالد العربية .خصصت مجلة »عالم الفكر« الكويتية عددا كامال للدراسات
املقارنة سنة  ،١٩٨٠كما خصصت مجلة »فصول« املصرية عددين م¦wا للدراسات املقارنة ]ي

سنة  .١٩٨٣و]ي نفس السنة نشر عبد الوهاب عhي الحكي كتابا بعنوان »ٔالادب املقارن« ،و]ي
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٧

سنة  ،١٩٨٤نشر داود سلوم) (١كتابا بعنوان »دراسات ]ي ٔالادب املقارن التطبيقي« .و]ي سنة

 ،١٩٨٦ظهر كتاب سعيد علوش) (٢بعنوان »مكونات ٔالادب املقارن ]ي العالم العربي« .ويعد

كتاب »ٔالادب املقارن :أصوله وتطورﻩ ومناهجه« ) (١٩٨٧لطاهر أحمد مكي) (٣ممثال أدق تمثيل

للمقصود باتجاﻩ التنوع والانفتاح .تقدم هذﻩ املوسوعة املقارنية نفسها أشبه بذاكرة عربية
دولية لتجربة ٔالادب املقارن ]ي الوسط الثقا]ي العربي).(٤

ومن أبرز التطورات ٕالاطارية ]ي هذﻩ املرحلة بدء تنظيم أعمال املقارن=ن العرب ]ي شكل

مؤتمرات وروابط .وفيما يتعلق باملؤتمرات املتخصصة باألدب املقارن يبدو أن مؤتمر ٔالادب

املقارن ال Iدعت إليه جامعة املنيا بمصر ]ي عام  ١٩٨١كان أول هذﻩ املؤتمرات .ثم عقد

»ملتفى دو ي حول ٔالادب املقارن عند العرب« ]ي الجزائر ]ي  .١٩٨٣سجل املعهد اللغات وٓالاداب

بجامعة عنابة نجاحا بعقد »املؤتمر ٔالاول للمقارن=ن العرب« ]ي  ،١٩٨٤وأهم ما تمخض عنه

هذا امللتقى التاريêي انبثاق »الرابطة العربية لألدب املقارن« واتخاب مكتبة للرابطة تكون

جامعة عنابة مقرﻩ الدائم ،كما انتخب عبد املجيد حنون )الجزائر( أمينا عاما للرابطة) .(٥ومن
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٨

الروابط ٔالاخرى لألدب املقارن» :الجمعية املصرية لألدب املقارن) ،«(١و»الرابطة املغربية لألدب
املقارن« .تأسست »الجمعية املصرية لألدب املقارن« أواخر عام ] ١٩٨٥ي جامعة القاهرة.

و]ي ف,-ة التسعينات تواصل ٕالاصدار بنفس الوت=,ة ال Iكان علwxا ]ي العقد السابق ،ومن أهم ما

ظهر فwxا :كتاب »آفاق ٔالادب املقارن :عربيا وعامليا« لحسام الخطيب ]ي سنة  ،١٩٩٢وكتاب

»ٔالادب املقارن من منظور ٔالادب العربي :مقدمة وتطبيق« لعبد الحميد إبراهيم ]ي سنة ،١٩٩٧

وكتاب »نحو نظرية جديدة لألدب املقارن« ]ي جزئ=ن ألحمد عبد العزيز ]ي سنة .٢٠٠٢

ولعل محاوالت د /حسام الخطيب) (٢الجادة ]ي دراساته املقارنة ،ي ٔالاك ,Äرغبة ]ي تجاوز ٔالادب

املقارن العربي لواقعه الحا ي ،الذي يعيش حالة مراوغة ب=ن قطبيه ،ب=ن باطن املنهج الذي يقوم
عhى أسس ورؤى وأنساق معرفية غربية) ،(٣وب=ن ظاهرﻩ الذي يرتبط بتطبيقات دراسية تأويلية،

تفتقر ]ي مجملها ملعيار يضبط املسافة ب=ن ما هو مؤشر أصيل يسمح بقيام دراسة مقارنة ذات

دالئل ،وب=ن ما هو اعتباطي ظ¯ Iقاصر ]ي قدرته عhى إقامة مقارنة تثبت تراكب أقطاب الدراسة

وتفاعلها ،عhى نحو يمكنه من تحقيق جدوى الدراسة وغايwåا) .(٤يعد عز الدين املناصرة) (٥من
أهم املقارن=ن العرب ،الذين سعوا جهدهم ]ي سبيل اق,-اح منهج مقارن جديد ،وإن تعلل

باإلشكالية كوسيلة منهجية ،تسمح له بطرح اق,-احه هذا؛ رغبة منه ]ي ٕالافالت من قبضة
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٤٩

التنظ= ,التجريدي ،وبقصد استشراف رؤى وأنساق وآليات لها استقاللها النس Iéعن املتداول
من قواعد التنظ= ,النقدي املعروفة.

ّ
العربي ّإبان ٔالاعوام ٔالاخ=,ة قد اقتصر ما أنجزﻩ املقارنون
إن الدراسات ٔالادبية املقارنة ]ي الوطن

العرب عhى إعادة إصدار كتwÇم القديمة ]ي طبعات ّ
موسعة وبعناوين جديدة .هذا ما فعله

املقارنان املعروفان حسام الخطيب وعز الدين املناصرة .فقد أعاد ٔالاول طباعة كتابهٔ» :الادب

املقارن« )جامعة دمشق (١٩٨٢ ،ووضع له عنوانا جديدا هو» :آفاق ٔالادب املقارن عربيا

وعامليا« )دمشق :دار الفكرّ ،(١٩٩٢ ،أما الثاني فقد أصدر طبعة جديدة ّ
معدلة من كتابه:

» ّ
مقدمة ]ي نظرية املقارنة« ّ
)عمان :دار الكرمل (١٩٨٨ ،بعنوان جديد هو» :املثاقفة والنقد

ّ
قطرية لألدب املقارن
املقارن« )ب=,وت :املؤسسة العربية للدراسات  .(١٩٩٦ولم تنشأ جمعيات

إال ]ي بلد عربي واحد وهو مصر ،ولم تتمكن الرابطة العربية لألدب املقارن من تحقيق أي من

طموحاwÉا العلمية وعhى رأسها إصدار مجلة عربية للدراسات ٔالادبية املقارنة) .(١ولكن عدد

املقارن=ن ]ي الجامعات العربية هو اليوم أك ,Eمما كان عليه ]ي ّ
أي وقت م .GÕوعhى سبيل

املثالّ ،
فإن كلية ٓالاداب ]ي جامعة حمص ،وي أصغر الجامعات السورية وأحدwùا ،تضم ]ي

صفوف هيئwåا التدريسية سبعة متخصص=ن ]ي ٔالادب املقارن .فأساتذة ٔالادب املقارن أصبحوا

متواجدين بأعداد وف=,ة ]ي الجامعات العربية كلها.

و]ي ٔالاعوام ٔالاخ=,ة ازدهرت ]ي الدراسات املقارنة دراسة التشا§wات التيبولوجية ال Iتتخذ من

ّ
التناص
نظرية

Intertexuality

أساسا له .وشيئا فشيئا ّ
يحل هذا النوع من الدراسات محل

التأث= ,والتأثر الّ I
يقدم نفسه بديال لها .إن دراسة عالقات التناص ب=ن أعمال من ٔالادب العربي

مكمل ّ
وأعمال من ٓالاداب والثقافات ٔالاجنبية ي ّ
جيد لدراسات التلقي ٕالابداUي .فهذا يؤدي

ّ
تناص ب=ن ٔالادب العربي وٓالاداب ٔالاجنبيةّ .إن الدراسات املقارنة الI
بالضرورة إ ى ظواهر
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أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث

١٥٠

تستند إ ى نظري Iالتناص والتلقي ٕالابداUي املنتج كفيلة بتصحيح النظرة إ ى عالقة ٔالادب

العربي باآلداب ٔالاجنبية ،وبأن تضع ّ
حدا لكل ذلك الجدال حول السرقات ٔالادبية وحول
ّ
يتضمن ٔالادب العربي الحديث
خضوع ٔالادب العربي الحديث ملؤثرات أجنبية .فليس العيب أن

مؤثرات كهذﻩ ،بل العيب ّ
كل العيب هو أن يخلو من تلك املؤثرات .ف IÈدليل عhى أن ٔالادب
العربي الحديث أدب ّ
ومرسال).(١
³ي ،يتفاعل مع ٓالاداب والثقافات ٔالاجنبية مستقبال ِ

ٔالادب املقارن ي املغرب العربي

فقد قدمت الساحة املغاربية إبان الثمانينات عددا جيدا من املقارن=ن أمثال محمود
طرشونة) (٢من تونس ،وعبد املجيد حنون) (٣من الجزائر ،وسعيد علوش من املغرب .املغرب

أقرب أقطار املغرب العربي إ ى أوربا ،وهذا جعله خالل تاريخه يحتل مكانة خاصة تلتقي فيه

الثقافة العربية ٕالاسالمية بالثقافات العاملية .ولهذا كان عhى املغرب وجامعياته أن يخلق ]ي
ٔالاوساط الثقافية والجامعية الاقتناع بضرورة الاهتمام الجدي بالدراسات املقارنة وبضرورة

تنظيم هذﻩ الدراسات بطريقة تر IGالتطلع والطموح) .(٤عقدت الرابطة العربية لألدب املقارن
مؤتمرها الثالث ]ي جامعة امللك محمد الخامس بالرباط ،وذلك ]ي أواخر عام  .١٩٨٩املغاربة
قد ان-عوا دفة القيادة والريادة عhى صعيد ٔالادب املقارن أيضا ،بعد أن كانت الريادة فيه

للمصري=ن إبان الخمسينات والستينات والسبعينات.
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ولقد ملع ب=ن املقارن=ن املغاربة الدكتور سعيد علوش بشكل خاص وذلك منذ أواسط الثمانيات.

وعلوش هو أستاذ ٔالادب املقارن ]ي قسم اللغة العربية بجامعة الرباط ،وهو إضافة لكونه
مقارنا ناقد وكاتب وط¯ Iديمقراطي تقدمي .وقد برز اسمه كمقارن من خالل عدة كتب أمد §wا

املكتبة املقارنية العربية) ،(١م¦wا دراسته الضخمة »مكونات ٔالادب املقارن ]ي الوطن العربي«.
وي ]ي ٔالاصل أطروحة تقدم §wا املؤلف لنيل درجة الدكتوراﻩ ،إال أwËا ]ي واقع ٔالامر أك ,Äمن

ذلك بكث= :,إwËا بحث علم Iرائد ،استق GÅفيه علوش تاريخ ٔالادب املقارن العربي وواقعه

تأليفا وتدريسا ومؤسسات ،واتجاهاته النظرية بعمق وشمول ال مثيل لهما ]ي البحث املقارني

العربي .أما الكتاب الثاني فقد خصصه علوش للبحث ]ي إشكالية ظاهرت=ن هامت=ن ]ي ٔالادب
والنقد العربي=ن هما :التيارات ٔالادبية ]ي العالم العربي ،والتأث= ,والتأثر ]ي املقارنات العربية.

وأخ=,ا فقد صدر لعلوش كتاب ثالث عنوانه» :مدارس ٔالادب املقارن –دراسة منهجية« ،وهو

كتاب يستحق اهتماما خاصا من جانب املقارن=ن والنقاد العرب عhى حد سواء.

و]ي الحقيقة فإن كتاب سعيد علوش »مدارس ٔالادب املقارن« يمتاز عhى معظم املؤلفات

العربية ال Iتعالج املوضوع نفسه من عدة نواح أبرزها تخصيص ح= واف لعرض ٔالادب
املقارن ومدارسه ]ي الغرب .وعلوش لم يكتف بعرض نشوء ٔالادب املقارن وتطورﻩ ]ي الغرب،

بل اتبع ذلك بعرض واف تاريخيا وتحليليا لنشوء هذا العلم وتطورﻩ ]ي الوطن العربي ،مما

جعل من هذا الكتاب م¦wال للمعلومات املتعلقة باألدب املقارن ]ي الغرب و]ي العالم العربي عhى

حد سواء .وهذﻩ ناحية يش,-ك فwxا علوش مع زميله الفلسطي¯ Iالدكتور عز الدين املناصرة
الذي ضمن كتابه »مقدمة ]ي نظرية املقارنة« عرضا مستفيضا لألدب املقارن ]ي الوطن العربي،

وإن يكن املناصرة قد ركز عرضه عhى بدايات ظهور النظرة املقارنية ]ي النقد العربي الحديث،

وأبرز دور الناقد الفلسطي¯ Iرو³ي الخالدي عhى هذا الصعيد بينما اكتفى علوش بتقديم
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صورة بانورامية لألدب املقارن العربي ]ي شكله الجامي أو ٔالاكاديم ،Iبحيث يمكن القول أن

العرض=ن يكمالن بعضهما بعضا إ ى حد بعيد.
ٔالادب املقارن Lي الجامعات العربية :

منذ ظهور ٔالادب املقارن وهو يرتبط بالتوجيه التعليم ،Iلقد ولد ٔالادب املقارن ]ي أحضان
الجامعات والزمها ]ي نشأته وتطورﻩ .فهو يدرس الجامعات العربية ،بكل من مصر والعراق

ولبنان وتونس واملغرب والجزائر وبدرجات متفاوتة ]ي با°ي الجامعات العربية.
•

املرحلة الجنينية ٔالاوqى بالشرق العربي

و]ي مطلع العشرينات بدأت كلمة »مقارن« تظهر بوضوح أك] ,Äي مجال الدراسات ٔالادبية العربية

وتحتل مكانا ]ي بعض املعاهد العليا ،كمدرسة دار العلوم بالقاهرة ال Iاستخدمت منهج
املقارنة ]ي مجال الدراسات اللغوية .ففي سنة  ،١٩٢٤كانت تدرس §wا مادة جديدة بعنوان

»اللغة الع,Eية واللغة السريانية ومقارنwåما باللغة العربية« .وقد ساهمت هذﻩ املدرسة ،دار
العلوم] ،ي إرساء قواعد الدراسات املقارنة ال سيما مع ٔالاساتذة أحمد خاكي ومهدي عالم وعبد

الرزاق حميدة وإبراهيم سالمة .و]ي سنة  ،١٩٤٣قرر املجلس ٔالاعhى لدار العلوم ]ي إحدى

جلساته أن يصبح ٔالادب املقارن مادة جامعية مستقلة تدرس ]ي السنت=ن الثالثة والرابعة،

واملالحظة أن الدراسات املقارنة كانت حبيسة املنظور التاريêي] .ي سنة  ،١٩٥٣عمل إبراهيم
سالمة ،الذي أصبح عميدا لكلية ٓالاداب بجامعة القاهرة ،عhى إدخال ٔالادب املقارن مادة

تدرس ]ي قسم اللغة العربية ويقوم هو نفسه بتدريسها .أدى اهتمام الجامعة باألدب املقارن إ ى
القيام بإرسال طلبة جامعي=ن للتخصص ]ي ٔالادب املقارن ]ي أوربا ،فأرسل كل من محمد
غنيم Iهالل من دار العلوم إ ى باريز كما أرسل حسن النوتي من قسم الفرنسية بكلية ٓالاداب

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث
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]ي جامعة القاهرة إ ى باريز أيضا ،ثم تتابعت البعثات العلمية بعد ذلك للتخصص ]ي ٔالادب
املقارن ]ي أوربا .فإرسال البعثات إ ى فرنسا يعت ,Eتحوال لألدب املقارن ]ي مصر.

ولم تبدأ مرحلة املتخصص=ن إال ]ي الخمسينات من القرن العشرين عند عودة املختص=ن من
الجامعات ٔالاوروبية أمثال محمد غنيم Iهالل الذي تتلمذ عhى أعظم املختص=ن ]ي ٔالادب

املقارن ]ي فرنسا أمثال جان ماري كاريه وبول فان تييغم .و]ي سنة  ،١٩٥٦افتتحت كلية

ٓالاداب بجامعة ع=ن شمس مكانا ]ي قسم اللغة العربية لتدريس مادة ٔالادب املقارن ،وكان
محمد غنيم Iهالل يدرسها .أصبح هالل الناطق الرسم Iواملمثل الشرUي لألدب املقارن عندما
كان يدرس ]ي دار العلوم ،وع=ن الشمس ،ؤالازهر) .(١و]ي wËاية الخمسينات تعرض ٔالادب
املقارن ألزمة ]ي الجامعات املصرية نتيجة هجرة مجموعة كب=,ة من أستاذة ٔالادب املقارن إ ى
أوروبا أمثال حسن النوبي وعامر عطية وأنور لوقا .و]ي أواسط الستينات عاد عبد الحكيم

حسان من انجل,-ا حيث نال شهادة الدكتوراﻩ ]ي ٔالادب املقارن والتحق بقسم ٔالادب املقارن
والنقد والبالغة بكلية دار العلوم ،باإلضافة إ ى صفاء خلو ،IGþالعرا°ي الجنسية وأستاذ ٔالادب

املقارن بجامعة بغداد ،الذي كان لديه رؤيا واضحة للدرس املقارن باق,-احه ملحاور الدرس

انطالقا مما يوجد ]ي العالم العربي من مادة ال,-جمة والنتاج ٔالادبي ؤالاساليب واملذاهب

ؤالانواع ٔالادبية .ويضع هذﻩ العناصر كشرط ضروري لتدريس مادة ٔالادب املقارن.
•

املرحلة املتقدمة الثانية باملغرب العربي

تأخر ظهور الدراسات املقارنة ]ي املغرب إ ى سنة  ،١٩٦٣وذلك بسبب حداثة الجامعة املغربية،

ّ
ال Iدشنت ]ي سنة  .١٩٥٩وقد كان أمجد الطرابل (٢٠٠١-١٩١٦) (٢)IGHالسوري الجنسية،
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أستاذا لألدب املقارن ]ي هذﻩ الجامعة ملدة طويلة حوا ي عقدين من الزمن وهو لم يكن مختصا

باألدب املقارن ،وبعدﻩ التحقت كوكبة من املختص=ن ]ي هذﻩ املادة §wذﻩ الجامعة أمثال عبد

اللطيف السعداني وسعيد علوش ومحمد أبو طالب وحسن املنيي) .(١أما ]ي تونس فكانت
مادة ٔالادب املقارن تدرس ]ي كلية ٓالاداب بجامعة تونس منذ  ،١٩٧٢و]ي املدرسة العليا
لألساتذة منذ  ،١٩٧٤وكان يش,-ك ]ي تدريسه أساتذة اللغة العربية واللغة ٕالانجل=ية واللغة

الفرنسية ،أمثال املن÷ي الشمhي ،والسيدة كيوز .ففي كلية ٓالاداب التونسية تدرس املادة
كشهادة تكميلية.

وأما ]ي الجزائر ،فقد بدأ تدريس ٔالادب املقارن ]ي جامعة الجزائر ،و]ي سنة  ١٩٦٩بدأت

جامعة قسنطينة تدريسه ،وبعدها جامعة عنابة ثم جامعة ت=ي وزو .املنهج الفرن] IGHي
الدراسات املقارنة هو املتبع ]ي كل الجامعات الجزائرية عhى غرار معظم الجامعات العربية

ٔالاخرى .واملالحظة أن الجامعات ٔالاردنية والسعودية والكويتية والعراقية واليمنية كانت تتبع
ّ
ّ
الاختصا ،IGþوأبرزها
العلمI
املنهج ٔالامريكي .أسس املقارنون منابر ومؤسسات التواصل

الكونفدرالية الدولية لألدب املقارن والرابطة العربية والجمعيات القطرية لألدب املقارن .ومن

أهم تطورات ٔالادب املقارن العربي قيام »الرابطة العربية لألدب املقارن« ال Iعقدت امللتقى

التحض=,ي ]ي جامعة عنابة بالجزائر عام  .١٩٨٣ويش= ,وضع الثقافة العربية املعاصرة ِإ ى أن

ٔالادب املقارن يبشر بمستقبل ذي شأن ]ي رحاب الجامعات العربية وخارجها .ومن أشهر
ٔالاساتذة املعاصرين لألدب املقارن ]ي جامعات العالم العربي :د/كمال أبو ديب ،ود/حسام

الخطيب ،ود/عبدﻩ عبود ،ود/أحمد درويش،
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الخاتمة
لم يكن النقد العربي ]ي عصور ال¦wضة قديما وحديثا بمغزل من التيارات واملدارس ٔالاجنبية.

إن أفالطون وأرسطو قد أثرا ]ي النقد ٔالادبي العربي ،ومنذ النصف الثاني من القرن التاسع
عشر تأثر ٔالادب العربي الحديث ونقدﻩ باملذاهب الغربية .كان من ثمرة ذلك التأث=wË ,وض ٔالادب

املوضوUي فأخذ يقوم –عن وUي– بدورﻩ النف IGHوالاجتماUي ،متمشيا ]ي نواحيه الفنية مع

أحدث الاتجاهات العاملية .ونقاد الحداثة ينادون بالوقوف عند حد النص ٕالابداUي وحدﻩ،
وعدم تجاوزﻩ إ ى غ=,ﻩ ،وبعبارة أخرى :تجريد النص من قائله وكأنه مجهول ،ومن كافة ظروفه،

اكتفاء بتحليل ن .IGÅوال يستطيع ألحد أن ينكر تأث= ,النقد العربي §wذﻩ املدارس ألن العالم
العربي كان – وال يزال] -ي اتصال دائم بالغرب سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعلميا وفنيا .أخذ

النقد العربي الحديث أصوله من جميع املذاهب النقدية ]ي القديم والحديث ومن الشرق

والغرب عhى حد سواء.
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املصادر واملراجع
.١

إبراهيم ،رزان محمود .املؤثر الاستعماري ي الكتابة ٔالادبية ايقاعات متعاكسة تفكيكية.

املجلة العربية للعلوم ٕالانسانية .الكويت :مجلس النشر العلم ./جامعة الكويت.

.٢٠١١/١٩/١٠

.٢

إبراهيم ،عبد الحميدٔ ،(١٩٩٧) ،الادب املقارن من منظور ٔالادب العربي :مقدمة وتطبيق،

.٣

ابن حسTن ،محمد بن سعدٔ ،(١٩٩٨) ،الادب الحديث :تاريخ ودراسات ،ج  ،٢ط  ،٦الرياض:

.٤

أبو السعود ،فخري ،(١٩٩٧) ،ي ٔالادب املقارن ومقاالت أخرى ،الهيئة املصرية العامة للكتاب

.٥

.٦

.٧

القاهرة :دار الشروق

دار عبد العزيز

أبو دقة ،مو ijkإبراهيم ،(٢٠٠٨) ،قراءة تحليلية ي مرجعيات التنظ nTالعربي لألدب املقارن،

مجلة الجامعة  ،فلسطTن

أبو هيف ،عبد ﷲ" ،(٢٠٠٠) ،النقد ٔالادبي العربي الجديد" ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب

أحمد عيد ،القاهرة ،النقد النسوي ظاهرة ترد عwى اهمال ابداعات الروائيات العربيات،

موقع املفهوم ،آفاق أدبية،

الرابطhttp://www.mafhoum.com/press2/61C32.htm :

.٨

باجو ،ه~nي ،ودانييلٔ ،(١٩٩٧) ،الادب العام واملقارن ،ترجمة غسان السيد ،دمشق :اتحاد

.٩

البازي ،سعد؛ والرويwي ،ميجان .دليل الناقد ٔالادبي .بnTوت :املركز الثقا ي العربي .ط .٢

كتاب العرب
٢٠٠٠

 .١٠تريز منصور ،إمرأة الثورة وال ضة الفكرية ؤالادبية والحزن الدفTن ،مجلة الجيش ،العدد
 – ٢٦١آذار.٢٠٠٧ ،

 .١١جريدة "دنيا الشرق"  ،الدمام  ٢٧ ،فnاير ٢٠٠٨

 .١٢الج ، /مانع بن الحماد ،(٢٠٠٣) ،املوسوعة امليسرة ،ج  ،٢ط  ،٥الرياض :دار الندوة
 .١٣الجوزو ،مصطفى ،مصطفى صادق الرافي ،دار ٔالاندلس

 .١٤جيمسون ،فريدريك ،(١٩٧٢) ،سجن اللغة ،برنستون :مطبعة جامعة برنستون

 .١٥حمود ،ماجدة ،(٢٠٠٠) ،مقاربات تطبيقية ي ٔالادب املقارن ،دمشق :اتحاد كتاب العرب

 .١٦حمودة ،عبد العزيز ،(١٩٩٨) ،املرايا املحدبة من البنيوية إى التفكيك ،سلسلة عالم املعرفة،
رقم  ،٢٣٢الكويت :املجلس الوط /للثقافة والفنون وٓالاداب

أثر النظريات ٔالادبية الغربية ي النقد ٔالادبي العربي الحديث
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 .١٧حنون ،عبد املجيد ،(١٩٩٦) ،الالنسونية وأثرها ي رواد النقد العربي الحديث ،الهيئة
املصرية العامة

 .١٨الخطيب ،حسام ،(١٩٩٩) ،آفاق ٔالادب املقارن عربيا وعامليا ،ط  ،٢بnTوت :دار الفكر
املعاصر

 .١٩خفاي ،محمد عبد املنعم" ،(٢٠٠٢) ،مدارس النقد ٔالادبي الحديث" ،القاهرة :دار املصرية
.٢٠

اللبنانية

الدوهو ،محمد .النقد املابعد الكولونياي ي املغرب-أو الكتابة املضادة ضد ٔالانساق املهيمنة.

موقع الاتحاد الاشnاكي .يوم الاسnجاع .٢٠١٣/١٠/٠٧ :الرابط:

http://www.ailmaroc.net/def.asp?codelangue=29&wss=1Y09io000101&id_info=169
228

 .٢١رحمة ﷲ ،أحمد إبراهيمٔ ،(٢٠٠٥) ،الادب والنقد عند العرب ،كالكوت :مكتبة الهدى
 .٢٢رينيه ويليك ،مفاهيم نقدية ،مجلة عالم املعرفة ،عدد  ،١٩٩٠ ،١١٠الكويت

 .٢٣الزقwي ،نور الدين .الناقد املغربي إدريس الخضراوي يصدر كتابه " الرواية العربية وأسئلة ما
بعد ٕالاستعمار" .موقع صوت أسفي .يوم الاسnجاع  .٢٠١٣/١٠/٠٧الرابط:
http://www.sawtasfi.com/index.php/2013-07-24-18-08-13

 .٢٤زكي ،أحمد كمال ،النقد ٔالادبي الحديث  :أصوله واتجاهاته ،بnTوت :دار ال ضة العربية.
 .٢٥زيما ،بي nTف،(١٩٩٦) ،.

La Déconstruction: Une critiqie

)التفكيكية :دراسة نقدية(،

تعريب :أسامة الحاج ،بnTوت :املؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع

 .٢٦سعيد ،إدوارد .العالم والنص والناقد .ترجمة عبد الكريم محفوض .دمشق :منشورات اتحاد

الكتاب العربي.٢٠٠٠ .
فكيكية ّ
السيد ,غسانّ ،
ّ
ّ
ّ
العربي الحديث ,مجلة املوقف ٔالادبي ,العدد  ,٤٢٦تشرين
والنقد
الت
.٢٧
ٔالاول ٢٠٠٦ ,م.

 .٢٨س©Tا قاسم ،حول بويطيقيا العمل املفتوح ،قراءة ي اختناقات العشق والصباح إلدوار
الخراط ،مجلة فصول ،مجلد ،٤عدد١٩٨٤ ،٢

 .٢٩سيلدن ،رامان ،(١٩٩٦) ،النظرية ٔالادبية املعاصرة ،ترجمة سعيد الغانم ،/ط  ،١املغرب :دار
فارس للنشر والتوزيع

 .٣٠شاهTن ،روزماري" ،(١٩٩٥) ،قراءات متعددة للشخصية-علم نفس الطباع ؤالانماط :دراسة
تطبيقية عwى شخصيات نجيب محفوظ" ،بnTوت :دار مكتبة الهالل

 .٣١الشنطي ،محمد صالحٔ ،(٢٠٠١) ،الادب العربي الحديث ،ط ،٣ :حائل :دار ٔالاندلس
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١٥٨

 .٣٢صدار ،نور الدين ،مدخل إى البنيوية التكوينية ي القراءة النقدية العربية املعاصرة ،مجلة
عالم الفكر ،ع  ،١م  ،٣٨يوليو ٢٠٠٩

 .٣٣عبد الجليل ،عwي ،(٢٠٠٥) ،فن كتابة القصة القصnTةٔ ،الاردن :دار أسامة

 .٣٤عبد الجليل ،منقور ،(٢٠٠١) ،علم الداللة ،دمشق :اتحاد الكتاب العرب

 .٣٥عبد الحميد ،شاكرٔ" ،(١٩٩٣) ،الادب والجنون" ،القاهرة :الهيئة املصرية العامة للكتاب

 .٣٦عبد الرحمن بن إسماعيل السماعيل )تحرير( ،الغذامى الناقد :قراءات ي مشروع الغذامى
النقدي ،كتاب الرياض ،عدد  ،٩٨-٩٧ديسم٢٠٠١ n

 .٣٧عبد الرزاق ،سيد ،(٢٠٠٢) ،املنهج ٕالاسالمي ي النقد ٔالادبي ،بnTوت :دار الفكر املعاصر
 .٣٨عبد الفتح ،سم ،nTالبنيوية ،مجلة العربي -الكويت ،العدد ،٤١٩ :أكتوبر ١٩٩٣م

 .٣٩عبد ﷲ  ،محمد حسن" ،(٢٠٠٥) ،مداخل النقد ٔالادبي الحديث"  ،القاهرة :دار املصرية
السعودية

 .٤٠عبود ،عبدﻩٔ ،(١٩٩٩) ،الادب املقارن :مشكالت وآفاق ،دمشق :اتحاد كتاب العرب
ّ
 .٤١عدمان ،عزيز .قراءة النص ٔالادبي ي ضوء فلسفة التفكيك .مجلة عالم الفكر .الكويت:
املجلس الوط /للثقافة والفنون وٓالاداب .املجلد  . ٢ ،٣٣أكتوبر /ديسم٢٠٠٤ ،n

 .٤٢عزام ،محمد ،(٢٠٠٣) ،تحليل الخطاب ي ضوء املناهج النقدية املعاصرة ،دمشق :اتحاد
الكتاب العرب

 .٤٣علوش ،سعيد ،(١٩٨٧) ،مدارس ٔالادب املقارن :دراسة منهجية ،املركز الثقا ي

 .٤٤عناني ،محمد ،(١٩٩٧) ،املصطلحات ٔالادبية الحديثة :دراسة ومعجم إنجل©Tي /عربي،
الشركة املصرية العاملية للنشر  -لونجمان ،ط ٢

 .٤٥الغذامى ،عبد ﷲ ،(١٩٩٨) ،الخطيئة والتكف ،nTالهيئة املصرية العامة للكتاب ،ط٤ :
ﱠ
 .٤٦فانوس ،وجيه .النقد الثقا ي العربي ودراسات مرحلة ما بعد الكولونيالية :واقع الدراسات
ﱠ
العربية الثقافية .دليل وقائع املؤتمر الثالث للبحث العلم /ي ٔالاردن .النقد الثقا ي ودراسات ما
بعد الكولونيالية٢٠٠٧ .

 .٤٧فرطاس ،نعيمة ،نظرية التناصية والنقد الجديد )جوليا كريستيفا نموذجا( ،مجلة املوقف
ٔالادبي ،دمشق ،العدد .٢٠٠٧ ٤٣٤

 .٤٨الفكر الجزائري ي مواجهة مشكالت ما بعد الدولة الكولونيالية .الجزائر نيوز يوم :الخميس
 ١٢سبتم .٢٠١٣ nالرابط:

28-16-56-06.html

http://www.djazairnews.info/trace/37-trace/31621-2011-11-

 .٤٩قبش ،أحمد ،(١٩٨١) ،تاريخ الشعر العربي الحديث ،بnTوت :دار الجيل
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 .٥٠القسنطي ،/نجوى الريا½ي ،ي الوي بمصطلح نقد النقد وعوامل ظهورﻩ ،مجلة عالم الفكر،
يوليو  ،٢٠٠٩عدد  ،١مجلد ٣٨

 .٥١قصاب ،وليد إبراهيم ،(٢٠٠٥) ،الحداثة العربية الشعرية ،الشارقة :جمعية حماية اللغة
العربية

 .٥٢كارلوني وفللو  ،تطور النقد ٔالادبي ي العصر الحديث  ،ترجمة :جورج سعد يونس  ،بnTوت:
دار مكتبة الحياة

 .٥٣لؤلؤة ،عبد الواحد )ترجمة( ،(١٩٨٢) ،موسوعة املصطلح النقدي ،ج  ،٢بnTوت :املؤسسة
العربية للدراسة

 .٥٤لطيفة الزيات ،من صور املرأة ي القصص والروايات العربية ،دار الثقافة الجديدة

 .٥٥محمد أحمد املجاي ،املرأة الناقدة ي ٔالادب العربي ،أستاذ مشارك ،قسم اللغة العربية،
جامعة مؤتةٔ ،الاردن ،الرابط:

http://uqu.edu.sa/majalat/shariaramag/mag20/www/MG-

021.htm

 .٥٦محمد عناني ،(١٩٩٦) ،املصطلحات ٔالادبية الحديثة ،الشركة املصرية العاملية للنشر،
لونجمان ،القاهرة

 .٥٧مرزوق ،حلم ،(١٩٨٠) ،/مقدمة ي دراسة ٔالادب الحديث ،بnTوت :دار ال ضة العربية

 .٥٨مكي ،طاهر أحمد ،(١٩٨٦) ،الشعر العربي املعاصر ،ط  ،٣القاهرة :دار املعارف
 .٥٩م iميخائيل ،الست هدى ،مجلة فصول ،مجلد ،٣عدد١٩٨٢ ،١

 .٦٠مي زيادة ،(١٩٨٣) ،عائشة تيمور ،ط ،٢بnTوت ،مؤسسة نوفل
 .٦١ندا ،طهٔ ،(١٩٩١) ،الادب املقارن ،بnTوت :دار ال ضة املصرية

 .٦٢هالل ،محمد غنيم ،(٢٠٠٥) ،/النقد ٔالادبي الحديث ،ط  ،٦القاهرة¿ :ضة مصر

 .٦٣ويلك ،رينيه) ،عصفور ،محمد )ترجمة(( ،مفاهيم نقدية ،مجلة عالم املعرفة ،عدد ،١١٠
فnاير ١٩٨٧

 .٦٤يح iÀبن الوليد .خطاب ما بعد الاستعمار .موقع مغرس .يوم الاسnجاع.٢٠١٣/١٠/٠٢ :
الرابطhttp://www.maghress.com/assif/5248 :

 .٦٥اليقاي ،شقيقٔ ،(١٩٨٥) ،الانواع ٔالادبية :مذاهب ومدارس ) ي ٔالادب املقارن( ،بnTوت:
مؤسسة الدين
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